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Δπραξηζηίεο 

ηνπο γνλείο κνπ, ηέξγην θαη Μαξία, εθπαηδεπηηθνχο,  πνπ απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία 

θαη ηε βάζε ηεο αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο  κνπ, αιιά  θαη γηα ηελ έκπξαθηε 

ππνζηήξημε ηνπο ζηελ αθαδεκατθή κνπ κφξθσζε θαη ζηαδηνδξνκία . 

Έλα εγθάξδην επραξηζηψ ζηε κάλαηδεξ-ππεχζπλε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ μελνδνρείνπ- 

ζην νπνίν  αλαθέξεηαη ε κειέηε γηα ηελ πξνζθνξά ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά. 
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Πεξίιεςε 

Ζ δηπισκαηηθή δηαηξηβή απηή επηθεληξψλεηαη ζηε δηεξεχλεζε θαη αλάιπζε 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. Σειηθφο ηεο ζηφρνο είλαη 

λα πξνηείλεη βειηηψζεηο ζηελ ππφ εμέηαζε επηρείξεζε πνπ ζα ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά 

ζηηο επηδφζεηο ηεο. 

 Πεξηιεπηηθά, ην πξψην θαη δεχηεξν θεθάιαην απνηεινχλ ην ζεσξεηηθφ κέξνο 

ηεο εξγαζίαο. Μεηά ηελ εηζαγσγή, ζην πξψην θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο, αθφκα ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη αιιά θαη ν ηξφπνο θαηά ηνλ 

νπνίν δηακνξθψλεηαη. Υσξίδεηαη δε ζε επηρεηξεζηαθή ,επηρεηξεκαηηθή θαη 

ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή. ηε ζπλέρεηα πεξηγξάθεηαη ε εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη άιια δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ηνλ 21
ν
 αηψλα. 

Σνλίδεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη κάλαηδκελη. ην 1.8  γίλεηαη 

ιφγνο γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαη ηέινο γηα ηε ζεσξία  Cluster.  

 ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη εθηελψο ηα είδε ησλ επηηπρεκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη νη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα εθαξκνζζνχλ. 

 Σν ηειεπηαίν θεθάιαην ,πνπ είλαη ην πξαθηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο 

,είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν .πγθεθξηκέλα, επηθεληξψλεηαη  ελδεηθηηθά ζηελ 

αλάιπζε ηεο ιεηηνπξγία κίαο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Λεηηνπξγεί δειαδή ζαλ 

παξάδεηγκα (case study) εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο ζε κία ζχγρξνλε επηρείξεζε.  

Αξρηθά, παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία γηα ηε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζην λεζί ,αιιά θαη 

θάπνηα πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηνπξηζκφ εθεί κε ηε ρξήζε ζρεηηθψλ πηλάθσλ θαη 

γξαθεκάησλ απφ ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο . 

Δπηπξφζζεηα, παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξψο ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ βξίζθεηαη ππφ 

αλάιπζε. Παξαζέηνληαη φιεο νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο φπσο : ην ηζηνξηθφ/ ίδξπζε ηεο 

εηαηξίαο,  ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

Αθφκα ε απνζηνιή , ην φξακα θαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη ε επηρείξεζε. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, θαηαγξάθνληαη νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή θαη νη παξνρέο ηνπο. Σέινο, θαηαιήγεη ζε πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο ,κε ζηφρν ηελ επδσία ηεο ζην κέιινλ. 
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Κάζε θεθάιαην αξρίδεη κε κία ζχληνκε εηζαγσγή ζρεηηθά  ,θαη αθνινπζείηαη 

απφ κία ζχληνκε αλαθεθαιαίσζε- ζπκπεξάζκαηα , αιιά θαη ηε βηβιηνγξαθία ηνπ 

θεθαιαίνπ.  
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Δηζαγσγή 

Ζ κεγάιε πιεζψξα ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηνλ φξν 

«ζηξαηεγηθή» φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο,  θαζψο θαη νη ζπλερείο θαη έληνλεο 

κεηαβνιέο πνπ πθίζηαηαη ν θιάδνο ησλ επηρεηξήζεσλ απφ κέξα ζε κέξα ζηε 

ζχγρξνλε επνρή θαζηζηνχλ ζεκαληηθή ηελ πεξεηαίξσ έξεπλα θαη αλάπηπμε ηνπ 

ζέκαηνο.    

Δπηπξφζζεηα ε ζηξαηεγηθή απνηειεί ζεκέιην ιίζν γηα ηε δεκηνπξγία, ηελ 

επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο ,θάηη πνπ  πξνζδίδεη 

ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην ζέκα. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζέιεζα ζηελ παξνχζα εξγαζία λα αζρνιεζψ 

εθηελέζηεξα κε ην δήηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο ,θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηηο επηηπρεκέλεο 

ζηξαηεγηθέο ,ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο.  

Ζ παξνχζα εξγαζία νξίδεη ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο (θεθάιαην 1
ν
 ), θαζψο 

θαη πξνζεγγίδεη ηηο επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο πην 

ζπγθεθξηκέλα (θεθάιαην 2
ν
 ).  

Σέινο, πεξηιακβάλεη θαη έλα πην πξαθηηθφ κέξνο (θεθάιαην 3
ν
 ) φπνπ 

παξνπζηάδεηαη  θαη αλαιχεηαη έλα ξεαιηζηηθφ παξάδεηγκα επηρείξεζεο κε ηελ 

βνήζεηα ελφο case study. ε απηφ πξνηείλνληαη ηδέεο γηα ηε ηφλσζε ηεο επηρείξεζεο/ 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη ν αλαγλψζηεο λα ζρεκαηίζεη κία 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα  ηε ζηξαηεγηθή θαη λα αληηιεθζεί ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ηεο ζην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ ζήκεξα.  
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Κεθάιαην 1 

Ζ ζηξαηεγηθή  

Σν πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κνπ πξαγκαηεχεηαη ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη φ,ηη απηή πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα. Γίλεηαη κία πξνζπάζεηα λα 

νξηζηεί ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο θαη λα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ψζηε λα 

ζρεκαηίζνπκε κία φζν ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην 

ζέκα.   

Πην ζπγθεθξηκέλα ην  πξψην θεθάιαην απνηειείηαη απφ ελλέα κέξε. Αξρηθά 

δίλεηαη ν νξηζκφο ηνπ φξνπ ζηξαηεγηθή ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν(1.1) ,θαζψο θαη 

ηα ζηάδηα απφ ηα νπνία απνηειείηαη (1.2). Δπηπξφζζεηα ην 1.3 αλαθέξεηαη ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα ηξία είδε ζηξαηεγηθήο 

,δειαδή  ε επηρεηξεζηαθή, ε επηρεηξεκαηηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή(1.4). 

Ζ εθηίκεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη αθφκα έλα ζέκα πνπ ζίγεηαη ζην 1.5, θαζψο θαη θάπνηα ζεκαληηθά δεηήκαηα 

πνπ έρνπλ εκθαληζηεί ζηε ζχγρξνλε επνρή (1.6).Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη ην 

ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη παίδνπλ επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

(1.7). 

Σέινο ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην ηειεπηαίν 

κέξνο ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ (1.8) απνηειεί κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο πην γλσζηέο 

ζηξαηεγηθέο. Δμ’ ίζνπ θ ε ζεσξία clusters (1.9), δειαδή ε ζεσξία ησλ 

ηάμεσλ/ζπζηάδσλ. 
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1.1 Ζ έλλνηα ηεο ηξαηεγηθήο 

χκθσλα κε ηνλ Andrews ζηξαηεγηθή είλαη κία δηακφξθσζε απνζηνιήο 

,ζηφρσλ ή ζθνπψλ θαη πνιηηηθψλ θαη ζρεδίσλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο, πνπ 

δηαηππψλνληαη έηζη ψζηε λα θαζνξίδνπλ ηελ έθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο επηρείξεζεο.
1
  

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε κίαο επηρείξεζεο είλαη ε χπαξμε 

ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ απνζηνιή ηεο εθάζηνηε 

επηρείξεζεο. Όπνπ απνζηνιή ζεσξείηαη ν θχξηνο ιφγνο χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο, πνπ 

πεξηιακβάλεη ην φξακα ηεο δηνίθεζεο, ηελ εηθφλα-φξακα γηα ην κέιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζέγγηζε κε ηελ νπνία ε 

δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο , νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ 

επίηεπμε νξηζκέλσλ ζθνπψλ- πνπ ε επηρείξεζε έρεη ζέζεη ζηα πιαίζηα ηεο απνζηνιήο 

ηεο- θαζψο θαη ηελ επίιπζε ησλ νπνηνλδήπνηε πξνβιεκάησλ , πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ πξνζπάζεηα απηή. 

Χζηφζν γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζθνπψλ πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

εμηζνξξνπήζεη ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κε ηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην εμσηεξηθφ.  

Μία επηζπκεηή ζηξαηεγηθή κπνξεί λα κελ είλαη πινπνηήζηκε ή λα θαηαιήμεη 

ζε θάπνηα αλαδπφκελε ζηξαηεγηθή  θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πνξείαο 

αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. 

πλεπψο ε ζηξαηεγηθή είλαη έλα ππφδεηγκα απνθάζεσλ αιιά θαη πξάμεσλ.
2
 

 

 

 

 

                                                           
1
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ηε βηβιηνγξαθία κπνξεί θαλείο λα βξεη πνηθίινπο νξηζκνχο γηα ηε 

ζηξαηεγηθή νη νπνίνη απνξξένπλ ζην παξαθάησ ζπκπέξαζκα: Ζ ζηξαηεγηθή 

νπζηαζηηθά πεξηιακβάλεη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηεο 

επηρείξεζεο κε ηηο παξνπζηαδφκελεο απφ ην πεξηβάιινλ επθαηξίεο θαη απεηιέο, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο  ,ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο πνπ 

βαζίδεηαη ζηηο αμίεο, θηινδνμίεο θαη πηζηεχσ ησλ ζηειερψλ ηεο. 

Δπίζεο ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη αλαθέξεηαη ζηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζέζεο κίαο επηρείξεζεο ,δειαδή πεξηιακβάλεη ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ αλάιπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο ησλ αγνξψλ ηεο ψζηε 

λα επηηεπρζνχλ απηνί νη ζθνπνί. ηε ζπλέρεηα θαζνξίδνληαη νη ηθαλφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο ,πξνθεηκέλνπ λα επηδησρζεί έλα δηαξθέο πιενλέθηεκα γη’ απηήλ κέζσ ηεο 

επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ πνπ έρνπλ ηεζεί. Έηζη πξνθχπηεη κία λέα ζηξαηεγηθή ζέζε. 

Ζ κεγάιε ζεκαζία ηεο ζηξαηεγηθήο έγθεηηαη ζηε ζπρλή θαη ηαρχηεξε 

κεηαβνιή ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα. 

Παξάιιεια ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ έρνπλ ζεκεησζεί ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ 

θιάδν φπσο κεγάιε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

πλνπηηθά ζηξαηεγηθή είλαη κε απιά ιφγηα ν ηξφπνο λα πεηχρσ ην ζθνπφ κνπ θαη 

απνξξέεη  απφ ην γεληθφηεξν ζθνπφ/ζηφρν ηεο επηρείξεζεο.
3
 

Σέινο, ζχκθσλα δε κε ην Henry Mintzberg ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο ηεο 

ζηξαηεγηθήο απνδίδεηαη θαιχηεξα ππφ ην πξίζκα ησλ παξαθάησ πέληε δηαζηάζεσλ : 

1.  Ζ ζηξαηεγηθή σο ζρέδην 

2. Ζ ζηξαηεγηθή σο ηέρλαζκα 

3. Ζ ζηξαηεγηθή σο ππφδεηγκα 

4. Ζ ζηξαηεγηθή σο ηνπνζέηεζε 

5. Ζ ζηξαηεγηθή σο πξννπηηθή 
4
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Δλψ επηγξακκαηηθά νη βαζηθφηεξνη ξφινη ηεο ζηξαηεγηθήο ζηνλ επηρεηξεζηαθφ 

θιάδν είλαη νη παξαθάησ: 

 Θέηεη θαηεπζχλζεηο 

 Τπνζηεξίδεη ηε ιήςε νκνηφκνξθσλ απνθάζεσλ  

 πγθεληξψλεη ηελ πξνζπάζεηα θαη ζπληνλίδεη δξαζηεξηφηεηεο 

 Οξίδεη ηελ επηρείξεζε θαη ηε ζέζε ηεο απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ 

 Μεηψλεη ηελ αβεβαηφηεηα 

 Πξνζδίδεη έλα βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 
5
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1.2 Σα ζηάδηα ηεο ζηξαηεγηθήο 

Ζ ζηξαηεγηθή απνηειείηαη νπζηαζηηθά απφ ηέζζεξηο θάζεηο : 

1. Υξεκαηννηθνλνκηθφο ζρεδηαζκφο (εηήζηνο πξνυπνινγηζκφο) 

2. Μαθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο (πξφβιεςε κέιινληνο) 

3. ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο (ζηξαηεγηθή ζθέςε) 

4. ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη  (δεκηνπξγία ηνπ κέιινληνο) 

 

Σν πξψην θαη ην δεχηεξν βήκα είλαη ε ζηαηηθή αλάιπζε, θαη ζηε ζπλέρεηα ζην 

ηξίην θαη ηέηαξην βήκα αθνινπζεί ε δπλακηθή αλάιπζε.
6
 

 

 Παξάιιεια βάζε ησλ πνηθίισλ νξηζκψλ ζηξαηεγηθή ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί 

φηη αθνινπζεί ηα εμήο ηξία ζηάδηα: 

 Γηακφξθσζε 

 Τινπνίεζε 

 Αμηνιφγεζε/ Έιεγρνο
7
 

Έηζη ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ιέμε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη δχν 

μερσξηζηά ζηάδηα πνπ είλαη φκσο εμ’ ίζνπ ζεκαληηθά. Τπάξρεη ην ζηάδην ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ή εθηέιεζεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ. Με ην 

ζρεδηαζκφ αζρνινχληαη θαηά θαλφλα ηα πςειφβαζκα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο ελψ 

ηελ πινπνίεζε αλαιακβάλνπλ ηα ρακειφβαζκα . Σέινο ε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζήζεθε αμηνινγείηαη/ειέγρεηαη βάζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έθεξε ζηελ 

επηρείξεζε (γηα παξάδεηγκα : αξηζκφο πσιήζεσλ , θέξδε  θ.α. ). 

Ζ αληίιεςε πξνο ην κάλαηδκελη αιιάδεη ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη εηδηθά κεηά 

ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Competitive Strategy» ηνπ νηθνλνκνιφγνπ M.Porter ην 

1980. Όπνπ παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο αγνξάο 

(αληαγσληζκφο θιπ. ) θαη ε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζε απηή, γηα ηε δηακφξθσζε  ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο.
8
 

 

                                                           
6
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7
 «Στρατθγικι των επιχειριςεων: Ελλθνικι & Διεκνισ εμπειρία». Παπαδάκθσ Βαςίλθσ. Εκδ. Μπζνου, 

Ακινα 1999. 
8
 «Εγχειρίδιο Στρατθγικισ» .Tim Hindle. Εκδ.Κζρκυρα, 2003. 
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1.3 Γηακόξθσζε ζηξαηεγηθήο  

Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαινχκε ηελ αλάπηπμε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ππφ ην πξίζκα 

ησλ δπλαηψλ θαη αδπλάησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο. Πην απιά ζα κπνξνχζακε λα 

πνχκε φηη είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα απνθαζίδεηο ηη λα πξαγκαηνπνηήζεηο. ε απηή ηε 

δηαδηθαζία απαηηείηαη ε επεμεξγαζία φισλ ησλ δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα ε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο εκπεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε δεκηνπξγία ή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Δζηηάδεηαη ζην πεξηερφκελν ησλ ζηξαηεγηθψλ. Απφ ηε 

ζσζηή ζχιιεςε ηεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη ε δπλαηφηεηα απφθηεζεο ζηξαηεγηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη ε 

δηακφξθσζε είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε θαη κε ηελ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. 

Δπηπξφζζεηα εθηφο απφ ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε εηαηξία κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ θαη άιιεο ζηελ πνξεία, νη ιεγφκελεο αλαδπφκελεο ζηξαηεγηθέο. 

Μία ζηξαηεγηθή απνηειείηαη απφ έλα ελνπνηεκέλν ζχλνιν επηινγψλ πνπ κπνξεί 

λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζηα παξαθάησ 5 ζπζρεηηδφκελα ζηνηρεία : 

1. Αξέλα : πνχ ζα δξαζηεξηνπνηεζνχκε 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη: πξντφληα, θαλάιηα δηαλνκήο, ηκήκαηα ηεο αγνξάο, 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηερλνινγίεο. 

2. Ορήκαηα : πψο ζα θηάζνπκε εθεί 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη κέζα γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο επηρείξεζεο ζηηο 

ζηνρεπκέλεο «αξέλεο». 

3. Γηαθνξνπνηεηέο : πψο ζα θεξδίζνπκε κεξίδην αγνξάο ζηνλ θιάδν 

Δδψ πεξηιακβάλνληαη δηαθνξέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηφηεηεο ησλ 

πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν. 

4. Βεκαηηζκφο : πνηα ζα είλαη ε ηαρχηεηα θαη ε αθνινπζία ησλ θηλήζεσλ 

Δδψ αλαθεξφκαζηε ζην ζπγρξνληζκφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηξαηεγηθψλ 

θηλήζεσλ.
9
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5. Οηθνλνκηθή ινγηθή : πψο ζα απνθνκίζνπκε ηηο επηδφζεηο 

Δδψ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηελ επηρείξεζε ζην 

νηθνλνκηθφ θνκκάηη. 

Ζ δηακφξθσζε ζηαηηζηηθήο είλαη απνηέιεζκα κίαο δηαδηθαζίαο 

πξνγξακκαηηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ θαζψο θαη 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Έηζη είλαη απαξαίηεην λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηα 

παξαθάησ ζεκαληηθά ζηνηρεία : 

1. Απνζηνιή  

2. Αληηθεηκεληθνί ζθνπνί 

3. ηξαηεγηθέο  

4. Πνιηηηθέο ηεο επηρείξεζεο
10

 

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ππάξρεη θαη 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. Πην αλαιπηηθά δείρλεη ζε πνην ηνκέα νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θηλείηαη θαη ηη θηινδνμεί λα πεηχρεη ζην κέιινλ. 

Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί πεξηγξάθνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κηαο 

πξνγξακκαηηζκέλεο δξαζηεξηφηεηαο. Γειψλνπλ δειαδή ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί ,θαη 

κέρξη πφηε. Δίλαη ινηπφλ κεηξήζηκνη θαη βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 

πεξηζψξην. Δίλαη δε ζεκαληηθφ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί λα είλαη ζαθήο θαη 

θαηαλνεηνί, αιιά θαη ξεαιηζηηθνί. 

Δπηπξφζζεηα  ε εηαηξηθή θαη ε αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή είλαη πνιχ ζεκαληηθέο. 

Σέινο φζν αθνξά ηηο πνιηηηθέο , απηέο απνηεινχλ θαηεπζπληήξηεο γξακκέο ηφζν 

γηα ηε δηακφξθσζε φζν θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο ,θαζψο επίζεο παξέρνπλ 

επξεία θαζνδήγεζε γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ γεληθφηεξα.
11
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1.4 Δπηρεηξεζηαθέο , Δπηρεηξεκαηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο  

Σα ηξία βαζηθά επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο ζε κία δηεπξπκέλε  επηρείξεζε είλαη 

: ε επηρεηξεζηαθή/εηαηξηθή, ε επηρεηξεκαηηθή ή αιιηψο αληαγσληζηηθή θαη ε 

ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή. Όπσο ζα δνχκε θαη παξαθάησ ε θάζε ζηξαηεγηθή έρεη ηε 

δηθή ηεο μερσξηζηή ζεκαζία, θαη ε θαιή νξγάλσζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

 

 

Πεγή : «ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ». Γξεγνξνχδεο Δ. ,Μηραιφπνπινο Μ. 

,Ενπνπλίδεο Κ. Δθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2007. 
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Δπηρεηξεζηαθή ηξαηεγηθή 

Δπηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ε γλψζε ηεο θαηεχζπλζεο νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ ζχκθσλα κε ηνλ Γεσξγφπνπιν Ν. , δειαδή φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηηο νπνίεο ζα εκπιαθεί. Πην ζπγθεθξηκέλα είλαη νη ελέξγεηεο ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κέζσ 

ηεο επηινγήο  θαη δηαρείξηζεο ελφο ζπλφινπ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλήζσο 

αληαγσλίδνληαη ζε δηαθνξεηηθνχο βηνκεραληθνχο θιάδνπο ή αγνξέο. Δηδηθά φηαλ κία 

επηρείξεζε ζέιεη λα επεθηαζεί θαη ζε άιινπο θιάδνπο είλαη απαξαίηεηνο ν 

ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο . Έηζη κία δηεπξπκέλε επηρείξεζε έρεη ηξία επίπεδα 

ζηξαηεγηθήο : 

1. Δπίπεδν επηρεηξεζηαθήο/ εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο 

2. Δπίπεδν επηρεηξεκαηηθήο/ αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο 

3. Δπίπεδν ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο 

 

Μπνξνχκε λα πνχκε φηη ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζε 

δχν εξσηήκαηα : 

1. ε πνηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε 

(Πψο πξέπεη λα επεθηαζεί θαη ζε πνην θιάδν?) 

 

2. Πψο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε πξέπεη λα δηνηθήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο 

(Γηακφξθσζε ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο) 

 

Δπηπξφζζεηα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε δηάθνξνπο παξάγνληεο, φπσο ην φξακα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο επηρείξεζεο. Καζψο 

επίζεο δηακνξθψλεη θαη επεξεάδεη ηηο πξσηνβνπιίεο/θηλήζεηο πνπ ζα θάλεη ,αιιά θαη  

ηηο επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο πνπ απηή ζα εθαξκφζεη.
12  
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Σν παξαπάλσ απνδίδεηαη θαη ζρεκαηηθά σο εμήο : 

 

 

Πεγή : «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη». Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο. Δθδ. Μπέλνπ, 

Αζήλα 2006. 
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Δπηρεηξεκαηηθή ηξαηεγηθή 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε δηακφξθσζε επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο 

πεξηιακβάλεη ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ φηαλ απηφο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ κφλν θιάδν. Δλψ κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο δηακνξθψλνπλ 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα θάζε κία ηξαηεγηθή Δπηρεηξεκαηηθή Μνλάδα 

μερσξηζηά. 

Δλψ ινηπφλ ε επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πξνζπαζεί λα δψζεη απάληεζε ζε 

πνηνπο θιάδνπο πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ν νξγαληζκφο, ε επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή απαληά ζηελ εξψηεζε πψο ζα πξέπεη λα αληαγσληζηεί απηφο ν 

νξγαληζκφο ζηνλ θιάδν. 

Άξα ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή βαζίδεηαη θαη αζρνιείηαη θπξίσο κε ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαζψο  θαη επηδεηθλχεη πψο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ή λα θεξδίζεη ε 

επηρείξεζε αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

ρεδηάδνληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ιάβνπκε ππ’ φςηλ καο 

ηξία ζεκαληηθά ζέκαηα: πνηνο, ηη θαη πψο. Έηζη νδεγνχκαζηε ζε ηξεηο βαζηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο ή αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο : 

1. Ζγεζία θφζηνπο 

2. Γηαθνξνπνίεζε 

3. Δζηίαζε
13
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Λεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή 

Ο θπξηφηεξνο ζηφρνο ηεο ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη λα κεγηζηνπνηήζεη 

ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ πφξσλ. 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη ζηα πιαίζηα θαη ζχκθσλα κε ηελ 

επηρεηξεζηαθή, αιιά θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Μέζσ απηήο θάζε ηκήκα 

ηεο επηρείξεζεο πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηεο ηνπ, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα γηα ηελ επηηπρία κίαο επηρείξεζεο είλαη ε 

πιήξεο ζπλεξγαζία θαη ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζηξαηεγηθήο πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. Κάζε επίπεδν ζηξαηεγηθήο ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ 

επφκελνπ. 

Σέινο κπνξνχκε λα μερσξίζνπκε κία ζηξαηεγηθή ζε ζαθή ,δειαδή απηή πνπ 

έρεη δειψζεη ε εηαηξία ,ή ζησπεξή ,εθείλε πνπ θξαηάεη θξπθή.
14
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1.5 Δθηίκεζε εμσηεξηθνύ θαη εζσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 

Παξαθάησ απεηθνλίδεηαη ην κνληέιν «SWOT» πνπ δηαηχπσζε ν Porter. M . 

ε απηφ απνηππψλνληαη μεθάζαξα θαη ζπλνπηηθά ηφζν νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, φζν θαη νη επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ 

βξίζθνληαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

 

Πεγή : «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη». Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο. Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 

2006. 

 

Δμσηεξηθό πεξηβάιινλ 

Σα ζηνηρεία ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε 

εθάζηνηε επηρείξεζε ηελ επεξεάδνπλ σο πξνο ηηο απνθάζεηο θαη ηηο επηδφζεηο ηεο. 

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο δχν ηχπνπο : 

 Σν καθξν –πεξηβάιινλ ή αιιηψο γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ 

 Σν κηθξν-πεξηβάιινλ ή αιιηψο άκεζν ή αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ 

 

Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη ζπλερψο θαη 

κε γξήγνξνπο ξπζκνχο.
15
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θνπφο ηεο αλάιπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη λα εληνπηζζνχλ 

πηζαλέο επθαηξίεο θαη απεηιέο .Έηζη ζα κπνξέζνπλ λα δηακνξθσζνχλ νη θαηάιιειεο 

ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα βειηησζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο αιιά θαη ε 

ζέζε ηεο ζηελ αγνξά . 

 

Χζηφζν ε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο πεξηβάιινλ, θάηη πνπ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε πίεζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ζηα πιαίζηα ελφο δηεζλνχο αληαγσληζκνχ πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ππφςε  παξάγνληεο φπσο ε λνκηζκαηηθή ηζνηηκία θαη ην χςνο ησλ επηηνθίσλ. 

Παξάιιεια θαη νη απεηιέο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πνιιαπιαζηάδνληαη. 

 

Χο πξνο ην γεληθεπκέλν ή καθξν-πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο απηφ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηβαιινληηθέο δπλάκεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 

πγθεθξηκέλα κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε  ην καθξν-πεξηβάιινλ ζε : 

 Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (political) 

 Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (economic) 

 Κνηλσληθνπνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (societal) 

 Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (technologic) 

 

Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ζπρλά νλνκάδεηαη  θαη είλαη γλσζηή ελ ζπληνκία σο 

«PEST». Όπσο απεηθνλίδεηαη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί.
16
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Πεγή : «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη». Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο. Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 

2006. 

 

Χζηφζν ην κηθξν-πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ή νκάδεο(stakeholders) 

πνπ επεξεάδνπλ ή επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηηο θχξηεο ιεηηνπξγίεο ηεο 

επηρείξεζεο,φπσο γηα παξάδεηγκα νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο, ε θπβέξλεζε ,νη 

κέηνρνη θα. 

Έλαο ηξφπνο αλάιπζεο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο είλαη ην κνληέιν ηνπ Porter 

M. πνπ παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ζην παξαθάησ ζρήκα: 

 

Πεγή : «ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ». Γξεγνξνχδεο Δ. ,Μηραιφπνπινο Μ. 

,Ενπνπλίδεο Κ. Δθδ. Κιεηδάξηζκνο, Αζήλα 2007 (ζει.42). 



28 
 

 Οη ζηξαηεγηθέο νκάδεο απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη έλαο άιινο 

απνηειεζκαηηθφο  ηξφπνο αλάιπζεο ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο. Καηά ηνλ Porter M. 

ζηξαηεγηθή νκάδα είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ αθνινπζνχλ 

ίδηεο ή παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο ρξεζηκνπνηψληαο ίδηνπο ή παξφκνηνπο πφξνπο.
17

 

Γηα παξάδεηγκα : 

 

Πεγή : «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη». Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο. Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 

2006. 

ην παξάδεηγκα ηνπ ζρήκαηνο εμεηάδεηαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα επηιέγνληαη δχν θχξηεο κεηαβιεηέο, εδψ : ε 

ηηκή/ πνηφηεηα θαη ηα ηκήκαηα αγνξάο πξνο εμππεξέηεζε ,θαη κε βάζε απηά ηα 

θξηηήξηα πξνθχπηνπλ 3 θχξηεο νκάδεο απφ θαηαζθεπαζηέο/ εηαηξίεο απηνθηλήησλ. Ζ 

θάζε νκάδα δηαθέξεη ζεκαληηθά κε ηελ άιιε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, φκσο 

παξάιιεια νη εηαηξίεο πνπ εκπεξηέρεη ε θάζε κία κνηάδνπλ ζεκαληηθά κεηαμχ ηνπο 

(σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ ηέζεθαλ αξρηθά). 
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Δζσηεξηθό πεξηβάιινλ 

ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηηο δπλάκεηο θαη ηηο 

αδπλακίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Μειεηψληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

κπνξνχκε λα εθκεηαιιεπηνχκε ην ζεκείν ππεξνρήο θαη λα δεκηνπξγήζνπκε ή λα 

αλαδείμνπκε ην δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο 

,θεξδίδνληαο έηζη πηζηνχο πειάηεο. 

Παξάιιεια κε ηελ αμηνιφγεζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξνχκε λα 

θαηαγξάςνπκε ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ επηρείξεζε φπσο ηε δνκή ,ηνπο 

πφξνπο, θαζψο θαη ηελ θνπιηνχξα ηεο. 

Γνκή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο 

ηε ξνή επηθνηλσλίαο, ηε ξνή εμνπζίαο θαη ηε ξνή εξγαζίαο. Οη θπξηφηεξεο βαζηθέο 

νξγαλσηηθέο δνκέο πνπ κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε είλαη : ε απιή, ε ιεηηνπξγηθή θαη 

ε θαηά ηκήκαηα. 

Κνπιηνχξα νλνκάδεηαη ην ζχλνιν ησλ πηζηεχσ ηεο επηρείξεζεο, ησλ 

πξνζδνθηψλ ,αιιά θαη ησλ αμηψλ πνπ είλαη θνηλά ζηα κέιε  κίαο επηρείξεζεο θαη ηελ 

επεξεάδνπλ άκεζα. Ζ θνπιηνχξα γηα παξάδεηγκα παξέρεη ζηαζεξφηεηα ζηελ 

επηρείξεζε θαζψο θαη ην αίζζεκα  ηαπηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο ζε απηή. 

Δλψ πφξνη είλαη ηα ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ε επηρείξεζε θαη ρξεζηκνπνηεί γηα 

λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Απηνί είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ζπλήζσο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνί, θπζηθνί, ηερλνινγηθνί ,αιιά θαη αλζξψπηλνη.
18

 

ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε θαη ηε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ πνπ αλαπηχρζεθε θπξίσο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. χκθσλα κε απηή θάζε 

επηρείξεζε δηαθέξεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη, θαζψο επίζεο θαη ζηνλ ηξφπν πνπ ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. 

Δηδηθφηεξα αλ νη πφξνη θαη νη ηθαλφηεηεο είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ ή λα 

αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ,ηφηε κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ηεο  επηρείξεζεο.     
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Πην ζπγθεθξηκέλα νη πφξνη κπνξνχλ λα θαηαηαρζνχλ ζε : 

 Τιηθνί πφξνη 

 Αλζξψπηλνη πφξνη 

 πζηήκαηα 

 Άπινη πφξνη 

 

Με ηε ζεηξά ηνπο νη πφξνη νδεγνχλ ζε ηθαλφηεηεο αλ ε επηρείξεζε ηνπο 

εθκεηαιιεπηεί θαη ηνπο ζπλδηάζεη θαηάιιεια. 

Οη εζσηεξηθνί πφξνη θαη ηθαλφηεηεο είλαη θξίζηκνη γηα ηελ επηρείξεζε θαζψο πξψηνλ 

παξέρνπλ ηε βαζηθή θαηεχζπλζε γηα ηε ζηξαηεγηθή , θαη δεπηεξεπφλησο απνηεινχλ 

πξσηαξρηθέο πεγέο θεξδνθνξίαο.
19

 

Μία δηαθνξεηηθή ζεψξεζε ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη ε ιεγφκελε αιπζίδα αμίαο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Porter M.. 

 

Πεγή: «ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή & Γηεζλήο εκπεηξία». Παπαδάθεο 

Βαζίιεο. Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 1999(ζει.107). 
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χκθσλα κε απηή ηε πξνζέγγηζε, κειεηάκε ηελ επηρείξεζε απφ ηελ άπνςε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηειεί γηα λα παξέρεη ζηνπο πειάηεο ην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία ηεο. Γειαδή ε αιπζίδα αμίαο αλαιχεη ηελ επηρείξεζε ζηηο ζηξαηεγηθά 

θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηηο ψζηε λα εμεηάζεη ην θφζηνο θαη ηηο πεγέο δηαθνξνπνίεζεο 

ηεο θαζψο θαη λα ξίμεη θσο ζηηο εζσηεξηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. 

πλεπψο πξφθεηηαη γηα κία κέζνδν εθηίκεζεο ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ 

αδπλακηψλ ζε ζπλδεδεκέλεο ιεηηνπξγίεο. Κάζε κία απφ απηέο δεκηνπξγεί αμία γηα ηνλ 

πειάηε, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ελφο ζπλφινπ δξαζηεξηνηήησλ θαη είλαη αληηιεπηή  

απφ απηφλ σο δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ,είηε σο ρακειφηεξν θφζηνο είηε σο 

θαιχηεξε πνηφηεηα. 

ην πιαίζην ηεο αιπζίδαο αμίαο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο 

δηαθξίλνληαη ζε θχξηεο, θαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, θαη αλαθέξνληαη ζπλνιηθά 

σο δξαζηεξηφηεηεο αμίαο. χκθσλα κε ηνλ Porter κία επηρείξεζε πξέπεη λα εθηειέζεη 

απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεζκαηηθφηεξα ψζηε λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αμίαο απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

εθηειεί ε επηρείξεζε , ελψ ην πεξηζψξην είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπ 

πξντφληνο θαη ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο εθηέιεζεο φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ κέρξη 

ηελ ηειηθή δηάζεζε ηνπ ζηνπο πειάηεο. Κχξηεο δξαζηεξηφηεηεο (γηα παξάδεηγκα : 

δηαρείξηζε εηζξνψλ ,ιεηηνπξγίεο ) ζεσξνχληαη φζεο ζπκβάινπλ ζηε  δεκηνπξγία ηνπ 

πξντφληνο, ζηελ πψιεζή ηνπ ,ζηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ αγνξαζηή θαη ζηελ 

εμππεξέηεζε κεηά ηελ πψιεζε. Δλψ ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο (γηα 

παξάδεηγκα : πξνκήζεηεο, αλάπηπμε ηερλνινγίαο ) είλαη εθείλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο 

θχξηεο θαη παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε ππνδνκή γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπο. 

 Μπνξνχκε ζπλνπηηθά λα πνχκε φηη ε αιπζίδα αμίαο αθνξά κία ζπγθεθξηκέλε 

επηρείξεζε θαη απεηθνλίδεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο ζπλνιηθά.
20
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1.6 Εεηήκαηα ζηνλ 21
ν
 αηώλα 

 Γηαδίθηπν θαη Σερλνινγία 

Ο παγθφζκηνο ηζηφο απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηε ζχγρξνλε επηρείξεζε. 

Βειηηψλεη θαη δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν ζηελ 

εζσηεξηθή αγνξά –δειαδή αλάκεζα ζε επηρεηξήζεηο- φζν θαη ζε απηή πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

 Αληαγσληζκφο 

ηε ζχγρξνλε επνρή κεγαιψλεη ζπλερψο ε δπζθνιία ζην λα εληνπίδεηαη ν 

αληαγσληζκφο πξνο ηελ εθάζηνηε εηαηξία, θπξίσο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ εκπνδίσλ 

εηζαγσγήο ζηελ αγνξά. 

 

 Πειάηεο 

ηε ζχγρξνλε επνρή ε πξνζνρή ησλ εηαηξηψλ έρεη ζηξαθεί απφ ην πξντφλ απηφ θαζ’ 

απηφ ,ζηνλ πειάηε θαη ηηο αλάγθεο ή επηζπκίεο ηνπ. Δμ’ ίζνπ ζεκαληηθή είλαη έηζη θαη 

ε πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή γεληθφηεξα. 

 

 Γλψζε/ Ηθαλφηεηεο θαη ζηειέρε 

Οη νξγαληζκνί βαζίδνληαη ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ θαη έηζη ππάξρεη κία αλαδήηεζε γηα 

ζηειέρε κε ηδηαίηεξα ηαιέληα θαη ηθαλφηεηεο. 

Πιένλ ε γλψζε θαη ε εκπεηξία παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο εηαηξίεο εηδηθά αλ 

αλαθεξφκαζηε ζε  ηερλνγλσζία πνπ είλαη απνθιεηζηηθφ θηήκα ηεο εηαηξίαο. 

 

 Παγθνζκηνπνίεζε/ ηξαηεγηθή δηεζλνπνίεζεο 

Ζ παγθνζκηνπνίεζε παξά ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα 

έρεη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία επεξεάδεη θαη ηηο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα  θπξηαξρεί 

ε αληίιεςε φηη νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα εθκεηαιιεπηνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο πνπιψληαο παξάιιεια ην ίδην (ή κεξηθψο δηαθνξνπνηεκέλν) πξντφλ ζε 

φιεο ηηο αγνξέο ηνπ θφζκνπ.  
21
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1.7 ηξαηεγηθόο ζρεδηαζκόο θαη ζηξαηεγηθό κάλαηδκελη 

 

Πεγή: «ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη». Γεσξγφπνπινο Νηθφιανο. Δθδ. Μπέλνπ, Αζήλα 

2006. 

Σν παξαπάλσ ζρήκα καο δίλεη ζπλνπηηθά κία ηδέα γηα ην ηη είλαη ζηξαηεγηθφ 

κάλαηδκελη, γηα ηελ αθξίβεηα είλαη έλα ππφδεηγκα. Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

ινηπφλ, ζέηεη ηα ζεκέιηα γηα ηελ επηβίσζε θαη επηθξάηεζε ,θαζψο θαη ηελ 

επηηπρεκέλε πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζε βάζνο ρξφλνπ. Δπίθεληξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη ζεσξείηαη ε δηαρείξηζε ησλ αιιαγψλ ηφζν ζην  εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Ζ ζεκαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζηεκαηνπνίεζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 

Με ηελ πξνζπάζεηα ησλ εηαηξηψλ λα αληηιεθζνχλ ηα βαζηθά θαηλφκελα θαη 

ηηο αιιαγέο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ αγνξά θαηαιήγνπλ ζε λέεο ζεσξήζεηο ησλ θχξησλ 

παξαγφλησλ ηεο επηρεηξεκαηηθήο επηηπρίαο θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ζε έλα λέν επίπεδν 

απνηειεζκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ.
22
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Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο βαζίδεηαη ζηε ζεψξεζε φηη ην παξειζφλ δελ είλαη 

πιένλ ηθαλφ λα καο ππνδείμεη ην κέιινλ. Πξσηαξρηθφ ξφιν παίδεη πιένλ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε αλάπηπμε  ηθαλνηήησλ θαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. Δλψ ε πξνζνρή ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ είλαη ζηξακκέλε ζην 

κάξθεηηλγθ. Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο είλαη κία νξζνινγηθή δηαδηθαζία, δειαδή 

δηακνξθψλνληαη ζθνπνί ,θαζψο θαη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πηνζεηνχληαη θαη 

αξηζηνπνηνχληαη. 

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο δπζθνιεχεη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν  ιφγσ παξαγφλησλ φπσο ε απμεκέλε πνιππινθφηεηα ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Σα παξαπάλσ ,αιιά θαη άιιεο ζεκαληηθέο θαη αλεμέιεγθηεο 

κεηαβιεηέο αλαγθάδνπλ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο λα αζρνιεζεί 

πεξηζζφηεξν κε ην ζρεδηαζκφ, δειαδή ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. 

 Ζ βάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη ζπλεπψο θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ είλαη θαη’ νπζία ε αλάιπζε θαη δηαίζζεζε. Δλψ ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη 

ζπλαληάκε ηέινο ζε φια ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζεο.
23
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1.8  Αληαγσληζηηθό Πιενλέθηεκα 

Όηαλ δχν επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα απνθηά εθείλε πνπ επηηπγράλεη ή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρεη ηελ 

πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα. Οη εθάζηνηε επηρεηξήζεηο πξέπεη θπζηθά λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ίδηα αγνξά θαη λα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ ηελ ίδηα κεξίδα 

αγνξαζηψλ. 

Ζ ζεκαζία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο έγθεηηαη ζην φηη απνηειεί 

βαζηθφ γλψξηζκα γηα ηελ επηηπρία ή απνηπρία κίαο επηρείξεζεο. 

χκθσλα κε ην Porter M. ππάξρνπλ δχν βαζηθά είδε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο  : ε εγεζία θφζηνπο θαη ε δηαθνξνπνίεζε. 

Ζγεζία θφζηνπο ζεκαίλεη ε ηθαλφηεηα παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο ελφο 

πξντφληνο κε ην κηθξφηεξν θφζηνο ζηελ αγνξά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε θιαζηθή 

ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο αλαθέξεηαη ζηελ πξνζθνξά απιψλ θαη ζπλεζηζκέλσλ 

πξντφλησλ ζε ηππηθνχο πειάηεο ζηα πιαίζηα κίαο κεγάιεο αγνξάο-ζηφρνπ. Ζ 

πξνζνρή δίλεηαη ζηε ρακειφηεξε ηηκή ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο ζε ζχγθξηζε κε 

ηα αληίζηνηρα αληαγσληζηηθά. 

Γηαθνξνπνίεζε ,απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ε πξνζθνξά ελφο πξντφληνο πνπ 

γηα ηα μερσξηζηά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ν πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξψζεη 

πεξηζζφηεξν γηα λα ην απνθηήζεη. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο ζηνρεχεη ζηελ 

απφθηεζε ελφο κνλαδηθνχ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη 

αληηιεπηή απφ ηνλ πειάηε θαη βαζίδεηαη ζε πιηθά ή θαη άπια ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο. 

Καη νη δχν ηξφπνη νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

πξψηε πεξίπησζε γηαηί κεηψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο, ελψ ζηε δεχηεξε γηαηί 

απμάλεηαη αληίζηνηρα ε ηηκή πψιεζεο.
24
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Έρνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε επηρείξεζε 

έρεη θαηά βάζε ηξεηο επηινγέο φζνλ αθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. Γειαδή: 

1. Σε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο 

2. Σε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο 

3. Σε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο 

 

Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εζηίαζεο πνπ ηε δηαρσξίδεη απφ ηηο 

ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο είλαη φηη ζηνρεχεη ζηελ ηθαλνπνίεζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ηκήκαηνο ηεο αγνξάο, δειαδή απεπζχλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ.  

 

Σέινο γηα λα επηιέμεη ε επηρείξεζε ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα 

κειεηήζεη ηνπ παξαθάησ παξάγνληεο : 

 

 Πνηνη είλαη νη θαηαλαισηέο ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη 

 Πνηεο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ απνζθνπεί λα ηθαλνπνηήζεη 

 Πνηεο ηθαλφηεηεο θαη πφξνπο θαηέρεη ε επηρείξεζε
25
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1.9 Θεσξία Cluster 

      Κάζηεο είλαη νη νκάδεο ζπζρεηηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην 

γεσγξαθηθφ κέξνο θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην ηνκέα. Πεξηιακβάλνπλ δε κία 

αιπζίδα θαη άιισλ ζρεηηθψλ βηνκεραληψλ ζεκαληηθψλ γηα ηνλ αληαγσληζκφ ,γηα 

παξάδεηγκα πξνκεζεπηέο, πάξνρνπο ππεξεζηψλ, κεραλήκαηα θ.α. Οη θάζηεο ζπρλά 

κπνξεί λα επεθηείλνληαη θαη ζε φ,ηη αθνξά ηνπο πειάηεο, ζε θαηαζθεπαζηέο 

πξντφλησλ θαη άιιεο εηαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηέο, ηερλνινγίεο θ.α. Δπίζεο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο νξγαλψζεηο/εηαηξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα παλεπηζηήκηα. 

     Οη θάζηεο είλαη θξίζηκεο γηα ηνλ αληαγσληζκφ θαζψο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ. Σν πεξηβάιινλ ηελ επηρείξεζεο ,γηα παξάδεηγκα νη 

λφκνη θαη νη πξνζθεξφκελεο ππνδνκέο, παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ πξφνδν ηεο. ηηο ζχγρξνλεο αλεπηπγκέλεο θνηλσλίεο φκσο ην βαζηθφ ξφιν ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ νη θάζηεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη θάζηεο επεξεάδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ κε ηνπο εμήο 3 ηξφπνπο : 

1. Απμάλνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ εηαηξηψλ πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηνπνζεζία 

 Καιχηεξε πξφζβαζε γηα εξγαδφκελνπο θαη πξνκεζεπηέο 

 Πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο 

 Πξφζβαζε ζε ηλζηηηνχηα θαη δεκφζηα αγαζά 

 Δχθνιε θαηακέηξεζε   

 Πεξηζζφηεξα θίλεηξα 

 

2. Καηεπζχλνπλ ηηο θαηλνηνκίεο (γεγνλφο πνπ επεξεάδεη κειινληηθά θαη ηελ  

αλάπηπμε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ) 

3. Δλζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ (γεγνλφο πνπ επεξεάδεη ην 

κέγεζνο ηεο θάζηαο/ζπζηάδαο) 
26
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Ζ δεκηνπξγία  κίαο ζπζηάδαο κπνξεί λα βαζίδεηαη ή λα έρεη ηηο ξίδεο ηεο ζε  :  

 

 ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο  

 αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

 πξνυπάξρνλ δίθηπν πξνκεζεπηψλ 

 πξσηνπνξηαθέο εηαηξίεο 

 θάπνην επθαηξηαθφ ζπκβάλ
27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 “Clusters and the new economics of competition”. Porter E. Michael. Harvard business review 1998. 



39 
 

Αλαθεθαιαίσζε- πκπεξάζκαηα 

πλνπηηθά, ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα νξηζηεί πνηθηινηξφπσο, θαη είλαη 

νπζηαζηηθά ν ηξφπνο ή ην ζρέδην πνπ ρξεζηκνπνηεί κία επηρείξεζε γηα λα πεηχρεη ην 

ζθνπφ ηεο. Δίλαη ινηπφλ αλαγθαία γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο. Υσξίδεηαη δε ζε ζηάδηα, 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε : δηακφξθσζε, πινπνίεζε θαη ζηνλ έιεγρν. 

Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ παξάγνληεο φπσο ε απνζηνιή, νη ζθνπνί θαη νη πνιηηηθέο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Τπάξρνπλ 3 βαζηθά είδε ζηξαηεγηθήο : ε επηρεηξεζηαθή/ιεηηνπξγηθή, ε 

επηρεηξεκαηηθή/αληαγσληζηηθή θαη ε ιεηηνπξγηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ιεηηνπξγηθή 

ζρεηίδεηαη κε ηνπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο ,ελψ ε δεκηνπξγία  αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο είλαη απφ ηηο πην ζπλεζηζκέλεο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. 

Δπηπξφζζεηα ε εθηίκεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη θξίζηκε. Μπνξνχκε ζε απηή λα ρξεζηκνπνηήζνπκε SWOT Analysis 

,ή αιιηψο ηελ αιπζίδα αμίαο πνπ απεηθνλίδεη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Όζνλ αθνξά 

ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ε PEST Analysis δείρλεη ην καθξν-πεξηβάιινλ, ελψ γηα ηε 

δηεξεχλεζε ηνπ κηθξν-πεξηβάιινληνο ρξεζηκνπνηείηαη ην κνληέιν ηνπ αληαγσληζκνχ 

ηνπ M. Porter , ή νη ζηξαηεγηθέο νκάδεο. 

Σέινο εμ’ ίζνπ ζεκαληηθφ κε ηε ζηξαηεγηθή είλαη θαη ην ζηξαηεγηθφ 

κάλαηδκελη γηα ηελ επηρείξεζε, εηδηθά ηε ζεκεξηλή επνρή πνπ είλαη πην πεξίπινθε 

θαη επκεηάβιεηε. 
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Κεθάιαην 2 

Οη ζηξαηεγηθέο 

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά νη 

ζηξαηεγηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζήκεξα ψζηε λα 

εμαζθαιηζζεί ε βησζηκφηεηα θαη ε θεξδνθνξία ηνπο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην 2.1 παξνπζηάδνληαη νη επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ζηηο 

ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο φπσο απηέο αλαθέξνληαη ζηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία.  

Δπηπξφζζεηα κπνξεί θαλείο λα δεη θαη θάπνηεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζην 2.2 πνπ αθνινπζεί. ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη αθφκα ιφγνο θαη 

γηα ηε ζηξαηεγηθή «Blue Ocean» (2.3).  ην ππνθεθάιαην 2.4 αλαιχεηαη ε 

ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ πίλαθα ξπζκνχ 

αλάπηπμεο//κεξηδίνπ. Σέινο, επηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ζηηο ππεξεζίεο 

(2.5). 

Γίλεηαη δε πξνζπάζεηα ε πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ θαηαγξάθνληαη ζε 

απηφ ην θεθάιαην λα είλαη απιή θαη ζπλνπηηθή ,ψζηε λα θαηαιάβεη ν αλαγλψζηεο 

φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηη είλαη νη ζηξαηεγηθέο θαη πψο αθξηβψο ιεηηνπξγνχλ, θαη 

λα ζρεκαηίζεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ζέκα. 

Σέινο, ζην παξαθάησ ζρήκα ,πνπ απεηθνλίδεη ην strategic fit model, βιέπνπκε 

θαη κία άιιε ελδηαθέξνπζα νπηηθή γσλία. Όπνπ ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ελφο 

θξάηνπο, δειαδή ην πεξηβάιινλ, ζπλαληάεη θαη ζπκθσλεί κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν επηρεηξεκαηηθφο θιάδνο πνπ βξίζθεηαη ζε απηφ. 
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Strategic fit model  
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2.1 Δπηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο 

       Ζ ζηξαηεγηθή φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην δελ είλαη παξά έλα ζρέδην 

πνπ πεξηγξάθεη πψο ζα πεηχρνπκε ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ζε κία επηρείξεζε. 

      πλεπψο ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο θαηά Porter : 

Ζγεζία Κόζηνπο 

ηελ εγεζία θφζηνπο ζηφρνο είλαη λα γίλεη ε επηρείξεζε ν παξαγσγφο κε 

ην ρακειφηεξν θφζηνο ζηνλ θιάδν. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πξνζπαζεί λα αλαγλσξίζεη ηελ απνδνηηθφηεηα ζε φιεο 

ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο, δηαηεξψληαο ηα γεληθά έμνδα ζην 

ειάρηζην. 

Παξάιιεια νη πειάηεο πξέπεη λα αληηιακβάλνληαη ην πξντφλ ή ηε 

παξερφκελε ππεξεζία, σο ζπγθξίζηκα ζε πνηφηεηα κε ηα αληίζηνηρα πνπ 

πξνζθέξνπλ νη ππφινηπνη αληαγσληζηέο. 

Ζ εγεζία θφζηνπο απαηηεί : 

 Απνδνηηθφ εμνπιηζκφ παξαγσγήο 

 Μεησκέλν θφζηνο ιφγσ εκπεηξίαο 

 Απζηεξφ έιεγρν θφζηνπο 

 Καηνρή κεγάινπ κεξηδίνπ αγνξάο 

 Πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθέο θαη πνηνηηθέο πξψηεο χιεο 

 Καιή ζρεδίαζε πξντφληνο 

 Μεησκέλν θφζηνο ζε : έξεπλα & αλάπηπμε , πσιήζεηο, δηαθήκηζε 

θ.α 

Λφγν ηνπ ρακεινχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ζα πξέπεη ν εγέηεο λα πνπιάεη 

κεγάιεο πνζφηεηεο ψζηε λα επηηχρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. 

Πξάγκα πνπ δπζθνιεχεη λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν λένη θαηαζθεπαζηέο.  

Παξ’ φια απηά ν εγέηεο έρεη παξάιιεια θαη κεγαιχηεξν πεξηζψξην 

θέξδνπο απφ ηνπο αληαγσληζηέο. ε απηή ηε πεξίπησζε έρεη ηε δχλακε λα 

εμαλαγθάζεη ηνπο πξνκεζεπηέο λα δηαηεξνχλ ρακειέο ηηκέο , δηαθνξεηηθά 

νη αληαγσληζηέο αδπλαηνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηα πξντφληα θαη έηζη 

δεκηνπξγνχληαη ζπλζήθεο κνλνςσλίνπ.
28
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Οη αγνξαζηέο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε δελ έρνπλ πνιχ κεγάιε 

δχλακε. Όζνλ αθνξά δε ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ιφγσ ηεο 

κεγαιχηεξεο επειημίαο πνπ έρεη ν ρακειφθνζηνο παξαγσγφο ζπγθξηηηθά 

κε ηνπο αληαγσληζηέο  ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο, κπνξεί εχθνια 

θαη λα επηθξαηήζεη έλαληη θαη ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ. 

Αμίδεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη γηα λα έρεη ε ζηξαηεγηθή  εγεζίαο θφζηνπο 

ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα  πξέπεη νη αγνξαζηέο λα είλαη επαίζζεηνη 

ζηηο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ,φηαλ νη αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο πσινχλ ην 

ίδην πξντφλ ,θαη φηαλ κία επηρείξεζε κπνξεί λα σθειεζεί απφ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. 

Σέινο ν εγέηεο θφζηνπο έρεη θαη ηε δχλακε  λα ζέηεη θαηψηεξε ηηκή 

αγνξάο ζηα νκνεηδή αγαζά.
29
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Γηαθνξνπνίεζε 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο βαζίδεηαη ζηελ πξνζθνξά κνλαδηθψλ 

πξντφλησλ ζηα νπνία επξέσο δίδεηαη αμία απφ ηνπο αγνξαζηέο. 

Έηζη ζε απηή ηελ πεξίπησζε πξνζπαζεί λα ηνλίζεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο. Απηή βαζίδεηαη ζηελ πνηφηεηα 

, ηελ εμππεξέηεζε, ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ εηθφλα ηνπ πξντφληνο. 

Σέινο νη αγνξαζηέο θαινχληαη λα πιεξψζνπλ κία πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ 

απφθηεζε ηνπ πξντφληνο. 

Σα πξντφληα πνπ πξνζθέξεη κία ηέηνηα επηρείξεζε είλαη δχζθνιν λα 

αληηγξαθνχλ  θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ, θαη θνζηίδνπλ αθξηβά. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θφζηνο δελ έρεη κεγάιε ζεκαζία, φζν γηα 

παξάδεηγκα ζηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο. 

Οη λενεηζεξρφκελνη ζε κία ηέηνηα αγνξά ζα πξέπεη λα θάλνπλ κεγάιεο 

ρξεκαηηθέο επελδχζεηο ,θαζψο θαη πξνζπάζεηα γηα λα ρηίζνπλ έλα φλνκα 

ζηελ αγνξά.  

Χζηφζν ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πξνζθέξεη κεγάιν πεξηζψξην 

θέξδνπο. 

Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ κεηψλεηαη, θαζψο ην 

πξντφλ/ε ππεξεζία κνηάδεη ή θαίλεηαη δηαθνξνπνηεκέλν θαη έηζη δελ 

ππάξρεη κέηξν ζχγθξηζεο γηα ηνλ αγνξαζηή. Οη επηρεηξήζεηο απηέο έρνπλ 

ζπλήζσο πηζηνχο πειάηεο πνπ εκπηζηεχνληαη ηα πξντφληα ηνπο. 

Λφγσ ηεο ζρέζεο ηνπ νλφκαηνο ηνπ πξντφληνο θαη ηεο επαηζζεζίαο ηεο 

ηηκήο ε επηρείξεζε κπνξεί λα αληαγσληζηεί κε ηνπο ππάξρνληεο 

αληαγσληζηέο. Μάιηζηα φζν ιηγφηεξν κνηάδνπλ κε ηνπο αληαγσληζηέο 

ηφζν πεξηζζφηεξν πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ αληαγσληζκφ, θαη ηφζν 

κεγαιχηεξε απήρεζε έρνπλ ζηελ αγνξά.
30
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Δζηίαζε 

Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο ζηνρεχεη ζε έλα πιενλέθηεκα θφζηνπο ή ζε 

έλα πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο, ή αθφκα θαη ζηα δχν, ζε κία φκσο 

ζπγθεθξηκέλε θαη πεξηνξηζκέλε κεξίδα θαηαλαισηψλ. 

Έηζη ινηπφλ εμππεξεηείηαη έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο. πλεπψο 

ε επηηπρία ηεο ζηξαηεγηθήο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ ηκήκαηνο θαη 

ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα ππνζηεξίμεη ην θφζηνο ηεο εζηίαζεο. 

πλεπψο ε ζηξαηεγηθή απηή ζηεξίδεηαη νπζηαζηηθά ζηηο δηαθνξέο 

αλάκεζα ζηα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

 

Σέινο ε ηκεκαηνπνίεζε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο κπνξεί λα βαζίδεηαη 

ζηα παξαθάησ : 

 ηνλ πειάηε  

(εηζφδεκα, εθπαίδεπζε, ειηθία) 

 ην πξντφλ 

 ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή
31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 «Στρατθγικό Μάνατημεντ». Γεωργόπουλοσ Νικόλαοσ. Εκδ. Μπζνου, Ακινα 2006. 



47 
 

2.2 Δλαιιαθηηθέο ηξαηεγηθέο  

Αλ ζεσξήζνπκε φηη νη ζηξαηεγηθέο κίαο επηρείξεζεο επηθεληξψλνληαη ζηελ 

αλάπηπμε ή βειηίσζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο , αιιά θαη ζην 

γεληθφηεξν ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο , κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε 

ηξεηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο : 

 ηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

 ηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο 

 ηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο 

 

Παξάιιεια νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πνπ αθνξνχλ ζηελ επέθηαζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο ζε λέα πξντφληα ή αγνξέο  πεξηιακβάλνπλ ηηο 

αθφινπζεο ζηξαηεγηθέο : 

 

 ηξαηεγηθέο δηείζδπζεο 

 ηξαηεγηθέο νινθιήξσζεο 

 ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο 

Οη ζηξαηεγηθέο νινθιήξσζεο δηαθξίλνληαη ζε θάζεηε θαη νξηδφληηα 

νινθιήξσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη ζηξαηεγηθέο θάζεηεο νινθιήξσζεο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ νινθιήξσζε θαη απνζθνπνχλ 

ζηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζε δξαζηεξηφηεηεο ησλ πξνκεζεπηψλ ή ησλ θαλαιηψλ 

δηαλνκήο ηεο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε νξηδφληηα νινθιήξσζε απνζθνπεί ζηελ αχμεζε ηνπ 

ειέγρνπ ή ηελ απφθηεζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο επηρείξεζεο.  

Σέινο φζνλ αθνξά ηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο κπνξεί λα γίλεη ιφγνο γηα 

: 

 Οκφθεληξε δηαθνξνπνίεζε 

 Οξηδφληηα δηαθνξνπνίεζε 

 Με ζπγγεληθή δηαθνξνπνίεζε
32
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Δπίζεο κεξηθέο άιιεο ζεκαληηθέο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο είλαη ε 

ξεπζηνπνίεζε ,νη ακπληηθέο ζηξαηεγηθέο θ.α. 

Σηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κπνξνχκε λα ηηο πινπνηήζνπκε κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο. Γηα παξάδεηγκα :  

 Με εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο 

Όπνπ εμαγνξά αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε απνθηά ηελ 

θπξηφηεηα κίαο άιιεο αγνξάδνληαο ηελ. 

Όπνπ ζπγρψλεπζε είλαη ε έλσζε δχν εηαηξηψλ ζε κία εληαία.  

 Με θνηλνπξαμίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο  

Όπνπ θνηλνπξαμία/ζηξαηεγηθή ζπκκαρία ελλννχκε ηελ έλσζε δχν ή 

πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζε κία πξνζσξηλήο κνξθήο ζπλεξγαζία γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε κίαο ζπγθεθξηκέλεο επθαηξίαο. 

 

Ζ νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ αθνξά ινηπφλ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

πνπ απνζθνπεί ζηνλ απμεκέλν έιεγρν  ή ηελ θπξηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. Απηή 

επηηπγράλεηαη  κέζσ εμαγνξάο ,ζπλεξγαζίαο  ή αθφκα θαη κε είζνδν ηεο επηρείξεζεο 

ζηνλ θιάδν πξνκήζεηαο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ. Πξνηηκάηαη  δε ζπρλά φηαλ 

ππάξρνπλ πξνβιήκαηα κε ηνπο πξνκεζεπηέο. Τπάξρνπλ σζηφζν πξνυπνζέζεηο φπσο 

ν πςειφο ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο θαη άιια. 

 

Χζηφζν ε νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξόο αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή εηζφδνπ 

ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηεο,  κε ζηφρν ηνλ 

θαιχηεξν έιεγρν θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο δηάζεζεο ηνπο  ζηνπο θαηαλαισηέο. ήκεξα 

ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γίλεηαη φιν θαη πην δεκνθηιήο. Μάιηζηα νη εθαξκνγέο 

ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ είλαη έλα ζπρλφ θαη δεκνθηιέο παξάδεηγκα εθαξκνγήο  θαη 

ζε παγθφζκηεο αγνξέο. Καη απηή ε κέζνδνο φκσο βαζίδεηαη ζε πξνυπνζέζεηο, φπσο ηε 

δπλαηφηεηα ππνζηήξημεο ησλ λέσλ δξαζηεξηνηήησλ δηαλνκήο κε ηνπο ππάξρνληεο 

πφξνπο. 
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Ζ νξηδόληηα νινθιήξσζε είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ απνζθνπεί 

ζηελ αχμεζε ειέγρνπ ή ηελ απφθηεζε θπξηφηεηαο ησλ αληαγσληζηψλ ηεο θαη 

απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο ηξφπνπο αλάπηπμεο. Δίλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε 

ζηξαηεγηθή ζε αγνξέο πξντφλησλ/ππεξεζηψλ ηερλνινγίαο ,θαη ρξεζηκνπνηεί θπξίσο 

ζπγρσλεχζεηο θαη εμαγνξέο πνπ πξνζθέξνπλ πνιιά πιενλεθηήκαηα, φπσο ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξίαο. 

Σέινο ζεκεηψλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα εθφζνλ παξάγνληαη νκνεηδή 

πξντφληα/ππεξεζίεο. 

 

Τπάξρνπλ θαη ζηξαηεγηθέο δηείζδπζεο ζε αγνξέο πνπ εζηηάδνπλ ζηελ 

αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε. πλήζσο δε, βαζίδνληαη ζην  marketing. 
 
 

  

Απφ ηελ άιιε, ε αλάπηπμε αγνξάο αθνξά ηελ αλαδήηεζε λέσλ αγνξψλ γηα 

ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ σζεί ηηο 

επηρεηξήζεηο ζε απηφ είλαη ε δηεζλνπνίεζε ηεο αγνξάο θαη θαη’ επέθηαζε ν 

κεγαιχηεξνο αληαγσληζκφο. Γηα λα επηηεπρζεί ε πνιππφζεηε αλάπηπμε  κπνξεί  ε 

εηαηξία λα επεθηείλεη ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ή θαη ζε 

λέα ηκήκαηα ησλ πθηζηάκελσλ αγνξψλ. 

 

Δπηπξφζζεηα, νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο πξντόληνο έρνπλ σο ζηφρν ηελ 

αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζηηο ππάξρνπζεο αγνξέο. Έηζη βειηηψλνπλ θαη ηξνπνπνηνχλ 

ηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα/ππεξεζίεο ,αιιά δεκηνπξγνχλ θαη θαηλνχξηα.  

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ηελ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο αγνξέο θαη πξντφληα. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε αθνξά δξαζηεξηφηεηεο ζαθψο δηαθνξνπνηεκέλεο απφ ηηο 

ηξέρνπζεο.
34
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Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ νκόθεληξε δηαθνξνπνίεζε  ε εηαηξία επεθηείλεηαη 

ζε λέεο δηαθνξνπνηνχκελεο, αιιά ζπζρεηηδφκελεο κε ηηο ππάξρνπζεο, 

δξαζηεξηφηεηεο. Πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηα λέα πξντφληα/ππεξεζίεο πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε σο πξνο ηηο ηθαλφηεηεο, ηνπο πφξνπο θιπ. έηζη ψζηε λα 

είλαη κηθξφηεξεο νη απαηηήζεηο. Ζ νκφθεληξε δηαθνξνπνίεζε μερσξίδεη απφ ηηο 

ππφινηπεο ζηξαηεγηθέο θαζψο αθνξά ηελ επέθηαζε ζηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο θαη φρη ηελ αλάπηπμε δηαθνξνπνηεκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Όηαλ θάλνπκε ιφγν γηα επέθηαζε ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δε ζρεηίδνληαη 

κε ηηο ππάξρνπζεο αιιά φκσο απεπζχλνληαη ζηνπο ίδηνπο πειάηεο, ηφηε κηιάκε γηα 

νξηδόληηα δηαθνξνπνίεζε. Τπάξρεη θαη κε ζπγγεληθή δηαθνξνπνίεζε φηαλ ε 

επηρείξεζε επεθηείλεηαη ζε λέεο αγνξέο κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ πνπ δε 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εκπεξηέρεη 

κεγάιν θίλδπλν ιφγνπ ηνπ δηαθνξεηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ πνπ απαηηεί. 

 

Ζ ζηξαηεγηθή ζηαζεξνπνίεζεο ή πεξηζπιινγήο  εζηηάδεηαη νπζηαζηηθά ζε 

πξνζπάζεηεο αλαζχληαμεο ηεο επηρείξεζεο, ζπλήζσο κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ θφζηνπο 

κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ησλ θεξδψλ πνπ ζε κία 

ηέηνηα πεξίπησζε ζεκεηψλνπλ κείσζε. Βαζηθφο ζηφρνο ηεο παξαπάλσ ζηξαηεγηθήο 

είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο. Παξάιιεια ε πινπνίεζε κίαο ηέηνηαο 

ζηξαηεγηθήο απαηηεί πεξηνξηζκφ ησλ πφξσλ ίζσο θαη πεξηθνπέο (γηα παξάδεηγκα 

πξνζσπηθνχ, πφξσλ ) ψζηε λα γίλεη ε επηρείξεζε φζν απνδνηηθφηεξε γίλεηαη.  

 

Άιιεο γλσζηέο ζηξαηεγηθέο είλαη: ε απνεπέλδπζε θαη ε ξεπζηνπνίεζε. Με ηελ 

απνεπέλδπζε ελλννχκε ηελ πψιεζε κηαο ιεηηνπξγηθήο κνλάδαο ή ελφο ηκήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο. πρλά έρεη ζηφρν ηελ εχξεζε θεθαιαίσλ.  Ζ απνεπέλδπζε κπνξεί λα 

είλαη κέξνο ηεο ζηξαηεγηθή ηεο ζηαζεξνπνίεζεο. Απφ ηελ άιιε , ξεπζηνπνίεζε είλαη 

ε ζπλνιηθή πψιεζε ή ηκεκαηηθή δηάζεζε φισλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

επηρείξεζεο θαη ε παχζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ζηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηειεπηαία 

επηινγή ψζηε λα θαιπθζνχλ αλαγθαζηηθά νη ππνρξεψζεηο πνπ ππάξρνπλ.
35
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Όζν αθνξά ηα κέζα πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα επηηεπρζνχλ κε : 

 Δμαγνξέο θαη ζπγρσλεύζεηο (εζσηεξηθή αλάπηπμε) 

 Κνηλνπξαμίεο θαη ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο (εμσηεξηθή αλάπηπμε) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε εμαγνξά αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε  

αγνξάδεη κία άιιε ,ζπλήζσο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο, ελψ ζπγρψλεπζε ζηελ έλσζε  δχν 

παξφκνησλ εηαηξηψλ ζε κία. 

 

Οη εμαγνξέο, θαζψο επίζεο θαη νη ζπγρσλεχζεηο είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλεο 

ηα ηειεπηαία ρξφληα. Παξ’ φια απηά δελ είλαη πάληα επηηπρεκέλεο  ζηξαηεγηθέο. Έρεη 

κάιηζηα  παξαηεξεζεί φηη ην 50% θέξλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα. Έηζη πξέπεη ε 

επηρείξεζε λα κειεηήζεη εθηελέζηεξα ηνλ θίλδπλν αξρηθά, θαη κεηά λα απνθαζίζεη αλ 

ζα πξνρσξήζεη ζε κία ηέηνηα θίλεζε. 

 

Δλψ νη θνηλνπξαμίεο είλαη κία ζπκκαρία εηαηξηψλ κε πξνζσξηλφ ραξαθηήξα ελ 

φςεη θάπνηαο επθαηξίαο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη επίζεο πνιχ δεκνθηιείο ζηε 

ζχγρξνλε επνρή θαζψο εκπεξηέρνπλ κηθξφηεξν θίλδπλν απφ ηηο εμαγνξέο θαη ηηο 

ζπγρσλεχζεηο θαη έρνπλ κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο. 
36
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2.3 ηξαηεγηθή “Blue Ocean” 

Μία αθφκα επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή είλαη απηή ηνπ κπιε σθεαλνχ (“Blue 

Ocean Strategy”). Αξρηθά, πξέπεη λα νξίζνπκε επαθξηβψο ηη είλαη θφθθηλνο , θαη ηη 

κπιε σθεαλφο. Ο θφθθηλνο σθεαλφο πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ βηνκεραληψλ θαη 

ησλ αγνξψλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα δξαζηεξηνπνίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηηο 

νπνίεο κέρξη ηψξα αληαγσλίδνληαη. ηηο αγνξέο απηέο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

θεξδίζνπλ φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ζχκθσλα θαη κε ηνπο θαλφλεο 

πνπ ηζρχνπλ ζε απηή. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπιε σθεαλφο ζεσξείηαη ν θιάδνο ή ε αγνξά πνπ κέρξη 

ηψξα είλαη άγλσζηε, θαη έηζη πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί γηα απηή απφ ηελ αξρή ,δήηεζε 

γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο πνπ απηή ζθνπεχεη λα πξνζθέξεη. Παξ’ φια απηά 

,είλαη ζχλεζεο θαηλφκελν λα δεκηνπξγείηαη «κπιε σθεαλφο» θαη απφ ηελ επέθηαζε 

θάπνηαο ππάξρνπζαο αγνξάο ,δεκηνπξγψληαο  ζε απηέο λέεο ζπλζήθεο θαη θαλφλεο 

αληαγσληζκνχ. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο ππεξβαίλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ 

θαη δεκηνπξγνχλ λέεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο πνπ έσο ηψξα παξακέλνπλ 

αλεθκεηάιιεπηεο.
37

 

Τπάξρνπλ δε πνιινί παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα σζήζνπλ κία επηρείξεζε ζηελ 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθήο «κπιε σθεαλνχ», φπσο γηα παξάδεηγκα ε ζπλερήο εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ κία πιεζψξα πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο γεληθφηεξα. Δπηπξφζζεηα, ε 

παγθνζκηνπνίεζε ηεο αγνξάο  ελζαξξχλεη ηηο επηρεηξήζεηο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε 

λέεο αγνξέο θαη εθηφο ζπλφξσλ πνπ κέρξη ηφηε δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο. 

Σν βαζηθφ ζηνηρείν ηεο “Blue Ocean Strategy”  είλαη φηη δελ πξνζπαζεί λα 

παξαθάκςεη ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ππάξρνπζα αγνξά, αιιά νπζηαζηηθά λα 

θαηλνηνκήζεη θαη λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ην αληηθείκελν ή ην ρψξν ζηνλ νπνίν νη 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη. Έηζη, ε θαηλνηνκία απηή ζε ζπλδπαζκφ 

θαη κε ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνλ πειάηε ,κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ηεο αγνξάο θαη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξνζθεξφκελα αγαζά/ππεξεζίεο ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηα αληίζηνηρα ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ.  
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 Ο ζπλδπαζκφο ηεο ρξεζηκφηεηαο, κε ηελ θαηάιιειε ηηκή αιιά θαη ην ρακειφ 

θφζηνο ησλ αγαζψλ είλαη απαξαίηεηνο. 

Σέινο, ε επηηπρία θαη δηαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο ζε βάζνο 

ρξφλνπ επηηπγράλεηαη κε ηε δεκηνπξγία αμίαο ζε φιν ην ζχζηεκα πνπ αθνξά ηε λέα 

ζηξαηεγηθή, θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο πειάηεο ,ζην λέν 

πεδίν αγνξάο πνπ ε εηαηξία δεκηνπξγεί θαη καθξηά απφ ηνλ ππάξρνληα 

αληαγσληζκφ.
38
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2.4 ηξαηεγηθή Υαξηνθπιαθίνπ - Πίλαθαο ξπζκνύ αλάπηπμεο /κεξηδίνπ 

 Ζ ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ δείρλεη πψο ηα ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο 

δηαρεηξίδνληαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ραξηνθπιάθην ηεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή ηα ζηειέρε επηζπκνχλ νη γξακκέο πξντφλησλ πνπ έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη ,θαζψο θαη νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, λα έρνπλ ηελ θαιχηεξε δπλαηή 

απφδνζε, θαη έηζη λα απνθέξνπλ ηηο αλάινγεο αληακνηβέο γηα ηα ρξήκαηα θαη ηελ 

πξνζπάζεηα πνπ επέλδπζε ε επηρείξεζε.
39

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ έρνπλ αλαπηπρζεί πίλαθεο ραξηνθπιαθίνπ πξντφληνο , πνπ 

απνηεινχλ γξαθηθέο απεηθνλίζεηο ηνπ νιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ πξντφληνο, ψζηε λα 

δηαηεξήζεη ε επηρείξεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ θαη ηελ 

απνζηνιή ηεο. Παξάιιεια, κπνξνχλ ηα ζηειέρε λα πξνηείλνπλ ζηξαηεγηθέο κε βάζε 

ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο.
40

 

Με ηε δεκηνπξγία ηνπ πίλαθα ξπζκνχ αλάπηπμεο- κεξηδίνπ αγνξάο 

απεηθνλίδεη ηε θεξδνθνξία κία επηρείξεζεο κε βάζε ην ξπζκφ αλάπηπμεο, δειαδή ην 

βαζκφ ειθπζηηθφηεηαο ηνπ θιάδνπ θαη ην ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

κηιάκε γηα ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο ,θαζψο απηφ θαζνξίδεηαη ζε ζρέζε κε ην 

ζεκαληηθφηεξν αληαγσληζηή ηεο θαη ηηο πσιήζεηο πνπ ζεκεηψλνπλ νη επηρεηξήζεηο 

απηέο. 

ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεηαη ν πίλαθαο ξπζκνχ αλάπηπμεο- 

κεξηδίνπ αγνξάο, ν νπνίνο θαηαηάζζεη ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ην ξπζκφ 

αλάπηπμεο ηεο αγνξάο πνπ αλήθνπλ ,ην κεξίδην πνπ θαηέρνπλ, αιιά θαη βάζε ηεο 

δεκηνπξγίαο θαη ρξεζηκνπνίεζεο ξεπζηψλ.  
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Πεγή : ”Concepts in Strategic Management and Business Policy” . Thomas L. 

Wheelen , J. David Hunger .11
th

 edition,  Pearson Practice Hall, 2008.  

 

Ακθίβνια : 

Οη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ 

ακθίβνισλ έρνπλ ρακειφ ζρεηηθφ κεξίδην αγνξάο αιιά αλήθνπλ ζε ειθπζηηθφ θιάδν 

κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο αγνξάο. Σν κηθξφ κεξίδην αγνξάο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία 

κηθξήο πνζφηεηαο ξεπζηνχ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ θιάδνπ ή γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ζε εγέηε ηνπ θιάδνπ. 

Αζηέξηα : 

Οη ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο απηήο ηεο θαηεγνξίαο βξίζθνληαη ζε 

κία αγνξά κε πςειφ ξπζκφ αλάπηπμεο θαη είλαη πνιχ αληαγσληζηηθέο, κηαο θαη ην 

κεξίδην αγνξάο πνπ ηνπο αλήθεη είλαη κεγάιν. πλήζσο απηέο νη κνλάδεο ρξεηάδνληαη 

κεγάιε πνζφηεηα ξεπζηψλ γηα ηε δηαηήξεζε ή επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

ελψ θπξίσο παξάγνπλ πξντφληα κφλεο ηνπο, εθκεηαιιεπφκελεο  ηηο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο αιιά θαη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ε εκπεηξία ηνπο πξνζθέξεη.
41
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 Υξπζσξπρεία : 

 Οη κνλάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ρξπζσξπρεία έρνπλ κεγάιν ζρεηηθφ 

κεξίδην αγνξάο ζε θιάδνπο πνπ δελ είλαη ειθπζηηθνί. Οη κνλάδεο απηέο παξάγνπλ 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα ξεπζηψλ ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πσιήζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ. Πνιιέο απφ απηέο ήηαλ παιαηφηεξα αζηέξεο ησλ νπνίσλ ν θιάδνο 

έραζε ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ. Σα επηπιένλ ξεπζηά ησλ κνλάδσλ κπνξνχλ λα 

αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ θάιπςε άιισλ αλαγθψλ ηεο εηαηξίαο ή θαη επηρεηξεκαηηθψλ  

κνλάδσλ άιισλ θαηεγνξηψλ.
42

 

Πξνβιεκαηηθά : 

 ηελ θαηεγνξία ησλ πξνβιεκαηηθψλ αλήθνπλ νη επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ 

έρνπλ έλα κηθξφ κεξίδην αγνξάο ζε έλα θιάδν κε ειθπζηηθφ, ελψ ηα κεηνλεθηήκαηα 

απηά γίλνληαη κεγαιχηεξα φηαλ νη κνλάδεο απηέο γίλνληαη «ρξήζηεο ξεπζηψλ» πνπ ε 

επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα άιιεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ιεηηνπξγίεο. Σα πξνβιεκαηηθά ρσξίδνληαη ζπλήζσο ζε δχν θαηεγνξίεο : 

 Ρεπζηά Πξνβιεκαηηθά 

 Απζεληηθά Πξνβιεκαηηθά 

 

πκπεξαζκαηηθά, νη επηρεηξήζεηο δε ζέινπλ λα έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη πξνβιεκαηηθέο. Αληίζεηα, επηδηψθεη 

λα πεξηιακβάλεη αζηέξηα θαη ακθίβνια ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ καθξνπξφζεζκε 

παξνπζία ηεο ζηνλ θιάδν, αιιά θαη ρξπζσξπρεία γηα λα ππνζηεξίμεη ρξεκαηηθά φιεο 

ηηο θηλήζεηο πνπ απνθαζίδεη λα πξαγκνηνπνηήζεη ε επηρείξεζε.
43
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2.5 Πνηόηεηα ζηηο ππεξεζίεο 

 Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο ζπλδέεηαη κε ιέμεηο φπσο ηειεηφηεηα θαη ζπλνρή. 

Έρνπλ φκσο αλαπηπρζεί θαη  πνιινί νξηζκνί ζρεηηθά ,θαζψο ε έλλνηα ηεο πνηφηεηαο 

έρεη δηάθνξεο νπηηθέο θαη εκπεξηέρεη πνηθίια θξηηήξηα. 

 Με βάζε ην πξντφλ , ε πνηφηεηα απνηειεί κία πνζνηηθή  θαη ζπγθεθξηκέλε 

κεηξήζηκε κεηαβιεηή ή ραξαθηεξηζηηθφ. Γειαδή ε πνηφηεηα αληηθαηνπηξίδεη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο, βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε 

πνηφηεηα ηνπ. 

 Δπίζεο, ε πνηφηεηα ελφο πξντφληνο κπνξεί λα επεξεάδεηαη θαη απφ ην αλ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο επηζπκίεο ησλ θαηαλαισηψλ ,θαη θαηά πφζν. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κπνξνχκε λα νξίζνπκε ηελ πνηφηεηα βάζεη ησλ 

πξνδηαγξαθψλ θαηαζθεπήο, δειαδή σο ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο ,ή 

αιιηψο ηνπο ζηφρνπο , πνπ έρνπλ ζέζεη νη ζρεδηαζηέο ηνπ πξντφληνο. 

 Αθφκα, πνηφηεηα γηα έλα είδνο είλαη ε αμηνπηζηία ηνπ, ζε ρακειφηεξε ηηκή θαη 

θφζηνο ή πξνζθνξά, απφ ην ακέζσο πην αθξηβφ πξντφλ πνπ βξίζθεηαη ζε δηάζεζε. 

 Σέινο, ην ζεκαληηθφηεξν απ’ φια, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ πνηφηεηα θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα : 

 Αληαγσληζκφο αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηε ζρέζε αμίαο-θφζηνπο 

πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο 

 Δζηίαζε ζηηο θαηάιιειεο (πνηνηηθέο) δηαδηθαζίεο/ηνκέα/επίπεδν 

 ρέζε πξνκεζεπηψλ- θαηαλαισηψλ κέζσ ηεο επηρείξεζεο 

 ηξαηεγηθή γηα ζπλερή βειηίσζε 

  ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επεμεγήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο γηα ηελ 

επηρείξεζε. θνπφο ηεο πνηφηεηαο είλαη ε επίηεπμε άξηζησλ απνηειεζκάησλ γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ θαηαλαισηή, κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή ρξήζε πεγψλ θαη πφξσλ, κε 

ηα απνηειέζκαηα λα βειηηψλνληαη ζπλερψο.
44
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 Γηα λα ην θαηαθέξεη απηφ ε επηρείξεζε πξέπεη λα δηεξεπλήζεη θαη λα 

κειεηήζεη εθηελψο ηνπο πηζαλνχο πειάηεο/ θαηεγνξίεο πειαηψλ ζηνπο νπνίνπο ζα 

απεπζπλζεί κε ην πξντφλ ή ππεξεζία ψζηε απηφ λα αληαπνθξίλεηαη επαξθψο ζηηο 

πξνζδνθίεο ηνπο. Μεγάιν ξφιν εδψ παίδεη θαη ν αληαγσληζκφο. 

  

Πξσηαξρηθή ζεκαζία έρνπλ ε πνηφηεηα θαη ε αμηνπηζηία ησλ πξντφλησλ. Οη 

πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ζπλδένληαη θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο ,ζπλεπψο  αλαδεηθλχεη ηνλ ηξφπν πνπ ε 

επίηεπμε ηεο πνηφηεηαο θαη αθνινχζσο ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ αγνξαζηή γίλεηαη 

ζηνηρείν νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο.
45
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2.6 Αληαγσληζκόο ζηηο επηρεηξήζεηο  

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηε ζχγθξηζε καο κε άιιεο επηρεηξήζεηο 

δηαθνξεηηθέο ή θαη θαιχηεξεο ,θαη είλαη ε ηθαλφηεηα καο λα επηρεηξνχκε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Οη αληαγσληζηέο νξίδνληαη βάζε ησλ πειαηψλ 

ή ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγνπλ. 

εκαληηθφο ζε απηφ είλαη ν καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο πνπ εμαζθαιίδεη ηε 

βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. 

χκθσλα κε ηνλ Πφξηεξ ε αληαγσληζηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνπο παξαθάησ 

πέληε παξάγνληεο : 

 Σελ απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν 

 Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ (ζπλζήθεο 

πξνζθνξάο) 

 Σε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (ζπλζήθεο δήηεζεο) 

 Σελ απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα θαη ζπκπιεξσκαηηθά πξντφληα 

 Σελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ αλάκεζα ζηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη φκσο θαη ε θπβέξλεζε κε λφκνπο θαη πεξηνξηζκνχο 

πνπ κπνξεί λα ζέηεη ζηηο εθάζηνηε επηρεηξήζεηο.   

Όζν δε αθνξά ηνλ ηνπξηζκφ, ην απνηέιεζκα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

ηνπξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθάζηνηε ρψξα νξίδεη θαη 

ην πφζν αληαγσληζηηθή είλαη. Καηά ζπλέπεηα ν φξνο αληαγσληζηηθφηεηα παίξλεη 

ηνπηθφ ραξαθηήξα. 

 

Ο  αληαγσληζκφο δε απμάλεηαη ζπλερψο θπξίσο ιφγσ ηεο κεγάιεο δήηεζεο 

θαη πξνζθνξάο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Διιάδα πξέπεη λα αθνινπζήζεη κία μεθάζαξε 

ζηξαηεγηθή ηνπνζέηεζεο.
46
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εκαληηθφ είλαη επίζεο λα κειεηάκε ηα είδε θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ππνδνκψλ πνπ πξνζθέξνπκε ψζηε λα ζηνρεχνπκε ζην 

αλάινγν ηκήκα αγνξάο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ρψξα ρξεηάδεηαη λα θάλεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηνλ 

ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ αλ ζέιεη λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.
47
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Αλαθεθαιαίσζε-πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, νη ηξεηο βαζηθφηεξεο 

επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο είλαη: ε εγεζία θφζηνπο, ε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ε εζηίαζε. Απηέο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ επηηπρία ηεο ζην κέιινλ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κία επηρείξεζε 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί θαη λα ζπλδπάδεη θαη παξαπάλσ απφ κία κφλν ζηξαηεγηθή. 

Παξάιιεια, σο πξνο ην ζρεδηαζκφ γηα ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο, κπνξνχκε 

λα δηαθξίλνπκε ηξεηο άιιεο ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ θαηά θφξνλ 

νη επηρεηξήζεηο γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο : ηελ 

αλάπηπμε, ηελ πεξηζπιινγή θαη ηε ζηαζεξφηεηα. 

Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη φκσο ζηε ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο, θαζψο απηή 

κπνξεί λα επηηεπρζεί κε πνιινχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε θαη λα επηθέξεη ζεκαληηθά θέξδε. 

 Γχν αθφκα ζηξαηεγηθέο πνπ ζα κπνξνχζε λα εθαξκφζεη κία επηρείξεζε κε 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ,είλαη ε ιεγφκελε « Blue Ocean», θαη ε ζηξαηεγηθή 

ραξηνθπιαθίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ην πίλαθα ξπζκνχ αλάπηπμεο/κεξηδίνπ αγνξάο. 

 πλνςίδνληαο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε ηε κεγάιε ζεκαζία ηεο πνηφηεηαο ησλ 

ππεξεζηψλ ,ε νπνία είλαη θξίζηκε γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο.  
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Κεθάιαην 3 

Case Study 

Σν ηειεπηαίν θεθάιαην πνπ αθνινπζεί απνηειεί ην πξαθηηθφ κέξνο απηήο ηεο 

εξγαζίαο θαη απνηειείηαη απφ ελλέα κέξε. ε απηφ παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη  ε 

πεξίπησζε κίαο πξαγκαηηθήο επηρείξεζεο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην κέξνο (3.1) δίλνληαη θάπνηα ζηνηρεία γηα ηε 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζην λεζί ηεο Κξήηεο, φπνπ θαη ηνπνζεηείηαη ε μελνδνρεηαθή 

επηρείξεζε πνπ ζα εμεηάζνπκε. ηε ζπλέρεηα (3.2) ιίγα ιφγηα γηα ηελ ίδξπζε ηεο 

επηρείξεζεο ,θαη ζην 3.3 βξίζθνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηάιπκα 

,φπσο γηα παξάδεηγκα νη εγθαηαζηάζεηο θαη νη παξνρέο πνπ πξνζθέξεη . Δπίζεο 

ππάξρεη αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

(3.4) κε ηε  SWOT θαη PEST Analysis. εκαληηθά ζηαηηζηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία 

παξαηίζεληαη ζην 3.5 ,ηα νπνία αθνξνχλ ηνλ ηνπξηζκφ ζην λεζί γεληθφηεξα. 

πλερίδνληαο, φζνλ αθνξά ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο επηρείξεζεο, ζην 3.6 

επηζπλάπηνληαη νη ηζνινγηζκνί ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Δλψ ην 3.7 πξαγκαηεχεηαη ηελ 

απνζηνιή ,ην φξακα θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Σν επφκελν κέξνο (3.8) 

αθνξά ηηο αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή. Σέινο ,κε βάζε 

ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, γίλνληαη πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Απφ ηελ αλάιπζε πξνθχπηνπλ ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα ,ελψ κπνξεί θαλείο 

λα ζρεκαηίζεη κία πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην ηξφπν αλάιπζεο κίαο επηρείξεζεο 

θαη ηελ νξγάλσζε ηεο, θπξίσο ζε φ,ηη ζρεηίδεηαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ απηή 

εθαξκφδεη. 
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3.1  Ζ ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζηελ Διιάδα θαη ην λεζί ηεο Κξήηεο 

Ο ηνπξηζκφο είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο νηθνλνκηθφο ηνκέαο ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλεηζθέξεη ζεκαληηθά ζηελ νηθνλνκία ηεο. Καζψο επίζεο είλαη ζεκαληηθή πεγή 

εξγνδνζίαο ,απαζρνιψληαο πεξίπνπ ην 9% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ρψξαο.  

Μεηά ην 2014 ην ειιεληθνχ ππνπξγείν ηνπξηζκνχ ζπκπηχρζεθε εθ λένπ ζε 

ππνπξγείν νηθνλνκίαο, αλάπηπμεο θαη ηνπξηζκνχ, κε ζθνπφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε 

δηαρείξηζε θαη εθαξκνγή ησλ πνιηηηθψλ ζε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηνκείο. 

Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, δεκηνπξγήζεθαλ λένη λφκνη θαη πνιηηηθέο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη βειηηψζεθε ε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ππνπξγεία, κε ζθνπφ ηε 

γεληθφηεξε ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο. 

Δπηπξφζζεηα, ε ειιεληθή νξγάλσζε ηνπξηζκνχ πνπ ειέγρεηαη απφ ην αληίζηνηρν 

ππνπξγείν , ζηνρεχεη ζηελ πξναγσγή θαη ελίζρπζε ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζκνχ κέζα 

θαη έμσ απφ ηε ρψξα. Ζ νξγάλσζε δηαζέηεη κάιηζηα 15 γξαθεία παγθνζκίσο. 

Ζ ζπλεξγαζία θαη ζπκθσλία ησλ ππνπξγείσλ είλαη απαξαίηεηε έηζη ψζηε λα 

ππάξρεη κία θνηλή ζηξαηεγηθή ηνπξηζηηθήο πξνψζεζεο ηεο ρψξαο. Οη δαπάλεο δε γηα 

ην ηνπξηζηηθφ κάξθεηηλγθ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζηα 11 εθαηνκκχξηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ,κεξηθνί απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο εζληθήο ηνπξηζηηθήο πνιηηηθήο 

ζπλνπηηθά είλαη : 

• Δκπινπηηζκφο ηνπ εζληθνχ  ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο 

• Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ 

• Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

• Σερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ελζάξξπλζε ησλ θαηλνηνκηψλ 

• Πεξεηαίξσ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ 

• Ηζρπξφηεξε ηληεξλεηηθή παξνπζία
48
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Σέινο , ε ρψξα εθαξκφδεη πνηθίια πξνγξάκκαηα ,φπσο ην «Σνπξηζκφο  Γηα 

Όινπο» , ην νπνίν πξνζθέξεη νηθνλνκηθέο δηαθνπέο ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο 

,θαη απεπζχλεηαη ζε πνιίηεο κε ρακειφ εηζφδεκα.
49

  

Βαζηθφ δείθηε δήηεζεο ηνπ ειιεληθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο απνηειεί ην 

κέγεζνο ηνπ εηζεξρφκελνπ ηνπξηζκνχ. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία, γηα ηελ πεξίνδν 

2008- 2014, νη αθίμεηο ησλ κε θαηνίθσλ ζεκείσζαλ πηψζε απφ ην 2008 ζην 2010, 

αλέθακςαλ ην 2011, γηα λα ζεκεηψζνπλ πηψζε μαλά ην 2012. Απφ ην 2013 θαη έπεηηα 

θαηέγξαςαλ ζπλερή άλνδν, κε ζπλνιηθέο αθίμεηο πνπ μεπέξαζαλ ηα πξνεγνχκελα 

έηε, θηάλνληαο ηνπο 22 εθαη. επηζθέπηεο γηα ην έηνο 2014. Ζ ζπλνιηθή πνζνζηηαία 

αχμεζε κεηαμχ 2008 θαη 2014 δηακνξθψζεθε ζην 38,2%, κε κέζε εηήζηα πνζνζηηαία 

κεηαβνιή πνπ θπκάλζεθε ζην 5,5%. Σν γεγνλφο απηφ αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία αιιά 

θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ 

δηαλχεη ε ρψξα. 

Δλδεηθηηθά ν παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο δηαλπθηεξεχζεηο ησλ 

εηζεξρφκελσλ ηνπξηζηψλ ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα ηεο ρψξαο γηα ην 2013. ε 

απηφ παξαηεξείηαη εηδηθά, φηη νη Ννκνί Γσδεθαλήζνπ θαη Ζξαθιείνπ ζπγθεληξψλνπλ 

ζρεδφλ ην 41% ησλ ζπλνιηθψλ δηαλπθηεξεχζεσλ ησλ αιινδαπψλ. 
50
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Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην κεξίδην ηνπ θιάδνπ ησλ θαηαιπκάησλ 

παξνπζηάδεηαη ηδηαίηεξα απμεκέλν ζηηο πεξηθέξεηεο κε ηνπξηζηηθνχο λεζησηηθνχο 

πξννξηζκνχο, φπσο ηνπ Ννηίνπ Αηγαίνπ (65%), ησλ Ηνλίσλ Νήζσλ (55%) θαη ηεο 

Κξήηεο (45%). Δπνκέλσο, πηζαλή δηαξξνή 25 εηζνδήκαηνο απφ εηζεξρφκελνπο 

ηνπξίζηεο ζηα θαηαιχκαηα ζε απηέο ηηο πεξηνρέο αλακέλεηαη λα έρεη πνιχ 

ζεκαληηθφηεξεο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία, ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο πεξηνρέο 

ηεο ρψξαο. 

Ο ηνπξηζκφο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο κεηαπνηεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα, απνηειεί νξηδφληηα δξαζηεξηφηεηα θαη 

φρη θάζεηε. Γειαδή, ν ηνπξηζκφο απνηειεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ νξηνζεηείηαη απφ 

ηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ελψ νη κεηαπνηεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα απνηεινχλ 

δξαζηεξηφηεηεο παξαγσγήο θαη πξνζθνξάο πξντφλησλ. Έηζη ν ηνπξηζκφο απνηειεί 

κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ –νχησο ή άιισο- αθνξά πνιιά θαη δηάθνξα κέξε ηνπ 

θνηλσληθνχ θαη παξαγσγηθνχ ηζηνχ κηαο ρψξαο.
51
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Διιείςεη ζηνηρείσλ γηα ηελ πεξηθεξεηαθή θαηαλνκή ηεο ηνπξηζηηθήο δαπάλεο, 

ε εθηίκεζή ηεο γίλεηαη πξνζεγγηζηηθά, ρξεζηκνπνηψληαο σο δείθηε ηελ πεξηθεξεηαθή 

θαηαλνκή ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ. Σα ζηνηρεία απηά ζπγθξίλνληαη κε ηα ηειεπηαία 

δηαζέζηκα (2012) ζηνηρεία ΑΔΠ αλά πεξηθέξεηα. εκεηψλνπκε φηη, ζχκθσλα κε ηελ 

ΔΛΣΑΣ (βι. αλ.), ην ΑΔΠ ηνπ 2013 (γηα ην νπνίν δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία αλά 

πεξηθέξεηα) ήηαλ κεησκέλν ζε ζρέζε κε ην 2012 θαη άξα ε ζρεηηθή ζεκαζία ηνπ 

ηνπξηζκνχ ζηηο πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο είλαη πςειφηεξε απφ απηήλ πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα. Σν ζπκπέξαζκα απηφ ηζρχεη έηη πεξηζζφηεξν γηα ην 2014 

φπνπ ππήξμε πεξαηηέξσ ππνρψξεζε ηνπ νλνκαζηηθνχ ΑΔΠ θαη αχμεζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
52

 

Σν λεζί ηεο Κξήηεο είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Διιάδα, έρεη ηδηαίηεξα 

αλεπηπγκέλε ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζε φιε ηνπ ηελ έθηαζε θαη είλαη απφ ηνπο πιένλ 

αγαπεκέλνπο ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο.  

πγθεθξηκέλα, ζην λεζί ηεο Κξήηεο εληνπίδνληαη 1558 μελνδνρεηαθά 

θαηαιχκαηα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, άιια θαη ελαιιαθηηθά θαηαιχκαηα δηακνλήο 

φπσο ελνηθηαδφκελα δσκάηηα θαη studios, βίιεο, θάκπηλγθ, θαζψο θαη δσκάηηα πνπ 

δηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο Airbnb. 

ην λνκφ Λαζηζίνπ ππάξρνπλ 205 μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα θαη ζην δήκν 

Ηεξάπεηξαο 53. Δμ’ ίζνπ κεγάινο αξηζκφο θαηαιπκάησλ ππάξρεη θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο λνκνχο ηνπ λεζηνχ. Έηζη ν αληαγσληζκφο είλαη ηδηαίηεξα πςειφο. 

Οη πιεξφηεηεο ζηα μελνδνρεηαθά θαηαιχκαηα, γηα ην έηνο 2015 ζεκεηψλνπλ 

κηα ειάρηζηε κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,2% ζε ζρέζε κε ην έηνο 2014 (πιεξφηεηα 

61,9% γηα ην έηνο 2015 θαη 62,1% γηα ην 2014). Σν ζχλνιν ησλ δηαλπθηεξεχζεσλ 

αλέξρεηαη ζηηο 21.094.955 γηα ην έηνο 2015 , ελψ γηα ην 2014 νη δηαλπθηεξεχζεηο ήηαλ 

20.593.214 .Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη παξαηεξείηαη κία απμεηηθή ηάζε ζηηο 

δηαλπθηεξεχζεηο.
53
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3.2  Ηζηνξηθό-Ίδξπζε ηεο εηαηξίαο 

Σν έηνο 1928 ε επηρείξεζε κε ηδξπηή ηεο ηνλ επηρεηξεκαηία Παπαδφπνπιν Γ.  

μεθηλά ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο αξρηθά κε ηελ εκπνξία ειαηνιάδνπ, θαη απφ ην 1955 κε 

ηελ επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη εμαγσγή ζηαθίδσλ ζε ηδηφθηεην εξγνζηάζην εληφο 

ηεο πφιεο ηνπ Ζξαθιείνπ. 

Σν 1981 νινθιεξψλεηαη κηα ππεξζχγρξνλε ηδηφθηεηε κνλάδα ζηελ 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηνπ Ζξαθιείνπ κε έθηαζε νηθνπέδνπ 15.000 η.κ. θαη θαιπκκέλε 

επηθάλεηα 12.000 η.κ. , φπνπ γίλεηαη ε επεμεξγαζία, ηππνπνίεζε θαη ζπζθεπαζία ησλ 

ζηαθίδσλ. 

Σν έηνο 1986 εηζέξρεηαη ζηνλ ηνπξηζηηθφ θιάδν, εθηειψληαο πιήξε 

αλαθαίληζε θαη αλαπαιαίσζε ζην δηαηεξεηέν θηίζκα ηεο νηθνγέλεηαο, κεηαηξέπνληαο 

ην ζε μελνδνρείν κε πνιπηειείο κεδνλέηεο, θαη ζνπίηεο κε ηνλ δηαθξηηηθφ 

ηίηιν “Panormo Suites” ζην Πάλνξκν Ρεζχκλνπ. 

To 1989 θηίδεη ην δεχηεξν μελνδνρεηαθφ ζπγθξφηεκα ελνηθηαδνκέλσλ 

δηακεξηζκάησλ, 3 αζηέξσλ, κε ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν “Sky hotel and apts” ζηελ 

παξαιηαθή πεξηνρή ηαιίδνο Κξήηεο. 

Σν έηνο 1999 μεθηλά ε αλνηθνδφκεζε ηεο ηξίηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, 4 

αζηέξσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ Κξήηεο, ε νπνία νινθιεξψλεηαη ην 2001 κε 

ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν “Luxe Holiday Resort” 

To εξγνζηάζην ζηαθίδσλ, θαζψο θαη νη μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ιεηηνπξγνχλ 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο λέαο γεληάο ησλ δηαδφρσλ ηεο νηθνγέλεηαο Παπαδφπνπινπ, νη 

νπνίνη ζπλερίδνπλ αθνχξαζηα θαη κε πςειφ αίζζεκα επζχλεο ηελ αλνδηθή πνξεία ηεο 

εηαηξείαο. 

Δλψ θαη ηα μελνδνρεία ηεο εηαηξείαο ιεηηνπξγνχλ πιήξσο κε 

επαλαιακβαλφκελνπο επηζθέπηεο απφ φιν ηνλ θφζκν, θαη κε δηεζλέο δηαθξίζεηο. Οη 

ζπλερείο αλαθαηλίζεηο, ε βειηίσζε ηνπ πξντφληνο θαη ηα πςειά επίπεδα ππεξεζηψλ, 

δηαζθαιίδνπλ ηελ αδηάθνπε εμέιημε θαη επέθηαζε ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνπξηζηηθφ 

θιάδν, πάληα κε ζηφρν ηελ πιήξε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο. 
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3.3 Πιεξνθνξίεο γηα ην μελνδνρείν 

 

Σν μελνδνρείν πνπ ζα κειεηήζνπκε βξίζθεηαη ζε παξαιηαθφ ζεκείν ηεο 

Υεξζνλήζνπ,  είλαη 4 αζηέξσλ θαη πξνζθέξεηαη γηα πνιπηειείο δηαθνπέο γηα φιε ηελ 

νηθνγέλεηα. 

Σν μελνδνρείν επίζεο δηαζέηεη ζειίδα ζην δηαδίθηπν πιήξσο ελεκεξσκέλε, φπνπ 

κπνξεί θάπνηνο λα βξεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη ζρεηηθά κε ηελ 

επηρείξεζε ,αιιά θαη λα επηθνηλσλήζεη κε θάπνηνλ ππεχζπλν, ή λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ηελ θξάηεζε ηνπ άκεζα. 

 

 Σνπνζεζία μελνδνρείνπ 

  

Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζην λνκφ Ζξάθιεηνπ Κξήηεο , θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζην  ιηκέλα Υεξζνλήζνπ (βι. ράξηε παξαθάησ) ,ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ηελ 

παξαιία ηεο πεξηνρήο, ε νπνία είλαη άθξσο ηνπξηζηηθή. Παξάιιεια, είλαη αξθεηά 

θνληά ζηελ πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, ην αεξνδξφκην θαη ην ιηκάλη ,αιιά θαη γχξσ 

ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο φπσο ηα Μάιηα.  πλεπψο ε ηνπνζεζία είλαη εμαηξεηηθή. 
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 Πεξίνδνη ιεηηνπξγίαο θαη πειάηεο  

Δπνρηθή πεξίνδνο ιεηηνπξγίαο ηνπ μελνδνρείνπ είλαη νη κήλεο: Απξίιηνο έσο θαη 

Οθηψβξηνο. Δλψ high season νη κήλεο Ηνχιηνο θαη Αχγνπζηνο. Γεληθφηεξα ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε  Κξήηεο είλαη έλα  απφ ηα λεζηά πνπ δηαζέηνπλ αξθεηά 

κεγάιε ηνπξηζηηθή ζεδφλ. 

Όζνλ αθνξά ηνπο πειάηεο πνπ εμππεξεηεί ε ηνπξηζηηθή κνλάδα, απηνί αλήθνπλ 

ζπλήζσο ζηηο παξαθάησ εζληθφηεηεο : 

 1/3 Άγγινη 

  1/3 Γεξκαλνί 

  1/3 Άιιεο εζληθφηεηεο  

( θαη πην ζπγθεθξηκέλα απφ : Βέιγην , Λνπμεκβνχξγν, Διβεηία, Γαλία, 

νπεδία θαη Πνισλία) 

 

 Πξνζσπηθό 

 Σν μελνδνρείν απαζρνιεί επνρηθά 130 άηνκα ,θαη πην ζπγθεθξηκέλα : 

Γηεχζπλζε :  3 

Τπνδνρή :     9 

Όξνθνη :       26 

Δπηζηηηζηηθά ηκήκαηα : 49 

Kνπδίλα :  30 

Απνζήθε : 3 

Οδεγνί- ζπληήξεζε- θήπνη : 8 

Λνγηζηήξην : 2 
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 Γσκάηηα 

ύλνιν Γσκαηίσλ :  292 

ΔΗΓΟ 

ΓΩΜΑΣΗΟΤ 

ΤΝΟΛΗΚΟ 

ΑΡΗΘΜΟ 

ΣΗΜΖ 

Standard 

Bungalow 

64 95  επξψ 

Superior 

Bungalow 

159 105 επξψ 

Family   

Bungalow 

69 147  επξψ 

 

 Σύπνη δσκαηίσλ θαη παξνρέο : 

  Standard Bungalow   

(27 ηκ. , γηα 2-3 άηνκα) 

1 ππλνδσκάηην-θαζηζηηθφ  

1 κπάλην 

Air-condition 

Σειέθσλν 

Φπγείν 

Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε 

Πηζηνιάθη καιιηψλ 

Υξεκαηνθηβψηην (κε έμηξα ρξέσζε) 
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 Superior Bungalow  

(30 ηκ. , γηα 2-3 άηνκα)  

1 ππλνδσκάηην-θαζηζηηθφ  

1 κπάλην 

Air-condition 

Σειέθσλν 

Φπγείν 

Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε 

Πηζηνιάθη καιιηψλ 

Υξεκαηνθηβψηην (κε έμηξα ρξέσζε) 

Πξντφληα κπάληνπ 

Πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν 

 

Family Bungalow  

(35 ηκ. , 2-4 άηνκα) 

1 κεγάιν ππλνδσκάηην 

1 παηδηθφ ππλνδσκάηην κε 2 θξεβάηηα 

 Air-condition 

Σειέθσλν 

Γνξπθνξηθή ηειεφξαζε 

Φπγείν 

Πηζηνιάθη καιιηψλ 

Υξεκαηνθηβψηην (κε έμηξα ρξέσζε) 
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Πξντφληα κπάληνπ 

 

*Σέινο πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη  πξνζθέξνληαη απφ ην μελνδνρείν θαη παθέηα all 

inclusive δηαθνπψλ κε επηπιένλ ρξέσζε 25 επξψ ηελ εκέξα αλά άηνκν. ε απηά 

ζπκπεξηιακβάλνληαη επηπξφζζεηεο παξνρέο θαη εκηδηαηξνθή εληφο ηνπ μελνδνρείνπ. 
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 Άιιεο εγθαηαζηάζεηο 

Δζηίαζε & ειεχζεξνο ρξφλνο  

 Γήπεδν ηέληο 

 Beach volley 

 Beach soccer 

 Table tennis 

 Μπηιηάξδν 

 θάθη δαπέδνπ 

 Γπκλαζηήξην 

 Internet room 

 Games room 

 Sat-TV corner 

 Γηνξγάλσζε event 

 Δμσηεξηθή πηζίλα 

 Wellness center  

(spa, καληθηνχξ, πεληηθηνχξ, καζάδ, 

 θξνληίδα πξνζψπνπ θαη ζψκαηνο) 

 Δγθαηαζηάζεηο γηα ζπλεδξηαθφ ηνπξηζκφ 

(2 Aίζνπζεο : Αίζνπζα κέρξη 50 άηνκα, 

Αίζνπζα κέρξη 200 άηνκα) 

 3 Δζηηαηφξηα  

(a la carte, ηηαιηθφ, ηνπηθή θαη δηεζλήο θνπδίλα) 

 Snack bar-grill house 

 3 Μπαξ 

(lobby, wine, pool bar) 

 Πιπληήξην-θαζαξηζηήξην 
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*Δπίζεο ζε παθέηα all inclusive πξνζθέξνληαη : 

 Day & Evening Animation program ( 6 εκέξεο ηελ εβδνκάδα)  

 Water Polo 

 Quiz 

 Darts 

 Gymnastics 

 Aerobics 

 Bingo 

 Aqua Gym 

 Tournaments 

 Evening Shows 

 

Γηα παηδηά (απφ 7 εηψλ) : 

 Παηδηθφ Δζηηαηφξην 

 Παηδηθή Πηζίλα  

 Πηζίλα γηα κσξά 

 Pool bar 

 Τδάηηλν πάξθν κε λεξνηζνπιίζξεο  

 Παηδηθφ κελνχ 

 Παηδηθέο θαξέθιεο ζηα εζηηαηφξηα  

 Babysitter 

 Δμσηεξηθφο ρψξνο γηα παηρλίδη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (ππφ επίβιεςε) 
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3.4 Δζσηεξηθό θαη εμσηεξηθό πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο  

 

 Άκεζν – κηθξν πεξηβάιινλ (θιάδνο) 

 

 

Όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρεδηάγξακκα, κε βαζηθά θξηηήξηα ην κέγεζνο 

θαζψο θαη ηελ πνηφηεηα ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνληαη , κπνξνχκε λα ρσξίζνπκε ηηο 

ηνπηθέο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ζε 3 βαζηθέο θαηεγνξίεο ,δειαδή ζηξαηεγηθέο 

νκάδεο : 

 Ξελνδνρεία 4 αζηέξσλ 

 Ξελνδνρεία 3 αζηέξσλ 

 Καηαιχκαηα κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ θαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα 

 

εκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαπάλσ θαηάηαμε έπαημε θπζηθά θαη ην γεγνλφο φηη ζηελ 

πεξηνρή ηεο Υεξζνλήζνπ ,φπνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε πνπ εμεηάδνπκε, 

παξαηεξνχληαη θπξίσο πνιιά κεγάια θαη πνιπηειή θαηαιχκαηα. Όπσο ζα δνχκε θαη 

παξαθάησ ππάξρνπλ πάλσ απφ 20 αληαγσληζηηθά θαηαιχκαηα 4 αζηέξσλ ζηελ 

πεξηνρή. Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θαηαιχκαηα κηθξφηεξσλ θαηεγνξηψλ γηα φια ηα 

βαιάληηα. 
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 SWOT Analysis 

 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη 

δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ,θαη παξάιιεια νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο 

πνπ βξίζθνληαη ζην  γεληθφηεξν (εμσηεξηθφ) πεξηβάιινλ φπνπ απηή 

δξαζηεξηνπνηείηαη. 

SWOT 

Strengths Weaknesses 

χγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο 

Πνιπηέιεηα 

Ηληεξλεηηθή παξνπζία 

Γηνξγάλσζε event/δξαζηεξηνηήησλ 

Δγθαηαζηάζεηο γηα παηδηά 

πλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο 

Δγθαηαζηάζεηο Δπεμίαο/αζιεηηζκνχ 

Waterpark 

All inclusive παθέηα 

Διιεηπήο πξνψζεζε/δηαθήκηζε 

Αλχπαξθηε πξφλνηα γηα ΑΜΔΑ 

Opportunities Threats 

κεγάιε δήηεζε 

εχθνιε πξφζβαζε 

θαιή ηνπνζεζία 

θαιφ θιίκα  

κεγάινο αληαγσληζκφο 

νηθνλνκηθή θξίζε 

πνιηηηθή αζηάζεηα 

αλεπαξθείο ππνδνκέο 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη νη ζχγρξνλεο θαη 

πνιπηειείο εγθαηαζηάζεηο πνπ παξέρεη. Δηδηθά αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ φηη ηα 

πεξηζζφηεξα θαηαιχκαηα ζηελ πεξηνρή πνπ ηνπνζεηείηαη είλαη επίζεο ηεζζάξσλ 

αζηέξσλ. Καη’ επέθηαζε νη εγθαηαζηάζεηο επεμίαο/ αζιεηηζκνχ, θαζψο θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο γηα παηδηά είλαη εμ’ ίζνπ απαξαίηεηεο.  
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Σν μελνδνρείν δηαζέηεη αθφκα θαη waterpark. Παξάιιεια, ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε είλαη θαη φηη δηαζέηεη ζπλεδξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ζε 

αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο ζηε Υεξζφλεζν . 

Δλψ, κία αθφκε βαζηθή δηαθνξά είλαη φηη δηνξγαλψλεη θαη 

δξαζηεξηφηεηεο/event γηα λα δηαζθεδάζεη ηνπο πειάηεο. Σέινο ,ζηα ζεηηθά ηεο 

επηρείξεζεο ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε εμαηξεηηθή ηληεξλεηηθή παξνπζία, αιιά θαη ε 

πξνζθνξά παθέησλ all-inclusive γηα φζνπο ην επηζπκνχλ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, δελ είλαη επαξθήο ε πξνψζεζε θαη δηαθήκηζε ηνπ 

θαηαιχκαηνο, εηδηθά αλ ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηνλ ηδηαίηεξα πςειφ αληαγσληζκφ πνπ 

ππάξρεη ζηελ πεξηνρή. Αθφκα, πνιχ ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα είλαη ε έιιεηςε 

πξφλνηαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ρεηηθά κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, ε κεγαιχηεξε απεηιή πνπ αληηκεησπίδεη 

ε επηρείξεζε ,φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ν αληαγσληζκφο. Γεληθφηεξα φκσο ,θαη 

ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα, φπσο ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε 

πνιηηηθή αζηάζεηα , απνηεινχλ ζεκαληηθνχο θαηαζηαιηηθνχο παξάγνληεο γηα ηνλ 

ηνπξηζκφ. Δμ’ ίζνπ δε, θαη νη θησρέο ππνδνκέο. Γηα παξάδεηγκα ε γεληθφηεξε 

έιιεηςε πξφλνηαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο ή ε θαθή ζπγθνηλσλία ζην λεζί. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη αξθεηά ζεηηθά πνπ έρεη ηελ επθαηξία λα εθκεηαιιεπηεί 

ε επηρείξεζε, γηα παξάδεηγκα ε κεγάιε δήηεζε. Δπηπξφζζεηα, ην εχθξαην θιίκα, 

αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα, ε θαιή ηνπνζεζία ηνπ μελνδνρείνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επλντθά. Σέινο ε εχθνιε πξφζβαζε ,αθνχ ην ιηκάλη θαη ην αεξνδξφκην ηνπ 

Ζξαθιείνπ βξίζθνληαη αξθεηά θνληά, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. 
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 Γεληθεπκέλν – καθξν πεξηβάιινλ (PEST Analysis) 

Ζ PEST Analysis αλαθέξεηαη ζην γεληθεπκέλν, ή αιιηψο καθξν- πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο. Δμεηάδεη ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνχο ηνκείο/παξάγνληεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε : ηνλ πνιηηηθφ, ηνλ νηθνλνκηθφ, ηνλ 

θνηλσληθφ θαη ηνλ ηερλνινγηθφ ηνκέα. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα εμεηάζνπκε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο επεξεάδεη 

άκεζα ηελ επηρείξεζε πνπ ηνπνζεηείηαη ζε απηφ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, φπσο 

βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα, ζηελ Διιάδα επηθξαηεί έληνλε πνιηηηθή 

αζηάζεηα. Απηή ζπλδέεηαη άκεζα θαη κε ηε θαθή θαηάζηαζε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο, ε νπνία  επεξεάδεη αξλεηηθά φιεο ηηο βηνκεραλίεο ζηε ρψξα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ.  
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Σα παξαπάλσ απηά πξνβιήκαηα, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηθά, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηε δεκηνπξγία κίαο αξλεηηθήο εηθφλαο ηεο ρψξαο πξνο ην εμσηεξηθφ .Αθφκα φκσο θαη 

ζε πξψην ζηάδην, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ εγρψξηνπ 

ηνπξηζκνχ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρψξα είλαη αληηκέησπε θαη κε ζνβαξά θνηλσληθά 

δεηήκαηα, φπσο  ην κεηαλαζηεπηηθφ/πξνζθπγηθφ δήηεκα. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κεγάιν αίζζεκα αλαζθάιεηαο ζηνπο πηζαλνχο επηζθέπηεο ,πνπ ίζσο 

νδεγήζεη  πνιινχο απφ απηνχο λα επηιέμνπλ θάπνηνλ άιιν ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ. 

Σέινο, ε ζπλερήο αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο, επεξεάδεη εμ’ ίζνπ θαη ηνλ ηνπξηζκφ 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ αληαγσληζκφ, 

αιιά θάλεη ηε δηαρείξηζε ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο πνιχ επθνιφηεξε. Όζν 

θαιχηεξα ινηπφλ εθκεηαιιεπφκαζηε ηελ ηερλνινγία, ηφζα πεξηζζφηεξα νθέιε έρεη λα 

πξνζθέξεη ζηελ επηρείξεζε. Γειαδή, ε ηερλνινγία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

βνεζεηηθά κέζα ζην μελνδνρείν, πξνζθέξνληαο γηα παξάδεηγκα εθζπγρξνληζκέλεο 

παξνρέο ,θαη θάλνληαο ηε δνπιεηά ηνπ πξνζσπηθνχ επθνιφηεξε. Χζηφζν, θαη ε 

πξνψζεζε ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη πιένλ επθνιφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε απφ πνηέ 

άιινηε.  
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3.5 Πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηνπξηζκό ζην λεζί 

 

Παξαθάησ βξίζθνληαη ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ πιεξφηεηα ησλ θιηλψλ ζηα 

θαηαιχκαηα ηνπ λεζηνχ ηεο Κξήηεο γηα ην 2015, θαζψο θαη ν αξηζκφο ησλ 

δηαλπθηεξεχζεσλ ηελ ίδηα πεξίνδν. Αξρηθά, κπνξνχκε λα ζρνιηάζνπκε φηη ην 

πνζνζηφ πιεξφηεηαο είλαη αξθεηά πςειφ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηο, ελψ ζην δεχηεξν 

πίλαθα θαίλεηαη μεθάζαξα  φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο δηαλπθηεξεχζεσλ ζην λεζί 

ζεκεηψλεηαη απφ αιινδαπνχο ηνπξίζηεο. 

 

Πεγή : ΔΣΔ 

 

Πεγή : ΔΣΔ 
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Δπηπξφζζεηα, ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο θαηαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

μελνδνρείσλ πνπ βξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ ζε φιεο ηηο πεξηθέξεηεο ηνπ λεζηνχ 

ζπλνιηθά ,θαη αλά θαηεγνξία, δειαδή απφ έλα έσο θαη πέληε αζηέξσλ. 

 Σα πεξηζζφηεξα μελνδνρεία 5 θαη 4 αζηέξσλ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα 

Ζξαθιείνπ θαη δηαζέηνπλ ηα πεξηζζφηεξα δηαζέζηκα δσκάηηα. Παξάιιεια, ππάξρεη 

πιεζψξα θαηαιπκάησλ 3 αζηέξσλ ζε νιφθιεξν ην λεζί, κε ηελ πεξηθέξεηα Υαλίσλ 

λα δηαζέηεη ηα πεξηζζφηεξα θαη ηελ πεξηθέξεη Λαζηζίνπ ηα ιηγφηεξα .Σέινο, ηα Υαληά 

έρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο 2 αζηέξσλ ,θαη ην Ζξάθιεην 1. 

 πλνπηηθά, ην λεζί δηαζέηεη αξθεηέο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ζε φινπο ηνπο 

λνκνχο ,θαη γηα φια ηα βαιάληηα, γεγνλφο πνπ ην θαζηζηά έλαλ εμαηξεηηθφ 

ηαμηδησηηθφ πξννξηζκφ γηα φινπο. 

 

Πεγή : ΔΣΔ 
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Πεγή : ΔΣΔ 
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Σν παξαπάλσ ξαβδφγξακκα απεηθνλίδεη ην ζχλνιν ησλ αθίμεσλ ησλ 

ηνπξηζηψλ ζηνπο λνκνχο Υαλίσλ θαη Ζξαθιείνπ ην 1994, αιιά θαη απφ ην έηνο 2010 

έσο θαη ην 2014, φπσο θαηαγξάθεθαλ απφ ηελ ππεξεζία πνιηηηθήο αεξνπνξίαο ηνπ 

λεζηνχ.  

Με κία καηηά κπνξεί θαλείο εχθνια λα δηαθξίλεη φηη νη αθίμεηο ησλ ηνπξηζηψλ 

αθνινπζνχλ απμεηηθή ηάζε ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, θαη φηη ε δηαθνξά απφ ην 1994 

κέρξη θαη ην 2014 είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή. 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε καο ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα νη αθίμεηο πνπ έρνπλ 

ζεκεησζεί ζην Ζξάθιεην, θαζψο εθεί ηνπνζεηείηαη ε ηνπξηζηηθή επηρείξεζε πνπ 

κειεηάκε. 

Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε απφ απηή ηελ 

θαηαγξαθή είλαη φηη ν λνκφο Ζξαθιείνπ δέρεηαη ζηαζεξά πεξηζζφηεξνπο επηζθέπηεο 

απφ ην λνκφ Υαλίσλ. 
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Σέινο, βιέπνπκε παξαθάησ ην πνζνζηφ αθίμεσλ ησλ αιινδαπψλ ηνπξηζηψλ 

ζην αεξνδξφκην ηνπ Ζξαθιείνπ γηα ην έηνο 2016 αλά ρψξα. Δίλαη ζαθέο φηη ε 

Γεξκαλία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην απνηεινχλ ηηο βαζηθέο ρψξεο  θαηαγσγήο ησλ 

ηνπξηζηψλ πνπ επηζθέπηνληαη ην λεζί. Σειεπηαία δε, ζηελ θαηακέηξεζε είλαη ε ρψξα 

ηεο Απζηξίαο.  

Σα ζηνηρεία απηά έρνπλ ηεξάζηηα ζεκαζία ,θαζψο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο 

ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ,θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη εξγαδφκελνπο ζε απηέο, λα 

γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο, θαη θαηά ζπλέπεηα λα ηνπο παξέρνπλ 

θαιχηεξε εμππεξέηεζε. 
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3.6 Οηθνλνκηθά απνηειέζκαηα 

 

ην θεθάιαην απηφ επηζπλάπηνληαη νη πην πξφζθαηνη ηζνινγηζκνί ηεο 

επηρείξεζεο, ψζηε λα ζρεκαηίζνπκε κία νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο νηθνλνκηθέο ηηο 

επηδφζεηο.  Σν νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο επηρείξεζεο είλαη έλαο βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηηο απνθάζεηο πνπ ζα παξζνχλ απφ ηε δηνίθεζε θαη αθνξνχλ ην 

κέιινλ ηεο επηρείξεζεο.    

 

Με απιά ιφγηα, ζηνπο ηζνινγηζκνχο θαίλεηαη κε ηελ πξψηε καηηά φηη ν φκηινο 

έρεη δεκηνγφλεο νηθνλνκηθά επηρεηξήζεηο. Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ζαλ δεδνκέλν φηη ε 

μελνδνρεηαθή κνλάδα ηνπ νκίινπ είλαη ηδηαίηεξα επηθεξδήο, θαη κάιηζηα ε πην 

επηθεξδήο επηρείξεζε πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη 

ππφινηπεο επηρεηξήζεηο είλαη αζχκθνξεο θαη  δεκηψλνπλ ζεκαληηθά ηνλ φκηιν.  

 

Κξίλεηαη ινηπφλ απαξαίηεην λα ιεθζνχλ απφ ηε δηνίθεζε απνθάζεηο ζρεηηθά κε 

ηηο επηρεηξήζεηο απηέο, έηζη  ψζηε ν φκηινο λα αλαθάκςεη νηθνλνκηθά θαη λα θαιχςεη 

ηελ νηθνλνκηθή δεκία πνπ ππέζηε. Έλαο ηξφπνο γηα λα πεηχρεη ην παξαπάλσ είλαη λα 

πνπιήζεη ηηο δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο, ζπγθεληξψλνληαο έηζη ην απαηηνχκελν 

θεθάιαην.  
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Ηζνινγηζκόο 2012 
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Ηζνινγηζκόο 2013 
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Ηζνινγηζκόο 2014 
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3.7  Απνζηνιή-Όξακα-ηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο  

αλ πξψηε εηθφλα ε επηρείξεζε ε νπνία εμεηάδνπκε έρεη σο απνζηνιή λα  

πξνζθέξεη πνιπηειείο δηαθνπέο ζε νηθνγέλεηεο. Σν μελνδνρείν έρεη ηέηνηεο 

εγθαηαζηάζεηο θαη παξνρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε δηακνλή νηθνγελεηψλ κε παηδηά , γηα 

παξάδεηγκα δηαζέηεη παηδηθή ραξά, παηδηθφ εζηηαηφξην ,θχιαμε θ.α. Δλψ δηαζέηεη θαη 

κεγάια δσκάηηα γηα νηθνγέλεηεο. Δπηπξφζζεηα, ην γεγνλφο φηη είλαη θαηεγνξίαο 4 

αζηέξσλ θαη έρεη παξνρέο φπσο : γπκλαζηήξην ,spa ,πηζίλα , θ.α. δείρλνπλ φηη 

ζηνρεχεη ζηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ θαη πνιπηειψλ δηαθνπψλ.  

Όξακα ηεο επηρείξεζεο είλαη λα γίλεη ην θαιχηεξν θαη δεκνθηιέζηεξν ηνπξηζηηθφ 

θαηάιπκα ζηελ πεξηνρή . Υξεζηκνπνηεί κάιηζηα ην δηαδίθηπν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο , 

πξνζπαζψληαο λα γίλεη επξχηεξα γλσζηφ ζηνπο πηζαλνχο επηζθέπηεο ζε φιν ηνλ 

θφζκν. Ζ εμαηξεηηθή δηαδηθηπαθή ηνπ ζειίδα είλαη ηδηαίηεξα βνεζεηηθή, εηδηθά αλ 

ιάβνπκε ππ’ φςηλ ηνλ κεγάιν αληαγσληζκφ πνπ επηθξαηεί ζήκεξα ζηνλ θιάδν. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξέπεη λα πνχκε φηη ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε κειέηε θαη 

θαιχηεξνο ζρεδηαζκφο σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε 

γεληθφηεξα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, βάζε ηεο κειέηεο ηεο επηρείξεζεο ,θαζψο θαη ηνπ 

ηαμηδησηηθνχ πξννξηζκνχ ζηνλ νπνίν απηή ηνπνζεηείηαη, κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

πξέπεη λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηελ αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή.  

Ο πςειφο αληαγσληζκφο θάλεη απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ελφο ιεπηνκεξνχο 

ζρεδηαζκνχ γηα φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ εθηειεί ε επηρείξεζε, ηηο βιέςεηο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο γηα ην κέιινλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα θαη γηα ηε ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζεί. Δίλαη θαίξηαο ζεκαζίαο λα θαηαθέξεη λα δηαθξηζεί, λα μερσξίζεη, απφ ηηο 

ππφινηπεο μελνδνρεηαθέο κνλάδεο ζηελ πεξηνρή ,ψζηε λα επηβηψζεη καθξνπξφζεζκα 

θαη λα απμήζεη ηα θέξδε ηεο . 
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3.8 Αληαγσληζηηθέο Δπηρεηξήζεηο 

Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ μελνδνρείσλ-αληαγσληζηψλ έγηλε κε βάζε ηελ ηνπνζεζία 

θαη ηελ θαηεγνξία μελνδνρείνπ. Γειαδή φια ηα παξαθάησ θαηαιχκαηα είλαη 4 

αζηέξσλ θαη βξίζθνληαη ζηε Υεξζφλεζν ηνπ Ζξαθιείνπ  Κξήηεο. Δπίζεο ιήθζεθαλ 

ππ’ φςηλ θαη άιια ραξαθηεξηζηηθά γηα ηελ επηινγή, φπσο γηα παξάδεηγκα νη παξνρέο 

θαη νη εγθαηαζηάζεηο. Σέινο ηα απνηειέζκαηα βαζίδνληαη ζε ηληεξλεηηθή έξεπλα.  

1. Star Beach Village & Water park 

2. Lyttos Beach 

3. Harma Boutique Hotel 

4. Golden Beach 

5. Mediterraneo Hotel 

6. Smartline Village Resort& Water Park 

7. Arminda Hotel & Spa 

8. Porto Greco Village Beach Hotel 

9. Royal Belvedere 

10. Artemis Hotel Apartments 

11. Imperial Belvedere Hotel 

12. Hersonissos Maris 

13. Stella Village Hotel & Bungalows 

14. Anthoulla Village Hotel 

15. Hersonissos Village Hotel& Bungalows 

16. Glaros Beach Hotel 

17. Creta Blue Boutique Hotel 

18. Europa Beach 

19. Hersonissos Hotel 

20. Silva Beach Hotel 

21. Palatia Village Hotel Apartments 

22. Amazones Village Suites 

23. Semiramis Village 
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Παξαθάησ έρσ δεκηνπξγήζεη έλαλ αλαιπηηθφ πίλαθα γηα ηα μελνδνρεία-

αληαγσληζηέο, φπνπ είλαη θαηαγεγξακκέλεο ιεπηνκεξψο νη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

δηαζέηνπλ, θαζψο θαη νη βαζηθέο παξνρέο πνπ πξνζθέξνπλ. Με κία γξήγνξε καηηά 

κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε ζπλνιηθά κία εηθφλα γηα ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο, ηα θαηαιχκαηα θαη ηνλ πθηζηάκελν αληαγσληζκφ. 

 

 Smartline 

Village 

Resort& 

Water Park 

Porto Greco 

Village Beach 

Hotel 

 

Star beach 

Village & 

Water park 

 

Harma 

Boutique 

Hotel 

 

Γσκάηηα Standard, 

Οηθνγελεηαθφ, 

νπίηα, κε ζέα 

(max.4) 

Standard, 

Οηθνγελεηαθφ, 

κε ζέα (max.4) 

Γίθιηλν, 

νηθνγελεηαθφ, 

superior 

(max.6) 

δίθιηλν 

Δζηηαηφξην * 2 * * 

Πηζίλα 4 5 * * 

Waterpark *  *  

Wi-fi * * * * 

Κιηκαηηζκφο * * * * 

Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

*    

Spa  * *  

Μίλη Μάξθεη-

θαηαζηήκαηα 

*  *  

Αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

* *  * 

Parking   * * 

Μπαξ  * * * 

Snack bar-

θαθεηέξηα 

*  * * 

Δγθαηαζηάζεηο * * *  
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γηα παηδηά 

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα ΑΜΔΑ 

  * * 

πλεδξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

 *   

ATM  * *  

Θαιάζζηα 

ζπνξ 

  *  

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

*   * 

Room Service     

 Golden Beach Artemis Hotel 

Apartments 

Creta Blue    

Boutique Hotel 

 

Mediterraneo 

Hotel 

 

Γσκάηηα Μνλφθιηλν, 

δίθιηλν,ηξί-

θιηλν 

Standard, 

deluxe, 

Γηακέξηζκα 

(max.5) 

νπίηα Luxury, 

Junior, 

Executive, 

deluxe, 

Grand, 

νηθνγελεηαθή 

Standard, 

junior 

νπίηα, βίια 

κε πηζίλα 

(max.5) 

Δζηηαηφξην 3 *  * 

Πηζίλα  * * * 

Waterpark    * 

Wi-fi * * * * 

Κιηκαηηζκφο * * * * 

Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

 *  * 

Spa   * * 

Μίλη Μάξθεη-

θαηαζηήκαηα 

*   * 

Αζιεηηθέο   * * 
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εγθαηαζηάζεηο 

Parking * * * * 

Μπαξ * * * * 

Snack bar-

θαθεηέξηα 

    

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα παηδηά 

   * 

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα ΑΜΔΑ 

    

πλεδξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

   * 

ATM    * 

Θαιάζζηα 

ζπνξ 

    

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

 * *  

Room Service   *  

 Imperial 

Belvedere 

Hotel 

 

Hersonissos 

Maris 

 

Lyttos Beach 

 

Silva Beach 

Hotel  

 

Γσκάηηα Standard, 

Superior, 

Οηθνγελεηαθφ 

(max.5) 

Standard 

δίθιηλν,superior, 

νπίηα (max.3) 

Γίθιηλν, 

νηθνγελεηαθφ, 

νπίηα,Superior 

νηθνγελεηαθφ 

(max.6) 

Γίθιηλν, 

ηξίθιηλν, 

Οηθνγελεηαθφ 

(max.4) 

Δζηηαηφξην 2 * 2 2 

Πηζίλα 7 2 6 2 

Waterpark   *  

Wi-fi * * * * 

Κιηκαηηζκφο * * *  
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Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

* * * * 

Spa   * * 

Μίλη Μάξθεη-

θαηαζηήκαηα 

  *  

Αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

* * * * 

Parking * * * * 

Μπαξ 2 * 4 2 

Snack bar-

θαθεηέξηα 

 * *  

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα παηδηά 

* * *  

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα ΑΜΔΑ 

* * *  

πλεδξηαθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

* * *  

ATM   *  

Θαιάζζηα 

ζπνξ 

 * *  

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

    

Room Service *    

 Royal 

Belvedere 

Arminda 

Hotel& 

Spa 

Stella Village Hotel & 

Bungalows 

Hersonissos 

Hotel 

Γσκάηηα Standard, 

Superior 

νηθνγελεηαθφ/ 

δίθιηλν, 

Οηθν-

Γίθιηλν, 

νηθνγε-

λεηαθφ 

(max.4) 

Standard 

δίθιηλν/ηξίθιηλν,Superior, 

Οηθνγελεηαθφ (max.4) 

Μνλφθιηλν, 

standard  

(max.3) 
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γελεηαθφ 

(max.5) 

Δζηηαηφξην 2 * 2 * 

Πηζίλα 4 2 2 * 

Waterpark  *   

Wi-fi * * * * 

Κιηκαηηζκφο * * * * 

Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

* * * * 

Spa  * *  

Μίλη Μάξθεη – 

Καηαζηήκαηα 

  *  

Αζιεηηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

* * *  

Parking * * * * 

Μπαξ * * 2 * 

λαθ κπαξ-

Καθεηέξηα 

2 * * * 

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα παηδηά 

* * *  

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα ΑΜΔΑ 

* *   

πλεδξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

* *   

ATM     

Θαιάζζηα 

ζπνξ 

    

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

    

Room Service    * 
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 Anthoula 

Village 

Hotel 

Hersonissos 

Vilage Hotel 

& 

Bungalows 

Glaros Beach hotel Europa 

Beach 

Hotel 

Γσκάηηα Standard 

δίθιηλν/κνλφ

-θιηλν, 

Οηθνγελεηα-

θφ (max.4) 

Standard 

δίθιηλν/κνλφ

-θιηλν, 

Οηθνγελεηα-

θφ (max.4) 

Γίθιηλν,ηξίθιηλν,supe-

rior, junior ζνπίηα 

(max.3) 

Μνλφθιη-

λν, δί-

θιηλν, 

ηξίθιηλν 

(max.4) 

Δζηηαηφξην * * *  

Πηζίλα * * * 2 

Waterpark     

Wi-fi * * * * 

Κιηκαηηζκφο  * * * 

Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

*  * * 

Spa   *  

Μίλη Μάξθεη 

– 

Καηαζηήκαηα 

* * *  

Αζιεηηθέο 

Δγθαηαζηά-

ζεηο 

* *  * 

Parking * * * * 

Μπαξ * * * * 

λαθ κπαξ-

Καθεηέξηα 

* * * * 

Δγθαηαζηά-

ζεηο γηα 

παηδηά 

* * * * 

Δγθαηαζηά-

ζεηο γηα 

ΑΜΔΑ 

  *  
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πλεδξηαθέο 

εγθαηαζηά-

ζεηο 

   * 

ATM     

Θαιάζζηα 

ζπνξ 

    

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

* *   

Room Service   *  

 Palatia Village Hotel 

Apartments 

Semiramis 

Village 

Amazones Village 

Suites 

Γσκάηηα Standard, Superior, Junior 

ζνπίηα,δηακέξηζκα,superior 

δηακέξηζκα (max.5) 

Γίθιηλν, 

ηξίθιηλν 

Junior νπίηα, 

νπίηα, 

Οηθνγελεηαθή, 

Γηακέξηζκα 

(max.4) 

Δζηηαηφξην 2 * * 

Πηζίλα * * * 

Waterpark   * 

Wi-fi * * * 

Κιηκαηηζκφο * * * 

Γνξπθνξηθή 

Σειεφξαζε 

* * * 

Spa    

Μίλη Μάξθεη – 

Καηαζηήκαηα 

  * 

Αζιεηηθέο 

Δγθαηαζηάζεηο 

 * * 

Parking * * * 

Μπαξ *  * 

λαθ κπαξ- *  * 
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Καθεηέξηα 

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα παηδηά 

 *  

Δγθαηαζηάζεηο 

γηα ΑΜΔΑ 

*   

πλεδξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο 

  * 

ATM    

Θαιάζζηα ζπνξ    

Γσξεάλ 

Μεηαθνξά 

*  * 

Room Service   * 
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 Σν πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζπκπέξαζκα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε ιεπηνκεξή 

θαηαγξαθή ησλ μελνδνρείσλ- αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ,θαζψο θαη ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ θαη παξνρψλ ηνπο ,είλαη ν κεγάινο αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηελ 

πεξηνρή. Ζ Υεξζφλεζνο ηνπ Ζξαθιείνπ Κξήηεο είλαη απφ ηνπο πην αλεπηπγκέλνπο 

θαη αγαπεηνχο ηνπξηζηηθνχο πξννξηζκνχο ηνπ λεζηνχ. Δίλαη κία εμαηξεηηθή 

παξαζαιάζζηα ηνπνζεζία κε πνιιά καγαδηά, εζηηαηφξηα θαη θαθέ κπαξ. Καη’ 

επέθηαζε, εθεί ππάξρεη θαη πιεζψξα θαηαιπκάησλ. Δπίζεο, βξίζθεηαη θνληά ζηελ 

πφιε ηνπ Ζξαθιείνπ, ην αεξνδξφκην, ην ιηκάλη, αιιά θαη άιιεο γλσζηέο ηνπξηζηηθέο 

πεξηνρέο φπσο ηα Μάιηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξηνρή ππάξρνπλ πνιιά μελνδνρεία ηεζζάξσλ 

αζηέξσλ , φπσο είλαη θαη απηφ πνπ καο απαζρνιεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε. 

Μάιηζηα, νη δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο σο πξνο ηηο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

ππνδνκέο είλαη ιηγνζηέο. Μπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε απφ ηνλ πίλαθα φηη έρνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα ραξαθηεξηζηηθά θνηλά, θαη φηη φια ζε γεληθέο γξακκέο ζηνρεχνπλ ζηελ 

πξνζθνξά πνιπηειψλ δηαθνπψλ γηα  φιε ηελ νηθνγέλεηα. Παξφκνηα δε, είλαη αθφκα 

θαη ε θνζηνιφγεζε.  

πκπεξαζκαηηθά, ζε κία ηέηνηα αγνξά φπνπ ε πξνζθνξά είλαη πνιχ κεγάιε 

θαη ηα πξντφληα κνηάδνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο, είλαη πνιχ δπζθνιφηεξν ,γηα ηελ 

επηρείξεζε, λα μερσξίζεη θαη λα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο. Παξ’ φιν πνπ 

θαη ε δήηεζε είλαη εμ’ ίζνπ πςειή, φπσο πξναλέθεξα, νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο 

πξέπεη λα θαηαβάινπλ ην δηπιφ θφπν ληα λα επηηχρνπλ ππφ απηέο ηηο ζπλζήθεο.  
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3.9 Πξνηάζεηο 

 

Αλ ζεσξήζνπκε φηη ην μελνδνρείν είλαη ε πην επηθεξδήο επηρείξεζε ηνπ 

νκίινπ, πξνηείλνπκε λα πνπιήζεη ηηο δεκηνγφλεο επηρεηξήζεηο, θαη κε ην θεθάιαην 

πνπ ζα ζπγθεληξψζεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επέθηαζε ηεο μελνδνρεηαθή κνλάδαο. 

Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε δεκηνπξγία θαηλνχξησλ δσκαηίσλ ή/θαη επηπξφζζεησλ 

παξνρψλ. Ζ κεγάιε δεκνηηθφηεηα, θαη θαη’ επέθηαζε θαη πςειή δήηεζε πνπ ππάξρεη 

ζηελ πεξηνρή, ζέηεη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα απηή ηελ επηρεηξεκαηηθή θίλεζε θαη 

εγγπάηαη ηελ επηηπρία ηεο. Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν ζα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπ νκίινπ 

θαη ζα θαιπθζεί έηζη ζηαδηαθά ε νηθνλνκηθή δεκία πνπ ζεκεηψζεθε εμ’ αηηίαο ζηηο 

ινηπέο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ. 

  

Παξάιιεια, ν πςειφο αληαγσληζκφο πνπ παξαηεξείηαη ζηελ πεξηνρή θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηε δεκηνπξγία κίαο δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο/promotion γηα ην 

θαηάιπκα, πξσηίζησο ζηνλ ηληεξλεηηθφ ρψξν . Κάηη ηέηνην ζα βνεζνχζε, ψζηε λα 

πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο ην μελνδνρείν, θαη θαηά ζπλέπεηα λα απμήζεη ηα 

έζνδα ηεο κνλάδαο. Ίζσο κάιηζηα λα ήηαλ κία εμ’ ίζνπ θαιή θίλεζε ε ζπλεξγαζία κε 

ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη tour operators πνπ ζα ζηείινπλ κε ηε ζεηξά ηνπο θαη άιινπο 

πειάηεο ζηελ επηρείξεζε. 

 

Μία ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξνηείλεηαη είλαη απηή ηεο δηαθνξνπνίεζεο. 

Ζ ηνπξηζηηθή επηρείξεζε δειαδή ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο γηα λα επεθηαζεί, εθηφο ηεο κεξίδαο ησλ πειαηψλ ησλ νπνίσλ 

ζηνρεχεη ήδε, θαη ζε λεφηεξεο ειηθίεο. Γηα λα πξνζειθχζεη λεφηεξεο ειηθίεο ζα 

κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα αμηνπνηήζεη ηελ θνληηλή παξαιία θαη λα νξγαλψζεη 

παξάδνζε καζεκάησλ γηα watersports ,φπσο ηζηηνζαλίδα θαη πδάηηλν ζθη, απφ 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Δπηπξφζζεηα ζα κπνξνχζε λα θηηάμεη έλα beach bar γηα 

ηελ ςπραγσγία ησλ λέσλ επηζθεπηψλ. Σνλ 21
ν
 αηψλα είλαη ζεκαληηθφ λα κελ 

επαλαπαπφκαζηε θαη λα αθνινπζνχκε ηηο εμειίμεηο. Γη’ απηφ ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

ζηνρεχζεη ζηε λέα γεληά κε κία ζχγρξνλε ηληεξλεηηθή θακπάληα. 
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Απφ ηελ άιιε πιεπξά ην γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε δηαζέηεη 3 εζηηαηφξηα , θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα : έλα a  la carte,έλα ηηαιηθφ, θαη έλα κε ηνπηθή θαη δηεζλή θνπδίλα 

,απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα αλάπηπμε ηνπ γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ. Γειαδή 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε 

θαη λα ζηνρεχζεη θαη ζε επηζθέπηεο πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ν γαζηξνλνκηθφο ηνπξηζκφο. 

Ζ επηρείξεζε κπνξεί κάιηζηα λα εληζρχζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην γαζηξνλνκηθφ 

ηνπξηζκφ παξαδίδνληαο καζήκαηα καγεηξηθήο κε ηνπηθά πξντφληα ζην ρψξν ησλ 

εζηηαηνξίσλ. 

Σέινο, ε έιιεηςε πξφλνηαο γηα ΑΜΔΑ είλαη έλα κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο, πνπ  πξέπεη λα δηνξζψζεη. 

Με ηηο παξαπάλσ πξνηάζεηο ην μελνδνρείν ζα θαηαθέξεη λα εληζρχζεη ηα 

ππάξρνληα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ, θαη ζα πξνζζέζεη θαηλνχξηα ζε απηά, 

ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ. Έηζη ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο πειάηεο . Δίλαη 

δε ζεκαληηθφ φηη ε επέθηαζε ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο  επλνείηαη ηδηαίηεξα θαζψο ε 

πεξηνρή είλαη ηδηαίηεξα αγαπεηή ζηνπο λεαξνχο ηνπξίζηεο ιφγν ηεο  έληνλεο 

λπρηεξηλήο δσήο. Βξίζθεηαη θνληά θαη ζηελ πεξηνρή ησλ Μαιίσλ πνπ είλαη πνιχ 

δεκνθηιήο . 
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Αλαθεθαιαίσζε-πκπεξάζκαηα 

 ην ηξίην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο δηαηξηβήο αλαιχζεθε ε πεξίπησζε ελφο 

μελνδνρείνπ 4 αζηέξσλ ζην λεζί ηεο Κξήηεο.  

 Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξζεθαλ εθηελψο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρείξεζεο θαη φπνηεο άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ,φπσο γηα παξάδεηγκα νη παξνρέο 

πνπ πξνζθέξεη.. Δπίζεο, παξνπζηάζηεθαλ ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα ,αιιά θαη 

αλαιχζεθε ηφζν ην εμσηεξηθφ φζν θαη ην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ κε ηε βνήζεηα 

ηεο SWOT Analysis, PEST Analysis, θαη ην ππφδεηγκα ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Σέινο 

έγηλε ιφγνο  γηα ηηο ζηξαηεγηθέο, ηελ απνζηνιή θαη ην φξακα ηεο επηρείξεζεο. 

 Δπηπξφζζεηα, δφζεθαλ ζεκαληηθά επίζεκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ 

ηνπξηζηηθή βηνκεραλία ζην λεζί, φπσο νη αθίμεηο ηνπξηζηψλ, νη δηαλπθηεξεχζεηο, θαη 

ν αξηζκφο θαηαιπκάησλ. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, θαζψο θαη ηε ζεσξία γηα 

ηε ζηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ είλαη δηαζέζηκε ζε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, 

θαηέιεμα ζε πηζαλέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο 

,πνπ παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΡΟΣΑΔΩΝ 

1. Πψιεζε ησλ δεκηνγφλσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ θαη ζπγθέληξσζε 

θεθαιαίνπ 

 

2. Αμηνπνίεζε θεθαιαίνπ γηα ηελ επέθηαζε  θαη βειηίσζε ηεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδαο 

3. Γεκηνπξγία δηαθεκηζηηθήο θακπάληαο/ promotion ζην internet 

4. πλεξγαζία κε ηνπξηζηηθά γξαθεία θαη tour operators 

5. Δπέθηαζε ζηηο λεφηεξεο ειηθίεο πειαηψλ 

6. Πξνζθνξά επηπξφζζεησλ παξνρψλ/ ππεξεζηψλ (φπσο καζήκαηα 

watersport) 

7. Αλάπηπμε γαζηξνλνκηθνχ ηνπξηζκνχ 

8. Γεκηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ΑΜΔΑ 

 



106 
 

Βηβιηνγξαθία 3
νπ

 Κεθαιαίνπ 

 

Διιεληθή: 

ΔΣΔ « Ζ ζπκβνιή ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ ειιεληθή νηθνλνκία ην 2014 - ζπλνπηηθή 

απεηθφληζε βαζηθψλ κεγεζψλ». Αζήλα 2015. 

Ξέλε : 

OECD (2016), “Greece”, in OECD Tourism Trends and Policies 2016, OECD 

Publishing, Paris. 

Γηαδηθηπαθέο Πεγέο : 

Booking.com 

Google 

ΔΣΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 
 

πκπεξάζκαηα 

πκπεξαζκαηηθά, ε παξνχζα δηπισκαηηθή δηαηξηβή δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ 

αλαγλψζηε λα γλσξίζεη, αιιά θαη λα θαηαιάβεη θαιχηεξα  ηελ έλλνηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν , θαη φ,ηη απηή εκπεξηέρεη. Με ζπλνπηηθά θαη 

απιά ιφγηα, αιιά θαη ηε ρξήζε ζρεηηθψλ δηαγξακκάησλ, πηλάθσλ ,θαη ζρεκάησλ, 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα είδε ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξήζεηο 

ζήκεξα. Έηζη ινηπφλ, ζα ιέγακε φηη απηή ε εξγαζία απνηειεί κία εηζαγσγή ζηνλ 

θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ γεληθφηεξα , θαη ηεο ζηξαηεγηθήο εηδηθφηεξα, γηα φζνπο 

ελδηαθέξνληαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθά κε ηελ επηζηήκε απηή ,θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

κειεηήζνπλ εηο βάζνο. 

ε δεχηεξν ζηάδην, ε παξαπάλσ κειέηε ηεο ελ ιφγσ μελνδνρεηαθήο 

επηρείξεζεο ,πνπ θαηαιακβάλεη ην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο, απνηειεί κία 

εμαηξεηηθή αθεηεξία γηα ηελ επηρείξεζε ,γηα λα δηεξεπλήζεη πηζαλέο βειηηψζεηο  θαη 

λα απμήζεη ζεκαληηθά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ήδε  

εθαξκφδεη , θαη φζσλ πξνηείλεηαη λα αθνινπζήζεη ε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε 

παξαπάλσ, νθείιεη ε δηνίθεζε  λα ηηο ιάβεη ππ’ φςηλ θαη λα ηηο αμηνπνηήζεη  

θαηάιιεια .Αξρηθά είλαη απαξαίηεην λα δηεμαρζεί κία νηθνλνκηθή αμηνιφγεζε ησλ 

πξνηάζεσλ ,έηζη ψζηε ε δηνίθεζε λα θαηαιήμεη ζηηο πην ζπκθέξνπζεο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη λα πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηνπο. Ζ ζσζηή νηθνλνκηθή 

αμηνιφγεζε βάζε ησλ πφξσλ πνπ έρεη ζηελ θαηνρή ηεο ε επηρείξεζε εγγπάηαη ηελ 

επηηπρία ησλ πξνηάζεσλ. 
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