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                                            Πρόλογος

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής βασικό αντικείμενο θα αποτελέσει η

διερεύνηση της δημιουργίας και της διατήρησης ενός ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος μίας επιχείρησης. Στη δική μας περίπτωση, επελέγη η επιχείρηση

EasyJet.

Αναφορικά με τη διάρθρωση της μελέτης, αυτή χωρίζεται σε έξι κεφάλαια.

Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο χρησιμοποιείται για να εισάγει στον αναγνώστη στο

θέμα της εργασίας με μια εισαγωγή σε βασικές έννοιες, αναφορά των σκοπών της

εργασίας και της μεθοδολογίας που χρησιμοποιήθηκε.

Στο δεύτερο κεφάλαιο της μελέτης γίνεται ανάλυση κάποιων βασικών

θεωρητικών όρων όπως είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο ρόλος που

διαδραματίζει αυτό στους τύπους των αγορών. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης

τοποθετείται η έννοια της στρατηγικής και αναλύονται οι συνιστώσες που την

εκφράζουν.

Στο τέταρτο κεφάλαιο της έρευνας πραγματοποιείται μία γενικής ανάλυση

του στρατηγικού management και των σταδίων του, τα οποία αναλύονται και

πρακτικά, παρακάτω, στο κεφάλαιο πέντε, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η

στρατηγική διερεύνηση της EasyJet.

Στο έκτο κεφάλαιο της μελέτης εμφανίζονται τα συμπεράσματα και οι

προτάσεις που προέκυψαν από την  ανάλυση.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Hpékoyog
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Abstract

In this study, the main objective will be to investigate the creation and

maintenance of a competitive advantage of a business. In our case, EasyJet was

selected.

In relation to the structure of the study, it is divided into six chapters.

Initially, the first chapter is used to introduce the reader to the subject of work

with an introduction to basic concepts, a reference to the purposes of the work and

the methodology used.

The second chapter of the study analyzes some basic theoretical terms such

as the competitive advantage and the role it plays in the types of markets. The third

chapter of the study puts the concept of strategy and analyzes the components that

express it.

In the fourth chapter of the survey a general analysis of strategic management

and its stages is made, which is analyzed in detail below, in chapter five, including

the strategic exploration of EasyJet.

The sixth chapter of the study was used to accommodate the conclusions and

suggestions that emerged from this analysis.
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Κεφάλαιο 1

Εισαγωγικά Στοιχεία

1.1. Εισαγωγή

Η ανάπτυξη και η διαχείριση της στρατηγικής σήμερα, που ο κόσμος των

επιχειρήσεων είναι τόσο ανταγωνιστικός και συνεχώς αναδύονται νέες ιδέες και

καινοτομίες, είναι απαραίτητης. Η θέσπιση και η οργάνωσής των δράσεων της

στρατηγικής διαχείριση μίας επιχείρησης περιλαμβάνει τη διαμόρφωση και η

υλοποίηση των κύριων στόχων και πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει η ανώτατη

διοίκηση για λογαριασμό των ιδιοκτητών, με βάση την εξέταση των πόρων και

την αξιολόγηση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος στο οποίο

δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Η στρατηγική διοίκηση μπορεί να παρέχει μία γενική κατεύθυνση στην

επιχείρηση και συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό των στόχων του οργανισμού, την

ανάπτυξη πολιτικών και σχεδίων που για την επίτευξη αυτών των στόχων και στη

συνέχεια την κατανομή πόρων για την υλοποίηση των σχεδίων. Οι ακαδημαϊκοί

αλλά και  το διοικητικό προσωπικό των οργανισμών, έχουν αναπτύξει πολυάριθμα

μοντέλα και πλαίσια για να βοηθήσουν στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων στο

πλαίσιο σύνθετων περιβαλλόντων ανταγωνισμού. Η στρατηγική διαχείριση δεν

είναι στατική, τα μοντέλα περιλαμβάνουν συχνά έναν βρόχο ανατροφοδότησης

για την παρακολούθηση της εκτέλεσης και την ενημέρωση του επόμενου γύρου

προγραμματισμού.

Όπως θα αναλυθεί και στην εν λόγω μελέτη, η εταιρική στρατηγική

περιλαμβάνει την απάντηση σε μια βασική ερώτηση «Πώς θα ανταγωνιστούμε τις

υπόλοιπες επιχειρήσεις». Στη θεωρία και την πρακτική του μάνατζμεντ γίνεται

συχνά μια διάκριση μεταξύ στρατηγικής διαχείρισης και επιχειρησιακής

διαχείρισης. Η επιχειρησιακή διαχείριση αφορά κυρίως τη βελτίωση της

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

K8(|)(’1}\.(ll0 1

Ewaycoymd ETOIXSHI

1.1. Ewa'ycoyf]

H 01v017::1)2;n K011 11 8101318101011 :ng 0:001:1w1Kfig 011118001, 7:01) 0 K00110g :wv

SRIXSIPfiGSOJV 813/011 :000 av:ayoav10:1K0g K011 001/8w 01v0181)0v:011 v88g 1688g K011

KOLIVO‘COpiSQ, 813/011 017:010011:11:11g. H 0807:1011 K011 11 00yd0fig :wv 800108031/ :ng

G‘CpOL‘CTlYlKfiQ 8101718101011 010g 87:1x81011011g 7:801910111001V81 :11 81011100003011 K011 11

09:07:0111011 :wv K1')010)v 0:13w K011 7:003:0[500911051/ 7:01) 01v01910111001V81 11 01/031011]

8101K11011 1(101 )10y0101010110 :wv 1610K:11:0'3v, 118 [501011 :nv 89:8:0011 1031/ 7:000)\/ K011

:nv 02:109101/11011 :01) 8003:801K01') K011 :01) 89:10:801K01') 7:801001719101/IOQ 0:0 07:010

8000:110107:0181:011 0 00y01v10110g.

H 0:001:1w1Kfi 8101K11011 117:0081 v01 7:0108X81 11101 1(8V1Kfi K01:81')01)v011 0:11v

STEIXSipTlm] K011 0007:801910111I301V81 :0v K010001000 1031/ 0:13w :01) 00y01v101101'), :nv

01v017::1)2;11 7:090:1v K011 0x85103v 7:01) 1(101 :nv 87:1:81)§11 011):0')v 1031/ 0:13w K011 0:11

GDVéXSlOL :nv K01:01v011fi 7:0003v 1(101 :nv 09:07:0111011 :wv 0X851wv. O1 01K015111101'1‘K01

01917101 K011 :0 8101K11:1K0 7:0000)7:1K0 :wv 00y01v10110'3v, 8xo1w 01v017::1')2;81 7:0?11)010161101

110v:87101 K011 7:?10110101 1(101 V0 B0n9fi000v 0:11 911111111 0:001:1w1Ko'3v 017:0(pd10803v 0:0

7:?1011010 01')v08:0)v 7:80100191910vwav avoav101101'). H 0:001:11y1Kfi 8101718101011 881/

813/011 0:0:1Kfi, :01 110v:87101 7:80191011[301v01)v 01))0/01 8v01v Bpéxo 01v01:00(po§0:11011g

1(101 1111/ 7:01001K09101')011011 :ng 8K:8?18011g K011 :nv 81/11118003011 :01) 87:01181/01) 1(13001)

7:00y0011110:101101').

'0a 001 011/0191d K011 0:11v 8v 9101/0) 118918I11, 11 8:01101Kfi 0:001:1w1Kfi

7:801710111001V81 :nv 017:01v:11011 08 11101 BOLOlKfi 8003:1101] «Ho'sg 001 01v:011{0)v10:01')118 11g

1)7:0?:017:8g STEIXSLpfiGSlQ». 2:11 08030101 K011 :nv 7:001K:1Kfi :01) 1101\101IC118v: 1(1V8:011

01))0/01 11101 8101K01011 08:02:13 0:001:1w1K1fig 81ax81010ng K011 STEIXSIpTIGLQKfiQ

81013181010119 H STEIXSLpnGLGKfi 8101318101011 0100001 K1)010)g :11 [5891:103011 mg

9 |
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αποτελεσματικότητας και τον έλεγχο του κόστους εντός των ορίων που θέτει η

στρατηγική του οργανισμού.

Η ανάλυση της επιχειρησιακής στρατηγικής, όπως θα δούμε και στα πλαίσια

της διερεύνησης της διπλωματικής αυτής μελέτης, συμπεριλαμβάνει στην

ανάλυση των στρατηγικών που μπορούν να προσδώσουν στην επιχείρηση ένα

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καθώς και όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος της,

εσωτερικού και εξωτερικού, που σχετίζονται με την δημιουργία και διατήρηση

ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Στη συγκεκριμένη εργασία, για την ανάδειξη του ανταγωνιστικού της

πλεονεκτήματος, επιλέξαμε την εταιρεία Easy Jet, λόγω του ότι είναι μία από τις

πρώτες εταιρίες που εφάρμοσε στρατηγική χαμηλού κόστους αερομεταφοράς και

λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού που δημιουργήθηκε από τότε ανάμεσα σε

εταιρείες με ομοιογενές προϊόν και ίδια στρατηγική.

1.2. Στόχος μελέτης

Ο βασικός στόχος της μελέτης που διεξάγεται στην παρούσα διπλωματική

εργασία είναι η ανάλυση των παραγόντων και των στρατηγικών οι οποίες μπορούν

να οδηγήσουν μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην αγορά σήμερα στην

απόκτηση ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και οι μέθοδοι

που χρειάζεται να ακολουθήσει για τη διαχείρισή του.

1.3. Μεθοδολογία

Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής διερευνήθηκε έχοντας ως βάση έναν

συνδυασμό μεθόδων, αυτή της συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης και

αυτή της διερεύνησης και ανάλυσης δευτερογενών δεδομένων. Από την κριτική

ανάλυση σχετικών μελετών από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, για τη διακρίβωση

του βασικού ερευνητικού σκοπού, προκύπτει συνοπτικά η παρακάτω σύνθεση

αποτελεσμάτων που αφορούν στη δημιουργία και διατήρηση του ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος μίας επιχείρησης.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOZ‘. MIAZ EHIXEIPHZHZ‘.

071018918011011K0m10g K011 10v 89181710 101) K00101)g 8v10g 1031/ 001(01/ 7101) 08181 n

01001my1Kfi 101) 001011/1011013.

H 01v01911)0n mg STEIXSlpTlGlaKfiQ 01001my1Kfig, 071mg 001 8013118 K011 0101 71910110101

mg 8180813vn0ng mg 81719110110111Kfig 011)mg 118918mg, 00117180191011I301V81 0mv

011101910011 103v 0100111111v 7101) 11710001311 v01 7100080300011 0mv STEIX81PT|6T| 81/01

0v1ayoav1011K0 719180V8Km1101, K01003g K011 09101 101 0101718101 101) 71801130191910v10g mg,

80031801K013 K011 89:101801K013, 7101) 0X811§0v1011 118 mv 8111110001101 K011 8101111011011

8v0g 01v10woav101m013 719180\I8Km110110g.

2m 01)7{K8K01118vn 8pYQG101, 7(101 mv 0v0881§n 101) 0v1ayoav1011K013 mg

71918OV8Km110110g, 87119182§01118 mv 8101108101 Easy Jet, 9101/03 101) 011 81vo11 11101 01710 11g

7100318g 81011018g 7101) 8001011008 01001my1Kfi 7101111191013 K00101)g 018001181011popd1g K011

910103 101) 118Yd7101) 01v10woav1011013 7101) 8n111ovpyfi0nK8 01710 1018 (11/01118001 08

810110818g 118 01101oy8v8g 7100'10v K011 16101 01001my1K1fi.

1.2. 210x0g 1189101ng

O BOLOLKéQ 010x0g mg 118918mg 7101) 8183331181011 0mv 71010013001 81719103110111Kfi

8pY01610. 81vo11 1] 01110191001] 103v 7101001101/1031/ K011 103v 0100111111v 01 071018g 117100013v

v01 08nyfi001w 11101 87'EIX81pn6Tl 7101) 80001110107101811011 0mv 0110001 011118001 0mv

01710Km0n 8v0g 0n110v11K013 01v1017{oav1011K013 719180V8Km110110g 01919101 K011 01 11800501

7101) XpSldCS‘Cal v01 01K09101)0fi081 7(101 m 8101318101011 101).

1.3. M800609107101

T0 01V11K81118v0 mg 71010013001g 810101Bfig 81808Uvfi0nK8 8xov10g 03g [501011 8v01v

01)v51)010110 11800803v, 011)m mg 01)0m110111Kfig B1B9110100101Kfig 01v010K07m0ng K011

011)m mg 8180813vn0ng K011 01vé1911)0ng SSD‘CSpOYSVO'JV 885011éV03V. A710 mv K0111Kfi

011101910011 091811v 1189181031) 01710 mv 0710109100001 01091101000101, 7(101 m 8101K01Bw0n

101) [5001K013 8081)vn11K013 0K071013, 7100K1371181 01)V07111K01 n 7101001K01103 0131/0801]

0171018918011011031/ 7101) 0100001311 0m 8111110001101 K011 8101111011011 101) 0v1ayoav1011K013

71918OV8Km110110g 11101g 8711x810n0ng.

101
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Κεφάλαιο 2

Εννοιολογική Προσέγγιση του Ανταγωνιστικού

Πλεονεκτήματος

2.1. Ορισμός του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Ο ανταγωνισμός αποτελεί τον πυρήνα της επιτυχίας ή της αποτυχίας των

επιχειρήσεων. Η ανταγωνιστική στρατηγική είναι η αναζήτηση μιας ευνοϊκής

ανταγωνιστικής θέσης σε μια βιομηχανία, η αρένα στην οποία λαμβάνει χώρα ο

ανταγωνισμός. Η ανταγωνιστική στρατηγική στοχεύει στη δημιουργία μιας

κερδοφόρας και βιώσιμης θέσης ενάντια στις δυνάμεις που καθορίζουν τον

ανταγωνισμό στον κλάδο.

Ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί ένα πλεονέκτημα έναντι των

ανταγωνιστών, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες, είτε με

χαμηλότερες τιμές είτε με την παροχή πρόσθετων υπηρεσιών που δικαιολογούν

παρόμοιες ή ενδεχομένως υψηλότερες τιμές.

Όπως ορίζει ο Γεωργόπουλος- (2006), το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

αποτελεί μία βασική επιδίωξη της εκάστοτε ανταγωνιστικής στρατηγικής την

οποία υιοθετεί η κάθε επιχείρηση-. Κάτω από οποιαδήποτε θεωρία στα πλαίσια

της ανάλυσης της ανταγωνιστικής στρατηγικής των επιχειρήσεων και πιο

συγκεκριμένα όσον αφορά στο γνωστικό αντικείμενο του στρατηγικού

μάνατζμεντ, η ανώτερη επιχειρηματική επίδοση λαμβάνει ορισμένες

συγκεκριμένες αιτίες ύπαρξης και αυτές οι αιτίες συνδέονται άμεσα με την έννοια

του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βρίσκεται στο επίκεντρο της απόδοσης μιας

επιχείρησης σε ανταγωνιστικές αγορές. Μετά από αρκετές δεκαετίες έντονης

επέκτασης και ευημερίας, όμως, πολλές επιχειρήσεις αγνοούσαν το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα στην πορεία τους για ανάπτυξη και επιδίωξη διαφοροποίησης.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

K8(|)(’17\.(ll0 2

Evvowkoylm'] Hpooéyywn 1701) Avraycovw‘rmof)

Hksovsmfiuatog

2.1. Opwuég 1701) avraywtmof) nksovsmfiuatog

O avoavég 017101891812 ‘COV nvpfiva mg 811111))(iag 1i mg anomxiug 103v

8mx81pfi0803v. H avoavwmm tamyum 813/011 11 avagfimcm mag 81)V0'1‘Kfig

avoatmfig 080ng 08 11,101 Btopnxowia, 11 (1081/01 v 0710101 kapfidvm 9(0p 0

avoavég. H avoatmfi tamyum GTOX8081 0m Snulovpyia mag

K8p§01pépag K011 Bubcmng 080ng 8véwna 011g Suvdpmg 7101) K010001§01N 10v

avoavé 010v 1016180.

'Eva avoatmé nk80v8Kmpa 01710189181 8v01 nk80v8Kmpa 81/00/11 103v

avoato’av, npoccpépovwg p8yak1318pn (12:10 0101)g 7189161189 8118 118

xapnk018p8g Ituég Sifts 11,8 mv napoxfi 7100008t 1)7mp80w')v 7101) 81K010k0y013v

71:00011018g 1i 8v88xo118v03g Dwnk018p8g Ituég.

'Onoag 0012;81 0 F8wpy0n00k0g— (2006), to avwtmé nk80v8Ktnua

0110187181 11101 Busnm 871161a mg SKdG‘CO‘CS avoatmfig tamyumg mv

01101201 010081812 11 K6108 8n1x8ipn0n-. K6110) 01710 07101018fi71'018 08030101 0101 nkaicsux

mg owdkvcng mg avootmfig tamymfig tow 8mx8lpfi08oov K011 7110

GUYK8KpLu8§va 000v acpopd 010 yvoactmé avuK8iu8v0 T01) tamymoi)

udvatgp8v1, n 00/031801] 8mx8tpnuamm 871150011 910111000181 0010118V8g

GDYKSKléVSQ alti8g {mapgng K011 avtég 01 atti8g 001/8820v (31118001 118 mv 81/1/0101

1:01) owwyootmoi) TEMBOVSK‘CfipQIOQ.

T0 avwtmé nk80v8Kmpa BpiGK8wl 010 8niK8VIpo mg omééiocmg mag

8mx8ipn0ng 08 avwtmég ayopég. M8161 017:0 apK818g 88Ka8ti8g 8v10vng

8718cmg K011 801111801019 01mg, 71:0?018g 8mx8tpfi08tg ayv001300w to avoatmé

nk80v8Kmpa v TEOpSiOL tong 1/101 avdmvgn K011 871161a Stacpoponoincmg.

11|
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Σήμερα η σημασία του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος δύσκολα δεν θα

μπορούσε να είναι μεγαλύτερη (Porter, 1985).  Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

αυξάνεται ουσιαστικά από την αξία που μια επιχείρηση είναι σε θέση να

δημιουργήσει για τους αγοραστές της.

Όπως προκύπτει, οι έννοιες του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και

της ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης έχουν πολύ βασική θέση όσον αφορά στο

πεδίο της ακαδημαϊκή συζήτηση του στρατηγικού μάνατζμεντ.

2.2. Η αντίληψη των διοικητικών στελεχών για το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Στις πλείστες των περιπτώσεων, τα στελέχη των επιχειρήσεων

αντιμετωπίζονται σαν μία ομοιογενή ομάδα, η οποία με διχοτομικό τρόπο είτε

κατανοεί και υιοθετεί είτε δεν κατανοεί και υιοθετεί τις έννοιες τάσης. Κατά

συνέπεια, η Θεωρία Τάσης στα πλαίσια της μελέτης της Επιχειρηματικής

Διοίκησης δεν έχει δώσει κάποια συστηματική απάντηση στα ερωτήματα σχετικά

με το επίπεδο στο οποίο τα διαφορετικά στελέχη των επιχειρήσεων είναι ενήμερα

σχετικά με τις έννοιες τάσης και πως αντιλαμβάνονται και ερμηνεύουν αυτές τις

έννοιες σε διαφορετικά περιβάλλοντα.

Από κάποιες μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πεδίο αυτό, οι οποίες

κατά βάση επιχείρησαν να καλύψουν το κενό της θεωρίας αλλά και το εμπειρικό

κενό στη βιβλιογραφία, προκύπτει ότι ο βαθμός ενημέρωσης των στελεχών μπορεί

να διακυμαίνεται από παντελή έλλειψη ενημέρωσης- ή γνώσης, μέχρι πλήρη

γνώση και ερμηνεία όλων των εκφάνσεων μιας συγκεκριμένης έννοιας. Τα

αποτελέσματα της εμπειρικής μελέτης που πραγματοποιήσαν οι Rossem and Veen

(2011) έδειξε ότι, ο βαθμός ενημέρωσης και αντίληψης των στελεχών για διάφορες

έννοιες τάσης δεν είναι καθόλου ομοιογενής.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν πως, τα οποία είναι

επιφορτισμένα με θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεών τους, είναι η δεύτερη

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

2110800: 11 0111:0010: :01) av:0:yoav10:11<01') 7:?:80V8Km:10::0g 8130mm: 88v 00:

117:0001308 1/0: 80/01 1181(0):1’):8pn (Porter, 1985). T0 avwtmé 7:}:80v8Km110:

0:1)2;0:V8:0:1 01)0:O:GI:K0: 0:7:0 mv 0:2;10: 7:01) 1110: 87:1X8ipncm 813/01 08 0801] v0:

8110100010168: 1/10: :01)g ay0006:8g mg.

'O7:oag 7:00K1')7::8:, 0: 8vv018g :01) avoatmoi) 7:?:80V8Km:10::0g Kaeo'ag K0:

mg avo'):8png 87:1X81pm10::11<fig 87:1500ng 8xo1w 7:07:1') Bacmfi @801] 000V 0::pop0: 0:0

7:8510 mg 0:1(0511110’1‘101 Gugfimcn :01) 0:p():m1{11<01') 110:1}0:C1:8v:.

2.2. H avfiknwn :cov 6101Kn1'1mbv atsksxcbv 710: :0

awaywtmé nksovéx‘mua

2:1g 7:}:810:8g :wv 7:8p:7::0')0803v, :0: 0:89:8901 :wv 87::x8:pfic80)v

av:11:8:037:1§0v:0:1 00W 111:): 01:010y8vfi 0:10:80, 11 07:010: 118 8:x0:01:11<0 :007:0 81:8

Kama/08: K0:1 0:008:81 81:8 881/ KG‘CGVOSi K0:1 U1098:81 :1g 8W018g :0:<mg. K0::0:

01)v87:810:, 11 @803010: T0:cmg 0:0: 7:}:01010: mg 118?:8mg mg E7::x81pn1:0::11<fig

A1011mcmg 881/ 8x81 80508: K0:7:010: Gucmpmum 0:7:0:vm(m 0:0: 8pwmpaw 0X8I1K0:
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καλύτερα ενημερωμένη ομάδα στελεχών για το σύνολο των εννοιών οι οποίες

διέπουν την επιχειρηματική διοίκηση μετά την ομάδα στελεχών κάθε

συγκεκριμένου λειτουργικού πεδίου που έχει καλύτερη ενημέρωση μόνο για τις

συγκεκριμένες έννοιες που διέπουν το πεδίο της.

Το γεγονός αυτό, μπορεί να εξηγηθεί εφόσον η αποστολή των στελεχών τα

οποία είναι  επιφορτισμένα με θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεών τους,

σύμφωνα με τους Daniels and Johnson, (2002), απαιτεί ευρύτερη εικόνα του

συνόλου των λειτουργιών της επιχείρησης. Ο βαθμός της με όλες τις

επιχειρησιακές λειτουργίες, μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στα στελέχη τα οποία

απασχολούνται στο πεδίο του στρατηγικού μάνατζμεντ να έρχονται σε επαφή με

έννοιες διαφόρων λειτουργικών πεδίων.

Στην έρευνα που προαναφέρθηκε, δεν εξετάζεται ο τρόπος βάσει του οποίου

τα στελέχη τα οποία ασχολούνται με το στρατηγικού μάνατζμεντ αντιλαμβάνονται

και ερμηνεύουν την έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η διερεύνηση

του συγκεκριμένου ερωτήματος είναι πολύ σημαντική, εφόσον στη βιβλιογραφία

μπορούν να εντοπισθούν ενδείξεις, χωρίς να έχει διερευνηθεί με την εμπειρική

μέθοδο, ότι, τα στελέχη δεν λαμβάνουν ξεκάθαρη εικόνα αναφορικά με το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ότι συχνά το συγχέουν με τις πηγές του, έχοντας

αυτό ως αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντιληφθούν την ύπαρξή του.

Τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων δεν έχουν ξεκάθαρη εικόνα για το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, εξαιτίας της συγκριτικής επικράτησης της θεώρησης

των επιχειρηματικών πόρων, στην οποία το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

συγχέεται με τους ιδιοσυγκρασιακούς ετερογενείς επιχειρηματικούς πόρους, και

της αδυναμίας παρατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην

επιχειρηματική πραγματικότητα (Porter, 1985).

Όπως ορίζει ο Powell (2001), οι βασικότερες υποθέσεις οι οποίες

πραγματοποιούνται στα πλαίσια της μελέτης του γνωστικού αντικειμένου του

στρατηγικού μάνατζμεντ, περιέχουν την έννοια του ανταγωνιστικού

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE
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avoawouKo 7:?180véKIn1101 K011 0:1 0030/01 :0 onyxéovv 118 :1g 7:1wég :01), éxovwg

011):0 03g 017:0:é91801101 v01 111w 117:000131/ v01 01v:1?1n1pGo1')v :nv 1')7:0102§fi :01).

T01 81o11<n:11<d1 otskéxn :wv 87:1xs1pfiosoav 88v éxouv §8K010010n 81K0v01 7/101 :0
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πλεονεκτήματος, το οποίο τα στελέχη των επιχειρήσεων δεν μπορούν να

παρατηρήσουν, να κατανοήσουν και τελικώς να αποκτήσουν. Εκτός των άλλων,

το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα περιέχει εκφάνσεις οι οποίες δεν μπορούν να

εντοπισθούν άμεσα από τους ερευνητές αλλά και στην περίπτωση της θεώρησης

των επιχειρηματικών πόρων, τα στοιχεία τα οποία μπορούν  να θεμελιώσουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τείνουν να οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

αποκλειστικά και μόνο όταν κανείς δεν μπορεί να τα παρατηρήσει.

Ο βασικότερος στόχος των ερευνητών όσον αφορά στο γνωστικό

αντικείμενο του στρατηγικού μάνατζμεντ, που είναι να εξηγήσουν την ανώτερη

επιχειρηματική επίδοση που παρουσιάζουν κάποιες επιχειρήσεις, διαφέρει από το

κύριο μέλημα των στελεχών που είναι να δημιουργήσουν ανώτερη επιχειρηματική

επίδοση για την επιχείρησή τους. Πιο συγκεκριμένα, για τα στελέχη των

επιχειρήσεων η πρόκληση είναι να αναγνωρίσουν, να αναπτύξουν, να

προστατεύσουν και να αξιοποιήσουν επιχειρηματικούς πόρους και ικανότητες με

σκοπό να θεμελιώσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έτσι ώστε να δημιουργήσουν

ανώτερη απόδοση των επενδεδυμένων κεφαλαίων (Amit and Schoemaker, 1993).

Συνεπώς ο στόχος των ερευνητών και των στελεχών είναι διαφορετικός,

εφόσον  προσπαθούν να εξηγήσουν την ιστορική, ή παρελθοντική, επιχειρηματική

επίδοση των επιχειρήσεων μέσω της μεσολαβητικής δράσης του ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος, ενώ τα στελέχη αναγνωρίζουν και χρησιμοποιούν διάφορους

παράγοντες, οι οποίοι συνήθως είναι επιχειρηματικοί πόροι, ή ικανότητες, για να

δημιουργήσουν ανώτερη επιχειρηματική επίδοση στο μέλλον.

Κατά συνέπεια, από την ανάλυση όλων των παραπάνω, μπορεί να προκύψει

πως δεν έχει ευρέως εκτιμηθεί από την ερευνητική, ακαδημαϊκή και

συμβουλευτική κοινότητα των επιχειρήσεων ότι, οι κύριες ερευνητικές προτάσεις

και υποθέσεις στο πεδίο της στρατηγικής των επιχειρήσεων, εμπεριέχουν την

έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την οποία τα διοικητικά στελέχη των

επιχειρήσεων δεν μπορούν ούτε να τα παρατηρήσουν, ούτε να τα κατανοήσουν.
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:0 av:ay03v10:1K0 7:?»80V8Km1101 TESpléXSl 8K1pd1v081g 01 07:018g 88v 117:000131/ v01

8v:07:10001')v 01118001 017:0 :01)g 8p81)vn:8g 0019101 K011 0:nv 7:8pi:::030n :ng 980'30n0ng
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2.3. Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ανώτερη

επιχειρησιακή επίδοση

Oι μοναδικοί πόροι που διαθέτει μια επιχείρηση αντιμετωπίζονται ως να

είναι συμφυώς συσχετιζόμενοι με την επιχειρηματική επίδοση. Ένας

επιχειρηματικός πόρος, ο οποίος είναι μοναδικός, μη-αντιγράψιμος και μη-

μεταβιβάσιμος, είναι πολύτιμος ακριβώς επειδή δημιουργεί οικονομική πρόσοδο.

Στη θεώρηση των επιχειρηματικών πόρων, η διασύνδεση του ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος και της επιχειρηματικής επίδοσης είναι πιο άμεση από ότι στη

αγοραία προσέγγιση του Porter (1985).

Αν μια επιχείρηση έχει στη διάθεσή της σπάνιους, πολύτιμους, μη-

εμπορεύσιμους και αναντικατάστατους πόρους, τότε θα παρουσιάζει και ανώτερη

επιχειρηματική επίδοση. Δηλαδή, ο τρόπος ορισμού των προδιαγραφών των

πόρων εμπεριέχει συμφυώς εκφάνσεις της επιχειρηματικής επίδοσης.

Σε πολλές περιπτώσεις, η έννοια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

μπορεί εύκολα να ταυτιστεί με την έννοια της ανώτερης επιχειρηματικής

επίδοσης. Το γεγονός αυτό, αποτελώντας ένα μέρος του προβλήματος ορισμού της

έννοιας του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έχει οδηγήσει στην επιφοίτηση δύο

σχεσιακών περιπτώσεων ανάμεσα στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την

επιχειρησιακή επίδοση, δηλαδή μια επιχείρηση είτε θα διαθέτει και τα δύο, ή δεν

θα διαθέτει κανένα από τα δύο. Με δεδομένο, όμως, ότι το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα αλλά και η ανώτερη επιχειρηματική επίδοση αποτελούν δύο έννοιες

διαφορετικές, σε συνδυασμό με το γεγονός πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

δεν οδηγεί σε όλες τις περιπτώσεις και με βεβαιότητα σε ανώτερη επιχειρηματική

επίδοση, ίσως να υπάρχουν και άλλες σχεσιακές περιπτώσεις μεταξύ

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης εκτός

από τη συνύπαρξή τους, ή από την αμοιβαία έλλειψή τους.
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03090101v nepmto’acswv 001131118001 010 avoatmé nkeovéKmpa K011 mv

STEIXSIPHGIGKfi 87ti800n, 8nka8fi 11,101 snlxsipncm site 001 8101092181 K011 w 8130, 13 88v

001 8101092181 Kowéva 01710 101 8130. M8 888011év0, 011mg, 011 10 avoatmé

nksovéKmpa 0001131 K011 n avo'atspn entxswnpatmfi 871180011 0171018910131/ 8130 évv018g

8101(popsnKég, GS (uh/813010110 118 to ysyovég 71mg to avwtmé nkeovéKmpa

88v OSTWSi GS 0k8g Itg nepmto’acmg K011 11,8 Bsfiatémw 68 avo'atspn snlxswnpamm

87ti800n, 1'.n v01 Dndpxouv K011 dkksg GXSGLaKég nepmto’acmg 118101233

avoav10m<013 nkeovsmfipatog K011 avo'atspng snlxswnpatmfig sni800ng smég

0710 m (uh/1371010233 tong, 13 01710 mv upmfiaia 929018111113 tong.
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2.4. Θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στον επιστημονικό τομέα του

στρατηγικού μάνατζμεντ, έχει ορίσει τρεις διαφορετικές σχολές σκέψης

αναφορικά με το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και την ανώτερη επιχειρηματική

επίδοση. Αυτές οι σχολές είναι η Νεοκλασική, η «Δομική» και η «Δυναμική».

Επίσης, παρουσίασε τις διαφορετικές υποκείμενες υποθέσεις, ή προϋποθέσεις

κάθε σχολή σκέψης σχετικά με τη μορφή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και

τη μορφή της αγοράς.

Αναλυτικότερα προς τις διαφορετικές σχολές σκέψης, η Νεοκλασική σχολή

ορίζει πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και πιο συγκεκριμένα το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που διατηρείται, δε μπορεί να υπάρχει. Σε τέλειες

αγορές, η εξισορροπητική δυναμική της προσφοράς και ζήτησης διαβρώνει

γρήγορα κάθε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, που μπορεί να διαθέτει η επιχείρηση,

και κατά επέκταση την ανώτερη επιχειρηματική επίδοση (Chacarbaghi, 1999).

Κατά συνέπεια, η Νεοκλασική σχολή σκέψης υποθέτει την ύπαρξη τέλειων

αγορών, οι οποίες αποκλείουν την ύπαρξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος και ανώτερης επιχειρηματικής επίδοσης.

Αντίθετα με τη Νεοκλασική σχολή, η Δομική σχολή σκέψης στηρίζει την

πιθανότητα ύπαρξης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος αλλά και του

διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πιο συγκεκριμένα, η προσέγγιση

της «Βιομηχανικής Οργάνωσης», η «Αγοραία» προσέγγιση και η θεώρηση των

«Επιχειρηματικών Πόρων», που αποτελούν διαφορετικές προσεγγίσεις μέσα στη

Δομική σχολή σκέψης, υποστηρίζουν την άποψη ότι, το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα και κατά επέκταση η ανώτερη επιχειρηματική επίδοση είναι εφικτή.

Η προσέγγιση της Βιομηχανικής Οργάνωσης υποστηρίζει τον ισχυρισμό ότι,

οποιοδήποτε διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και τυχούσα διατηρήσιμη

ανώτερη επιχειρηματική επίδοση προκύπτει ως ένα αποτέλεσμα των

συγκεκριμένων δομών ενός κλάδου δραστηριότητας (Chacarbaghi, 1999). Οι

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

2.4. (9311321110011 awa'ycotmm') nksovsmfiua‘rog

H ava01(07:n0n :ng B1Bk10ypacpio1g 0:0v 87:10:11110v11(0 :0119201 :01)

0:p01:ny11(01') HdVG‘CCpSV‘C, 923091 0pi081 :p81g 8101(pOpS:11(ég 0xo71ég 01(92a

avacpopmd: 118 :0 av:ayoav10:11(0 7:?180vé1(:m101 1(011 :nv avo'atspn 87:1xs1pnpa:11(fi

87:150011. A1):ég 01 0xo71ég given 11 N801(?1(x011(fi, n <<A01111(1']» 1(011 n <<A1)v011111(1fi».

E7:12011g, 7:01p01)010108 :1g 8101(pOp8:11(ég 1)7:01(81118V8g 1)7:00é081g, 1i 7:001')7:00é081g

1((3108 0xo71fi 01(92a 0X8:11(01 118 :11 uopcpfi :01) 87:1xs1p111111:11(01') 7:801Bé171910v10g 1(011

111 110mm 7:119 01109619-

Avakmmétspa 7:p0g :1g 8101(pOpS:11(ég 0xo91ég 010°2a, n N801(?1()1011(fi 0xo71fi

0pi§81 7:10g :0 av:ayoav10:11(0 7:?180vé1(:m101 1(011 7:10 01)y1(81(p111év01 :0

av:ay0)v10:11(0 nkeovémnpa 7:01) 8101:11p812w1, 88 117:008121/01 1)7:(S:pxs1. 28 :ékmsg

ayopég, n 82:100pp07:11:11(fi vapmfi :ng 7:p00(pop01g 1(011 Cfi1n0ng 8101Bpo'3vs1

ypfiyopa 1((3108 av:ayoav10:11(0 7:?180vé1(:m101, 7:01) 117:0p812 v01 81010éts1 n 87:1xsipn0n,

1(011 1(1)::01 87:?21(:01011 :nv avo'JISpn 87:1xs1pm10mKfi 87:16001] (Chacarbaghi, 1999).

K0110: 01)vé7:8101, n N801(>1(x011(fi 07mm 01(92a 1)7:00é:81 :nv 1)7:apé§n :92):m

ayopo’av, 01 07:018g 017:01(?:8101)V :nv 1)7:apé§n 8101:11pfi011101) av:ayoav10:11(01')

7:?:80V81(:fi11(x:0g 1(011 avo'awpng 87:1xs1pn110111Kfig 87:1500119

Av:1268:01 118 :11 N801(?1()1011(fi 0xo71fi, n A01111(fi 07mm 01(92a 0Inpi§81 :nv

mean/0:11:01 1')7:(xp2;ng :01) av:ay0)v10:11(01') 7:9180vs1(:fi11(x:0g 0019101 1(011 :01)

8101:11pfi011101) (xv:w{oav10:11(01') 7:?180vs1(:fi1101:0g. H10 01)7{1(81(p111éva, n 7:p00é7{7{10n

:ng <<B1011nx0w11(fig Opyéwomng», n «Ayopaia» 7:p00é7{7{1011 1(011 1] 9803mm] :wv

<<E7:1X81pm1(x:11(0')v Hépwv», 7:01) 07:0:8710131/ 8101(pOpS:11(ég 7:p008yyi081g 1192001 0:11

A01111(fi GXOM 010°2a, 1)7:00:np12§01)v :nv 1317:01111] 0:1, :0 av:(x7{0)v10:11(0

7:9180vé1(:n 1101 1(011 1(1)::01 87:é1(:01011 n 01/031801] STEIXSIpTl 1101:1101 87:150011 given 8(p11(:fi.

H 7:p00é7{7{10n :ng B1011nx01v11(fig Opyéwomng 1)7:00:11p12§81 :0v 10x1)p10110 0:1,

0n0105fi7:0:8 8101:npfi01110 av:ayoav10:11(0 7:?180vé1(:m101 1(011 :DXO1')001 8101:11pfi011m

avo'nspn 87:1)(81p111101:11(fi 87:150011 7:p01(1')7::81 03g éva 017:0:9271801101 :wv

01)y1(81(p111év0)v 8011051/ svég 10161501) 8p010:np10:n:01g (Chacarbaghi, 1999). O1
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μηχανισμοί οι οποίοι αναπτύσσονται ως αποτέλεσμα των δομών που επικρατούν

σε έναν κλάδο δραστηριότητας, όπως είναι τα εμπόδια εισόδου στο συγκεκριμένο

κλάδο, αποτρέπουν την επίτευξη ισορροπίας στην αγορά, όπως προβλέπεται από

τη νεοκλασική οικονομική θεωρία.

2.4.1. Ατελείς Αγορές  και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η οποία πραγματοποιείται

έστω και βραχυπρόθεσμα, είναι δυνατόν να υπάρξει μόνο σε ατελείς αγορές. Το

γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι, αποκλειστικά και  μόνο στις ατελείς αγορές,

δηλαδή στις αγορές στις οποίες παραβιάζονται οι υποθέσεις της τέλειας αγοράς,

ή οι αρχές του τέλειου ανταγωνισμού, μπορούν να αναπτυχθούν οι πηγές

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Αναλυτικότερα, η ύπαρξη ορισμένων εμποδίων στην αγορά, λειτουργώντας

σαν μία πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, παραβιάζει την αρχή του τέλειου

ανταγωνισμού απευθείας, δηλαδή ότι δεν υπάρχουν εμπόδια εισόδου και εξόδου

για τις επιχειρήσεις. Εκτός των άλλων, ανταγωνιστική θέση στην αγορά, σαν μία

πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, μπορεί να παραβιάζει περισσότερες από

μια αρχές της τέλειας αγοράς όπως είναι ο μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, η μικρή

διαπραγματευτική δύναμη κάθε επιχείρησης, η πλήρης ενημέρωση και το

ομοιογενές προϊόν, ή η υπηρεσία.

Κατά συνέπεια, το σύνολο των πηγών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος οι

οποίες είναι γνωρισμένες και από τη βιβλιογραφία οδηγούν σε ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα σε περίπτωση που δημιουργήσουν ανισορροπίες στην αγορά με το

να κάμπτουν τις υποθέσεις του τέλειου ανταγωνισμού, ή της τέλειας αγοράς.

Συνεπώς, θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, οι πηγές ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος είναι οι εν δυνάμει συνθήκες που παραβιάζουν τις υποθέσεις του

τέλειου ανταγωνισμού (Chacarbaghi, 1999). Η παραβίαση των υποθέσεων του

τέλειου ανταγωνισμού, δημιουργεί ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις που διαθέτουν

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

1111941v01 01 0710101 (11101711130001/101 03g (17101891801101 1031/ 8011051/ 7101) 8711Kpo1101')v

08 8v01v K910180 Spacmptémwg, 071mg 80/011 101 8117105101 8100801) 010 00y1<81<p1118v0

1010180, 01710108710011 mv 8711180231 10000071101g v 017/0001, 071mg 71005918718101 01710

m V80K910101Kfi 01K0v01111m 08030101.

2.4.1. Arsksig Ayopég K011 avraywtmé 719180V8Km1w1

H 0811891103011 av1ayoav1011K01') 719180V8Km110110g, n 0710101 npay1101107101811011

8010) K011 Bpaxv71000801101, 813/011 801/0101) v01 1)71(ip§81 1101/0 08 01189181g ayopég. T0

YSYOVéQ 01010 00819181011 010 011, 01710K9181011Kd K011 1101/0 011g 01189181g ayopég,

8119101511 011g ayopég 011g 071018g napaBtdCoww 01 1)71008081g mg 18918101g ayopdg,

11 01 apxég 101) 18918101) avwvoi), 11710001311 v01 ava711vx0013v 01 7my8g

av1ay03v1011K01') 71918OV8Km110110g.

Ava911)111<018pa, n 1371010231 0010118v 81171081031/ v 017/0001, 9181101)pyo')v101g

0011/ 11101 71mm av1ayoav1011K01') 719180V8Km110110g, 7101001B161C81 mv apxfi 101) 18918101)

avoavoi) 017180081019 8119101811 011 881/ 071d0011 8117105101 8100501) K011 8333501)

7(101 11g 8711x8tpfi081g. EK10g 1031/ (3191910311, av1ayoav101um 08011 v 011/0001, 001v 11101

71mm av1ay03v1011K01') 71918OV8Km110110g, 117100811/01 7101001B161C81 718p100018p8g 01710

11101 apxég mg 18918101g ayopdg 071mg 813/011 0 p8yd910g ap16110g 8711x81pfi0803v, n Hlfi

810171011y111x1801mfi 81311011111 K0108 8711x8ipncmg, n 7191fipng 81/111180a K011 10

011010y8v8g 7100'1‘0v, 1i 1] 07111080101.

K0110 GDVéTESlOL, 10 0131/0910 103v 7my0'av av1ayoav1011K01') 719180V8Km110110g 01

071018g 813/011 v010118V8g K011 01710 m B16911oypacpia 08ny01’w 08 av1ay03v10111<0

719180v81<m1101 08 7180171103011 7101) 81111101)pyfi001)v 01v1csoppo7118g v 017/0001 118 10

v01 K011171101)v 11g 1)71008081g 101) 18918101) avoavoi), 11 mg 18918101g ayopdg.

2011871059 001 11710001300118 v01 10x1)p10101')118 011, 01 7my8g av1ay03v1011K01')

71918OV8Km110110g 813/011 01 81/ 801/0081 01)V0fi1<8g 7101) napaBtdCOUV 11g 1)71008081g 101)

18918101) av1aywv101101') (Chacarbaghi, 1999). H 71010015101011 103v DTEOOéGSOJV 101)

18918101) avoavoi), 81111101)py81 81)K(x1pi8g 7(101 11g 8711x8tpfi081g 7101) 81010810011
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τις εν λόγω πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ή/και τη δυνατότητα άμυνας

τους έναντι των ανταγωνιστικών απειλών.

Η άποψη που υποστηρίζει ότι οι ανισορροπίες στην αγορά, η ύπαρξη των

οποίων αποκλίνει από τις αρχές του τέλειου ανταγωνισμού, μπορούν να

οδηγήσουν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, φαίνεται να θεωρείται σωστή από ένα

μεγάλο ποσοστό της ακαδημαϊκής κοινότητας στο γνωστικό αντικείμενο της

στρατηγικής διοίκησης.

Ειδικότερα, ένας ερευνητής του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, ο Barney

(1991), φερόμενος από πολλούς ακαδημαϊκούς σαν τον βασικό θεμελιωτή της

θεώρησης των επιχειρηματικών πόρων, αναφέρει ότι, το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα μπορεί να προέλθει από την εκμετάλλευση επιχειρηματικών πόρων

και ικανοτήτων οι οποίοι κατέχονται από έναν αριθμό επιχειρήσεων, που είναι

αρκετά μικρός, ώστε να μην επιτρέπει την ύπαρξη του τέλειου ανταγωνισμού.

O Arend (2003: 281), υποστηρίζει ότι, «κλάδοι που διαθέτουν

χαρακτηριστικά και δομές, οι οποίες αποκλίνουν από το υποθετικό άκρο του

τέλειου ανταγωνισμού, όπου δεν υπάρχει  ανώτερη οικονομική επίδοση, είναι εξ'

ορισμού πιο πιθανό να προσφέρουν ελκυστικές αποδόσεις». Επίσης, συνεχίζει

λέγοντας ότι, «η πιθανή ανώτερη επίδοση βασίζεται εξ' ορισμού σε συγκεκριμένες

ανισορροπίες στην αγορά».

Οι Baaij et al. (2007:90) συμπληρώνουν ότι, «οι ανισορροπίες στην αγορά,

που δημιουργούνται από εξαιρετικές συνθήκες ... μπορούν να οδηγήσουν σε

διατηρήσιμη ανώτερη επιχειρηματική επίδοση». Τέτοιες ανισορροπίες, σύμφωνα

με τους Schreyoegg and Kliesch-Eberl (2007: 913), μπορεί να προέρχονται από

την ετερογενή κατανομή των επιχειρηματικών πόρων και ικανοτήτων, που με τη

σειρά της πηγάζει από τις ανισορροπίες στις αγορές συντελεστών παραγωγής.

2.4.2. Επιχειρηματικό περιβάλλον και ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

11g 81/ 910103 711118g 01v101103v1011K01') 71180V8K111110110g, 11/K011 111 80110110111101 01111)vo1g

101)g 81/01/11 1031/ 01v101103v1011K0'3v 017181710511.

H 0171011111 7101) UROGTHpiCSl 011 01 0v1000007118g 0mv 0110001, 11 1371010231 103v

0710i 01710KMV81 01710 11g 010x82g 101) 18118101) 01v101103v101101'), 11710001')v v01

0511111001)v 08 01v101103v1011K0 711180v8Km 1101, 0011/8101 v01 08030811011 0030111 01710 81/01

1181101710 71000010 111g 01K015111101'1‘K11g K01V0m101g 010 1voa011K0 01v11K81118v0 111g

01001my1K11g 8101K11011g.

E161K018001, 8v01g 8081)v11111g 101) 01v101103v1011K01') 71%80V8K111110110g, 0 Barney

(1991), 1p800118v0g 01710 710M101)g (1K01511110'1‘K013g 001v 10v 0001K0 0811871103111 111g

0803011011g 103v 87101810110011v 710003v, (XVOKpépSl 011, 10 01v101103v1011K0

719180v8Km1101 11710081 v01 7100871081 01710 mv 8K118101M181)011 STEIXSIPHHOLTIKO'JV 7100031/

K011 1K01v0111103v 01 0710101 K0118XOV1011 01710 81/0111 01010110 STEIXSLpfiGSOJV, 7101) 813/011

010K8101 111K00g, 03018 V0 1111v 87111087181 111v 1371010231 101) 18918101) 01v101103v101101').

O Arend (2003: 281), UROGTHpiCSl 011, <<K1101501 7101) 81010810011

9101001K11101011K01 K011 80118g, 01 071018g 01710K911V01)v 01710 10 1)7100811K0 01K00 101)

18918101) (1V101103v101101'), 07101) 881/ DTEdSL 00/0318011 01K0V0111K11 871160011, 81vo11 82;V

00101101') 7110 711001110 v01 710000800011 8kK1)011K8g 0171050081g». E711011g, 01)V8xi2;81

)18101/101g 011, «11 711001v11 00/0318011 871150011 001011281011 89;V 00101101') 08 01)1(K8K01118V8g

0v1000007118g 0mv 0110001».

01 Baaij at 211. (2007:90) 01)1171?11100'3v01)v 011, «01 0v1000007118g 0mv 0110001,

7101) 81111100010131/1011 01710 89:010811K8g 01)V011K8g 11710001')v v01 051111100011 08

8101111011011111 00/0318011 STEIXSIpTlpa‘L'lKfi 871160011». T81018g 01v1000007118g, 013111poav01

118 101)g Schreyoegg and Kliesch-Eberl (2007: 913), 11710081 v01 7100807101/1011 01710

mv 81800181111 K01101vo1111 103v SWIXSIPHMOL‘CIKO'JV 7100031/ K011 1K01v0m103v, 7101) 118 111

081001 mg 7111101C81 01710 11g 01v1000007118g 011g 011008g 01)v18?18010'3v 7101001103111g.

2.4.2. En1x81p11110111K1’) 71801130121910v K011 awaywtmt’)

alsovéKm 1101
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Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση, η δεύτερη προϋπόθεση

για τη θεμελίωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, εκτός από τις ανισορροπίες

των ατελών αγορών, είναι το σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό

περιβάλλον. Όπως προκύπτει από μελέτες στη θεωρία του ανταγωνιστικού

πλεονεκτήματος, καθώς η διασύνδεση του με τις ατελείς, ή ανταγωνιστικές αγορές

έχει αποτελέσει θέμα ακαδημαϊκής συζήτησης τα τελευταία έτη, το ίδιο δεν

συμβαίνει με τη διασύνδεση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την

επιχειρηματική περιβαλλοντική αλλαγή και αβεβαιότητα.

Έχοντας ως βάση τη Δυναμική σχολή σκέψης η οποία αναλύθηκε

προηγουμένως, οι επιχειρήσεις στη σημερινή εποχή δραστηριοποιούνται σε

δυναμικό, δηλαδή ευμετάβολο και απρόβλεπτο, επιχειρηματικό περιβάλλον. Η

μεταβλητότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διαβρώνει το ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα που έχει δημιουργηθεί από κάποιες επιχειρήσεις σε έναν κλάδο,

οδηγώντας τις σε μειωμένη επιχειρηματική επίδοση και σε κάποιες περιπτώσεις

σε παύση των εργασιών τους.

Σύμφωνα με τους Burgelman and Grove (2007), ένα μεγάλο μέρος της ζωής

τους, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε σταθερό περιβάλλον αναπτύσσοντας

στρατηγικές αντιμετώπισης γραμμικής δυναμικής. Όμως, σε κάποιες περιόδους οι

επιχειρήσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μη-γραμμική στρατηγική δυναμική η

οποία υπερβαίνει τις ικανότητές τους. Η μη-γραμμική στρατηγική δυναμική

εμφανίζεται όταν, κάποιες επιχειρήσεις στον κλάδο «αλλάζουν τους κανόνες του

παιχνιδιού» εκμεταλλευόμενες κάποιες αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον

όπως, αλλαγή στη νομοθεσία, αλλαγές εθίμων και κοινωνικών προτύπων,

τεχνολογικές καινοτομίες, δομικές αλλαγές σε ένα κλάδο κ.α.

Όπως προκύπτει από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε, στην

ενότητα των υποθέσεων θεμελίωσης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,

αναμένεται ότι, το σταθερό και προβλέψιμο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί

συνθήκη για την ύπαρξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ωστόσο, οι αναφορές
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oényo'avwg 11g 68 patwpévn smxmpnpatmfi sniéocn Km 68 Kdm'msg nepmto’acmg

GS naficn tow spyacubv tong.

pcpwva 1,1,8 tong Burgelman and Grove (2007), éva psydko uépog mg Cwfig

tong, Ol smxmpficmg kanoupyofiv 68 awespé nsptfidkkov avamficcovwg
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empaviCSIal (new, Kém'msg anLXSIpfiGSLg 010v KMLESO «akdOUv tong Ken/(wag T01)

TEOHXVISIOfi» SKuswkksvéum/sg Kdm'msg akkayég (no smxmpnpatmé neptv

(37mg, akkayfi 0m vouoescia, akkayég seiuwv Km Kowwvmo'av npon’mcov,

svokoymég KaWO‘COHiSQ, Soumég akkayég GS éva déo K11.

'0a npom’mtm and) In Btfiktoypacpmfi sncénnGn 7:01) nponyfiGnKs, tv
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της βιβλιογραφίας σχετικά με την επίδραση της μορφής του περιβάλλοντος στο

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, είναι αντιφατικές.

Αναλυτικότερα, τα αποτελέσματα της μελέτης του O'Shannassy (2005)

υποδεικνύουν ότι, ορισμένα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως

είναι οι μεταβολές στις νομοθετικές διατάξεις αλλά και η πρόοδος της

τεχνολογίας, μπορούν να προκαλέσουν τη δημιουργία στρατηγικών

επιχειρηματικών πόρων, οι οποίοι δύνανται να θεμελιώσουν και να διατηρήσουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ωστόσο, η ίδια μελέτη σημειώνει ότι, το σταθερό

επιχειρηματικό περιβάλλον όσον αφορά στους πελάτες της επιχείρησης και τις

πηγές χρηματοδότησής της, είναι πιο αποτελεσματικό από ότι το ευμετάβολο

περιβάλλον στη δημιουργία στρατηγικών επιχειρηματικών πόρων, οι οποίοι

οδηγούν σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Εκτός από  την παραπάνω μελέτη, η εμπειρική έρευνα του Newbert (2008),

δείχνει ως αποτέλεσμα πως, η εχθρικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,

σαν μια υποκατηγορία της περιβαλλοντικής αλλαγής, έχει μικρή ως καμία

επίδραση στο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Στην ίδια έρευνα, όμως, εντοπίζεται

αρνητική και στατιστικά σημαντική σχέση ανάμεσα στην εχθρικότητα του

επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στην επιχειρηματική επίδοση. Ο ερευνητής

ισχυρίζεται ότι, το παραπάνω εύρημα βρίσκεται σε συμφωνία με προηγούμενες

έρευνες, υποδηλώνοντας ότι, όσο λιγότερο εχθρικό είναι το επιχειρηματικό

περιβάλλον, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιχειρηματική επίδοση.

Κατά συνέπεια, η διασύνδεση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος με την

περιβαλλοντική αλλαγή και αβεβαιότητα χρειάζεται περαιτέρω εμπειρική

διερεύνηση. Επίσης, η εννοιολογική κατασκευή της περιβαλλοντικής αλλαγής και

αβεβαιότητας πρέπει να αναπτυχθεί με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να δύνανται να

μετρήσει το βαθμό σταθερότητας, ή προβλεπτικότητας, του επιχειρηματικού

περιβάλλοντος και όχι άλλες εκφάνσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως

η εχθρικότητα, που προσομοιάζει περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα και το

κίνδυνο παρά με τη μεταβλητότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
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Κεφάλαιο 3

Η Εννοιολογική Προσέγγιση της Στρατηγικής

3.1. Ορισμός

Η στρατηγική της επιχείρησης αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα πεδία

μελέτης παγκοσμίως. Η έννοια της έχει γίνει αντικείμενο ανάλυσης τόσο από

αυτούς που θεωρητικά μελετούν τη δομή της επιχείρησης και προσπαθούν να

εξηγήσουν τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις της. όσο και από αυτούς που

μετέχουν σε αυτήν και διαχειρίζονται τις λειτουργίες της.

Στη διεθνή βιβλιογραφία και αρθρογραφία, συναντά κανείς ποικίλους

ορισμούς της έννοιας στρατηγική. Ο Alfred Chandler ορίζει τη στρατηγική ως

«τον καθορισμό των βασικών μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης,

και την υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και τον προσδιορισμό των αναγκαίων

μέσων για την πραγματοποίηση αυτών των στόχων» (Παπαδάκης, 2007: 31

Στο ίδιο πνεύμα εκφράζεται και ο Andrews όταν υποστηρίζει ότι «η

στρατηγική είναι μια διαμόρφωση αποστολής, στόχων ή σκοπών και πολιτικών και

σχεδίων για την επίτευξή τους, που διατυπώνονται έτσι ώστε να καθορίζουν την

έκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ταυτότητα της επιχείρησης»

(Παπαδάκης, 2007: 31).

Επιπλέον, ο Igor Ansoff διατυπώνει τον εξής ορισμό: «στρατηγική είναι μια

κοινή γραμμή μεταξύ των δραστηριοτήτων του οργανισμού και των προϊόντων του

ή αγορών του, που καθορίζουν τη βασική φύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

πριν, τώρα, και στο μέλλον» (Παπαδάκης, 2007: 31).

Τέλος, σύμφωνα με τους Hofer και Schendel «ως στρατηγική μπορεί να

χαρακτηρισθεί η αντιστοιχία που κάνει ένας οργανισμός μεταξύ των εσωτερικών

του πόρων και ικανοτήτων και των ευκαιριών και κινδύνων που δημιουργούνται

στο εξωτερικό του περιβάλλον» (Παπαδάκης, 2007: 31).
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zapakmpzafiaz' 71 avrzarozxz’a 7r01) Kdvaz évag opyavza/zég #8101513 rwv aawrapmafiv

rov flépwv Kal mavom’rwv KOLZ v avkazpzafiv KOLZ ICU/513116011 7roz) dayzovpyozjvml

0w efwrapmé 101) flapzfldMov» (Homaééumg, 2007: 31).
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Ωστόσο, όπως κανείς μπορεί να καταλάβει από τα παραπάνω, είναι εμφανής

η σύγχυση γύρω από την εννοιολογική προσέγγιση και την απόδοση ενός ορισμού

της έννοιας στρατηγική.

Όπως αναφέρει ο Παπαδάκης, (2007: 32), ένας από τους πλέον επιφανείς

ακαδημαϊκούς στον τομέα της επιχειρησιακής στρατηγικής- ο καθηγητής του

Harvard Michael Porter σε σχετικά πρόσφατο άρθρο του θεωρεί ότι η στρατηγική

είναι κατά κύριο λόγο «τοποθέτηση της επιχείρησης στο περιβάλλον της», ενώ ο

Gary Hamel τείνει να ευνοεί τη διάσταση της στρατηγικής ως επανάσταση. Είναι

προφανές ότι σήμερα- μετά από περισσότερα από 50 χρόνια ακαδημαϊκής έρευνας

στο αντικείμενο- υπάρχει ακόμα η ανάγκη να διερευνηθεί τι πραγματικά σημαίνει

ο όρος στρατηγική και κάτω από ποιο πρίσμα πρέπει αυτή να μελετηθεί.

Ένα από τα βασικότερα σημεία το οποίο χαρακτηρίζει τους ορισμούς που

αναφέρθηκαν είναι η εμφανής ή και λανθάνουσα αποδοχή του ορθολογικού

προγραμματισμού (rational planning) σαν μία πολύ βασική διαδικασία αναφορικά

με τη διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής. Δηλαδή, η επιχείρηση πρέπει

να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο εξωτερικό και

εσωτερικό της περιβάλλον πριν προχωρήσει στον καθορισμό της αποστολής της,

των αντικειμενικών της σκοπών, των στρατηγικών της επιλογών αλλά και της

μεθόδου που πρόκειται να εφαρμόσει αναφορικά με την υλοποίηση και

αξιολόγηση αυτών.

Κατά συνέπεια, έχοντας ως βάση τους προηγούμενους ακαδημαϊκούς

ορισμούς, το στρατηγικό μάνατζμεντ θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι ακολουθεί τα

εξής τρία διακριτά στάδια (Παπαδάκης, 2007): διαμόρφωση, υλοποίηση και

αξιολόγηση και έλεγχο.

Το διάγραμμα 3.1 χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ορθολογική αυτή

διαδικασία. Πρέπει να αναφερθεί η επιχειρησιακή στρατηγική με βάση το μοντέλο

αυτό, αλλά και τους ορισμούς που στην αρχή παρουσιάστηκαν, θεωρείται ότι

αποτελεί το βασικό αποτέλεσμα μιας διαδικασίας ορθολογικού προγραμματισμού
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και την οποία γίνονται προσπάθειες καλύτερης «τοποθέτησης» (positioning) της

επιχείρησης σε σχέση με το περιβάλλον, και διατήρησης της θέσης αυτής κατά το

δυνατόν πιο αποτελεσματικά όπως αναφέρει ο Miller (1996). Η άποψη αυτή

προϋποθέτει σταθερότητα και προβλεψιμότητα του περιβάλλοντος και γενική

αποδοχή των οραμάτων και των στόχων εκ μέρους όλων των μελών που

δραστηριοποιούνται μέσα στην επιχείρηση.
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Km Inv onoia yivovwi npocndeswg Kakfitspng «tomeétncng» (positioning) mg

smxsipncng 68 (3)6561] us to neptv, Kat Siatfipncng mg 092c amfig mud to

vatév mo anorsksopatmd (37mg avacpépm 0 Miller (1996). H (brown oumfi

npoi’moOéISI awespétnw Km npoBkewmétnw T01) nsptfidkkowog Kat yevmfi

anoéoxfi tow opapdtwv Kw. tow Gtéxwv 8K pépovg (3k row pako’av 7:01)

Spactnplonmofivwl uéca tv smxsipncn.
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Διάγραμμα 3.1: Μοντέλο Στρατηγικού Μάνατζμεντ

Πηγή: Wheelen & Hunger, 2006 σε Παπαδάκης, 2007

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

EEQTEPIKO I'IEPIBAMON
0 ap0 ['Iepthhou [nx I'Iéms Awdpalg,

Expamvmég Opdfiag)
' Mdnpo I'IEpIBdi'hhou (Nahum, Omuuopmd,

Kowmvmé, Tamohovmd, filefivrfg]

Aaxonomzfi"
m

EnErxo:ZTPATHI'IKHF.Gwomnm ETPATHI‘IKHE “GHOIHEH

AnamoM _+
Amman: :-
umoi
£16oH Etpumvmfig

nuhmxéq

npowdu- —*
para

Upofinoho-j
moi

fllufilxu-
aft;

T¢¢¢¢¢¢+
'- ““3 ' g’znmmmngmmm ' '
{Bepahmfifizug lxavdmteg, Ahuul‘fiu AEfag,
L fiouég. Hdpox, Kouhtofipa}

fifllflflilfiflfllflfiifififlfi

Atdypapfla 3.1: Movrélo earnymolfi Mdva‘ré'flevr

Hnyf]: Wheelen & Hunger, 2006 as Hanaédxng, 2007

26|



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

27 | Σ ε λ ί δ α

3.2. Η αναγκαιότητα της στρατηγικής

Οι επιχειρήσεις, ιδιαίτερα όσο μεγαλύτερες και πιο πολύ τμηματικές είναι,

μοιάζουν με μεγάλα πλοία που έχουν αρκετά μεγάλη αδράνεια. Έτσι, όταν τα

αποτελέσματα μιας άσχημης στρατηγικής γίνουν πλέον ορατά, είναι πιθανόν η

επιχείρηση να βρίσκεται ήδη πολύ μακριά από την επιθυμητή πορεία της και η

προσπάθεια επανάκαμψης να απαιτεί αρκετό χρόνο και κόστος, ενώ ενδεχομένως

να μην πραγματοποιηθεί και ποτέ. Επομένως, η επίδραση της επιχειρησιακής

στρατηγικής είναι τόσο καθοριστική, ώστε οι συνέπειές της να είναι πολύ

σημαντικότερες από κάθε άλλη απόφαση που αφορά στο μάνατζμεντ της

επιχείρησης. Έτσι λοιπόν δικαιολογείται και η πληθώρα των εργασιών που

παρουσιάζονται, που στόχο έχουν να προσεγγίσουν την έννοια της στρατηγικής

με όσο το δυνατόν πιο ακριβή τρόπο, ώστε η επιχείρηση να μπορέσει να

υιοθετήσει την καταλληλότερη και να αποκτήσει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα.

Ένας από τους πλέον βασικούς ρόλους που διαδραματίζει η υιοθέτηση μίας

συγκεκριμένης στρατηγικής στις επιχειρήσεις είναι να θέτει γραμμές πλεύσης. Θα

μπορούσε να χαρακτηρισθεί, όπως αναφέρει ο Παπαδάκης (2007: 35) «ένα είδος

πυξίδας για κάθε είδος επιχείρησης». Σε περίπτωση που θέλει κάποιος να ονομάσει

το πού θα ήθελε να βρεθεί η επιχείρηση στο μέλλον με τη λέξη αποστολή ή και

όραμα, τότε η στρατηγική είναι αυτή που θέτει τις κατευθύνσεις για το πώς η

επιχείρηση θα πραγματοποιήσει την αποστολή ή το όραμά της.

Η στρατηγική στα πλαίσια της λειτουργίας των επιχειρήσεων, εφαρμόζεται

κατά τρόπο ανάλογο, ο οποίος να είναι ανάλογος με αυτόν ενός πολέμου. Σε

περίπτωση που είναι γενικά σωστή, τότε ακόμα και αν γίνουν κάποια λάθη σε

επιμέρους τακτικές κινήσεις, η επιχείρηση συνήθως δε βγαίνει τελικά ζημιωμένη.

Έχοντας σαν βάση τη στρατηγική μιας επιχείρησης τα μέλη της προχωρούν

στον καθορισμό των μακροπρόθεσμων στόχων και των προγραμμάτων, τα οποία

απαιτούνται για την υλοποίησή τους. Βέβαια πρέπει να τονισθεί ότι όλα αυτά

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

3.2. H avayxalé‘m‘w ‘mg atpatnymfig
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I)LO08mOSL mV KOLIOLXMIQLOISOI] KOLL VOL OLROKmOSL 810mfiOLLLO OLVIOLVOJVLOILKO

RXSOVéKm pa.

'EVOLg OLRO IOI)g RMZOV BOLOLKOI')g pOkOUg ROI) SLOLSOLLLLOLIICCSL n I)LO0émOn LLLOLg

OUVKSKpLuéVIIg OIpOLmyLKfig Ottg SRLXSLpfiOSLg SICVOLL VOL 092181 ypOLLLLLég Rksficng. @OL

LLROpOfiOS VOL XOLpOLKmpLO08i, ORcog OLVOLLpépSL O HOLROLSOLKng (2007: 35) «éva az’éog

Rvéz'éag yzoc K0168 az’éog amxez’pnang». 28 RspiRtwOn ROI) 0927091 KLSLROLog VOL OVOLLOLOSL

IO ROI') 00L fi089L8 VOL Bp808i n SRLxsipnOn G‘CO LLéMLOV us m Min OLROOIOM fi KOLL

OpOLLLOL, 1618 n G‘Cpa‘CTWIKfi SICVOLL OLI)m ROI) 0éI81 ILg KOLISI)0I')VOSLg w IO Rd)g n

SRIXSLOnOn 00L TEpOWpOL‘COTEOlfiGSl mV OLROOIOM fi IO épapd mg.

H G‘Cpa‘CTWIKfi OIOL RMLLOLOL mg Renovpyiag TODV SRLXSLpfiOSOJV, scLpLLOCSIOLL

KOLIOL IpORO (lVéOLOYO, O OROiog VOL SLVOLL OLVOLkoyog us OLI)IOV SVOg ROMLLLOI). 28

RapiRIwOn ROI) SICVOLL YSVl 00mm, IOIS OLKOLLOL KOLL OLV yiVOUV KOLROLOL 9LOL0I] 68

Sfllpépovg IOLKILKég KLVfiOSLg, n SRLxsipnOn OUVfi0oag 88 BVOLICVSL ISMKOL Cnplwpévn.

'EXOVIOLg OOLV BOLOI] m OIpOLmyLKfi [Mag SRLxsipncmg IOL 092M] mg RpoxpI'w

GIOV KOL00pLOLLO TOJV LLOLKpORpO0SOIwJV G‘CéXOJV KOLL TODV TEpO'Ypapud‘CwV, IOL OROiOL

OLROLLIOI')VIOLL yLOL mV UkOROinOfi IOI)g. BéBOLLOL RpéRSL VOL IOVLO08L OIL OM) OLI)I(SL
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ισχύουν στην περίπτωση που η στρατηγική θεωρηθεί σαν κάτι το οποίο

σχεδιάζεται εκ των προτέρων και υλοποιείται από την επιχείρηση (deliberate

strategy).

Εκτός της θέσης γραμμών πλεύσης, η ύπαρξη και η εφαρμογή των

κατευθυντήριων μίας στρατηγικής μπορεί να εξασφαλίσει την ομοιομορφία των

αποφάσεων, οι οποίες εν τέλει λαμβάνονται. Σε περίπτωση που τίθεται μια

ξεκάθαρη, κατανοητή και αποδεκτή από το σύνολο των μελών της επιχειρήσεις

στρατηγική, οι αποφάσεις που λαμβάνονται καθορίζουν την επίτευξη

συγκεκριμένων στρατηγικών στόχων.

Ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί τη σημαντικότητα της ύπαρξης και

εφαρμογής συγκεκριμένων στρατηγικών σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι όλο και

πιο αβέβαιο, στα πλαίσια του οποίου η πλήρης και αξιόπιστη πληροφόρηση είναι

τελείως ουτοπική, όχι λόγω του ότι δεν υπάρχουν τα μέσα, αλλά λόγω του ότι η

πληθώρα των πληροφοριών είναι τεράστια και συνήθως αλληλοσυγκρουόμενη,

Αν οι κινήσεις μία επιχείρησης παρομοιαστούν με τις κινήσεις που

πραγματοποιούνται σε μία παρτίδα σκάκι, στην περίπτωση που κάποιος παίκτης

θα μπορούσε να γνωρίσει την οποιαδήποτε δυνατή κίνηση που πρόκειται να

πραγματοποιήσει ο αντίπαλός του για όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, η

στρατηγική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως τελείως άχρηστη. Για κάθε πιθανή

κίνηση του αντιπάλου ο παίκτης θα μπορούσε να έχει τη βέλτιστη απάντηση.

Λόγω όμως του ότι αυτό δε γίνεται, η επινόηση στρατηγικής αποτελεί την

καλύτερη δυνατή προσέγγιση. Η θέσπιση και εφαρμογή στρατηγικών καθιερώνει

κριτήρια και κανόνες που χρησιμεύουν σα μία βάση αξιολόγησης και λήψης

συνεπών μεταξύ τους και όχι αντικρουόμενων αποφάσεων.

Ακόμα και στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πολύ μικρού μεγέθους

λαμβάνονται σε καθημερινή βάση δεκάδες αποφάσεις. Ορισμένες από αυτές είναι

πολύ σημαντικές ενώ κάποιες άλλες λιγότερο σημαντικές. Σε περίπτωση που δεν

υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες σταθερές, ορισμένα κριτήρια, είναι πολύ
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δύσκολη η διαδικασία της αξιολόγησης των συνεπειών και επιπτώσεων που έχει

η  κάθε επιλογή και να ληφθεί η βέλτιστη απόφαση.

Ένας ακόμη πολύ σημαντικός ρόλος που διαδραματίζει η στρατηγική των

επιχειρήσεων, ο οποίος και την καθιστά τόσο αναγκαία είναι ότι φαίνεται αυτή να

έχει μία καθοριστική συμβολή όσον αφορά στη συγκέντρωση της προσπάθειας

του συνόλου των μελών της επιχείρησης, και προωθεί το συντονισμό

δραστηριοτήτων. Χωρίς την ύπαρξη των κατευθυντήριων γραμμών που θέτει η

στρατηγική, μια επιχείρηση δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα σύνολο ατόμων,

κάθε ένα από τα οποία δρα όπως αυτό θέλει. Η πεμπτουσία όμως μιας επιχείρησης

είναι η συλλογική δράση, την οποία και προσπαθεί να διασφαλίσει η στρατηγική.

Εκτός των άλλων, η στρατηγική θεωρείται αναγκαία εφόσον μπορεί να

ορίσει τον οργανισμό, και αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, την προσωπικότητά του.

Η στρατηγική την οποία έχει υιοθετήσει μία επιχείρηση είναι εκείνη που επιτρέπει

στα άτομα, τα οποία δεν αποτελούν μέλη της και βρίσκονται εκτός αυτής, να

σχηματίσουν μια άποψη για αυτή. Μια ξεκάθαρη στρατηγική είναι απαραίτητη να

έχει τη δυνατότητα να απαντάει στο βασικό ερώτημα, σε τι είδους επιχειρηματικές

δραστηριότητες έχει η επιχείρηση παρουσία και να τοποθετεί έτσι την επιχείρηση

απέναντι στον ανταγωνισμό.

Στη συνέχεια, ίσως ο βασικότερος λόγος για τον οποίο η στρατηγική πρέπει

να θεωρείται σημαντική, είναι ότι η λειτουργία της καθορίζεται σαν μια γενική

κατευθυντήρια αρχή, η οποία μπορεί να οδηγήσει στη μείωση των επιπέδων της

αβεβαιότητας του περιβάλλοντος. Εντός του συγκεκριμένου πρίσματός μιας

ξεκάθαρης στρατηγικής είναι πιο εύκολο να ξεχωρίσει μια ευκαιρία και μια απειλή

για την επιχείρηση. Χωρίς την ύπαρξη στρατηγικής, το ίδιο ερέθισμα μπορεί να

εκλαμβάνεται από κάποιους ως ευκαιρία και από άλλους ως απειλή.

Η στρατηγική, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να θεωρηθεί από κάποιους σαν

μια γενική αρχή, η οποία μπορεί να εξασφαλίσει το συμπαγές του οργανισμού.

Εξασφαλίζει το γεγονός ότι το σύνολο των αποφάσεων παίρνονται προς την ίδια
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κατεύθυνση και δεν αντιμάχονται η μια την άλλη. Αυτός ο τελευταίος ρόλος της

στρατηγικής συνοψίζεται όμορφα στα εξής λόγια «είναι μια ανακούφιση από το

άγχος που προκαλείτο πολύπλοκο, το απρόβλεπτο και η ελλιπής πληροφόρηση»

(Παπαδάκης, 2007: 35).

Επιπλέον, πολύ σημαντικό είναι, επίσης, ότι μειώνοντας τα επίπεδα της

αβεβαιότητας μπορεί μια επιχείρηση να αυξήσει την παραγωγικότητά της. Μπορεί

να λειτουργήσει με καλύτερο τρόπο σε περίπτωση που παίρνει μερικά πράγματα

ως δεδομένα. Παραδείγματος χάριν, μια επιχείρηση η οποία δεν μπορεί να

αποφασίσει ποια κατηγορία αναγκών και πελατών επιθυμεί να εξυπηρετήσει, ποια

είναι η αγορά στόχος της κ.λπ. Δεν είναι υπερβολή να ισχυριστούμε ότι η

επιχείρηση αυτή μακροχρόνια είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Εν τέλει, ακόμη πιο αναγκαία θεωρείται η υιοθέτηση στρατηγικής σε

περιόδους που υπάρχουν έντονες αλλαγές περιβάλλοντος, όταν η αβεβαιότητα

είναι αυξημένη. Σε τέτοιες περιόδους, όπου όλα μεταβάλλονται ταχύτατα, τα

στελέχη μιας επιχείρησης που δε διαθέτει στρατηγική ή δε θα κάνουν τίποτα και

θα αντιμετωπίσουν τις αλλαγές παθητικά ή το καθένα θα δράσει όπως θεωρεί

καλύτερα, αναλαμβάνοντας τον κίνδυνο και  οι πράξεις του  να είναι αντίθετες με

αυτές των άλλων.

Ο τελικός και βασικότερος στόχος κάθε επιχείρησης είναι η απόκτηση ενός

βασικού και σημαντικού ανταγωνιστικού διατηρήσιμου μακροπρόθεσμου

πλεονεκτήματος έναντι των άλλων επιχειρήσεων. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

είναι ωστόσο, στις πλείστες των περιπτώσεων, αποτέλεσμα πλήρους κατανόησης

του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος. Αναφορικά με το εξωτερικό

περιβάλλον η επιχείρηση πρέπει να αναγνωρίσει τις τάσεις της αγοράς, τα

χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, τις αδυναμίες τους. Εσωτερικά η επιχείρηση

οφείλει να αναγνωρίσει τις μοναδικές της ικανότητες (core competences), τις

λοιπές δυνάμεις και αδυναμίες της.
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Η στρατηγική είναι εκείνη η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να

επιτυγχάνουν μία αρμονική σύνδεση μεταξύ του εξωτερικού περιβάλλοντος και

των εσωτερικών δυνατοτήτων τους. Είναι, δηλαδή, αυτή που τελικά μπορεί να

τους προσφέρει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

3.3. Διεύρυνση του ορισμού της στρατηγικής

Πολλοί ηγέτες εργάζονται αγωνιωδώς για την εφαρμογή της στρατηγικής.

Γνωρίζουν ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν στρατηγικές για την ευθυγράμμιση

της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στις επιχειρήσεις τους. Καταλαβαίνουν ότι δεν

μπορούν να παρατηρήσουν και να ελέγξουν τα πάντα στις οργανώσεις τους (όπως

πολλοί από αυτούς θα ήθελαν). Σίγουρα θέλουν να αναπτύξουν καλές στρατηγικές

και να εφαρμόσουν τη θεωρία αλλά όταν την εφαρμόζουν στην πράξη υπάρχουν

πολλά προβλήματα.

Αυτό είναι ατυχές, αλλά δεν αποτελεί μία έκπληξη. Είναι μια άμεση

συνέπεια της σύγχυσης για το τι είναι μια «επιχειρηματική στρατηγική» και τι δεν

είναι. Μια επιχειρηματική στρατηγική θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα

σύνολο κατευθυντήριων αρχών οι οποίες, όταν επικοινωνούν και υιοθετούνται

στον οργανισμό, δημιουργούν ένα επιθυμητό μοτίβο λήψης αποφάσεων.

Επομένως, μια στρατηγική αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σε

ολόκληρη την οργάνωση πρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις και να διαθέτουν

πόρους για την επίτευξη βασικών στόχων (Watkins, 2007). Μια καλή στρατηγική

παρέχει έναν σαφή χάρτη πορείας, που αποτελείται από ένα σύνολο

κατευθυντήριων αρχών ή κανόνων, που καθορίζει τις δράσεις που πρέπει να

λάβουν (και να μην αναλαμβάνουν) οι επιχειρήσεις και τα πράγματα που πρέπει

να δώσουν προτεραιότητα (και όχι για την επίτευξη των επιθυμητών στόχων.

Ως εκ τούτου, μια στρατηγική είναι μόνο ένα στοιχείο της συνολικής

στρατηγικής κατεύθυνσης που οι ηγέτες πρέπει να καθορίσουν για τις οργανώσεις

τους. Μια στρατηγική δεν είναι μια αποστολή, την οποία θέλουν οι ηγέτες της
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:wv 8003:801v Suvawmwav :01)g. Eivou, 8119:0517, 011)m 7:01) :sMKd 117:0081', v01

:01)g npoccpéps: avoavwnKé 7:}:80véKmpa.

3.3. Alsfipvvan :01) opwum') ‘mg atpa:ny:m']g

Hokkoi nyétsg spydgot aywvwaéo'ag 7(101 mv scpapuoyfi mg 0:pamynmg.

Fvoapigovv 0:: given (mum/Ind) v01 Dndpxovv tamymég 7(10: mv svevypduptcm

mg 810:81K010i01g Mwng anocpdcswv 0mg 87:1XSIpfiGSIg :01)g. Kawkafiaivovv 0:1 881/

117:000131/ v01 napampficovv K011 v01 skéygovv :01 7:601:01 0:1g opyavo'acmg :01)g (07:0)g

7:090:01 017:0 011):01')g 001 fieskav). 2121/0000: Gékouv v01 ava7::1')2;01)v Kakég GIpamlég

K011 v01 scpapuécovv m Gswpia 000:6: 0:0w mv scpappégovv v 7:d11 Dndpxouv

7:090:13: npofikfipaw.

A1):0 Siva: awxég, 000:6: 88v 017:0:89091 pie: éKnkngn. Eivou 11101 (31118011

01)Vé7:8101 mg Gfiyxvcmg 7(101 :0 :1 given. 11,101 «STEIXSlpTl 1101:1101 tamyum» K011 :1 88v

given. M101 SRIXSLpnpauKfi GIpamyum 001 117:0001308 v01 xapaKmptGOSi 03g évo:

Gin/09:0 Ka:81)01)vmpw)v apxo’av 01 07:0i8g, 0:0w 87:1K01V03v013v K011 0:008:01'ww:

0:0v opyowtcspé, Snplovpyoiw évo: 87:161)1mté 11,0:iBo Mwng anocpdcswv.

E7:0p,év0)g, 11,10: GIpamyum acpopd :0v :pé7:0 11,8 :0\/ 07:0i0 01 dpomo: 68

0?:0K7mpn mv opyéwoacm 7:pé7:81 v01 kaufidwovv anocpdGSIg K011 v01 810:0é:01)v

7:0001)g 7(101 mv 87:i:81)2;n Bacmo’av (5:0w (Watkins, 2007). M101 K0001 mpamyum

napéxet évow cacpfi xdpm nopsiag, 7:01) a7:0:s?:si:al 017:0 éva Gin/09:0

K01:81)01)vmpw)v apxo’av 1i Ken/(wow, 7:01) K010001231 :Lg SpdGSLg 7:01) 7:pé7:81 v01

MELBOUV (K011 v01 1mv avakaufidwovv) 01 smxswficmg K011 :01 TEdHUfCa 7:01) 7:pé7:81

v01 805001)v 7:00:800110mw (K011 0X), 7(10: mv 87:1:80231 :wv 87:1601mto'3v 0:07am.

Qg 8K :01'):01), 11,10: GIpamyum Siva: 110v0 évo: 0:01xsio mg cvvoktKfig

GIpamyumg K01:81')01)v0ng 7:01) 01 nyémg 7:pé7:81 v01 Kaeopicsovv 7(10: :1g opyowo'acmg

:01)g. M101 GIpamyum 88v Siva: 11,101 (17:00:0M, mv 07:01.01 Gékouv 01 nyémg mg
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οργάνωσης να επιτύχουν, οι αποστολές αναπτύσσονται με συγκεκριμένους

στόχους και μετρήσεις επιδόσεων. Μια στρατηγική επίσης δεν είναι το δίκτυο

αξίας - ο ιστός των σχέσεων με τους προμηθευτές, τους πελάτες, τους

εργαζόμενους και τους επενδυτές μέσα από τους οποίους η επιχείρηση δημιουργεί

και κερδίζει οικονομική αξία. Τέλος, μια στρατηγική δεν είναι ένα όραμα, το

οποίο είναι ένα εμπνευσμένο πορτρέτο αυτού που θα επιδιώξει και να επιτύχει την

αποστολή και τους στόχους της οργάνωσης και το οποίο προσομοιάζει το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο οραματισμός είναι μέρος (μαζί με τα κίνητρα) του

συνόλου των δράσεων των ηγετών, οι οποίες έχουν σκοπό να παρακινήσουν τους

ανθρώπους στην οργάνωση για να συμμετάσχουν σε υπερβολική προσπάθεια.

Με λίγα λόγια, όπως απεικονίζεται παρακάτω, η αποστολή σχετίζεται με

τους στόχους που θα επιτευχθούν και αποτελεί το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης,

η στρατηγική αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να διατεθούν οι πόροι για την

υλοποίηση της αποστολή, είναι ένα σχέδιο για την επίτευξη του σκοπού και το

όραμα και τα κίνητρα είναι ο γενικός λόγος που οι άνθρωποι της οργάνωσης

πρέπει να αισθάνονται ότι πρέπει να πετύχουν την αποστολή της επιχείρησης,

περιγράφει τι θα γινόταν αν η επιχείρηση πετύχαινε την αποστολή της. Μαζί, η

αποστολή, η στρατηγική και το όραμα καθορίζουν τη στρατηγική κατεύθυνση

μιας επιχείρησης. Παρέχουν απάντηση στο το τι, ποιος, πώς και γιατί είναι

απαραίτητο να ευθυγραμμιστεί δυναμικά η δράση σε πολύπλοκες οργανώσεις

(Watkins, 2007).

Η υιοθέτηση της στρατηγικής κατεύθυνσης είναι πολύ σημαντική για την

επιχείρηση. Μια απλή συνέπεια της μη υιοθέτηση είναι ότι ο ηγέτης δεν μπορεί

να αναπτύξει μια στρατηγική για την επιχείρησή  χωρίς πρώτα να σκεφτεί την

αποστολή και τους στόχους. Ομοίως, δεν μπορεί να αναπτύξει μια συνεκτική

στρατηγική ξεχωριστά από τις αποφάσεις σχετικά με το δίκτυο των εταίρων με

τους οποίους η επιχείρηση θα συν-δημιουργήσει και θα αποτυπώσει αξία. Με την

εστίαση και στα τέσσερα στοιχεία, και τη σειρά τους με τον σωστό τρόπο, η

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

001011103011g v01 87111010011, 01 01710010718g 011/(17110000111011 118 001K8K011181/00g

010100g K011 1181011081g 87Il566803V. M101 0100111111K11 8711011g 88v 81V(Xl 10 81K100

012:101g - 0 1010g 1031/ GXéGSOJV 118 100g 7100111108018g, 100g 718710118g, 100g

80101gé118v00g K011 100g 8718v8018g 118001 01710 100g 0710100g 11 8711181011011 811111000181

K011 K8051§81 01K0V0111K11 (12:101. T8710g, 11101 0100111111K11 881/ 811/011 81/01 00011101, 10

071010 81V(Xl 81/01 811711/8001181/0 710010810 010100 7100 001 87116105231 K011 v01 871110181 1111/

017100107111 K011 100g 010100g 111g 001011/03011g K011 10 071010 710000110101C81 10

011/101103111011K0 717180v8Km1101. O 00011101110110g 811/011 11800g (1101C1 118 101 K1V111001) 100

001/07100 1031/ 8001080311 1031/ 111810'av, 01 071018g 810011 0K0710 v01 7101001K1V11000v 100g

01v000'37100g 0mv 001011/03011 1101 v01 00011810101001} 08 0718000711K11 71000710108101.

M8 711101 7101101, 071mg 017181K0V1§81011 7101001K01103, 11 017100107111 0718111281011 118

100g 010100g 7100 001 STEL’L'SDX9013V K011 01710187181 10 71010 0710102;11g 111g 8711181011011g,

11 0100111111K11 0100001 10v 100710 118 10v 071010 71087181 v01 8101180001/ 01 710001 1101 1111/

0710710111011 111g 017100107111, 811/011 81/01 018510 1101 1111/ 87111802§11 100 0K07100 K011 10

00011101 K011 101 K111111001 81V(Xl 0 181/1K0g 71010g 7100 01 011/00037101 mg 001011103011g

71087181 v01 (11000111011101 011 71087181 v01 7181010011 1111/ 017100107111 mg STEIX81PT16T1Q,

718011001081 11 001 111201011) 01v 11 87'E1X81pn61] 7181091011128 1111/ 017100107111 mg. M01C1, 11

017100107111, 11 0100111111K11 K011 10 00011101 K010001C00v 111 01001m11K11 K0118000v011

11101g STELX81PT16T1Q. 11010810011 0171011/111011 010 10 11, 71010g, 710'ag K011 110111 81V(Xl

017101001111110 v01 80001001111110181 80v01111K01 11 8001011 08 71071071710K8g 001011105081g

(Watkins, 2007).

H 01008111011 mg 0100111111K11g K0118000v011g 811/011 710710 01111011/11K11 1101 1111/

STEIX81pT16T]. M101 01717111 001/8718101 mg 1111 01008111011 81V(Xl 011 0 1118mg 881/ 11710081

v01 011/017110g81 11101 0100111111K11 1101 1111/ 8711181011011 xwp1g 71005101 v01 0K8cp181 mv

017100107111 K011 100g 010100g. O11010)g, 881/ 11710081 v01 011/017110g81 11101 00V8K11K11

0100111111K11 g8xw010101 01710 11g 017101pd1081g 0X811K01 118 10 81K100 1031/ 8101100317 118

100g 0710100g 11 8711181011011 001 00v-811111000111081 K011 001 01710107105081 (12:101. M8 1111/

801101011 K011 0101 18008001 GIOLX8101, K011 111 081001 100g 118 10v 003010 100710, 11
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διαδικασία του σχεδιασμού στρατηγικής μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί

(Watkins, 2007).

3.4. Το Στρατηγικό Μάνατζμεντ των επιχειρήσεων

3.4.1. Στρατηγική ανάλυση (Strategic Analysis)

Η στρατηγική ανάλυση έχει σχέση με την κατανόηση της επιχείρησης για τη

στρατηγική θέση στην οποία βρίσκεται. Πιο συγκεκριμένα, η επιχείρηση πρέπει

να κατανοήσει τις αλλαγές, που πραγματοποιούνται στο εξωτερικό περιβάλλον,

να επισημάνει τις δυνατότητες που διαθέτει αλλά και όλους τους παράγοντες που

επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της, ώστε να πάρει τις κατάλληλες

στρατηγικές αποφάσεις. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται στις εξής κατηγορίες, το

περιβάλλον, τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει η επιχείρηση, τις

προσδοκίες των ενδιαφερόμενων πλευρών (stakeholders), την κουλτούρα που

επικρατεί στην επιχείρηση (Τερζίδης, 2004).

Σχετικά με το περιβάλλον, η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή

αλληλεπίδραση με το εξωτερικό της περιβάλλον, το οποίο διαχωρίζεται σε

οικονομικό, ανταγωνιστικό, πολιτικό, τεχνολογικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Το

περιβάλλον αυτό που συνεχώς μεταβάλλεται, έχει επιπτώσεις στην επιχείρηση η

κατανόηση των οποίων συμβάλλει στη διαμόρφωση της στρατηγικής απόφασης.

Οι πόροι και ικανότητες της επιχείρησης αφορούν στο εσωτερικό

περιβάλλον που επηρεάζει τις στρατηγικές της επιλογές. Η αναζήτηση των

δυνάμεων και αδυναμιών της επιχείρησης, δηλαδή ο εντοπισμός του «συγκριτικού

πλεονεκτήματος» έναντι των ανταγωνιστών της. Αυτή η αναζήτηση θα επιτευχθεί

με λεπτομερή ανάλυση όλων των περιοχών/λειτουργιών της, όπως δυνατότητες

παραγωγής, τεχνογνωσία, ποιότητα στελεχών, χρηματοοικονομική δομή κ.λπ. σε

σύγκριση πάντα με αυτές των ανταγωνιστών της.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

81051K0010 :00 GXSSLOLGMOi) 0:00:11y1Kfig 117:0081 80K0910 v0 7:p0y110:07:011108i

(Watkins, 2007).

3.4. T0 Etpa‘mymé M0v0:§118v: :cov 87:1)(81p1'108mv

3.4.1. Etpa'mymf] 0v091001] (Strategic Analysis)

H 0:00:1wtKfi 01/091001] 87181 0718011 118 :nv K0:0v0110n :ng 87:1x8ipn0ng 7(10 :11

0:00:11ytKfi 08011 0:nv 07:010 Bpi0K8t01. H10 GDYKSKléVG, n 87:1x8ipn0n 7:087:81

v0 KOL‘CUNOfiGSL :10 091910y8g, 7:00 7:p0y110:07:0100v:01 0:0 83:03:801K0 7:80113091910v,

v0 87:10111101/81 :1g 80v0:0:n:8g 7:00 81008t81 091910 K01 09100g :00g 7:0p0yov18g 7:00

87:11080C00v :0 7:0pév K01 :0 1189191011 :ng, 030:8 v0 7:0p81 :1g K01091910918g

0:00:11ytK8g 07:0(p0081g. 01 7:0p0yov:8g 00:01 X@pi§0v:01 0:10 82mg K0:nyopi8g, :0

08011309191011, :00g 7:0000g K01 :10 1K0v0:n:8g 7:01) 81008t81 11 8707181011011, :1g

7:00050K18g :wv 8V51a(p8p0118V03V 7:9180po'3v (stakeholders), :nv K0091:00p0 7:00

87:1Kp0:81 0:11v 87:1x8ipn0n (T8pCiSng, 2004).

2X8I1K0 118 :0 0801009191011, 11 8707181011011 Bpi0K8:01 08 001/8910

09191091801600011 118 :0 82:03:801K0 :ng 08011509191011, :0 07:010 810xwpi§8t01 08

01K0V0111K0, 0v:0y03v10:1K0, 7:0911:1K0, :8xv0910y1K0, KOIVOJVlKé K01 7:0911:10:1K0. T0

08011309191011 00:0 7:00 001/8w 118:00091918t01, éXSI 87:17::0'308tg 0:111/ 87:1)(81011011 n

K0:0v0110n :wv 07:0i 0011001919181 0:11 8101100003011 :ng 0:00:11y1Kfig 07:0(p00ng.

01 7:0001 K01 1K0v0:n:8g :ng 87:1x8ipn0ng 0(popo1')v 0:0 SGwTSlé

08011309191011 7:00 87:np801;81 :1g 0:00:117/1K8g :ng 870910189 H 0V0Cfitn0n :wv

801101180311 K011 0801101110511 :ng 87:1x8ipn0ng, 81191050 0 8v:07:10110g :00 «GDYKpl’L‘lK00

7:918OV8K:fi110:0g>> 8v0v:1 :wv 0v:0y03v10:o'3v :ng. A010 11 0V0Cfim0n 001 87:1:80x081

118 9187::0118pfi 01/091001] 0910311 :wv 7:8ptoxo'3v/9181to0py1o'3v :ng, 07mg 80v0:0:n:8g

7:0p0yoayfig, :8xv0yvoa0i0, 7:010:n:0 0:8918xo'3v, xpn1101001K0v0111Kfi 80110 K.917:. 08

01')p1011 7:0v:0 118 00:8g :wv 0v:07{03v10:o'3v mg.
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Οι προσδοκίες των ενδιαφερόμενων μελών επηρεάζουν την κρίση όλων

εκείνων που παίρνουν τις στρατηγικές αποφάσεις, κυρίως την ανώτατη διοίκηση,

σχετικά με το ποιες από τις προτεινόμενες στρατηγικές είναι αποδεκτές ή όχι από

όλες τις ενδιαφερόμενες πλευρές, σύμφωνα με την κουλτούρα που επικρατεί. Η

κουλτούρα και οι πεποιθήσεις των στελεχών που επικρατούν στην επιχείρηση

αποτελούν βασικούς παράγοντες για την επιλογή της στρατηγικής (Θερίου,

2002:27).

3.4.2. Επιλογή Στρατηγικής

Η στρατηγική ανάλυση δημιουργεί τη βάση της επιλογής στρατηγικής. Αυτό

το στάδιο διαχωρίζεται σε τρία μέρη, τη δημιουργία στρατηγικών επιλογών, την

αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών προτάσεων και την επιλογή της

κατάλληλης στρατηγικής.

Αρχικά, σχετικά με τη δημιουργία των στρατηγικών επιλογών, η επιχείρηση

οφείλει να δομήσει επιλογές με βάση τις οργανωτικές δυνατότητες, οι οποίες θα

πρέπει να ξεπερνούν τις αδυναμίες και να αξιοποιούν απόλυτα τις ευκαιρίες,

ελαχιστοποιώντας ή παρακάμπτοντας τις απειλές που αντιμετωπίζει η επιχείρηση.

Για την αξιολόγηση των εναλλακτικών στρατηγικών προτάσεων, οι

εναλλακτικές προτάσεις θα πρέπει να εξετάζονται στο πλαίσιο της στρατηγικής

ανάλυσης, ώστε να αξιολογούνται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους.

Θα ακολουθήσει μια έρευνα και θα επιλεγούν εκείνες που εκμεταλλεύονται στο

έπακρο τις δυνατότητες και τις νέες ευκαιρίες και περιορίζουν τις αδυναμίες και

τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η έρευνα αυτή ονομάζεται «προσπάθεια προσαρμογής ή καταλληλότητας»

(suitability) της προτεινόμενης στρατηγικής στις νέες συνθήκες του εξωτερικού

και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Το τρίτο σημείο, σχετικά με την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, έχει

να κάνει με την εκ μέρους της επιχείρησης λήψης απόφασης για το ποιά

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

O1 7:00050K18g :wv 8V51(X(p8pé118V03V 11891051/ 87:110801C01)v :11v Kpi011 0910311

8K81V03v 7:01) 7:011'.pv01)v 11g 0:001:1111K8g 017:01pd1081g, KUpiwg :11v 01v1b:01:11 8101K11011,

0X8:1K01 118 :0 7:018g 017:0 11g 7:00:81V0118V8g 0:001:1111K8g 81v011 017:058K18g 11 0x1 017:0

0918g 11g 8v51011p800118V8g 7:?18Upég, 013111poav01 118 1111/ K01)?1:01')po1 7:01) 87:1Kpo1:81. H

K01)?1101')po1 K011 01 7:87:01011081g :wv 0:8?18xo'3v 7:01) 87:1Kpo1:01')v 0:11v 87:1)(81011011

017:0:8710131/ [5001K013g 7:0100110v:8g 1{101 :11v 87:1?101111 :11g 0:001:111/1K11g (@80101),

2002:27).

3.4.2. E7:1}10711 ETpaTnymfig

H 0:001:1111K11 011101710011 8T]11101)p'\{81 :11 [501011 :11g 87:1?10111g 0:001:1111K11g. A1):0

:0 0101510 81axwpi§8w1 08 10101 118011, :11 81111100011101 0100111111v 87:1?10yo'3v, :11v

02:10910111011 :wv 81101919101K11K0'3v 01001111111v 7:00:01080311 K011 :11v 87:1?101111 :11g

K0100171119111g 0:001:11y1K11g.

Apx1K01, 0X8:1K01 118 :11 8111110001101 1031/ 0:001:11y1K0'3v 87:1?1010'3v, 11 87:1)(81011011

00817181 v01 801111081 87:1?10y8g 118 [501011 11g opyavoanKég 81w01:0:11:8g, 01 07:018g 001

7:087:81 v01 9:87:8pv013v 11g 0151)V()11118g K011 v01 012:107:0101')v 017:0711):01 11g 81)K011pi8g,

8ko1x10107:01d)v:01g 11 7:01001K01117::0v:01g 11g 017:81718g 7:01) 01v:1118:oa7:1§81 11 87:1X8ip11011.

F101 1111/ 02:10910111011 :wv 8V01M101KI1K0'3V 0100111111v 7:00:01080311, 01

8V01M101K11K8g 7:00:01081g 001 7:087:81 v01 82:8:01C0v1011 0:0 7:?1011010 :11g 0:001:1111K11g

011100100119 030:8 v01 02:109101101311101 :01 7:?18OV8K1111101101 K011 :01 11810V8K:111101:01 :01)g.

@01 01K0?101)011081 11101 8081)v01 K011 001 87:1?18y013v 8K81V8g 7:01) 8K118:01?17181')0v:011 0:0

87:01Kpo 11g 81w01:0:11:8g K011 11g v88g 81)K011pi8g K011 7:8p1001C01N 11g 0181)v011118g K011

11g 017:81918g :01) 82:10:8p1K01') 7:8010019191011109

H épSDVU. 011):11 0v01101C81011 <<7:po07:0108101 npo0appoy11g 11 K01101M111710111101g»

(suitability) :ng 7:00:81V0118v11g 0:001:11y1K11g 011g v88g 01)V011K8g :01) 82:03:8p1K01')

K011 8003:8p1K01') 7:8010019191011109

T0 101:0 01111810, 0X8:1K01 118 1111/ 87:1?10y11 :11g K011001901a 0:001:1111K11g, 8X81

v01 KéWSI 118 1111/ 8K 118001)g :11g 87:1x8ip11011g 9111a 017:01po1011g 1{101 :0 7:0101
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στρατηγική ή στρατηγικές θα ακολουθήσει. Η επιλογή βασίζεται στις αξίες και τα

πιστεύω των στελεχών της επιχείρησης. Δεν υπάρχει «σωστή» ή «λάθος»

στρατηγική, καθώς από την καθεμία απορρέουν πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα

αλλά και το ανάλογο ποσοστό κινδύνου (Θερίου, 2002: 28-30).

3.4.3. Εφαρμογή Στρατηγικής

Η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο που πρέπει να υλοποιήσει τη στρατηγική

που έχει επιλέξει και να την προσαρμόσει στις ανάλογες ενέργειες. Η εφαρμογή

της περιλαμβάνει τους τομείς του σχεδιασμού των συντελεστών παραγωγής, των

πιθανών αλλαγών που είναι απαραίτητες στην οργανωτική δομή της επιχείρησης

για τη σωστή εφαρμογή της νέας στρατηγικής, της προσαρμογής των υπαρχόντων

«συστημάτων» που χρησιμοποιούνται στη διοίκηση της επιχείρησης και της

επιβολής της στρατηγικής αλλαγής από όλα τα στελέχη της επιχείρησης. (Θερίου,

2002: 30-31).

3.5. Επιχειρησιακή/ Εταιρική Στρατηγική

Ως επιχειρησιακή στρατηγική μπορεί να χαρακτηρισθεί των σύνολο των

κινήσεων που λαμβάνουν χώρα για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,

μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός μίγματος επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε πολλούς διαφορετικούς

κλάδους ή αγορές. Η επιχειρησιακή στρατηγική αποτελεί την εικόνα του

μέλλοντος της επιχείρησης, το πλαίσιο των στρατηγικών προτεραιοτήτων και

δεσμεύσεων, το πλαίσιο αξιών, τις πάγιες συμπεριφορές, το πλάνο δράσεων.

Η επιχείρηση περιγράφει το πού θέλει να φτάσει στον στρατηγικό ορίζοντα.

Πιο συγκεκριμένα, τους στόχους και τις εσωτερικές της προτεραιότητες. Στα

πλαίσια των στρατηγικών προτεραιοτήτων και δεσμεύσεων τίθενται το πλάνο των

ενεργειών και δραστηριοτήτων που πρέπει να εφαρμοστούν για την επίτευξη των

στρατηγικών στόχων.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

tamyum 1i tamymég 001 aKOXOUOfiGSL H 87:19:01/11 Bacigswt GHQ agisg K011 :0:

7:10:8130) :wv Gtskaxo'av mg snlxsipncng. ASV 1)7:d8: «00mm» 11 «McGog»

tamyum, Kaeo'ag 017:0 mv K010811101 anoppéovv TEXSOVSK‘CfiIJOL‘Ca, HSIOVSK‘CfiHOL‘CU.

000:6: K011 :0 avdkoyo 7:0000:0 Kw81')v01) (6980101), 2002: 28-30).

3.4.3. Eqmpuoyf] Etpatnymfig

H sntxsipncm Bpicmsw: 0:0 0:13:810 7:01) 7:pé7:81 v01 09:07:0111081 m tamyum

7:01) éxs: snlkégal K011 v01 mv 7:000:10110081 0mg avdkoysg svépymsg. H scpappoyfi

mg nsptkapfidws: :01)g topsig :01) 0709810101101) tow GUVISXSGIO'JV napaywyfig, :wv

7:10:1v0’3v akkayo’av 7:01) Siva: anapaimtsg v omen/03mm 801m mg snlxsipncmg

7(10: m 00mm scpappoyfi mg véag tamymfig, mg npocappoyfig :wv unapxéVv

«01)0mpdtoov» 7:01) xpn011107:0101')v:0u 0m 810001011 mg smxeipncng K011 mg

87:1[50Mg mg tamymfig akkayfig 017:0 09:0: :0: Gtskéxn mg snlxsipncng. (6980101),

2002: 30-31).

3.5. mapnowmj/ Etmplm'] Etpatnylm']

Qg 87:1XSIpn0101Kfi tamyum unopsi v01 xapaKmptcsGsi :wv 01')V0?:0 :wv

Kwficswv 7:01) kaqn/ovv 9(0p 7(10: mv 87:1:80231 avoatmoi) 7:?»80V8Kmuatog,

11,9200) mg 87:1}:0yfig K01: Staxsiptcmg 8v0g uiyuatog SRLXSLpnuanKo'JV

Spacmplomtoav, 0: 07:0i8g 117:0081', v01 Bpicmovw: GS 7:0?0:01')g SlacpopsnKofig

d800g 11 ayopég. H smxswnmwm tamymfi 017:0:89091'. mv 81K0v0: :01)

uékkovwg mg entxsipncng, :0 7:}:0112010 :wv tamymo'av 7:00:800110mtoav K011

Sscpsfioswv, :0 7:}:011'010 agtobv, Hg 7:61n Gnunspupopég, :0 7:d0 Spdcswv.

H snlxsipncn nsptypdcps: :0 7:01') 9929091 1/0: (puma: 0:0v tamymé opigovw.

H10 GDYKSKléVG, :01)g 0:0)(01)g K011 :1g scwtspmég mg npOISpatémtsg. 2:01

7:?»(11010: :wv tamymo'av 7:00:800110mtwv K011 Sscpsficswv :iGsvw: :0 7:d0 :wv

svspysubv K01: Spacmptomtwv 7:01) 7:pé7:81 v0: scpappoctofiv 7(10: mv 87:12:10,023] :wv

tamymo'av (5:0w.
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Εν συνεχεία, το πλαίσιο αξιών, αφορά σε αξίες και πιστεύω που θα

υιοθετήσει η επιχείρηση και που αποτελέσουν τον πυρήνα, την ψυχή της

επιχείρησης ενώ όλες οι παραπάνω αξίες μεταφράζονται σε πάγιες συμπεριφορές

που απαιτούνται τόσο από τη διοίκηση όσο και από τους εργαζομένους. Αυτές οι

πάγιες συμπεριφορές περιέχουν όλους τους κανόνες, τις πολιτικές, τις διαδικασίες,

τις δομές και τα συστήματα της επιχείρησης.

Με την επίτευξη των ποσοτικών στόχων η επιχείρηση θα φτάσει στο μέλλον

που επιθυμεί. Αυτοί οι στόχοι θα πρέπει να συνδέονται με τη στρατηγική

κατεύθυνση, να είναι εφικτοί για την επιχείρηση και η επίτευξή τους να αντανακλά

τις προσπάθειες των εργαζομένων.

Όλα τα προηγούμενα συστατικά δεν είναι τίποτα χωρίς το πλάνο δράσεων.

Περιγράφει ξεκάθαρα τι ενέργειες απαιτούνται τόσο από τους εργαζόμενους όσο

και από την ίδια την επιχείρηση για την επίτευξη των στόχων. Είναι ένα κρίσιμο

εργαλείο που επιβεβαιώνει την εφικτότητα των στόχων και που προσδιορίζει τους

πόρους, τη συνεργασία με τα άλλα τμήματα και τις επιμέρους ενέργειες που πρέπει

να γίνουν ώστε να είναι επιτεύξιμοι οι στόχοι που τέθηκαν. (Κυριαζόπουλος –

Τερζίδης, 2000)

Μια αποκωδικοποίηση των όρων που θα χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια

είναι ίσως αναγκαία σε αυτό το σημείο. Το μάνατζμεντ της επιχείρησης μπορεί να

οριστεί κατά μία έννοια ως τη διαδικασία του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της

καθοδήγησης και του ελέγχου των προσπαθειών των μελών του οργανισμού

(επιχείρηση) και της χρησιμοποίησης όλων των άλλων οργανωτικών πόρων προς

την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.

Ο καθορισμός της στρατηγικής που θα υιοθετηθεί από την επιχείρηση είναι

βέβαια μόνο μία από τις λειτουργίες του. Η ελληνική απόδοση της λέξης

management, θα μπορούσε να είναι «διοίκηση» ή «διαχείριση». Ωστόσο

επιλέγουμε να χρησιμοποιούμε την διεθνή απόδοση, καθώς πιστεύουμε ότι είναι

μια λέξη η οποία είναι από τις πλέον κατανοητές στον χώρο των επιχειρήσεων.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE
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'07101 :01 7:00ny013118v01 01)0:01:1K01 88v 81V011 :17:0:01 xwp1g :0 7:?1011/0 80010803v.

118011001081 §8K01001001 :1 8vépy818g 017:011:01')v:011 :000 017:0 :01)g SpYUCéHSVODQ 000

K011 017:0 :nv 16101 :nv STELX81PT|6T| 7(101 :nv 87:1:81)2;n :wv 0:07am}. E1v011 81/01 Kp101110

80110191810 7:01) 87:1[3800111131/81 :nv 8(p1K:0:n:01 :wv 0:09am) K011 7:01) 7:00081001C81 :01)g

7:0001)g, :11 001/801010101 118 :01 01919101 T11fi11010. K011 :1g 87:1118001)g SVép'YSn 7:01) 7:087:81

v01 y1v01)v 030:8 v01 81V011 87:1:81')§11101 01 0:0xo1 7:01) :8011K01v. (K1)p101C07:01)?10g —

T8pC16ng, 2000)

M101 017:0K0381K07:01n0n NM 00031! 7:01) 001 xpn011107:01n001')v 0:11 GDVéXSlOL

81v011 10mg 01v017{K01101 08 011):0 :0 01111810. T0 1101vo1:1;118v: :ng 87:1x81pn0ng 117:0081v01

0010:81 K01:01 11101 81/1/0101 03g :11 810181K010101 :01) GXSSLGGHOfi, :ng 007/011/030ng, :ng

K010051iyn0ng K011 :01) 8?:87/9101) :wv 7:po07:010810')v :wv 118?:0'3v :01) 00y01v101101')

(87:1X81pn0n) K011 :ng xpn011107:01n0ng 0M»! :wv 0191910311 opyavoauKo'av 7:0poav 7:00g

:nv 87:1:81)2;n 01)7{K8Kp1118v0)v 0:07am.

0 K000010110g :ng 0:001:11y1Kfig 7:01) 001 1)1008:n081 017:0 :nv 87:1x81pn0n 81V011

08001101 110v0 11101 017:0 :1g )181:01)py18g :01). H 8?:9111V1Kfi 017:050011 :ng kéégng

management, 001 117:0001308 v01 81v011 <<8101Kn0n>> 11 «8101718101011». 90:000

87:19:8100118 v01 xpn011107:0101')118 :nv 81801111 017:050011, K01003g 7:10:81')01)118 0:1 81V011

11101 9:82:11 11 07:0101 81V011 017:0 :1g 7:91801/ K01:01v0n:8g 0:0\/ 710p um 87:1x81pfi0803v.
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Είναι όμως η πιο σημαντική περιοχή με την οποία ασχολείται το μάνατζμεντ της

λήψης αποφάσεων και η σημαντικότερη στην οποία πρέπει να ληφθούν οι σωστές

αποφάσεις.

Οι αποφάσεις του στρατηγικού μάνατζμεντ εμπεριέχουν τις λειτουργίες που

αναφέρθηκαν στον παραπάνω ορισμό, ενώ εν τη απουσία αυτών των αποφάσεων

καμία από τις παραπάνω λειτουργίες δεν μπορεί να εκτελεστεί. Αλλά θα

επανέλθουμε σε αυτές τις έννοιες και στη συνέχεια.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Eivou (3p 11 mo (mum/mm nsptoxfi us Inv onoia acxoksitat to udwatsvr mg

Mwng (mocpdcswv Ken. 11 aowtmétspn tv onoia npénm V0. Mcpeofiv Ol Gwotég

wrocpdcmg.

01 (mocpdcmg T01) swarm/moi) udwatsvr sunsptéxovv 11g kanovpyieg 7:01)

avacpépGnKav GIOV napoméww optcspé, svo'a SV 11] (moucia amo’w tow (mocpdcsoav

Kama (m6 Hg napoméwoa kanovpyieg 88v unopsi V0. smsksctsi. Akkd 00c

snavékeovps GS amég 11g évvowg Kat 0m cvvéxsux.
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Κεφάλαιο 4

Περί Στρατηγικού Management

4.1. Ορισμός

Γενικότερα, η απόδοση του όρου management με τον όρο διοίκηση

θεωρείται ότι δεν είναι η καταλληλότερη. Η λέξη «διοίκηση» αποδίδεται στα

αγγλικά με τον όρο administration και αφορά σε όλες εκείνες τις ενέργειες που

γίνονται με σκοπό την εκτέλεση ή πραγματοποίηση μιας συγκεκριμένης

απόφασης. To management είναι το σύνολο των ενεργειών που αποβλέπουν σε

μία σειρά από λειτουργίες με σκοπό την καθοδήγηση της Διοίκησης.

Ουσιαστικά, το management είναι το εργαλείο βάσει του οποίου

λαμβάνονται οι αποφάσεις, ενώ η Διοίκηση ασχολείται με την επεξεργασία και

εκτέλεσή τους (Gomez-Mejia et al., 2008). Το μάνατζμεντ, όπως αναλύεται και

αμέσως παρακάτω, συνίσταται λειτουργίες του προγραμματισμού (planning),

οργάνωσης (organizing), της διοίκησης η διεύθυνσης των ανθρώπων (leading) και

του ελέγχου (controling). Η άσκηση των συγκεκριμένων λειτουργιών θεωρείται

απαραίτητη αναφορικά με την επίτευξη στόχων μέσα από την αποτελεσματική

αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων. Όσον αφορά στην επίτευξη της καλύτερης

κατανόησης της έννοιας του μάνατζμεντ είναι χρήσιμο να ορισθούν παρακάτω οι

επιμέρους λειτουργίες του (Legge et al., 2006).

Η εξέλιξη του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις

οικονομικές προσεγγίσεις για την επιχείρηση και τον ανταγωνισμό. Κατά την

πρώιμη περίοδο ανάπτυξης του στρατηγικού μάνατζμεντ τα εσωτερικά

χαρακτηριστικά της επιχείρησης αποτελούσαν την κατευθυντήρια γραμμή της

ερευνητικής προσπάθειας της εποχής εκείνης.

Ορισμένες από τις σημαντικότερες συνεισφορές στην εδραίωση και

μετέπειτα ανάπτυξη του στρατηγικού μάνατζμεντ θεωρούνται οι εργασίες των

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Kapdkouo 4

Hspi ETpatnyt') Management

4.1. Opwuég

FSVLKétspa, n anééoon IOU épov management 1,1,8 tov épo 81012101611

Gswpsitou étt 88v given 11 Katamtnkétspn. H Min «81012101011» mtoSiSStou GTO.

ayykmd 1,1,8 tov épo administration Kat acpopét 68 (meg SKSivsg ttg svépymsg n01)

yivot 1,1,8 (mono tnv SKtékscn 1i npaypatonoincn mag GUYKSKttévng

wtécpacng. To management given. to otwoko tow svspysw'w n01) anofikénovv GS

uia Gatpét onto kettovpyieg 1,1,8 (mono tnv Ka008fiyn0n tng AtoiKnong.

Ovotaotmd, to management given. to spyaksio Basel, ton 07t0i01)

kapfiéwot 01 wtocpdcmg, svo'a n AtoiKnon aoxoksitm 1,1,8 tnv snséapyaoia Kat

smékeofi tong (Gomez-Mejia et a1., 2008). To HdVG‘CCpSV‘C, (37mg avakfiswt Kat

apéooag napométtoa, Guvictatat Mttovpyisg ton npoypauuattouoi) (planning),

opyéwoaong (organizing), tng StoiKnong n 8181300v0ng tow 0w0po'31tow (leading) Kat

ton skéyxov (controling). H dGKHGT] tow GUVKSKptttévow kettoupyw'w Gswpsitm

wwpaitntn avacpopmdt 1,1,8 tnv snitsvén Gtéxow uéoa onto tnv amtsksopatmfi

aétonoinon tow 810109261q 7tépow. 'Ooov acpopd tv snitsvégn tng Kakfitspng

Katavénong tng évvouxg ton udVG‘CCIJSV‘E Siva]. xpfiotuo vet 0pt6001'w napaKdtoa 01

smpépovg kettovpyisg ton (Legge et a1., 2006).

H sééktén IOU tatnymoi) udvatCMSVt Siva]. dpsca cvvésésuévn 1,1,8 ttg

OtKovoptKég npoosyyiamg YLU. tnv smxsipnon Kat tov avowtopé. Katd tnv

npobtim nspioéo owdn'tvégng ton tatnymoi) HdVG‘CCpSV‘C ta sowtspmd

xapaKtnptcsttKét tng smxsipnong (mOtskobcow tnv KatSUOUVtfipta ypappfi tng

spsvvnttKfig npoottdOsn tng snoxfig SKSivng.

Optopévsg wté ttg aOWtLKétspsg mwswcpopég tv sépaiwon Kat

patéatsna avdmtvégn IOU tatnytKoi) udVQICIJSV‘E Gswpoiwtou. Ol spyaoisg tow

39|



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

40 | Σ ε λ ί δ α

Chandler (1962), Ansof (1965), Learned at al. (1965) και Andrews (1971). Οι

εργασίες αυτές, στις οποίες γίνεται μια σύντομη αναφορά στη συνέχεια, βοήθησαν

στην αποσαφήνιση κρίσιμων εννοιών και υποθέσεων σχετικών με τη στρατηγική,

όπως (Γεωργόπουλος, 2010):

Ø η επίδραση της στρατηγικής στην επίδοση της επιχείρησης,

Ø η σημασία τόσο των ευκαιριών που εντοπίζονται στο εξωτερικό

περιβάλλον της επιχείρησης όσο και των ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο

εσωτερικό της,

Ø η αντίληψη ότι οι αλλαγές στη στρατηγική επιφέρουν αλλαγές και

στη δομή της επιχείρησης,

Ø η επίδραση της στρατηγικής στην επίδοση της επιχείρησης,

Ø η σημασία τόσο των ευκαιριών που εντοπίζονται στο εξωτερικό

περιβάλλον της επιχείρησης όσο και των ικανοτήτων που αναπτύσσονται στο

εσωτερικό της.

Ø η αντίληψη ότι οι αλλαγές στη στρατηγική επιφέρουν αλλαγές και

στη δομή της επιχείρησης,

Ø η πρακτική διάκριση ανάμεσα στη διαμόρφωση (formulation) και

την υλοποίηση της στρατηγικής (implementation), και τέλος

Ø ο ενεργός ρόλος των διοικητικών στελεχών στη διαμόρφωση και

εφαρμογή των στρατηγικών επιλογών της επιχείρησης.

Μια ακόμη πολύ σημαντική συνεισφορά στη θεωρητική θεμελίωση του

στρατηγικού μάνατζμεντ αποτελεί το εννοιολογικό πλαίσιο SWOT του Kenneth

Andrews (1971). Σύμφωνα με τον Andrews, ο ρόλος της στρατηγικής σε αυτή την

περίπτωση εστιάζεται στην εναρμόνιση των ευκαιριών (opportunities) που

εμφανίζονται στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τα δυνατά σημεία (key strengths)

που έχουν αναπτυχθεί στο εσωτερικό της επιχείρησης, ενώ παράλληλα

προστατεύει τα αδύνατα σημεία (weaknesses) της επιχείρησης από τις απειλές

(threats) του ίδιου περιβάλλοντος (Τερζίδης, 2011). Η εναρμόνιση αυτή

εμπεριέχει σε κάθε περίπτωση την έννοια του ρίσκου από το πρώτο βήμα στην

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Chandler (1962), Ansof (1965), Learned at al. (1965) K011 Andrews (1971). 01

SpYGGiSQ 011):ég, 0:1g 07:0n yivsw: 1:10: 01)v:01m avacpopdt 0m GDVéXSlOL, Bofi0n00w

0mv 017:00011pfiv10n Kpi0tnoav svvoubv K011 1)7:00é080)v 0909:1v 118 m 0:p(xm7{u<fi,

07:0)g (spyénovkog, 2010):

> n 87:16001011 mg 0:pam7{umg 0mv 87:180011 mg sntxsipn0ng,

> n 0111101010: :000 :oav 801(01td 7:01) 8v:07:i§0v:0u 0:0 sgcowpmé

7:80:00:k mg sntxsipn0ng 000 K01: :oav tKavomwav 7:01) 0w017::1')000v:0u 0:0

SGwISlé mg,

> n 001:0:1111111 0:1 01 akkavég 0m 0:p(xm7{u<fi 87:1(pépo1w akkayég K011

6m 50M 7:119 smxsipncng,
> n 87:16001011 mg 0:pam7{umg 0mv 87:180011 mg sntxsipn0ng,

> n 0111101010: :000 :oav 801(01td 7:01) 8v:07:i§0v:0u 0:0 sgcowpmé

7:80:00:k mg sntxsipn0ng 000 K01: :oav tKavomwav 7:01) 0w017::1')000v:0u 0:0

SGwISlé mg.

> n 001:0:1111111 0:1 01 akkavég 0m 0:p(xm7{u<fi 87:1(pépo1w akkayég K011

6m 50M 7:119 smxsipncng,
> n 7:pou<:u<fi Stdt0n 00161118001 0m 81011100003011 (formulation) Kat

mv 09:07:0{n0n mg 0:pam7{umg (implementation), K011 :ékog

> 0 svspyég pékog :oav 81011mm<05v 0:81:8v 0m 81011400003011 K011

scpappoyfi :oav 0:pam7{u<o')v 87:1):0yo'3v mg sntxsipn0ng.

M101 (1K01m 7:07:1') 0npavmm 01)V810(popét 0m Gswpnmm GSHSXHDGT] :01)

0:p(xmyu<01') néwaflnsv: 017:0:89091 :0 8vv010?:07{u<0 7:}:011010 SWOT :01) Kenneth

Andrews (1971). Zfipcpoava [.18 :0v Andrews, 0 pékog mg 0:p(xmyumg 08 (mm mv

7:8017mn0n SGTldCS‘Cal 0mv evapnévwn :oav SUKatpto'av (opportunities) 7:01)

tampon/{Comm 0:0 STEIXSIPH 1101:1K0 7:80:00:k 1:8 :0: Swan): 0111,1810: (key strengths)

7:01) éxovv ava7:wx0si 0:0 SGwISpLKé mg sntxsipn0ng, 8V6) napdkknka

7:po0:01:s1')81 :0: aéfivaw 011118120: (weaknesses) mg sntxsipn0ng 017:0 :tg 017:8:kég

(threats) :01) £61.01) neptkkovwg (Tspgifing, 2011). H evappévwn 010m

sunsptéxm 0s K0108 7:8017mn0n mv évvow: :01) pi0K01) 07:0 :0 7:po'3:0 B11110: 0mv
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αξιολόγηση μιας πιθανής επιλογής ανάμεσα σε συγκεκριμένες ευκαιρίες που

εντοπίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον είναι η εκτίμηση του εάν η επιχείρηση

διαθέτει τις ικανότητες να ανταποκριθεί επιτυχίας σε αυτές.

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν και καθορίζουν τον τρόπο δράσης μια

επιχείρησης (από το σχεδίασμά του προϊόντος έως την υιοθέτηση καινοτόμων

μορφών παραγωγής), οι οποίοι αναδεικνύουν τη θέση και τη δυναμικότητα της

στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικά περιβάλλον είναι οι εξής

(Γεωργόπουλος, 2010):

Ø Οι παράγοντες του εξωτερικού μακρό - περιβάλλοντος.

Ø Τα στοιχεία του εξωτερικού μικρό - περιβάλλοντος.

Ø Η κατάταξη των ανταγωνιστών

Ø Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης

Οι σύγχρονες διοικητικές πρακτικές έχουν επηρεαστεί από διάφορες και

ταυτόχρονα διαφορετικές «σχολές», κάθε μία από τις οποίες αναπτύχθηκε για

διαφορετικούς λόγους και στρέψει την προσοχή της σε διαφορετικούς παράγοντες.

Η ομαδοποίηση των τριών αξόνων της παραγωγικότητας, της οργάνωσης και

της διοίκησης οδήγησε στην ανάπτυξη της θεωρίας της Κλασικής Σχολής με κύριο

εκφραστή της και πρωτεργάτη τον Frederick W. Taylor και τους Gilbreth, Gantt.

Weber και Fayol να ακολουθούν. Στο βαθμό που η προσέγγιση των κλασσικών

κρίθηκε ανεπαρκής, ακολούθησαν άλλες προσεγγίσεις όπως η Ανθρωπιστική

σχολή προσέγγισης, η Ποσοτική προσέγγιση και τα τελευταία χρόνια η Σύγχρονη

προσέγγιση. Οι προσπάθειες αντιμετώπισης του ζητήματος από τους

εκπροσώπους της κλασικής σχολής, κινήθηκαν γύρω από τρεις άξονες, οι οποίοι

αφορούσαν σε:

Ø Μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας τον εργαζομένων

Ø Βελτίωση της οργάνωσης της επιχείρησης

Ø Καθορισμό της διοίκησης ως βασικής λειτουργίας της επιχείρησης.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

agtokéyncn mag mew/fig snlkoyfig (XVdpSGU. 68 GUYKSKptuévsg SUKaLpisg 7:01)

8v:07:igov:ou 0:0 sgwtspmé 7:80:50:k given 11 SKmmGn :01) 8011/ n snlxsipncn

8101093121 :Lg LKav0m:8g v01 av:a7:01<0168i 87:1:Uxiag GS 011):ég.

01 napdyovmg 7:01) npocéropigovv K011 Kaeopigovv :0v :pé7:0 Spdcng 11,101

snlxsipncmg (07:0 :0 0x12510000: :01) 7:po'1‘0v:0g éoag mv UtoeémGn Kawowpwv

popcpo’av napaywyfig), 01 07:0i01 avaésmvfiovv m @9201] K011 m Suvapmémw mg

0:0 cvvsxo'ag usakképm/o avoatmd 7:80:60:k given 01 sgfig

(spyénovkog, 2010):

01 napdyovmg :01) 82:03:10,l01) paKpé - nsptfidkkovwg.

T01 0:01X8ia :01) sgcotspmoi) pmpé - nsptfidkkovwg.

H Kawwgn :wv avoavww’av

V
V

V
V

T0 SGOJ‘CSlé 7:80:61)k mg snlxsipncng

01 Gfiyxpovsg 8101Knm<ég 7:pou<:u<ég éxovv ennpsacwi 017:0 Sldcpopsg K011

:(x1):0xp0v01 SlacpopsuKég «GXOMg», K0108 pie: 017:0 :Lg 07:0n ava7::1)x0m<8 7/101

SlacpopsnKofig kéyovg K011 G‘CpéWSL mv npoooxfi mg 68 SlacpopsnKofig napdyovwg.

H opaéonoinon :wv :pubv 012:0v mg napaywymémwg, mg opydwoacmg K011

mg 810iKn0ng oéfiyncsv avdnwgn mg @8030n mg Kkacumg Zxokfig 11,8 K0010

8cpoccm mg K011 7:poa:sp7{dm :0v Frederick W. Taylor K011 :01)g Gilbreth, Gantt.

Weber K011 Fayol v01 01K0k01)001')v. 2:0 [5019110 7:01) 11 npocéyyrcm :wv KMLGGIKO'JV

KpiOnKs avsnaplmg, aKokofiencow dkksg npocsyyicsmg 07:0)g n AvOpoamcnKfi

GXOM npooéyytang, n Hocomm npocéyylcm K011 :01 Isksvwia xpévra n Zfiyxpovn

npocéyylcm. OI. npocndeswg avuusw'amcmg :01) Cnmuatog 017:0 :01)g

8K7:0000')7:01)g mg KMXGlKfig Gxokfig, KWfiGnKow 7/1300) 017:0 :pSIg agovsg, 01 07:0i01

010000130001 08:

> M8y10:07:0in0n mg napaywymémwg :0v spyagopévwv

> Bektiwcn mg opydwoacmg mg snrxsipncng

> K010001000 mg 810ilmcmg 03g Bacmfig k81:01)pyi01g mg snlxsipncng.
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O Taylor αν και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως μηχανολόγος

μηχανικός, έγινε ένας από τους πρώτους μελετητές του «Επιστημονικού

Μάνατζμεντ». Έχοντας υπάρξει και ο ίδιος απλός εργάτης, υποστήριζε ότι η

οικονομική ευημερία μιας επιχείρησης μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της

μέγιστης παραγωγικότητας τον εργαζομένων (Legge et al., 2006). Μέχρι και την

εποχή του Taylor, οι υπάλληλοι μιας επιχείρησης λειτουργούσαν «αυτόνομα».

Εκτελούσαν με άλλα λόγια την εργασία τους βασιζόμενοι στο «ένστικτο» και την

κρίση τους, αφού δεν υπήρχε καταγεγραμμένο ένα κοινά αποδεκτό «πρότυπο»

εκτέλεσης της εργασίας. Παρατηρώντας λοιπόν τον τρόπο εργασίας διαφόρων

εργατών στα εργοστάσια που και ο ίδιος δούλευε, και καταγράφοντας τον

απαιτούμενο χρόνο εκτέλεσής του, διαπίστωσε ότι κάθε εργασία αποτελείται από

ξεχωριστές, βασικές εργασίες.

Ο Taylor υποστήριξε, μελετώντας τον τρόπο εκτέλεσης των επιμέρους

εργασιών και προσπαθώντας να προσδιορίσει τον αποδοτικότερο συνδυασμό τους,

ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη απόδοση, ότι για κάθε εργασία υπάρχει ένας

μοναδικός άριστος τρόπος εκτέλεσής της και κάθε εργάτης θα μπορούσε να την

εκτελέσει ορθότερα, αν είχε εκπαιδευτεί, βάσει των δυνατοτήτων, του κατάλληλα

για αυτή. Σύμφωνα με την θεωρία του Taylor, κάθε εργασία μπορεί να εκτελεστεί

αποτελεσματικά, αφού προηγουμένως έχει μελετηθεί λεπτομερώς, ώστε να

καταγραφούν αναλυτικά οι επιμέρους διαδικασίες που απαιτούνται για την

ολοκλήρωσή της. Στη βάση αυτής της θεωρίας, υποστήριξε ότι η κάθε εργασία θα

πρέπει να διέπεται από ξεκάθαρους, συγκεκριμένους κανόνες-οδηγίες, οι οποίοι

θα πρέπει να εφαρμόζονται απαρέγκλιτα.

Επιπλέον, υποστήριξε ότι οι ικανότητες κάθε εργάτη θα πρέπει να

εκτιμώνται μεμονωμένα, ώστε να δύναται να αναπτύξει στην πορεία άσκησης της

εργασίας του τις δεξιότητες που απαιτούνται -για την επίτευξη της μέγιστης

απόδοσης του. Βεβαίως αυτό προϋποθέτει, την επιλογή του «κατάλληλου» ατόμου

για την «κατάλληλη» δουλειά και τη συνεχή εκπαίδευσή του πάνω σε αυτή.

Γεγονός που καθιστά απαραίτητο προσόν για την διοίκηση την ικανότητα όχι μόνο
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0 Taylor 0w K011 geKivnos mv snayyskuatmfi :01) 7:0081'0 03g anxavokoyog

anxavmog, éyws évag 017:0 :01)g 7:po'3:01)g paksmtég :01) <<E7:Lomp,0vu<01')

Mdvafipsvw. 'Exovwg vndpgal K011 0 {Slog 017:}:0g spydmg, 1)7:oompl§s 0:1 11

01K0v0pum 8011118010: mag snlxsipnong 117:0081', v01 87:1:81)Xe8i povo 11,9200) mg

uéytomg napayoaymomwg :0v spyagouévwv (Legge et al., 2006). Méxpt K011 mv

snoxfi :01) Taylor, 01 07:60:90]}:01 mag snlxsipnong k81:01)py01')00w «(11):01/01111».

EKtskofioav as (300:0: Mylo: mv spyaoia :01)g Baotgopsvm 0:0 «évonKto» K011 mv

Kpion :01)g, (1001') 881/ 1)7mpxs Kawysypapuévo éva Kowd 017:058KI0 <<7:po:1)7:o>>

SKIéksong mg spyaoiag. Hapampo’avwg komov :0v :po7:0 spyaoiag Stacpopoav

spyaubv 0:01 spyootdota 7:01) K011 0 {Slog 8069:8138, K011 Kawypdcpovwg :0v

(17:01:01)],18v0 xpovo SKIékaofig :01), 810:7:io:0)os 0:1 K6108 spyaoia 017:0:87:si:0u 017:0

gexwptomg, Baomég spyaoisg.

0 Taylor 1)7:oompL§8, pakem’avwg :0v :po7:0 SKIéMong :wv 87:1:1épo1)g

spyaoubv K011 7:poo7:0190')v:01g v01 npoootopiom :0v 017:050:u<0:spo ovvovaopo :01)g,

030:8 v01 snttsvxesi n péytom (17:050011, 0:1 7(10: K6108 spyaoia 1)7:d81 évag

uovaomog dplotog :po7:0g SKIéksofig mg K011 K6108 spydmg 001 117:0001308 v01 mv

emskéos: 0000:8001, 0w sixs 8K7:011681):8i, BdGSl :wv Suvawmwav, :01) Kamka

7(10: (mm. Zfipcpoava as mv Gswpia :01) Taylor, K6108 spyaoia unopsi v01 smsksowi

anorekeopauKd, acpo1') nponyovuévoag éXSI paksmesi lemonspo'ag, 030:8 v01

Kawypacpofiv avakoa 01 87:1:1épo1)g SmSLKaoisg 7:01) 017:0:1:01')\/:011 7(10: my

0?:0Kkfipoaofi mg. 2m Brion (10mg mg Gswpiag, 1)7:oomptgs 0:1 11 K6108 spyaoia 001

7:pé7:81 v01 Sténswt 017:0 geKdeapovg, ovyKSKpévovg Kavovsg-oonyisg, 01 07:0i01

001 7:pé7:81 v01 scpappogot anapéyKMw.

E7:m7:é0v, 1)7:oompté;8 0:1 01 LKavomtsg K6108 spydm 001 7:pé7:81 v01

smuro'at aspokéva, 030:8 v01 Sin/01:011. v01 0w017::1')2;81 omv 7:0081'0 doKnong mg

spyaoiag :01) :1g Ssglomwg 7:01) (17:01:01')v:011 -7{101 mv 87:1:80231 mg péytomg

017:0800ng :01). Befiaiwg (10:0 7:001')7:00é:81, mv 87:19:01m :01) «Kauikknkov» 01:01:01)

7(10: my «KauiMnM» 8009:8161 K011 m ovvsxfi 8K7:ai681)ofi :01) 7:d 68 (mm.

Feyovog 7:01) mama (mapaimto 7:pooov 7(10: mv 8101501011 mv moo/0mm 0x: povo
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της επιλογής κατάλληλων προσώπων για κάθε θέση, αλλά και της εξασφάλισης

συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων (Legge et al., 2006).

Ο Taylor ωστόσο υποστηρίζει ότι τα παραπάνω δεν εξασφαλίζουν τη

μέγιστη απόδοση των εργαζομένων, καθώς, απουσία κινήτρου, οι εργαζόμενοι δε

θα αποδώσουν τα μέγιστα. Σύμφωνα με τον Taylor ο μόνος τρόπος αύξησης της

απόδοσης των εργαζομένων είναι η αμοιβή με βάση την παραγωγικότητά τους.

Γεγονός που αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους, καθώς η υπόθεση αυτή

προϋποθέτει ότι ένας εργαζόμενος θα αποδίδει αδιαλείπτως το 100% των

δυνατοτήτων του. Αυτό σημαίνει, όπως είναι προφανές ότι η απόδοσή του δε θα

πρέπει να επηρεάζεται από την φυσική κόπωση που μπορεί να επιφέρει η συνεχής

εργασία.

Οι επιχειρήσεις λοιπόν θα πρέπει να εφαρμόσουν τη μέθοδο αμοιβής των

εργαζομένων τους βάσει του αποτελέσματος που φέρουν και να εφεύρουν τρόπους

να καταπολεμήσουν την φυσική κόπωση, που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση

των υπαλλήλων τους. Επιπλέον, οι διοικούντες των επιχειρήσεων, θα πρέπει να

δώσουν ιδιαίτερη έμφαση στον καταμερισμό της εργασίας, ισχυρισμός στον οποίο

βασίστηκαν αργότερα άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις του Μάνατζμεντ. Ο Taylor

πίστευε ότι η ανασχεδίαση της εργασίας και η αλλαγή νοοτροπίας των

εργαζομένων θα μπορούσε να οδηγήσει στην επίτευξη της μέγιστης απόδοσης.

Αξιοποιώντας τα ευρήματα των παρατηρήσεών του, εισήγαγε στην αγορά

εργασίας, για πρώτη φορά, ένα σύστημα αμοιβής «με το κομμάτι», κατά το οποίο

η αμοιβή των εργαζομένων θα εξαρτάται από την «ποσότητα» εργασίας που

παράγουν. Το σύστημα αμοιβών αυτό, αν και πρακτικά λειτουργούσε προς όφελος

των εργαζομένων, αύξανε τις απολαβές τους.

Παράλληλα με τον Taylor, το ζεύγος Frank και Lillian Gilbretk στο βιβλίο

τους «The Psychology of Management» θεωρούν το Επιστημονικό Μάνατζμεντ»

ως «κοινωνικό», τοποθετώντας τον άνθρωπο στο κέντρο του ενδιαφέροντος τους.

Οι Gilbreth δέχονταν τις θεωρίες του Taylor για το «μοναδικό σωστό τρόπο» και

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

mg sntkoyfig Kawkknkwv 7:pooo'37:oav 7(10: K008 092cm, 000:0: Kat mg sgaocpdktong

ovvsxofig 8K7:ai681)ong :oav spyagonévoav (Legge et al., 2006).

0 Taylor 030:000 1)7:oompiZ;81 0:: :0: napandvoa 88v sgaocpakigovv m

néywm (17:050011 :oav spyagopévwv, K000'ag, 0:7:01)0i0: Kwfi:po1), o: spyagopsvm 88

00: (17:050'Joo1w :0: uéylow. Zfipcpwva 1:8 :ov Taylor 0 novog :po7:og aognong mg

0:7:0800ng :oav spyagopévwv given. 11 anorfifi 1:8 [56:01] mv napayoaymomw :o1)g.

Feyovog 7:01) 07:0:8k8i npoKknon 7(10: :o1)g spyagopsvovg, K000'Jg n 07:008011 0mm

7:poi')7:00é:81 0:: évag spyagopsvog 00: (17:05:68: aétaksinmag :o 100% :oav

80va:om:oav :o1). A1):o onuaivm, 07:0)g Siva: 7:pocpowég 0:: n anoéoofi :01) 88 00:

7:pé7:81 v0: snnpsdgsuu (17:0 mv (poolKfi Konwon 7:01) 1:7:opsi v0: 87:1(pé081 n ovvsxfig

spyaoia.

O: 87::XSIpfi081g komov 00: 7:pé7:81 v0: scpappooovv m 01020050 anorfifig :oav

spyagopévwv :o1)g [56:08: :01) a7:0:s?:éopa:og 7:01) (pépouv Km v0: scpsfipovv :po7:o1)g

v0: Ka:a7:0?:81moo1)v mv (poollm Konwon, 7:01) 1:7:opsi v0: 87mpsdos: mv (17:050011

:oav vnakkfikwv :o1)g. E7:L7:?:éov, o: 8101Ko13v:8g :oav STEIXSLpfiGSOJV, 00: 7:pé7:81 v0:

Soboovv l5lOLi’l38pT] éucpaon o:ov Kawpsptopo mg spyaoiag, Loxvptopog o:ov o7:oi0

BaoiomKav apyowpa dkksg GswpnuKég 7:poosyyi081g :o1) Mdvafipsv: 0 Taylor

7:io:81)8 0:: n avaoxeéiaon mg spyaoiag Ken. 11 akkayfi voo:po7:i0:g :oav

spyagopévwv 00: 1:7:opo1308 v0: oSnyfios: omv 87:1:80231 mg néytomg 0:7:0800ng.

Agronoubvwg :0: svpfinaw :oav napampfiosobv :o1), Stofiyays omv (wood:

spyaoiag, 7(10: 7:po'3m (popd, évo: 0130mm): apOIBfig «as :o Koppdu», mm): :o o7:oi0

n anorfifi :oav spyagopévoav 00: sgap:d:al (17:0 mv <<7:ooom:0:>> spyaoiag 7:01)

7:0:pdyo1w. T0 0130mm): anorfio’av 0:1):0, 0w Kat 7:pou<:u<d 9:81:01)pyo1')08 7:pog ocpskog

:oav spyagopévwv, (1132:0018 :1g anokaBég :o1)g.

Hapdkknka as my Taylor, :0 Csfiyog Frank Kat Lillian Gilbretk 0:0 [3:07:10

:o1)g «The Psychology of Management» 02wpo1’w :o E7::ompovu<o Mon/mgnsw»

03g «Kowwvmo», :o7:008:o')v:0:g :ov (11/0p0 0:0 Kév:po :o1) SVSLacpépovwg :o1)g.

O: Gilbreth Saxovwv :Lg 08030n :01) Taylor 7(10: :o «uovaémo ammo :po7:o>> Kat
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την ανάγκη επιστημονικής προσέγγισης παρατήρησης της εκτέλεσης μιας

εργασίας. Παρατηρώντας και συχνά κινηματογραφώντας τις κινήσεις των

εργατών, δημιούργησαν με την βοήθεια της κινησιομετρίας του ανθρώπινου

σώματος, το παρακάτω σύστημα ταξινόμησης δεκαοκτώ κινήσεων, το οποίο

περιγράφει τις ενέργειες των εργατών, γνωστό ως therblig (από τον

αναγραμματισμό του ονόματος τους).

Οι Gilbreth επικέντρωσαν τις Θεωρίες τους στον άνθρωπο, υποστηρίζοντας

την ανάγκη αναγνώρισης και παρατήρησης της προσωπικότητας και των αναγκών

των εργαζομένων, με σκοπό την βελτίωση της παραγωγικότητάς τους.

Γνωστός για τη σημαντική του συμβολή στον τομέα του εργασιακού ελέγχου

και της οργάνωσης χρόνου αλλά και από τα ομώνυμα διαγράμματα χρονικού

προγραμματισμού της εργασίας που χρησιμοποιούν έως και σήμερα οι Μάνατζερ

διεθνώς, είναι και ο επίσης σύγχρονος του Taylor. Henry L. Gantt (Deslandes,

2014).

Ο Gantt υποστήριζε ότι η αδυναμία, του Μάνατζμεντ, δημιουργίας

ρεαλιστικών προτύπων οδηγούσε στη μειωμένη αποδοτικότητα της παραγωγής. Η

έλλειψη αποδοτικότητας και ορθού προγραμματισμού του χρόνου, αποτελούσαν

για τις επιχειρήσεις τις εποχής, κύριο χαρακτηριστικό, δεδομένου ότι τα πρότυπα

παραγωγής δεν είχαν καθοριστεί με σαφήνεια, πριν την εμφάνιση του

επιστημονικού Μάνατζμεντ.

Ο Γερμανός κοινωνιολόγος Weber προσέγγισε το θέμα της Διοικητική

επιστήμης θεωρητικά, θεωρώντας τη γραφειοκρατία σαν την ιδανική μορφή

διοίκησης. Η σχολή της γραφειοκρατικής διοίκησης δίνει έμφαση στην ανάγκη

λειτουργίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών κάτω από ένα ορθολογικό

καθεστώς και όχι βάσει των αυθαίρετων επιλογών των ιδιοκτητών ή των

διοικητικών στελεχών.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

mv avdylm smcsmpovumg npocéyytsng napampncmg mg SKIékscmg mag

spyaoiag. Hapampo’avwg Km cvxvd Kwnuatoypacpo'avwg Itg Kwficmg tow

spyato'av, Snptobpyncow us mv Bofiesw mg Kwnmopmpiag T01) avOpo’mwov

Gobpatog, to napaKd Gficmpa wiwéuncmg SSKOLOKIO'J Kwfioswv, to onoio

nepwpdcpm Hg svépysueg tow spyato'av, vcté 03g therblig (and ‘COV

avaypappancpé T01) ovépatog tong).

01 Gilbreth STEIKéV‘CpOJGUN Itg ®soapi8g tong GTOV (Swepomo, unocmpigovwg

mv avdylm avayvo’aptcmg Kw. napampncmg mg npocwnmémwg Kw. tow avayKo'av

tow spyagopévwv, us GKOTEé mv Bsktiwcn mg napaywymémtdg tong.

Fvoactég YLU. m (mum/tum T01) GnuBOM 010v topéa T01) spyaclomoi) skéyxov

Km mg opyéwoacmg xpévou await Km and w opo'avupa Slaypdppaw xpovmoi)

npoypappauapofi mg spyaoiag 7:01) xpncluonmobv éoag Kw. Gfipspa Ol Mdvatgsp

Steevo'ag, Siva]. Km 0 snicmg Gfiyxpovog “(01) Taylor. Henry L. Gantt (Deslandes,

2014).

O Gantt unocmptgs (m. n aévvapioc, T01) Mdvatgpsw, Snptovpyiag

psaklcstmo'av npou’mcov oényobcs 0m patwpévn anoéormémw mg napaywyfig. H

éMsulm anoéormémwg Kw. 0p001') npoypapuauspofi T01) xpévov, anorskoficow

yla Itg smxswfiomg Hg snoxfig, Kfipto xapaKmptcsnKé, Sséopévov (311 w npéwna

napaywyfig 88v sixow Kaeoptcstsi us cacpfivsux, npw mv empéwum T01)

smomuovmofi MdvaICuSVI.

O Peppowég Kowwwokéyog Weber npocéyytcs to Gépa mg Atoummm

entomung Gswpntmd, Gswpo'avwg m ppSLOKpatia 00w mv Léowum uopcpfi

Sloilmcmg. H GXOM mg ypOKpSLOKpaIumg Sloilmcmg Siva épcpacm v owdylm

kanovpyiocg tow smxswficswv Kat tow opyako'av 1(d (m6 éva opeokoymé

Kaescto'ag mm (370, Basel. tow aveaipSv smkoyo'av tow 1610Kmto'3v 1i tow

SloumnKo'av Gtskaxo'av.
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Σύμφωνα με τον Weber τα βασικά χαρακτηριστικά της γραφειοκρατίας

συντονίζονται στα εξής (Deslandes, 2014):

Ø Το προσωπικό μιας επιχείρησης επιλέγεται με βάση τα προσόντα

του και αξιολογείται για αυτά και όχι μέσω κοινωνικών γνωριμιών.

Ø Οι θέσεις εξουσίας είναι ιεραρχικά διευθετημένες. Οργανώνονται

δηλαδή με τέτοιο τρόπο, ώστε το προσωπικό να ξέρει που απευθύνεται. Υπάρχει

μια γραμμή εξουσίας από πάνω προς τα κάτω, την οποία οι υπάλληλοι

ακολουθούν, ώστε να ασκείται αποτελεσματικά η εξουσία.

Ø Οι εξουσίες και οι ευθύνες είναι ξεκάθαρα προσδιορισμένες, ώστε

από αυτές να περιγράφονται ευκρινώς τα καθήκοντα κάθε εργαζόμενου.

Ø Η διοίκηση δεν ταυτίζεται με την ιδιοκτησία μιας επιχείρησης,

Ø Υπάρχει ισοτιμία όλων των στελεχών απέναντι στους κανόνες της

επιχείρησης και συγκεκριμένες διαδικασίες τις οποίες θα πρέπει να τηρούν

απαρέγκλιτα.

Ø Οι ενέργειες και οι αποφάσεις της διοίκησης, καταγράφονται

γραπτώς και η τήρηση του αρχείου διοικητικών «δράσεων» εξασφαλίζει

μακροπρόθεσμα την ορθή λειτουργία της επιχείρηση.

Κατά τον μηχανικό Henry Fayol. οι βασικές λειτουργίες που αποδίδουν την

ακριβή ερμηνεία του Μάνατζμεντ συνίστανται στις εξής:

·Προγραμματισμός - Λήψη αποφάσεων. Το πρώτο στάδιο του Μάνατζμεντ

αφορά στην επιλογή μετρήσιμων στόχων και των απαραίτητων, για την επίτευξη

αυτών, ενεργειών, προς όφελος της επιχείρησης. Το στάδιο του προγραμματισμού

συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των αναγκών της επιχείρησης και την καταγραφή

της υφιστάμενης κατάστασης, καθώς επίσης και της εκτίμησης του πιθανού

κόστους - οφέλους που μπορεί να έχει η επιχείρηση από την υλοποίηση ενός έργου

(project). Πρόκειται ουσιαστικά για μια πολύ κρίσιμη διαδικασία λήψης

απόφασης (decision maliinz), καθώς οι μάνατζερ καλούνται να αποφασίσουν

μεταξύ διαφορετικών εναλλακτικών ενεργειών και να καθορίσουν την τύχη ενός

project.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

213110031/01 118 10v Weber 101 B001K01 X()1001K11101011K01 mg 10010810K0011101g

o1)v10v12;0v1011 0101 82mg (Deslandes, 2014):

> T0 TEpOGOJTElKé 11101g 8711x810nong 8710181181011 118 [501011 101 710000v101

101) K011 (13309101811011 7/101 011)101 K011 0711 118003 K01V03V1K0'3v yvoa011110'3v.

> 01 98081g 89:000101g 81CV011 180010911K01 8181)08111118V8g. Opyavo’avov1011

8119101511 118 181010 100710, 03018 10 TEpOGOJTElKé v01 £8081 7101) 017181)01')V81011. Y71010X81

11101 1001111111 82:000101g 01710 71d 7100g 101 K0110), mv 0710101 01 07101901119101

01K0?101)001')v, 03018 v01 010K811011 0171018?180110111K01 n 82:0001201.

> 01 8govoi8g K011 01 81)01')V8g 81V011 g8K01001001 71000810010118V8g, 03018

01710 011)18g v01 71801100100V1011 81)K01V0'Jg 101 KaefiKovw K0108 807/01go118v01).

> H 8101Knon 88v 1011)11§81011 118 mv 1610Kmo1io1 11101g 87117181201101];

> Y71010X81 1001111101 ()k 103v 018k8xo'3v 01718v01v11 0101)g K01V0V8g mg

8711x810n0ng K011 GDYKSKléVSQ 810151K01018g 11g 071018g 001 71087181 v01 mpo1')v

01710108k1101.

> 01 SVépYSLSQ K011 01 017101pd1081g mg 8101Knong, Ka1aypdcpov1011

yp017110'3g K011 n mpnon 101) (XpXSiOD 8101Kn11Ko'3v <<80010803v>> 89:0101p01911ig81

1101K00710008o1101 mv 0001i )18110001101 mg SittXSipflGT].

K01101 10v 11nx01v1K0 Henry Fayol. 01 B001K8g )1811000118g 7101) 0171051501)v mv

01K01Bfi 8011nV8101 101) M01v011g118v1 o1)v10101v1011 011g 89mg:

011001001111101110110g - Afiwn 017101pd10803V. T0 7100310 0101810 101) M01v011g118v1

0100001 omv 871010111 118‘Cpfi611103V ($10w K011 103v 0171010011Cm103v, 7/101 mv STEi‘CSDén

011)10'3v, 8V8py810'3v, 7100g 008910g mg 8711x810nong. T0 0101810 101) 710010011111011101101')

000718017100500/81 mv (11/01910011 103v 01v017{Ko')v mg 8711X8ipnong K011 mv K011011001(pfi

mg 1)(p1o101118vng K0110101010ng, K01005g 87110ng K011 mg 8K11C11nong 101) 711601v01')

K00101)g - 0087101)g 7101) 11710081Cv01 8x81 11 STEIXSipTlm] 01710 mv 1)?107101non 8v0g 80101)

(project). H00K811011 01)0101011K01 7/101 11101 710711) K012011111 810181K010101 Mwng

017101p01<mg (decision maliinz), K01005g 01 1101v011g80 K01?101')V1011 v01 017101p0101001w

118101g1') 8101000811v 8V01M101K11Ko'3v 8V807{81d)v K011 v01 K010001001)v mv 113m 8v0g

project.
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·Οργάνωση. Το πρώτο στάδιο της έναρξης ακολουθεί το στάδιο της

οργάνωσης ή αλλιώς του προγραμματισμού. Κατά το στάδιο της οργάνωσης,

τμηματοποιούνται βάσει καθηκόντων οι εργαζόμενοι και καθορίζονται οι τομείς

ευθύνης των εμπλεκόμενων τμημάτων. Πρόκειται στην ουσία για μια διαδικασία

«ενορχήστρωσης» όλων των συνισταμένων δυνάμεων και εργασιών που

απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης (Holmes, 2012).

· Στελέχωση. Κατά το στάδιο αυτό, οι Μάνατζερ καλούνται να επιλέξουν το

κατάλληλο έμψυχο υλικό της επιχείρησης και να εξασφαλίσουν την επαρκή και

ανατροφοδοτούμενη εκπαίδευσή του. Άκρως σημαντική εδώ είναι και η

παρακίνηση και ενεργοποίηση του προσωπικού, προκειμένου στην

αποτελεσματικότερη εκτέλεση της εργασίας τους.

·Διεύθυνση Ανθρωπίνων πόρων. Η διοίκηση των ανθρώπινου δυναμικού

κρίνεται εξόχως σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση ενός project. Είναι

ενδεικτικό ότι τα τελευταία χρόνια έχει καθιερωθεί σαν ξεχωριστή επιστήμη, μιας

και ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις δίνουν αυξημένη βαρύτητα στη σωστή

και αποτελεσματική διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Κατά το στάδιο

διεύθυνσης, τα διοικητικά στελέχη θα πρέπει να έχουν εξαιρετικές επικοινωνιακές

ικανότητες και συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι ώστε να είναι σε θέση να

υποκινούν τους υπαλλήλους, καθορίζοντας το όραμα που θα πρέπει να

υιοθετήσουν. Οι Μάνατζερ θα πρέπει, χρησιμοποιώντας τόσο την εξουσία τους

όσο και την επιρροή που ασκούν στους υφισταμένους τους, να καταστήσουν σε

αυτούς, σαφείς τους επιχειρησιακούς στόχους και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουν

την αφοσίωση των υπαλλήλων στον οργανισμό. Το στάδιο της διεύθυνσης

αποτελεί ίσως το πιο κρίσιμο στάδιο για την επίτευξη των στόχων μιας

επιχείρησης, καθώς η απόδοση των εργαζομένων αποτελεί σημαντικό παράγοντα

για την εξασφάλιση, μακροπρόθεσμα, της επιτυχούς πορείας ολόκληρης της

επιχείρησης.

·Έλεγχος. Στο τελικό αυτό στάδιο του ελέγχου, τα διοικητικά στελέχη

καλούνται να εκτιμήσουν το βαθμό επίτευξής των στόχων της επιχείρησης και να

προβούν στις απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες, σε περίπτωση που κριθεί

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

OOpydvoacm. T0 7:po'3:0 0:0810 mg évapgng aKokovesi :0 0:0810 mg

opyéwoacmg 1i akkw’ag :01) npoypapuanouoi). Kan): :0 0:0810 mg opydvoacmg,

:pnpa:07:0101')v:m B0081 KaenK0Vv 01 spyag0psv01 K011 KaeopiCOVWL 01 topsig

21):):a :wv 8117:}:8K0118v03v :unpdtoav. Hp0KSLIw. v 000i0: 7(101 11,101 810151K010i01

«svopxfictpoacng» 0?:031/ :wv 01)v10:011)év0)v vduswv K011 spyacw'av 7:01)

(17:01:01)t 7(101 mv 87:i:81)2;n :wv (5:0w mg smxsipncmg (Holmes, 2012).

o ZISXécn. Kan): :0 0:0810 011):0, 01 MdvaICSp Kakofivwl v01 sntkégovv :0

Kmdko éuwvxo 1)}:LKO mg snlxsipncng K011 v01 sgaccpakicsovv mv 87:010Kfi K011

ava:pocpo§0:01')usvn 8K7:01£581)01i :01). AKpoag (mum/mm 850') Siva: K011 n

napaKian K011 svspyonomcn :01) 7:000037:u<01'), 7:00K811Lév01) v

a7:0:s?:sopa:u<0:spn SKIékscm mg spyaciag :01)g.

0A181301N0n Avwnivwv 7:0poav. H 8100mm] :oav avo’amvov 801/01m

Kpivswl 2&6w (mum/mm 7(10: mv 87:1:Uxfi Ukonoincn 8v0g project. Eivou

8V581K:1K0 0:1 :01 :sksvwia xp0v101 éXSL Kaetspwesi 00w gexwpwm 87:10m 1m, mag

K011 okoéva K011 7:801000:spsg STEIXSLpfiGSLQ 8iv01)v 0102;111:9511] Bapfimw 0m 00mm

K011 07:0:8k801wmlm Slaxsiplcm :wv 011/900av 7:0poav. Kan): :0 0:0510

Stebevvcng, :01 810nm:u<01 0:89:0901 001 TEpéTESl v01 éxovv sgatpsnKég 87:1K0w03v101Kég

LKav0m:8g K011 Guvalcenpatmfi vonpocfivn, 0:01 030:8 v01 given. 68 0001] v0:

1)7:0Kw01')v :01)g Dnakkfikovg, Kaeopigovwg :0 00011.10: 7:01) 001 TEpéTESl v01

Utoesmoovv. 01 MdVOLICSp 001 TEpéTESl, xpncluonowbvwg :000 mv 8&0001’0 :01)g

000 K01 mv sntppofi 7:01) 010K013v 0:01)g Dcptcswuévovg :01)g, v01 Kawcmcovv GS

011):01')g, cacpsig :01)g 87:1)(810110101K013g 0:0xovg K011 :011)I0xp0v01 v01 sgaccpakicouv

mv acpociwcm :wv Dnakkfikwv 0:0v omen/10110. T0 0:0810 mg Stefievvcng

017:0:8ksi 1'.n :0 7:10 Kpicstpo 0:0810 7(101 mv 87:1:80931 :wv (5:0w mag

snlxsipncmg, Kaeo'ag n 017:050011 :wv spyagopévwv 017:0:8ksi (mum/mm napdyovw

7(10: mv sgaccpdhcm, uaKponp0escpa, mg 87:1:1)XO1')g 7:008iag 0?:0K7mpng mg

snlxsipncmg.

O'Eksyxog. 2:0 :8MKO 011):0 0:0810 :01) skéyxov, :01 SloumuKd Gtskéxn

Kakofit v01 SKImfiGOUV :0 [5010110 87:1:81)§fig :oav (5:0w mg sntxsipncng K011 v01

7:005013v 0:1g anapaimmg StopHKég svépyswg, 68 nspintwcn 7:01) Kplesi
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απαραίτητο. Κατά το στάδιο του ελέγχου, αξιολογείται η απόδοση των

εργαζομένων μεμονωμένα αλλά και συνολικά των τμημάτων που έχουν εμπλακεί

στην υλοποίηση ενός project.

Ο Fayol επικεντρώθηκε στην «Θεωρία της διαχείρισης» και συνέβαλε

ιδιαίτερα στην εφαρμογή επιστημονικών προτύπων στη λειτουργία της

επιχείρησης συνολικά. Συγκεκριμένα στο διαχρονικό του βιβλίο «Administration

Indusnielle ex Generale». ορίζει τα εξής τέσσερα βασικά σημεία της θεωρίας του

Μάνατζμεντ:

Ø Ο ρόλος της επίβλεψης δε θα πρέπει να συγχέεται με αυτόν της

διοίκησης. Αυτό σημαίνει ότι τα διοικητικά στελέχη θα έπρεπε να δώσουν

μεγαλύτερη βαρύτητα στις λειτουργίες διοίκησης (π.χ. λειτουργίες όπως

προγραμματισμός, διεύθυνση κ.ο.κ) και όχι στην επίβλεψή των εργαζομένων.

Ø Το έργο των διευθυντικών στελεχών θα πρέπει να αποτελεί

λειτουργία του Μάνατζμεντ.

Ø Το Μάνατζμεντ ως επιστήμη θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από

γενικές αρχές, οι οποίες θα αποτελούν «οδηγό» προς τα στελέχη.

Ø Τα νέα στελέχη είναι ικανά να «μάθουν» να διευθύνουν. Πρόκειται

για μια «προχωρημένη» άποψη, η οποία διαφέρει από αυτή της σύγχρονης θεωρίας

που υποστηρίζει ότι οι Μάνατζερ γεννιούνται.

Κατά τον Fayol, οι αρχές του επιστημονικού Μάνατζμεντ είναι οι εξής:

Ø Καταμερισμός εργασίας: Οι αρμοδιότητες θα πρέπει να

διαχωρίζονται και να κατανέμονται μεταξύ των κατάλληλα εκπαιδευμένων

εργαζομένων. Ο Fayol έκανε λόγο για την εξειδίκευση εργασίας, η οποία θα

μπορούσε να εξασφαλίσει τη βέλτιστη αξιοποίηση των παραγωγικών συντελεστών

μιας επιχείρησης.

Ø Εξουσιοδότηση: η οποία ορίζεται ως το δικαίωμα να ασκεί κάποιος

την εξουσία που του έχει παραχωρηθεί και άρα να δίνει εντολές, προκειμένου στην

υπακοή των εργαζομένων. Η έννοια της εξουσιοδότησης συνδέεται άρρηκτα με

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

anapaimto. Kent): :0 0:13:810 :01) skéyxov, afitokoysiw: n 017:050011 :wv

spyagopévwv nepokéva 000:0: K011 ouvokmé: :wv :unudtwv 7:01) éxovv 81.17:}:01K8i

omv 1)?:07:0inon svog project.

0 Fayol 87:1K8VIpO'JOnK8 omv <<®soapia mg Staxsiptong» K011 ovvéfiaks

totaitspa omv scpapuoyfi 87:10mnovmo'av 7:po:1)7:0)v om k81:01)pyi0: mg

sntxsipnong ovvokt. ZUYKSKptuéva 0:0 Staxpovmo :01) BtBMO «Administration

Indusnielle ex Generale». opigm :01 82mg :éoospa [5010t (music: mg Gswpiag :01)

Mdvatgpsvn

> O pokog mg snifikswng 88 001 7:pé7:81 v01 onyxésw: 11,8 011):0v mg

Stoiimong. A1):0 onuaivs: 0:1 :01 8101101:t otskéxn 001 é7:ps7:s v01 Soboovv

nsyakfitspn Bapfimw ottg k81:01)pyi8g Stoiimong (7mg. k81:01)pyi8g 07:0)g

npoypappattopog, Stefievvon K.O.K) K011 0x: omv snifikswfi :wv spyagopévoav.

> T0 épyo :wv SISUOUVILKO'JV otsksxo'av 001 7:pé7:81 v01 017:0:87tsi

kettovpyia :01) Mdvatgusv:

> T0 Mdvatgpsv: 03g STEIG‘CfiHT] 001 7:pé7:81 v01 tpommpiésw: 017:0

yevmég apxég, 01 07:0i8g 001 017:0:87:01')V <<08ny0>> 7:pog :01 otskéxn.

> To véa otskéxn Siva: 11(a v01 «ndOovv» v01 Stevebvovv. HpéKSl’Eal

7/10: 11,10: <<7:poxoapnp,évn» 1317:011111, n 07:0i0: 8101(pép8l 017:0 (mm mg obyxpovng Gswpiag

7:01) 1)7:00mpi2;81 0:1 01 Mdvatgsp yewwfit.

Kent): :0\/ Fayol, 01 apxég :01) 87:10mnov1K01') datgpsv: given. 01 82mg:

> Kawusptopog spyaoiag: OI. apnoétomtsg 001 7:pé7:81 v01

Staxoapigovw: K011 v01 Kawvénovw: ”8:02:13 :wv Katdkknka 8K7:011681)pév0)v

spyagopévoav. O Fayol éKows koyo 7/10: mv SgSLSiKSUon spyaoiag, n 07:0i0: 001

117:0001308 v01 sgaocpakiom m Békttom agronom on :wv napaywymo’av GUVISXSGIO'JV

mag smxaipnong.

> Egovotoéomon: n 07:0i0: opigmm 03g :0 Smaiwpa v01 aoKsi Kd7:010g

mv sgouoia 7:01) :01) éXSL napaxwpnesi K011 (3100: v0: Siva: swokég, 7:00K8111év01) omv

1)7:01K0fi :wv spyagopévwv. H évvow: mg sgovotoéomong ouvéésw: (310a:01 11,8
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αυτή της ευθύνης-αρμοδιότητας. Ο συνδυασμός των δύο εννοιών οδηγεί στην

εξασφάλιση επιτυχούς μεθόδου διοίκησης.

Ø Πειθαρχία: αφορά στην επιβολή κυρώσεων στην περίπτωση

απόκλισης από τα όσα ορίζονται στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Ø Διοικητική ενότητα: Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να δέχεται

εντολές μόνο από μάνατζερ, ούτως ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η

πιθανότητα σύγκρουσης μεταξύ των εργαζομένων.

Ø Ενότητα κατεύθυνσης: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να κινούνται στο

σύνολό τους προς τον κοινό στόχο της επιχείρησης.

Ø Υπαγωγή του ατομικού συμφέροντος στο συμφέρον της

επιχείρησης: Τα ατομικά συμφέροντα δε θα πρέπει να υπερισχύουν έναντι των

στόχων και των συμφερόντων της επιχείρησης.

Ø Αμοιβή: οι αποδοχές του κάθε εργαζόμενου θα πρέπει να

καθορίζονται βάσει γενικών κανόνων που θα ισχύουν για όλους, ενώ για τον

υπολογισμό τους θα πρέπει να συνυπολογίζονται παράγοντες όπως: οικονομική

κατάσταση της χώρας, οι συνθήκες εργασίας, το κόστος διαβίωσης κ.α.

Ø Συγκεντρωτισμός: Κατά τον Fayol ορίζεται ως η υποβάθμιση του

ρόλου των υφισταμένων, μέσω της μείωση των αρμοδιοτήτων τους. Το αντίθετο

του συγκεντρωτισμού είναι η αποκέντρωση και η επιλογή μεταξύ των δύο

εξαρτάται από το καθεστώς λειτουργίας της εκάστοτε επιχείρησης.

Ø Κλίμακα ιεραρχίας: Οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες

παραχωρούνται από την κορυφή της πυραμίδας ιεραρχίας προς τη βάση της. Αυτό

σημαίνει ότι οι εξουσίες μειώνονται στα χαμηλότερα επίπεδα της ιεραρχίας.

Ø Τάξη: Όλοι οι παραγωγικοί συντελεστές μιας επιχείρησης, που

σχετίζονται με μια συγκεκριμένη εργασία θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι

σωστά, με σκοπό τη μεγίστη αποδοτικότητα.

Ø Ισότητα: Όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απολαμβάνουν ίσης

μεταχείρισης κατά το μέγιστο δυνατό.

Ø Σταθερότητα υπαλλήλων: Η διατήρηση των αποδοτικών

υπαλλήλων συμβάλλει στην μείωση κόστους λειτουργίας της επιχείρησης, αφού η

επιλογή και πρόσληψη νέων εργαζομένων συνεπάγονται επιπλέον έξοδα. Το ικανό

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

011)111 111g 81)01')1/11g-010110816111101g. O 01)1/81)010116g 1031/ 81')0 81/1/010'31/ 08111181 01111/

82310001911011 871111)9101')g 11806801) 8101K11011g.

> H81001091101: 0100001 01111/ 8711009111 K1)00'308031/ 01111/ 7180171103011

01716K911011g 01716 101 6001 0012;01/1011 010 7191011010 9181100011101g 11101g 87119181011011g.

> A101K1111K11 81/6111101: K0108 8010C61181/0g 001 71087181 1/01 889181011

81/10918g 1161/0 01716 11611/011C80, 01')103g 0'3018 1/01 71801001§81011 010 89161911010 11

7110011/6111101 001K001)011g 1181012;1') 1031/ 8010C01181/03V.

> E1/6111101 K01181')01)1/011g: O1 8010C61181/01 001 71087181 1/01 K11/01')1/1011 010

01')1/0916 101)g 7100g 101/ K011/6 016910 111g 871191810110119

> Y71011031/11 101) 0110111K01') 001108001/10g 010 001108001/ 111g

87119181011011; T01 0110111K01 001108001/101 88 001 71087181 1/01 1)718010911')01)1/ 81/011/11 1031/

01691031/ K011 1031/ 01)11(p8061/1031/ 111g 871191810110119

> A1101011: 01 0171080918g 101) K0108 8010C61181/01) 001 71087181 1/01

K010001§01/1011 001081 181/1K0'31/ K011/6v031/ 7101) 001 10911')01)1/ 1101 69101); 81/0'3 1101 101/

07109101110116 101)g 001 71087181 1/01 01)1/1)7109101/1§01/1011 7101061101/18g 67103g: 01K01/0111K11

K011010101011 111g 910'3001g, 01 01)1/011K8g 80110101019 10 K6010g 81010103011g K.01.

> 201K81/1003110116g: K01101 101/ Fayol 0011281011 03g 11 07100610111011 101)

069101) 1031/ 1)(p101011181/031/, 118003 111g 118103011 1031/ 0101108101111031/ 101)g. T0 011/110810

101) 01)1{K81/10031101101') 811/011 11 01710K81/1003011 K011 11 8711910111 1181012;1') 1031/ 81')0

82:0101611011 01716 10 K0108010'3g 9181100011101g 111g 8K0101018 87119181011011g.

> K9111101K01 18001091101; 01 82:00018g K011 01 01011081611118g

710001910300131/1011 01716 1111/ K001)(p11 111g 711)001111801g 18001091101g 7100g 111 061011 111g. A1)16

011110111/81 611 01 82:00018g 11810'31/01/1011 0101 9101111191618001 8711718801 111g 180010911019

> T131331: 09101 01 71010011031/1K01 01)1/18918018g 11101g 87119181011011; 7101)

091811§0v1011 118 11101 01)1{K8K011181/11 8011010101 001 71087181 1/01 811/011 10710081111181/01

0030101, 118 0K0716 111 1181110111 017108011K6111101.

> 106111101: 09101 01 8010C61181/01 001 71087181 1/01 017109101110611/01)1/ 1011g

118101918101011g K01161 10 1181/1010 81)1/0116.

> 21010806111101 1)710191911191031/: H 8101111011011 1031/ 017108011v

1)710191911191031/ 0011061919181 01111/ 118103011 K60101)g 9181100011101g 111g 87119181011011; 01001) 11

8711910111 K011 71060911111111 1/8031/ 801/011;0 1181/031/ 01)1/871011/01/1011 87117191801/ 82:0801. T0 1K011/6
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και αφοσιωμένο προσωπικό συμβάλλει καθοριστικά στην εξελικτική πορεία της

επιχείρησης.

Ø Πρωτοβουλία: Η ατομική πρωτοβουλία των εργαζομένων θα πρέπει

να ενθαρρύνεται, αφού αποτελεί ένδειξη επιπλέον εργασιακής προσπάθειας.

Ø Συναδελφική αλληλεγγύη: Οι διοικούντες θα πρέπει να

ενθαρρύνουν την ύπαρξη καλών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων.

Το έργο του Fayol παρουσιάζει σε γενικές γραμμές αρκετές ομοιότητες με

αυτό του Taylor, οι θεωρίες τους ωστόσο είναι διαφορετικές και για το λόγο αυτό,

η μία συμπληρώνει την άλλη.

4.2. Στάδια στρατηγικού μάνατζμεντ

4.2.1. Ανάλυση περιβάλλοντος

Η στρατηγική ανάλυση των οργανώσεων περιλαμβάνει την ανάλυση των

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων αλλά και αυτή των περιοχών των

ανταγωνιστικών μειονεκτημάτων τους. (Auruskeviciene, 1999). Η στρατηγική

ανάλυση ενός οργανισμού συνδέεται με το μικρό-περιβάλλον και το μακρο-

οικονομικό περιβάλλον, καθώς αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που υπάρχουν σε αυτό

και τις απειλές του. Η επιτυχία του οργανισμού εξαρτάται από το αν είναι σε θέση

να ανιχνεύσει τις ευκαιρίες και να τις χρησιμοποιήσει αναλόγως. Επιπλέον, για

την οργάνωση είναι επίσης σημαντικό να σημειώνονται οι προερχόμενες απειλές

ή τα αποτελέσματα από απροσδόκητες απειλές και να γίνεται αυτό όσο το δυνατόν

συντομότερα και με λιγότερες απώλειες. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι

προκλήσεις, απαιτείται η διεξαγωγή εξωτερικής και εσωτερικής ανάλυσης

περιβάλλοντος.

Η στρατηγική διαδικασία ενός οργανισμού είναι ένας σημαντικός κρίκος

όσον αφορά στο εξωτερικό περιβάλλον, για στρατηγική ανάλυση. Τα εξωτερικά

περιβάλλοντα των οργανισμών μπορούν να αντιμετωπιστούν με τη στενή και την

ευρεία έννοια. Με την ευρεία έννοια, μπορεί να ειπωθεί ότι το περιβάλλον των

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Km acpocwapévo npocommé GUdMwL Kaeoplotmd tv séakmtmfi nopsia mg

smxsipnong.

> ptoBovMu: H atopmfi npwtoBovMu tow spyaCOMévoav 00c npénm

V0. sveappfivmat, acpoi) anorekei éVéSléT} enmkéov spyactamfig npocn‘deswg.

> Zuvaéskcpmfi akknksyyfin: OL 8101K01'NI8Q 00c npénm V0.

sveappl'wovv Inv {mapén KOLM'JV Gxéoswv uswéfi tow spyaCopévoav.

To épyo T01) Fayol napovdSL GS yevmég ypappég apKSIég OpOLéIntsg us

amé “(01) Taylor, 01 Gswpieg tong wctéco given StacpopsuKég Kw. yta to Xéyo (1016,

n pia Gnunknpo'avm Inv (300m.

4.2. Etdfiw atpa‘mymof) udva‘rgusvr

4.2.1. Avdmcn nsplfidkkowog

H tatnymfi (nu/(30.0011 tow opyowo’acsoav nsplkapfidvm Inv owdkucn tow

avoatmo’av nksovsmnudtwv 000.6: mm (mm tow neptoxo’av tow

avoatmo’av uswvsmnpdtwv tong. (Auruskeviciene, 1999). H tatnymfi

(nu/(30.0611 svég opyavoi) cvvééswt us to pLKpé-nspIBdMov Km. to pompo-

01Kovopu<é nsplfidkkov, Kaeo'ag avavpiCSL 11g SUKmpieg 7:01) Dndpxovv GS (1016

mm Hg (matkég “(01). H entioc T01) opyavoi) séaptdtat (17:6 to 0w given 68 09201]

V0. (mm/813681 Hg SUKmpieg Km. va Hg xpncluononficm avakéyoag. Enmkéov, yla

Inv opydwoaon Siva]. snicsng (mum/Ind) V0. asw'avot Ol npospxéusvsg ansmég

1i w anorskécpaw and) anpocSéKntsg (matkég Kw. va yivswt amé (360 to vatév

GUVIopétspa Kw. us Myétspsg ano’akmsg. Fla va avrtusrwmctofiv amég 01

upOKMGSIQ, (mansiwu. n Swim/(mm ségcotspumfig Kw. scwtspmfig owdkvcng

7E8 p16 dkkovrog.

H tatnymfi SIOLSLKOLGICOL svég opyavoi) Siva]. évag aowtmég KpiKog

(360v acpopd GTO séwtspmé nsplfidkkov, yux tatnymfi owdkvcn. Ta séwtspmd

neptvw tow opyavo'av unopofiv V0. avnpsrwmctofiv us In Gtsvfi Km Inv

svpsia évvowt. M8 Inv svpsia évvowc, unopsi V0. smwesi (m. to nsptfidkkov tow
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οργανισμών περιλαμβάνει όλα τα εξωτερικά αντικείμενα. Με τη στενή έννοια, το

εξωτερικό περιβάλλον αποτελείται από εξωτερικά αντικείμενα, τα οποία

επηρεάζονται έντονα από την οργάνωση και την επίδοση της επιχείρησης.

Συνιστάται η προσεκτική και λεπτομερής ανάλυση του εξωτερικού

περιβάλλοντος. Είναι δυνατόν να καθορίσουμε ποιοι παράγοντες πηγαίνουν σε

ποια κατεύθυνση και με ποια ταχύτητα αλλάζουν. Όλες οι πιθανές λύσεις θα

πρέπει να επανεξεταστούν και να αναθεωρηθούν προκειμένου να επιλεγεί η

καλύτερη στρατηγική για την κάλυψη των προσδοκιών των οργανώσεων.

Η ανάλυση εξωτερικών παραγόντων επικεντρώνεται στο μέλλον και

περιλαμβάνει τους εξωτερικούς παράγοντες που είναι ανεξάρτητοι από τον

οργανισμό. Η οργάνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, που έχει ένα σύνολο

παραγόντων εκτός του οργανισμού, π.χ. τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές

τάσεις της χώρας, τις τεχνολογικές δυνατότητες και την ανταγωνιστικότητα, θα

μπορούσε με κάποιο τρόπο να επηρεάσει τις δραστηριότητές του για την επίτευξη

των στόχων του (Jucevicius, 2000). Με τη σειρά της, ο στόχος της στρατηγικής

ανάλυσης των εξωτερικών περιβαλλόντων συνίσταται στον εντοπισμό αυτών των

παραγόντων και την πιθανή επίπτωσή τους στον οργανισμό.

Οι εμπορικές σχέσεις και οι συνθήκες ελευθέρωσης των επενδύσεων, η

εξελισσόμενη τεχνολογία, ο ταχύς ρυθμός των αλλαγών και οι διαδικασίες της

παγκοσμιοποίησης έχουν διευρύνει την επιλογή των καταναλωτών και ο

ανταγωνισμός έχει ενταθεί. Το δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον της

σημερινής ζωής έχει γίνει ένα σταθερό φαινόμενο. Οι εταιρείες αναγκάζονται

ταυτόχρονα να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την αποδοτικότητα και το

επίπεδο ποιότητας της καινοτομίας.

Ειδικότερα, ο αυξανόμενος ανταγωνισμός εγείρει το ερώτημα για τις

επιχειρήσεις σχετικά με τη διατήρηση των υφιστάμενων κερδοφόρων πελατών,

στη συνέχεια, πώς να έρθουν αυτές σε επαφή με τους νέους πελάτες. Η

μεταβαλλόμενη φύση των πελατών και των αναγκών τους καθώς και ένας

αυξανόμενος αριθμός εμπορικών εταιρειών δημιουργούν έναν υψηλό βαθμό

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

opyavo'av naplkapfidvm (Ska w sgwtspmd avrmsiusva. M8 m Gtsvfi évvowt, to

sgwtspmé nepLBdv anorsksital (m6 sgwtspmd awmsiusva, w onoia

snnpsdgowm évrova (m6 mv opydwoacm Kat mv sniéocn mg smxsipncmg.

Zvtdwl n npocsmum Kat lemopspfig owdkvcm T01) sgwtspmofi

neptvrog. Eivou vatév va Ka00picsovus 7:010]. napdyovrsg 7myaivovv 68

now KaISOGcn Kw. us now wxfimw akkdgovv. '0n Qt meowég MGSLg 00c

TEpéTESl V0. snavsgewctofiv Km V0. ava08wpn0013v upOKsméVOU V0. snlksysi n

Kamtspn tamyum yux mv dvwn tow npocSOKubv tow opyowo'aosoav.

H owdkvcm sgwtspmo'av napayévrwv sntKSVIpo'JVSIm 010 uékkov Kat

naplkadn/SI tong sgwtspmofig napdyovrsg 7:01) given avsgdpmtm (m6 ‘COV

OpYOWlGHé. H opydwoacm T01) sgwtspmob nsptfidkkowog, 7:01) éXSI éva Gfivoko

napayévrwv SKIég T01) omen/161.1013, aux. Hg OtKovopLKég, Kowwvmég Kat nokég

IdGStg mg xo'apag, Itg svokoymég vatémtsg Kw. mv avoatmémw, 00c

wtopofics us Kdmmo Ipc'mo va 87mp8d081 Itg Spacmptémtég T01) yux mv snirsvgn

tow Gtéxwv T01) (Jucevicius, 2000). M8 m Gatpd mg, 0 Gtéxog mg tamyumg

owdkucmg tow sgcotspmo'av nsplfiakkéwwv cvvicswwu 010v swomcsué amo’w tow

napayévrwv Kw. mv 7:10am snimwofi tong GIOV OpYOLVlé.

01 spnopmég GXéGSlQ Kw. Ol GUVOfin SXSUOépng tow snavébcswv, n

sgektcoépsvn svokoyia, 0 wxfig pUGuég tow akkayo’av Kat Ol 810L51K0c6i8g mg

nayKooptonomcng éxovv Stevpfivm mv smkoyfi tow Kawvakwto'av Ken. 0

avoavég éXSI 8vw08i. To vapmé smxswnuatmé neptMov mg

Gnuspwfig Cwfig éXSI viva], éva GwOSpé (pawépsvo. 01 Statpsieg avayKdgovwl

wméxpova V0. paw’acouv to Kéctog, va avgficovv mv anoéormémw Km to

sninséo 7:016mwg mg Kawowuiocg.

ELSIKéIspa, 0 anion/(308mg avoavég sysipm to spo'ampa yla Itg

smxmpfiomg (5)091t us m Stampncn tow Dcplctdpsvwv Kspéocpépoav nekato’av,

0m GDVéXSlOL, nobg V0. épGOUv avtég 68 snacpfi us tong véovg nskdtsg. H

patafiakképsvn (pixm tow nekato’av Kat tow avayKo'av tong Ka00'3g Kat évag

ungavépsvog aptég sunopmdsv Statpsw'av Snplovpyofiv évow Dwnké BaGué
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ανταγωνισμού από τις εταιρείες εμπορίας που δραστηριοποιούνται και την

αλληλεπίδραση με τους καταναλωτές.

Ο ανταγωνισμός είναι η κινητήρια δύναμη που προκαλεί αλλαγές στην

αναζήτηση αποτελεσματικών λύσεων. Έτσι, είναι σημαντικό να γνωρίζουν πώς να

πολεμούν τα εμπόδια που αυτός προκαλεί. Προκειμένου να αποκτήσουν ένα

ουσιαστικό μερίδιο της αγοράς για να μεγιστοποιηθούν τα οφέλη τους, οι

εταιρείες έχουν διαφορετικές στρατηγικές: μερικοί δίνουν μεγαλύτερη προσοχή

στην τιμή των άλλων, μερικοί δίνουν μεγαλύτερη προσοχή στην ποιότητα και ο

χρήστης αφήνεται να επιλέξει. Η στρατηγική βοηθά την εταιρεία να καθορίσει εάν

η επιχείρηση είναι δυνατή σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ο Jucevicius (1996) πιστεύει ότι ο σχηματισμός της στρατηγικής της

εταιρείας δεν συμβαίνει από το πουθενά, αλλά επηρεάζεται από το μακρο-

οικονομικό περιβάλλον δηλαδή από τους ανεξέλεγκτους περιβαλλοντικούς

παράγοντες και το μικρό - περιβάλλον δηλαδή από από το σύνολο των εξωτερικών

δυνάμεων που σχετίζονται με τη βούληση της εταιρείας να επιτύχει τους στόχους

της. Μπορεί να έχει αντίκτυπο στην εσωτερική δομή, το προσωπικό, την

παραγωγή και τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας. Όλοι οι παράγοντες

μελετώνται συνολικά σαν μία ευκαιρία για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Για να δημιουργηθεί μια στρατηγική και να λειτουργήσει αποτελεσματικά, είναι

απαραίτητο να αναλυθούν λεπτομερώς το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον

αξιολογώντας το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον των συμμετεχόντων. Η

αποτελεσματικότητα του εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, ιδιαίτερα από τα

κύρια κέντρα επιρροής που καθορίζουν την επιτυχία, δηλαδή από την οργάνωση,

τους πελάτες, τους ανταγωνιστές και τους προμηθευτές.

Οι επιχειρήσεις της οικονομίας της αγοράς αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό, ο

οποίος κλιμακώνεται από τον αυξανόμενο αριθμό των συμμετεχόντων, ο οποίος

καθορίζεται από την ανάπτυξη. Ο ανταγωνισμός επιταχύνει την ανάπτυξη των

εγγενών διαδικασιών: στις μορφές και τις μεθόδους ανανέωσης, ένας αυξανόμενος

αριθμός νέων τεχνολογιών και προϊόντων επιδιώκει νέες διεξόδους. Επομένως,

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

011:0110311101101') 017:0 :1g 8:0110818g 8117:00101g 7:01) 8000:110107:0101')v:011 K011 :11v

019191119187:18001011 118 :01)g K01:01v019103:8g.

O 01v:01103v10110g 811/011 11 K1V11:110101 81')v011111 7:01) 7:00K019181 0191910118g 0:111/

011/01C11I11011 07:0:89180110I1K0'3v 9113080311. 'E:01, 81V011 0111101v:1K0 v01 1voa01§01w 7:0'ag v01

7:09:81101')v :01 8117:08101 7:01) 011):0g 7:00K019181. H00K81118v01) v01 017:0K:11001)v 81/01

0001010:1K0 11801810 :11g 011(0001g 1101 v01 118110:07:0111901')v :01 0089111 :01); 01

8:0110818g 8910011 8101(pOp8:1K8g 0:001:1111K8g: 11801K01 81V01)v 1181(01911')I8011 7:0000901

0:111} :11111 NW 019191031/, 11801K01 81V01)v 1181(01911')I8011 7:0000901 0:111/ 7:010:11:01 K011 0

xp110:11g 01(p11V8:011 v01 87:19:82;81. H 0:001:1111K11 [5011001 :11v 8:01108101 v01 K010001081 801v

11 STEIX81PT|6T| 81V(Xl 81)v01:11 08 81/01 01v:01103v10:1K0 7:801130191910v.

O Jucevicius (1996) 7:10:81381 0:1 0 0x111101I10110g :11g 0:001:1111K11g :11g

8:01108101g 88v 0011150111281 017:0 :0 7:01)08v01, 01919101 87:110801C8I011 017:0 :0 1101K00-

01K0V0111K0 7:8011301919101/ 8119101811 017:0 :01)g 01V8E89181K:01)g 7:801150191910v:1K01')g

7:0100110v:8g K011 :0 111K00 - 7:80115019191011 8119101811 017:0 017:0 :0 0131/0910 :wv 82:03:801K0'3v

8011011180311 7:01) 0X8t1§0v:011 118 :11 [50139111011 :11g 8:01108101g v01 87:1:1')X81 :01)g 0:0)(01)g

:11g. M7:0081 V0 87181 01v:1K:1)7:0 0:111/ 8003:801K11 801111, :0 TEpOGOJTElKé, :11v

7:01001103111 K011 :1g 01K0V0111K8g 81)v01:0:11:8g :11g 8:01108101g. '09101 01 7:0100110v:8g

118918:o')v:011 01)V0911K01 0011/ 11101 81)K0110101 1101 :11 [5891:1a :11g 0v:0yoav10:1K0:11:0g.

F101 v01 81101000111081 11101 0:001:1111K11 K011 v01 9181:000111081 017:0:891801101I1K01, 811/011

017:010011:11:0 v01 01110191000131! 9187::011800'3g :0 SGwTSlé K011 82:03:801K0 7:8011501919101/

012:1091010'31/I01g :0 82:0):801K0 K011 SGwTSlé 7:8011501919101/ :wv 01)11118I8xév:03v. H

07:0:89:801101:1K0:11:01 :01) 8&010:01:011 017:0 7:09:9101')g 7:0100110v:8g, 181011:8001 017:0 :01

K1')0101 K8v:001 87:100011g 7:01) K00001§00v :11v 87:1:Ux101, 8119101811 017:0 :11v 001011103011,

:01)g 7:89:01:8g, :01)g 01v:01103v10:8g K011 :01)g 7:001111081):8g.

O1 SRIXSLpfiGSLQ :11g 01K0v011101g :11g 011(0001g 01v:1118:037:1§01)v 01v:011(oav10110, 0

07:010g K9111101K0'3V8I011 017:0 :0v 0103;01101181/0 01016110 :wv 01)11118I8xév:03v, 0 07:010g

K010001§8I011 017:0 :11v 01vd17::1)2;11. O 01v:011(0)v10110g 87:1:01x1')V81 :11v 01vé17::1)2;11 :wv

8118110511 810181K01010')V: 0:1g 1100(pég K011 :1g 11800801)g 01v01v803011g, 81/01g 0102;01110118vog

01010110g véwv two/0910110511 K011 7:00'1‘0v:03v 87:1810'3K81 v88g 8182;0800g. E7:0118v03g,
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δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες

θεωρητικές ερευνητικές τάσεις είναι ο εταιρικός ανταγωνισμός.

Για να επιτύχει, η επιχειρηματική οργάνωση πρέπει να είναι σε θέση να

λαμβάνει συνεχώς υπόψη το μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πρέπει να προβλέψει

τον αντίκτυπο των εξωτερικών παραγόντων και να σχεδιάσει το πρόγραμμα

δράσης της έτσι ώστε να εκμεταλλεύεται τις οι ευνοϊκές ευκαιρίες οι οποίες μπορεί

να της προσδώσουν σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και να αποφεύγει τους

κινδύνους που συνδέονται με αλλαγές του περιβάλλοντος.

Η αξιολόγηση των πιθανών αλλαγών στο εξωτερικό περιβάλλον και των

επιπτώσεών τους στον οργανισμό καθίσταται ένα πραγματικό πλεονέκτημα, όπως

έχει διαμορφωθεί από μια σειρά αποδεκτών λύσεων, και απορρίπτει ό, τι δεν

καλύπτει το πλήρες δυναμικό του. Η ανάλυση των εξωτερικών παραγόντων την

επιχείρηση να επιτύχει ενεργό και όχι παθητικό τρόπο διαχείρισης. Οι ενεργητικοί

διαχειριστές σκέφτονται το μέλλον και σχεδιάζουν γεγονότα, αναζητώντας

παράθυρα ευκαιριών και ευνοϊκή κατάσταση για την οργάνωση. Οι ενεργητικοί

διαχειριστές αναγνωρίζουν τις απειλές ενώπιον άλλου οργανισμού και είναι σε

θέση να ξεκινήσουν επιχειρήσεις εναντίον τους, ακόμη και πριν από την έναρξη

της κρίσης. Έτσι, οι οργανώσεις αυτές είναι αποτελεσματικές και επιτυχείς.

Ο Porter (2008), όπως θα αναλυθεί και παρακάτω, προτείνει να γίνει

διάκριση μεταξύ δύο οργανωτικών επιπέδων εξωτερικού περιβάλλοντος: μακρό-

οικονομικό και μικρό-περιβάλλον. Το μακρο-οικονομικό περιβάλλον

περιλαμβάνει παράγοντες και δυνάμεις που επηρεάζουν όλους τους τομείς των

οικονομικών οντοτήτων. Το μακρό-περιβάλλον εξαρτάται από τους πολιτικούς,

νομικούς, οικονομικούς, κοινωνικό-πολιτιστικούς και τεχνολογικούς παράγοντες.

Το μικρό-περιβάλλον περιλαμβάνει παράγοντες και δυνάμεις που είναι

συγκεκριμένες για έναν συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, στον οποίο

λειτουργεί ο οργανισμός. Το μικρο-περιβάλλον περιλαμβάνει ανταγωνιστές,

προμηθευτές, πελάτες και άλλους παράγοντες και στοιχεία της αγοράς.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

88v 7:00Kaksi éKnkngn :0 ysyovég 0:1 pie: 017:0 :Lg aavuKéwpsg abyxpovsg

GswpnuKég spsuvnuKég :dGSIg given 0 amtpmég avwvég.

F10: 1/0: 87:1:13X81, n STEIXSlpnpa‘ClKfi opydvoacm 7:pé7:81 v01 given. 68 @9201] v0:

kapfidvm cvvsxo'ag 1)7:01|1n :0 usakkéusvo nepLBdv. Hpéns: v01 npofikéwal

:0v 0w:i1<:1)7:0 :wv sgwtspmo'av napay0Vv K011 v01 6X851d681 :0 npéypauua

Spdcmg mg 92:01 030:8 v01 SKuswkksfiswt :1g 01 81)V0'1‘Kég SUKatpieg 01 07:0i8g pnopsi

v01 mg 7:00050'3001w 0111.1001a nkeovsmfipaw 000:6: K011 v01 (17:0(ps13y81 :01)g

Kw81')v01)g 7:01) 001/5920v 11,8 akkayég :01) nsplfidkkovwg.

H agtokéyncn :wv 7:190wo'av alkayo’av 0:0 82:03:80).)(0 7:80:66:k K011 :wv

87:17::0'3080'31/ :01)g 0:0v omen/10110 Kaeicsww: évo: npaypauKé 7:):80véKm 1.101, 07:0)g

éxs: 8101100003081 017:0 1110: 081061 017:058K:0’)v Mason}, K011 (moppinmt 0, :1 88v

K01M)7::81 :0 7:):fipsg vapmé :01). H avdkucm :wv SéwISpIKOIJV napayévwav mv

snlxsipncm v01 87:1:13X81 svspyé K011 0X), 7:01011ILK0 :pé7:0 Slaxsiptcmg. 01 svspynuKoi

SlaXSIpIGIég 0Ké(p:0v:0u :0 pékkov K011 séldgovv ysyovéw, avagnto'avwg

7:0:dv SUKaLpubv K011 81)V0'1‘Kfi Katdcwcn 7/10: mv opydwoacm. 01 svspynnKoi

SlaXSIpIGIég avavpigovv :1g 017:8:kég svo'amov (300:01) omen/101101) K011 given 68

@9201] v0: geKwficovv STELXSIpfiGSIQ svavfiov :01)g, (1K01m K011 7:pw 017:0 mv évapgn

mg Kpicmg. 'EIGL, 01 opyowo'acmg 011):ég Siva: 017:0:8k801még K011 87:1:1)X8ig.

0 Porter (2008), 07:0)g 001 avakuesi K011 napada, 7:00:8iV81 v01 viva:

StdLcm 08:02:13 8130 opyowoanKo'av 87:17:925031/ 82:03:10,l01) nsptfidkkovwg: 110K00-

OlKOVOlé K011 lpé-nspIBdMOV. T0 paKpo-OLKOVOWKC') nsplfidkkov

naplkapfidws: napdyovmg K011 Suvdpmg 7:01) snnpsdgovv 0?:01)g :01)g topsig :wv

01K0vopu<obv 0v:0m:0)v. T0 paKpé-nsplfidkkov agapIdw: 017:0 :01)g 7:0?:L:u<01')g,

v0 1.111(013g, 01K0v0111K013g, K01V03v1K0-7:0?:L:10:1K01')g K011 :sxvokolofig napdyovmg.

T0 lpé-nsplfidkkov nsplkaufiéws: napdyovwg K011 Suvdpmg 7:01) Siva:

GUYKSKpLuévsg 7/101 évow GUYKSKpméVO topéa mg 01K0v0piag, 0:0v 07:0i0

XSLIOUpysi 0 opyowtcspég. T0 ulo-nsptfidkkov neptkaufidvm av:ay0)v10:ég,

npopnesmég, 7:89:61:8g K011 (Hmong napdyovwg K011 GIOLXSiOL mg ayopdg.
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Πολλοί εξωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν την κατεύθυνση και τις επιλογές

της εταιρείας. Αυτοί οι παράγοντες συνιστούν το εξωτερικό περιβάλλον. Το

εξωτερικό περιβάλλον θα πρέπει να εξεταστεί σε τρία επίπεδα: το μακρό-

οικονομικό περιβάλλον, το περιβάλλον της βιομηχανίας και το περιβάλλον των

οργανισμών.

Εν συνεχεία, υπάρχει το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.

Προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία στρατηγικής διαχείρισης, οι διαχειριστές

καλούνται να διεξάγουν ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης.

Αυτό συνεπάγεται τον εντοπισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών της

επιχείρησης με την ανάλυση των αρμοδιοτήτων της. Περιλαμβάνει επίσης την

έρευνα των διαχειριστών που υπογραμμίζουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των

επιχειρήσεων. Για να είναι αποτελεσματικές οι στρατηγικές, ο οργανισμός πρέπει

να εκμεταλλευτεί και να επεκτείνει τα πλεονεκτήματά του, καθώς και να μειώσει

ή να εξαλείψει τις αδυναμίες του, ενισχύοντας έτσι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά

της προκειμένου να επιτύχει κερδοφορία.

Η ανάλυση των παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

αποκαλύπτουν τις εσωτερικές της δυνάμεις και αδυναμίες. Η ανάλυση αυτή

παρουσιάζει τις ευκαιρίες και τις απειλές που καθορίζονται με βάση την ανάλυση

των εξωτερικών παραγόντων που είναι σημαντικοί για την οργάνωση. Αυτοί είναι

οι σημαντικότεροι παράγοντες για την αποτελεσματικότητα των οργανισμών και

σχετίζονται άμεσα με την ανταγωνιστική τους επιτυχία. Ωστόσο, τίθεται το

ερώτημα σε ποιους παράγοντες δίδεται προτεραιότητα (διαμόρφωση

ανταγωνιστικής στρατηγικής, αποκλειστική κατοχή πόρων ή διαχειριστική

δυνητική ποιότητα) και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της διαμάχης (Mintzberg,

Ahlstran & Lampele, 2010).

Η ανάλυση των παραγόντων του εσωτερικού περιβάλλοντος περιλαμβάνει

την ανάλυση των πόρων των οργανισμών και την ποιότητα του περιεχομένου, τους

στόχους και τα καθήκοντα την αξιολόγησης του όγκου των επενδύσεων και της

διαχείρισης του κινδύνου. Η ανάλυση των εσωτερικών παραγόντων είναι μία από

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

110919101 82:0):801K01 7:010017/0v:8g 87mpsé1go1w mv K01:81')01)v0n K011 :1g 87:1?10yég

mg 8:01108101g. A1):01C 01 7:01001y0v:8g 01)v10:01')v :0 82:0):801K0 nep1Bé171710v. T0

82:0):801K0 7:801B01M10v 001 7:pé7:81 v01 83:8:01cstsi GS :0101 87:17:8801: :0 110K00-

01K0V0111K0 7:80160171710v, :0 7:8016019010v mg B1011nx01vio1g K011 :0 7:801B131M10v :wv

00y01v10110’0v.

Ev Guvsxsia, 1)7:010X81 :0 SGwISlé 7:8016019010v mg 87:1xsipn0ng.

H00K8111év01) v01 geKwfiGSL n 810181K010101 GIpamyLKfig 8101702101011; 01 8101xs:p10:ég

K019101')v:011v01 8182;017/001/ 011101910011 :01) 8000:801K01’) 7:80150171910v:0g mg 87:1xsipn0ng.

A1):0 GDVSTEéWS‘EOLl :0v 8v:07:10110 :wv 7:?»80V8Km1101wav K011 :wv 0181)v011110')v mg

87:1xsipncmg 118 mv 011101710011 :wv 010110810m mg. Hspmaufiéws: 87:1cmg mv

épsnva :wv 8101x81p10:0'0v 7:01) 1)7:0y001111112;01)v :0 0v:01yoav10:1K0 7:?180véKm1101 :wv

87:1xs1pficsoav. F101 v01 813/011 017:0:89180110I1Kég 01 0:001my1Kég, 0 00y01v10110g 7:pé7:81

v01 8K118:0?1?181):81C K011 v01 87:8Ktsivs1 :01 7:?:80V8Km1101:01 :01), K01005g K011 v01 118103081

11 v01 sgaksiwm :1g 0151)v011118g :01), 8v1cx130v:01g 92:01 :0 0v:01y00v10:1K0 7:?180véKm1101

mg 7:00K8111év01) v01 87:1:13X81 K808000010.

H 01/001001] :wv 7:01001y0v:oav :01) 8000:801K01') 7:801B01M10v:0g mg 87:1xsipn0ng

017:0K()1?11')7::01)v :1g scwtspLKég mg 80v0111€1g K011 015011011118g. H 01/001001] 011)m

7:01001)0101C81 :1g 81)K011pi€g K011 :1g 017:8191ég 7:01) K019001§0VI011 118 [501011 mv 011101710011

:wv SéOJ‘CSpLKO'JV 7:01001y0v:0)v 7:01) 81V01 0111101VI1K01y101 mv opydvoacm. A1):01C 81V01

01 cmwvnKémpm 7:01001y0v:8g 1/101 mv 07:0:89180110:1K0m:0 :oov opyako'ov K011

sfigok 01118001 118 mv 01v:01y00v10:1Kfi :01)g 87:1:1)XIC01. 90:000, :168:011 :0

spo'ampa GS 7:0101)g 7:01001y0v:8g 8158:011 7:00:800110mI01 (81011100000011

0v:0y00v10:1Kfig 0:001my1Kfig, 017:0K91810:1Kfi K01:0)m 7:0000v 1i 8101x81p10:1Kfi

vnnKfi 7:01c')m:01) K011 0133:1101] mg 0v:017{0)v10:1K0m:0g mg 81011101xng (Mintzberg,

Ahlstran & Lampele, 2010).

H 01/001001] :wv 7:01001y0v:oav :01) 800):801K01’) 7:8015017010v:0g 7:801710111500/81

mv 011101710011 :wv 7:0000v :wv 00y01v10110'3v K011 mv 7:01c')m:01 :01) 7:8018XO11év01), :01)g

0:0)(01)g K011 :01 KaefiKovw mv 09:109107mcmg :01) éYKOD :wv 87:8v8130803v K011 mg

8101xsip10ng :01) K1v81')v01). H 01/001001] :wv 8000:801v 7:01001y0v:0)v Siva: 11101 017:0
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τις σημαντικότερες φάσεις του στρατηγικού σχεδιασμού, διότι επιτρέπει στους

οργανισμούς να συνοψίζουν τη σκοπιμότητα των στόχων τους. Εάν μια εσωτερική

ανάλυση παραγόντων οργανισμού δείχνει ότι δεν διαθέτει τους απαραίτητους

πόρους για την επίτευξη των απαιτούμενων στόχων, τότε μπορεί να αλλάξει

κατεύθυνση και να αποφύγει την αποτυχία.

Η εσωτερική ανάλυση της εταιρείας είναι μία από τις τεχνικές αξιολόγησης

της εσωτερικής κατάστασης των οργανισμών. Η εσωτερική ανάλυση του προφίλ

της εταιρείας διακρίνει τέσσερις τομείς: οικονομικούς πόρους, πόρους

μάρκετινγκ, οργανωτικούς και τεχνικούς πόρους και εργασία.

Οι οικονομικοί πόροι συχνά δείχνουν αν ένας οργανισμός μπορεί να

επωφεληθεί από τις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να αξιολογηθεί σωστά η

οικονομική κατάσταση των οργανισμών. Οι τρέχουσες οικονομικές εκθέσεις της

εκάστοτε επιχείρησης χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των οικονομικών

πόρων. Αυτές οι αναφορές δείχνουν την αναπτυξιακή προοπτική.

Θεωρείται γενικά ότι η συμπεριφορά του παρελθόντος του εκάστοτε

οργανισμού  καθορίζεται από την ικανότητα του τρέχοντος και αναμενόμενου

μέλλοντος. Εάν ο οργανισμός έχει αμφισβητήσιμη οικονομική έκθεση, είναι

αδύνατο να υπάρξουν αντικειμενικές δημοσιονομικές επιπτώσεις. Κατά την

αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας, χρησιμοποιώντας τη

δήλωση κέρδους (ζημία) και τις πληροφορίες του ισολογισμού, οι τεχνικοί πόροι

είναι υλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή.

Οι οργανωτικοί πόροι σχετίζονται με τη δομή την κουλτούρα των

οργανώσεων. Ενώ πολλοί πόροι συνδέονται με αυτούς τους δύο παράγοντες, μια

βαθύτερη ανάλυση περιλαμβάνει την τοπική παραγωγική ικανότητα, την

επικοινωνία με τους προμηθευτές, τη δομή ελέγχου απογραφής, την έρευνα

εικόνας και ανθρώπινων πόρων. Η ανάλυση της εμπορικής επιχείρησης, η

παραγωγική ικανότητα δεν είναι σημαντική.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Itg Gnuowtmétspsg (pdGSlg T01) tamymofi sétacpoi), 81611 snlrpémm Grovg

opyakofig va cvvowigovv m GKomuémw tow Gtéxwv tong. Edw pm scwtspum

avdkvcm napayévrwv opyavoi) SSiXVSI (3n 88v Slaeétm tong anapaimtoug

népoug yux mv snitsvgn tow ananobusvoav Gtéxwv, Iéts wtopsi V0. akkdgat

Katsfievvcn Kw. V0. wrocpl'wm mv anowxiot.

H scwtspum avdkvcm mg amtpsiag Siva]. pia (m6 Itg ISXVlKéQ aglokéyncng

mg scwtspumg Katdcwcng tow opyako'av. H scwtspum avdkucm T01) npocpik

mg amtpsiag SlaKiSI Iéccsptg topsig: omovoumofig népovg, népovg

udSIwyK, opyavLKobg Km ISXVLKobg népoug Kw. spyaoia.

01 01Kovopu<oi népm cvxvd Ssixvovv 0w évag opyowwuég wtopsi V0.

smocpsknesi and Hg SUKalpisg. Eivou aavnKé V0. agtokoynesi 00mm 11

01Kovopum Katdcwcn tow opyowwpo'av. OL Ipéxovcsg 01Kovopu<ég SKOéGSIg mg

SKdGIOIS smxsipncmg xpnmuon‘owfit yla mv agtokéyncn tow OLKovouLKo'av

népwv. Amég Ol avacpopég Ssixvovv mv avamugwum npoomum.

®swp8iw1 yevmd (m. n cvpnspupopd T01) napsmévrog T01) SKdGIOIs

opyavoi) Kaeopigswl (m6 mv men/(3mm T01) Ipéxovwg Kw. avapsvépsvov

uékkovrog. Edw 0 opyowtcsuég éXSI upcplcsfinmcum OLKovopum éKGSGn, Siva].

aéfivato va Dndpgouv avrmsmsvmég Snuoctovoumég smmo'acmg. Kurd mv

agtokéyncn mg OIKOVOpumg Katdcwcng mg amtpsiag, xpnctuonoubvwg m

Sfikwcn Képéovg (Cnpia) Kw. Hg nknpocpopieg IOU Laokoywpob, Ol Iago/moi népm

given 1)?»t GIOIXSia 7:01) xpncmonowfivwlv napaywyfi.

01 opyowoatmoi népm GXSIigot us m 801m mv Kouktofipa tow

opyowo'aosoav. Evo’a nokkoi népm cvvééot us amofig tong 8130 napdyovrsg, ma

Baefitspn owdkvcm nsplkapfidwm mv 101mm napaywynm mom/(3mm, mv

saowwvia us tong npounesmég, m 80M skéyxov anoypacpfig, mv épsnva

SLKévag Kw. avo’mwoav népwv. H owdkvcm mg sunopumg smxsipncng, n

napaywymfi men/(3mm 88v Siva]. aowmm.
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Για κάθε οργανισμό, είναι σημαντικό να αξιολογηθεί σωστά η τοποθεσία

του. Για μια εμπορική εταιρεία, είναι σημαντικό να επιλέξει ένα εύκολα

προσβάσιμο σημείο, το οποίο ενισχύει την εικόνα της εταιρείας και τη δυνατότητα

να προσελκύσει πελάτες στην αγορά-στόχο της. Είναι εξίσου σημαντικό να

διατηρεί καλές σχέσεις με τους προμηθευτές της, οι οποίοι μπορεί να είναι οι

πιστωτές της εταιρείας.

Για να λειτουργεί μια επιχείρηση αποτελεσματικά, πρέπει να διαθέτει

σύστημα ελέγχου αποθεμάτων, το οποίο περιλαμβάνει τη διαχείριση των

παραγγελιών,  την αποθήκευση και τη μέθοδο καθορισμού των παραγγελιών.

Αυτό το σύστημα είναι απαραίτητο προκειμένου αποκατασταθεί κάποια απώλεια

της επιχείρησης.

Προκειμένου να λειτουργήσει αποτελεσματικά η οργάνωση και η

παραγωγική εργασία, είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί η δομή του οργανισμού.

Το οργανόγραμμα που διαμορφώνεται κάθε φορά απεικονίζει την κατανομή της

εξουσίας, τη ροή των πληροφοριών, βοηθώντας τους υπαλλήλους να εκτελούν τα

καθήκοντά τους. Η αξιολόγηση της εικόνας του οργανισμού είναι περίπλοκη,

αλλά δεν είναι το λιγότερο σημαντικό στοιχείο της εσωτερικής ανάλυσης προφίλ.

Ένα καλό όνομα είναι ένα από τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα επειδή μπορεί

να ενθαρρύνει τους αγοραστές να επιλέγουν τα προϊόντα της εταιρείας και όχι

τους ανταγωνιστές της.

Σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας, είναι σημαντικό να

τονίσουμε ότι οι εργαζόμενοι του οργανισμού είναι το μεγαλύτερο πλεονέκτημά

του. Στην περιγραφή του εργατικού δυναμικού, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή

στον αριθμό και τα προσόντα των εργαζομένων και στην οργανωτική δομή, που

καθορίζει την κατανομή της εργασίας στην εταιρεία. Για την οργάνωση, είναι

σημαντικό να αξιολογείται συνεχώς το ηθικό των υπαλλήλων και οι εργασιακές

σχέσεις. Ο κύκλος εργασιών των υπαλλήλων, η απουσία και το ποσοστό

καθυστέρησης είναι οι πιο κατανοητοί δείκτες συναισθημάτων του προσωπικού.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

F101 K0108 0pyo1v10110, 81CV011. 011110111111<0 v01 09:10?101{11981C 0030101 1] 10710080101

101). F101 11101 811710p11<1fi 81011p8101, 81CV011. 011110111111<0 v01 87119189;81 8v01 81')1<07101

71p00Bé101110 01111810, 10 071010 8v10x1')81 mv 81K0v01 mg 81011p81',01g K011 m 81w0110m101

v01 71p008711<1')081 718?10118g 0mv ayopd—01éxo mg. Eivou 89:1001) 01111011/11K0 v01

8101mp8i K01918g GXéGSlQ 118 101)g 71p01111081)18g mg, 01 0710101. 11710p81', v01 81CV011. 01

711010318g mg 81011p81201g.

F101 v01 )181101)py81'. 11101 8711x8ip11011 0171018?1801101111<01, 71p87181 v01 810108181

01301111101 8kéyxo1) 017100811011031/, 10 071010 718p1910111501V81 m 810X8ip1011 103v

71013011890031}, mv (lTEOOfiKSDGTl K011 m 1180050 K090p101101’) 103v 710p011{y8?110')v.

A010 10 01301111101 81CV011. 017101p011'.m10 71p0K81118v01) 017101<011010101981C1<01710101 017103918101

mg 8711X8ip11011g.

Hp0K81118v01) v01 )181101)p1{1fi081 0710189180110111<01 11 0pyd1voa011 K011 11

71013010311101 8pyo101'.()1, 81CV011. 017101po11'.11110 v01 81011013003081 1] 801111 101) 0p1{01v101101').

T0 0pyo1v01p01111101 7101) 8101110pcpo’3V8101 K0108 (pop01 0171811<0vi§81 mv K01101v01111 mg

89:000101g, m pofi 103v 719111p01pop10'3v, B01100’w101g 101)g 07100191119101)g v01 81(18710131/ 101

K010111<0v101 101)g. H 02:10910111011 mg 81K0v01g 101) 0p1{01v101101') 81V011. 71813171910101,

01917101 881/ 81V011 10 )111018p0 0111.1011/11K0 0101x810 mg SGOflSlfig 01v01kv011g 71p01p1C71.

'Ev01 K0010 0v01101 81CV011, 81/01 01710 101 av1ayoav10111<01 71?180V81<11fi1101101 STEELSfi 11710p8i

v01 8V001pp1')V81 101)g 011(0p01018g v01 871171810011 101 71p0'1‘0v101 mg 81011p81',01g K011 0x1,

101)g 0v1ayoov1018g mg.

2x8111<01 118 10 01v0'3711\/0 81w011111<0 mg 81011p81',01g, 81V011. 011110111111<0 v01

10V1C001)1,18 011 01 8p1{01(;0118v01 101) 0131001101101) 81V011. 10 118101911318p0 71?180v81<m1101

101). v TESpGQfi 101) 8py()1111<01') 81w011111<01'), 81CV011. 011110111111<0 v01 8008i 71p000xfi

010v 01p16110 K011 101 71p000v101 103v 8pyago118vwv K011 0mv opyavonum 801111, 7101)

K0100pi§81 mv K01101v01111 mg SpYUGiOLQ 0mv 81011138101. F101 mv 0pyd1voa011, 81CV011.

011110111111<0 v01 01230910181101. 01)V8xo'3g 10 1190(6) 103v 07101919111k K011 01 SpYUGLOLKéQ

GXéGSlQ. O K1')K?10g 8p1{0101d)v 103v 1)7101?1?1117103V, 11 0171000101 K011 10 71000010

K0101)018p11011g 81CV011. 01 7110 K01101v011101'. 881C1<18g 01)v01100111101103v 101) 71p0003711K01').
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Η οργάνωση, αναλύοντας τους εργασιακούς πόρους της επιχείρησης, πρέπει

να λάβει υπόψη το ισχύον σύστημα πληρωμών τόσο για εσωτερικές όσο και για

εξωτερικές προοπτικές. Μια εσωτερική προσέγγιση δηλώνει ότι ο μισθός

καθορίζεται από την παραγωγικότητα ενός συγκεκριμένου οργανισμού, ενώ μια

εξωτερική άποψη ισχυρίζεται ότι ο μισθός βασίζεται σε μισθούς σε παρόμοιους

οργανισμούς. Η προώθηση και η διαμόρφωση της οργάνωσης προτείνουν τρόπους

προσέγγισης των εργαζομένων. Οι καλύτεροι εργοδότες δεν πληρώνουν τους

υψηλότερους μισθούς σε οργανισμούς και είναι αυτοί που σέβονται τους

εργαζόμενους, ενδιαφέρονται για το έργο τους και θέλουν να συνεχίσουν να τους

κρατούν στον οργανισμό.

Για την επιτυχία του οργανισμού, οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί

παράγοντες πρέπει να συνδέονται και να συνδυάζονται και τα αποτελέσματα της

ανάλυσης πρέπει να βοηθούν στην κατανόηση των δεσμών μεταξύ αυτών των

παραγόντων. Μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης των οικονομικών τομέων, τον

καθορισμό του επιπέδου ανταγωνισμού και της επιρροής καθεμιάς από τις

ανταγωνιστικές δυνάμεις στην αξιολόγηση των μελλοντικών προοπτικών, τον

εντοπισμό ενδεχόμενων αλλαγών στην εξωτερική και εσωτερική ανάλυση, είναι

απαραίτητο να συνοψίσουμε όλες τις προαναφερθείσα και την αξιολόγησή τους.

Η επιλογή της στρατηγικής καθορίζεται από διάφορους παράγοντες. Τα

πλεονεκτήματα του οργανισμού διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή

μιας στρατηγικής. Επίσης, ο οργανισμός πρέπει να επιλέξει τις στρατηγικές που

οδηγούν στην ανάπτυξη και την ανάγκη να υλοποιηθεί η στρατηγική

αποτελεσματικά. Φυσικά, η στρατηγική συνδέεται πάντα με το οικονομικό

κόστος. Οι οικονομικοί πόροι συνήθως αντικατοπτρίζουν το πλεονέκτημα που

μπορεί να έχει ο οργανισμός για ευκαιρίες. Η εφαρμογή της στρατηγικής

συνδέεται με την οργάνωση ορισμένων υποχρεώσεων, οι οποίες συχνά

διαδραματίζουν καίριο ρόλο.

Ο χρόνος είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας λόγω των ευκαιριών και

των κινδύνων των οργανώσεων και των αναμενόμενων αλλαγών. Εξάλλου, ο

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H opydwoacm, avakfiovwg :01)g spyaclaKofig 7:0001)g mg sntxsipncng, 7:pé7:81

v01 MLBSI 1)7:01|1n :0 cfiov 0130mm: nknpwpo’av I000 7/10: scwtspmég 000 K01: 7/10:

sgwtspmég 7:poo7::u<ég. M10: scwtspum npooéyytcm Snko'avm 0:: 0 111000g

Kaeopigswl 017:0 mv napaywymémw 8v0g GUYKSKpméVOU omen/161101), 8V6) 11:0:

sgcotspum 1317:01111] cvpigswu 0:: 0 111000g Bacigsw: 68 11100013g 68 napép0100g

opyav1011013g. H 7:p00')0n0n K011 n Slauépcpwcm mg opydwoacmg 7:po:siv01)v :pé7:01)g

npooéyylcmg :wv spyagopévoav. O: Kakfiwpo: spyoééwg 88v 7:}:np0'3v01w :01)g

Dwnkétspovg 11160013g GS opyav16p013g K011 Siva: 0:1):01'. 7:01) 0éB0vw: :01)g

spyagépsvovg, svétacpépovw: 7/10: :0 épyo :01)g K01: Gékouv v01 cvvsxicsovv v0: :01)g

Kpa:01')v 0:0v omen/16110.

F10: mv 87:1:Uxi01 :01) omen/161101), 0: sgwwpmoi K011 0: 8003:8l01

napdyovwg 7:pé7:8: v0: 001/5920t K01: v01 cvvévdgovw: K011 :01 (17:0:ské0paw mg

avdkucmg 7:pé7:81 v01 B0n0013v v mum/011cm :wv Sscpo'av ”8:112:13 011):0')V :wv

7:0:pay0vwav. Maui: mv 0?:0Kkfipwcm mg avdkucmg :wv 01K0v0pu<obv topéwv, :0v

K000010110 :01) 87::7:é801) avwvm') K011 mg entppofig Kaesptdg 017:0 :1g

avoakKég Suvdpmg v agtokéyncn :wv pskkovnKo'av 7:p007::u<0')v, :0v

8v:07:10110 svésxépsvoav akkayo’av v sgwtspmfi K01: scwtspmfi avdkvcm, Siva:

anapaimto v01 GDVOWiGODpS (meg :1g moon/01080081001 K011 mv agtokéyncfi :01)g.

H 87:1}:0yfi mg tamyumg Kaeopigswt 017:0 Sldcpopovg napdyovwg. T0:

TEXSOVSK‘Cfipatfl. :01) omen/101101) Slaépauatigovv KaOOpIGILKé péko v 87:1}:0yfi

mag tamyumg. E7:icmg, 0 opyowlcspég 7:pé7:81 v01 snlkégs: :1g tamymég 7:01)

05ny01’w v avdnwgn K011 mv avdylm v01 1)}:07:0m(981 n GIpamytKfi

anorekecpauKd. (1)1)01K61, n GIpamyum cvvééswt min/:01 118 :0 0n<0v01m<0

K00:0g. O: 01K0v011u<01 7:000: cvvfiewg av:u<a:07::pi§01)v :0 7:}:80véKm1w: 7:01)

1:7:0081 v01 éxs: 0 opyakég 7/101 SUKatpieg. H scpapuoyfi mg tamyumg

Guvééswl 118 mv opydwoacm 00101192v Dnoxpso'acswv, 01 07:018g 0030/01

Slaépauafigovv Kaipto péko.

O xpévog Siva: 87:10ng évag (muownKég napdyovwg Mme) :wv SUKatpw'JV K011

:wv K1V513v03v :wv opyowo'acsoav K01: :wv avapsvépsvoav comm/(5w. 3:600:01), 0

56|



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

57 | Σ ε λ ί δ α

οργανισμός μπορεί να εφαρμόσει μια στρατηγική ανά πάσα στιγμή, αλλά μόνο σε

ορισμένες περιόδους, όταν υπάρχει τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

4.2.2. Διαμόρφωση στρατηγικής

4.2.1.1. Εταιρική αποστολή

Η παραδοσιακή διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού περιλαμβάνει τα

ακόλουθα στοιχεία: στόχους, στρατηγικές και πόρους. Οι στόχοι του οργανισμού

υπολογίζονται έχοντας σαν βάση ποιοτικούς και ποσοτικούς δείκτες, καθορίζουν

τα καθήκοντά του, τα οποία πρόκειται να εκτελεστούν σε μια χρονική περίοδο. Ο

σκοπός είναι να δηλωθεί τι προσπαθεί να επιτύχει ο οργανισμός (Formisano,

2003).

Εκτός από τη διαδικασία χάραξης πολιτικής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης, ο καθορισμός της εταιρικής

αποστολής ή της καθιέρωσης στόχων είναι επίσης σημαντική. Η αποστολή είναι

μία ή λίγες προτάσεις που περιγράφουν τον κύριο σκοπό της ύπαρξης και τον

τρόπο λειτουργίας των οργανώσεων. Διαφορετικά, μπορεί να λεχθεί ότι η

αποστολή είναι ο κύριος στόχος, ο οποίος βασίζεται στα βασικά μηνύματα του

σκοπού, της ικανότητας και της θέσης του οργανισμού στον κόσμο (Olsen et al.,

2004).

4.2.1.2. Σκοποί

Οι οργανισμοί που δεν θέτουν στόχους δεν μπορούν να επιβιώσουν στην

αγορά. Ωστόσο, αυτές τις μέρες, τα επιστημονικά συγγράμματα σχετικά με

επιχειρηματικούς στόχους έχουν προωθήσει έναν πιο συγκεκριμένο ορισμό

σύμφωνα με τον οποίο ο στόχος θεωρείται ως ένα προβλέψιμο αποτέλεσμα ή

συνθήκες υπό τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης θέλουν να επιτύχουν τη

δραστηριότητά τους (Mintzberg et al., 2010).

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

opyowwuég wtopsi V0. scpappécm p.10: tamyum owd mica (SW/M, 00000: uévo GS

oplcspévsg neptééovg, (new Dndpxm mpofik, 01 Katdkknksg npoi’moOéGSIg.

4.2.2. Awuépqxocn atpatnymfig

4.2.1.1. Etmplm'] anoa‘roM]

H napaéoctamfi SmSLKaGiOL tamymoi) 070981000013 nsplkapfidvm w

aKéXOUGOL Gretxsia: Gtéxoug, tamymég Kat népovg. 01 G‘CéXOl T01) opyavoi)

Dnokoyigok éxovwg 00w BdGT] 71:01011K013g Kat nocormofig SsiKtsg, Kaeopigovv

w KaefiKOVId IOU, w onoia npéKsnm V0. SKISXSGIOI'N 68 p.10 xpovum nspioéo. O

GKonég given V0. 81120030812 IL npocmaesi va smmxm 0 opyowtcsuég (Formisano,

2003)

EKIég and m Slaéuwcia xdpagng nokttmfig n onoia anorsksi avomécnacto

uépog T01) tamymoi) GXSéldOfi mg smxsipncng, 0 Kaeoplcspég mg Statpumg

anoctokfig 1i mg Kaelépwcng Gtéxwv Siva]. snicng (mum/mm. H anoctokfi given

pia 1i Mysg npordomg 7:01) nepwpdcpouv ‘COV Kfipto GKOTEé mg {mapgng Km ‘COV

Ipc'mo katrovpyiag 103v opyowo’aosoav. Auxcpopsrmd, unopsi V0. kssi (Sn 1]

anoctokfi given. 0 Kfiptog Gtéxog, 0 onoiog Bacigswt 0w BaGLKd pnvfipaw T01)

GKOKOI’), mg mowémwg Kw. mg Géong T01) opyowwpoi) GIOV KéGpO (Olsen et a1.,

2004)

4.2.1.2. Exonoi

01 opyowlcsuoi 7:01) 88v Gétovv Gtéxoug 88v unopoiw V0. smfiubcovv v

ayopd. $201000, amég Itg uépsg, w smcsmpovmd cvyypdupaw (3)091?l us

smxmpnuatmofig Gtéxovg éxovv npoweficm évow mo GUYKSKpLuévo oplcsué

Gfipcpoava us ‘COV onoio 0 Gtéxog Gswpsiwt 03g éva npofikéwlpo anorékscpa 1i

GUVOfin Imé Itg 07:0n 10 0.927011 mg opydcng Gékouv va snlrfixovv m

Spacmplémtd tong (Mintzberg at 211., 2010).
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Προκειμένου να διερευνηθεί η διατύπωση των στρατηγικών στόχων, είναι

σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι στόχοι των οργανισμών πρέπει να διατυπώνονται

σύμφωνα με την αποστολή τους και πρέπει να παρέχονται με συγκεκριμένες

ενδείξεις για τον καθορισμό των στόχων της αξιολόγησης των επιδόσεων. Οι

στόχοι πρέπει να είναι συνεπείς αλλά παράλληλα πρέπει να είναι συμβατοί με τις

απόψεις του συνόλου της επιχείρησης καθώς και τους αντικειμενικούς της

στόχους και μπορούν να είναι έχουν αποτέλεσμα μόνο εφόσον υλοποιηθούν οι

εξής συνθήκες (Morgan et al., 2008):

Ø εάν είναι μετρήσιμοι και έχουν σαφή και συγκεκριμένο στόχο για

την αξιολόγηση της βάσης των αποφάσεων

Ø αν έχουν χρονικό όριο, δηλ., εάν υποδηλώνεται ο χρόνος που

απαιτείται για την υλοποίηση του στόχου.

Οι στόχοι της οργάνωσης δημιουργούνται όχι μόνο από την αποστολή και

το όραμα, αλλά επηρεάζονται επίσης και από το υψηλό επίπεδο των ίδιων

προσανατολισμών και στόχων των ηγετών των οργανώσεων. Το όραμα είναι μια

σκόπιμα γενικευμένη αντίληψη και κατανόηση του πότε, πού και πώς θα

ανταγωνιστεί ο οργανισμός με τους αντιπάλους του στο μέλλον (Mintzberg et al.,

2010).

Έτσι, οι στόχοι της οργάνωσης καθίστανται ένα σημαντικό μέρος της

διαδικασίας στρατηγικής διαχείρισης, μόνο όταν τα στελέχη υψηλού επιπέδου

τους διατυπώνουν σωστά και σκόπιμα, τους θεσμοθετούν αποτελεσματικά,

ενημερώνουν τους υπαλλήλους για αυτούς τους στόχους και ενθαρρύνουν την

εφαρμογή τους στον οργανισμό.. Ο διευθυντής της εταιρείας πρέπει επίσης να έχει

τρόπους για να μεταβιβάσει τις γνώσεις του σε ολόκληρο τον οργανισμό.

Οι στόχοι πρέπει να επιδιώκονται προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα

του οργανισμού και για να επιτευχθούν είναι σημαντικό να μην υπερβαίνουν τις

ικανότητες των οργανισμών. Οι ενέργειες και οι αποφάσεις που απαιτούνται για

την υλοποίηση ενός στόχου δεν παρεμβαίνουν σε άλλους στόχους. Επίσης, το

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

HpOKSLuéVOU v0: Stepsvvnesi n Slatfinwon :wv tamymo'av 0:69am), Siva:

(mum/HMS v0: vépaots (3:: 0: G‘CéXOl :wv opyavo'av 7:pé7:81 v0: Stawno'avovw:

Gfipcpoava us mv (ITEOG‘COXfi tong Kw. 7:pé7:8: v0: napéxovw: us GUYKSKpmévsg

svésigmg 7/10: :0v Kaeoplcué tow (5:6w mg agtokéyncng :wv 87:1566803v. O:

G‘CéXOl 7:pé7:81 v0: Siva: cvvsnsig 000:6: napdkknka 7:pé7:81 v0: Siva: 00:15am: us :Lg

anéwatg :01) GIN/69:01) mg sntxsipncng Kaeo'ag Kw. tong QVILKSLuSVIKOOg mg

Gtéxoug Kat unopofiv v0: Siva: éxovv unetékscua uévo scpécov Ukonomeofiv 0:

83mg GUVGfin (Morgan 6‘: 211., 2008):

> adv Siva: patpfimum Kw. éxovv Goupfi Kat GUVKSKpmévo G‘CéXO 7/10:

mv agtokéyncn mg Bdcmg :wv anocpdcsoav

> 0w éxovv xpovmé épto, 8119M, adv U7:0511>:0’3V8:(11 0 xpévog 7:01)

anamsiw: 7/10: mv 09:07:0{11611 :01) 0:6)(01).

O: G‘CéXOl mg opyéwoacmg SnptovpyofiVIM 6X], pévo (17:6 mv (17:06:0M Km

:0 épaua, 000:6: snnpsOVIm 87:i6ng Kw. (17:6 :0 Dwnké 87:i7:850 NW 126l

npooavatoklcpobv Km. (5:6w :wv nysw’av :wv opyowo'aosoav. To épapa given me:

GKémua yevmsnpévn (wriknwn Kw. Karon/611611 :01) 7:6:8, 7:01') Kat 7:d)g 00:

avoatsi 0 opyowtcsuég us tong avnndkoug :01) 0:0 pékkov (Mintzberg at 211.,

2010).

'EIGL, 01 G‘CéXOl mg opydwoacmg Kaeicswvw: éva (mum/Ind) uépog mg

810:51Ka6iag tamyumg Staxsiptcmg, uévo (new :0: Gtskéxn Dwnkoi) 87:17:é501)

tong Statvnobvovv 0036::3: Km GKémua, tong Gscpoeswfiv (17:0:8k86patmd,

svnpspo'avovv tong Dnakkfikovg 7/10: avtofig tong Gtéxovg Kat SVGappI'n/ovv mv

scpappoyfi tong GIOV omen/Lam” O Stevevvmg mg atatpsiag 7:pé7:81 87:icmg v0: éxs:

:pénovg 7/10: v0: usLBdGSI :Lg yvo'JGSLg :01) GS okéKMpo :0v opyaké.

O: GIéXOl 7:pé7:81 v0: 87::610'3K0vw: TEpOKSIHéVOD v0: (10231081211 a7:050:u<émw

:01) opyavoi) Km 7/10: v0: 87:1:80Xe013v Siva: (mum/HMS v0: pnv DnepBaivovv :1g

LKavémtsg :wv opyako'av. O: svépyswg Km 0: 0:7:ocpd681g 7:01) unanofit 7/10:

mv 09:07:0{11611 svég G‘CéXOD 88v napsufiaivouv GS dkkovg Gtéxovg. E7:icmg, :0
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πλαίσιο των στόχων του οργανισμού, το οποίο ανέπτυξε μια στρατηγική, δεν

μπορεί να παραμείνει αμετάβλητο για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μόνο όταν

καθιερωθεί το όραμα, η αποστολή και οι στόχοι των οργανώσεων, μπορεί κανείς

να προχωρήσει στην επόμενη φάση της στρατηγικής - μια ολοκληρωμένη

περιβαλλοντική ανάλυση, η οποία χωρίζεται σε εξωτερικές και εσωτερικές

συνιστώσες και αναλύθηκε παραπάνω.

4.2.1.3. Στρατηγικές

Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις βασικές στρατηγικές με τα οποία οι

επιχειρήσεις πρέπει να σχεδιάζουν τη δράση τους και να δραστηριοποιούνται στην

αγορά: απλή στρατηγική ή στρατηγική εν γένει, εταιρική στρατηγική και

ανταγωνιστική στρατηγική (Nikolis, 2012). Το διάγραμμα 4.1 παρουσιάζει τις

τρείς αυτές στρατηγικές.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

nkaisto tow Gtéxwv T01) opyavoi), to onoio avémvéa ma tatnymfi, 88v

wtopsi V0. napapsivm ausrdfiknto yux usydko xpovmé Sldctnua. Mévo (Stow

Kaelepoaesi to épapa, n anoctokfi Kw. Ol G‘CéXOl tow opyowo'aosoav, unopsi Ken/Sig

V0. npoxwpficm tv snéusvn (pdcm mg tatnymfig - ma okofimpwuévn

neptBavrmfi (nu/(30.0611, n onoia xwpiCSIm GS séwtspmég Kat scwtspmég

GUVIGIO'JGSQ Kw. (nu/00.13011“ napoméww.

4.2.1.3. Etpatnymég

Ymipxovv tovkdxwtov TpSlQ Buomég tatnymég us w onoia 01

smxmpfiomg npénm va GXSSIdCOUV 11] Spam] tong Kw. V0. Spactn p10n01013vw1 tv

ayopd: 0mm tatnymfi 1i tatnymfi 8V yévm, Stalpmfi tatnymfi Kat

avoatmfi tatnymfi (Nikolis, 2012). To Sldypaupa 4.1 napovmdfim Hg

Ipsig amég tatnymég.
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Διάγραμμα 4.1: Τύποι Στρατηγικής

Πηγή: Nicolis, 2012

Η γενική προσέγγιση της στρατηγικής αναφέρεται στο πώς θα επιτευχθεί

ένας συγκεκριμένος στόχος. Κατά συνέπεια, η στρατηγική γενικά ασχολείται με

τις σχέσεις μεταξύ άκρων και μέσων, μεταξύ των αποτελεσμάτων που αναζητά η

επιχείρηση και των πόρων που έχει στη διάθεσή της. Η στρατηγική και η τακτική

ασχολούνται τόσο με τη σύλληψη όσο και με τη διεξαγωγή των ενεργειών που

αποσκοπούν στην επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Ως επί το πλείστον, η

στρατηγική ασχολείται με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσει ή διαθέτει τους

πόρους που έχετε στη διάθεσή της η επιχείρηση, ενώ η τακτική ασχολείται με τον

τρόπο με τον οποίο τους χρησιμοποιεί. Μαζί, η στρατηγική και η τακτική

γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ άκρων και μέσων.

Στρατηγική

Λειτουργική
στρατηγική

Επιχειρησιακή
στρατηγική

Επιχειρηματική
στρατηγική

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

AELIOUpVLKr']
OTpatnyLKr']

tatLKr']

matpn 1101:1101 mapnoLaKr']
OTpomKr'] orpatnvLKr']

Aldypaflfla 4.1: T157wl Erpamylmig

Hmni: Nicolis, 2012

H YSVlKfi npocéyywn :ng tatnymfig avacpépswu 0:0 7:0'ag 001 87:1:81)Xe81

évag 01)){K8Kp111év0g Gtéxog. K01:d1 01)Vé7:8101, n tatnymfi y8v11<d1 010x09181w1 118

11g Gxé081g 11810121) dwv 1<011 uécwv, 11810121) 1031/ 017:0:8ksc1161103v 7:01) 011/01a 11

87:1)(81011011 1<011 :wv 7:0003v 7:01) éxm 0:11 SLdGSGfi :ng. H tatnymfi KO11 1] :011<:11<fi

acxokofivuu :000 118 :11 01)}:911111111 000 K011 118 :11 8189;01ywyfi :wv svspysw'av 7:01)

()17:001<07:01')v 011w 87:1:81)§n 01)){K8Kp111év03v 0:07am. Qg 87:1 :0 7:?181010v, n

tatnymfi 010x09181w1 118 101/ :pé7:0 118 101/ 07:010 ()1V()17::1')0081 11 8101092181 :01)g

7:0001)g 7:01) 9270918 0:11 SLdGSGfi mg n 87:1)(81011011, 81/03 11 :011<:11<fi 010x09181w1 118 101/

:pé7:0 118 101/ 07:010 :01)g xpn011107:0181. M01C1C, n tatnymfi 1<011 n :011<:11<fi

yscpvpo'avovv :0 943101101 11810121) dwv 1<011 uécwv.
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Η στρατηγική και η τακτική είναι όροι που έρχονται σε μας από τον τομέα

του στρατού. Η χρήση τους σε επιχειρήσεις και άλλες πολιτικές επιχειρήσεις

απαιτούσε λίγη προσαρμογή όσον αφορά τη στρατηγική εν γένει.

Η επιχειρησιακή στρατηγική καθορίζει τις αγορές και τους κλάδους στους

οποίους θα λειτουργεί μια εταιρεία. Η ανταγωνιστική ή επιχειρηματική

στρατηγική καθορίζει για μια δεδομένη επιχείρηση τη βάση πάνω στην οποία θα

ανταγωνιστεί. Η εταιρική στρατηγική αποφασίζεται συνήθως στο πλαίσιο του

καθορισμού της αποστολής και του οράματος της εταιρείας (Nicolis, 2012),

δηλαδή της δήλωσης της επιχείρησης, του γιατί υπάρχει και του τι πρόκειται να

γίνει. Η ανταγωνιστική στρατηγική εξαρτάται από τις ικανότητες, τα

πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της εταιρείας σε σχέση με τα χαρακτηριστικά

της αγοράς και τις αντίστοιχες δυνατότητες, τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες

των ανταγωνιστών της.

Η μείωση του κόστους υπήρξε ανέκαθεν ένα σημαντικό στοιχείο

ανταγωνιστικής Στρατηγικής, έγινε δε εξαιρετικά δημοφιλής την δεκαετία του

1970, λόγω της θεωρίας της «καμπύλης εμπειρίας». H καμπύλη εμπειρίας θεωρεί

ότι, όσο μια επιχείρηση συσσωρεύει εμπειρία στην παραγωγή ενός προϊόντος τόσο

το κόστος θα φθίνει κατά τρόπο προβλέψιμο. Η καμπύλη εμπειρίας διαφέρει από

τις οικονομίες κλίμακες και στηρίζεται κυρίως στις γνώσεις που απαιτούνται για

την παραγωγή του προϊόντος, στις τεχνολογικές βελτιώσεις και στον

επανασχεδιασμό του προϊόντος.

Εκτός της καμπύλης εμπειρίας, υπάρχουν βέβαια και άλλες περιοχές όπου

μπορεί να υπάρξουν μειώσεις κόστους όπως (Wilson et al., 1995):

Ø Η παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων (μάρκες κτλ) όπου μπορεί να

υπάρχουν οικονομίες που δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν σε τοπική βάση.

Ø H συγκέντρωση του παραγωγικού δυναμικού σε μία ή δύο μεγάλες

εγκαταστάσεις σε χώρες όπως η Ν. Κορέα, Ταϊβάν και Φιλιππίνες οι οποίες

προσφέρουν χαμηλό κόστος.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H GIpamyum K011 n :aKmm Siva: 0001 7:01) épxovw: GS pug 017:0 :0v topéa

:01) 0:001:01). H xpficn :01)g GS STELXSLpfiGSLQ K011 dkksg 7:0}:1:u<ég STEIXSLpfiGSLQ

017:0:1:01')08 Myn npocappoyfi 000v acpopé: m GIpamyLKfi 8V YéVSl.

H STELXSlpnGlaKfi GIpamyum K010001231 :1g ayopég K011 :01)g déoug 0:01)g

07:0i01)g 001 9:81:01)py8i p.101 swlpsia. H avwvwmm 1i STEIXSIpnpaIlKfi

GIpamyum K010001231 7/10: p.10: Sséouévn snlxsipncm m [50:01] 7:d v 07:oia 001

avoavwwi. H swapmfi GIpamyum anocpaciésw: cvvfiewg 0:0 7:}:01i010 :01)

K000010001) mg (17:00:0Mg K011 :01) opdpawg mg 8:01:08n (Nicolis, 2012),

8119:0517 mg Sfikwcng mg sntxsipncmg, :01) Vlad 1)7:d81 K011 :01) :1 7:00K81wl v01

viva. H avoatmfi GIpamyum agapIdWL 017:0 :Lg LKav0m:8g, :01

TEXSOVSK‘Cfipatfl. K011 :1g aévvauisg mg 8:01:08n 68 Gxécm 11.8 :01 xapaKmpLGa

mg ayopdg K011 :1g av:ics:01xsg 81w01:0m:8g, :01 801mm): (music: K011 :Lg aévvauisg

:oov avoovww’ov mg.

H 1181203011 :01) K00:01)g Dnfipga (XVéKOLGSV évo: aavma') GTOLXSiO

avoakKfig 2:pamyu<fig, éyws 88 83:01:08a Snpocplkfig mv SSKaSIioc :01)

1970, Mww mg Gswpiag mg <<Kau7:1')?mg spnatpiag». H K011).7:1')?m sunglpiag Gswpsi

0:1, 000 11.10: snlxsipncn 000003081381 spnatpiav 7:000:w 8v0g 7:po'1‘0v:0g :000

:0 K00:0g 001 (pOiVSL Kan): :pé7:0 npoBkéwlpo. H K011).7:1')?m sunglpiag 8101(pép81 017:0

:1g 01K0vopieg 10:12:10:n K011 Gmpigswt Kvpiwg 0mg yvo’acmg 7:01) 017:0:1:01')\/:011 7/101

mv napaywyfi :01) 7:po'1‘0v:0g, 0mg svokoymég BSMLO'JGSLg K011 0:0v

87:0W010X881010110 :01) 7:po'1‘0v:0g.

EK:0g mg Kapnfikng sunglpiag, 1)7:d01)\/ [591501101 K011 dkkeg nsptoxég 07:01)

pnopsi v01 1)7:(S:pé§01)v 1181(b081g K00:01)g 07:cog (Wilson et a1., 1995):

> H 7:01y1<001uo7:0m0n :wv STELXSLpfiGSOJV (pdsg K:?:) 07:01) 11.7:opsi v01

1)7:d01)\/ 01K0v011i8g 7:01) 881/ 001 117:000130001 v01 1)7:(ipé§01)v GS :07:u<fi B15101].

> H GD'yKéV‘CpOJGTl :01) napaywymoi) vapmoi) 68 pit): 17 8130 psydksg

syKawGIdGSIg GS xo'apsg 07:0)g n N. Kopéa, Ta’t‘d K011 CI>LM7:7:ICV8g 01 07:0n

npoccpépouv xaunké K00:0g.
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Ø H τροποποίηση σχεδίων για την απλοποίηση της παραγωγικής

διαδικασίας και η χρήση νέων υλικών.

Ø Η επίτευξη μεγάλης αποτελεσματικότητος του εργατικού

δυναμικού με την επένδυση σε καινούργιες εγκαταστάσεις και διαδικασίες.

Ο δε Aaker D. (1992) αναφέρει τους παρακάτω τρόπους που μια επιχείρηση

μπορεί να αποκτήσει χαμηλό κόστος:

Ø Προϊόντα / υπηρεσίες χωρίς καλλωπισμούς (no frills).

Ø Χαμηλού κόστους σχεδίαση προϊόντος.

Ø Πλεονέκτημα κόστους σε Α’ ύλες.

Ø Χαμηλού κόστους διανομή.

Ø Χαμηλού κόστους εργατικό δυναμικό.

Ø Κυβερνητικές χορηγίες.

Ø Πλεονέκτημα εγκατάστασης.

Ø Αυτοματοποίηση παραγωγής και νεωτερισμός.

Ø Αγορές φθηνού κεφαλαιουχικού εξοπλισμού.

Ø Μειώσεις γενικών εξόδων.

Ø Οικονομίες κλίμακας.

Στη συνέχεια, με το να ακολουθήσει η επιχείρηση την Στρατηγική

«Διαφοροποίησης» δίδεται έμφαση σε ένα σημαντικό στοιχείο του «Μίγματος

Marketing» και επομένως μπορεί να είναι ηγέτης ποιότητας (Mercedes κτλ),

ηγέτης υπηρεσιών (Me Donalds), ηγέτης σε τεχνολογία κτλ. Η Διαφοροποίηση

μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας την εικόνα της μάρκας ή της συσκευασίας,

(ένα τέχνασμα ιδιαίτερα επιτυχημένο σε ώριμες αγορές όπου οι φυσικές διαφορές

των προϊόντων είναι δυσδιάκριτες).

Είναι φανερό ότι η Στρατηγική Διαφοροποίησης απαιτεί ένα διαφορετικό

μίγμα ικανοτήτων και συμπεριφορών σε σχέση με την «Ηγεσία Κόστους» όπως,

είναι η ευελιξία και οι πρωτοποριακές ιδέες. Παρακάτω παρατίθενται τα

κυριότερα στοιχεία για την Διαφοροποίηση (Aaker, 1992):

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

> H Ipononomon GXSSi yla mv ankonomcn mg napaywymfig

810L51K0L6iag Ken. 11 xpfion véoav UMKO'JV.

> H snirsvgn psydkng anorskscpatmémtog T01) spyatmoi)

vapmoi) us mv snévévcm GS Kawofipyleg syKawctSIg Kw. 810L8LKaGi8g.

O 82 Aaker D. (1992) avatpépsr tong napaKd Ipc'movg 7:01) pm smxsipncm

wtopsi va OHIOKmGSL xoqé Kéctog:

Hpo'iévw / Dnnpscisg xoapig Kakkwmcpofig (no frills).

qmkoi) Kéctovg séiacm npo'iévrog.

HksovéKmpa Kéctovg 68 A’ (meg.

qmkoi) Kéctovg Stavopfi.

qmkoi) Kéctovg spyatmé vaumé.

KnBspvnuKég xopnyieg.

HksovéKmpa syKatdcwcng.

Amopatonomcm napaywyfig Kw. vswtspwuég.

Ayopég (penvoi) Kscpakmouxmoi) sgonkwpoi).

Msubcmg yevmo’av sgééwv.

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Omovopieg KMuaKag.

2m Guvéxswc, us to V0. aKOXOUGfiGSI n smxsipncm mv tamyum

«Atacpoponoincmg» 8126mm éucpacm GS éva (mum/um GIOIXSio T01) «Miyuatog

Marketing» Kw. snouévoag unopsi va Siva]. nyémg nelémwg (Mercedes K19»),

nyémg Dnnpscw'av (Me Donalds), nyémg GS svokoyioc KT)». H Atacpoponoincm

wtopsi va enttsvxesi xpncluonoubvwg mv SlKéVU. mg pdag 1i mg GUGKSUaGiag,

(éva Iéxvacua télaitspa smwxnpévo GS obplusg ayopég (37:01) Ol (pUGIKég Stacpopég

tow npo't‘évroav Siva]. SUGSLdnsg).

Eivou (pavspé (3n n tamyum Auxcpoponoincmg anansi éva SlacpopsuKé

piypa LKavomtoav Kw. Gnunspupopo'av 68 Gxécm us mv «Hysciu Kéctovg» (37mg,

given 11 svsklgia Kw. Ol npwtonopwmég téésg. HapaKd napatiGsvwr w

Kvplétspa (Storxsia yla mv Atacpoponoincm (Aaker, 1992):
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Ø Επιλογή της ποιότητας.

Ø Αναγνωρισιμότητα Μάρκας (Brand awareness).

Ø Συσχετισμός Μάρκας (Brand associations).

Ø Προσανατολισμός στον πελάτη.

Ø Πίστη μάρκας.

Ø Βάση πελατών.

Ø Ιδιότητες προϊόντος (product features).

Ø Στοιχεία υπηρεσίας.

Ø Τεχνική ανωτερότητα.

Ø Κανάλι διανομής.

Ø Εύρος γραμμής παραγωγής.

Από τα παραπάνω θα σταθούμε ιδιαίτερα σε δύο, την ποιότητα και την

αναγνωσιμότητα της μάρκας. Μερικές από τις κύριες διαστάσεις της ποιότητας

όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες παρουσιάζονται κατωτέρω (Πίνακας

4.1):

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

V
Emkoyfi mg mtomwg.

Avavptotnomw Mdag (Brand awareness).

Evoxsnopog Mdag (Brand associations).

Hpooavaroktopog otov nskdm.

Hiom ndag.

Bdon nekaro’av.

Iétotntsg npo't‘évrog (product features).

Ztmxsia mmpsoiag.

Tsxvum atspomw.

Koo/(1M Stavopfig.

E13909 YWHMQ moon/03mg-

And to napomdvoa 00c oweofius totaitspa 68 8130, mv norémw Kat mv

avavotuomw mg ndag. MsptKég (mo ttg Kfiptsg Staotdomg mg 71:016mwg

ooov acpopd w npo't‘ovw mm Hg mmpsoieg napovotdgot Katwtépw (HivaKag

4.1):
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Πίνακας 4.1: Διαστάσεις της ποιότητας

Προϊόντα Υπηρεσίες

Απόδοση Αξιοπιστία

Διάρκεια Ανταπόκριση

Συμμόρφωση με προδιαγραφές Δεξιότητες

Στοιχεία Βαθιά κατανόηση

(Empathy)

Όνομα

Αξιοπιστία

Εξυπηρέτηση

Ταιριασμένο & έτοιμο (Fit &

Finish)

Πηγή: Aaker, 1992

Μία λεπτομερής εξέταση της σχέσης μεταξύ «εκλαμβανόμενης ποιότητας»

(perceived quality) και άλλων στρατηγικών μεταβλητών εκτός από την απόδοση

(ROI) κατέληξε στο ότι η εκλαμβανόμενη ποιότητα επηρεάζει το μερίδιο αγοράς,

την τιμή, έχει άμεση επίπτωση στην κερδοφορία και δεν επηρεάζει τα κόστη

αρνητικά.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

I‘IivaKaq 4.1: Ataordoaq mg nom’tntaq

Hpo'iévra lpsaisg

Anéfioon Aétomcria

Aldpksw AV‘CaTEéKpKSTl

2011116qa us npofitaypmpég Aaétérmag

Emma-1w Baetd Karon/(311611

(Empathy)

'Ovo ua

Aélonwtia

Eévnnpémon

Talptaapévo & é‘romo (Fit &

Finish)

Hnyfi: Aaker, 1992

Mia kantopspfig sééwcn mg Gxécng uswéfi <<8Kkaufiavép8vng TEOlé‘Cn‘Cag»

(perceived quality) Kai (30»k tatnymo'av psMw’Jv SKIég (m6 Inv anééocn

(ROI) Katéknéa (no (3n n SKMLuBm/éusvn nou’nnw snnpsSL to uspiéto ayopdg,

Inv nufi, éxet duscn snimoacn tv Kspéocpopia Kw. 88v snnpsSI w KéG‘CTl

apvntmd.
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Και την Αναγνωρισιμότητα της Μάρκας (Brand awareness) είναι φανερό ότι

η γνώση του προϊόντος προσδίδει ορισμένα σημαντικά πλεονεκτήματα όπως ότι

προσδίδει μία αίσθηση εξοικείωσης αποτελεί ένα σημάδι παρουσίας, δέσμευσης

και αποτελεί το πρώτο βήμα για την επιλογή σχεδόν οποιοσδήποτε απόφασης

προσανατολισμού στον πελάτη.

Στην Στρατηγική «Εστίασης», η επιχείρηση εστιάζει τις προσπάθειες της σε

ένα «στενό» τμήμα της αγοράς αντί να ακολουθεί μία «ευρύτερης βάσης

Στρατηγική». Έτσι κτίζεται μία σε βάθος τεχνογνωσία του τμήματος της αγοράς

καθώς επίσης υψώνονται και φράγματα εισόδου λόγω της φημολογίας περί

«ειδικού» στον χώρο (specialty). Μόλις η επιχείρηση καθιερωθεί στον χώρο,

ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες της αγοράς, αναπτύσσει είτε μία Στρατηγική

Διαφοροποίησης είτε Ηγεσίας κόστους. Στην πράξη, απεδείχθη ότι η Στρατηγική

Εστίασης ταιριάζει καλύτερα σε μικρές επιχειρήσεις καθ' όσον αυτές μόνον έχουν

την ευελιξία να ανταποκρίνονται άμεσα στις ειδικευμένες ανάγκες των μικρών

τομέων.

Η Στρατηγική μπορεί να έχει και άλλες στρατηγικές ωθήσεις εκτός από την

Διαφοροποίηση και το χαμηλό κόστος, οι οποίες παρουσιάζονται κατωτέρω

(Διάγραμμα 4.4):

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Kw. mv Avayvoaptcsmémw mg Mdag (Brand awareness) Siva]. (pavspé (311

n yvo’acm T01) npo't‘évrog np065i581 optcspéva 6111.10“!a nksovsmfiuaw (37mg (311

np065i581 pia aiacm sgomsiwcng anorsksi éva 0111,1661 napovciag, Sécpsvcng

Km anorsksi to npo’ato [5mm yla mv smkoyfi séév 07t01005fi7t018 omécpacmg

npooavatoktspoi) GIOV nakdm.

v tamyum «Ectiacng», n smxsipncn sattdgm Itg npocndeswg mg 68

éva «Grave» 11.1mm mg ayopdg avri V0. aKokovesi uia «svpfitspng Bdcmg

tamymfi». 'EIGL Ktigswl uia 68 BdOog svoyvoacia T01) Ipfiuatog mg ayopdg

Kaeo'ag aniong Dwo'avot Kw. (ppm/paw 8166801) kéyw mg (pnuokoyiag nspi

<<2161K013>> GIOV 7(0p (specialty). Méktg n smxsipncm Kaelspwesi GIOV xo'apo,

avdkoya as Hg 8151Kég GUVOfin mg ayopdg, avambccm sits uia tamynm

Awupoponomcmg sits Hysciag Kéctovg. v npdén, ansésixen (m. n tamyum

Ectiaong wtptdCSL Kamtspa GS pLKpég smxswficmg me' (360v amég uévov éxovv

mv svsktgia V0. avmpivok dpsca 011g SLSIKSUpévsg owdsg tow umpo’av

topéwv.

H tamynm wtopsi V0. éXSI Kat dkksg tamymég wOfiGSIg SKIég (m6 mv

Awupoponomcm Km to xaunké Kéctog, Ol onoisg napovctdgovwl Katwtépw

(Aldypaupa 4.4):
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Διάγραμμα 4.4.: Στρατηγική ώθησης

Πηγή: Aaker, 1992

4.2.3. Υλοποίηση στρατηγικής

Η υλοποίηση της στρατηγικής που επιλέγεται από την εκάστοτε

επιχειρηματική μονάδα επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένων

προγραμμάτων, προϋπολογισμών και διαδικασιών. Η ορθή και σωστά

συντονισμένη λειτουργία των επιμέρους αυτών εργαλείων, είναι αυτή που σε

τελική ανάλυση καθορίζει το αν μια σωστή στρατηγική θα πετύχει ή θα αποτύχει

στην πράξη (Παπαδάκης, 2007).

Η εφαρμογή της στρατηγικής στην πράξη είναι μία διαδικασία εξαιρετικά

πολύπλοκη και σε καμία περίπτωση σύντομη χρονικά. Απαιτεί έλεγχο και

επίπονες διαδικασίες λήψης σημαντικών αποφάσεων σχεδόν καθημερινά. Γι’

αυτό, άλλωστε, και μέσω της διαδικασίας αυτής είναι δυνατόν να προκύψουν

σημαντικότατες αλλαγές στον τρόπο διοίκησης της εταιρείας, στη δομή και την

κουλτούρα καθώς και στο ανθρώπινο δυναμικό της (Olsen, 2012). Η υλοποίηση

της στρατηγικής ουσιαστικά πραγματοποιείται με τη συνεργασία των κατώτερων

και των ανώτερων στελεχών, δηλαδή του συνόλου του ανθρωπίνου δυναμικού

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOZ‘. MIAZ EHIXEIPHZHZ‘.

Florian!)/
.luuyxa‘xmuizyull‘\ _ /

\ n-- 5‘\\\\ ,-’
\\,/L‘teamylxi]\\ _ [15:13)a [Pnunplznn]

I. wenons ',.-o---—'
. (strategic .

thrusts)A“ “I,
/ \

Xn‘xrln xr'xm ‘ ‘ ,' ' )8 Luu'p‘nu

Aldypaflfla 4.4.: Erpamylmi $011011;

Hnyri: Aaker, 1992

4.2.3. Ykonomm] atpatnymfig

H Ukonomcn mg tamyumg 7:01) smkéymal (m6 mv SKdGIOIs

smxmpnuatmfi uovdéa entrvyxdwsrm uécw mg owdmwgng GUVKSKpLuéVOJV

npoypapudtwv, npofinokoywpo’av Kat SLaSLKacubv. H opefi Kw. Gwctd

GUVIOVLGpévn ksnovpyiu tow smuépovg amo’w spyaksiwv, Siva]. 0mm 7:01) 68

189mm owdkvcm Kaeopigm to 0w ma 60mm tamyum 0a nerfixet 1i 0a anomxm

v npdén (HanaKng, 2007).

H scpapuoyfi mg tamyumg v npdén Siva]. uia SLaSLKacioc sgatpsa

ROMmXOKn Ken. 68 Kama nspimwcn (uh/101m xpovmd. Anansi éksyxo Kw.

sninovsg Staémacisg Mwng aownKo'av (mocpdcswv séév Kaenuspwd. FL’

(1016, dkkwcts, Kw. uécw mg SLaSLKaGiag (xvmg Siva]. vatév va npom’nyovv

Gnuowtméwrsg akkayég 010v Ipc'mo Stoilmcmg mg atatpsiag, 0m 80M Kw. mv

Kovktofipa Kaeo'ag Kw. GTO avepo'mwo vaumé mg (Olsen, 2012). H Ukonomcn

mg tamyumg OUGLOLGILKdL npaypatonowitm us m cvvspyacia tow Kato'atspwv

Kw. tow avo'atspwv Gtsksxo'av, Snkaéfi T01) cvvékov T01) avepwnivov vaumofi
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μίας επιχείρησης. Κάποια βασικά στοιχεία της υλοποίησης της στρατηγικής

αναφέρονται παρακάτω.

Ένα βασικό στοιχείο  είναι τα προγράμματα.. Πρόγραμμα είναι ο

καθορισμός των επιμέρους διαδικασιών και βημάτων που απαιτούνται για την

επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδίου (Παπαδάκης, 2007). Για

παράδειγμα, η προσπάθεια δημιουργίας και προώθησης ενός νέου προϊόντος

μπορεί να διακριθεί σε επιμέρους διαδικασίες. Ουσιαστικά, το πρόγραμμα ως

λειτουργία προσανατολίζει, δίνει κατεύθυνση δράσης στην επιχείρηση.

Η εφαρμογή ενός προγράμματος μπορεί να σημαίνει σημαντικές αλλαγές.

Πιθανές αλλαγές στα στρατηγικά σχέδια της επιχείρησης μεταφέρονται μέσω των

προγραμμάτων και δρουν διαρθρωτικά στη συνολική οργάνωση και δομή της

επιχείρησης.

Στη συνέχεια έρχεται ο προϋπολογισμός (Olsen, 2012). Ο προϋπολογισμός

είναι ουσιαστικά η ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος, η ανάλυση του πόσο

θα κοστίσει σε μία επιχείρηση μια συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς και των

κερδών που αναμένονται από αυτή (π.χ. προϋπολογισμός για διαφήμιση, για

έρευνα και ανάπτυξη).

Αποτελεί το σύνδεσμο ανάμεσα στη στρατηγική της επιχείρησης και τις

χρηματοοικονομικές της υπηρεσίες και στην πράξη καθορίζει το ποιες

στρατηγικές ιδέες προγράμματα θα εφαρμοσθούν. Αυτό συμβαίνει, γιατί κανένα

σχέδιο ή προσπάθεια, όσο φιλόδοξη και καινοτόμος και αν είναι, δεν πρόκειται να

εφαρμοσθεί, αν κριθεί από την εταιρεία ότι η απόδοση του κεφαλαίου που

απαιτείται για την πραγματοποίησή της και τα αναμενόμενα κέρδη είναι ανεπαρκή

(Olsen, 2012). Στόχος, λοιπόν, του προϋπολογισμού είναι η διαφύλαξη της

αποδοτικότητας του εταιρικού κεφαλαίου και κατ’ επέκταση η στήριξη της αξίας

της μετοχής της επιχείρησης.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

11101g 87:1xsipn0ng. Kdmoux Busmd 0:01X8101 mg 09:07:01n0ng mg tamyumg

0010109200v 7:01p01Ké1:0).

'Eva Baomé 0:01X810 81V011 :01 npoypdpuaw.. Hpéypapua 81V011 0

K0100p10110g :wv 87:111ép01)g 810181K01010'3v K011 Bndwv 7:01) ()17:011:01')\/:011 7(101 mv

87:1:80231 8v0g 01)){K8Kp111é1/01) 0:p01m1{11<01') 09025101) (Hanaédumg, 2007). F101

7:01pd1581y1101, n 7:p007:0108101 81111101)p1{101g K011 7:p0030n0ng 8v0g vé01) 7:p0'1‘0v:0g

117:0p81 v01 8101Kp1081 GS 87:111ép01)g 810151K01018g. O1)01010:1Ké1, :0 7:p0yp01111101 03g

9181:01)py101 7:p0001v01:0711§81, SiVSL K01:81')01)v0n Spdcng v 87:1xsipn0n.

H scpappoyfi 8v0g npoypdupatog 117:0p81 1/01 01111010181 aavnKég akkayég.

H1001vég akkayég 0:01 0:p01my11<é1 Gxééux mg 87:1xsipn0ng 118:0(pép0vw1 119200) :wv

npoypappd:wv K011 800w 8101p0p0):11<d1 0m 01)V0711Kfi opydwoacm K011 801m mg

87:1xsipn 011g.

2m cvvéxsux épxswu 0 7:p01')7:0?101{10110g (Olsen, 2012). O 7:p01')7:0?10y10110g

813/011 0001010:1Ké1 n 7:000:11m écpacm 8v0g npoypdpuatog, n 0010171001] :01) 7:000

001 K00:1081 68 11101 87:1xsipn0n 11101 GDYKSKplpéVTl 810181K010101, K01003g K011 :wv

Kspéo'av 7:01) avauévovw1 017:0 011)m (7mg. 7:p01')7:0?101{10110g 7(101 8101011111011, 7(101

épsnva K011 01Vé17::1)2;n).

A7:0:87181 :0 Gin/580110 00101118001 0m 0:po1my11<fi mg 87:1xsipn0ng K011 :1g

xpnpawomovopmég mg 1)7mp801'.8g K011 v npdén K010000281 :0 7:018g

0:p()1my11<ég 16é8g npoypdppaw 001 scpap11000013v. A1):0 GDMBOLiVSI, y101:1 Kowéva

03002510 11 7:p007:é108101, 000 0191050231 K011 K011VO:0110g K011 011/ 80/011, 881/ 7:p01<81:011v01

scpap1100081, 01v Kp1081'. 017:0 mv 8:01p8101 0:1 11 017:080011 :01) K800710101) 7:01)

()17:011:81:011 7(101 mv 7:p01y1101:07:01ncfi mg K011 :01 avausvépsva Képén given avsnapKfi

(Olsen, 2012). 2:0xog, 2:017:0v, :01) 7:p01')7:0?10y101101') 813/011 11 81010139101931 mg

017:080:1K0m:01g :01) 8:01p1K01') K800710101) K011 K01:’ snéKtacn n 0mp1§n mg agiag

7:119 Hatoxfig I119 sntxsipncng-
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Πέρα από αυτό, στην πράξη ο προϋπολογισμός προσφέρει μια λεπτομερή

ανάλυση των επιμέρους λειτουργιών ενός προγράμματος και είναι ιδιαίτερα

χρήσιμος ως εργαλείο, τόσο κατά το στρατηγικό σχεδίασμά όσο και στην

αποτίμηση της επιτυχίας ή όχι των επιχειρησιακών προγραμμάτων (Olsen, 2012).

Παρακάτω είναι οι διαδικασίες. Διαδικασίες ονομάζουμε τις λειτουργίες

εκείνες της επιχείρησης, οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε έναν

συγκεκριμένο αριθμό επιμέρους απλών και τις περισσότερες φορές συχνά

επαναλαμβανόμενων ενεργειών. Για παράδειγμα, μπορούμε να ορίσουμε

συγκεκριμένες διαδικασίες για τον εφοδιασμό της παραγωγικής μας

δραστηριότητας με πρώτες ύλες. Η βασική τους διαφορά από τα προγράμματα

είναι ότι διακρίνονται από μεγαλύτερη συνοχή και αυτοματισμό στη λειτουργία

τους, ενώ αντίθετα τα προγράμματα υποδιαιρούνται σε μικρότερες επιμέρους

διαδικασίες.

4.2.4. Αξιολόγηση και έλεγχος

Η αξιολόγηση της στρατηγικής είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση,

καθώς μέσα από αυτήν η διοίκηση μπορεί να διαπιστώσει το Βαθμό επίτευξης των

προκαθορισμένων στόχων.

Η αξιολόγηση της στρατηγικής μιας επιχείρησης επιδιώκει να απαντήσει σε

Βασικά ερωτήματα που έχουν σχέση με την καταλληλόλητα των στόχων, των

πλάνων, των πολιτικών καθώς και των αποτελεσμάτων της στρατηγικής που

εφαρμόζει η επιχείρηση. Η απάντηση των ερωτήσεων αυτών δεν είναι εύκολη,

καθώς μια σειρά μεταβλητών κάνουν ακόμα πιο δύσκολη την αξιολόγηση της

στρατηγικής. Αυτοί είναι (Mckeown, 2012):

Η μοναδικότητα κάθε επιχειρηματικής μονάδας. Αυτό σημαίνει ότι δεν

μπορούμε να αποφασίσουμε εύκολα για το ποια στρατηγική είναι σωστή και ποια

είναι λανθασμένη.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Hépa (17:6 (1016, v npdén 0 npofinokoywuég npoccpépSL ma kantopspfi

avdkvcm tow snlpépovg katrovpyw’av svég npoypdppatog Kw. Siva]. tétairspa

xpfiotuog 03g spyaksio, “C660 mud to tamymé séiacpd (300 Km v

(mommcm mg entruxiag 1i (370, row smxmpncwmo'av npoypapudtwv (Olsen, 2012).

HapaKd given 01 Slaémacisg. Ataémacieg ovopdgovus Itg kanovpyieg

SKSivsg mg smxsipncng, 01 07:0n unopobv V0. Dnoétatpseofiv 68 évow

GUYKSKpLuéVO aptGpé smuépovg anko’av Kw. Itg nsptccétspsg (popég cvxvd

snavakaufiavéusvwv svspysubv. Fla napdéswpa, pnopofius V0. opicsovus

GUYKSKpLuévsg Slaémacieg yla ‘COV scpoétacpé mg napaywyumg pug

Spacmptémwg us npo’atsg (meg. H Baomfi tong Stacpopd (m6 w npoypduuaw

given (311 StaKpivov (m6 payakfitspn cvvoxfi Kw. antouanspé 0m katrovpyioc

tong, 8V6) avriesw w npoypdpuaw Dnoélalpofiwm 68 pmpétspsg smuépovg

810L51K0L6i8g.

4.2.4. Aglokéyncn Km éksyxog

H aglokéynon mg tamyumg Siva]. (mapaimm yla mes smxsipncm,

Kaeo'ag uéoa (m6 0La 1] 8101501611 unopsiva Slanlcto'acm to Baepé snirsvgng 103v

upOKaeopwpévwv G‘CéXOJV.

H agtokéyncn mg tamyumg mag smxsipncmg sméw'aKSI V0. omen/magi. 68

Bacmd spwmpaw 7:01) éxovv GXéGTl us mv Kawkknkéknw tow Gtéxwv, tow

nkéwoav, tow nohrmo’av Kaeo'ag Kat tow anorekecpdtwv mg tamyumg 7:01)

scpappégm n smxsipncn. H andwmcm tow spoamcsoav amo’w 88v Siva]. 813mm,

Kaeo'ag ma Galpd pawBMto’av douv aKépa mo 866K070] mv agtokéyncn mg

tamyumg. Amoi given (Mckeown, 2012):

H povaémémw mes smxswnpatmfig uovdéag. Amé aaiVSL (m. 88v

pnopofius V0. (mocpaoicsovps sbKoka yla to now tamyum Siva]. 00mm Kw. now

given kaveaopévn.

68|



ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

69 | Σ ε λ ί δ α

Η στρατηγική έχει άμεση σχέση με την επιλογή επιχειρηματικών στόχων.

Είναι εύλογο πολλά διοικητικά στελέχη να θεωρούν πολύ πιο εύκολο να θέτουν ή

να προσπαθούν να ικανοποιήσουν κάποιους στόχους, παρά να τους αξιολογήσουν.

Τα τυπικά συστήματα της αναθεώρησης μιας στρατηγικής, τα οποία τείνουν

να επηρεάζουν τις αρχές Βάσει των οποίων λειτουργεί η επιχείρηση, ενδέχεται να

δημιουργήσουν συγκρούσεις μεταξύ των στελεχών, αφού οδηγούν σε ερωτήσεις

του τύπου ποιος έχει τα προσόντα για να αξιολογήσει την επιτυχία ή αποτυχία της

στρατηγικής (Mckeown, 2012).

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας καθώς και η ταχύτητα με την οποία

διαχέονται και απαξιώνονται σήμερα οι τεχνολογικές καινοτομίες. Κάτω από

αυτές τις συνθήκες η εξασφάλιση διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

γίνεται δυσκολότερη από ποτέ.

Ο μεγάλος βαθμός διεθνοποίησης που οδηγεί σε ένταση του ανταγωνιστικού

περιβάλλοντος. Η διεθνής αγορά διαμορφώνει διαρκώς νέες ευκαιρίες και νέες

απειλές που απαιτούν από τις επιχειρήσεις ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε

αυτές.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα μοντέλο, εκ των υστέρων αξιολόγησης της

επιχειρησιακής στρατηγικής. Το μοντέλο αυτό αξιολογεί το κατά πόσον οι

στρατηγικές επιλογές της επιχείρησης έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Κατά

συνέπεια, αξιολογεί τη στρατηγική μετά την υλοποίησή της. Τα κριτήρια που

λαμβάνει υπόψη είναι κατά πόσον η στρατηγική εφαρμόσθηκε ατελώς, κατά

πόσον οι υποθέσεις και οι υποσχέσεις ήταν βάσιμες, κατά πόσο διαγνώσθηκε

σωστά η υπάρχουσα κατάσταση κ.λπ.

Είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποδείξει κανείς ότι μία συγκεκριμένη

στρατηγική είναι η άριστη ή ακόμα να εγγυηθεί ότι θα υλοποιηθεί αποτελεσματικά

από την επιχείρηση. Μπορεί όμως να αξιολογήσει εάν αυτή έχει κάποια κρίσιμα

ελαττώματα.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H 0:001my11m éxs: (3111,8011 0xé0n 11,8 mv 87:17:0yfi 87:1XSLpn11M1Ko'3v 0:07am.

Eivou 8139:07/0 7:090:01 8101K11:11<01 0:8}:éxn v01 0803001311 7:09:13 7:10 81')1<0?:0 v01 Gétovv 11

v0: 7:po07:01001')v v01 1K0w07:01.11001)v Kd7:0101)g 0:0)(01)g, 7:010:31 v01 :01)g ag1ok0yfi001w.

T01 :1)7:11<01 01)0m1101:01 mg avaeso'apn0ng mag 0:001my11mg, :01 07:0101 :sivovv

v01 ennpsdgouv :1g apxég B01081. :wv 07:0i k81:01)p7{81'. n 87:1xsipn0n, svééxswL v01

8np1000yfi001w 0Upo13081g 08:02:13 :wv 0:8):8XO'JV, (1001') 05ny01’w 68 800):fi081g

:01) :1')7:01) 7:010g éxs: :01 7:po00v:01 7/101 v0: 02:10k0yfi081 mv 87:1:Uxio1 1i 017:0:1)X{01 mg

0:001my11mg (Mckeown, 2012).

H pen/8011201 sgéhgn mg :sxvokoyiag Kaeo'ag K01 n :axfimw 11,8 mv 07:01.01

Slaxéovwl K01. anagwbvovwl 011118001 01 :sxvokoymég Kawowpieg. Kama 017:0

011):ég :1g 001/011n 11 8331000190011 8101mpfi011101) av:ayoav10:11<01') TEMBOVSK‘CfiHOfi‘COQ

yivsw: 8001(0)“):8011 017:0 7:0:é.

O psydkog Baepég 8180v07:01n0ng 7:01) 08nysi 0s 9211:0101] :01) av:ayoav10:11<01')

naplfidkkovwg. H Sleevfig 011/0001 Stauopcpobvs: 81010n vésg SUKatpisg K01. vésg

anatkég 7:01) 07:01:01')v 017:0 :1g SWIXSLpfiGSIQ men/0mm dus0ng 7:000001107mg 68

011):ég.

2m GDVéXSlOL 7:00000101C8w1, éva powéko, 8K :oav 1)0:époav 02:10k0yn0ng mg

STEIXSlpTlGlaKfiQ 0:001my11mg. T0 powéko (10:0 afiwkoysi :0 mm): 7:000v 01

0:p(xmy11<ég 87:1}:0yég mg 87:1xsipn0ng écpspow :01 87:1601mw a7:0:s>:é0pa:a. Kan):

01)vé7:8101, afiwkoysi m 0:001my11m 118:0: mv 09:07:01n0fi mg. T01 Kplmpla 7:01)

kapfidvm 1)7:01|1n Siva: Kan): 7:000v n 0:001my11m 8001011000111<8 01:89:05; Kan):

7:000v 01 1)7:00é081g K01. 01 1)7:00xé081g fiwv [501011189 Kan): 7:000 8107/1/050011K8

0:00:01 11 1)7:(S:px01)001 Katd0w0n 199:7:

Eivou 82:01:08a 8130mm v01 017:0881581 Ken/Sig 0:1 1:10: 01)){K8Kpmévn

0:001my11m given 11 (3:010:11 11 01(01):): v01 syyvnesi 0:1 001 09:07:0111081 017:0:8k80110mK01

017:0 mv SRIXSipHGT]. M7:ops1'. 011mg v01 0&10k0yfi081 8011/ (mm éXSI K1317:01.()1 K012011101

89:01::0'3110w.
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Ένα από τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διέπουν τη στρατηγική είναι η

ικανότητά της να προσδίδει συνάφεια και αλληλουχία στις πράξεις της

επιχείρησης (Mckeown, 2012). Η έλλειψη συνέπειας σε μια επιχείρηση οδηγεί

συχνά σε εσωτερικές συγκρούσεις και φιλονικίες. Αυτά τα φαινόμενα μπορούν να

εκλείψουν, εάν αντιμετωπιστούν κατάλληλα οι παράγοντες που τα προκαλούν.

Ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο μια επιχείρηση σχετίζεται με το περιβάλλον

της έχει δύο προϋποθέσεις: η επιχείρηση πρέπει να προσπαθεί να προσαρμόζεται

στις αλλαγές του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο δρα και η επιχείρηση πρέπει να

ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες επιχειρήσεις του περιβάλλοντος της προκειμένου να

επιβιώσει.

Η στρατηγική της επιχείρησης θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτυγχάνει

και τις δύο αυτές προϋποθέσεις. Όμως και μόνο η διατύπωση της στρατηγικής

αυτής πόσο μάλλον η εφαρμογή της συναντά προβλήματα, δεδομένου ότι πολλές

μεταβολές του περιβάλλοντος της προέρχονται από αλληλεπιδράσεις που

συμβαίνουν μεταξύ συχνά αστάθμητων παραγόντων.

Η έννοια της συμφωνίας έχει σχέση με το συνταίριασμα των δύο

διαφορετικών αυτών επιδιώξεων. Το σημαντικότερο στοιχείο σχετικά με την

αξιολόγηση της συμφωνίας είναι να κατανοήσουν τα στελέχη για ποιο λόγο

ευημερεί η επιχείρηση και εάν αυτό μπορεί να διατηρηθεί και στο μέλλον. Σ’

αυτήν την προσπάθεια είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα στελέχη επαρκώς τις

οικονομικές βάσεις πάνω στις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση, καθώς και τη

δυνατότητα να ανταποκριθούν αυτές στις αλλαγές που ενδέχεται να συμβούν

(Mckeown, 2012).

Η στρατηγική συχνά είναι μια προσπάθεια δημιουργίας και εκμετάλλευσης

μοναδικών ικανοτήτων για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο διάστημα, καθώς και η

προσπάθεια παρεμπόδισης της αντιγραφής τους από τους ανταγωνιστές. Το

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να αποκτηθεί εάν μια επιχείρηση κατέχει

ανώτερους πόρους σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, ανώτερες ικανότητες

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

'Ev01 017:0 :01 941d:11sa 7:01) 7:087:81 v01 8187:0011 m 0:1)01my1Kfi 81V011 n

1K01v0m:01 mg v01 7:1)0051581 00110108101 K011 02191112009110 0:1g 7:pd12§81g mg

87:1X8ipncmg (Mckeown, 2012). H 891918111111 01)v87:8101g 08 11101 87:1x8ipncm 0811181

01))0/01 08 8003:8p1K8g 01)p013081g K011 01?:0v1K18g. A1):01 :01 (p111v0118v01 117:0001')v v01

8K?18111101)V, 801v (1v:1118:0)7:10:01')v K111019171n7101 01 7:ap(i17{0v:8g 7:01) :01 7:00K017101')v.

O :pé7:0g 01')11(poav01 118 :0v 07:010 11101 SRIXSipTlGTl 0918111281011 118 :0 7:8p1Bé1M10v

mg 8X81 8130 7:001')7:008081g: n 87:1x8ipncm 7:087:81 v01 7:0007:01081v01 7:000010110C81011

011g 0191910118g :01) 7:8p1130171910v10g 118001 0:0 07:010 8001 K011 n 87:1x8ipncm 7:087:81 v01

01v:01yoav1cs:81 :1g 1)7:0?:01718g 87:1X81pfic81g :01) 7:8p1150191910v10g mg 7:00K81118v01) v01

87:1[510'3081

H 0:001my1Kfi mg 87:1x8ipn0ng 001 7:087:81 v01 81V011 :810101 030:8 v01 87:1:1)7{X(S1V81

K011 :1g 8130 011):8g 7:001')7:008081g. 'O110)g K011 1101/0 n 8101:137:0)<m mg 0:001my1Kfig

011)mg 7:000 11019171011 1] 80010110111 mg 00110111101 7:00571111101I01, 88801181101) 0:1 7:0?1?18g

HEIGBOXéQ :01) 7:801150171910v10g mg npoépxok 017:0 02121119187:15001081g 7:01)

00111501131001} 118:01g1') cvxvd (10101011111031) 7:010017/0v:0)v.

H 81/1/0101 mg 01)11(poav101g 87181 0718011 118 :0 00111010100110 NW 8130

8101000811v 01010511 87:1511bg803v. T0 0111101VI1K01800 GIOLXSiO 0X8I1K01 118 mv

(1&1020111011 mg 01)11(poav101g 81v011 v01 K01:01V0fi001)V :01 018918901 1101 7:010 21010

8011118081 11 87:1x8ipncm K011 801v 011):0 117:0081 v01 8101111011081 K011 0:0 1189191011. 2’

011)mv mv 7:0007:0108101 81v011 0111101VI1K0 v01 K01:01V0fi001)V :01 018718901 87:010n :1g

01K0V0111K8g B151081g 7:01v0) 011g 07:018g 2181:01)py81 n 87:1x8ipn0n, K01903g K011 m

80110110111101 v01 av:017:0Kp1601')v 011):8g 0:1g 019191011{8g 7:01) 8V88X8I011 v01 00111301311

(Mckeown, 2012).

H 0:1)01my1Kfi 01))0/01 81v011 11101 7:0007:0108101 81111101)pyiag K011 8K118:01M181)0ng

1101/0151v 1K01v0m:03v 7(101 000 :0 81w01:0v 11810191131800 810101111101, K01005g K011 n

7:poc7:0198101 7:011)8117:(')810ng mg 01v:1ypo11pfig :01)g 017:0 :01)g 01v:01103v10:8g. T0

av:ayoav10:1K0 7:?180v8Km1101 117:0081 v01 017:0KmG81 8011/ 11101 87:1x8ipn0n K01:8X81

avo'):8po1)g 7:0001)g 08 0318011 118 :01)g av:ayoav10:8g mg, (1v0'318p8g 1K01v0m:8g
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εκμετάλλευσης τόσο των πόρων της όσο και των ευκαιριών που παρουσιάζονται,

ανώτερη θέση στην αγορά.

Η υπεροχή σε έναν από τους τρεις αυτούς τομείς είναι σημαντική τόσο για

την επιτυχία της επιχείρησης, όσο και για την αξιολόγηση και επιλογή της

στρατηγικής που αυτή ακολουθεί.

Συνεπώς, για να αξιολογηθεί η στρατηγική μιας επιχείρησης σύμφωνα με

αυτό το κριτήριο, θα πρέπει να εξεταστεί το εάν η επιχείρηση κατέχει τις

ικανότητες, τις δεξιότητες και το ταλέντο ώστε να εφαρμόσει τη στρατηγική που

έχει αποφασιστεί

Για την αξιολόγηση μία στρατηγικής είναι πολύ σημαντική και η ανάλυση

κινδύνου. Η εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων δεν αποτελεί ικανή προϋπόθεση για

την επιλογή μιας στρατηγικής. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός

επικινδυνότητας που η στρατηγική συνεπάγεται για την κερδοφορία και τη

βιωσιμότητα της εταιρείας και να διερευνηθεί κατά πόσο βρίσκεται εντός των

αποδεκτών ορίων κινδύνου.

Τα όρια αυτά διαφοροποιούνται βέβαια για κάθε εταιρεία και είναι

συνάρτηση της κουλτούρας, της δύναμης και της διάθεσης της εταιρείας να

εφαρμόσει μια περισσότερο ή λιγότερο επιθετική στρατηγική. Για παράδειγμα,

ενώ για πολλές ελληνικές επιχειρήσεις τα σχέδια επέκτασης στα Βαλκάνια

περνούν από το στάδιο της επανεκτίμησης λόγω της αστάθειας που επικρατεί στην

περιοχή, για άλλες ο Βαλκανικός χώρος ενδέχεται να προβάλλει ως ένας ιδιαίτερα

ελκυστικός χώρος δραστηριοποίησης.

Αν και δεν υπάρχει ένα συγκεκριμένο άριστο σύστημα αξιολόγησης για όλες

τις επιχειρήσεις, αφού αυτό θα πρέπει να είναι σχετικό με τα μοναδικά

χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως π.χ. το μέγεθος της επιχείρησης, το στυλ

διοίκησης, τους στόχους της, τα προβλήματά της, τις δυνάμεις της.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

8K118:01?17181)0ng :000 um 7:0003v mg 000 K011 :oav 81)K011p1d)v 7:01) 7:01001)0101g0v:011,

01v0'):80n 08cm v 01y0001.

H 1)7:8poxfi 08 8v01v 017:0 :01)g :p81g 011):01')g :01181g 81V011 aavnKfi :000 7(101

mv 87:1:1)X{01 mg 87:1X8ipncmg, 000 K011 7(101 mv 02:109101/11011 K011 87:1?107m mg

0:001my1Kfig 7:01) 011)m 01K0?101)081.

ZUV87:0')g, 7(101 v01 012:10910yn08i n 0:001my1Kfi 11101g 87:1x81pncmg Gfipcpoava 118

011):0 :0 Kp1mp10, 001 7:087:81 v01 82:8:010:81 :0 801V 11 87:1x81pn0n Ka‘CéXSI :1g

1K01v0m:8g, :1g 882:10m:8g K011 :0 :01918v:0 030:8 v01 80010110081 m tamwKfi 7:01)

8X81 017:0(p01010:81

F101 mv 012:10k07mcm 11101 G‘EpaInYlKfig 81V011 7:0711') 0111101VI1Kfi K011 n 0010171001]

K1V81')v01). H 8&010001911011 Dwnko'av 017:0500803v 88v 017:0:89181', 1K01vfi 7:001')7:0080n 7(101

mv 87:1?107m 11101g 0:001my1Kfig. 1—101d119101 7:087:81 v01 83:8:010:8i 0 0010110g

87:1K1V81)v0m:01g 7:01) 11 0:001my1Kfi GUV87:01y8:011 ){101 mv K805000010 K011 m

B1w01110m:01 mg 8:011p8101g K011 v01 818p8vvn081 K01:01 7:000 Bp10K8I011 8v:0g :wv

017:088K:0')v opiwv K1V51')v01).

T01 00101 011):01 8101(pOpO7:0101')v:011 08001101 7(101 K0108 8:011p8101 K011 81V011

cvvdpmon mg K01)?1:01')p01g, mg Sin/011mg K011 mg 810108cmg mg 8:011p8101g v01

80010110081 11101 7:8p1000:8po 1i )11y0:8po 87:108:1Kfi tamymfi. F101 7:010018811/1101,

8V6) 7(101 7:09:918g 89191nv1K8g 87:1X8Lpfi081g :01 09(8510 87:8K:01<mg 0:01 B0191K01v101

7:8pv01')v 017:0 :0 0:01810 mg 87:01V8K:11mong 9107/0) mg 010:0108101g 7:01) 87:1Kp01:810mv

7:8p1oxfi, 7(101 001718g 0 B0191K01V1K0g xo'apog 8V58X8I011 v01 7:0000019181 03g 8v01g 161011:8p01

8kK1)0:1K0g xo'apog 80010mp107:01nong.

Av K011 88v 1)7:010X81 8v01 GUYK8K01118v0 01010:0 0130mm: 012:109107mcmg 7(101 0918g

:1g 87:1X8Lpfi081g, 011po1') 011):0 001 7:087:81 v01 8iv011 GXS‘CLKé 118 :01 110v0151K01

xapaKmp1GI1K01 K0108 87:1x8ipncmg, 07:03g 7mg. :0 118Y800g mg 87:1x81pncmg, :0 0:1)?1

8101Kncmg, :01)g 0:0)(01)g mg, :01 7:00071fi1101I01 mg, mg 81w011181g mg.
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Θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη έννοιες όπως η κατανόηση και το κοινό

αίσθημα. Κανένα τμήμα της επιχείρησης δε θα πρέπει να αποτυγχάνει στη

συνεργασία του με ένα άλλο στην αξιολόγηση των στρατηγικών, αφού πρέπει να

υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Επίσης, η αξιολόγηση των στρατηγικών θα πρέπει

να είναι ευέλικτη, ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα στις εντολές που απαιτεί το

περιβάλλον της επιχείρησης (Παπαδάκης, 2007). Τέλος, άλλο ένα βασικό

χαρακτηριστικό των συστημάτων αξιολόγησης θα πρέπει να είναι η απλότητά

τους. Θα πρέπει, δηλαδή, να μην είναι πολύπλοκα, ώστε να είναι εύκολα

κατανοητά από τα άτομα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσουν. Άλλωστε η

αποδοτικότητα ενός τέτοιου συστήματος κρίνεται με βάση την ευκολία χρήσης

του.

Επιπροσθέτως, για να είναι αποτελεσματική η αξιολόγηση μιας

στρατηγικής. θα πρέπει αυτή να είναι τέτοια ώστε να μην απαιτούνται υπερβολικοί

οικονομικοί πόροι. Για να επιτευχθεί αυτό, η αξιολόγηση θα πρέπει να είναι τέτοια

ώστε να μη στηρίζεται σε πολλές και ανούσιες τις περισσότερες φορές

πληροφορίες, που είναι δύσκολο και οικονομικά ασύμφορο να συλλεχθούν.

Επίσης, δεν πρέπει να στηρίζεται σε υπερβολικούς ελέγχους, γιατί κάτι τέτοιο

μειώνει ουσιαστικά την απόδοση των εργαζομένων που υπόκεινται σε

αξιολόγηση.

Ένα επιπλέον χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού συστήματος

αξιολόγησης είναι η σημαντικότητά του. Η αξιολόγηση θα πρέπει να έχει κάποιο

συγκεκριμένο λόγο για τον οποίο θα γίνεται, και να έχει άμεση σχέση με τους

στόχους της επιχείρησης. Δε θα πρέπει, κατά συνέπεια, να στηρίζεται στην τάση

της διοίκησης για μίμηση των ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Έχει αποδειχθεί ότι

τα διοικητικά στελέχη συχνά αγνοούν τις αναφορές σχετικά με την αξιολόγηση

των πράξεων τους, όταν αυτές έχουν μόνο πληροφοριακό σκοπό, γιατί θεωρούν

ότι δεν τους ενδιαφέρουν.

Η αξιολόγηση της στρατηγικής θα πρέπει να είναι τέτοια, ώστε να δείχνει

την αληθινή εικόνα των γεγονότων. Για παράδειγμα, σε μια σοβαρή οικονομική

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

@01 71087181 v01 )101111500/81 071011111 8vv018g 071mg 11 K01101v011011 K011 10 K01V0

01100111101. K01v8v01 111111101 111g 8711X8ipn011g 88 001 71087181 v01 (ITEO‘EDYXdVSI 0111

01)V8p1(010101 101) 118 81/01 001710 0111v 1112;10910111011 103v 01p01111111<obv, 01001) 71087181 v01

1)7101px81 0111011301101 K01101v011011. E711011g, 11 01230910111011 1031/ 0100111111v 001 71p87181

v01 813/011 81)8?111<111, 03018 v01 71p0001p110§81011 K001018001 011g 8v10918g 7101) 0171011181 10

718p1Bd1M10V 111g 8711x8ipn011g (11017101501101; 2007). T8910; 0191910 81/01 B0011<0

XO1p011<111p10111<0 103v 01)01111101103V 09:10910111011g 001 71p87181 v01 813/011 11 0171910111101

100g. @01 71087181, 811M180, v01 1111v 813/011 71091071910101, 03018 v01 81V011 81')1<0?101

K01101v011101 01710 101 01101101 101 0710101 001 101 xp1101110710111001w. AXKOJG‘CS 11

0171080111<0111101 8v0g 1810101) 01)0111110110g 1(i81011 118 B0011 111v 81)1<071101 xp110ng

T01).

E71171p0008103g, 1101 1/01 81V011 017101891801101111<11 11 01230910111011 11101g

01001111111019 001 71087181 010111 v01 81V011 1810101 03018 v01 1111v 0171(11101')v1011 1)718pBO?11K01

01K0v01111<01 7101301. F101 v01 871118091081 011)10, 11 01230910111011 001 71087181 v01 81V011 1810101

03018 1/01 1111 0111p1§81011 08 710M18g K011 01v01')018g 11g 718p100018p8g (popég

7191npocpop18g, 7101) 813/011 800K0910 K011 01K0v01111<01 010131100130 v01 00717127100131

E711011g, 88v 71p87181 v01 0111p1§81011 08 1)718pBO7111<01')g $817101); 110111 K0111 181010

1181(bV81 01)01010111<01 111v 0171050011 103v 8p101C0118v03v 7101) 1)7101<81V1011 08

1112;10910111011.

'Ev01 87117171801/ XO1p011<111p10111<0 8V0g 0171018?1801101111<01') 01)0111110110g

01i10k0111011g 81V011 11 0111101v111<0111101 101). H 01230910111011 001 71p87181 1/01 827181 K0171010

01)1(1<81<pL118v0 )1010 1/101 10v 071010 001 11V81011, K011 v01 éXSI 01118011 0718011 118 100g

010x01)g 111g 87101810110119 A8 001 71087181, K01101 01)v8718101, v01 0111p1§81011 0111v 101011

111g 8101K11011g 1101 1111111011 103v 01v11>1103v10111<03v 8n1X8Lp1108wv. 'Ex81 0171058111081 011

101 8101K11111<01 0189189111 01))(1/01 0111/0001/ 11g 01v011popég 0X811K01 118 111v (11230910111011

103v 710019§803V 100g, 010w 011)18g 8xo1w 1101/0 71k11001pop1011<0 0K0710, 110111 080300131/

011 881/ 100g 8V81011p8§pO1)V.

H 012:1ok0111011 111g 01po1111111<11g 001 71p87181 v01 81V011 1810101, 03018 v01 881xv81

111v 01911100111 81K0v01 103v 1810v0103v. F101 7101p018811/1101, 08 11101 0OBap11 01K0v01111<11
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κρίση οι δείκτες της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας μπορεί να μειώνονται

δραματικά, όμως οι εργαζόμενοι να εργάζονται ακόμα πιο σκληρά. Η αξιολόγηση

της στρατηγικής θα πρέπει να απεικονίσει σωστά αυτήν την κατάσταση. Άλλωστε,

το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός αποτελεσματικού συστήματος

αξιολόγησης είναι η ικανότητά του να πείθει τους συμμετέχοντες ότι η αποτυχία

εκπλήρωσης των στόχων τους, σε δεδομένο χρονικό διάστημα, δεν είναι

απαραίτητα συνδεδεμένη με τη δική τους απόδοση.

4.3. Ανάλυση περιβάλλοντος της επιχείρησης

4.3.1. Εσωτερικό περιβάλλον

Από τι εξαρτάται η επιτυχία ή αποτυχία των επιχειρήσεων; Γιατί κάποιες

επιχειρήσεις πετυχαίνουν και κάποιες άλλες αποτυγχάνουν; Ποια είναι τα βασικά

χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν καταφέρει όχι μόνο να είναι

τυχημένες αλλά και να βρίσκονται στην κορυφή της επιτυχίας για μεγάλα

διαστήματα;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που έχουν κατά καιρούς απασχολήσει

τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα, όσο και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Μια από

τις πιο δημοφιλείς θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί υποστηρίζει ότι επιτυχημένες

είναι οι επιχειρήσεις που καταφέρνουν να προσαρμοστούν αποτελεσματικά σε ένα

συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον (Παπαδάκης, 2007).

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές αυτής της άποψης (π.χ. Michael Porter), οι

επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμόζουν τη στρατηγική τους στο εξωτερικό περί

βάλλον. Πράγματι, μια επιχείρηση είναι δυνατόν να αποτύχει σε περίπτωση που

δεν είναι ικανή να προβλέψει και να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και αλλαγές

του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, στο ίδιο κεφάλαιο παρουσιάσαμε

κάποιες βασικές τεχνικές για πιο αποτελεσματική διερεύνηση του εξωτερικού

περιβάλλοντος και των μεταβολών του.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

K0101] 01 SsiKtsg mg napaywymémwg K011 mg Kspéocpopiag 117:00811/01 1181(bv0vw1

Spapatmd, 011mg 01 spyagépsvm v01 spydgov 011(01101 7:10 010111061. H (12:109107/11011

mg GIpamyumg 001 7:pé7:81 v01 017:81K0v1081 0030101 011)mv mv Kmdowcn. AMwmIS,

:0 aavnKétspo xapaKmpwtmé 8v0g (17:0189180111111K01') Gucmpawg

aimkéyncng given 11 men/0mm :01) 1/01 7:81681 :01)g GupuSIéxovwg 0:1 11 017:0:1)XI'.01

SKKMpng :wv (5:0w :01)g, GS SSSOpéVO xp0v11<0 810101111101, 88v given

017:0:po11mw Guvésésuévn 118 m 811m :01)g 017:080011.

4.3. Avdmcn n3p1|3dkk0vrog ‘mg smxsipnang

4.3.1. Ecwwpmé 7:3p1l361v

A7:0 :1 sgaptduu n 87:1:1)X{01 1i 017:0:1)XI'.01 :wv 87:1xs1pficswv; F101:i K617:018g

87:1xs1pfios1g 7:8:1)X()11V01)v K011 K617:018g dkksg 07:0:ndv00v; H0101 81V011 :01 Bacmd

xapaKmpmd :wv 87:1xs1pficswv 7:01) éx01)v Kawcpépm 0x1 1101/0 v01 813/011

vnpévsg 0191M: K011 v01 Bpicmok v Kopvcpfi mg 87:1:1)XIC01g 7(101 usydka

810mm 1101:01;

A0161 813/011 119.01%: 017:0 :01 80031111101101 7:01) éxovv 1(q K011001')g anaGXOMGSL

:000 mv 01K015111101'1‘Kfi K01V0m:01, 000 K011 :01 0189:9290] :wv 87:1XSLpficsoav. M101 017:0

:1g 7:10 8n1101p17181g Gswpisg 7:01) éx01)v 01v017::1)x(981 1)7:00mpi§81 0:1 87:1:1);0111évsg

813/011 01 SRLXSLpfiGSLQ 7:01) Kawcpépvovv v01 7:000:1011001013v 017:0:891801101:1Kd1 68 éva

cvvsxo'ag HSTGBOLXQLCSMSVO 87:1xs1pn01aK0 7:801B61M10v (Hanaééumg, 2007).

pcpwva 118 :01)g 1)7:00mp11<:ég 011)mg mg 1317:0111ng (7:.X, Michael Porter), 01

87:1xs1pfios1g 001 7:pé7:81 v01 npocappégovv m tamyum :01)g 0:0 sgwtspmé 7:801

Bdkkov. dypan, 11101 87:1)(81011011 81V011 81w01:0v v01 017:0:1')X81 68 7:801:11a 7:01)

881/ 813/011 11mm 1/01 npofikéwm K011 v01 av:017:01<p1681 011g 7:00K91fi081g K011 akkayég

:01) sgcotspmoi) 7:801Bdkk0v10g. 11010617001910, 0:0 1610 Kscpdkmo 7:00000101001118

K617:01sg Bacmég :sxvmég 7(101 7:10 017:0:8ksc110m1m 818081)a11 :01) 82:03:801K01')

7:801661M10v10g K011 :wv ”SIQBOM'JV :01).
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Αναμφίβολα, η άποψη αυτή περί της σημασίας του εξωτερικού

περιβάλλοντος είναι σωστή. Όμως, πολλές φορές, δεν είναι ικανή από μόνη της

για να ερμηνεύσει αποτελεσματικά τη διαχρονική επιτυχία επιχειρήσεων.

Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων (resource based view), η οποία έχει

αναπτυχθεί κυρίως την τελευταία εικοσαετία, σχετίζεται άμεσα με την ανάλυση

του εσωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων. Η θεωρία των πόρων και των

ικανοτήτων είναι μια μάλλον εσωστρεφής θεώρηση, η οποία δεν παραγνωρίζει τη

σημασία του εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης, όμως βασίζεται κυρίως

στο εσωτερικό περιβάλλον της. Υποστηρίζει ότι κάθε επιχείρηση διαφέρει από

τους ανταγωνιστές της ως προς τους πόρους και τις ικανότητες που διαθέτει,

καθώς επίσης και ως προς τον τρόπο με τον οποίο τους εκμεταλλεύεται

(Παπαδάκης, 2007).

Οι υποστηρικτές της θεώρησης αυτής διατείνονται ότι σε μια περίοδο που

το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται με ταχείς ρυθμούς (οι

προσδοκίες των πελατών είναι άστατες, η τεχνολογία εξελίσσεται ιλιγγιωδώς), τα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης (όπως οι πόροι και οι ικανότητες),

συνθέτουν μία περισσότερο σταθερή δάση για το σχεδίασμά και την εφαρμογή της

στρατηγικής (Haines, 2004).

Οι περισσότερες επιχειρήσεις διαθέτουν, για την εξασφάλιση της

λειτουργίας τους, μία πλειάδα πόρων. Αυτοί οι πόροι θα μπορούσαν να

καταταχθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: Υλικοί πόροι, π.χ. μηχανολογικός

εξοπλισμός, εγκαταστάσεις κ.λπ. Όμως, η αξιολόγηση των υλικών πόρων μιας

επιχείρησης πρέπει να εκτείνεται πέρα από μια απλή απογραφή του αριθμού των

μηχανών ή της δυναμικότητας παραγωγής και να θέτει ερωτήματα για τη φύση

αυτών των πόρων, όπως πόσο παλιοί είναι, την κατάστασή τους, τη δυναμικότητά

τους, τη θέση τους.

Ανθρώπινοι πόροι. Η ανάλυση των ανθρώπινων πόρων πρέπει να εξετάζει

παρόμοια ερωτήματα. Η εκτίμηση του αριθμού και των τύπων των διαφόρων

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Avaucpifioka, n (Smown 0mm nspi mg aaciag T01) sgwtspmofi

neptvrog given 00mm. 'Opoag, nokkég (popég, 88v given men/1i (m6 uévn mg

yla V0. sppnvsfiom anorskscpatmd m Slaxpovum smwxia SMXSLpfiGswv.

H Gswpia tow népwv Kw. tow LKavomIoav (resource based View), 11 onoioc éXSL

avomwsi Kvpiwg mv Isksvwia smocasrioc, GXSIICCSIOH dpsca us mv avdkvcm

T01) scwtspmoi) nsptfidkkovwg tow smxmpficswv. H Gswpia tow népwv Kw. tow

LKavomIoav given ma udkkov scwctpscpfig 0803mm], 1] onoia 88v napavpigm m

Gnuacia T01) sgwtspmofi neptMovrog mg smxsipncng, époag Bacigswt Kvpiwg

(no scwtspmé neptv mg. YnocmpiCSL (m. Kd08 smxsipncm Stacpépm (m6

tong avootég mg mg npog tong népovg Kat Itg mowémtsg n01) 81a0éI81,

K0L00'Jg snicmg Kw. 03g npog ‘COV TpéTEO us ‘COV onoio tong SKpswkksbmal

(Homaééumg, 2007).

01 unocmpmtég mg Baobpncmg (xvmg Slatsivot (311 68 um nspioéo 7:01)

to sgwtspmé nepLBdv tow smxmpficswv usdwL us wxsig vpofig (Ol

npooSOKisg tow nekato’av Siva]. dowrsg, n svokoyia sgakicscswt Lklyytwéo'ag), w

tétaitspa xapaKmpLGa mes smxsipncmg (67mg Ol népm Kw. Ol LKavémIsg),

GUVOéIOUV pia nsptcsoétspo 0w08pfi 8am] YLU. to séiaopd Kat mv scpappoyfi mg

tamyumg (Haines, 2004).

01 naptccétspsg smxswfiomg Staeétovv, yla mv sgaccpdhcm mg

kanovpyiocg tong, uia nkatdéa népwv. Amoi Ol népm 00c unopofioow V0.

Kawwxeofiv 0mg aKékovesg Kamyopisg: YMKoi népm, aux. pnxowokoymég

sgonkwuég, syKawGIdGSIg 19M. 'Opoag, n agtokéyncm tow UMKO'JV népwv mag

smxsipncmg TEpéTESl va SK‘CSiVS‘CUJ. népa and ma 0mm anoypacpfi T01) aptGpoi) tow

pnxowo’av 1i mg vapmémwg napaywyfig Kat V0. 092181 spwmpaw mu m (pficm

amo’w tow népwv, (Smog 7:660 naktoi given, mv Katdcwofi tong, m Suvapmémtd

tong, m 092011 tong.

Av0p0'amv01 népOL H owdkvcm tow 0w0po'3mvoav népwv TEpéTESl V0. 89:93d

napépom spwmpaw. H SKIiunGn T01) aptGpoi) Kw. tow Il'mow 103v Stacpépoav
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ικανοτήτων σε ένα οργανισμό είναι σαφώς σημαντική, αλλά δεν πρέπει να

παραβλέπονται και άλλες πτυχές, όπως η προσαρμοστικότητα των ανθρώπινων

πόρων. Ακόμα, όπως και με τους υλικούς πόρους, η θέση των κύριων ανθρώπινων

πόρων θα μπορούσε να είναι σημαντική.

Συστήματα. Μια επιχείρηση δεν είναι απλά μια συνάθροιση μηχανών,

κεφαλαίων και ανθρώπων. Αυτοί οι πόροι δεν έχουν αξία, αν δεν είναι

οργανωμένοι σε συστήματα που διασφαλίζουν τα απαραίτητα αποτελέσματα,

όπως π.χ. η καλή ποιότητα των προϊόντων. Έτσι, η καταμέτρηση των πόρων πρέπει

να εκτιμήσει την ποιότητα των συστημάτων της επιχείρησης, περιλαμβάνοντας

συστήματα προγραμματισμού και ελέγχου παραγωγής, προσωπικού, μάρκετινγκ,

οικονομικών και γενικής διοίκησης. Σε κάποιες περιπτώσεις τα παραπάνω θα

μπορούσαν να αποτελούν ιδιαίτερα σπουδαίους πόρους.

Άυλοι πόροι. Ένα μεγάλο λάθος που μπορεί να γίνει σε μια ανάλυση πόρων

είναι να παραβλέψουμε τους άυλους πόρους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι άυλοι

πόροι όπως η «φήμη και πελατεία» έχουν μεγάλη αξία.

4.3.1.1. Ανάλυση VRIO

H VRIO είναι ένα επιχειρηματικό πλαίσιο ανάλυσης που αποτελεί μέρος του

ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου μιας επιχείρησης. Η βασική στρατηγική

διαδικασία που ξεκινάει μια επιχείρηση αρχίζει με μια δήλωση οράματος και

συνεχίζεται μέσω στόχων, εσωτερικής και εξωτερικής ανάλυσης, στρατηγικών

επιλογών (τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο εταιρειών) και

στρατηγικής εφαρμογής. Η επιχείρηση ελπίζει ότι αυτή η διαδικασία θα έχει ως

αποτέλεσμα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά στην οποία

δραστηριοποιείται (Burkhart & Reuss, 1993).

H VRIO εμπίπτει στο εσωτερικό στάδιο ανάλυσης αυτών των διαδικασιών,

αλλά χρησιμοποιείται ως πλαίσιο για την αξιολόγηση σχεδόν όλων των πόρων και

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOZ‘. MIAZ EHIXEIPHZHZ‘.

1K01v0111103v 08 8v01 001011110110 81vo11 001(po'3g 011110v11K11, 0019101 881/ 71087181 v01

710100109187101/1011 K011 001718g 71101189 071mg 11 71000010110011K0111101 103v 011/9005711v

71000311. AK01101, 071mg K011 118 100g 1)?11K01')g 710001); 11 08011 1031/ K130111311 011/0005711v

71000311 001 11710001308 v01 81vo11 0111101v11K11.

2001111101101. M101 87'EIX81pTl6Tl 88v 81vo11 01719101 11101 0011010001011 1111xo1vo'av,

K800191011wv K011 011/0003710311. A0101 01 710001 881/ 8110011 02:10, 01v 88v 81vo11

0010v03118v01 08 0001111101101 7101) 810101p11?11§01)V 101 0171010011111101 017101891801101101,

071mg 71.71. 11 K017111 71010111101 103v 7100'1‘0v103v. 'E101, 11 K0101181011011 103v 7100031/ 71087181

v01 8K111111081 1111/ 71010111101 103v 00011111011031! 111g 87111181011011; 71801?1011[301VOV10Q

0001111101101 7100100111101101101’) K011 8719/)(01) 71010011031119 7100003711K01'), 11010K811V1K,

01K0V0111K0'3v K011 18V1K11g 8101K11011g. 28 K0171018g 7180171105081g 101 710100171d 001

11710001300111 v01 0171018910131/ 18101118001 07101)801101)g 710001)g.

A0101 710001. 'Ev01 118101710 )10100g 7101) 11710081 v01 11V81 08 11101 011/01710011 7100031/

81vo11 v01 710001571811100118 100g 011)?101)Q 710001)g. A8v DfidSI 01110113071101 011 (311)9101

710001 071mg 11 <<1p111111 K011 718910118101» 811001! 1181019111 02:101.

4.3.1.1. Av01211)011 VRIO

H VRIO 81vo11 8v01 STEIXSLpn 110111K0 7191011010 011/01910011g 7101) 01710187181 11800g 101)

81)01')18001) 0100111111K01') GXSéiOD 11101g 87ILX81pT16T1g. H [5001K11 0100111111K11

810181K010101 7101) §8K1V0181 11101 87'EIX81pTlG1] 0107111281 118 11101 811?103011 0001110110g K011

01)V8x12;81011 118003 010xoav, 80031801K11g K011 82:031801K11g 011/019100119 0100111111v

8711910110511 (1000 08 871111880 STEIXSIPfiGSOJV 000 K011 08 871171880 8101108103v) K011

0100111111K11g 800101101119 H 87'EIX81pTlG1] 891711C81 011 011)111 11 810181K010101 001 éXSI 03g

(17101871801101 8v01 011/1011031/1011K0 719180v8K1111101 0111v 0110001 0111v 0710101

800101110107101811011 (Burkhart & Reuss, 1993).

H VRIO 81171171181 010 860318l6 0101810 011/0010011g (111)1v 103v 810181K01010'3v,

01917101 XpT]Gl1J.OTEOl€1‘C(Xl 03g 7191011010 1101 111v 0123010111011 0X880v 010311 1031/ 7100031/ K011
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δυνατοτήτων μιας επιχείρησης, ανεξάρτητα από το ποια φάση του στρατηγικού

μοντέλου εμπίπτει.

H VRIO είναι ένας αρχικός χαρακτήρας για το πλαίσιο των τεσσάρων

ερωτημάτων που τίθεται σχετικά με έναν πόρο ή την ικανότητα προσδιορισμού

του ανταγωνιστικού δυναμικού του: το ζήτημα της Αξίας, το ζήτημα της

Σπανιότητας, το ζήτημα της Ευκολίας / Δυσκολίας στην απομίμηση και το ζήτημα

της Οργάνωσης για την εκμετάλλευση του πόρου ή της ικανότητας (Burkhart &

Reuss, 1993).

Το ερώτημα της αξίας: «Είναι η επιχείρηση σε θέση να εκμεταλλευτεί μια

ευκαιρία ή να εξουδετερώσει μια εξωτερική απειλή με τον πόρο / ικανότητα;»

Το ερώτημα της Σπανιότητας: «Έχει τον έλεγχο του πόρου / ικανότητας στα

χέρια ενός σχετικά λίγου;»

Το ερώτημα της μνημονευσιμότητας: «Είναι δύσκολο να μιμηθεί και θα

υπάρξει σημαντικό μειονέκτημα κόστους για μια επιχείρηση που προσπαθεί να

αποκτήσει, να αναπτύξει ή να αντιγράψει τον πόρο / ικανότητα;»

Το ερώτημα του Οργανισμού: «Είναι η επιχείρηση οργανωμένη, έτοιμη και

ικανή να εκμεταλλευτεί τον πόρο / ικανότητα;» «Είναι η επιχείρηση οργανωμένη

για να καταγράψει αξία;»

4.3.1.2. Ανάλυση SWOT

Η SWOT Analysis (S - Strengths - Δυνατότητες, W - Weaknesses ·

Αδυναμίες, Ο = Opportunities - Ευκαιρίες, Threats - Απειλές) παρουσιάζει μια

πλήρη εικόνα των στοιχείων του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης σε

συνδυασμό με εκείνο του εξωτερικού (Τερζίδης, 2011).

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Suvatomtwv mag smxsipncmg, avsgdpmw (171:6 to now (pdcn ton tamytKoi)

novrékov annimm.

H VRIO given évag apxmég xapaKmpag YIOL to nkaicto tow tsccdpwv

spwmpdtwv 7:01) tiGswt (3)091?l n8 évow népo 1i mv men/(3mm npooétoptapofi

ton avoatmoi) vapmoi) ton: to Cfimpa mg Aging, to Cfimpa mg

Znawémwg, to Cfimpa mg EUKoMag / AUGKokiagv anopinncn Km to Cfimpa

mg Opyéwoacmg YIOL mv SKnSIdMSUGn ton népov 1i mg mavémwg (Burkhart &

Reuss, 1993).

To spo'ampa mg aging: «Eivou n smxsipncn 68 09261] V0. SKMSIakksmsi aux

voupia 1i va sgovéswpobcm aux sgwtspum ansrkfi n8 ‘COV népo / LKavémw;>>

To spo'ampa mg 21wv16mwg: «'Exsr ‘COV éksyxo ton népov / LKavémwg 0w

xépta svég GXSIIKdL Myou;»

To spo'ampa mg nvnpovsvctnémwg: «Eivou 8130mm V0. pinned Kat 0a

Dndpgat (mum/111(6) netovéKmna Kéctovg YIOL pm smxsipncn 7:01) npocn‘aesi V0.

wIOKmGSI, V0. avommgm 1i V0. avrwpdwat ‘COV népo / LKavémw;>>

To spo'amna T01) Opyowrcspoi): «Eivat n smxsipncn opyavwnévn, étoum Kat

mavfi va SKMSIaMsmsi ‘COV népo / LKavémw;>> «Eivou n smxsipncn opyavévn

YIOL V0. Karon/primal agiam

4.3.1.2. Avdkvan SWOT

H SWOT Analysis (S - Strengths - Auvatémtsg, W - Weaknesses -

Aévvanisg, O = Opportunities - EUKoupieg, Threats - Anatkég) napovctdfisr aux

nkfipn atKéva tow GIOIXSHDV T01) sowtspmoi) neptt/tog mg smxsipncng 68

GUVSUaGné n8 SKSICVO ton sgcotspmoi) (Tspgifing, 2011).
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Τα δύο πρώτα γράμματα S και W του ακρωνυμίου αναφέρονται στους

παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος τη δεδομένη στιγμή, ενώ τα Ο και I

αναφέρονται στα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η SWOT Analysis θεωρείται ως ο ορθολογικότερος συνδυασμός των

στοιχείων του περιβάλλοντος δράσης μιας οικονομικής μονάδας. Τα στελέχη που

θα κληθούν να διαμορφώσουν μια ανάλυση SWOT πρέπει να έχουν υψηλή

εκπαίδευση, γνώση της αγοράς και των αλλαγών της, αντιληπτική ικανότητα,

συνδυαστικές δεξιότητες, δυνατή τα κατανόησης του ψυχισμού των

καταναλωτών, ομαδικό πνεύμα, άψογη συνεργασία με υφισταμένους και

προϊσταμένους (Κέφης, 2009)..

Σκοπός της ανάλυσης SWOT είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων της

επιχείρησης, η ελαχιστοποίηση των αδυναμιών της, η εξερεύνηση του εξωτερικού

περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση των κινδύνων.

Το στρατηγικό πλεονέκτημα που προσδίδει σε μια επιχειρηματική μονάδα η

συγκεκριμένη μέθοδος είναι το απαύγασμα της συνοπτική - αλλά συνάμα

ενημερωτικής προσέγγισης της εταιρείας και της ανάλυσης του εξωτερικού της

περιβάλλοντας.

4.3.2. Εξωτερικό περιβάλλον

Στην προσπάθεια τους να αναλύσουν το ευρύτερο μάκρο περιβάλλον τα

στελέχη αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα, καθώς αυτό είναι πολυδιάστατο

και κατά συνέπεια δύσκολο να αναλυθεί και να προβλεφθεί (Haines, 2004). Το

ενδιαφέρον και η προσοχή των στελεχών θα πρέπει να εστιαστεί στις

διαφαινόμενες τάσεις και σε εκείνα τα γεγονότα που είναι δυνατό να επηρεάσουν

την επιχείρηση και τη στρατηγική της, είτε άμεσα είτε έμμεσα. Στη συνέχεια θα

αναλυθεί κάθε μια διάσταση ξεχωριστά.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

T01 8130 7:005:01 ypdpuaw S K011 W :01) apvvpiov (11/010800v 0:01)g

7:0:pdw0v:8g :01) 8003:8l01) 7:8pLBdkkovwg m SSSOMSVH Gmlufi, 8V6) :01 0 K01 I

00/010800v 0:01 0:01X8ia :01) 8gco:8pu<01') 7:8ptM:0\/:0g.

H SWOT Analysis 08wp8iwt 03g 0 0000?:0y1KOI8pog 01)v81)0101),0g :wv

0:01x8i03v :01) 7:8ptBé:M:0\/:0g Spdcng mag 01K0v01mmg uovdéag. T01 0:89:8901 7:01)

001 Kkn001'w v01 Stauopcpo'acouv p.10: avdkvcm SWOT 7:087:81 v01 8xo1w 011111907

8K7:01£581)0n, yvo’acn mg ayopdg K011 :wv alkayo’av mg, avnknmum mom/0mm,

01)v51)010:u<8g 882;),0mt8g, vam :01 Kawvéncmg :01) 11107001101) :wv

Kawvakwto'av, opaémé 70/813110, (311110101 01)V8p7{010{0: 11,8 Dcptcwpévoug K011

7:00'1‘0:()1118v01)g (Kécpng, 2009)..

2K07:0g mg avdkucmg SWOT 80701: n 818081)a11 :wv Suvawmwav mg

87:1X8ipn0ng, n 8?:axt0:07:oin0n :wv aévvapubv mg, n 8§8p8fivn0n :01) 82:0):8pm01')

7:8ptM:0v:0g K011 n (XVIIHS‘CO'JTEIGH :wv Kw81')voav.

T0 0:p(xm7{u<0 7:}:80v8Km1w: 7:01) 7:0008i681 08 p.10: 87:1x8lpnpamm uovdéa n

00yK8KpLu8§vn 1180050g 80/011 :0 (17:007/0101101 mg 01)v07::um - 000:0: (nu/(311.101

8vnp8poaw<fig 7:0008yy10ng mg 8:01:08n K011 mg avdkucmg :01) 89:0):801K01') mg

7:8 010 dkkovwg.

4.3.2. Egmwpmé nsplfidkkov

v 7:0007:0108101 :01)g v01 avakficovv :0 81)p1'):8po dpo 7:8plMwV :01

0:87:8901 av:1118:0)7:i§01)v (mum/:md npofikfiuaw, K0100'Jg (10:0 80/011 7:0}:081010ww

K011 Kan): 01)v87:8101 8130mm v01 00/01}:q K011 v01 n000k8008i (Haines, 2004). T0

8v510:(pépov K011 n npoooxfi :wv 0:89:8w 00: 7:087:81 v01 80:100:8i 0:1g

8101001010 p8V8g :01081g K011 08 81(80):): :0: YSYOVO‘CU. 7:01) 80/011 vom') v01 87mp801001)v

mv 87:1X8ipncm K011 m 0:001myum mg, Sifts (31118001 Sits 811118001. 2m 01)V8X8101 001

avak008i K0108 p.101 8100:0101] 2:8xoaptcsui.
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4.3.2.1. Pest(e)l Analysis

Πολιτική/Νομική διάσταση

Η πολική/νομική διάσταση αναφέρεται στους νόμους, τους κυβερνητικούς

φορείς και τις διάφορες ομάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους

οργανισμούς είτε άμεσα είτε έμμεσα. Η προσθήκη ή η αφαίρεση ενός νομοθετικού

ή ρυθμιστικού περιορισμού από την κυβέρνηση μιας χώρας είναι δυνατό να

δημιουργήσει σημαντικές στρατηγικές απειλές όσο και ευκαιρίες για τις

επιχειρήσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη χώρα

(Παπαδάκης, 2007).

 Για παράδειγμα, η πρόσφατη απαγόρευση από την ΕΕ χρησιμοποίησης

ορισμένων συστατικών στην παρασκευή καλλυντικών και φαρμάκων είναι πιθανό

να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη λειτουργία των βιομηχανιών που παράγουν

καλλυντικά και φάρμακα. Επίσης, η καθιέρωση της «λίστας φαρμάκων» από την

ελληνική κυβέρνηση επηρέασε και επηρεάζει σημαντικά όλες τις επιχειρήσεις του

κλάδου. Τέλος, η απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να χορηγήσει αρχικά μια

τρίτη άδεια κινητής τηλεφωνίας και αργότερα μια τέταρτη (στον ΟΤΕ και στην

Infoquest αντίστοιχα), άλλαξε ριζικά τους κανόνες του ανταγωνισμού στον κλάδο.

Η μελέτη του πολιτικού περιβάλλοντος είναι απαραίτητη για τις πολυεθνικές

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μια χώρες και

επομένους λειτουργούν κάτω από εντελούς διαφορετικές πολιτικές και νομικές

συνθήκες (Burkhart & Reuss, 1993). Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να είναι

ενήμερες για το σύνολο των διεθνών πολιτικών εξελίξεων, κάτι εξαιρετικά

δύσκολο. Είναι λοιπόν φανερό ότι το πολίτικό οικονομικό περιβάλλον είναι συχνά

ιδιαίτερα ρευστό, καθώς επηρεάζεται από παράγοντες που είναι εντελώς ξένοι από

τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Αυτό που απαιτείται, προκειμένου να

αποφευχθεί μια πραγματικά καταστροφική «πολιτική έκπληξη», είναι η χάραξη

από τις επιχειρήσεις μιας συνετούς και ευέλικτής στρατηγικής.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

4.3.2.1. Pest(e)l Analysis

Hokltmfi/Nomm'] 51016170161]

H 7:0?11K1fi/v0111Kfi 8100:0101] 01v011péps:011 0:01)g VépODQ, :01)g KUBSpvntofig

(popsig K011 :1g Sldcpopsg 0110188g 7:18c 7:01) 87:110801C01N :01)g Gfiyxpovoug

00y01v1011013g 81:8 01118001 81:8 9211118001. H npocGfiKn 1i 1] 01001108011 svég 1/011008:11<01')

1i p1)01110:11<01') 7090100101101) 017:0 :nv KUBépan 010g xo'apag Siva: 81w01:0 v01

81101000101081 GmwvnKég 0:001:117/1Kég 017:817192g 000 K011 81)1<011pieg 7(101 :1g

SRIXSIPfiGSIQ SKSivsg 7:01) 8000:n0107:0101')v:011 0:11 GUYKSKptuévn xo'apa

(H017:018011<ng, 2007).

F101 7:010015811/1101, n 7:0001po1m (litdYépSDGTl 017:0 :nv EE xpnctuonoinong

00101192v 000:0:1K0’0v v 7:010010K81)fi K0191911)VI1.1<0'JV K011 (papudmwv Siva: 7:16011/0

v01 éxm GmwvnKég 87:17::0'0081g 0:11 9181:01)py1',01 :wv [5101111)(01/1051/ 7:01) 7:01001y01)v

1<01>1>11)W11<01 K011 00101101101. Enicng, n Kaelépoacm :ng «Mowg 00011011<0w>> 017:0 :nv

Samfi KUBépan 87:110920108 K011 87:110801C81 0111101VIL1<01 (Slag :1g 8n1X81pfi081g :01)

10101801). T929109 n 07:01po10n :ng skknvmfig KUBépang v01 xopnyficm 010x11<01 11101

:pim 0158101 Klvnnig :nkscpoaviag K011 apyémpa 111,01 :éwpm (0:01/ OTE K011 tv

Infoquest 01v:1',0:01.xo1), 01M1019§8 pt§11<01 :01)g Kavévsg :01) 0voav101101') 0:01/ 1010150.

H pském :01) 7:0?11:11<01') naptfidkkovwg Siva: 017:010011:n:n 7(101 :1g 7:0?:1)80V11<ég

SRIXSIPfiGSIQ 7:01) 8000:n0107:0101')v:011 GS nsptccétspsg 017:0 11101 xo'apsg K011

87:011év01)g )181:01)py01')v mm 017:0 8v:s?101')g 8101popsu1<ég 7:0?11:11<ég K011 voumég

001/011n (Burkhart & Reuss, 1993). 01 8n1x810fi081g 011):ég 001 7:pé7:81 1/01 807011

svfipspsg 7(101 :0 0131/0910 :wv 81801/0'31/ 7:090:1v séskiéewv, K01:1 séatpsnmi

8130mm. Eivou )101710v (pm/800 0:1 :0 7:0?11:11<0 011(01/0 1111(6) 7:8016019171011 Siva: 01))0/01

16101109001 psncu), Kaeo'ag 87:110801CSI011 017:0 7:01001y0v:8g 7:01) 813/011 SVISMJQ fish/01. 017:0

:11 Spacmplémw :ng snlxsipncng. A1):0 7:01) 07:01:81.:011, 7:00K8111év01) v01

017:0(ps1)x(981'. 111,01 7:po1y1101:11<01 1<01:010:pocpu<fi <<7:0?11:11<fi éKnknén», Siva: n xdpaén

017:0 :1g 8n1X810fi081g 010g 01)V8:01')g K011 svéktfig tatnymfig.
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Οικονομική διάσταση

Εδώ η ανάδυση εστιάζεται στο μακροοικονομικό περιβάλλον και στις

επιδράσεις που αυτό ασκεί πάνω στην επιχείρηση (Burkhart & Reuss, 1993).

Αναφέρεται κυρίως στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά μεγέθη

της χώρας ή της περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται μια επιχείρηση, καθώς

και στις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα και είναι πιθανόν

να επηρεάσουν τη λειτουργία της (π.χ. ακαθάριστο εθνικό προϊόν, επιτόκια,

προσφορά χρήματος, πληθωριστικές τάσεις, επίπεδο ανεργίας, διαθέσιμο

εισόδημα κ.λπ.).

Για παράδειγμα, η πραγματοποίηση μιας μεγάλης επένδυσης σε μια

βιομηχανία εντάσεως κεφαλαίου θα πρέπει λογικά να πραγματοποιηθεί όταν η

οικονομία παρουσιάζεται ιδιαίτερα ισχυρή, έτσι ώστε να αποφευχθεί μια πιθανή

περίοδος σημαντικών απωλειών. Βέβαια, σε ορισμένες περιπτώσεις θα πρέπει

κανείς να μη μελετάει αποκλειστικά το γενικό επίπεδο της οικονομίας αλλά και

την κατάσταση του κλάδου στον οποίο επιθυμεί να πραγματοποιήσει την

επένδυση. Συχνά, σε μια οικονομία με μεγάλα προβλήματα είναι δυνατό να

υπάρχουν κλάδοι που γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη (Παπαδάκης, 2007).

Κοινωνικό - πολιτιστική διάσταση

Η κοινωνικό -πολιτιστική διάσταση αναφέρεται στο ευρύτερο κοινωνικό και

πολιτιστικό περιβάλλον της επιχείρησης. Οι σημαντικότεροι κοινωνικό -

πολιτιστικοί παράγοντες που επηρεάζουν μια επιχείρηση είναι: η διανομή του

εισοδήματος. οι αλλαγές που συμβαίνουν στον τρόπο ζωής του σύγχρονου

ανθρώπου, ο καταναλωτισμός, η θέση της γυναίκας στην εργασία, το επίπεδο

μόρφωσης των καταναλωτών και η στάση τους απέναντι στην εργασία και στον

ελεύθερο χρόνο. Ο τρόπος που αναμένεται να εξελιχθούν οι παραπάνω

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

01K0v0 mm'] 61016170161]

E80) 11 00/018001] 86:101C8I011 0:0 1101Kpoo1K0v0111K0 7:801001917101/ K011 0:1g

87:15001681g 7:01) 011):0 010K8i 7:d v 87:1X8ipncm (Burkhart & Reuss, 1993).

Avacpép8:011 K1)pi(0gv K01:016:01(m v 07:0101 BpiGKov :01 01K0v0 111K131 1187/8011

mg xo'apag 1i mg 7:8p1oxfig v 07:0101 80010mp:07:0181:011 11101 87:1X8ipncm, K01003g

K011 0:1g YSVlKé‘CSpSQ 01K0v0 111K8g 8g8ki§81g 7:01) )101110011/00v xo'apa K011 813/011 7:1001v0v

v01 87mp801001)v m )181:01)py1'.01 mg (7mg. 01K01001016:0 80V1K0 7:00'1‘0v, 87:1:0K101,

7'Ep06(p0p01 xpfiuawg, 7:?1n0wp1ct1K8g :01681g, 87:17:850 01V8py101g, 81010801110

81605111101 K.717:.).

F101 7:010018811/1101, n 7:p017{1101:07:01110n 11101g 1187/0191ng 87:8v81)0ng 08 11101

[51011119401101 8v:01680)g K800010101) 001 7:087:81 9107/t v01 7:p01y1101:07:01n08i 0:01v n

OlKOVOpiOL 7:01001)0101C8:011 16:01:8001 cvpfi, 8:61 030:8 v01 017:0(p81)x08i 11101 7:1001vfi

7:801050g 0111101VI1K0'JV 017:0)?1810'3v. B80010, 08 0010118V8g 7:8pm:o')081g 001 7:087:81

K01V8ig V01 1111 ”8918:0181 017:0K?1816:1K01 :0 YSVlKé 87:17:850 mg 01K0v011101g 0019101 K011

mv K01:016:010n :01) K?101801) 0:0v 07:010 87:1001181', v01 7:001y1101:07:01fi681 mv

87:8v81)<m. 2090/01, 08 11101 01K0v011101 118 1181/0010 npoBMuaw 81V011 81w01:0 v01

1)7:010XO1)V K?101801 7:01) vpigovv 1181/0011] 01v017::1)2;n (H07:01501Kng, 2007).

Kowcovmt') - nokltwnm'] 51016170161]

H KOlVOJVlKé -7:0?11:16:1Kfi 8100:0161] 01v011pép8:011 0:0 81)p1'):8po K01V03V1K0 K011

7:0?11:16:1K0 7:80100191910v mg 87:1X8ipncmg. O1 aaV‘ClKé‘CSpOl K01V03v1K0 -

7:0?11:16:1K01 7:01001y0v:8g 7:01) 87mp801C01)v 11101 87:1X8ipncm 813/011: 11 8101v011fi :01)

81605m101:0g. 01 019191011/8g 7:01) cvpfiaivovv 0:0v :007:0 Cwfig :01) Gfiyxpovov

01v0po'37:01), 0 K01:01v01?10):16110g, 11 0861] mg 7(1)v011'.K01g v 8py0101201, :0 87:17:850

uépcpoacmg :wv K01:01v01?10):0'3v K011 n 0:01011 :01)g 017:8v01v:1 v SpYOLGiU. K011 0:0v

8918130800 xpévo. O :pé7:0g 7:01) 011/01118\I8:011 v01 82:8?11x0013v 01 7:010:17:d
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παράγοντες στο μέλλον αποτελούν για τις επιχειρήσεις τόσο επικείμενες απειλές

όσο και ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη.

Για παράδειγμα, η μελέτη των τάσεων και εξελίξεων αναφορικά με τη

γυναίκα και το ρόλο της, ιδιαίτερα τις 23 τελευταίες δεκαετίες, θα μπορούσε να

είχε Βοηθήσει στη χάραξη της μακροχρόνιας στρατηγικής αρκετών Βιομηχανικών

κλάδων πριν από τρεις δεκαετίες. Τώρα πλέον γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες ολοένα

και περισσότερο περνούν το χρόνο τους έξω από το σπίτι και ακόμα εκείνες οι

οποίες εργάζονται τείνουν να δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην επαγγελματική τους

καριέρα.

Δημογραφική διάσταση

Η δημογραφική διάσταση της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά, μεταξύ

άλλων, το μέγεθος του πληθυσμού, τη γεωγραφική τον κατανομή, την ηλικιακή

του δομή και τη διανομή του εισοδήματος.

Το μέγεθος του πληθυσμού είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας της

δημογραφικής διάστασης. Το αξιοπρόσεκτο είναι ότι αυξάνεται στις μη

αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη. Αντίθετα στις αναπτυγμένες χώρες

παρατηρείται μία αργή αλλά σταθερή μείωση του ρυθμού γεννήσεων, με

αποτέλεσμα μακροχρόνια να έχουμε μείωση του πληθυσμού παρά την αύξηση του

μέσου όρου ζωής.

Η ηλικιακή δομή διαδραματίζει μεγάλο ρόλο στη σύνθεση της κοινωνίας. Οι

αναπτυγμένες κοινωνίες όλο και γηράσκουν λόγω της μακροβιότατος των

ανθρώπων και της παρατηρούμενης υπογεννητικότητας.

Το εθνικό μίγμα αποτελεί επίσης έναν ιδιαίτερο παράγοντα της

δημογραφικής διάστασης, καθώς πολλές χώρες απαρτίζονται πλέον από πολίτες

διαφόρων εθνικοτήτων και φυλών. Σε αυτές τις χώρες, όπως και στη δική μας,

κάθε επιχείρηση πρέπει να λαμβάνει υπόψιν της την κουλτούρα, τα ήθη, τα έθιμα

και τα θρησκευτικά πιστεύω της κάθε μειονότητας.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

napdyovrsg (no pékkov anorskobv yla Itg smxswfiomg “C660 snmsiusvsg anatkég

(360 Km SUKatpisg yla nspanépw owdmwgn.

Fla napdéswpa, n pském tow Idcswv Kat sgskigewv avacpopmd us m

yvvaiKa Km to péko mg, téuxirspa Hg 23 Isksvwisg 88K0L8Ii8g, 00c wtopofics V0.

sixs BonGfiGSL 0m xdpagn mg uaKpoxpévg tamyumg apKSIo'Jv B10 pnxowmo’av

déwv npw and mag SSKOLSIieg. Tobpa nkéov vpigovps (SH 01 yuvain okoéva

Km naptccétspo nspvofiv to xpévo tong égco and to (min Kw. aKéua SKSivsg Ol

onoiag spydgot Isivouv V0. Sivovv psydkn Bapfimw v snayyskuaImfi tong

Kaptépa.

A1] poypamm'] alderman

H Snpoypacpum Stdcwcn mg neptBaMovrmfig owdkvcmg acpopd, uswéfi

dkkwv, to péysOog T01) nknevcpoi), m yswypacpum ‘COV Karon/0M, mv nhmoum

“(01) 80M mu m Slavopfi T01) alcoéfiuatog.

To péysOog T01) nknOucpofi Siva]. évag ROM) aoqég napdyovwg mg

Snpoypacpumg Stdcwcng. To aglonpécsmo given. (311 augéwsrm 0mg p11

avamvypévsg xo'apsg T01) nkavfim. Avriesw 0mg avamvypévsg xo'apsg

napampsitm pia (1pm (Hand GwGSpfi ”Simon T01) pUGuOI') ysvvficswv, us

anorékscpa paKpoxpév va éxovps usiwcn T01) nknevcuoi) napd mv (113231611 “(01)

uécou épou Cwfig.

H nktmomfi 801m Staépapatigm usydko péko 0m Gin/08011 mg Kowwviag. 01

avamvypévsg Kowwvieg éko Kw. ynpdGKovv kéyw mg paKpOBIéwtog tow

avepo'moov Kat mg napampofipsvng Dnoysvvntmémwg.

To SGVIKC') piypa anorsksi snicmg évow Lélairspo napdyovw mg

Snpoypacpumg Stdcwcng, Kaeo'ag nokkég xo'apsg anaptigot nkéov and) noMrsg

Stacpépoav SGVLKomv Kw. (pUMJV. 28 avtég Itg xo'apsg, (37mg Kat 0m 811m pug,

mes smxsipncm npénm V0. kadn/SI Iméww mg mv Kovktofipa, w mm, m 9301110:

mu m GpnGKSUImd marshes mg was patovémwg.
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Η διανομή του εισοδήματος, τέλος, επηρεάζει τη διαμόρφωση των

κοινωνικών ομάδων, διαφοροποιώντας για παράδειγμα ακόμα και γεωγραφικές

περιοχές ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος. Ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα

είναι η Ιταλία όπου το βόρειο τμήμα της είναι οικονομικά πιο ισχυρό σε αντίθεση

με το νότιο τμήμα το οποίο «παραδοσιακά» είναι πιο φτωχό. Όμοια, το ελληνικό

γεωγραφικό διαμέρισμα της Ηπείρου βρίσκεται μεταξύ των πλέον φτωχών

περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να επιβιώσει και να αναπτυχθεί θα πρέπει να

μελετά τις δημογραφικές τάσεις, έτσι ώστε όχι μόνο να ανακαλύπτει ευκαιρίες τις

οποίες μπορεί να εκμεταλλευθεί προς όφελος της, αλλά και να προβλέπει

επικείμενες απειλές.

Οι δημογραφικές τάσεις είναι ίσως από τα λίγα στοιχεία που είναι αξιόπιστα

τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα. Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση

υιοθετώντας μια ευέλικτη στρατηγική θα πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς στο

εξελισσόμενο δημογραφικό περιβάλλον.

Τεχνολογική διάσταση

Η διάσταση αυτή της περιβαλλοντικής ανάλυσης αφορά στις τεχνολογικές·

τάσεις ή τεχνολογικά επιτεύγματα που λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και

είναι δυνατό να έχουν σημαντική επίδραση στην επιχείρηση και τη στρατηγική

της. Οι τάσεις αυτές μπορεί να αποτελούν ευκαιρίες για εκείνες τις επιχειρήσεις

που έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν και να τις εισάγουν

αποτελεσματικά στις δραστηριότητες τους.

Ωστόσο, μια νέα τεχνολογία είναι δυνατό να αποτελεί και μια πολύ

σημαντική απειλή για μια επιχείρηση, εάν η επιχείρηση δεν προσαρμοστεί

αρμονικά στη νέα τεχνολογία.

Είναι γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξης μιας εταιρείας επηρεάζεται σε

σημαντικό βαθμό από τις νέες τεχνολογίες που ανακαλύπτονται. Η σωστή

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H 8101v011fi :01) 81008111101:0g, :ékog, 87:110s81 m 81011100003011 :wv

K01V03v1K0'3v 01101503v, 81011popo7:01(bv:01g 7(101 7:010015817/1101 01K01101 K011 yswypacpmég

7:ap1oxég (11/001010 118 :0 1')1110g :01) 81005111101:0g. 'Ev01 (10001111210310 7:010:315811/1101

six/011 n 1:019:101 07:01) :0 B00810 :pfipa mg Siva). 01K0V0111K01 7:10 1091000 68 01v:168(m

118 :0 v0:10 :pfiua :0 07:010 «7:01001800101K01» 807011 7:10 (punxé. 0110101, :0 8?:9111V1K0

yswypacpmé 81011192010110 mg H7:81p01) BpiGsu 1119:0121) :wv 7:?1é0v Qwo'av

TESpSpSKbV mg Evna'iKfig 'Evoacmg.

K0108 87:1xsipncm 7:01) 87:1601181 v01 87:1[310'3081 K011 v01 01v017::1)x(981 001 7:pé7:81 v01

112718111 :1g 8n110ypacp1Kég :01081g, 92:01 030:8 0x1 110v0 v01 01v01K01711')7::81 81)K011p18g :1g

07:018g 117:0081 v01 8K118:(1717181)081 7:pog 008910g mg, 01919101 K011 v01 7:00571927091

87:1K81118vsg 017:81kég.

O1 8n110ypacp1Kég :01081g six/011 1'.n 017:0 :01 9111101 0:01X8101 7:01) Siva). (12:107:10:01

:000 [5001;107:000801111 000 K011 118007:p(')0801101. F101 :0 X010 011):0 K0108 SRIXSipTlGTl

U1008:0')v:01g 11101 81)é?11Km G‘EpOL‘ETlYlKfi 001 7:pé7:81 v01 npocappégswl. 81011)n 0:0

89:89:1000118v0 8n110yp111p1K0 7:801150171710v.

Tnokoylm'] 61616170161]

H 8100:0101] 011)m mg 7:801BO1MOVI1Kfig avdkvcmg 0100001 0:1g svokoymég-

:01081g 11 0270/0710d 87:1:813y1111:o1 7:01) )1011115011/01N 9103001 égw 017:0 mv 017/0001 K011

six/011 81w01:0 v01 éxovv 0n1101v:1Kfi 87:15001011 v 87:1xsipn0n K011 m G‘EpaInYlKfi

mg. 01 :01081g 011):ég 117:0081 v01 017:0:891013v 81)K011018g 7(101 SKSivsg :1g 87:1XSLpfiGSLg

7:01) éxovv m 81w01:0m:01 v01 :1g 8K118:01?17181):01')v K011 v01 :1g 810(31y00v

(17:0189180111111K01 0:1g 80010mp10m:sg :01)g.

90:000, 11101 1/9201 tam/071011101 Siva). 81w01:0 v01 017:0:87181 K011 11101 7:0711')

0n1101v:1Kfi 017:81Xfi 7(101 11101 87:1xsipn0n, 801V 11 87:1xsipn0n 88v npooappocmi

010110v1K01 0m 1/9201 two/071011101.

Eivou ysyovég 0:1 0 p1)0110g 01v017::1)9;ng 11101g 8:011psio1g snnpsdgmm 68

0n1101v:1K0 [5010110 017:0 :1g vésg :sxvokoyisg 7:01) 01V(1K01?11')7::0v:011. H 00mm
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διαχείριση της μετάβασης από την υφιστάμενη στη νέα τεχνολογία είναι συνήθως

κρίσιμης σημασίας για την επιβίωσή της. Για το λόγο αυτό απαιτούνται

προσεκτικά βήματα και αποτελεσματική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος.

Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας δε

σημαίνει απαραίτητα ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες εμμένουν στην προηγούμενη

τεχνολογία, θα αντιμετωπίσουν το φάσμα της εξαφάνισης. Συχνά είναι δύσκολο

να εκτιμηθούν με οποιαδήποτε Βεβαιότητα οι μακροχρόνιες συνέπειες που μια

νέα τεχνολογία θα προκαλέσει σε ένα κλάδο.

Συχνά οι πωλήσεις της παλαιός τεχνολογίας εξακολουθούν να υπάρχουν για

μια σημαντική περίοδο, κυρίως, διότι οι επιχειρήσεις που την έχουν υιοθετήσει

συνεχίζουν να την στηρίζουν και να την βελτιώνουν συνεχώς. Κατ’ αυτόν του

τρόπο, μια νέα τεχνολογία δεν αποτελεί απαραίτητα την αρχή του τέλους της

υπάρχουσας τεχνολογίας.

Παγκόσμια διάσταση

Η παγκόσμια διάσταση περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες που αφορούν

τις νέες αγορές διεθνώς, τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς αγορές που αλλάζουν, τα

διεθνή πολιτικά και πολιτισμικά δρώμενα, όπως επίσης και τα ιδιαίτερα

χαρακτηριστικό της κάθε αγοράς.

Είναι αναγκαιότητα πλέον για μία επιχείρηση να μελετά τις αλλαγές σε

παγκόσμιο επίπεδο και να προσπαθεί να προσαρμόζεται σ’ αυτές.

4.3.2.2. Οι 5 δυνάμεις του PORTER

Tο κλαδικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης προσδιορίζεται από τις εξής

δυνάμεις (Παπαδάκης, 2007):

Ø την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων,

Ø τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της επιχείρησης,

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOZ‘. MIAZ EHIXEIPHZHZ‘.

8101x8iplcm mg 118:01001011g 017:0 mv 1)(pLG:d1118\/n 0m V801 :8xv0k0y101 80/011 01)Vfi00)g

Kpictung 01111010n 7(101 mv STELBiOJGfi mg. F101 :0 )101/0 011):0 017:011:01')v:011

7:0008K:1Ké1 Bfi 1101:01 K011 017:0:891801101mfi 01vé17:1)0n :01) 89:0):801K01') 7:8plBé1MO1/I0g.

90:000, 001 7:087:81 v01 :0v1008i 0:1 11 811(p131v10n 11mg v801g :8xv0k0yio1g 88

01111010281 017:010011m:01 0:1 01 87:1X8Lpfic81g, 01 07:018g 811118v01)v v 7:00ny013118vn

:8xv0k0yio1, 001 01v:1118:0)7:1001)v :0 00101101 mg 8&011pé1V10ng. 2070/01 8iV011 8130mm

v01 8K:11m001')v 118 07:01aE3fi7:0:8 B8Balémw 01 uaKpoxpévwg 01)v87:818g 7:01) 11:01

V801 :8xv0910yio1 001 7:00K01918081 08 8v01 1010150.

2090/61 01 7::0M081g mg 7:01910110g :8xv0k0yio1g 83:01K09101)001')v v01 1)7:d01)\/ 7(101

11101 (mum/mm 7:801050, Kvpiwg, 810:1 01 STEIXSLpfiGSLQ 7:01) mv éXODV UlOGSTfiGSl

01)V8xi2;01)v v01 mv Gmpigovv K011 v01 mv 0891:10'Jv01w 01)V8xo')g. K01:’ 011):0v :01)

:007:0, 11101 V801 :8xv0k0y101 88v 017:0:89181 017:010011m:01 mv 01m :01) :8k01)g mg

1)7:(ipxo1)001g :8xv0k0yio1g.

Hayxéama 61616170161]

H TEOWKOGIJJOL 8100:0101] 7:8k01110011/81 09101)g :01)g 7:010131y0v:8g 7:01) acpopofiv

:1g v88g ayopég 8180vo'3g, :Lg fién 1)7:(ipxo1)08g 8180V8ig ayopég 7:01) akkdgovv, :01

8180M 7:0}:1:1Ké1 K011 7:0}:1:101m<d1 8005118v01, 07:0)g 87:icmg K011 :01 161011,:8001

xapaKmplcsuKé mg K0108 ayopdg.

Eivou 01v01yK0110mw1 7:}:801/ 7(101 11101 87:1X8ipncm v01 089:8:61 :Lg 01?:91011/8g 08

7:01yK001110 87:i7:850 K011 v01 7:0007:0108i v01 npocappégmat 0’ 011):8g.

4.3.2.2. O: 5 évvduslg :01) PORTER

T0 KM181K0 7:80100191910v K0108 87:1x8ipn0ng npooétopi§8tat 017:0 :1g 82mg

81wé11181g (Homaédumg, 2007):

> mv (17:80:11 8100501) véoav 87:1x8tpfi0803v,

> m 81017:po1yg.1(XI81):1Kfi 8131/0111] :wv 7:00:111081):0')v mg 87:1x8ipn0ng,
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Ø τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών της επιχείρησης,

Ø την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα και

Ø την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις ήδη υπάρχουσες

επιχειρήσεις του κλάδου.

 Οι δυνάμεις αυτές προσδιορίζουν την ένταση και τη φύση του

ανταγωνισμού στα πλαίσια ενός κλάδου αλλά και τις στρατηγικές που μπορεί να

ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις. Μέσω της ανάλυσης των πέντε δυνάμεων η

επιχείρηση συγκεντρώνει ένα σύνολο από στοιχεία βοηθητικά για το σχεδίασμά

της στρατηγικής της. Προσδιορίζει τον τρόπο που η δομή του κλάδου στον οποίο

δραστηριοποιείται επηρεάζει του ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του

καθορίζει και την κερδοφορία που μπορεί να επιτύχει η επιχείρηση (Kono, 1994).

Κατά συνέπεια, μέσα από τη δομική ανάλυση του κλάδου, είναι δυνατόν μια

επιχείρηση να εκτιμήσει τη συνολική ελκυστικότητα του κλάδου.

Επίσης είναι δυνατόν να προβλέψει τις δυνάμεις αλλαγής του κλάδου.

Τέτοιες δυνάμεις μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μια νέα τεχνολογική

καινοτομία, ή μια στροφή στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Με αυτό τον τρόπο

μια επιχείρηση μπορεί να εντοπίσει τις ευκαιρίες που τυχόν της προσφέρονται να

αλλάξει η ίδια τη δομή του κλάδου. Να αλλάξει με άλλα λόγια τους κανόνες του

παιχνιδιού στην αγορά της προς όφελος της, επιδρώντας με κατάλληλες κινήσεις

στις πέντε δυνάμεις του κλάδου (Παπαδάκης, 2007).

Το υπόδειγμα του Μ. Porter είναι μια σημαντική τεχνική για την ανάλυση

και κατανόηση του μικρο - επιχειρησιακού περιβάλλοντος. Ωστόσο, παρά τη

σπουδαιότατα του, συχνά υποστηρίζεται ότι έχει κάποιες αδυναμίες και ελλείψεις.

Για πολλούς αναλυτές το συγκεκριμένο μοντέλο αντικατόπτριζε

αποτελεσματικά την πραγματικότητα της αγοράς στις αρχές της δεκαετίας του 80.

Αδυνατεί όμως να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις της νέας

χιλιετίας. Για παράδειγμα, η σύγκλιση πολλών κλάδων (π.χ. μέσων ενημέρωσης,

τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικών ηλεκτρονικών κ.λπ.) έχει δημιουργήσει

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

> m 81017:pay110:s1):um Sin/011111 :wv 01y00010:0')v mg 87:1xsipn0ng,

> mv 017:8191fi 017:0 :01 1)7:0K01:010:01:01 7:po'1‘0v:01 K011

> mv év:010n :01) 01v:01y0)v101101') (XVdpSGU. 0:1g fién 1)7:(ipxo1)08g

SRIXSIPfiGSIQ :01) 10101801).

01 80v0111€1g 011):ég npocétopigovv mv év:01(m K011 m @1301] :01)

avoavoi) 0:01 7:?101120101 8v0g 10101501) 0019101 K011 :Lg 0:001my1Kég 7:01) 117:00811/01

01K0?101)0fi001)v 01 STELXSLpfiGSLQ. M93003 mg 01v01911)0ng :wv 7:év:8 SDVdMSOJV n

STEIXSipTlm] GUVKSVIpo'Jvm év01 0131/0910 017:0 0:01X8101 BonOnImd 7(101 :0 0999510101101

mg 0:001myumg mg. 1100051001991 :0v :pé7:0 7:01) 1] 801m :01) 10101801) 0:0v 07:010

8000:np107:0181:011 87mpsd1gm :01) 01v:01y0)v10110, 0 07:010g 118 m 081001 :01)

K010001§81 K011 mv 109050000101 7:01) 117:008)’. v01 87:1:13X81 n 87:1)(81011011 (Kono, 1994).

K01:01 01)Vé7:8101, 1192001 017:0 m 801mm 00101710011 :01) 10101501), 81V011 81w01:0v 11101

STEIXSipTlm] v01 SKILufiGSL m (uh/0711101 8?:K1)0:1K0m:01 :01) 10101801).

E7:icmg 81V011 81w01:0v v01 npoBkéwe: :Lg 80v0111€1g 01):?101yfig :01) 10101801).

Té:018g 81w011181g 117:0081 v01 80/011, 7(101 7:010015811/1101, 11101 vé01 :sxvokoyum

K011VO:011101, 11 11101 GIpocpfi 0:1g 7:00:1111ics1g :wv K01:01v01?103:0'3v. M8 011):0 :0v :pé7:0

11101 87:1)(81011011 117:00811/01 8v:07:1'.081 :Lg 81))(011pieg 7:01) TDXéV mg npoccpépovw: v01

01919101231 11 16101 m 801m :01) 10101801). N01 0190101231 118 01919101 )107/101 :01)g K01v0vsg :01)

7:011xv15101') v 011/0001 mg 7:pog 008910g mg, 87:1500'JVI01g 118 K01:01?171n?18g K1Vfi081g

0:1g 7:év:s 80v0111€1g :01) 10101801) (H017:01501Kng, 2007).

T0 07:05811/1101 :01) M. Porter Siva: 11101 (mum/mm TSXVlKfi 7(101 mv 00101710011

K011 Kama/011011 :01) 11mm - STEIXSIPTIGLGKOU 7:801Bé191910v:0g. 90:000, 7:01001 m

07:01)?)0110:01:01 :01), 01))0/01 1)7:00mpi§8:011 0:1 éxm K017:018g 0181)v0111i,8g K011 skksiwetg.

F101 7:09:91013g 01v01?11):ég :0 GUYKSKpméVO 110v:é910 av:u<01:07::p12;8

07:0:89180110I1K01 mv 7:p017{1101:u<0m:01 mg 01y0001g Gag apxég mg 88K018:io1g :01) 80.

A81)v01:81 011mg v01 01v:017:01<p19€i 017:0:8?1801101:1K01 0:1g 7:00K91fi081g mg vé01g

x19118:io1g. F101 7:010018811/1101, n 01')k1011 7:09:710'31/ K9101803v (7mg. 1192c svnpépoaong,

m?187:u<01voavw')v, K0:01v01?10):u<0')v nkempovmo’av 10917:.) éxm 8n111ovpyfi081
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ιδιαίτερα συνθέτους κλάδους με πολλαπλές διασυνδέσεις και αλληλεξαρτήσεις.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολο να είναι αποτελεσματική η

ανάλυση των πέντε δυνάμεων.

Επίσης, το υπόδειγμα του Porter, έχει χαρακτηριστεί και ως στατικό. Πολλοί

υποστηρίζουν ότι η κυρία χρησιμότητά του εντοπίζεται στην περιγραφή του

περιβάλλοντος και όχι στην πρόβλεψή του. Όλοι οι κλάδοι, άλλοι περισσότερο και

άλλοι λιγότερο, χαρακτηρίζονται από σταδιακές ή απότομες αλλαγές, που

επιφέρουν σημαντικές μεταβολές στο επιχειρησιακό περιβάλλον.

Απειλή εισόδου νεών επιχειρήσεων στον κλάδο

Όταν ένας κλάδος χαρακτηρίζεται από απόδοση κεφαλαίου υψηλότερη από

το κόστος του και από μεγάλα περιθώρια κέρδους, τότε είναι φυσικό να

προσελκύει καινούριες επιχειρήσεις. Η είσοδος νέων επιχειρήσεων σε κάποιο

κλάδο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των

υπαρχουσών και των νέων επιχειρήσεων. Είναι εύλογο μια υφιστάμενη σε ένα

κλάδο επιχείρηση να επιδιώκει να θέσει φραγμούς - εμπόδια εισόδου σε

δυνητικούς ανταγωνιστές.

Απαιτήσεις σε κεφάλαια. Η είσοδος μιας επιχείρησης σε έναν νέο γι’ αυτήν

κλάδο απαιτεί την πραγματοποίηση επενδύσεων (Kono, 1994). Συχνά, απαιτείται

σημαντικό κεφάλαιο τόσο για την κατασκευή εγκαταστάσεων και την αγορά

μηχανολογικού εξοπλισμού όσο και για τη διεξαγωγή των επιχειρησιακών

δραστηριοτήτων, όπως της λειτουργίας της παραγωγής και της διάθεσης, των

δραστηριοτήτων μάρκετινγκ κ.λπ. Έτσι, είναι δυνατό η είσοδος σε ένα νέο κλάδο

να φαίνεται ελκυστική, αλλά οι απαιτήσεις σε κεφάλαια προκειμένου να είναι σε

θέση η επιχείρηση να ανταγωνιστεί επιτυχώς τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις να

είναι απαγορευτικές.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

tétaitspa GUVOétoug déoug us nokkankég Slacvvéécmg Kat akknksgapmcmg.

28 éva IéIOLo neptMov given tétairspa 8136mm V0. Siva]. anorskscpatmfi n

avdkvcm tow névrs vdpswv.

Enicmg, to Dnééswpa “(01) Porter, éXSI xapaKmplctsi Kat 03g GTG‘CLKé. Hokkoi

unocmpigovv (m. n Kvpia xpnctuémtd T01) swon'igsrm v nepwpacpfi T01)

neptvrog Km (3X1v npéfikswfi “(01). OM]. Ol KMLESOI, (30mm nsptcoétspo Kat

(30mm Myétspo, xapaKmpiCOVIaL (m6 GwétaKég 1i ométopsg akkayég, 7:01)

smcpépovv aowtmég usokég (no smxmpnmaKé nsplfidkkov.

AnaM] 2166601) vao’av smxapfioswv crov KMLSO

'v évag déog xapaKmpiCSIm and) anééocn Kscpakaiov Dwnkétspn and

to Kéotog “(01) Km and usydka neptBo’apla Képéovg, Iéts given (pDGIKé V0.

npocskKfiSL Kawobpleg smxmpficmg. H sicsoéiog véwv smxmpficswv GS Kémmo

KMLSO éXSI 03g anorékecpa mv (113331611 IOU avwvoi) pawéfi 103v

unapxovco'av Kat tow véoav smxmpficsoav. Eivou, sfikoyo pm Dcplcstdusvn 68 éva

KMLSO smxsipncm V0. 871:16L0’3K81 V0. 092081, (ppaypofig - spnééla 8166801) 68

vntmofig avoatég.

Anatmcmg GS Kscpdkala. H sicsoéiog mag smxsipncmg GS évow véo yl’ avmv

KMLSO anansi mv npaypatonomcn snsvéficswv (Kono, 1994). Ema/(i, (mansiwu

(mum/Ind) Kscpdkalo “C660 yla mv KamcKSUfi syKawctdcswv Km mv ayopd

pnxowokoymoi) sgonmopofi (360 Km YLU. m Steam/03m tow smxmpnmaKo'av

Spacmplomtoav, (37mg mg kanovpyiag mg napaywyfig Kat mg Sldescng, tow

Spacmplomtoav pdStwyK KJm. 'Ewt, given vaté n sicsoéiog 68 éva véo KMLSO

V0. (paivswl SXKUGIum, akkd Ol anatmcmg GS Kscpdkoua upOKsméVOU va given. 68

09201] n smxsipncm va avoatsi ento'ag Itg fién Dndpxoucsg smxswfiomg V0.

given anayopsntmég.
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Κοστολογικά πλεονεκτήματα ανεξάρτητα από το μέγεθος. Οι επιχειρήσεις

που ήδη δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο έχουν και κάποια αλλά

πλεονεκτήματα απέναντι στις νεοεισαχθείσες επιχειρήσεις, τα οποία απορρέουν

από τη μακρόχρονη παρουσία τους στον κλάδο (Kono, 1994). Αυτά

περιλαμβάνουν το «knowhow» της παραγωγής του προϊόντος, την πρόσβαση σε

πρώτες ύλες, την καμπύλη εμπειρίας, τη γνώση του κλάδου.

Διαφοροποίηση προϊόντος - υπηρεσίας. Η πραγματική ή αντιληπτή

διαφοροποίηση των υπαρχόντων προϊόντων και η εμπιστοσύνη των καταναλωτών

σε αυτά αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο, που πρέπει να ξεπεραστεί από τις καινούριες

επιχειρήσεις. Από το βαθμό στον οποίο ένα ύπαρχων προϊόν θεωρείται μοναδικό

στο είδος του, προσδιορίζονται και τα κόστη αλλαγής (switching costs) για τους

καταναλωτές από ένα προϊόν σε κάποιο άλλο.

Όσο περισσότερο διαφοροποιημένα/μοναδικά είναι τα προϊόντα των

επιχειρήσεων του κλάδου, τόσο δυσκολότερο είναι για τους καινούριους

ανταγωνιστές της αγοράς, να προσελκύσουν πελάτες (Kono, 1994). Σ' αυτή την

περίπτωση οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις είναι αναγκασμένες να επενδύσουν

αρκετά υψηλά χρηματικά ποσά σε έρευνα και ανάπτυξη, σε προωθητικές

ενέργειες, δημιουργία δικτύου κ.λπ.

Πρόσβαση στα κανάλια διανομής. Αυτό αποτελεί εμπόδιο εισόδου, κυρίως,

για τις εταιρείες παραγωγής καταναλωτικών αγαθών. Τα κανάλια διανομής

συνήθως εμφανίζονται διατακτικά απέναντι στα νέα προϊόντα και προτιμούν τα

ήδη υπάρχοντα και καταξιωμένα. Επίσης, οι υφιστάμενες εταιρείες συχνά

χρησιμοποιούν το μέγεθός τους ως διαπραγματευτικό όπλο για να αποτρέψουν ή

να δυσχεράνουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών στα δίκτυα διανομής

(Παπαδάκης, 2007).

Νομικοί περιορισμοί. Σε ορισμένους κλάδους η είσοδος νέων επιχειρήσεων

περιορίζεται από εθνικούς ή διεθνείς κανονισμούς και νόμους (π.χ. το μονοπώλιο

του ΟΤΕ στη σταθερή τηλεφωνία μέχρι το 2001, ή οι άδειες κινητής τηλεφωνίας).

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

K00:0?:01{1K01 TEXSOVSK‘Cfipatfl. maidpmw 07:0 :0 uéysGog. O1 87:1XSLpfi0SLQ

7:01) fién 8000:110107:0101’)v:01 68 K017:010 K):0180 éxovv K011 K017:0101 000101

TEXSOVSK‘CfiMGIU. 017:é\/01v:1 0:1g vs0810ax08108g 87:1xs1pfi0s1g, :01 07:0101 017:000éo1w

017:0 :11 1101Kpéxp0vn 7:01001)01',01 :01)g 0:0v K910150 (K0110, 1994). A1):01

7:801710111001v01w :0 «knowhow» :ng 7:010017/031mg :01) 7:po'1‘0v:0g, :nv 7:000001011 68

7:005:8g 13%; :11V K0117:1')91n SHTESlpiOLg, :11 7/1/0301] :01) 10:0.501).

A101(popo7:01'.n0n 7:po'1‘0v:0g - 1)7:nps0101g. H 7:001y1101I1Kfi 1i 01v:1?m7::fi

81acpopon01n0n :wv 1)7:010X(')v:03v 7:po'1‘0v:0)v K011 n 8117:10:001')vn :wv K01:01v017:0):0'3v

08 00:0 017:0:891812921/01 01K01101 8117:0810, 7:01) 7:pé7:81 v01 2:87:80010tsi 017:0 :1g K011VO1')p18g

87:1xs1pfi0s1g. A7:0 :0 0010110 0:0v 07:010 év01 07:010w 7:po'1‘0v 0803;381:011 1101/0151K0

0:0 siéog :01), 7:po081001§0v:011 K011 :01 K00:n 01Mo1yfig (switching costs) 7/101 :01)g

Kawvakwtég 017:0 év01 7:00'1‘01/ 0s K017:010 00:710.

'000 7:80100étspo 81acpopon01n11év0/110v051K0 80/011 :01 7:po'1‘0v:01 :wv

87:1xs1pfi0soav :01) K9101801), :000 800K0910:spo Siva). 7/101 :01)g K01v01')pl.01)g

01v:01y0)v10:ég :ng 011/0001; v01 7:000891K13001N 7:89:01:sg (Kono, 1994). 2' 00:11 :nv

7:8017m00n 01 vsos10spx0118vsg 87:1xs1pfi0s1g 81v011 01v01yK01011évsg v01 87:8V81')001)V

01s:01 0111117101 xpn1101I1K01 7:00:31 68 épsvva K011 01v017::1)2;n, 0s 7:00030nI1Kég

svépyswg, 81111101)py1'.01 81K:1')01) K.?:7:.

11000001011 0:01 K01v0171101 8101v011fig. A1):0 017:0:87181 8117:0510 8100801), KUpiwg,

7/101 :1g 8:01psisg napaywyfig K01:01V017:0):1Ko'3v 01y0100'3v. T01 K01v0191101 8101v011fig

01)vfi003g 81100V1C§0W011 8101:01K:1K01 017:év01v:1 0:01 véa 7:po'1‘0v:01 K011 7:00:111013v :01

fién 1)7:010XOVI01 K011 K01:012;1o)11év01. E7:i0ng, 01 1):p10:01psvsg 8:0110818g 01))0/01

xpn011107:0101')v :0 péysOég :01)g 03g 8107:0017/110IS1):1K0 07:910 7/101 V0 017:0:pé11101w 11

V01 800xspé1v01w :nv 810080 véwv 01v:01y03v10:0'3v 0:01 81K:1)01 8101v011fig

(H07:01801Kng, 2007).

N0111K01 7:80100101101. 28 001011év01)g K9101501)g n 810080g véwv 87:1xs1pfi0soav

7:801001CSI011 017:0 80V1K01')g 1i 8180vsig K01vov101101')g K011 véuovg (7mg. :0 110v07:0')7110

:01) OTE 0:11 0:01080fi :nkscpwvio: uéxpl. :0 2001, 11 01 015818g K1vn:fig :nkscpwviag).
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Κόστη απώλειας του πελάτη. Η παράμετρος αυτή εξετάζει την ευκολία ή

δυσκολία με την οποία οι πελάτες του κλάδου είναι διατεθειμένοι να

εγκαταλείψουν τις υπάρχουσες επιχειρήσεις του κλάδου και να αναζητήσουν

συνεργασία με νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις. Το κατά πόσον αυτό θα συμβεί

εξαρτάται τόσο από οικονομικούς λόγους (συμφέρει του πελάτη να αλλάξει;) από

ψυχολογικούς (είναι ευχαριστημένος έχει καλή σχέση με τις υπάρχουσες

επιχειρήσεις;) και τυχόν τεχνολογικούς (υπάρχει συμβατότητα τεχνολογίας

μεταξύ αυτής που ο πελάτης έχει υιοθετήσει και της τεχνολογίας που του

προσφέρουν οι νεοεισερχόμενες επιχειρήσεις;)

Φόβος αντίδρασης - αντεκδίκησης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Όσο πιο

πιθανόν είναι οι υπάρχουσες επιχειρήσεις να αντεκδικηθούν μια νεοεισερχόμενη

επιχείρηση, τόσο πιο δύσκολα αυτή θα αποφασίσει να μπει στον κλάδο. Συχνά οι

υπάρχουσες επιχειρήσεις αντεπιτίθενται με μείωση των τιμών, αύξηση της

διαφήμισης, αλλά και κάποιες λίγες φορές με προσπάθεια δυσφήμησης της

καινούριας εταιρείας.

Διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

Σε πολλούς κλάδους τα έξοδα για πρώτες ύλες και προμήθειες αποτελούν

ένα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους ίου παραγόμενου προϊόντος. Σ’

αυτές τις περιπτώσεις οι προμηθευτές μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το

κόστος παραγωγής του προϊόντος. Η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγοντες:

Ø Αριθμός ίων προμηθευτών

Ø Μέγεθος και σημασία του αγοραστή

Ø Βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων του προμηθευτή

Ø Δυνατότητα υποκατάστασης των προϊόντων των προμηθευτών

Ø Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα

εμπρός

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Kécm ano’aketag T01) nakdm. H napdpsrpog 0mm agatdgm mv SUKOMOL 1i

SUGKOMOL us mv onoia 01 nskdtsg “(01) d801) Siva]. Slatsesmévm V0.

syKaIaksfivovv Itg Dndpxoucsg smxswficmg IOU d801) Ken. V0. avagnmcovv

Guvspyacia us vsoswspxéusvsg smxmpficmg. To Kurd nécov (1016 00c Gupfisi

sgaptdtat “C660 and omovoumofig Xéyovg (cvpcpépm T01) nskdm V0. akkdgatfl (m6

wvxokoymofig (given. svxaplcsmpévog éXSI K000i Gxécn us Itg Dndpxovosg

smxmpficmgfl Km tuxév svokoymofig (DTEdSL GUpBaIémw svokoyiag

uswéfi (xvmg 7:01) 0 nskdmg éXSL Utoesmcm Kw. mg svokoyiag 7:01) “(01)

npoccpépouv Ol vsoswspxéusvsg smxmpficmgfl

CIDéfiog avriépacng - (XVISKSiKnGng and Hg Dndpxovosg smxmpficmg. 'Oco mo

mew/6v given. 01 Dndpxoucsg smxswfiomg V0. aVISKSIKnGOfiV pm vsoswspxépsvn

smxsipncm, “C660 mo SficKoka 0mm 0a (mocpacicm V0. “TESL GTOV déo. Ema/(i 01

Dndpxoucsg smxswfiomg avrsmriflsvral us usiwcm tow Ituo’av, (113331611 mg

Stacpfiplcmg, akkd Kw. Kémowg Mysg (popég us npocndesw Succpfipncmg mg

Kawofiplag amtpsiocg.

Awnpayuatwnm’] Sfivam] 170w npopnflsvto’av

28 nokkofig déoug w égoéa YLU. npo’atsg 1')n Kw. npopfieswg anorskofiv

éva GHHUN‘CIKO nococté T01) GUVOMKOI') Kéctoug {01) napayéusvou npo't‘évrog. 2’

amég Hg nepmto’acmg 01 npopnesmég unopofiv va snnpsdcovv aoqd to

Kéctog napaywyfig T01) npo't‘évrog. H Stanpayuatsmmfi Sin/aw] tow npopnesmo'av

sgaptdtat (m6 tong aKéXOUOOUg napdyovrsg:

Aplflpég iwv npopnesmo'av

MéysGog Km aacia T01) ayopacm

Baepég Slacpopon'omcmg tow npo'iévrwv T01) npopnesvm

Avvatémw mtomxtdcwcng tow npo'iévrwv 103v npopnesmo'av

V
V

V
V

V

Avvatémw Kdesmg OXOKkfipng tow npopnesmo'av npog w

sunpég
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Παράγοντες που Προσδιορίζουν τη Διαπραγματευτική Δύναμη των

Αγοραστών (Παπαδάκης, 2007):

Ø Μέγεθος του αγοραστή

Ø Αριθμός προμηθευτών

Ø Πληροφορίες για το κόστος της εταιρείας

Ø Ευαισθησία των αγοραστών στην τιμή

Ø Χαρακτηριστικό του προϊόντος

Ø Κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω

Μέγεθος του αγοραστή. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αγοραστής και

περισσότερό σημαντικός για την εταιρεία, τόσο μεγαλύτερη διαπραγματευτική

δύναμη έχει.

Αριθμός προμηθευτών. Αντίθετα, η διαπραγματευτική δύναμη των

αγοραστών μειώνεται, όταν ο αριθμός των προμηθευτών τους είναι

περιορισμένος.

Πληροφορίες για το κόστος της εταιρείας. Όταν οι πελάτες κάποιας

επιχείρησης γνωρίζουν το κόστος της, τότε ασκούν μεγαλύτερες πιέσεις για τη

διαμόρφωση των τιμών (Παπαδάκης, 2007). Πολλές φορές όταν το κόστος της

επιχείρησης μειώνεται, οι πελάτες της μπορεί να ζητήσουν ανάλογη μείωση στις

τιμές. Είναι φανερό, πως όσο περισσότερο ακριβείς πληροφορίες έχουν οι

πελάτες, τόσο αυξάνεται και η διαπραγματευτική τους δύναμη.

Ευαισθησία των αγοραστών στην τιμή. Οι πελάτες μιας εταιρείας απαιτούν

χαμηλότερες τιμές όταν το προϊόν της αντιπροσωπεύει μεγάλο μέρος του κόστους

τους ή έχουν μικρά κέρδη και προσπαθούν να τα αυξήσουν. Σ' αυτή την περίπτωση

αυξάνονται οι πιέσεις των αγοραστών για χαμηλότερες τιμές.

Χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αν το προϊόν της επιχείρησης είναι

διαφοροποιημένο και σημαντικό για τους πελάτες της, τότε αυτοί δεν έχουν

μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, γιατί είναι άμεσα εξαρτημένοι από την

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Hapdyovrsg 7:01) Hpocétopigovv m Awnpayuatsntmfi Abvaun tow

Ayopacto’av (Homaédumg, 2007):

MéysGog T01) ayopacm

Aplflpég npopnesmo'av

Hknpocpopieg wet to Kéctog mg amtpsiag

EvoucsOnGia tow ayopacto’av v Itufi

XapaKmplcsnKé T01) npo't‘évrog

V
V

V
V

V
V

Kdesm OXOKMpn tow ayopaoto’av npog m nice)

MéysGog T01) ayopacm. '060 payakfitspog given. 0 ayopacmg Kat

naptccétspé aoqég yla mv Statpsia, T060 psyakfitspn Slanpaypawmmfi

Sin/aw] éXSL

Aplflpég npopnesmo'av. Avriesw, n Slanpayuatsmmfi Sin/aw] 103v

ayopacto’av usw’avswt, (new 0 aptGpég tow npopnesmo'av tong given

neptoptspévog.

Hknpocpopieg YLU. to Kéctog mg Statpsiag. 'v Ol nskdtsg Kdm'owg

smxsipncmg vpigovv to Kéotog mg, Iéts (XGKOI'N psyakfitspsg méGSLg yla m

Slapépcpoacm tow Ituo'av (Homaédumg, 2007). Hokkég (popég (new to Kéotog mg

smxsipncmg usw’avswl, Ol nskdtsg mg wtopsi V0. Cnmcovv owdkoyn ”Simon 0mg

Ituég. Eivou, (powspé, 71mg (300 nsptccétspo aKpIBSig nknpocpopieg éxovv Ol

nakdtsg, “C060 augéwsrm Ken. 11 Slanpaypmsntmfi tong Sin/aw].

EvaLGOnGia tow ayopaoto’av v Itufi. OL nskdtsg mag amtpsiag ananobv

xapnkétspsg Ituég (new to npo't‘év mg avrmpocomsfim psydko uépog T01) Kéctovg

tong 1i éxovv umpd Képén Km npocnaGofiv V0. w (10% 001w. 2' 0mm mv nspimoacm

avgdvovwl Ol méGSIg tow ayopaoto’av yla xaunkétspsg Ituég.

XapaKmcsILKd T01) npo't‘évrog. Av to npo'iév mg smxsipncng given

Stacpoponompévo Km aownKé YLU. tong nskdtsg mg, 1618 amoi 88v éxovv

psydkn Stanpayumsntmfi Sin/aw], ytati given dpsca sgapmuévm (m6 mv
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επιχείρηση. Στην αντίθετη περίπτωση, η διαπραγματευτική δύναμη των πελατών

αυξάνεται.

Κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω. Πολλές φορές οι πελάτες

κάποιας επιχείρησης δεν είναι ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους μαζί της

και αποφασίζουν να παράγουν οι ίδιοι τα προϊόντα που αγοράζουν από αυτή. Στην

περίπτωση αυτή αυξάνεται η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών.

Απειλή από υποκατάστατα προϊόντα

Θεωρούμε ότι δύο ή περισσότερα προϊόντα είναι υποκατάστατα, όταν το ένα

μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο σε μια συγκεκριμένη χρήση. Παραδείγματα

υποκατάστατων προϊόντων είναι οι φακοί επαφής και τα γυαλιά μυωπίας, η

ζάχαρη, η φρουκτόζη και η ζαχαρίνη, η τηλεόραση και το σινεμά, τα χάρτινα

κουτιά συσκευασίας και τα πλαστικά, ή τα κουτιά αλουμινίου, ο σιδηρόδρομος

και το αεροπλάνο. Η ύπαρξη υποκατάστατων προϊόντων έχει άμεση επίδραση στη

ζήτηση των προϊόντων μιας επιχείρησης και συνήθως οι επιχειρήσεις που

παράγουν υποκατάστατα προϊόντα ανταγωνίζονται η μια την άλλη.

Η ένταση της απειλής των υποκατάστατων προϊόντων και η σημασία τους

για τον προσδιορισμό του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

εξαρτάται από ορισμένους παράγοντες (Παπαδάκης, 2007).

Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα:

Ø Ύπαρξη «κοντινών» υποκατάστατων

Ø Επίδραση της τιμής

Ø Τάση των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα

Ανταγωνισμός ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις ενός κλάδου

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

snlxsipncm. v 0w:i08m nspinwacm, n SlanpaypatsvnKfi 8131/0111] :wv 7:8}:(xto'av

(midwam.

Kdesm OXOKMpn :wv ayopacw’av 7:pog :01 7:1'00). Hokkég (popég 01 7:8}:01:8g

K017:0101g sntxsipncng 88v Siva: men/07:01.11 pévo: 017:0 m cvvspyacia :01)g pagi mg

K011 anocpaoigovv v01 napdyovv 01 £610: :01 7:po'1‘0vw 7:01) ayopdgovv 017:0 010m. v

7:80i7t:0)0n 010m augdvswt n Slanpaypatsvmm 8131/0101] :wv ayopacw’av.

Ana-11M] (17:6 DTCOKGTdGTaTa 7:p0'1'6v:a

698030013118 0:: 8130 11 nsplccétspa 7:po'1‘0vw Siva: 1)7:0K01:010ww, (new :0 éva

pnopsi v01 (xvnKamGSI :0 (300:0 68 11,101 GUVKSKpLuévn xpficn. Hapaésiypaw

1)7:0K01:010:01:03v 7:po'1‘0v:0)v given. 01 (paKoi snacpfig K011 :01 yuaktd uvwniocg, n

Cdxapn, n (ppOUKKSCn K011 n gaxapivn, n mksépacn K011 :0 00181101, :01 xdptwa

K01):Ld GUGKSUaciag K011 :01 7:}:010nK01, 1i :0: Kovnd akovim), 0 015npé§popog

K011 :0 asponkéwo. H 1')7:0:pgn 1)7:0K01:010w:0)v 7:po'1‘0v:0)v éXSI (3111,8011 sniépacm 0m

Cfimon :wv 7:po'1‘0v:oav mag sntxsipncng K011 cvvfiewg 01 SWIXSIpfiGSIQ 7:01)

napdyouv 1)7:0K01:010:(x:01 7:po'1‘0vw avoaviéovw: n 11:01 mv (3:90:11.

H évwcm mg analkfig :wv 1)7:0K01:010:(x:0)v 7:po'1‘0v:0)v K011 n 0110010120: :01)g

1/101 :ov 7:000810010110 7:01) owwyoovwnKoi) nsptfidkkovwg mg entxsipncng

sgapuiwu 017:0 oplcspévovg napdyovmg (Hanaédumg, 2007).

Hapdyovmg 7:01) Hpocétopigovv mv Ansmfi 017:0 Y7:0K01:010:01:01 Hpo't‘évw:

> 'Ynapgn «Kovuvo'av»1)7:0K01:010w:03v

> Eniépacn mg :Lufig

> T0101] :wv Kawvakww'av 7:pog :01 1)7:0K01:010:01:01

Awaywkég avdusca (rug unapxovcsg smxapfioag svég 10111601)
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Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που

δραστηριοποιούνται σε κάποιο κλάδο, είναι μια ακόμη δύναμη που προσδιορίζει

την ελκυστικότητα του εν λόγω κλάδου. Η ένταση του ανταγωνισμού είναι

αποτέλεσμα των κινήσεων των επιχειρήσεων να Βελτιώσουν τη θέση τους στην

αγορά (π.χ. να κερδίσουν μεγαλύτερα μερίδια αγοράς, να κυριαρχήσουν στα

κανάλια διανομής. Συνήθως, κάθε σημαντική στρατηγική κίνηση από μια

επιχείρηση έχει ως αποτέλεσμα κάποια αντίδραση από τις άλλες επιχειρήσεις. Ο

τρόπος και η ένταση με την οποία αντιδρούν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Για τον προσδιορισμό

της έντασης του ανταγωνισμού συνήθως εξετάζονται οι παράγοντες που

παρουσιάζονται παρακάτω:

Παράγοντες που Προσδιορίζουν την Ένταση Ανταγωνισμού ανάμεσα στις

Υπάρχουσες Επιχειρήσεις ενός Κλάδου (Παπαδάκης, 2007):

Ø Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών

Ø Υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας

Ø Προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς

Ø Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα

Ø Ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου

Χαρακτηριστικά ανταγωνιστών. Όταν σε κάποιο κλάδο υπάρχουν

επιχειρήσεις με ίση δυναμικότητα και μέγεθος, τότε ο ανταγωνισμός μεταξύ τους

είναι συνήθως έντονος. Επίσης, η ένταση του ανταγωνισμού αυξάνει όσο

αυξάνεται και ο αριθμός των ανταγωνιστριών επιχειρήσεων.

Υψηλά σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας. Όταν οι επιχειρήσεις

αντιμετωπίζουν υψηλά σταθερά κόστη, τότε επιδιώκουν να αυξήσουν την

παραγόμενη ποσότητα για να επιτευχθεί μεγαλύτερος καταμερισμός τους και να

επωφεληθούν από τις οικονομίες κλίμακας. Σ’ αυτή την περίπτωση η ένταση του

ανταγωνισμού αυξάνεται, καθώς οι στρατηγικές επιλογές των επιχειρήσεων

γίνονται περισσότερο επιθετικές και πολλές φορές καταλήγουν σε πόλεμο τιμών.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H évuxcn :01) avoakoi) avdpsco: 0mg 8n1x810fi081g 7:01)

5pac:np:07:0101')v:0:1 GS 1<d:7:010 10:0:50, Siva: 1:10: (:Képn 5131/0111] 7:01) 7:00051001CCS1.

:nv 8?:K1)0::1<0:n:0: :01) 8V Mme) 10:0:501). H évuwn :01) avwwoavoi) Siva:

0:7:0:é7:801:0: :wv Kwficswv :wv STELXSIPfiGSOJV v0: Bakudmovv :11 092011 :01)g 0:111/

ayopé: (7mg. v0: K8051001N usyakfimpa 118012510: (11(0d, v0: K1)p:0:pxfico1)v 0:0:

Ken/(30:10: 5:0:vopfig. Zuvfieoag, K008 aavnmi tatnymfi Kivncn 0:7:0 1:10:

STEIXSipTlm] éxe: 03g 0:7:0:é7:80::0: 1<(S:7:0:0: 0w:i5po:0n 0:7:0 :1g dkksg 8n1X810fi081g. O

:pénog 1<0:: n évuxcm :18 :11V 07:010: 0w:15po1')v 01 av:0:y0)v:0:11<ég 8n1XSLpfi081g

agapIdw: 0:7:0 :1g 001/011n 7:01) 87:1Kp:)::01')v 0:0v 10:0:50. F10: :0v 7:000510010110

:ng évumng :01) avwvoi) cvvfiewg 82:8:dC01/w1. 0: 7:0:pé:7{0v:8g 7:01)

7:0:001)010:C0v:0:1 7:0:po:1<d::oa:

Hapdyovmg 7:01) H00051001§00v :nv 'Ev:0:0n Avoakoi) (XVdHSGU. 0mg

Y7:(S:px01)08g ETEIXSLpfiGSlQ svég K}:0:501) (Ho:7:0:5d:1<ng, 2007):

XapaKtnpwa: avoavww’av

Ywnkd: 0:0:0800: Kécm 1<0:: 011(01/0 018g KkiuaKag

Hpoondeswg 7(10: (113331011 118015101) (17/0d

'Ekkswn 5:0:(popo7:oin0ng 0:0: 7:po'1‘0v:0:

V
V

V
V

V

'Y7:0:pé§n Dwnko'av 8117:05i 82:0501)

XapaKtaGILKd: avoato'av. 'O:0:v 68 1<d:7:0:0 10:0:50 Dndpxouv

SRIXSIPfiGSIQ 1:8 101] 51)v0::::1<0:n:0: 1<0:1 péysGog, :0:8 0 avoavég 08:02:13 :01)g

Siva: cvvfiewg évwvog. Enisng, n évuwn :01) avwwoavoi) 0:1)2;(S:vs1 000

avidvsw: 1<0:1 0 (10:01:0g :wv avoatpw'av STELXSLpfiGSOJV.

Ywnkd: 0:0:0800: Kécm 1<0:: 01K0v011128g KkiuaKag. 'O:0:v 01 87:1XSLpfiGSLQ

av:1::s:oa7:i§01)v 0111119“): 0:0:9800: Kécm, :0:8 87::5:()')1<01)v v0: avéficovv :nv

napayépsvn 7:000:11:0: 7(10: v0: STEL‘CSDXGSi psyamwpog Kawuspwpég :01)g 1<0:1 v0:

encocpskneofiv 0:7:0 :1g 01K0v011128g KkiuaKag. 2’ 0:1):fi :nv nepinwacn n évuwn :01)

avoavoi) avédvswu Kaeo'ag 0: tatnymég 87:1}:0yég :wv 8n1x810fi08wv

yivovw: 7:80:000ISpo 87:168:11<ég 1<0:: 7:090:10; (popég Kawkfiyovv 68 7:0):8110 :1::o')v.
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Προσπάθειες για αύξηση μεριδίου αγοράς. Στην ένταση του ανταγωνισμού

ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις, συμβάλλει η επιθυμία μιας επιχείρησης

να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της. Οι επιχειρήσεις για να το επιτύχουν αυτό

συνήθως αυξάνουν τη διαφήμιση και τις άλλες προωθητικές τους ενέργειες,

εισάγουν νέα προϊόντα, αρχίζουν πόλεμο τιμών ή προσπαθούν να εξαγοράσουν

άλλες ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Η αντίδραση των ανταγωνιστών τους σε αυτές

τις ενέργειες συνήθως έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της έντασης του

ανταγωνισμού.

Έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα. Όταν ο πραγματικός ή αντιληπτός

(perceived) βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων μιας επιχείρησης δεν είναι

υψηλός, εύκολα οι πελάτες μπορούν να υποκαταστήσουν το προϊόν της

επιχείρησης με προϊόντα ανταγωνιστικών επιχειρήσεων (δηλαδή το κόστος

αλλαγής είναι χαμηλό).

Ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου. Πολλές φορές κοστίζει στην επιχείρηση

περισσότερο να βγει από κάποιο κλάδο, παρά να μείνει σε αυτόν. Το κόστος

μπορεί να είναι χρηματικό, όπως μεγάλες επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό

ή μη χρηματικό - συναισθηματικό. Όταν υπάρχουν εμπόδια εξόδου, η επιχείρηση

έχει σοβαρά κίνητρα να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον κλάδο, έστω και αν

αυτό σημαίνει μειωμένα κέρδη ή ακόμα και ζημία.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Hpoondeswg yux (113331611 usptéiov ayopdg. Ztnv évwcm T01) avoavoi)

avdusca 0mg Dndpxoucsg smxswfiomg, GUdMwl n smevpia mag smxsipncng

V0. anificm to uspiéto ayopdg mg. OL smxswficmg yla V0. to smwxovv amé

cvvfiewg owégéwovv In Slacpfiplcsn mm Hg dkksg npowentmég tong svépyswg,

atcdyovv véa npo't‘évw, apxiéouv néksuo Ituo’av 1i npocnaeofiv V0. séayopdcouv

dkksg avoatmég smxmpficmg. H avriépacn tow avoato’av tong GS amég

11g svépyswg cvvfiewg éXSL 03g anorékscpa Inv (113331611 mg évwcmg T01)

avoavwp013.

'Ekkewn Stacpoponoincng 0w npo'iévw. Crow 0 npaypatmég 1i ownknmég

(perceived) Baepég Slacpopon'oincng tow npo'iévroav mag smxsipncmg 88v Siva].

Dwnkég, 8131(0)“): Ol nskdtsg unopofiv V0. Imomxwotficovv to npo'iév mg

smxsipncng us npo't‘évw avoatmo’av smxswficswv (Snkaéfi to Kéctog

akkayfig Siva]. xapnké).

'Yn‘ocpégn Dwnko'av spnoéiwv 83:6801). Hokkég (popég KOGIiCSI tv smxsipncn

naptccétspo V0. BYE]. (m6 Kdmmo déo, napd V0. HSiVSI 68 amév. To Kéctog

wtopsi V0. Siva]. xpnpatmé, (37mg paydkeg 8n8v813681g GS pmxowokoymé séonkwpé

1i w] xpnuatmé - Guvatcenuatmé. 'v Dndpxovv sunééta 83:6801), n smxsipncn

éXSI GOBapd Kivntpa V0. Guvsxicsm V0. Spaotnptonowiwt GTOV déo, éctw Kw. 0w

amé aaivm uswauéva Képén 1i aKépa Kat Cnpia.
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Κεφάλαιο 5

Μελέτη Περίπτωσης – Στρατηγικός Σχεδιασμός της
EasyJet

5.1. Γενικές Πληροφορίες

Η easyJet είναι μια βρετανική αεροπορική εταιρεία που λειτουργεί έχοντας

ως βασική στρατηγική της την υιοθέτηση του μοντέλου των αερομεταφορών

χαμηλού κόστους έχοντας ως έδρα το αεροδρόμιο Λονδίνο (Jones, 2007). Διαθέτει

εσωτερικές και διεθνείς τακτικές γραμμές σε περισσότερες από 820 διαδρομές σε

περισσότερες από 30 χώρες.

Η easyJet plc είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου και

αποτελεί συστατικό στοιχείο του δείκτη FTSE 100. Η εταιρεία easyGroup

Holdings Ltd (το επενδυτικό όχημα του ιδρυτή της αεροπορικής εταιρείας Στέλιος

Χατζηιωάννου και της οικογένειάς του) είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με ποσοστό

συμμετοχής 34,62% (από τον Ιούλιο του 2014). Απασχολεί περίπου 11.000 άτομα,

με έδρα όλη την Ευρώπη, αλλά κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η easyJet έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδρυσή της το 1995,

έχοντας αναπτύξει ένα συνδυασμό εξαγορών και ανοιγμάτων βάσης που

τροφοδοτούνται από τη ζήτηση των καταναλωτών για αεροπορικά ταξίδια

χαμηλού κόστους (Jones, 2007). Η αεροπορική εταιρεία, μαζί με τις

συνεργαζόμενες εταιρείες easyJet Europe και easyJet της Ελβετίας,

εκμεταλλεύονται περισσότερα από 200 αεροσκάφη, κυρίως Airbus A319. Έχει 28

βάσεις σε όλη την Ευρώπη, εκ των οποίων η μεγαλύτερη είναι στο Gatwick. Το

2014 η αεροπορική εταιρεία μετέφερε πάνω από 65 εκατομμύρια επιβάτες, και

αυτό το γεγονός την έφερε στη δεύτερη θέση στη λίστα με τις μεγαλύτερες

αεροπορικές εταιρείες.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Kapdkouo 5

Mské‘m Hspin‘rmong — Etpatnymég Eggséwmuég ‘mg
EasyJet

5.1. Fsvmég Hknpoqmpisg

H easy]et given p.101 Bpswvum asponopmfi Statpsia 7:01) katrovpysi éxovwg

03g Baomfi otpamyum mg mv moOémon T01) novrékov tow asponswcpopo’av

xannkoi) Kootovg éxovwg 03g éépa to aspoopoplo ooivo (Jones, 2007). ALaOéISI

sowtspmég Kw. 8180vsig IaKILKég ypanpég GS nsptoootspsg (17:6 820 Sloopopég 68

neptoootspsg (mo 30 xo'apsg.

H easy]et plc given atonynévn G‘CO Xpnpattomplo T01) oéivov K011

anorsksi ovowtmo otmxsio Ion SsiKm FTSE 100. H swtpsia easyGroup

Holdings Ltd (to snsvévttKo (mm 101) 15pm mg asponopumg atatpsiag Ztéktog

Xatgnlwéwvov Kat mg omoyévsuig TOD) given. 0 nsyakotspog nétoxog n8 nooooto

ounpsroxfig 34,62% (onto TOV 1013210 101) 2014). Anaoxoksi nspinov 11.000 drona,

n8 éépa (31m mv Eupo'nm, akkd Kvpiwg G‘EO Hvoanévo Baoiksw.

H easyJet éXSI sgehx0si GS ROM) nsydko [50101.16 (mo mv {Spoon mg to 1995,

éxovwg avamfigal éva ovvovaono sgayopo'av Kat avowpdtoav Bdong 7:01)

IpocpoESOIoin/wl (mo m Cfimon tow Kawvakoato'av q{101 asponopmd mama

xannkoo Kootovg (Jones, 2007). H asponopum Statpsia, yogi 118 mg

ovvspyagonsvsg amtpsieg easyJet Europe Kw. easyJet mg Emeriag,

SKMSIakksfiov neptoootspa (17:6 200 aspoocpn, Kopiwg Airbus A319. 'EXSL 28

Bdomg 68 (3M mv Evpo'nm, 8K tow 071:0i n nevukfitspn given G‘EO Gatwick. To

2014 n asponopum Stalpsia netécpsps 71'd (mo 65 SKQIopnfipta smfiénsg, Kat

onto to ysyovog mv écpsps om 8813mm] 09261] cm Mom 118 mg nevukfitspsg

asponopmég atatpsisg.
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5.2. Ιστορικό

Η αεροπορική εταιρεία ιδρύθηκε το 1995, η πρώτη εταιρεία του

οικοδομήματος που αργότερα θα γινόταν ο όμιλος easyGroup. Ξεκίνησε από τον

Ελληνοκύπριο επιχειρηματία Στέλιο Χατζηιωάννου με δύο αεροσκάφη Boeing

737-200 που εκμίσθωσε. Τον Απρίλιο του 1996, το πρώτο πλήρως ελεγχόμενο

αεροσκάφος παραδόθηκε στην αεροπορική εταιρεία, επιτρέποντας την πρώτη της

διεθνή διαδρομή, στο Άμστερνταμ. Μέχρι τον Οκτώβριο του 1997, τα αεροσκάφη

λειτουργούσαν από την GB Airways και στη συνέχεια από την Air Foyle, καθώς

η easyJet δεν είχε ακόμη λάβει το πιστοποιητικό αερομεταφορέα της (Jones,

2007).

Η easyJet έχει επεκταθεί από την ίδρυσή της, λόγω της ζήτησης για τις

υπηρεσίες της που προέρχεται τόσο από το Ηνωμένο Βασίλειο όσο και από την

ηπειρωτική Ευρώπη. Στο πλαίσιο αυτό, η αεροπορική εταιρεία αγόρασε επίσης

αρκετούς ανταγωνιστές, μεταξύ των οποίων και την GB Airways (Ottink, 2004).

Τον Μάρτιο του 1998, η easyJet αγόρασε ένα μερίδιο του 40% στην ελβετική

αεροπορική εταιρεία charter ‘TEA Basel’ για τρία εκατομμύρια ελβετικά φράγκα.

Η αεροπορική εταιρεία μετονομάστηκε σε easyJet Ελβετία και άρχισε τις

υπηρεσίες franchise την 1η Απριλίου 1999, έχοντας μεταφέρει την έδρα της στο

Διεθνές Αεροδρόμιο της Γενεύης. Αυτή ήταν η πρώτη νέα βάση της easyJet εκτός

του Ηνωμένου Βασιλείου (Jones, 2007).

Το 2002, η ανταγωνιστική αεροπορική εταιρεία Go Fly εξαγοράστηκε έναντι

£374 εκατομμύριων. Η αεροπορική εταιρεία κληρονόμησε τρεις νέες βάσεις από

την Go, στο αεροδρόμιο του Μπρίστολ, στο αεροδρόμιο East Midlands και στο

αεροδρόμιο του Λονδίνου Stansted. Η εξαγορά της Go σχεδόν διπλασίασε τον

αριθμό των αεροσκαφών Boeing 737-300 στον στόλο της easyJet.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

5.2. Ictopmé

H GSpOTEOlfi 8:0110810: 16013011K8 :0 1995, n 7:po'3m 8:01108101 :01)

omoSopfinawg 7:01) apy0:8pa 001 ywowv o (30.1o easyGroup. E8Kivn08 017:0 :ov

EkaOKfinpto 87:1x8tpnpa:ia 2:89:10 Xmgmwdvvou 118 8130 a8po0cpn Boeing

737-200 7:01) 8Kpi000308. Tov A7:pi):10 :01) 1996, :0 7:po'3:o 7:}:fipoag 8?:8yxop8vo

a8po0cpog 7:000:80011K8 0mv GSpOTEOlfi 8:01:08101, 87:1:087:0v:(xg mv 7:po'3m mg

8180M 8101500011, 0:0 An0:8pv:011).. Méxpl :ov 016050010 :01) 1997, :01 018000K01tpn

1:81:01)pyo1')00w 017:0 mv GB Airways K011 0m 01)V8X8101 017:0 mv Air Foyle, K01005g

n easyJet 88v 8ix8 (moan 1:008: :0 7:10:07:0m:u<0 0800;18:0000801 mg (Jones,

2007).

H easyJet 8X81 87:8K:0108i 017:0 mv {600011 mg, 9001(0) mg Cfim0ng 7/10: :1g

1)7mp80i8g mg 7:01) TEpOépXS‘Cal :000 07:0 :0 Hvoanévo Ba0ik810 000 K01 017:0 mv

117:8lpoa:um Evpob7m. 2:0 7:}:011010 (10:0, 11 GSpOTEOlfi 8:0110810: 00/000108 87:i0ng

apK8:o1')g av:w{03v10:8g, 08:02:13 :oav 07:0i K011 mv GB Airways (Ottink, 2004).

Tov Mdpuo :01) 1998, n easyJet 00/000108 8v01 118012610 :01) 40% 0mv 8108mm

GSpOTEOlfi 8:0110810: charter ‘TEA Basel’ 7/10: :pio: 8Ka:opp1')pw: 81:08:1K01 (pow/K01.

H (XSpOTEOlfi 8:01.08101 118:0vopd0mK8 08 easy]et E10830): K011 01070.08 :Lg

1)7mp80i8g franchise mv 1n A7:lo1) 1999, 8xovwg 08:008081 mv 8500: mg 0:0

A180v8g A8poépopto mg F8V813ng. A1)m fiwv n 7:po'3m V801 001011 mg easyJet 8K:0g

:01) Hvoapévov Ba0ik8io1) (Jones, 2007).

To 2002, n avwvwmm 018007:opum 8:01081201 Go Fly 8§0yopd0mK8 8v0w:1

£374 8Ka:onn1')pu0v. H 018007:opum 8:01.080): Kknpovoim08 :p81g v88g Bd081g 017:0

mv G0, 0:0 018008001110 :01) ai0:o?:, 0:0 01800500010 East Midlands K011 0:0

01800500010 :01) oéivov Stansted. H 82:011/0001 mg G0 0X850v SITEXGGHXGS :ov

010101.10 :oav a8po0K01cpo'3v Boeing 737-300 0:0v 0:0700 mg easyJet.
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Το 2002, η αεροπορική εταιρεία άνοιξε τη βάση της στο αεροδρόμιο Gatwick

και από το 2003 έως το 2007 άνοιξε βάσεις στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία

και στην Ισπανία, δημιουργώντας παρουσία στην ηπειρωτική Ευρώπη. Το 2007,

η αεροπορική εταιρεία ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιεί περισσότερες πτήσεις

ημερησίως από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή αεροπορική εταιρεία.

Η EasyJet μεταφέρθηκε στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου στις 5 Νοεμβρίου

2000. Τον Οκτώβριο του 2004, ο όμιλος FL, ιδιοκτήτης των αεροπορικών

εταιρειών Icelandair και Sterling, αγόρασε μερίδιο 8,4% στην αεροπορική

εταιρεία. Κατά τη διάρκεια του 2005, η FL αύξησε περιοδικά το μερίδιό της στην

εταιρεία στο 16,9%, γεγονός που προκάλεσε την υπόνοια κερδοσκοπίας ότι θα

υποβάλει προσφορά εξαγοράς για τον βρετανικό μεταφορέα. Ωστόσο, τον Απρίλιο

του 2006 η απειλή της εξαγοράς υποχώρησε καθώς η FL πώλησε το μερίδιό της

για 325 εκατ. ευρώ, εξασφαλίζοντας κέρδος 140 εκατ. ευρώ από την επένδυσή

της. Τον Νοέμβριο του 2005, ο Ray Webster αποχώρησε μετά από 10 χρόνια ως

γενικός διευθυντής και αντικαταστάθηκε από τον πρώην CEO της RAC plc

Andrew Harrison (Jones, 2007).

Στις 25 Οκτωβρίου 2007 η easyJet εξαγόρασε το σύνολο του μετοχικού

κεφαλαίου της GB Airways από τον όμιλο Bland. Η συμφωνία ήταν αξίας £103,5

εκατομμυρίων και χρησιμοποιήθηκε από την αεροπορική εταιρεία για να

επεκτείνει τις δραστηριότητές της στο Gatwick και να δημιουργήσει μια βάση στο

αεροδρόμιο του Μάντσεστερ.

Τον Ιούνιο του 2011 η αεροπορική εταιρεία άνοιξε την ενδέκατη βρετανική

βάση της στο αεροδρόμιο Southend του Λονδίνου, προσφέροντας πτήσεις προς

Αλικάντε, Άμστερνταμ, Βαρκελώνη, Μπέλφαστ, Φάρο, Μάλαγα, Τζέρσεϋ, Πάλμα

ντε Μαγιόρκα και Ίμπιζα (Millward, 2011).

Τον Μάρτιο του 2013, η αεροπορική εταιρεία προωθήθηκε στο FTSE 100

και ξεκίνησε την 100η διαδρομή της από το αεροδρόμιο Gatwick, προσφέροντας

απευθείας πτήσεις από το Λονδίνο στη Μόσχα.
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To 2002, n asponopum swlpsia (Sn/012:8 m Bdrm] mg (no aspoépépto Gatwick

Km and) to 2003 éoag to 2007 (Sn/Olga Bdcsrg Gm Fspnowia, Gm Fakkia, v IwMor

Km v Icmowia, Snptovpyo'avwg napovcia v nnsrpwmm Evpo'nm. To 2007,

n asponopum Stalpsia LGXUpiGmKs (3n npaynatonorei nsptcoérspsg aSLg

npspnciwg (m6 onoméfin‘ors (30001 supoma'imi asponopum Staipsia.

H EasyJet newcpépOnKs (no Xpnpancmplo T01) oéivov 0mg 5 Nosaiov

2000. Tov OKto'oio T01) 2004, 0 éntkog FL, 1610Kmmg tow asponopmo’av

swtpsubv Icelandair Kw. Sterling, ayépacs nspiéio 8,4% v aspon‘opmfi

amtpsia. Kurd m 81d81a “(01) 2005, 11 FL (1132:1168 neptoémd to nspiété mg v

swipsia GTO 16,9%, ysyovég 7:01) npomikscs mv UTE6VOIOL KSpSOGKoniag (3n 0a

Dnofidkm npoccpopd sgayopdg q{10¢ ‘COV Bpswvmé newcpopéa. céoo, ‘COV Anpikto

T01) 2006 11 (mean mg sgayopdg Dnoxo'apncs Ka00'3g 11 FL nobkncs to nspiélé mg

Via 325 8mm. svpo'a, sgaccpakigovwg Képéog 140 8mm. svpo'a (m6 mv STEéVSDGfi

mg. Tov Noéaio T01) 2005, 0 Ray Webster anoxo’apncs new (17:6 10 xpévm 03g

yevmég 818000vmg Km avriKawctnKs (m6 ‘COV npo’mv CEO mg RAC plc

Andrew Harrison (Jones, 2007).

Eng 25 OKIpiOU 2007 n easyJet Egon/(Space to Gfivoko T01) neroxmoi)

Kscpakaiov mg GB Airways and ‘COV (311,110 Bland. H Gupcpoavioc fiwv (12;n £103,5

SKMOppvpiwv Km xpnctnonmfiGnKs (m6 mv asponopum Staipsia YLOL V0.

firemen/81, rig Spacmptémrég mg (no Gatwick Kat V0. Snnlovpyficm ma Brion GTO

aspoépépto T01) Mdscrsp.

Tov loin/10 T01) 2011 n aspon‘opum Statpsia (Sn/012:8 mv SVSéKam Bpswvum

Bdrm] mg (no aspoépépto Southend T01) oéivov, npoccpépovwg aSIg npog

AMKéwIs, Ancrspvwn, BasMavn, Mnéhpacr, Cdo, Mdkaya, Tgépcsi'), Hakim

vrs MaytépKa Kai'lnmga (Millward, 2011).

Tov Mdprto T01) 2013, n asponopum Stalpsia npowGfiGnKs 010 FTSE 100

Km geKivncs mv 100n Siaépopfi mg and) to aspoépépto Gatwick, npoccpépovwg

anssiag aSLg (17:6 to A0v5iv0 0m Mécxa.
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Στις 28 Οκτωβρίου 2017, η easyJet ανακοίνωσε ότι θα μισθώσει 25

αεροσκάφη A320 πρώην αεροσκαφών της Air Berlin για να λειτουργήσει στο

αεροδρόμιο Tegel του Βερολίνου. Παλαιότερα η EasyJet λειτουργούσε μόνο από

το αεροδρόμιο Schönefeld του Βερολίνου.

Από τον Νοέμβριο του 2017, η easyJet κατέχει και εκμεταλλεύεται 10

αεροσκάφη της Αυστριακής εταιρεία easyJet Europe. Τα αεροσκάφη, τα οποία

προηγουμένως ήταν ιδιοκτησία της UK, μεταφέρθηκαν στο πρόθεμα εγγραφής της

Αυστρίας "OE-", τα αεροσκάφη εδρεύουν κυρίως στη Βιέννη προς το παρόν, αλλά

θα αναπτυχθούν σύντομα σε ολόκληρο το δίκτυο διαδρομών τους. Για να

μνημονεύσουν αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία των αεροπορικών εταιρειών,

το πρώτο τους αυστριακό αεροσκάφος "OE-IVA" έλαβε με ειδική εργασία βαφής

την εικόνα του ορεινού εδάφους της Αυστρίας (EasyJet PLC, 2016).

5.2.1. Υπηρεσίες

Οι βασικότερες υπηρεσίες που έχουν αναπτυχθεί από την EasyJet κατά τη

διάρκεια των τελευταίων ετών, συνοψίζονται στις παρακάτω:

Υπηρεσία Κρατήσεων

Αρχικά η κράτηση πραγματοποιούνταν μόνο μέσω τηλεφώνου, με όλα τα

αεροσκάφη της αερογραμμής να έχουν σχεδιασμένο πάνω τους τον αριθμό

τηλεφωνικών κρατήσεων. Δεν υπήρχε κίνητρο για τους ταξιδιωτικούς πράκτορες

να πραγματοποιούν κρατήσεις πτήσεων στην αεροπορική εταιρεία επειδή δεν

πληρώνονταν με κάποια προμήθεια, μια συνηθισμένη πρακτική για

αερομεταφορείς χαμηλού κόστους (EasyJet PLC, 2016).

Τον Δεκέμβριο του 1997, ένας από τους σχεδιαστικούς και διαφημιστικούς

οργανισμούς της easyJet πρότεινε στον Στέλιο Χατζηιωάννου να εξετάσει το

ενδεχόμενο να δοκιμάσει μια ιστοσελίδα για απευθείας κρατήσεις. Η απάντηση

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

211g 28 01(10300101) 2017, n easyJet 01v011<01v0308 011 001 1110005081 25

(XSpOGKdQH A320 7100a 0180001<011pobv mg Air Berlin 7/101 v01 1811000111081 010

018005001110 Tegel101) B8poMV01). 11001011018001 1] EasyJet 91811000101308 110v0 01710

10 0180051301110 Schénefeld 101) B8p0711V01).

A710 101/ N08110010 101) 2017, n easyJet Ka‘CéXSI 1<011 81(118101919181381011 10

(XSpOGKdQH mg A001p1,011mg 8101108101 easyJet Europe. T01 0180001031011, 101 0710101

nponyov118voag fi101v 1610Km0101 mg UK, 1181010800111<O1V 010 7100081101 8yypacpfig mg

A0010101g "OE-", 101 0180001031011 880813001/ Kvpiwg 0m B18Wn 7100g 10 71010011, 01917101

001 01vo171111x001’1v 0131/101101 08 01101011100 10 811(100 8101500110511 100g. F101 v01

11vn110\I81')001)v 01010 10 v80 K800010110 0mv 10100101 103v 0180071001v 8101108105v,

10 7100310 100g 01110101011<0 (118pO0K011pog "OE-IVA" 81101138 118 8151101 801010101 Boupfig

mv 81K0v01 101) 0081V01') 8801(pOUg mg A0010101g (EasyJet PLC, 2016).

5.2.1. Y7mp8018g

O1 Ba011<018p8g U71np80i8g 7101) 871001/ (XVUJE‘CDXGSi 01710 mv EasyJet 1<01101 m

810101<8101 103v 189180101i 81051}, 0UV01111C0V1011 011g 71010011031103:

Y7mp80101 Kpamoswv

Apx11<01 n K001111011 npaypa107101013v1av 110v0 118003 m9181po'3v01), 118 07101 101

(XSpOGKdQH mg 0180010011111fig v01 89101111 GXSélOLGpéVO 71d 100g 10v 01010110

m118cpoav11<03v Kpam08wv. A8v DTEfipXS Kivn1po 7/101 100g 1a§161w111<013g 71d1008g

v01 71001110107101.0131! Kpam081g TE’EfiGSOJV 0mv GSpOflOlfi 8101108101 STEELSfi 88v

7191npo'3v0v101v 118 K131710101 TEpOpfiOSlOL, 11101 0Uvn010118vn 710011<111m 7/101

018pO1181011pOp81g 9101111191013 K001011g (EasyJet PLC, 2016).

T0v ASKépBPIO 101) 1997, 8vo1g 01710 100g 0x88101011K013g 1<011 8101(p11111011K013g

opyow1011013g mg easyJet 7100181V8 0101/ 2187110 X011Cn1w01vv01) v01 82:8101081 10

8V58Xé118VO v01 801(11101681 11101 101008711601 7/101 01718008101g Kpam081g. H 017101vm0n

951
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του Χατζηιωάννου ήταν αρνητική. Άλλα στελέχη της αεροπορικής εταιρείας είδαν

τις δυνατότητες και ενέκριναν μια δοκιμή ιστότοπου που περιλάμβανε έναν

διαφορετικό τηλεφωνικό αριθμό κρατήσεων στην ιστοσελίδα, για να

παρακολουθεί την επιτυχία. Μόλις ο Χατζηιωάννου είδε τα αποτελέσματα, άλλαξε

γνώμη και συναίνεσε στη δημιουργία ενός ιστότοπου ηλεκτρονικού εμπορίου

ικανού να προσφέρει online κράτηση σε πραγματικό χρόνο ο οποίος τέθηκε σε

λειτουργία τον Απρίλιο του 1998 -ο πρώτος δικτυακός τόπος για έναν

αερομεταφορέα χαμηλού κόστους στην Ευρώπη (EasyJet PLC, 2016).

Τον Δεκέμβριο του 2001, η αεροπορική εταιρεία άλλαξε το σύστημα

κρατήσεών της σε εσωτερικό. Οι κρατήσεις στο Διαδίκτυο χρεώνονταν φτηνότερα

από την κράτηση μέσω τηλεφώνου ο σχεδιασμός του αεροσκάφους έγινε με τη

διεύθυνση της ιστοσελίδας. Μέσα σε ένα χρόνο πάνω από το 50% των κρατήσεων

πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα, μέχρι τον Απρίλιο του

2004 ο αριθμός αυτός είχε φθάσει στο 98%.

Υπηρεσίες καμπίνας και επιβίβασης

Ο κύριος στόλος της αεροπορικής εταιρείας, που περιλαμβάνει τα

αεροσκάφη Airbus A319 και A320, μεταφέρει 156 και 180/186 επιβάτες

αντίστοιχα, ανάλογα με τη διάταξη. Ένα τυπικό Airbus A319 φέρει περίπου 140

επιβάτες σε μια ενιαία κατηγορία, αλλά καθώς η αεροπορική εταιρεία δεν σερβίρει

γεύματα σε μικρότερες πτήσεις, επέλεξε μικρότερες καμπίνες και είχε την

τουαλέτα τοποθετημένη σε αχρησιμοποίητο χώρο στο πίσω μέρος του

αεροσκάφους (EasyJet PLC, 2016). Ο χώρος που εξοικονομούμε έχοντας

μικρότερα μαγειρεία επέτρεψε την εγκατάσταση 156 θέσεων. Λόγω αυτής της

διάταξης καθισμάτων, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις ασφάλειας,

το αεροσκάφος της Airbus A319 της αεροπορικής εταιρείας έχει δύο ζεύγη

εξερχόμενων εξόδων, αντί της τυπικής διαμόρφωσης ενός ζεύγους που υπάρχει

στα περισσότερα αεροσκάφη Airbus A319.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

101) X011Cn10301vv01) fi101v 0101/n11Kfi. A9010 018718901 mg 0180071001Kfig 8101108101g 815011/

11g 81w0110m18g K011 8V8K01vo1v 11101 80K111fi 1010107101) 7101) 71800101000018 8v01v

8101(pOp811K0 m9181poav1K0 01010110 K001m080)v 0mv 101008911601, 7(101 v01

7101001K0?101)081mv 871111))(101. M0911g 0 X011Cn10301vv01) 8168 101 07101891800010, 011111012;

yvo’aun K011 01)V011V808 0m 811111000001 8v0g 1010107101) n918K100v1K01') 8117100101)

1K01v01') v01 7100008081 online K001m0n 08 71001y110111K0 xp0v0 0 071010g 18011K8 08

XSLIODpYICU. 10v A71017110 101) 1998 -0 7100510g 81K11)01K0g 10710g 7(101 8v01v

08000810100080 9(0111119101') K00101)g 0mv E1)00')7m (EasyJet PLC, 2016).

T0v A8K8110010 101) 2001, n 0180071001Kfi 8101108101 011191012; 10 01301111101

K001m080'3v mg 08 SGwTSlé. 01 K001m081g 010 A1081K11)0 xp8o'av0v101v (pmv018001

01710 mv K001m0n 11800) m?18(po')v01) 0 0x85101000g 101) 018000K011po1)g 81/018 118 m

8181301)v0n mg 101008711501g. M8001 08 81/01 xp0v0 71d 01710 10 50% 103v K001m080)v

71001y1101107101fi0nK01v xpn0111071010'3v101g mv 101008711601, 118x01 10v A71017110 101)

2004 0 01010110g 011)10g 8118 0001081 010 98%.

Y7m08018g Kapnivag K011 sulfiifiacng

O K1')010g 010910g mg 0180071001Kfig 8101108101g, 7101) 71801710111001V81 101

()18000K011pn Airbus A319 K011 A320, 11810108081 156 K011 180/186 8711Bé118g

01v11'.0101x01, 01v01910y01 118 m 8101101931. 'Ev01 11)711K0 Airbus A319 @8081 718017101) 140

871100118g 08 11101 81/101101 K01my00101, 01917101 K01005g n 0180071001Kfi 8101108101 88v 08001081

V8131101101 08 111K001808g 71m081g, STEéXSéS 111K001808g K0111711V8g K011 81x8 mv

10001718101 10710081n118vn 08 019(0110111071011110 7(0p 010 71100) 11800g 101)

018000K011po1)g (EasyJet PLC, 2016). O xo'300g 7101) 89:01K0v011013118 8xov101g

111K0018001 HGYSLpSiU. STEé‘CpSWS mv 87/K0110101010n 156 080803v. Aéyoa 011)mg mg

81011012§ng K010100011oav, 7100K81118v01) v01 1K01V0710111001')v 01 (lTEOH’L'fiGSlQ 0100019181019

10 018000K011pog mg Airbus A319 mg 0180071001Kfig 8101108101g 8X81 8130 £81310]

82:8pxéu8voav 82:0503v, 01v11'. mg 11)711Kfig 810111000030ng 8v0g C813y01)g 7101) 1)71010X81

0101 7180100018001 ()18000K011pn Airbus A319.
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Η easyJet Ελβετία δεν παρέχει δωρεάν γεύματα ή ποτά στις πτήσεις της

(εκτός από ορισμένες ευκαιριακές πτήσεις τσάρτερ που εκτελεί η αεροπορική

εταιρεία). Οι επιβάτες μπορούν να αγοράζουν αντικείμενα από το πρόγραμμα

αγοράς "easyJet Bistro". Οι πωλήσεις επί των αεροπλάνων αποτελούν σημαντικό

μέρος των παρεπόμενων εσόδων της αεροπορικής εταιρείας. Δώρα όπως αρώματα,

καλλυντικά, gadgets και είδη easyJet που πωλούνται επί του αεροπλάνου, καθώς

και εισιτήρια για υπηρεσίες μεταφοράς αεροδρομίου ή εισιτήρια τρένων. Το

μηνιαίο περιοδικό αεροπορικών πτήσεων της αεροπορικής εταιρείας ονομάζεται

«ο ταξιδιώτης».

Συχνές προσφορές, επαγγελματικά ταξίδια και προγράμματα αφοσίωσης

του πελάτη

Διατίθενται τρία διαφορετικά προγράμματα αφοσίωσης του πελάτη,

προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και των χρηστών. Πρόκειται για

το Flexi Fare, το easyJet Plus και ένα νέο πρόγραμμα τακτικής επιβράβευσης

ταξιδιού που ονομάζεται Flight Club. Το Flexi Fare είναι ένας τύπος εισιτηρίου

που είναι συνήθως πιο ακριβό από τον κανονικό ναύλο και συγκρίσιμο με ένα

εισιτήριο για επιχειρήσεις με άλλες αεροπορικές εταιρείες. Αυτό το εισιτήριο

προσφέρει πρόσθετη ευελιξία, όπως δωρεάν απεριόριστες αλλαγές ημερομηνίας

εντός καθορισμένης περιόδου, δωρεάν αλλαγές διαδρομής, δωρεάν αποσκευές

(1x20kg), αυξημένη αποζημίωση μεταφοράς αποσκευών και κουπόνι ανανέωσης

£5.

Το easyJet Plus είναι ένα ετήσιο προϊόν συνδρομής που αφορά σε συχνά

δρομολόγια, τόσο για εταιρικά ταξίδια όσο και για ταξίδια αναψυχής. Αυτή η

υπηρεσία προσφέρει δωρεάν διατιθέμενα καθίσματα (συμπεριλαμβανομένου του

επιπλέον χώρου για τα πόδια), check-in προτεραιότητας, ασφάλεια, γρήγορη

επιβίβαση και επιπλέον χειραποσκευές. Το πρόγραμμα αφοσίωσης της

αεροπορικής εταιρείας ονομάζεται Flight Club.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H easyJet Emmia 88v 7:0:08X8: 80308001 V81300m): 1i 7:0:(3: 0::g 7:m08:g mg

(8K:0g 0:7:0 00:01:8V8g 81)K0::0:0:K8g 7:m08:g Td‘CSp 7:01) 8K:8?:8i n 0:8007:00:Kfi

8:01:08:0:). O: 87::BdI8g 07:0001')v v0: ayopdgovv av:u<8:u8v0: (17:0 :0 7:00ypauuo:

ayopdg "easyJet Bistro". 0: 7:03M08:g 87:: :03v (18007:):(Sw03v 0:7:0:87:01')v aaV‘ClKé

0.800g :03v TEOLpSTEéIJSVCOV 800803v mg 0:8007:00::mg 8:01:08iag. A0300: 07:0)g 0:00'3001w,

K0:M:1)v:::<d:, gadgets K01: 8128:] easy]et 7:01) 7:039:01')v:0:: 87:: :01) 0:8007:?:(S:V01), K0903g

K01: 8:0:m0:0: we: 1)7mp80i8g 1:8:acpopdg (180080001'01) 1i 8:0:m0:0: :08v03v. T0

unv:0::0 7:80:08:K0 0:8007:00:K0'3v 7:m0803v mg 0:8007:00u<fig 8:0:08i01g ovoudg8w:

«0 :0g18w'3mg».

vvég npoamopég, snayyskuatmd :agi8w: Kat npoypduuata atpociwcmg

:01) 7:810:11

A:a:i68v:0:: :0i0: 8:0:(pop8:u<é: npoypduuaw acpociwcmg :01) 7:8}:(im,

7:00001000008v0: 0::g (XVéWKSQ :03v 87::X8L0fi0803v K0: :03v xpn0:0'3v. HO0K8::0:: 7(10:

:0 Flexi Fare, :0 easyJet Plus Ka: 8v0: v80 7:00ypauuo: :aKIumg 87::d[3800ng

:a§:8:01') 7:01) ovoudg8w: Flight Club. T0 Flexi Fare 8:V0:: 8v0:g :1')7:0g 8:0:mpi01)

7:01) 8iva: 01)Vfi003g 7::0 00(0160 0:7:0 :0v Kowovmé v0:1)?:0 Ka: cvpicmo 08 8V():

8:0:m0:0 we: 87::X8:0fi08:g 0.8 (30:9:8g 0:8007:00:K8g 8:0:08i8g. A1):0 :0 8:0:m0:0

7:0000808: 7:00008m 808902301, 07:03g 80308001 0:7:80:00:0:8g akkayég nu8000nviag

8v:0g K010001008vng 7:80:0801), 80308001 akkayég 8:0:8000fig, 80308dw 0:7:00K81)8g

(lx20kg), 0:02:11 08W] 0:7:0Cnui030n 08:0:(popdg 0:7:00K81)0'3v Ka: K01)7:0v: avav8030ng

£5.

T0 easyJet Plus 8iva: 81/0: 8m0:0 7:00'1‘0v 01)v8000fig 7:01) 0:000:31 08 0030/0:

8000.0}:0yw, :000 7(101 8:000:10): mgi8w: 000 Ka: we: :agi8w: avaqfig. A1)m n

1)7mp80:0: 7:0000808: 80308dw 8101::0808v0: Kaeicuaw (0007:80:?:au[50w008v01) :01)

87:17:}:80v 9(0'3001) we: :0: 7:08:00, check-in 7:00:800::0m:0:g, accdwL, ypfiyopn

STEIBiBOLGT] K0: 87:17:}:801/ X8:00:7:00K81)8g. T0 7:00ypauuo: acpociwcmg mg

0:8007:00::mg 8:01:08:0:g ovoudg8w: Flight Club.
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Προκειμένου να τύχει αυτού του δικαιώματος, ένα άτομο πρέπει να έχει

πετάξει τουλάχιστον είκοσι φορές ή να δαπανήσει πάνω από £1500 σε δέκα

πτήσεις μέσα σε 12 μήνες. Τα οφέλη περιλαμβάνουν τις αλλαγές πτήσεων χωρίς

χρέωση, τις δωρεάν αλλαγές στο όνομα και μια ειδική ομάδα εξυπηρέτησης

πελατών.

easyJet Ξενοδοχεία και easyJet Holidays

Στις 14 Δεκεμβρίου 2004, η easyJet και η Hotelopia, θυγατρική της First

Choice Holidays, δρομολόγησαν την υπηρεσία συντήρησης της easyJetHotels με

συν-επώνυμα προϊόντα. Το easyJetHotels προσφέρει προϊόντα καταλύματος σε

όλο το δίκτυο της αεροπορικής εταιρείας. Οι πελάτες που πραγματοποιούν

κρατήσεις πτήσεων μέσω της ιστοσελίδας της αεροπορικής εταιρείας λαμβάνουν

προσφορές για ορισμένα ξενοδοχεία στον προορισμό τους. Εναλλακτικά, οι

πελάτες μπορούν να κάνουν κράτηση χωριστά στην ιστοσελίδα του easyJetHotels.

Στις 28 Ιουνίου 2007, η αεροπορική εταιρεία επέκτεινε τη σχέση της με την

Hotelopia, εγκαινιάζοντας την easyJetHolidays, η οποία προσφέρει στις Travel

Trust Association προστατευμένες οργανωμένες διακοπές, οι οποίες

συμπεριλαμβάνουν τις πτήσεις easyJet και τα καταλύματα Hotelopia.

Στις 6 Νοεμβρίου 2010, η αεροπορική εταιρεία ξεκίνησε μια επιχείρηση με

Low Cost Travel Group, για να προσφέρει πτήσεις δυναμικά συνδυασμένες με τη

διαμονή Low Cost Travel Group μέσω της ιστοσελίδας easyJet Holidays. Από τον

Μάρτιο του 2011, η easyJet Holidays έχει προσφέρει διακοπές και αναψυχή στην

πόλη σε όλα τα ταξίδια της αεροπορικής εταιρείας.

5.2.2. Προμηθευτές

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προμηθευτών στον κλάδο των αερομεταφορών, οι

προμηθευτές αεροσκαφών, οι προμηθευτές βενζίνης και τα τέλη ελλιμενισμού.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

HpOKSLuévoo v01 time: (10:01) :01) Smaubuatog, éva (31:01.10 7:pé7:81 v01 éxe:

71-2:a TOUMSLXIG‘COV 811(061 (popég 11 v0: 8017:0wfi081 7:d 017:0 £1500 68 SéKfl.

7:mGSIg 1192001 68 12 ufivsg. T01 ocpékn nsplkaufiéwoov :1g akkayég 7:m0803v xoapig

xpéwon, mg 8030s akkowég 0:0 0v0uo: K011 1110: 8151101 01.161501 sgonnpémong

7:810:15»).

easyJet Esvofioxsia K011 easyJet Holidays

Eng 14 ASKsqioo 2004, n easyJet K011 n Hotelopia, Goyatpum mg First

Choice Holidays, Spouokéynoav mv onnpsoia oovmpnong mg easyJetHotels us

Gov—snobvoua 7:00'1‘0vw. T0 easyJetHotels npoocpéps: 7:po'1‘0v:01 Katakouatog 68

01:0 :0 81K:1)0 mg asponopumg Statpsiag. 01 nskdtsg 7:01) npayua:07:0101')v

Kpamomg 7:mosoav 1192003 mg totooskiéag mg asponopumg 8:01:08n kaufidvoov

npoocpopég 7/101 optouéva gavoéoxsio: 0:0v 7:000010110 :01)g. Evakkammd, 0:

nakdtsg u7:00013v v01 Koo/01w Kpdmon xwptotd omv 10:00811501 :01) easy]etHotels.

Eng 28 101N101) 2007, n asponopmfi Statpsia 87:éK:81V8 m oxéon mg us mv

Hotelopia, syKaWLdgovwg mv easyJetHolidays, 1] 07:01.01 npoocpéps: 0:1g Travel

Trust Association 7:poo:a:s1)uévsg opyowoauévsg StaKonég, 0: 07:0n

oounsplkaufiéwoov :1g 7:m081g easyJet K011 :01 Kawmuaw Hotelopia.

Eng 6 Nosqioo 2010, n asponopum suupsia geKivnos p.10: smxsipnon us

Low Cost Travel Group, 7/101 v0: npoocpéps: 7:m081g Sovaumd oovéoaouévsg us m

Slauovfi Low Cost Travel Group uéow mg Lotooskiéag easy]et Holidays. A7:0 7:0v

Mdpuo :01) 2011, n easyJet Holidays éXSI npoocpéps: StaKonég K011 avawoxfi omv

7:07:11 68 01:01 :01 :agiéla mg asponopumg amtpsiag.

5.2.2. Hpounflsmég

Yndpxoov :pSLg Kamyopieg 7:poun0€1>:o’av 0:0v 10:13:80 :wv aspouswcpopo’av, 0:

npounOSUIég aspooKacpo'av, 0: 7:00un080:ég Bevgivng K011 :01 :ékn skktuskoi).
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Η Easyjet έχει αυξήσει το πλήθος των αεροσκαφών της από 2 σε 169, ωστόσο 2

αποθηκεύονται και 57 αεροσκάφη είναι υπό κατασκευή για να παραδοθούν τα

επόμενα 5 χρόνια.

Η EasyJet πληρώνει στην Barclays για να σταθμεύσει τα αεροσκάφη της στο

αεροδρόμιο του Luton. Αυτό σημαίνει ότι τα τέλη ελλιμενισμού είναι υψηλά

(EasyJet PLC, 2016).

5.2.3. Πελάτες

Η ισχυρή λειτουργική και οικονομική απόδοση της easyJet βασίζεται στην

εξασφάλιση της αναχώρησης και της άφιξης του αεροσκάφους εγκαίρως. Αυτό

ελαχιστοποιεί το κόστος των διαταραχών και βελτιώνει την ικανοποίηση του

πελάτη έτσι ώστε αυτός να είναι αφοσιωμένος στη συγκεκριμένη εταιρεία,

γεγονός που με τη σειρά του αυξάνει τα έσοδα.

Οι διαταραχές που οφείλονται στην εναέρια κυκλοφορία και άλλες απεργίες

στην Ευρώπη, καθώς και στις καιρικές συνθήκες στο αεροδρόμιο του Gatwick,

επηρέασαν σοβαρά τις επιδόσεις της easyJet κατά τη διάρκεια του έτους. Κατά τη

διάρκεια του έτους, η easyJet ακύρωσε 3.268 πτήσεις (2015: 2.637) και οι

επιδόσεις σε πραγματικό χρόνο ήταν 77% σε όλο το δίκτυο, ποσοστό που

επιδεικνύει μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες από το 2015 (EasyJet PLC,

2016).

Για την εξασφάλιση καλύτερης απόδοσης, η easyJet δημιούργησε μια ομάδα

εργασίας για να εστιάσει στους ακόλουθους κύριους τομείς (EasyJet PLC, 2016):

Ø Μείωση του αριθμού των συμβάντων που οφείλονται σε τεχνικά

ζητήματα, χρησιμοποιώντας προγνωστική συντήρηση και βελτιωμένη

διαχείριση και διανομή ανταλλακτικών.

Ø Βελτίωση της διαχείρισης διαταραχών μέσω καλύτερων διαδικασιών και

επικοινωνίας με τους πελάτες, καθώς και με τη χρήση τεχνολογίας για τη

μείωση του κόστους και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

H Easyjet 8X81 010231081 :0 7:111100g :wv 018000K011po'av mg 017:0 2 08 169, (00:060 2

017:00nK81')0v:011 K011 57 018000K01(pn 813/011 1)7:0 K01:016K81)fi 7(101 v01 7:0100180001')v :01

87:0118v01 5 xp0v101.

H EasyJet 7:?11100'JV81 v Barclays 7(101 v01 0:01011813081 :01 018000K011pn mg 0:0

018008001110 :01) Luton. A1):0 01111010281 0:1 :01 :89111 891911118v161101') 8iv011 0111117101

(EasyJet PLC, 2016).

5.2.3. Hskdwg

H Lsxvpfi 9181:01)py1Kfi K011 01K0V0111Kfi 017:080011 mg easyJet 00101128:011 v

82310001911611 mg 01v01xo'apn0ng K011 mg 01(p1gng :01) 018000K011po1)g 8yK011003g. A1):0

SNIXIG‘COTEOlei :0 K06:0g :wv 8101:01001xo'av K011 [5891:10'JV81 mv 1K01v07:01n(m :01)

7:810:11 8:61 036:8 011):0g v01 8iv011 acpomwuévog 0m GDYKSKléVTl 8:01108101,

y8y0v0g 7:01) 118 m 081001 :01) 011)§01V81 :01 800801.

01 8101:01001xég 7:01) 0(p8ikov:011v 8v0180101 K1)K?10(popio1 K011 0111718g 017:80yi8g

v Evpob7m, K01003g K011 0:1g K01101K8g 00v0fiK8g 0:0 018008001110 :01) Gatwick,

87:110801601v 00001001 :1g 87:180081g mg easyJet K01:01 m 81010K8101 :01) 8:01)g. K01:01 m

81010K8101 :01) 8:01)g, n easyJet 01K1')p(068 3.268 7:m681g (2015: 2.637) K011 01

87:180081g 08 7:001y1101:1K0 xp0v0 fiwv 77% 08 0910 :0 81K:1)0, 7:0000:0 7:01)

87:1881Kv1')81 118103611 K01:01 :p81g 7:0006:10118g 110v0188g 017:0 :0 2015 (EasyJet PLC,

2016).

F101 mv 82910001711611 K01911')I8png 017:0806ng, 11 easy]et 81111101307/1108 11101 01101801

8py010101g 7(101 V0 80:101081 0:01)g 01K0?101)001)g K1')p101)g :01181g (EasyJet PLC, 2016):

> M81030n :01) 010101101) :wv GUdVIwV 7:01) 0(p8ikov:011 08 :8xv1K01

Cnm1101I01, xpn011107:01d)v:01g npovcuKfi cvvmpncm K011 [5811:103118vn

8101x8ip16n K011 8101v011fi 0v:01?1?101K:1K0')v.

> B8111103<m mg 8101x8101cmg 8101:0001w 11800) K0911):8p(0v 810181K01010'JV K011

87:1K01V03v101g 118 :01)g 7:8?10I8g, K01005g K011 118 m xpficm :8xv0910y101g 7(101 m

118103011 :01) K06:01)g K011 m [5891:103011 mg 07:0:8918011M1K0mwg.
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Ø Επίδραση στις διαρθρωτικές βελτιώσεις μέσω συζητήσεων με τους

αερολιμένες, τις εθνικές κυβερνήσεις και την ΕΕ.

Το πρόγραμμα Gatwick North Terminal έχει ήδη οδηγήσει σε λειτουργικά

οφέλη και οφέλη για τον πελάτη. Η διαδικασία ενοποίησης ολοκληρώθηκε τον

Ιανουάριο του 2017 και αναμένεται συνολική εξοικονόμηση λειτουργικού

κόστους ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων λιρών.

Η διαδικασία παραλαβής των αποσκευών με την υπηρεσία auto-bag, έχει

επεξεργαστεί τρία εκατομμύρια τσάντες από τότε που άνοιξε τον περασμένο

Οκτώβριο και η εταιρεία έχει προσθέσει μεγαλύτερη λειτουργικότητα για τη

συλλογή πληρωμών για επιπλέον χρεώσεις για τις αποσκευές. Το 97% των

πελατών περιμένουν τώρα λιγότερο από πέντε λεπτά για να περάσουν από τη

διαδικασία της παραλαβής των τσαντών που έχει βελτιώσει την ικανοποίηση τους.

Ένα επόμενο βήμα της εταιρείας είναι η εξέλιξη του «βοηθητικού

προγράμματος πελατών-φιλοξενουμένων» το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε

χαμηλότερο κόστος και μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη κυρίως μέσω της

λειτουργικότητας που βασίζεται σε κινητά για την αυτοεξυπηρέτηση.

5.3. Στρατηγική ανάλυση του Εξωτερικού
Περιβάλλοντος

5.3.1. PEST analysis

Οι ακόλουθοι παράγοντες είναι πιθανό να επηρεάσουν τον κλάδο των

αεροπορικών εταιρειών και κατά συνέπεια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη

διαμόρφωση της βασικής στρατηγικής για την easyJet.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

> Eniépacm 0:1g Slapepmég BSMw'JGSIg 11,9200) GUCnmcswv 11,8 :01)g

aspohpévsg, :Lg SOVIKég KUBSpVfiGStg K011 mv EE.

T0 npéypaupa Gatwick North Terminal éxe: fién 08nyfi0€1 GS k81:01)pyu<61

0(pé7m K011 0092901 7/101 :0v 7:8):(im. H 810:51K010i01 8v07:0m<mg OXOKaobenKs :0v

Ion/0061010 :01) 2017 K011 avauévsw: cvvokmfi 82:01K0v01mcn k81:01)pyu<01')

K00:01)g 1')1|101)g 7:spi7:01) 5 “01:01:11,00i Mpo’av.

H 810:51K010101 napakafifig :wv 017:00K81)0')v 11,8 mv 1)7mpscio: auto-bag, éXSI

snagspyacwi :pio: SKQIOpufipLa :dwg 017:0 :0:8 7:01) (Sn/012:8 :0v napacpévo

OK:0')Bplo K011 n Stalpsia éxs: 7:0000é081 psyakfiwpn k81:01)pyu<0m:01 7/101 m

cvkkoyfi nknpwpo’av 7/101 87:17:}:é0v xpso'acmg 7/10: :1g 017:00K81)ég. T0 97% :wv

7:8}:01w'3v nspluévovv :(bpa Myémpo 017:0 7:év:s kamd 7/101 v0: 7:806:001N 017:0 m

810:51K010i01 mg napakafifig :wv Icavm'av 7:01) éXSI BSMLO'JGSL mv LKavonoinGn :01)g.

'Eva STEéufSVO B11110: mg atatpsiag given. 11 sgéklgn :01) «Bonemmofi

npoypdppawg nskatobv-(plkogevovpévonn) :0 07:0i0 avauévsw: v01 0811mm: 68

xapnkémpo K00:0g K011 psyakfiwpn LKavonoinGn :01) 7:8}:(im Kvpiwg 11,9200) mg

XSLIOUpyLKémwg 7:01) Bacigswt GS KIA/11:61 7/101 mv 011):082§1)7mpémcn.

5.3. EtpaTnylm'] avdkvcn :01) Egmwpmof)
Hsplfidkkowog

5.3.1. PEST analysis

01 (XKOXODGOL napdyovwg Siva: 7:160w0 v01 ennpsdcovv :0v 10:13:50 :wv

asponopmo’av 8:01:08v K011 Kan): 01)Vé7:8101 7:pé7:81 v01 kaqvov 1)7:01|1n mm): m

8101.1000a mg Bacumg tamyumg 7/10: mv easyJet.
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Πολίτικο - νομικοί παράγοντες

Απειλή πολέμου στη Μέση Ανατολή

Το σύστημα Air Miles δεν θεωρείται ως φορολογητέο προνόμιο από την

κυβέρνηση με τον τρόπο με τον οποίο φορολογούνται τα εταιρικά αυτοκίνητα,

γεγονός το οποίο ενδέχεται να αλλάξει για να επιτρέψει στην easyJet να

ανταγωνιστεί σε πιο ισότιμους όρους με τις ομοειδείς εταιρείες.

Μια επέκταση στην ανατολή της ΕΕ μπορεί να προσφέρει πρόσβαση σε

βιώσιμες και νέες αγορές.

Οικονομικοί Παράγοντες

Η πιθανότητα αύξησης του κόστους των καυσίμων, η κυκλοφοριακή

συμφόρηση και άλλοι περιβαλλοντικοί περιορισμοί, καθώς και η προοπτική

υψηλότερου κόστους ασφάλειας και ασφάλισης ώστε να αντανακλούν τον κίνδυνο

τρομοκρατίας.

Καθώς η ύφεση είναι πιθανό να διαρκέσει περισσότερο χρόνο, οι

επαγγελματίες ταξιδιώτες θα είναι πολύ προσεκτικοί με τα έξοδα ταξιδιού τους.

Η παγκοσμιοποίηση θα συνεχίσει να αυξάνει την κυκλοφορία

μακροπρόθεσμα.

Η ενδεχόμενη εισαγωγή του ενιαίου νομίσματος όλο και περισσότερο στην

Ευρώπη είναι πιθανό να φέρει περισσότερες επιχειρήσεις στη easyJet καθώς η

Ευρώπη γίνεται όλο και πιο ολοκληρωμένη.

Κοινωνικοπολιτιστικοί παράγοντες

Η απόκτηση του γαλλικού και του γερμανικού κοινού ενδέχεται να

προκαλέσει προβλήματα, καθώς φαίνεται ότι υπάρχει γενική απροθυμία να

χρησιμοποιηθούν οι πιστωτικές κάρτες μέσω τηλεφώνου και Internet.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Hokitmo - vopucoi napdyovrsg

Ansmfi nokéuov 0m Mécn Avatokfi

To 01301a Air Miles 88v Gswpsiwt 03g (popokoyntéo npovépto (m6 Inv

KUBépan us ‘COV Ipc'mo us ‘COV onoio (popokoyofiwou w SIaLpLKdL amoflvnw,

ysyovég to onoio svééxswl V0. akkdém yla V0. snlrpéwat tv easyJet V0.

avoatsi 68 mo Lcséuuovg épovg us Hg OpOSLésig atatpsisg.

Mta snéKa tv (nu/MOM mg EE wtopsi V0. npoccpépm npéGBacn GS

Bubctusg Kw. vésg ayopég.

Omovo ”moi Hapdyovrag

H mew/(3mm (113231c “(01) Kéctovg tow Kavoiuwv, n KUKkocpoplaKfi

cvpcpépnon Kw. (30mm neptBaMovrmoi neptopwuoi, Kaeo'ag Km 11 npoommfi

Dwnkétspou Kéctovg accpdkswtg Kat accpdhcmg (bots V0. avwvaKkofiv ‘COV KICVSUVO

IpopOKpaIiag.

KaGo’ag n ficpscn given mew/é V0. 81043165681 nsptccétspo xpévo, Ol

snayyskpatieg witéubtsg 0a Siva]. ROM) npocsmmoi us w ééoéa 10:2;16101') tong.

H nayKooptonoincn 00c cvvsxicsm va animal Inv Kkocpopia

paKponpéGSGpa.

H svésxépsvn swaywyfi T01) suction vopicspatog éko Kat naptccétspo tv

Evpo'mn Siva]. mew/é V0. (pépSI nsplccétspsg smxswficmg GIT] easyJet Kaeo'ag n

Evpo'mn yivswt éko Kat mo okofimpwuévn.

Kowcovmonokrrwtmoi napdyovrag

H (méKtnGn T01) yaMt’) Km “(01) yepuowmoi) Kowoi) svééxswl V0.

npomxkéom npoBMuaw, Kaeo'ag (pom/Stat (311 DTEdSL yevmfi anpoOUpia V0.

xpncmonomeofiv 01 matwtmég dtsg uéow Inkscpo'avou Kat Internet.
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Το κοινό είναι γενικά αρκετά φιλικό προς την προοπτική φθηνών πτήσεων.

Εντούτοις, μπορεί να αισθάνονται ανυπόμονοι όταν βλέπουν διαφημίσεις που

βρίσκονται κατά βάση στο Διαδίκτυο στις οποίες η πτήση είναι μόνο 10 λίρες για

να διαπιστώσουν εν τέλει ότι το πραγματικό κόστος είναι πολύ υψηλότερο για τη

συγκεκριμένη ώρα ή ημέρα που επιθυμούν να πετάξουν.

Τεχνολογικοί παράγοντες

Ένα βασικό ζήτημα θα είναι ο βαθμός στον οποίο οι τεχνολογικές εξελίξεις

-όπως η χρήση του Διαδικτύου για τη διανομή και οι συνέργειες κόστους από την

ενοποίηση της βιομηχανίας- μπορούν να αντισταθμίσουν τις ανοδικές πιέσεις στις

τιμές και το κόστος.

Η easyJet πρέπει να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα του

ηλεκτρονικού εμπορίου και της κατασκευής αεροσκαφών προκειμένου να

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

5.3.2. Ανάλυση του Porter

Στο σημείο αυτό θα αναλυθεί το ανταγωνιστικό περιβάλλον της βιομηχανίας

στα πλαίσια της οποίας λειτουργεί η easyJet. Για την αξιολόγηση του

συγκεκριμένου περιβάλλοντος, χρησιμοποιείται το μοντέλο των πέντε δυνάμεων

του Porter.

Ανταγωνισμός μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων στην αγορά

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των αντιπάλων είναι αρκετά έντονος. Οι κύριοι

ανταγωνιστές της EasyJet είναι η Ryanair, το MyTravelLite και το Buzz που

δραστηριοποιούνται με χαμηλό ναύλο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν όμως

και άλλοι δυνητικοί αντίπαλοι, όπως η Air Berlin (η μεγάλη αεροπορική εταιρεία

low cost), η Air Lingus (που κινείται σε μοντέλο έκπτωσης). Η Lufthansa, η

British Airways και η KLM είναι παραδοσιακοί ανταγωνιστές αλλά στοχεύουν σε

διαφορετικά τμήματα. Η Ryanair είναι ο μόνος από αυτούς που μέχρι στιγμής

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

T0 Kowé Siva: yevmd asui (pthKé 7:pog mv 7:poo7::nm (pGnvo'av 7:m0803v.

Ev:01'):01g, 11,7:opsi v01 ulcedwovwi 0w1)7:01)0v01 (new Bkénovv SlacpnpiGSIg 7:01)

Bpicmovw: Kata B13101] 0:0 Aiaéimvo 0:1g 07:0n 11 7:m0n Siva: uévo 10 Mpsg Via

v01 810:7:Lcto'3001w 8V :éket 0:1 :0 upon/pound) K00:0g Siva: 7:0}:1') Dwnkémpo 7(101 m

GUYKSKpLuévn 03001 1i miépa 7:01) 87:161)po1')v v01 7:8:(igO1N.

Taxvokoyucoi napdyovmg

'Eva Baomé Cfimpa 001 given. 0 Baeuég 0:0v 07:0i0 01 svokoymég sgekigmg

-07:c1)g n xpficm :01) ALaSLK:1')01) 7(101 m 8101mm K011 01 Guvépyswg K00:01)g 017:0 mv

svonoinon mg B10 pnxaviag- 117:000131/ v01 avncswepicovv :Lg avoSLKég 7:1é081g 0:1g

:még K011 :0 K00:0g.

H easyJet 7:pé7:81 v01 napaKokovesi :Lg svokoymég sgskigmg 0:0v topéa :01)

nkempovmoi) 8117:001201) K011 mg KacSUfig aspocKacpo'av TEpOKSlHéVOD v01

017:0c81 avwvwnKé 7:):80véKm 1101.

5.3.2. Avdmcn :01) Porter

2:0 011118120 (10:0 001 avamesi :0 avoavwnKé 7:80:60:k mg Btopnxowiag

0:01 7:):01i0101 mg 07:0n kaitovpysi n easyJet. F101 mv aglokéyncn :01)

GUYKSKpLuéVOU nsptfidkkovwg, xpnctuonowiw: :0 powéko :wv 7:év:s vdpswv

:01) Porter.

Awaywkég paragf) :wv 0016111112v smxapfioswv amv ayopd

O avwvég 08:02:13 :wv awmdkwv Siva: apKSId év:0v0g. 01 K0010:

av:ay0)v10:ég mg EasyJet given. 11 Ryanair, :0 MyTravelLite K011 :0 Buzz 7:01)

Spacmplo7:0101')v:0u 11,8 xaimM) vafiko 0:0 vuévo Bacikew. Yndpxovv 01mg

K011 (300:0: vnnKoi 0w:i7:0:7:01, 07:0)g 11 Air Berlin (11 1187/0001 asponopum swipsia

low cost), 11 Air Lingus (7:01) Kwsiwi GS povtéko éKntwcng). H Lufthansa, 11

British Airways K011 n KLM Siva: 7:010:1800101K0i av:ay0)v10:ég 0.90:6: 0:0)(81’)01)V GS

81010009.a :pfipaw. H Ryanair given. 0 uévog 017:0 011):01')g 7:01) 1192p Gtwpfig
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πέτυχε και έδειξε ένα συνεχές ετήσιο κέρδος διατηρώντας παράλληλα τη χαμηλή

στρατηγική της.

Η διαφορά μεταξύ της Easjet και της Ryanair είναι ότι: η Raynair

χρησιμοποίησε δευτερεύοντα αεροδρόμια τα οποία απέχουν πολύ από τις πόλεις,

ενώ η EasyJet στοχεύει στην εξοικονόμηση ελεύθερου χρόνου στους

επαγγελματικούς πελάτες, ώστε να χρησιμοποιούν αεροδρόμια τα οποία είναι

πολύ κοντά στις κύριες πόλεις.

Έχοντας ως σημείο αναφοράς τους μελλοντικούς στόχους και όραμα

αναλύουμε τον ανταγωνισμό. Πιο συγκεκριμένα, το όραμα της EasyJet για το

μέλλον βασίζεται στην ανάπτυξη της ισχύος της ως τη μεγαλύτερη αεροπορική

εταιρεία χαμηλού κόστους στην Ευρώπη. Η αυξημένη χωρητικότητα στο δίκτυο

EasyJet πρέπει να καλυφθεί με την ενίσχυση του στόλου των αεροσκαφών ή με

την προσθήκη περισσότερων αεροσκαφών στο στόλο τους. Η EasyJet επέλεξε

αυτή την τελευταία επιλογή. Ειδικότερα, η εταιρεία επέλεξε την Airbus ως τον

επιλεγμένο προμηθευτή νέων αεροσκαφών.

Από την άλλη, βασικός ανταγωνιστής της, η Lufthansa έχει ως όραμα της

για το μέλλον την αναδιάρθρωση της εταιρείας έτσι ώστε να επικεντρωθεί στη

συνέχεια στη διαχείριση και τη σταθερότητα του οργανισμού με ταυτόχρονη

ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας της διαχείρισης. Η

αναδιάρθρωση θα κατευθύνεται στις διαδικασίες πελατείας και εξυπηρέτησης της

αεροπορικής επιχείρησης: «Μάρκετινγκ και Πωλήσεις» (συμπεριλαμβανομένης

της Ανάπτυξης Προϊόντος), «Υπηρεσίες και Ανθρώπινο Δυναμικό» (με καμπίνες

και σταθμούς), «Επιχειρήσεις» καθώς και «Διαχείριση Δικτύων», Πληροφορικής

και Προμηθειών (καθώς και αμοιβές). Η ποιότητα, η καινοτομία, η υψηλή

εξυπηρέτηση και ο προσανατολισμός προς τον πελάτη καθώς και η σαφής

διαχείριση του κόστους θα έχουν προτεραιότητα.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

néwxs Kw. 55881.3;8 éva cvvsxég ammo Képéog Stampo'avwg nadmka m xaunkfi

tamyum mg.

H Stacpopd uswéfi mg Easjet Kat mg Ryanair given. (311.: n Raynair

xpncluonomcs Sevtspsfiovw aspoépéuta w onoia anéxovv ROM) and Hg néXSLg,

8V6) n EasyJet GIOXSfiSI v sgomovémcn sksfiespov xpévov Grovg

snayyskpatmobg nskdtsg, (bots V0. xpncluonowbv aspoépépux w onoia Siva].

ROM) Kovui 0mg Kfiplsg néXSIg.

'Exovwg 03g (musio avacpopdg tong uskkovrmofig Gtéxoug Kat épapa

avakfiovus ‘COV avoaké. H10 GUYKSKpméva, to épapa mg EasyJet yux to

pékkov BuoiCswt v avdn'wgn mg cfiog mg mg m payakfitspn asponopum

Stalpsia xapmkoi) Kéctovg v Evpo'nm. H avgnpévn xwpntmémw 010 Sio

EasyJet TEpéTESl V0. Kakvcpesi us mv evicxucm T01) Gtékov tow aspocKacpo'av 1i us

mv npocefilm nsptccétspwv aspocKacpo'av (no Gtéko tong. H EasyJet snéksgs

0mm mv teksvwia smkoyfi. El5lKé‘C8pa, n Statpsia snéksga mv Airbus 03g ‘COV

smksypévo npounesvm véoav aspocKacpo'av.

Ané mv (30001, BaGLKég avoavwmg mg, n Lufthansa éXSI 03g épapa mg

wet to pékkov mv avaétdpepoacn mg atatpsiag 92161 03018 va smKSVIpsi 0m

GDVéXSlOL Gm Staxsiptcn Kw. m awespémw T01) opyavoi) us Iaméxpovn

avdmwégn mg anorekacpatmémwg Kat mg netémwg mg Staxsiptcmg. H

avaétdpepoacm 00c KaISUOfiVSIm 0mg 810L51Ka6i8g nskatsiag Kat sgvnnpémcmg mg

asponopumg smxsipncmg: «MdSIwyK Kw. Hwkfiomg» (cvpnaptkaufiavouévng

mg Avémwgng Hpo'iévrog), <<Y7mp80i8g Kat Avepo'mwo Avvaumé» (1.1.8 Kaunivsg

Km Gweuofig), «mmpficmg» Kaeo'ag Kat «Amxeiptsn ALKIOOJV», Hknpocpopumg

Km Hpopnesubv (Kaeo'ag Kw. apOIBég). H nelémw, n Kawowpitx, n Dwnkfi

sgmmpémcm Km 0 npocowatohcuég npog ‘COV nskdm Kaeo'ag Ken. 11 cacpfig

Slaxsiplcm T01) Kéctovg 00c éxovv nporspatémw.
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Βλέπουμε πως οι δύο αεροπορικές αποφασίζουν να υιοθετήσουν εντελώς

διαφορετική προσέγγιση για το όραμα που έχουν για το μέλλον και στην

ακολουθούμενη ανταγωνιστική στρατηγική.

Απειλή του νεοεισερχόμενου

Η αεροπορική βιομηχανία είναι εντάσεως κεφαλαίου και χρησιμοποιεί

τεράστιο φάσμα δαπανηρού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων. Η Stiloes επένδυσε

περίπου 5 εκατομμύρια δολάρια και αργότερα 500 εκατομμύρια δολάρια σε

αεροσκάφη. Για να δημιουργήσει κάποιος μια αεροπορική εταιρεία χρειάζεται μια

τεράστια επένδυση ή χρειάζεται ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο προς επένδυση για

τη μίσθωση του αεροσκάφους.

Ο χαμηλός ναύλος που προσφέρει η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους,,

αποτελεί τεράστιο εμπόδιο για τους νεοεισερχόμενους. Έτσι, η απειλή του

νεοεισερχομένου είναι χαμηλή.

Διαπραγματευτική δύναμη του προμηθευτή

Υπάρχουν τρεις κατηγορίες προμηθευτών στον κλάδο των αερομεταφορών,

οι προμηθευτές αεροσκαφών, οι προμηθευτές βενζίνης και τα τέλη ελλιμενισμού.

Η ισχύς του προμηθευτή αεροσκαφών είναι αρκετά υψηλή, επειδή είναι λίγοι

σε αριθμό. Ο κλάδος των αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους έχει αυξήσει

το πλήθος των αεροσκαφών της από 2 σε 169, ωστόσο 2 αποθηκεύονται και 57

αεροσκάφη είναι υπό κατασκευή για να παραδοθούν τα επόμενα 5 χρόνια.

Σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, ο προμηθευτής έχει κάποια ισχύ,

διαφορετικά υπάρχουν πολλοί προμηθευτές καυσίμων που είναι διαθέσιμοι στην

αγορά.

Διαπραγματευτική δύναμη του αγοραστή

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Bkénovps 7::0g 01 8130 asponopmég 017:0(paoi2;01)v v01 ULOGSIfiGOUv SVISMJQ

Slacpopsnmi npocéyywn 7/10: :0 00011.10: 7:01) éxovv 7/10: :0 uékkov K011 v

aKokoueofipsvn avoatmfi GIpQ‘CTWlKfi.

Ana-11M] :01) vsoswspxé 113-3101)

H asponopmfi Btopnxowio: Siva: SVIdcswg Kscpakaiov K011 xpnotuonowi

tspdcuo 06101101 8017:0wnpo1') 82:07:l1101') K011 SYKG‘CGG‘EdGSOJV. H Stiloes 87:év81)08

napinov 5 8Ka:0p,p,1')pta Sokdpta K011 0101(0p 500 SKQIOppfipLa Sokdpla 68

aspocmdcpn. F101 v01 SHMIOUpYfiGSL Kd7:010g 11,101 asponopmfi swapsia xpSIdCswl 11,101

:spdcmx 87:év51)0n 1i xpSLdCSWL évo: 7:07:1') aava') Kscpdkato 7:00g 87:év81)0n 7/101

:11 1110003011 :01) aspocmdcpovg.

O xaunkég vafikog 7:01) npoccpéps: n asponopmfi swtpsia xaunkm') K00:01)g,,

017:0:8ksi :spdcno 8117:0810 7/101 :01)g vsoswspxépsvovg. 'EIGI, n (lTESlXfi :01)

vsoswspxopévov Siva: xaunkfi.

Awnpayuamnnm’l Sfivapn :01) npounflsnn']

Yndpxovv :pSLg Kamyopieg npopnesvw'av 0:0v 10:13:80 :wv aspopswcpopo’av,

01 npopnOSUIég aspocKacpo'av, 01 npopnOSUIég BevCivng K011 :01 :ékn skklusvoi).

H cfig :01) npounesunfi aspoomxcpo’av Siva: 010K936: 011111901, 87:815fi Siva: Myo:

68 01016110. 0 déog :wv asponopmo’av SIUIPSIOBV xapmkoi) K00:01)g éXSI (10331081

:0 7:}:1100g :wv aspocKacpo'av :ng 07:0 2 GS 169, 030:000 2 (17:0011K8130vwl K011 57

aspocmdcpn Siva: 1)7:0 KawGKSUfi 7/101 v0: 7:01001809013v :01 87:0118v01 5 xpévux.

28 nspintoacn 9390:81a Kavoiuwv, 0 npopnesumg éXSI Kd7:0101 109(1),

81010009,a Dndpxouv 7:090:01 npounesmég Kavoiuwv 7:01) Siva: 8101092011101 v

011/0061.

Awnpayuamnnm’l Sfivapn :01) ayopactfi
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Οι περισσότεροι πελάτες των εταιρειών πτήσεων χαμηλού κόστους

προσελκύονται από τους χαμηλούς ναύλους σε σύγκριση με άλλες αεροπορικές

εταιρείες. Ο πελάτης μπορεί να ταξιδέψει με τη Ryanair, η οποία είναι επίσης μία

εταιρεία που προσφέρει πτήσεις low cost, ωστόσο, χρησιμοποιεί δευτερεύοντα

αεροδρόμια τα οποία είναι συνήθως μακριά από τις κεντρικές πόλεις ενώ η EasyJet

χρησιμοποιεί δευτερεύοντα αεροδρόμια που βρίσκονται μέσα ή πολύ κοντά στις

πόλεις που επιθυμούν οι πελάτες που ταξιδεύουν για αναψυχή ή για δουλειά.

Δεύτερον, οι προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η EasyJet μέσω

δικτυακών τόπων και τηλεοπτικών εκπομπών προσελκύουν τους πελάτες σε

μεγάλο βαθμό.

Απειλή των υποκατάστατων

Το υποκατάστατο του αεροπορικού ταξιδιού είναι ο σιδηρόδρομος και

οχήματα με τα οποία οι πελάτες έχουν μεγαλύτερο έλεγχο στις διαδρομές τους και

δεν χρειάζεται να πάνε στο αεροδρόμιο. Αλλά και πάλι αυτές οι επιλογές είναι

δαπανηρές και χρονοβόρες σε σύγκριση με τις αεροπορικές μεταφορές, οπότε

υπάρχει χαμηλή απειλή για την για τις εταιρείες πτήσεων χαμηλού κόστους από

τις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα ταξίδια με ιδιωτικά οχήματα.

5.4. Στρατηγική ανάλυση του Εσωτερικού
Περιβάλλοντος

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

O1 7:8p1000:8po1 7:8?101:8g :wv 8:0110810'31/ TE‘CfiGSOJV 910111119101) K00:01)g

7:000891K130v:011 017:0 :01)g XO11111?101')Q v011')7101)g 08 00yK01011 118 0191718g 018007:001K8g

8:01108189 O 7:8?101I11g 117:0081', v01 :01é18811181 118 :11 Ryanair, 11 07:0101 813/011 87:1c 11101

8:01108101 7:01) 7'Ep06(pép81 TE‘CfiGSlQ low cost, 030:000, 91011010000181 881):8p81')0v:01

0180050011101 :01 07:0101 813/011 001/11n 110K010 017:0 :1g K8VIpLK8g 7:0?181g 81/03 11 EasyJet

xpn011107:0181 881):8p81')0v:01 0180080011101 7:01) BpiGKok 118001 11 7:0711') K0VI01 0:1g

7:07181g 7:01) 87:101)1101')V 01 7:8?101:8g 7:01) :012;1681')01)v 1(101 01v011110xfi 11 1(101 800718101.

A81):8pov, 01 7:0003911I1K8g 8v80y818g 7:01) 7:po1y1101:07:0181 11 EasyJet 11800)

81K:1)01Ko')v :07:0)v K011 :1191807::1K0')v 8K7:0117:o')v 7:000871K1')01)v :01)g 7:8?101:8g 08

1181101710 B00110.

A7:81}11'] :wv 1)7:0K01:016:01:0)v

T0 1)7:0K01:010:01:0 :01) 018007:op1K01') :012;16101') 813/011 0 016np0800110g K011

oxfipaw 118 :01 07:0101 01 7:8?101:8g 8xo1w 1181(01?11')I800 éXSYXO 0:1g 8101800118g :01)g K011

88v xp8101C8:011 v01 7:01V8 0:0 018005001110. A9010 K011 7:01711 011):8g 01 87:1?10y8g 813/011

8017:01v1108g K011 XpOVOBépSQ 08 01')p1011 118 :1g 018007:op1K8g 118:011popég, 07:0:8

1)7:010X81 710111117111 017:819111 1(101 :nv 1(101 :1g 8:011081'8g TE’EfiGSOJV 910111119101) K00:01)g 017:0

:1g 0151100500111K8g 118:011popég K011 :01 :012;15101 118 1611)):1K01 0x111101w.

5.4. EtpaTma] 0010171061] :01) E60):8p1K01')
H8p1|30171210v170g
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5.4.1. Ανάλυση VRIO

Η ανάλυση VRIO για την περίπτωση της easyjet αναγνωρίζει τα τέσσερα

βασικά χαρακτηριστικά που βοηθούν τον οργανισμό να αποκτήσει ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα. Ο συγγραφέας αυτής της θεωρίας υποστηρίζει ότι πρέπει να

υπάρχουν ορισμένοι πόροι και ικανότητες σε έναν οργανισμό που μπορεί να

διευκολύνουν την απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην εταιρεία.

Τα τέσσερα στοιχεία της ανάλυσης VRIO περιγράφονται παρακάτω:

Πολυτιμότητα: η εταιρεία πρέπει να διαθέτει ορισμένους πόρους ή να έχει

καταστρώσει στρατηγικές που μπορούν να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες και να

προστατέψουν την εταιρεία από μεγάλες απειλές. Οι πόροι της εταιρείας

καταδεικνύουν την οικονομική της αξία αλλά και την πολυτιμότητα της εφόσον

οι πόροι αυτοί είναι επίσης πολύτιμοι εάν μπορούν να ικανοποιήσουν τον πελάτη

και να αυξήσουν την αξία του. Αυτή η αξία μπορεί να δημιουργηθεί είτε

αυξάνοντας τη διαφοροποίηση του υπάρχοντος προϊόντος ή μειώνοντας την τιμή

του. Αν αυτά τα δύο δεν συνδυάζονται, αλλά τηρείται μόνο το ένα εκ των δύο, η

εταιρεία μπορεί να οδηγηθεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ως

εκ τούτου, είναι απαραίτητο να επανεξετάζονται συνεχώς οι δραστηριότητες της

εταιρείας και οι πηγές των πόρων της.

Σπανιότητα: οι πόροι της εταιρείας υπό ανάλυση, easyjet, οι οποίοι δεν

χρησιμοποιούνται από καμία άλλη εταιρεία είναι γνωστοί ως σπάνιοι. Σπάνιοι και

πολύτιμοι πόροι προσφέρουν πολλά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα στην

επιχείρηση. Ωστόσο, όταν περισσότερες από μία εταιρείες χρησιμοποιούν τους

ίδιους πόρους και παρέχουν ανταγωνιστική ισοτιμία είναι επίσης γνωστοί ως

σπάνιοι πόροι. Ακόμα, η ανταγωνιστική ισοτιμία δεν είναι επιθυμητή θέση, αλλά

η εταιρεία δεν πρέπει να χάσει τους πολύτιμους πόρους της, ακόμα και αν είναι

συνηθισμένοι.

Πολυδάπανοι πόροι προς μίμηση: οι πόροι θεωρούνται πολύ δαπανηροί

προς μίμηση, εφόσον οι άλλοι οργανισμοί δεν μπορούν να τους μιμηθούν.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

5.4.1. Av00:1)61] VRIO

H 0:v00:1)011 VRIO 1/10: mv 7:80i7::03011 mg easyjet 0:v0:yv030:§8: :0: :800800:

00:0:K0: X():00:Kmp:0::1<0: 7:01) [501100131/ :0v 00y0:v:000 v0: 0:7:0c8: 0w:0:yoav:0::1<0:

7:?:80V8Km::0::0:. O cvyypacpéag 0:1)mg mg 08030i0:g 1)7:00mpi§8: 0:: 7:087:8: v0:

1)7:0:0xo1)v 00:01:8v0: 7:000: K0:: :K0:V0m:8g 08 8v0:v 001/01/1000 7:01) 07:008: v0:

8:81)1<0?:1')v01)v mv 0:7:0cm :01) 0:v:0:y03v:0::1<01') 7:?:80V81<m 00::0g v 8:0:1.081C0:.

T0: :800800: 0:0:X8i0: mg 0:v00:1)011g VRIO 7:80:1{00:(pov:0:: 7:0:00:1<0::03:

HoknrlpétnTw 11 8:0::08:0: 7:087:8: v0: 8:008I8: 00:008v01)g 7:0001)g 1i v0: 8X8:

K0:I0:0:00'308: 0:00:my:1<8g 7:01) 1:7:0001')v v0: 8K08:0?0:81):01')v 81)1<0::0:8g K0: v0:

7:000:0:81|101)V mv 8:0::08i0: 0:7:0 081(00:8g 07:80:8g. O: 7:000: mg 8:0:081'.0:g

K01:0:58:1<v1')01)v mv 0:1<0v00,:1<1fi mg 0:2;1'0: 000:0: K0: mv 7:0}:1)::::0m:0: mg 8(péGOV

0: 7:000: 0:1):01'. 81310:: 87::011g 7:0}:1')::00: 801v 1:7:0001')v v0: lKOWOTEOlfiGODV :0v 7:8}:0:m

K01: v0: 0:1)2§11001)V mv 00;:0: :01). A1)m 11 00:10: 07:008: v0: 8110100010108: 8::8

avgdvovwg m 8:0:00007:0:11011 :01) 1)7:0:0xov:0g 7:00':‘0v:0g 1i 1:8:(bv0v:0:g mv nufi

:01). Av 0:1):0: :0: 8130 881/ 01)v51)0(;0vw:, 000:0: mp81'.:0:: 00v0 :0 81/0: 8K NW 8130, 11

8:0::08i0: 1:7:008iv0: 051110108:v 0:7:0cm 0v:0:1{03v:0::1<01') 7:?:80V8Km1:0::0g. Qg

8K :01'):01), 8iv0:: 0:7:0:00::m:0 v0: 87:0:V82§8:0:g0v:0: 01)V8xo'3g 0: 8000mpl0mt8g mg

8:0::08:0:g K0: 0: 7my8g :wv 7:0003v mg.

27:0:v:0:11:0:: 0: 7:000: mg 8:0:1.08i0:g 1)7:0 0:v00:1)011, easyjet, 0: 07:01C0: 88v

xpn0:007:0:01')v:0:: 0:7:0 Kapio: 000:1] 8:0:108120: 8:V0:: yvoacwi 03g 07:0:v:0:. 27:0:1/10: K0::

7:0}:1')::::0: 7:000: 7:000:08001)v 7:0?0:0: 0w:0:y03v:0::1<0: 7:?:80V8Km1:0::0: v

87::X8ipn0n. 90:000, 0:0:v 7:80:000:808g 07:0 11:0: 8:0:1.08i8g xpn0:007:0:01')v :01)g

1C6:01)g 7:0001)g K0:: 7:0:08XO1)V 0:v:0:y03v:0::1<1fi 1.00::01'0 8:V0:: 87:1011g vcwi 03g

07:0:v:0: 7:000:. AK0001, 11 0:v:0:yoav:0::1m 1.00::01'0 88v 8070:: 87::61)1mm 0801], 000:0:

11 8:0::08:0: 88v 7:087:8: v0: XdGSl :01)g 7:0?:1')::::01)g 7:0001)g mg, 0:1(000: K0:: 01/ 813/01.

01)v110:008v0:.

H0}:1)50:7:0:v0: 7:000: 7:00g uiunon: 0: 7:000: 98030013v:0:: 7:07:1') 80:7:0w1100:

7:00g 01.011011, 800001/ 0: 000:0: 00y0:v:00,0: 88v 1:7:0001')v v0: :01)g 0:0110013v.
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Ωστόσο, η μίμηση γίνεται με δύο τρόπους. Η μία εταιρεία αντιγράφει μία άμεση

απομίμηση και η άλλη μπορεί να υποκαθιστά, αυτό αποτελεί έμμεση μίμηση.

Κάθε επιχείρηση που έχει στη διάθεσή της πολύτιμους και σπάνιους πόρους

και οι πόροι αυτοί είναι δαπανηροί για να τους μιμηθεί η οποιαδήποτε άλλη

εταιρεία, έχει επιτύχει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα. Ωστόσο, οι πόροι

πρέπει επίσης να μην είναι βιώσιμοι. Οι λόγοι για τους οποίους η απομίμηση των

πόρων είναι δαπανηρή είναι οι ιστορικές συνθήκες, η περιστασιακή ασάφεια και

η κοινωνική πολυπλοκότητα.

Οργάνωση για την αποκατάσταση της αξίας: οι ίδιοι οι πόροι δεν μπορούν

να προσφέρουν πλεονεκτήματα στην οργάνωση μέχρι να οργανωθεί η ίδια η

επιχείρηση προς την αξιοποίησή τους. Μια επιχείρηση πρέπει να οργανώσει τα

συστήματα διαχείρισης, τις διαδικασίες, τις πολιτικές και τις στρατηγικές της για

να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες του πολύτιμου, σπάνιου και δαπανηρού

πόρου για να μιμηθεί.

5.4.2. SWOT – Analysis

Η ανάλυση SWOT βασίζεται στην ανάλυση των Δυνάμεων, Αδυναμιών,

Ευκαιριών και Απειλών για την υπό ανάλυση εταιρεία Easy Jet.

Ξεκινώντας με τις δυνάμεις, μία πολύ σημαντική δύναμη της EasyJet είναι

η τιμολόγηση. Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους αερομεταφορείς, το κύριο

πλεονέκτημα της easyJet είναι η δομή των τιμών της, η οποία καθορίζει τους

μέσους ναύλους περίπου κατά 50% χαμηλότερους από εκείνους των

σημαντικότερων αερομεταφορέων στις γραμμές μικρών αποστάσεων και κατά

20% έως 40% χαμηλότερους από τους περισσότερους ανταγωνιστές όσον αφορά

στον τομέα των εταιρειών αερομεταφορών χαμηλότερου κόστους.

Μία ακόμη δύναμη είναι το όνομά της . Παρ’ όλο που εξακολουθεί να

θεωρείται ως ένας οικονομικός αερομεταφορέας, η easyJet έχει βελτιώσει την

σύναξή της επωνυμίας της τα τελευταία χρόνια. Έχει ήδη επωφεληθεί από τη

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

$201000, 11 1111111011 111781011 118 8110 1007101)g. H 11101 8101108101 0111111001081 11101 01118011

017101111111011 K011 11 01919111 11710081 v01 1)710K01010101, 011)10 01710189181811118011 1111111011.

K0108 87117181011011 7101) 87181 0111 810108011 111g 71091131111o K011 0710111101)g 710001)g

K011 01 710001 011)101 811/011 80171011111001 1101 v01 101)g 1111111081 11 071010181171018 01919111

8101108101, 87181 87111137181 10 01v1011103v1011K0 111g 719180V8K1111101. $201000, 01 710001

71087181 8711011g v01 1111v 811/011 0103011101. 01 910101 1101 101)g 0710101)g 11 017101111111011 1031/

71000311 811/011 80171011111011 81V(Xl 01 101001K8g 01)V011K8g, 11 7180101010101K11 0100108101 K011

11 K01V03V1K11 710911)71910K0111101.

0071011110011 71101 111v 01710K011010101011 111g afiiag: 0116101 01 710001 8817 11710001317

v01 7100008001)v 71918OV8K1111101101 0111v 0011011103011 1187101 v01 0011011103081 11 16101 11

87117181011011 7100g 111v 012:10710111011 101)g. M101 87117181011011 71087181 v01 00101vo'3081 101

01)01111101101 81017181010119 11g 810151K01018g, 11g 71091111K8g K011 11g 01001111111K8g 111g 1101

v01 012:10710111081 719111p 11g 81w011011118g 101) 7109113111101), 0710111101) K011 8017101v11001')

710001) 1101 v01 1111111081.

5.4.2. SWOT — Analysis

H 011101910011 SWOT 001011281011 0111v 011101910011 103v AUV0118OJV, A81)vo1111d)v,

E1)K011010')v K011 A7181910'3v 1101 1111/ 1)710 011101910011 8101108101 Easy Jet.

E8K1vo'3v101g 118 11g 80v01181g, 11101 710911') 011110v11K11 81311011111 111g EasyJet 811/011

11 11110910111011. 28 001K01011 118 101)g 1)71091017101)g 0180011810100081g, 10 K1')010

719180v8K1111101 111g easyJet 811/011 11 801111 1031/ 11110311 111g, 11 0710101 K010001§81 101)g

118001)g v011')9101)g 718017101) K01101 50% 71011111910180o 01710 8K81V01)g 103v

01111011111K018003v 018001181010008031/ 011g 100111118g 111K00'av 01710010108031/ K011 K01101

20% 803g 40% 71011111910180o 01710 101)g 7180100018001)g 01v1011103v1018g 0001/ 0100001

0101/ 1011801 1031/ 81011081031/ 018001181010000'31/ 7101111191018001) K00101)g.

M101 01K01111 81311011111 81V(Xl 10 0v01101 111g . H00’ 0910 7101) 82:01K09101)081v01

08030811011 03g 81/01g 01K0V0111K0g 01800118101000801g, 11 easyJet 87181 08911103081 1111/

0131101231 111g 87103v1)11101g 111g 101 189180101101 7100v101. 'E7181 11811 87103089111081 01710 111
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δύναμη του ονόματός της, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά αυτό έχει πλέον

εξαπλωθεί σε άλλες χώρες και έχει συμπληρωθεί από τη βελτιούμενη ικανοποίηση

του πελάτη.

Περνώντας στην ανάλυση των αδυναμιών της, η βάση κόστους δεν είναι

τόσο χαμηλή όσο αυτή της Ryanair. Ειδικότερα, easyJet έχει ένα πλεονέκτημα

κόστους ανά μονάδα έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών, αλλά όχι εναντίον

της Ryanair. Το κόστος ανά θέση είναι περίπου 50% υψηλότερο από εκείνο της

Ryanair, οπότε είναι ευάλωτη στον άμεσο ανταγωνισμό μεταξύ αερολιμένων.

Παρ’ όλο που οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται μόνο σπάνια, ο ανταγωνισμός

αυτός θα μπορούσε να αυξηθεί μακροπρόθεσμα καθώς εξαντλείται η ανάπτυξη

από το υπάρχον δίκτυο και οι ευκαιρίες για προσθήκη νέων αερολιμένων

καθίστανται λιγότερο συχνές.

Μία ακόμη αδυναμία είναι η εποχικότητα των κερδών. Όσο για τη

βιομηχανία γενικά, τα κέρδη της easyJet είναι εξαιρετικά εποχιακά, με τα κέρδη

της όλο και περισσότερο να βασίζονται σε ένα ισχυρό καλοκαιρινό εξάμηνο

(Απρίλιος-Σεπτέμβριος) για να αντισταθμίσουν έναν χειμώνα με απώλειες

(Οκτώβριος-Μάρτιος). Αυτό το καθιστά ευάλωτο σε τυχόν απροσδόκητα

προβλήματα το καλοκαίρι σε μια βιομηχανία που αντιμετωπίζει το «one-offs».

Συνεχίζοντας με την ανάλυση των ευκαιριών, μία πολύ σημαντική ευκαιρία

είναι η ανάπτυξη της αγοράς. Παρ’ όλο που είναι επίσημα κυκλική και επί του

παρόντος διέρχεται από μια αργή φάση, ο κλάδος των αεροπορικών μεταφορών

παραμένει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, σε ανάπτυξη. Η easyJet, ως

σημαντικός παίκτης της αγοράς, είναι σε θέση να συμμετάσχει σε αυτήν την

ανάπτυξη. Επιπλέον, δεδομένου του πλεονεκτήματος κόστους και τιμής και των

σημερινών μειώσεων της παραγωγικής ικανότητας από τους περισσότερους

ανταγωνιστές των μεταφορέων της, κρίνεται σκόπιμο να επωφεληθεί και από τα

μερίδια αγοράς. Καθώς ο μεταφορέας κάνει προσεκτικά βήματα στη σύνδεση με

άλλες αεροπορικές εταιρείες, οι ευκαιρίες που προσφέρουν οι εταιρικές σχέσεις

θα ανοίξουν και νέες πόρτες.

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Sin/011111 :01) 0v01wI0g mg, tétaitspa 0:0 vuévo Baciksw, 000:6: 0:1):0 éxe: 7:}:é0v

sgankwesi GS dkksg xo'apsg K01: éxe: Gupnknpwesi 017:0 m Bskttofiusvn men/0min (m

:01) TESNSL‘CTI.

Hepvo’avwg v avdkucm :wv aSUvaLLw'JV mg, n [50:01] K00:01)g 88v given.

:000 xoqfi 000 0:1)m mg Ryanair. E151K0:sp(x, easyJet éxe: éva 7:}:80véKm1w:

K00:01)g avé: uovdéa évowu :wv nsplcoétspoav avoato'av, 000:6: 0x: svavfiov

mg Ryanair. T0 K00:0g avd: @9201] given. 7:spi7:01) 50% Dwnkétspo 017:0 SKSivo mg

Ryanair, 07:0:8 Siva: svdkoam 0:0v (3111800 avoavé ”8:112:13 aspohpévoav.

Hap’ 09:0 7:01) 01 8130 8:01:08n avoavigovw: uévo 07:60am, 0 avoavég

0:1):0g 00: 117:0001308 v0: (wines: uaKponpéesopa Kaeo'ag egavflsiw: n avdnwgn

07:0 :0 Dndpxov Sio K0: 0: SUKaLpisg yw: npocGfiKn véoav aspoktuévwv

Kaeicswt Myétspo cvxvég.

Mia aKépn afiuvapiu given. 11 STEOXlKéTn‘CU. :wv Kspéo'av. '000 7(10: m

Btopnxowio: yevmd, :0: Képén mg easy]et Siva: 82:01:08a 87:0XLaKd, 11,8 :0: Képén

mg 09:0 K011 naptccétspo v0: Bacigovw: 68 éva cvpé Kak0Kap0 sgdpnvo

(Anpiktog-Zsmépfiptog) 7(10: v0: avncswepicovv évow xsmo'ava 11,8 ancbkswg

(OKtoblog—Mdpnog). A1):0 :0 KaGLGId andkwto 68 TDXéV (17:00080a

npofikfipaw :0 Kakomxip: 68 11,10: Btounxowia 7:01) avuumwnigs: :0 «one—offs».

Zvvsxigovwg 11,8 mv avdkvcm :wv SUKaLgubv, 11:0: 7:07:1') (mum/mm voupia

given 11 avdmvgn mg ayopdg. Hap’ 09:0 7:01) Siva: snicnpa KktKfi K011 87:: :01)

7:0:pév:0g Slépxswt 07:0 1110: apyfi (pdcm, 0 déog :wv asponopmo’av patacpopo'av

napapévs: usoonpéescpa K011 uaKponpéesopa, GS avdmugn. H easyJet, 03g

aavuKég 7:01:n mg ayopdg, given 68 @9201] v0: Gupuswcxm 68 01a mv

avdmvgn. E7:17:?:é0v, Sséopévou :01) TEXSOVSK‘Cfipa‘COQ K00:01)g K011 :Lufig K01: :wv

Gnuspwo'av usw’aoswv mg napaywynmg :Kavémwg 017:0 :01)g nsptccétspovg

avoatég tow uswcpopéoav mg, KiSIal GKéTElHO v0: snwcpsknesi K011 07:0 :0:

11801510: ayopdg. KaGo’ag 0 uswcpopéag ds: 7:0008KILK61 Bfiuaw 0m Gin/88011 11,8

dkksg asponopmég amtpsieg, 0: SUKatpieg 7:01) npoccpépouv 0: Statpmég Gxécmg

00: avoigovv K011 vésg 7:00:8g.
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Μία ακόμη ενδεχόμενη ευκαιρία που παρουσιάζεται για την EasyJet είναι

μια περαιτέρω περικοπή του κόστους. Για να διατηρήσει το πλεονέκτημά της ως

προς την τιμή, η easyJet πρέπει να εξασφαλίσει ότι διατηρεί το πλεονέκτημά της

για το μοναδιαίο κόστος έναντι των αερομεταφορέων προηγούμενου τύπου που

προσπαθούν συνεχώς να μειώνουν το κόστος και μεταφέρουν σημαντικά τμήματα

των δικτύων μικρής απόστασης σε θυγατρικές χαμηλού κόστους. Η πρωτοβουλία

«easyJet Lean» έχει εντοπίσει συντελεστές οι οποίοι επιτρέπουν τη μείωση του

κόστους, όπως είναι τα αεροδρόμια, οι υπηρεσίες εδάφους, οι μηχανικοί και τα

καύσιμα.

Τέλος, σχετικά με τις απειλές, μία πολύ σημαντική μπορεί να είναι η

ενδεχόμενη αύξηση των τιμών στα αεροδρόμια. Η παρουσία της easyJet σε

ορισμένα πρωτεύοντα αεροδρόμια υψηλού κόστους, τα περισσότερα από τα οποία

έχουν ρυθμιζόμενες αυξήσεις των τιμών, μπορεί να  οδηγήσει σε μία αύξηση των

πάγιων εξόδων της.

Μία ακόμη απειλή είναι η εργασιακή αναταραχή. Όπως συμβαίνει και με

όλους τους κλάδους υπηρεσιών υψηλής έντασης εργατικού δυναμικού, οι

αεροπορικές εταιρείες είναι ευάλωτες σε αναταραχές εργασίας, όχι μόνο μεταξύ

των δικών τους υπαλλήλων, αλλά και μεταξύ βασικών αερολιμενικών

προμηθευτών. Ενώ η easyJet έχει πολύ καλύτερη ιστορία των εργασιακών

σχέσεων από ό, τι οι περισσότεροι αερομεταφορείς, το μέγεθος, η γεωγραφική

ποικιλομορφία και η αυξανόμενη συνδικαλιστική οργάνωση αυξάνουν τον

κίνδυνο εσωτερικών εργασιακών διαφορών.

5.5. Μελλοντικά σχέδια και προοπτικές

Σύμφωνα με τα νέα της Air Flight Intelligence, το Διοικητικό Συμβούλιο της

Εταιρείας συμφώνησε να διατηρήσει το ρυθμό ανάπτυξης της εταιρείας στο 7,5%

ετησίως. Η easyjet λειτουργούσε 189 αεροσκάφη στα τέλη Μαρτίου 2010 και

μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012 έφθασε στα 208. Η easyjet αποφάσισε να πάρει 57

επιπλέον αεροσκάφη αεροσκαφών τα επόμενα 4 χρόνια: άλλα 12 φέτος, 25 το

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Mia (11(0a svésxépsvn SUKmpia 7:01) napovctdgmm q{10¢ mv EasyJet Siva].

11,101 nepanépw nepmoam T01) Kéctoug. Fla V0. Stampfiom to nkeovéKmpd mg mg

npog mv Iiufi, n easyJet TEpéTESl V0. sgaocpakiom (m. Stampsi to nksovéKmpd mg

Via to uovaélaio Kéctog évowu tow aspouswcpopéoav nponyofiusvov timov 7:01)

npocnaGofiv cvvsxo'ag V0. paw’avovv to Kéctog Kw. uswcpépovv 0111.10“!a Ipfiuaw

tow 51KT003V umpfig omécwcmg 68 Guyatlég xaimkoi) Kéctoug. H npwtofiovkia

«easyJet Lean» éXSI 8V‘COTE1681 GUVISXSGIég Ol onoim snttpén'ovv m usiwcm T01)

Kéctovg, (Smog Siva]. w aspoépépla, Ol 07mp86i8g sédcpovg, Ol imxowmoi mu m

Kafioiua.

Tékog, GXSILKd us Itg anatkég, pm ROM) (mum/tum unopsi V0. given. 11

svésxépsvn (113331611 tow Iiuo'av 0w aspoépépia. H napovcia mg easyJet 68

optcspéva npwtsbovw aspoépépla Dwnkoi) Kéctovg, w nsplccétspa and w onoia

éxovv puGtéusvsg unificatg tow Iluo'av, unopsi va oényficm 68 pica (113231611 tow

minnow sgééwv mg.

Mia aKépn (mam given 11 spyaowum avatapaxfi. 'Onoag GUpBaiVSL Kat us

ékovg tong déoug Dnnpsclo'av Dwnkfig évwcmg spyatmoi) Suvapmoi), Ol

asponopmég atalpsisg given andkwtsg GS avatapaxég spyaciag, 6X], pévo llama)

tow 81K0'3v tong Dnakkfikwv, (Hand Kat llama) Bacmo’av aspohpsvmo’av

npopnOsmo’av. Evo’a n easyJet éXSI ROM) Kakfitspn Latopia tow spyaclaKo'av

GXéGSOJV and) (3, It 01 nsptccétspm aspopswcpopsig, to péysOog, n yswypacpum

nomikouopcpia Km 11 avgowépsvn GUVSLKaMGnKfi opydwoacm avgéwovv ‘COV

KiVSUvo scwtspmo'av spyaciaKo'av Stacpopo'av.

5.5. Mskkovrmd axééw Km npoonnxég

pcpwva us w véa mg Air Flight Intelligence, to Aloumtmé 20110013110 mg

Emipsiag Gupcpo'avncs V0. Stampfiom to pUGpé owdmwgng mg swipsiag (no 7,5%

smciwg. H easyjet kairovpyofics 189 aspoocpn 0w 192M Maptiov 2010 Kai

uéxpt to Esméufipio T01) 2012 écp0a68 Gm 208. H easyjet anocpdclcss V0. nape], 57

sninkéov aspoccpn aspocKacpo'av w snépsva 4 xpévux: (300w: 12 (pétog, 25 to
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2011, 18 το 2012 και δύο το 2013. Η easyjet ανακοίνωσε ότι διατηρώντας την

ανάπτυξη στο 7,5% θα επιτρέψει στην εταιρεία να αυξήσει τα μερίδιά της στην

ευρωπαϊκή αγορά κοντινών αποστάσεων από 7% σε περίπου 10% (easyjet PLC,

2016).

Η easyjet έχει αναπτυχθεί δραματικά από την ύπαρξή της, μία επέκταση η

οποία είναι καλή, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος η Εταιρεία να χάσει τον έλεγχο των

εργασιών της λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης.

Η απόφαση αυτή επίσης υποστηρίχθηκε από τον CEO της εταιρίας ο οποίος

πίστεψε ότι η εταιρεία ξεκινάει μια «αμείλικτη» ανάπτυξη σε βάρος των

περιθωρίων κέρδους. Εξέφρασε την άποψη του για τη συνεχή έλλειψη

μερισματικής πολιτικής της εταιρείας κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και

εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του ως προς τα μηδενικά μερίσματα τα οποία

χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά 200 αεροσκαφών κατά τη διάρκεια των

τελευταίων 10 ετών. Ο Στέλιος Χατζηιωάννου αντιτάχθηκε σθεναρά στην

επέκταση των αεροσκαφών βάσει της συγκεκριμένης τακτικής και αργότερα

παραιτήθηκε από τη θέση του.

Κάποιες από τις μελλοντικές στρατηγικές της επιχείρησης συνοψίζονται στις

παρακάτω:

Στρατηγική πράσινων αεροσκαφών

Η Εταιρεία θα πρέπει να επενδύσει σε πράσινα αεροσκάφη που εκπέμπουν

χαμηλό άνθρακα και θα είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Η Boeing ανακοίνωσε

πρόσφατα την κυκλοφορία του 787 Dreamliner. Το Dreamliner 787 είναι

σημαντικά ελαφρύτερο και ισχυρότερο από τα παραδοσιακά αεροσκάφη και είναι

κατασκευασμένο από σύνθετα υλικά τα οποία είναι ουσιαστικά πλαστικό υψηλής

τεχνολογίας και όχι μέταλλο. Πολλά από τα μέρη του αεροπλάνου

κατασκευάζονται στη Βρετανία, όπως οι μαζικοί κινητήρες Roll-Royce, ενώ

πολλά άλλα μέρη παράγονται και σε άλλα μέρη του κόσμου. Είναι πιο φιλικό προς
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2011, 18 to 2012 Kat 8130 to 2013. H easyjet avomoivwcs 0n Stampo'avwg mv

avémwgn 6170 7,5% 001 entrpéwel v Stalpsia V0. avgfiom w 08012610 mg v

svna'ilm ayopd Kovnvo'av anoctdcswv (m0 7% 68 TESpiTEOD 10% (easyjet PLC,

2016).

H easyjet éXSI avamvsi Spauatmd (m0 mv {mapgfi mg, uia snéKa n

01:01'0 given K000i, (Hand Dndpxm 0 Kivévvog n Etatpsia V0. xdGSL ‘COV ékeyxo tow

spyacubv mg kéyw T01) Dwnkoi) 00011013 owdmwgng.

H omécpacm 0mm snicmg unocmpix0m<8 (m0 ‘COV CEO mg atatpiag 0 07I0i0g

nictswa 0n n Stalpsia gamma]. 11,101 «ausikmm» avémwgn GS dog tow

neptGwpiwv Képéovg. Egécppacs mv (brown T01) «(10 m cvvsxfi ékksulm

usptcspatumg noknumg mg atatpsiag Kurd m 810010210 tow Isksvtaiwv atobv Kat

sgécppacs m SvcapécKSLd “(01) mg npog w unésvmd uspisuaw w 07:01'0

xpnotuononfiOnKow yla mv ayopd 200 aspocKacpo'av 1(q m StdSLa tow

Isksvwiwv 10 816w. O Ztéklog Xatgnwadwvov avrtrdnKs 008vapd v

snéKa tow aspocKacpo'av 30.68]. mg GUYKSKpLuévng wmmfig Kw. apyétspa

napalmOnKs (m0 m 092011 “(01).

Kémmsg (m0 Itg uskkovrmég tamymég mg smxsipncmg cvvowigowm 0mg

napaKd:

Etpamymf] npdawwv aspoakamo’av

H Ewtpsia 00¢ npénm V0. 87ISV50681 68 npdcwa (XSpOGKdQH 7:01) amtéwtovv

xapnké (Sn/000mm Ken. 00: Siva]. (pIMKd npog to nsplfidkkov. H Boeing avomoivwcs

npéocpaw mv Kkocpopia “(01) 787 Dreamliner. T0 Dreamliner 787 given

aoqd skacppfitspo Kw. cvpétspo (m0 w napaéoolaKd GSpOGKdQT] Kw. given

KaIaGKSUacuévo (m0 Gin/08w 011c w 07:01'0 given 0001010t61 nkaotmé Dwnkfig

svokoyiag mm 090, uéwkko. Hokkd (1710 W 1192011 “(01) USpOTEXdVOD

KawGKSUdgovwl 0m Bpswvia, 07mg 01 pagmoi Kwnmpsg Roll-Royce, svo'o

nokkd (300%): 1192011 napdyot Km 68 (1110 pépn T01) Kécpov. Eivou 7:10 (lKé npog
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το περιβάλλον και εκπέμπει κατά 20% λιγότερο CO2 από τα πρόσφατα

αεροσκάφη. Το πρώτο Dreamliner θα είναι σε εμπορική χρήση τέλος του

τρέχοντος έτους.

Πτήσεις προς την Ασία και την Αφρική:

Η easyjet θα πρέπει να ξεκινήσει να παρέχει τις υπηρεσίες της προς την Ασία

και την Αφρική λόγω της επέκτασης του market share που θέλει να πετύχει της

και στη συνέχει να επεκταθεί σε όλο τον κόσμο. Ειδικά η easyjet μπορεί να

προσελκύσει εκατομμύρια πελάτες από αυτές τις χώρες προσφέροντας χαμηλές

τιμές επειδή τα άτομα από την Ασία και την Αφρική έχουν μικρότερο διαθέσιμο

εισόδημα, ώστε να ενδιαφέρονται περισσότερο για την εξοικονόμηση χρημάτων.

Στη συνέχεια, παρατίθενται οι βασικοί παράγοντες που πρέπει να λάβει υπόψη η

αεροπορική εταιρεία και να αρχίσει να εξυπηρετεί την Ασία και την Αφρική.

Η αεροναυπηγική βιομηχανία της Ευρώπης γίνεται κορεσμένη μέρα με τη

μέρα.

Υπάρχει λιγότερο διαθέσιμο εισόδημα στο Ηνωμένο Βασίλειο το οποίοι,

λόγω ύφεσης μπορεί να επηρεάσει το κέρδος της easyjet.

Η καινοτομία της τηλεδιάσκεψης διευκολύνει τους επιχειρηματικούς

πελάτες και ενδέχεται να είναι λιγότερο πιθανό να πετάξουν για επαγγελματικές

συναντήσεις.

Οι αυξημένοι αριθμοί μεταναστών προέρχονται από την Ασία και την

Αφρική. Έτσι, εκατομμύρια άνθρωποι θα προσελκύονται από χαμηλές τιμές.

Προγράμματα αφοσίωσης πελατών

Η easyjet διαθέτει έναν πάρα πολύ μικρό αριθμό προγραμμάτων αφοσίωσης

πελατών προς το παρόν. Αν ο πελάτης δεν βρει χαμηλή τιμή από την easyJet, τότε

προτιμά πολύ εύκολα μία άλλη αεροπορική εταιρεία. Στις επικρατούσες συνθήκες

έχουμε δει τόσες πολλές εταιρείες να ξεκινούν προγράμματα πιστότητας για να
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to nspiBaMiov Kai amtéimm Kata 20% kin/(Steps C02 ans Ia npéscpata

asposKacpn. To npo’ato Dreamliner 0a Siva]. 68 sanopnm xpfisn Iékog T01)

Ipéxovwg étovg.

Hmsag npog mv Asia Kai mv A(ppu<1’]:

H easyjet 0a npénswa geKwfisswa napéxm rig 07mp8si8g mg npog mv Asia

Kai mv Acppum Mww mg snéKIasng “(01) market share 7:01) 992M]. va 7:9,m mg

Kai sm svvéxm va ensmaesi GS éko ‘COV Késpo. Ei6i1<a n easyjet pnopsi va

nposskKfisSI SKatoppfipIa nskatsg and avtég rig xo'apsg nposcpépovrag xaimkég

Iiiiég snaiéfi Ia atopa and mv Asia Kai mv Acppnm éxovv ulé‘CSpO Siaeésiuo

aiséénpa, obsts va 8V510KpépOV‘Cal neptssétspo Via mv sgomovéimsn xpnuatwv.

2m GDVéXSlOL, napatiflsvrai 01 BasiKoi napayowsg 7:01) TEpéTESl va W381 Dnéwn n

asponopum Staipsia Kai va apxism va sgvnnpsmi mv Asia Kai mv A(ppum.

H aspovavnnyum Bioimxavia mg Evpo'nmg yivsrai Kopssaévn uépa as m

pépa.

Ynapxm Myétspo Siaeésiuo Siséémia G‘CO Hvoapévo Basiksw to OTEOiOl,

kéyw bcpssng unopsi va 87mp8as81 to Képéog mg easyjet.

H Kawowuia mg mkséiassng SISUKOMVSL tong smxmpnuatmofig

nakatsg Kai SVSéXSIai va Siva]. kiyétspo nieavé va natagovv Via snayyskuatiKég

svvavmsSIg.

OI avgnpévm apiepoi patavasto’av npoépxovrai ans mv Asia Kai mv

A(ppu<fi. 'Etsi, SKatoupfipLa (Sn/Opens]. 0a nposskKfiowai and) xaimkég Iiiiég.

Hpoypapua‘ca atposiwsng nskato’av

H easyjet SIaGéISL évav napa ROM) amps aptGpé npoypapaatwv acposiwsng

nekato’av npog to napév. Av 0 nskamg 88v BpSL xaimkfi mini and mv easyJet, Iéts

npomia ROM) sfiKoka aia aMm asponopum Staipsia. Eng sniKpatobssg svfin

éxovps 881 Iéssg nomiég Staipsieg va geKivofiv npoypapaata mstémtag Via va
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διατηρήσουν τους πελάτες τους. Αν η EasyJet καταφέρει να διατηρήσει την πίστη

των πελατών της τότε θα υπάρχουν αρκετά άτομα για να γεμίσει το αεροπλάνο της

στο μέλλον. Το πρόγραμμα πιστότητας θα εξοικονομήσει χρήματα της εταιρείας

και στην προώθηση.

Στρατηγική οριζόντιας και κάθετης ολοκλήρωσης

Η Easyjet μπορεί να κυνηγήσει την οριζόντια και κάθετη στρατηγική για να

είναι ανταγωνιστική απέναντι στις μελλοντικές απειλές. Για παράδειγμα, η

στάθμευση στα αεροδρόμια κοστίζει πολλά χρήματα, έτσι ώστε η εταιρεία να

υπογράψει μακροπρόθεσμα συμβόλαια και να μπορεί διαθέτει το χώρο

στάθμευσης για μεγάλο χρονικό διάστημα για να αποφευχθεί η διακύμανση των

μελλοντικών τιμών.

Η εταιρεία θα μπορούσε να ξεκινήσει τη στρατηγική της διαποίκιλσης. Η

διαποίκιλση θα μειώσει τον κίνδυνο και θα προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες

στην εταιρεία. Μπορούν να ξεκινήσουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις,

ασφάλειες, επιχειρήσεις παροχής κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχουν πολλές επιλογές

διαθέσιμες για την εταιρεία να ανθίσει σε άλλους τομείς των επιχειρήσεων. Καθώς

το τμήμα χαμηλού ναύλου της αεροπορικής βιομηχανίας γίνεται κορεσμένο μέρα

με τη μέρα, η εταιρεία πρέπει να εξετάσει την επιλογή της οριζόντιας ή κάθετης

ολοκλήρωσης για να αποφύγει τυχόν μελλοντικούς κινδύνους (Moreira, 2014).

Πρόσφατα η Εταιρεία έχασε περίπου £65 εκατομμύρια λόγω προβλήματος

της ηφαιστειακής τέφρας. Εάν η Εταιρεία είχε επενδύσει σε άλλες δραστηριότητες

τότε υπήρχε πιθανότητα η εταιρεία να υποστεί τις ζημίες της από άλλες

επιχειρήσεις. Ας υποθέσουμε ότι αν η εταιρεία είχε επιχείρηση τρένων από το

Λονδίνο στη Γαλλία. Τότε, η Εταιρεία θα κερδίσει περισσότερα χρήματα από όσα

έχασαν οι υπόλοιπες αεροπορικές λόγω ηφαιστειακής τέφρας. Οι μεγάλες

εταιρείες παρακολουθούν αυτή τη στρατηγική τώρα ημέρες και η easyJet θα

πρέπει να εξετάσει προσεκτικά την επιλογή των πολιτικών και θα πρέπει να λάβει

τέτοια μέτρα που ελαττώνουν τον κίνδυνο μείωσης του πλούτου των μετόχων.
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Stampficovv tong nakdtsg tong. Av 11 EasyJet Kamcpépm V0. Stampficm mv nicsm

tow nskato'av mg 1618 00c mtdpxouv apKSId droua yux V0. YSHiGSL to aspon‘kéwo mg

(no pékkov. To npéypauua matémwg 00c sgomovopficm xpfiuaw mg atalpsiag

Km cmv npoo’oencn.

Etpamymf] oplgévnag Kat Kdesmg OXOKMlpwcng

H Easyjet wtopsi va Kuvnyficm mv OpLCéVIwL Kw. Kdesm tamyum yla va

given owwyoatmfi (mévown 011g uskkovrmég (malkég. Fla napdéswpa, n

tepsvcm 0w aspoépéuux KOGIiCSL nokkd xpfipaw, 92161 03018 n Statpsia V0.

Dnoypdwm uaKponpéesopa Gupfiékata Kat V0. wtopsi Staeétm to 7(0p

tepsucmg yla usydko xpovmé Suicmpa yla V0. (mocpsvxesi n SLaKfipm/Gn tow

pakkovrmo’av Ituo'av.

H Stalpsia 00c wwpobcs va geKwfiGSL m tamyum mg Stanoimkcmg. H

Slanoimkcm 00: [48103681 ‘COV KICVSUVO Ken. 00: npoccpépSL nsptccétspsg SUKaLpieg

v amtpsia. Mnopofiv V0. geKwficovv Itg Glénpoépopmég smxmpficmg,

accpdkswg, smxmpficmg napoxfig Kwnmg mkscpoaviag. Ymipxovv nokkég smkoyég

Slaeéomsg yux mv Stalpsia V0. (nu/912681 68 dkkovg topsig tow smxswficsoav. KaGo’ag

to Iufiua xapmkoi) vafikov mg asponopumg Btopnxowiag yivswt Kopscpévo uépa

us m uépa, n amtpsia TEpéTESl va 89:81am]. mv smkoyfi mg oplgévnag 1i Kdesmg

OXOKkfipng yla V0. wrocpl'wm tuxév pakkovrmofig KLVSfivoug (Moreira, 2014).

Hpéccpaw n Etatpsia éxaos nspinov £65 8Katouufipta kéyw npoBkfipatog

mg ncpatcstsmlmg Iécppag. Edw n Emlpsia sixs sum/813081 GS dkksg Spacmptémtsg

Iéts Dnfipxs mew/(3mm n Statpsia V0. Imomsi Itg Cnuisg mg and dkkeg

smxswficmg. Ag Dnoeécovus (m. 0w 1] swlpsia sixs smxsipncm Ipévoav (17:6 to

A0v5iv0 0m Fakkiu. T6178, 11 Ewtpsiu 00c K8p5i681 nsplccétspa xpfiuaw and) (30a

éxacow 01 Imékomsg asponopmég kéyw ncpatcstswmfig Iécppag. 01 paydkeg

amtpsieg napaKokoveofiv (mm m tamyum Io’apa npépsg Km 11 easyJet 00c

TEpéTESl V0. sgetdcm npocsmmd mv smkoyfi tow noko'av Km 00: npén‘m V0. M31581

Té‘COlOL pétpa 7:01) skatto'avovv ‘COV KICVSUVO psiwcng T01) nkobtov tow patéxwv.
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Στρατηγική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Η ΕΚΕ θα αποτελέσει βασικό παράγοντα για την επιτυχία του οργανισμού

στο εγγύς μέλλον. Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο παρατηρούμε ότι

σχεδόν όλες οι μεγάλες εταιρείες αναφέρουν την ΕΚΕ στις ετήσιες εκθέσεις τους

και στον εταιρικό χάρτη και την ημερήσια διάταξη. Η αυξημένη ευαισθητοποίηση

των πελατών σχετικά με το περιβάλλον οδήγησε τις εταιρείες να σκεφτούν την

ΕΚΕ (AReCO, 2017).

Η easyjet θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη της τη στρατηγική της ΕΚΕ και

θα πρέπει να δείξει στις τοπικές κοινότητες, όπου κι αν λειτουργούν, ότι τους

νοιάζονται και ενδιαφέρονται για το περιβάλλον. Η easyjet, χωρίς αμφιβολία, έχει

τη στρατηγική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, αλλά θα ήταν καλύτερο να

καταστεί σαφέστερη και να πάρει περισσότερη δημοσιότητα για να κερδίσει τις

καρδιές των τοπικών κοινοτήτων.
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Etpatnylm'] Eratpmfig Kowcovucflg Enefivng (EKE)

H EKE 00c anorskécm BaGLKé napdyovw yla Inv smtvxioc T01) opyavoi)

(no syyfig pékkov. Amég given 0 Kfiptog Xéyog yla ‘COV onoio napatnpofips (3n

séév (meg Ol psydkag atmpsieg avacpépovv Inv EKE 0mg SIficleg SKGéGSLg tong

Km GIOV amtpmé xdptn Kw. Inv npspficta Stdwén. H avénpévn snatcentonoincn

tow nekato’av (3)091?l us to naplfidkkov oéfiyncs Hg atatpsisg V0. GKscptofiv Inv

EKE (AReCO, 2017).

H easyjet 00c npénm V0. MLBSI Gofiapd Dnéwn mg m tatnymfi mg EKE Km

00: npénm V0. Ssiém 011g IonLKég Kowétntsg, (37:01) Kl 0w kanoupyofiv, (m. tong

voufitCov Kat SVSLacpépot wet to neptMov. H easyjet, xwpig aptptBoMa, éXSI

In tatnymfi yux Inv Stalpmfi Kowoavmfi 800mm, 000$: 00: fiwv KaMnspo V0.

Kamctsi cacpéctspn Km V0. nape]. nsptccétspn Snpoctétnw yla V0. K8p5i681 Hg

Kapélég tow IOMKO’JV KOlVO‘Cfi‘COJV.
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Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα – Προτάσεις

6.1. Συμπεράσματα

Η easyJet θα πρέπει να εξετάσει εάν θα πρέπει να ανταποκριθεί στρατηγικά

απέναντι σε νέους συμμετέχοντες στην αγορά μεταφέροντας τμήματα ή

εξισορροπώντας επιθετικά τις τιμές, τις διαδρομές και τις υπηρεσίες σε μια

προσπάθεια να απομακρύνει τον ανταγωνιστή από την αγορά. Για να γίνει η

στρατηγική απόφαση, απαιτείται έρευνα αγοράς για το μέγεθος διαφορετικών

συνδυασμών τιμολόγησης και εξυπηρέτησης. Η easyJet πρέπει επίσης να γνωρίζει

το ανταγωνιστικό κόστος εξυπηρετητής και πόση χωρητικότητα έχει ο

ανταγωνιστής για κάθε συγκεκριμένη διαδρομή.

Τέλος, οι ανταγωνιστικοί στόχοι του νεοεισερχόμενου έχουν άμεση σχέση

με την πρόβλεψη της ανταπόκρισης οποιονδήποτε στρατηγικών κινήσεων μπορεί

να κάνει η easyJet. Λαμβάνοντας αυτές τις πληροφορίες, η αβεβαιότητα θα είναι

περιορισμένη και η υφιστάμενη αεροπορική εταιρεία θα μπορέσει να οικοδομήσει

μια σίγουρη επιχειρηματική υπόθεση γύρω από τη στρατηγική της.

Συνιστάται η easyJet να στοχεύει κυρίως τους ταξιδιώτες αναψυχής, καθώς

οι επιχειρήσεις συχνά απαιτούν συχνές πτήσεις σε ένα ευρύ φάσμα προορισμών,

αναζητούν προγράμματα ποιοτικής εξυπηρέτησης και προγράμματα τακτικών

επιβατών και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα ασφάλιστρο για αυτά τα οφέλη.

Επίσης, η προσπάθεια προσέγγισης των ευρέως διαφορετικών αναγκών των

πελατών αντιβαίνει στη γενική τάση στις βιομηχανίες υπηρεσιών, στις οποίες

κυριαρχούν γενικά οι διακριτικές προσεγγίσεις.

Οι εταιρίες οι οποίες καλύπτουν πολύ μακρινές παστώσεις δεν έχουν να

προσφέρουν καμία πραγματική ευκαιρία, καθώς είναι πολύ διαφορετικές, τόσο σε

τεχνική όσο και σε θέμα ανταπόκρισης στις ανάγκες των πελατών. Όσον αφορά

σε ταξίδια σε κοντινούς προορισμούς, η easyJet θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

Kapdkmo 6

Evanspdouata — Hpordoag

6.1. Enunspdouata

H easyJet 00c TEpéTESl V0. séetdcm adv 0a npén‘m V0. avmplBsi tatnymd

omévown GS véovg Gupuméxovmg tv ayopd uswcpépovwg Ipfiuaw 1i

sélooppono'avwg anteatmd Hg Ituég, Hg Slaépouég mm Hg Dnnpscisg 68 pm

npocndesm V0. anopaKpiNSI ‘COV avoatfi (m6 Inv ayopd. Fla V0. viva n

tatnymfi omécpacn, analrsitat épsnva ayopdg wet to péyseog StacpopsnKo'av

cvvévacuo'av Ilpokéyncng Km ségmmpétncng. H easyJet npénm snicsng V0. vpiCSI

to avwtmé Kéctog ségvnnpsmtfig Kat 7:601] xwpntmétnw éxet 0

avoatfig yla mes GUYKSKpLuévn Staépowfi.

Tékog, Ol avwtmoi G‘CéXOl T01) vsoswspxépsvov éxovv dMSGT] GXéGTl

us Inv npéBkswn mg avwnéKplcsng onmovéfinors tatnymdgv Kwficswv wtopsi

V0. min/81 n easyJet. Aaqn/ovwg amég Hg nknpocpopieg, n aBsBmétnw 00c given

neptoptsuévn Ken. 11 Dcptcstdusvn aspon‘opmfi Statpsia 00c unopécm V0. OLKOSOMGSL

pm Giyovpn smxswnpatmfi 07:60am yfipoa and In tatnymfi mg.

ZUVIGId n easyJet va Gtoxsfim Kvpiwg tong witéw’atsg avawuxfig, Kaeo'ag

01 smxmpfiomg cvxvd ananobv cvxvég mfiGSLg 68 éva svpl') (pdcpa npooptspo’av,

avaCntoiw npoypdpuaw nowtmfig ségvnnpétncng Kat npoypdppaw IaKILKo'Jv

snlfiato'av Kat given npéevpm V0. nknpo’acouv éva accpdhctpo yla (11nd w ocpékn.

Enicmg, n npocndesw npooéyytang tow svpéoag StacpopsuKo'av avayKo'av tow

nekato’av aqaiVSI cm] yevmfi Idcn 0mg Blounxowisg Dnnpsow'av, 011g onoieg

Kvplapxofiv yevmd Ol SlaKmég npocsyyismg.

01 Statpisg Ol onoieg Kakfimovv ROM) uapég nacto’acmg 88v éxovv V0.

npoccpépouv Kama npaypatmfi SUKmpia, Kaeo'ag given ROM) SlacpopsnKég, “C660 68

TSXVlKfi (360 Ken. 68 Gépa avwnéKpLGng 011g avdsg tow nekato’av. 'Ocov acpopd

GS wéifita GS KOVILVOfig npoopwuofig, n easyJet 00c npénm V0. Guvsxicsm V0. 9,611d
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στην τιμή και να προσπαθεί να συνδέσει τα σημεία στο δίκτυό της. Επομένως,

πρέπει να διασφαλίσει ότι η αύξηση του δικτύου και του στόλου της δεν οδηγεί

σε υψηλότερα λειτουργικά έξοδα. Θα πρέπει επίσης να εξετάσει το ενδεχόμενο να

δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο άμεσο μάρκετινγκ, π.χ. εισάγοντας ένα σύστημα

διατήρησης πελατών.

Για να διαφοροποιήσει περαιτέρω το εμπορικό σήμα της σε γραμμές

προώθησης, η easyJet θα μπορούσε να εισαγάγει ένα σύστημα CRM,

αναπτύσσοντας τη φήμη ότι είναι μια «αεροπορική εταιρεία που νοιάζεται», π.χ.

με την πώληση μετοχών σε προγράμματα δασικής βοήθειας μέσω του δικτυακού

της τόπου, τη συλλογή συναλλάγματος για φιλανθρωπικούς σκοπούς σε πτήσεις

κ.λπ., δίνοντας έτσι στους επιβάτες του μια αίσθηση ψυχολογικής άνεσης και

ευημερίας όταν επιλέγουν να πετούν με την easyJet. Συνολικά, η easyJet πρέπει

να αναπτύξει μια ρεαλιστική και ακριβή αξιολόγηση της αγοράς που θα

εξυπηρετεί. Μια ουσιαστική δέσμευση για ποιοτική εξυπηρέτηση και έλεγχο

κόστους είναι εξίσου σημαντική με την πειθαρχία για τη δημιουργία ενός σχεδίου

ανάπτυξης.

6.2.  Προτάσεις Στρατηγικής

Το πρόσωπο του τομέα των αερομεταφορών εξελίσσεται σταδιακά. Τα

μακροχρόνια προβλήματα της βιομηχανίας – υπό την έννοια του μεγάλου πλήθους

των φορέων εκμετάλλευσης δικτύου και της ουσιαστικής υπέρ πληρότητας σε

πολλές αγορές - επιδεινώθηκαν από τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό

είναι πιθανότατα ήταν ένα γεγονός το οποίο αποτέλεσε την αιτία για την το

επιτάχυνση της διαδικασίας αναδιάρθρωσης και ενοποίησης των αεροπορικών

εταιρειών. Οι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο για την

είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο των μεταφορέων στην Ευρώπη και ότι

αυτές που ήδη υπάρχουν τελικά θα σχηματιστούν σε τρεις ή τέσσερις μεγάλες

AHMIOYPFIA KAI AIATHPHZH TOY ANTAFQNIETIKOY HAEONEKTHMATOE MIAZ EHIXEIPHZHE

v mm K01: v0: npoonaesi v0: (nu/592081 :0: (music: 0:0 81mm) mg. Enopévoag,

7:pé7:81 v0: Slaocpakicm 0:: n 0133:1101] :01) 81K:1')01) K01: :01) 0:09:01) mg 881/ 08mg:

68 Dwnkétspa k81:01)pyu<é: 1022:0501. @0: 7:pé7:81 87:icmg v0: 82:8:131081 :0 svésxépsvo 1/0:

8008: psyakfitspn éucpacm 0:0 (3111800 udSIWYK, 7mg. Stodyovwg évo: 0130mm):

Slampncmg 7:8}:(xw'3v.

F10: 1/0: Slacpopononficss: Rapunépw :0 8117:001K0 0mm: mg 68 ypappég

7:000'30110ng, n easyJet 00: 117:0001308 v0: Slow/(Swat éva 0130mm): CRM,

avantfiocovwg m (pmm 0:: given 1110: «asponopum amtpsia 7:01) vouigswt», 7mg.

118 mv ncbkncm 118:0)(0'311 GS npoypdpuaw SactKfig BofiOSIOLg 119200) :01) 81K:1)01K01')

mg :07:01), m cvkkoyfi cvvakkdypatog 7(10: (plkavepoanmofig 0K07:01')g GS 7:m(581g

K.?:7:., Sivovwg 92:0: 0:01)g STEIBd‘CSQ :01) 1110: 0110011011 wvxokoyumg dvscmg K011

80111180n (new 87:1}:éy01w v0: 7:8:01')v 118 mv easy]et. ZUVOMKd, 11 easy]at 7:pé7:21

v0: avamfigal 1110: psahcmm K011 aKpIBfi aglokéyncn mg ayopdg 7:01) 00:

sgvnnpswi. M10: ouclaotum 89201180011 7(10: 7:010:1Kfi simmpémcm K011 éksyxo

K00:01)g Siva: 83:1601) (mum/tum 118 mv naleapxio: we: m Snplovpyio: 8v0g 070981201)

avdnwgng.

6.2. HpO‘rdGag Etpatnymfig

T0 7:p(')00)7:0 :01) touéa :wv aspouswcpopo’av sgskicsoswu Gwélomd. To:

uaKpoxpévw: 7:00BM 1:01:01 mg B10 pnxaviag — 1)7:0 mv évvow :01) usydkou 7:):11901)g

:wv (popéoav SKuSIdXXSUGng 81K:1')01) K011 mg OUGIOLGIUmg 1)7:ép 7:}:npémwg 68

7:0?»kég ayopég - 87:168wo'39nK0w 017:0 :0: ysyovéw mg llng ESTE‘CSMBpiOD. A1):0

Siva: mew/0:01:01 fiwv éva ysyovég :0 07:010 07:0:ék808 mv (11:10: 7(10: mv :0

87:1:(ix1wcm mg SLaSIKaciag avaéldpepoacng K011 8v07:0m<mg :wv asponopmo’av

Stalpsubv. O: sunglpoyvobpovsg 7::0:81')01)v 0:: 88V 1)7:d81 7:80:60p0 7(10: mv

810050 véoav STELXSLpfiGSOJV 0:0v 10:13:80 :wv uswcpopéoav v E1)po'37m K01: 0:1

0:1):ég 7:01) 1151] 1)7:d01)\/ ISMKé: 00: Gxnpancwfiv 68 mag 11 :éocsplg paydkeg
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αεροπορικές εταιρείες, ενώ οι άλλες θα απορροφηθούν ή θα αναδιαρθρωθούν για

να επικεντρωθούν περισσότερο στην περιφερειακή κυκλοφορία.

Μακροπρόθεσμα, η ανάπτυξη της τάσης μπορεί να επιβραδυνθεί σταδιακά

καθώς οι μεγάλες αγορές αεροπορικών ταξιδιών ωριμάζουν. Επιπλέον, η πτώση

των αποδόσεων, η οποία έχει ενισχύσει την ανάπτυξη των αεροπορικών ταξιδιών

στο παρελθόν, δεν μπορεί να βασιστεί στην επιμονή, τουλάχιστον στο ρυθμό που

έχουν για την τελευταία δεκαετία περίπου. Εάν η υιοθέτηση των πολιτικών

ηγεσίας κόστους είναι λιγότερο ευνοϊκές - για παράδειγμα λόγω του αυξανόμενου

κόστους των καυσίμων, της κυκλοφοριακής συμφόρησης και άλλων

περιβαλλοντικών περιορισμών, καθώς και της προοπτικής αύξησης του κόστους

ασφάλειας και ασφάλισης ώστε να αντανακλούν τους κινδύνους της τρομοκρατίας

- οι δυνατότητες χαμηλότερων αποδόσεων θα ήταν μικρότερες, γεγονός που

μπορεί να μειώσει τις μελλοντικές τάσεις ανάπτυξης.

A key issue will be the extent to which favourable cost trends - such as the

impact of the Internet on distribution costs and cost synergies from industry

consolidation - can offset these upward pressures on prices and costs. The full-

service airlines, saddled with big networks and strongly unionised workforces,

cannot easily embrace the management strategies of the no-frills airlines.

Moreover, their scope for defensive mergers is limited by competition policy.

Βασικό ζήτημα θα είναι η επέκταση στις ευνοϊκές τάσεις του κόστους - όπως

ο αντίκτυπος του Διαδικτύου στο κόστος διανομής και οι συνεργίες κόστους από

την ενοποίηση της βιομηχανίας - μπορούν να αντισταθμίσουν αυτές τις ανοδικές

πιέσεις στις τιμές και το κόστος. Οι αεροπορικές εταιρείες πλήρους εξυπηρέτησης,

γεμάτες με μεγάλα δίκτυα και ισχυρά συνδικαλιστικά εργατικά στελέχη, δεν

μπορούν εύκολα να υιοθετήσουν τις στρατηγικές διαχείρισης των αεροπορικών

εταιρειών χαμηλού κόστους. Επιπλέον, το πεδίο των αμυντικών συγκεντρώσεων

περιορίζεται από την πολιτική ανταγωνισμού.
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asponopmég Statpsisg, 8V6) 01 dkkeg 0a anoppocpneofiv 1i 00c avaétapepoaeoov YLU.

V0. sntKSVIpweofiv nsptoootspo omv nepupspsmmfi Kkocpopia.

MaKponpoesoua, n avdmvgn mg tdong unopsi va sntfipaéuvesi owétaKd

Kaeo'ag or usydtksg ayopég asponopmo’av tagtéubv wptudgovv. Emnkéov, n nto’aon

tow anoéooswv, n onoia éXSI SVLoxfiGSI mv (xvémwgn tow asponopmo’av tagtéubv

G‘EO napskeov, 88v unopsi V0. Baototsi omv smuovfi, tovkdxtotov G‘CO pUGuo 7:01)

éxovv YLOL mv tsksvwia SSKOLSIia nspinov. Edw n Utoeémon tow nokttmo’av

nysoiag Kootovg Siva]. Myotspo svvo't‘Kég - YIOL napdéswua love) IOU avgavousvou

Kootovg tow Kauoiuwv, mg KUKkocpoptoumg ovucpopnong Kat (30»k

neptBakkovuKobv neptoptouo’av, Kaeo'ag Kw. mg npoomumg aognong IOU Kootovg

aocpdtkswtg Kat aocpdhong 03018 V0. avwvaKkofiv tong Ktvéfivoug mg IpouOKpatiag

- 01 vatomtsg xaunkotspwv anoéooswv 00c fiwv umpétspsg, yeyovog 7:01)

unopsi va [4810,3681 Hg utovnKég TdGSlQ avdnwgng.

A key issue will be the extent to which favourable cost trends — such as the

impact of the Internet on distribution costs and cost synergies from industry

consolidation — can offset these upward pressures on prices and costs. The full-

service airlines, saddled with big networks and strongly unionised workforces,

cannot easily embrace the management strategies of the no—frills airlines.

Moreover, their scope for defensive mergers is limited by competition policy.

BaotKo Cfimua 00c given 11 snéKwon ottg svvo't‘Kég TdGSlQ ton Kootovg - 67mg

0 avrinog ton Ataétov G‘CO Kootog Stavoufig Km 01 ovvspyisg Kootovg (mo

mv evonoinon mg Blounxaviag - unopouv V0. avrtoweuioouv amég rig avoémég

méomg orig ttuég Km. to Kootog. Ot asponopmég armpsieg nMpovg sgvnnpémong,

vaudtsg us usydka SiKtUa Kat Loxvpd ouvémaktotmd spyaILKd otskéxn, 88v

unopouv Simoka V0. Utoesmoovv ttg otpamymég Staxsiptong tow asponopmo’av

swipsubv xaunkoi) Kootovg. Emnkéov, to nséio tow aunvrmo’av owmvrpo’aoswv

neptopigswu (mo mv nohtum avwwouofi.
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Η ικανότητα των διεθνών αεροπορικών εταιρειών να επεκτείνονται

περιορίζεται από το ιδιοκτησιακό καθεστώς (π.χ. στις ΗΠΑ, οι αλλοδαποί δεν

μπορούν να κατέχουν πάνω από το 25% μιας εθνικής αεροπορικής εταιρείας, στην

ΕΕ ο περιορισμός είναι 49%.
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H men/(3mm tow Sleevo'av aspon‘opmo’av Statpsubv V0. snsmsivot

neptopiéswu and to l5lOK‘ETlGlOLKé Kaescto'ag (aux. 011g HHA, 01 akkoéomoi 88v

unopofiv V0. KaIéXOUV 71'd and to 25% mag SOVIKfig asponopmfig atatpsiag, tv

EE 0 nsptopwpég given 49%.
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