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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΑΓΩΓΗ 

1.1 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΙΟΝ ΚΑΙ ΣΟ ΘΕΜΑ  

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο ζεσξίεο πνπ θαπρηνχληαη γηα ηελ θαηαγσγή θαη ηελ αλαθάιπςε 

ηνπ θαθέ. χκθσλα κε ηελ πην δηαδεδνκέλε θήκε, ν θαθέο θαηαλαιψλεηαη απφ ηνλ 9ν 

αηψλα φηαλ θαη εκθαλίζηεθε ζηα πςίπεδα ηεο Αηζηνπίαο. Απφ εθεί νη θαιιηέξγεηεο θαθέ 

επεθηάζεθαλ ζηελ Τεκέλε θαη ηελ Αίγππην, ελψ κέρξη ηνλ 15ν αηψλα ν θαθέο ήηαλ 

γλσζηφο ζηελ Πεξζία θαη ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία. Ζ άλζεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη 

ησλ κεηαθνξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγελλεζηαθήο πεξηφδνπ ζπλεηέιεζαλ ζηελ 

εμάπισζε ηνπ θαθέ ζηελ Δπξψπε μεθηλψληαο απφ ηελ Ηηαιία.1  

Οη άξαβεο δηαηήξεζαλ γηα αξθεηά κεγάιν δηάζηεκα ην κνλνπψιην ηνπ θαθέ 

θξνληίδνληαο λα έρνπλ θαβνπξληίζεη ηνπο θφθθνπο πνπ πξννξίδνληαλ γηα εμαγσγή, 

ψζηε λα κελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα θχηεπζεο. Οη απνηθηαθέο απηνθξαηνξίεο ζπλέβαιαλ 

ζηελ παγθφζκηα δηάδνζε ηνπ θαθέ, κε απνηέιεζκα νη θαιιηέξγεηεο ηνπ θπηνχ λα 

επεθηαζνχλ ζηελ Ηλδνλεζία ηνλ 18ν αηψλα απφ ηνπο Οιιαλδνχο, ελψ Ηζπαλνί θαη 

Πνξηνγάινη δεκηνχξγεζαλ θπηείεο ζηελ Καξατβηθή, ηελ Κεληξηθή Ακεξηθή θαη ηε 

Βξαδηιία. Ζ κεγαιχηεξε παξαγσγή θαθέ δε γίλεηαη πιένλ ζηηο ρψξεο απφ ηηο νπνίεο 

μεθίλεζε αιιά ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο κεηαθέξζεθε πνιχ αξγφηεξα φπσο ε Βξαδηιία, ε 

νπνία είλαη κεγαιχηεξε παξαγσγφο ρψξα θαθέ ζηνλ θφζκν, ην Βηεηλάκ θαη ε 

Κνινκβία, απφδεημε φηη ν θαθέο πηνζεηήζεθε σο παγθφζκην θπηφ.  

ήκεξα, ην εκπφξην θαθέ έρεη κεγάιε νηθνλνκηθή ζεκαζία. Ο θαθέο απνηειεί έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα εκπνξεχκαηα. Σν 2003 νη εμαγσγέο θαθέ θαηείραλ ηελ έθηε ζέζε 

παγθνζκίσο ζε αμία αλάκεζα ζηα λφκηκα αγξνηηθά πξντφληα. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη 

ην 85% ηεο θαθεΐλεο πνπ θαηαλαιψλεηαη παγθνζκίσο πξνέξρεηαη απφ ηνλ θαθέ.  

Σν θπηφ ηνπ θαθέ νλνκάδεηαη coffea θαη είλαη έλαο αεηζαιείο ζάκλνο ή κηθξφ δέληξν 

πνπ κπνξεί λα θηάζεη ηα πέληε κέηξα χςνο. Ζ πξψηε ζπγθνκηδή θαθέ γίλεηαη ηξία κε 

πέληε ρξφληα κεηά ηελ θαιιηέξγεηά ηνπ θαη εμαθνινπζεί γηα πελήληα ή εμήληα ρξφληα 

πεξίπνπ.  

Αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο πνηθηιίεο θφθθσλ θαθέ γηα εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε 

θαιιηεξγνχληαη θαηά θχξην ιφγν δχν, ε Arabica θαη ε Robusta. Λφγσ ηεο θαιχηεξεο 

γεχζεο ζε ζρέζε κε ηηο πην πηθξέο θαιιηέξγεηεο Robusta, νη θαιιηέξγεηεο Arabica, 
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απνηεινχλ ην 75% πεξίπνπ ηνπ ζπλφινπ θαη επδνθηκνχλ θπξίσο ζηελ Νφηηα θαη 

Κεληξηθή Ακεξηθή, ζηελ Αλαηνιηθή Αζία θαη Αθξηθή θαζψο θαη ζε πεξηνρέο ζηνλ 

Δηξεληθφ σθεαλφ. Ζ πνηθηιία Robusta ρξεηάδεηαη πην δεζηφ θιίκα θαη ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία αιιά θαη ιηγφηεξν ρξφλν γηα λα σξηκάζεη, θάηη πνπ ηελ θαζηζηά θαη πην 

νηθνλνκηθή. Σν είδνο απηφ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα παξαγσγή ζηηγκηαίνπ θαθέ θαη νη 

ρψξεο πξνέιεπζεο είλαη θπξίσο ε θεληξηθή Αθξηθή θαη ε λνηηναλαηνιηθή Αζία.  

Ο θαθέο ζε φπνηα κνξθή θαη φπνηα πνηθηιία, απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ ζε παγθφζκην επίπεδν. Οη άλζξσπνη απφ άθξε ζε 

άθξε ηεο γεο απνιακβάλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο ζε θάζε είδνπο θνηλσληθέο ζπλαζξνίζεηο, 

ζην ζπίηη ηνπο, ζηε δνπιεηά ηνπο, παληνχ. ηελ ρψξα καο, ην πξντφλ απηφ απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ηζρπξήο καο θνπιηνχξαο θαη ραξαθηεξίδεη αδηακθηζβήηεηα 

ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αιιά θαη ηνπ παξαδνζηαθνχ Έιιελα ζε φιεο ηηο 

εθθάλζεηο ηεο. Ο θαθέο έρεη ζπλδπαζηεί ηφζν κε επράξηζηα φζν θαη κε δπζάξεζηα 

γεγνλφηα ζηε δσή καο, κε ππνρξεψζεηο θαη δηαζθέδαζε, κε δνπιεηά θαη αιιά θαη 

ραιάξσζε, κε ρίιηεο δχν δξαζηεξηφηεηεο θαη ιατθέο παξαδφζεηο. Με ηε ζπληξνθηά κηαο 

θνχπαο θαθέ παίξλνληαη ζεκαληηθέο απνθάζεηο αιιά θαη πεξλνχλ επράξηζηεο ψξεο.  

ηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη θάπνηα γεληθά ζηνηρεία απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Καθέ 

πνπ αθνξνχλ ηε ζπλνιηθή παγθφζκηα θαηαλάισζε θαθέ.  

Πίνακαρ 1: Πεπί καθέ 

πλνιηθή παγθφζκηα παξαγσγή θαθέ (Οθηψβξηνο 

2006-επηέκβξηνο 2007) 
7 διρ κιλά 

πλνιηθή πνζφηεηα θαθέ πνπ αγνξάζηεθε απφ ηε 

Starbucks (Οθηψβξηνο 2006-επηέκβξηνο 2007) 
160 εκαηομμύπια κιλά 

Αξηζκφο παξαγσγψλ θαθέ παγθνζκίσο 25 εκαηομμύπια 

Αξηζκφο ρσξψλ παξαγσγήο θαθέ 60 

Αξηζκφο ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο ε Starbucks 

αγφξαζε θαθέ θαηά ην 2007 
25 

Πίνακασ 1: τοιχεία από το Διεθνή Οργανιςμό Καφζ
2
 

 

Ο θαθέο απνηειεί ινηπφλ, κηα ζπλήζεηα πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί ζε επίπεδν ειιεληθήο 

θνπιηνχξαο θαη λα παξνπζηαζηνχλ ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ είζνδν λέσλ 
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επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεζεηψλ πνπ αθνινχζεζαλ ηελ είζνδν απηή. Μηα ηέηνηα είζνδνο 

απνηειεί θαη ε έιεπζε ησλ ακεξηθάληθσλ Starbucks ζηελ Διιάδα φπσο απηή 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2002.  

ην πξψην κέξνο ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα επηρεηξεζεί κηα αλάιπζε ηεο ειιεληθήο 

θνπιηνχξαο ζε ζρέζε κε ηνλ θαθέ θαη πσο απηή γίλεηαη αηζζεηή κέζα απφ δηάθνξεο 

θαζεκεξηλέο θαηαλαισηηθέο ζπκπεξηθνξέο. Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πέξα γηα 

πέξα ειιεληθήο πξνέιεπζεο θξάζε «Πάσ γηα θαθέ…» θαη εξκελεχνληαη φιεο νη 

πηζαλέο ζεκαζίεο θαη έλλνηεο πνπ απνξξένπλ θαη ραξαθηεξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα ηνπ 

ηφπνπ καο ζε ζρέζε κε ηνλ θαθέ. Παξάιιεια, γίλεηαη αλάιπζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο 

πξνζθνξάο θαθέ θαζψο θαη ησλ επηκέξνπο παξαγφλησλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο 

δπλάκεηο απηέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο.  

Ηδηαίηεξε αλαθνξά γίλεηαη ζρεηηθά κε ηελ είζνδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ εγρψξηαο θαη 

αιινδαπήο πξνέιεπζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξφληα. Δπηρεηξείηαη 

αλάιπζε ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ηηο αιπζίδεο θαθέ, ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπο γλσξίζκαηα θαη ηε δχλακή ηνπο ζηελ αγνξά. Σαπηφρξνλα, 

αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο θαη πην επηηπρεκέλεο αιπζίδεο θαθέ ζηελ Διιάδα θαη 

επηρεηξείηαη θαηεγνξηνπνίεζε ηνπο βάζεη ζπγθεθξηκέλσλ θξηηεξίσλ πνπ ζα βνεζήζεη 

ζηελ θαηαλφεζε ησλ επηζπκηψλ θαη απαηηήζεσλ ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή θαθέ. 

Αθνινπζεί παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ Αιπζίδσλ 

Καθέ ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη θαη ε επηρείξεζε πνπ απνηειεί ην επίθεληξν ηεο 

παξνχζαο κειέηεο.  

ηελ παξαπάλσ αλάιπζε ησλ αιπζίδσλ θαθέ ζηελ Διιάδα θαη ηεο εγρψξηαο 

θνπιηνχξαο γηα ηνλ θαθέ, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αληηπαξαβνιή ηεο   

θνπιηνχξαο ησλ Starbucks θαη ε αλάιπζε, κέζσ απηήο, ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο 

δηεζλνπνηεκέλεο επηρείξεζεο ζε ειιεληθφ έδαθνο πξνθεηκέλνπ λα θπξηαξρήζεη ζηελ 

αγνξά. ηε κειέηε παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηεο παλίζρπξεο θνπιηνχξαο ηεο 

επηρείξεζεο ζε φια ηα επίπεδα θαη επηρεηξείηαη ζχγθξηζε ηεο ειιεληθήο θαη ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο Starbucks πξνθεηκέλνπ λα βξεζνχλ ηα θνηλά ζεκεία θαη νη δηαθνξέο. 

θνπφο είλαη ε παξαθνινχζεζε θαη ε θαηαλφεζε ησλ θηλήζεσλ ηεο ακεξηθαληθήο 

επηρείξεζεο γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, πψο ε επηρείξεζε-θνινζζφο ζηελ ακεξηθαληθή αιιά θαη παγθφζκηα 

αγνξά, Starbucks Coffee Company πνπ εηζήιζε ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ ειιεληθή 

αγνξά ζπκπεξηθέξζεθε ζηξαηεγηθά ψζηε λα κπνξέζεη λα αθνκνησζεί απφ ηελ ειιεληθή 

θνπιηνχξα; Ση ππεξίζρπζε ηειηθά; Πέηπρε ηνλ ζηφρν ηεο γηα ηελ Διιάδα ε επηρείξεζε; 

Πνηα πξνβιήκαηα παξνπζηάδνληαη θαη ηη ελαιιαθηηθέο ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα 
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εθαξκφζεη ε επηρείξεζε ψζηε λα ειαρηζηνπνηήζεη ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ 

απνξξένπλ θαη λα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί πην επηηπρεκέλα;  

Δξσηήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ μερσξηζηφ ελδηαθέξνλ γηα έλα ζέκα αδηακθηζβήηεηα 

άμην ζπδήηεζεο γηα δχν ζεκαληηθνχο ιφγνπο: απφ ηε κηα πιεπξά γηα ηελ θαηαλφεζε 

ηνπ βαζκνχ αληίζηαζεο ή αθνκνίσζεο ηεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο απφ κηα πνιπεζληθή 

επηρείξεζε ηνπ βειελεθνχο ηεο Starbucks ζε έλα βαζηθφ είδνο θαηαλάισζεο θαη απφ 

ηελ άιιε γηα ηηο δπζθνιίεο ζηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο θπξίαξρεο δηεζλνχο 

επηρείξεζεο ζε εγρψξην επίπεδν κηαο επξσπατθήο ρψξαο κε ηδηάδνπζα θνπιηνχξα ζην 

εμεηαδφκελν πξντφλ.   

 

1.2 ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ – ΣΟ ΕΓΦΕΙΡΗΜΑ ΣΟΤ HOWARD 

SCHULTZ 

 

“Σε όιε ηελ δσή κνπ ήζεια λα είκαη κέξνο κηα επηρείξεζεο θαη κηαο νκάδαο αλζξώπσλ 

πνπ κνηξάδνληαη έλα θνηλό όξακα.  Βξίζθνκαη εδώ ζήκεξα γηαηί αγαπώ απηήλ ηελ 

εηαηξεία… Αγαπώ απηό πνπ αληηπξνζσπεύεη… Γλσξίδσ όηη ελδηαθέξεζηε… Σαο 

ππόζρνκαη όηη δελ ζα ζαο απνγνεηεύζσ… Υπόζρνκαη όηη δελ ζα αθήζσ θαλέλαλ πίζσ 

ζε απηή ηε πξνζπάζεηα… Σε πέληε ρξόληα ζέισ λα ζπκάζηε απηή ηε κέξα θαη λα 

ζθέθηεζηε «Ήκνπλ εθεί όηαλ όια μεθίλεζαλ. Βνήζεζα λα ρηηζηεί απηή ε εηαηξεία ζε απηό 

ην ζπνπδαίν δεκηνύξγεκα πνπ είλαη ζήκεξα».(1987, Howard Schultz)3 

Με ηα ιφγηα απηά ν Howard Schultz θαισζφξηζε ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο 

Starbucks Corporation σο επίζεκνο Πξφεδξνο θαη CEO, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1987. ηα 

34 ηνπ ρξφληα θαη κεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο, είρε θαηαθέξεη λα θαηαθηήζεη ην 

αμίσκα απηφ θαη ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα θάλεη ην φξακά ηνπ γηα ηα Starbucks 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Ζ δχλακε ηεο ζέιεζεο ηνλ θαηεχζπλε απφ ηα πξψηα ηνπ βήκαηα ζηνλ ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ην 1981. Ο ίδηνο, αθνχ αζρνιήζεθε κε ηνλ θφζκν ηνπ θαθέ έλησζε 

ηζρπξά γνεηεπκέλνο θαη επεδίσμε έληνλα κηα ζέζε ζηελ “Starbucks Coffee, Tea and 

Spice” ζην Seattle, φπσο ήηαλ ηφηε ε πξψηε νλνκαζία ησλ Starbucks. Αθνχ θαηάθεξε 

λα εηζαρζεί ζηελ επηρείξεζε, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα απνηέιεζε αθεηεξία 

θαη πεγή θαηαηγηζκνχ λέσλ πξνηάζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ.  

                                                           
3
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Έλα ηαμίδη ηνπ Schultz ζηελ Ηηαιία θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Μηιάλν, ην 1983, απνηέιεζε 

ηελ έκπλεπζε ηφζν γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο ππάξρνπζαο έσο ηφηε πνηθηιίαο θαθέδσλ 

ησλ Starbucks κε ξνθήκαηα παξαζθεπαζκέλα κε ηελ πνηθηιία θαθέ espresso, φζν θαη 

γηα ηελ επηξξνή ηνπ ηηαιηθνχ ζηπι ζηα café ηεο Ακεξηθήο. Παξφηη απηφ απνηέιεζε ηε 

ζεκαληηθφηεξε ζπκβνιή ηνπ Schultz ζηελ επηρείξεζε ε ηδέα ηνπ δελ έγηλε εχθνια 

απνδεθηή απφ ηνπο πξψηνπο ηδξπηέο ηεο.  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ην 1985, ν Schultz παξαηηήζεθε θαη ίδξπζε ηελ εηαηξεία “Il 

Giornale Coffee Company” κε ζθνπφ λα θάλεη ηηο ηδέεο ηνπ πξαγκαηηθφηεηα, θαλεξά 

επεξεαζκέλνο θαη εληππσζηαζκέλνο απφ ηελ ηηαιηθή θνπιηνχξα ζηνλ θαθέ. Σν 

εγρείξεκα πέηπρε θαη ε Il Giornale ζχληνκα άλνημε πνιιά θαηαζηήκαηα ζηελ Ακεξηθή. 

Σν 1987 ε επηρείξεζε αγφξαζε ηελ Starbucks, ηα θαηαζηήκαηα, ηελ επσλπκία θαη ην 

εξγνζηάζην θαβνπξληίζκαηνο ηνπ θαθέ. Σν φλεηξν ηνπ Schultz είρε πάξεη ζάξθα θαη 

νζηά.  

Σελ ίδηα ρξνληά νη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο “Starbucks Coffee, Tea and Spice” 

απνθάζηζαλ λα απνζπξζνχλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή ελεξγφ δξάζε θη έηζη ν Schultz 

θαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Il Giornale θαηάθεξαλ λα εμαγνξάζνπλ ηελ Starbucks. 

Σν λέν φλνκα ήηαλ Starbucks Corporation θαη ν Howard Schultz εμειίρζεθε ζε 

Πξφεδξνο θαη CEO ηεο λέαο εηαηξείαο. 4 

«Πξέπεη λα ιάβνπκε ζνβαξά ππόςε καο ηελ θαηάζηαζε θαη λα αληηιεθζνύκε όηη αλ δελ 

θάλνπκε ηξία πξάγκαηα ζα ράζνπκε. Πξέπεη λα πξνζειθύζνπκε κηα νκάδα δηνίθεζεο 

πνπ λα έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα πξνζθέξεη πεξηζζόηεξα από όζα απαηηνύλ νη αλάγθεο 

εμάπισζήο καο. Παξάιιεια πξέπεη λα ρηίζνπκε ηελ θήκε κηαο δηεζλνύο εηαηξείαο 

θαθέ. Kαη θπζηθά ρξεηαδόκαζηε έλα αλαπηπγκέλν πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηνίθεζεο 

ώζηε λα έρεη ηνλ έιεγρν όισλ ησλ ζπλαιιαγώλ πνπ ιακβάλνπλ ρώξα ζηα εθαηνληάδεο 

θαηαζηήκαηά καο» (Howard Schultz) 

Σα κεγαιεπήβνια ζρέδηά ηνπ δελ πεξηνξίζηεθαλ φκσο σο εθεί. θφπεπε λα κεηαηξέςεη 

ηελ επηρείξεζε ζηε κεγαιχηεξε δχλακε ζηνλ ρψξν ηνπ θαθέ ζηηο Ζ.Π.Α. θαη αξγφηεξα 

ζε παγθφζκην επίπεδν. Παξά ηηο αληημνφηεηεο πνπ έπξεπε λα αληηκεησπίζεη, ζε 

δηάζηεκα πέληε εηψλ είραλ ήδε εγθαηληαζηεί 125 λέα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο.  

Ζ είζνδνο ησλ Starbucks coffee ζηελ αγνξά ηνπ ηθάγν απνδείρηεθε εζηία πνιιψλ 

πξνβιεκάησλ θαζψο νη πσιήζεηο θαίλνληαλ λα είλαη αξθεηά ρακειφηεξεο απφ ηηο 

                                                           
4
 www.mhhe.com/business/management/thompson/11e/case/starbucks-2.html 

 



Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

6 
 

πξνζδνθψκελεο. Παξφκνηεο θαη άιιεο δπζθνιίεο έπξεπε λα μεπεξαζηνχλ θαη γηα ην 

θαηάζηεκα ζην αλ Φξαλζίζθν.  

Σα πξνβιήκαηα φκσο μεπεξάζηεθαλ θαη ηα Starbucks αλαπηχρζεθαλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ. ήκεξα, ε Starbucks Coffee Company είλαη 

ε πξνκεζεχηξηα εηαηξεία ηνπ πην εθιεθηνχ θαθέ ζηνλ θφζκν. Σα θαηαζηήκαηα 

Starbucks ραξίδνπλ κηα δπλαηή εκπεηξία πνπ γεκίδεη ηελ δσή ησλ αλζξψπσλ κε γεχζε, 

ραιάξσζε, παξέα, δεζηαζηά, κε θάζε θνχπα εθιεθηνχ θαθέ πνπ ζεξβίξνπλ. Ζ αιπζίδα 

Starbucks αξηζκεί ζήκεξα πάλσ απφ 15.000 θαηαζηήκαηα πνπ εμππεξεηνχλ 

πεξηζζφηεξνπο απφ 50 εθαηνκκχξηα αλζξψπνπο ηελ εβδνκάδα, ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

43 ρψξεο παγθνζκίσο.  

 

1.3 Η  ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

Σν 1996 ε Starbucks άλνημε ην πξψην ηεο ππεξαηιαληηθφ θαηάζηεκα ζην Σφθην ηεο 

Ηαπσλίαο. ηελ Διιάδα ηα Starbucks εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ Μαξηλφπνπινο 

Δηαηξεία Καθέ Α.Δ., απνηέιεζκα ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο (joint venture) αλάκεζα 

ζηηο εηαηξείεο Αθνί Μαξηλφπνπινη Α.Δ. θαη Starbucks Coffee International. Ζ ηειεπηαία 

είλαη ζπγαηξηθή ηεο Starbucks Coffee Company ε νπνία εγείηαη ζηνλ ρψξν ηεο 

δηαλνκήο, ηεο επεμεξγαζίαο θαη εηδίθεπζεο ηνπ θαθέ ζηνλ θφζκν. 

Ζ ειιεληθή πεξηπέηεηα ηεο εηαηξείαο μεθίλεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2002 απφ ην 

θαηάζηεκα-πηιφην ζηελ νδφ Κνξαή 4, ζην θέληξν ηεο Αζήλαο θαη αθνινχζεζαλ άιια 

πεξίπνπ 80 θαηαζηήκαηα ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ζξάθιεην θαη Υαληά Κξήηεο, 

Λάξηζα, Βφιν, Πάηξα, Μχθνλν, Κέξθπξα θαη Ρφδν θαη φια απηά έσο ηψξα. Βέβαηα, ε 

εηαηξεία ράξε ζηελ ηειεηνκαλία ηνπ Πάλνπ Μαξηλφπνπινπ πνπ έηξεμε κε πξνζσπηθφ 

κεξάθη φιν ην project ζηελ ρψξα καο αιιά θαη ηνπ δηεζλνχο management, είρε 

δεκηνπξγήζεη έλα πξψην «κπζηηθφ» θαθέ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ νκίινπ ΦΑΜΑΡ ζηνλ 

Άγην Γεκήηξην, ψζηε ηα πξντφληα λα δνθηκαζηνχλ απφ ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο 

εηαηξείαο5. χληνκα ε Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ. ζα αλνίμεη θαη άιια 

θαηαζηήκαηα ζηελ Αζήλα θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα.  

Υψξα κε κεγάιε θνπιηνχξα ζηνλ θαθέ, ε Διιάδα ζχληνκα αγθάιηαζε ηελ 

«ακεξηθαληά» πνπ ν θχξηνο Μαξηλφπνπινο ηεο πξφηεηλε, φρη φκσο ρσξίο φξνπο. Ζ 

                                                           
5
 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 
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γθξίληα γηα ηηο πςειέο ηηκέο ησλ Starbucks ζαθψο ππήξρε απφ ηελ αξρή φκσο ε 

αλζεξή πξν-νιπκπηαθή ειιεληθή νηθνλνκία άληερε θαη κηα παξαπάλσ δαπάλε. 

χληνκα ε πξνζσπηθή ρεκεία ηεο νηθνγέλεηαο Μαξηλφπνπινπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο 

πκβνχινπ ηεο εηαηξείαο θ. Howard Schultz «έδεζε» κε απνηέιεζκα ε ακεξηθαληθή 

αιπζίδα λα απνθαζίζεη ηελ απεπζείαο παξαρψξεζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ ρσξψλ 

κέζσ ηεο εηαηξείαο Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ.. Κάπσο έηζη ν θ. Μαξηλφπνπινο 

βξέζεθε λα έρεη ηελ επζχλε αλάπηπμεο ηνπ δηεζλνχο ζήκαηνο γηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Κχπξν, ηε Ρνπκαλία αιιά θαη ηελ Διβεηία, ηελ Απζηξία θαη ηε Βνπιγαξία. Δπηβεβαίσζε 

ηεο ζρέζεο απηήο ππήξμε θαη ε έιεπζε ηνπ Schultz ζηε ρψξα καο ην 2007 γηα ηνλ 

ενξηαζκφ ησλ 5 εηψλ παξνπζίαο ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη έλα κεγάιν πξφγξακκα 

εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηνπ νκίινπ. 

Ζ ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζία ζπλδπάδεη ηελ γλψζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο πνπ δηαζέηεη ε 

Δηαηξεία Αθνί Μαξηλφπνπινη θαη ηελ εκπεηξία πνπ έρεη απνθηήζεη απφ ηηο ζπκκαρίεο 

ηεο κε άιιεο δηεζλείο εηαηξείεο, κε ηελ ηξηαληάρξνλε εκπεηξία ηεο Starbucks ζηελ 

αγνξά ηνπ θαθέ. Καη νη δχν εηαηξείεο κνηξάδνληαη ην πάζνο ηνπο γηα ηνπο αλζξψπνπο, 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ εμππεξέηεζε θαη δεζκεχνληαη λα πξνζθέξνπλ ηνλ θαιχηεξν θαθέ 

ζηνπο Έιιελεο θαηαλαισηέο. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 1 

 www.wikipedia.gr 

 Δζσηεξηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο 

 Arthur A. Thompson, The University of Alabama, John E. Gamble, University of 

South Alabama, www.mhhe.com 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2: ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ- ΕΝΝΟΙΑ 
ΚΑΙ ΔΙΑΣΑΕΙ 

2.1  ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 
 

Μηα ιέμε κε πνιιέο ζεκαζίεο… 

Ο φξνο «θνπιηνχξα» έρεη εηζέιζεη ζην θαζεκεξηλφ καο ιεμηιφγην θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

επξέσο γηα λα εθθξάζεη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο. Ζ επηζηήκε ηεο 

αλζξσπνινγίαο ρξεζηκνπνηεί έλαλ επξχηαην νξηζκφ ηεο θνπιηνχξαο ν νπνίνο 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πηπρέο ηεο θνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ή κηαο 

νκάδαο. Ζ πνιππινθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ν φξνο νθείιεηαη ηφζν ζην θάζκα ησλ 

δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ ηεο δσήο ηα νπνία κπνξεί λα αθνξά θαζψο επίζεο θαη ζηε 

δηαθνξεηηθή ζθνπηκφηεηα πνπ πηζαλφλ λα εμππεξεηεί. 

Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο ηεο ιέμεο θνπιηνχξα νη νπνίνη ζα βνεζήζνπλ ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζή ηεο ζαλ έλλνηα παξαηίζεληαη παξαθάησ: 

«Η θνπιηνύξα κπνξεί λα νξηζζεί σο νη θνηλέο θηινζνθίεο, ηδενινγίεο, αμίεο, παξαδνρέο, 

δνμαζίεο, πξνζδνθίεο, ζηάζεηο, πξόηππα νη νπνίεο ζπλδένπλ κεηαμύ ηνπο ηα κέιε κηαο 

θνηλόηεηαο.» (Kilmann) 

«Η θνπιηνύξα είλαη ην κέζν γηα ηνπο αλζξώπνπο. Γελ ππάξρεη νύηε κηα όςε ηεο 

αλζξώπηλεο δσήο πνπ λα κελ επεξεάδεηαη από ηελ θνπιηνύξα: ε πξνζσπηθόηεηα, ν 

ηξόπνο έθθξαζεο, ν ηξόπνο εθδήισζεο ηεο ζπγθίλεζεο, πώο ζθεθηόκαζηε, πσο 

θηλνύκαζηε, πσο ιύλνπκε πξνβιήκαηα, πσο νξγαλώλνπκε θαη ιεηηνπξγνύκε πόιεηο, 

νξγαληζκνύο, νηθνλνκίεο θαη θπβεξλήζεηο…» (Hall) 

 

2.2   ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΙΟΘΕΣΗΗ ΣΟΤ ΟΡΟΤ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ  

 

Όπσο αληηιακβάλεηαη θαλείο απφ ηνπο αλσηέξσ νξηζκνχο ε ιέμε θνπιηνχξα κπνξεί λα 

ραξαθηεξίζεη φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο απφ ηελ πην απιή, 

φπσο είλαη ν ηξφπνο έθθξαζεο ηνπ αλζξψπνπ, έσο θαη ηελ πιένλ ζχλζεηε φπσο ηνπο 

ηξφπνπο πνπ έρνπλ νξγαλσζεί νη θνηλσλίεο.  
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Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο μεθίλεζε απφ ηελ Ακεξηθή θαηά 

ηηο δεθαεηίεο 1970 θαη 1980 κε αθνξκή ηε ζχγθξηζε πνπ έθαλαλ νη Ακεξηθάλνη κε ηνπο 

Ηάπσλεο νη νπνίνη είραλ εηζάγεη ηελ εζληθή ηνπο θνπιηνχξα ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

επηρεηξήζεσλ (κνληκφηεηα θαη νηθνγελεηαθφ θιίκα κε αληαπφδνζε ηελ αθνζίσζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ ηάπσλα ζηελ εηαηξεία). Ζ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη θαη σο 

νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα (organizational culture), έλαο φξνο ζρεηηθά λένο ν νπνίνο 

άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα λα δειψζεη έλλνηεο πνπ παιαηφηεξα 

θαιχπηνληαλ απφ ηνπο φξνπο «θνηλσληθνί θαλφλεο», «ξφινη», «αμίεο ηεο νξγάλσζεο», 

«νξγαλσηηθφ θιίκα». Ο φξνο θνπιηνχξα ζεσξείηαη πην πεξηεθηηθφο θαη πην εχζηνρνο. 

(Καληάο,1995).6  

Ζ εθαξκνγή κηαο ηέηνηαο έλλνηαο ζην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ εκπεξηέρεη ηελ 

εζσηεξίθεπζε ησλ θνηλσληθψλ πηπρψλ κηαο εηαηξείαο ή νξγαληζκνχ απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ε νπνία ζπλίζηαηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα, ηηο ηππηθέο θαη άηππεο 

δηαδηθαζίεο θαη ηέινο ηελ ίδηα ηελ νξγαλσηηθή δνκή.7 

Διινρεχεη φκσο ν θίλδπλνο λα θαηαζηεί ν φξνο απηφο κε ιεηηνπξγηθφο εμαηηίαο ηεο 

γεληθφηεηαο ηνπ. Σν ζπλνλζχιεπκα ησλ ζηνηρείσλ ζηα νπνία επεθηείλεηαη ε έλλνηα ηεο 

θνπιηνχξαο θαη ε ρξήζε ηνπο ζηα πιαίζηα ηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο θαζηζηνχλ 

ηνλ φξν αδφθηκν. Δπίζεο νη αιιειεμαξηήζεηο ηνπ κε έλα πιήζνο κεηαβιεηψλ φπσο ε 

εξγαζηαθή ηθαλνπνίεζε, ε ηεξαξρία, ν ραξαθηήξαο ηεο δηνίθεζεο, ε εθπαίδεπζε ησλ 

ζηειερψλ, ν ςπρηζκφο θαη ε θνηλσληθνπνίεζε ησλ κειψλ ηεο επηρείξεζεο, ην 

εξγαζηαθφ θιίκα θαη ε απφδνζε ησλ ππαιιήισλ απνδεηθλχνπλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο 

θαη ηελ αλάγθε αθξηβή θαζνξηζκνχ ησλ νξίσλ ηεο. 8 

Αλ επηζπκνχζακε λα νξίζνπκε ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ζα κπνξνχζακε λα πνχκε 

φηη:  

«Οξγαλσζηαθή θνπιηνχξα είλαη έλα ζχζηεκα θνηλψλ ηδεψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ελφο 

νξγαληζκνχ πνπ ηνλ δηαρσξίδεη απφ ηνπο άιινπο νξγαληζκνχο. Σν ζχζηεκα απηφ ησλ 

ηδεψλ, κε κηα πην πξνζεθηηθή καηηά είλαη νη αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ.» 9   

Ο πιένλ νινθιεξσκέλνο νξηζκφο είλαη απηφο πνπ δίλεη ν Schein (1990) :  

                                                           
6
 Ο όροσ κουλτοφρα είναι λατινικόσ. τα ελλθνικά κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί ο όροσ πολιτιςμόσ 

αλλά προτιμάται ο όροσ κουλτοφρα τθσ οργάνωςθσ αντί του όρου πολιτιςμόσ τθσ οργάνωςθσ.   
7
Παπανισ Ε. (2007), «Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα», Ελλθνικι Κοινωνικι Ζρευνα,  

www.epapanis.blogspot.com 
8
 Παπανισ Ε. (2007), «Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα», Ελλθνικι Κοινωνικι Ζρευνα, epapanis.blogspot.com  

9
 Robbins P.S. (1998) “Organizational Behavior”, International Edition, 8

th
 Edition, p. 595 
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«Κνπιηνχξα κπνξεί λα νξηζηεί σο έλα πιέγκα βαζηθψλ παξαδνρψλ πνπ εθεπξέζεθαλ, 

αλαθαιχθζεθαλ ή αλαπηχρζεθαλ απφ κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα θαζψο απηή καζαίλεη 

λα αληηκεησπίδεη ηα ηδηαίηεξα πξνβιήκαηά ηεο φζνλ αθνξά ηελ εμσηεξηθή ηεο 

πξνζαξκνγή θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο νινθιήξσζε θαη νη νπνίεο παξαδνρέο έρνπλ 

ιεηηνπξγήζεη αξθεηά θαιά ψζηε λα ζεσξνχληαη έγθπξεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα 

δηδαρηνχλ ζηα λέα κέιε ηεο σο ν ζσζηφο ηξφπνο αληίιεςεο, ζθέςεο θαη 

ζπλαηζζεκαηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ.» (Καληάο,1995)10 

Οη νξηζκνί ηεο θνπιηνχξαο κπνξεί λα εζηηάδνληαη ζε θνηλέο αληηιήςεηο, αμίεο θαη 

θαλφλεο ή ζηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζπκβνιηζκψλ ηνπο. Δπνκέλσο ε θνπιηνχξα 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ θνηλψλ ηδεψλ κηαο θνηλσληθήο ή νξγαλσζηαθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο κε έκθαζε ζηηο δηαδεδνκέλεο αμίεο, ηνπο ξεηνχο θαη άξξεηνπο 

θαλφλεο θαη ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηζπκεηήο ζπκπεξηθνξάο. 11 

Ζ θνπιηνχξα έρεη δηαθνξνπνηεηηθφ ξφιν κε ηελ έλλνηα φηη απνηειεί ην δηαθξηηηθφ θάζε 

εηαηξείαο θαη ζπληειεί ζηελ αλαγλσζηκφηεηα ηεο. Ζ ηζρχο ηεο κεηψλεη ηηο ζπιινγηθέο 

αλαζθάιεηεο, θαζηεξψλεη ηελ ηεξαξρία, δίλεη ηελ αίζζεζε ηεο ζπλέρεηαο ζηα κέιε ηεο 

εηαηξείαο θαη δηαησλίδεη ηηο αξρέο ηεο. Δίλαη ε επίδξαζή ηεο ζηελ ζπιινγηθή ηαπηφηεηα 

πνπ εγγπάηαη ηε κνλαδηθφηεηα θαη ηε κειινληηθή χπαξμε ηνπ νξγαληζκνχ. Κάζε λένο 

εξγαδφκελνο θαιείηαη λα ηελ νηθεηνπνηεζεί, λα ηελ ελζσκαηψζεη ζην ππεξεγψ ηνπ θαη 

λα πξνβάιιεη ηελ επηζπκεηή θαη ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά.12  

Ζ θνπιηνχξα δελ είλαη ζπλήζσο έλα εληαίν θαη αδηαίξεην δφκεκα. Απαξηίδεηαη ζπλήζσο 

απφ ππφ-θνπιηνχξεο ην άζξνηζκα ησλ ζρέζεσλ ησλ νπνίσλ ζρεκαηίδνπλ ην ζχλνιν. 

Οη ππνθνπιηνχξεο απηέο κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθά ηκήκαηα κηαο 

επηρείξεζεο, ζηα πνηθίια ππνθαηαζηήκαηα ηνπο, ζηηο ζπληερλίεο ησλ εξγαδνκέλσλ 

αθφκα θαη ζηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζέζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηα δχν θχια. ην 

ζχγρξνλν παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ έγηλε γξήγνξα θαηαλνεηφ ζηηο πνιπεζληθέο 

φηη ν πνιηηηζκφο ησλ ιαψλ νξηνζεηεί ηελ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο. Οη 

ππνθνπιηνχξεο ζε νξηζκέλεο ζπλζήθεο είλαη δπλαηφ λα απεηιήζνπλ ηελ ζπλνρή ηνπ 

νξγαληζκνχ ή λα απνηειέζνπλ ζπλδεηηθφ θξίθν.13   

                                                           
10

 Καντάσ Α. (1995) «Οργανωτικι - Βιομθχανικι Ψυχολογία» , Μζροσ 3
ο
, Κεφ. 5, ςελ. 78 

11
 Παπανισ Ε. (2007) , «Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα», Ελλθνικι Κοινωνικι Ζρευνα, 

epapanis.blogspot.com  
12

 Παπανισ Ε. (2007) , «Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα», Ελλθνικι Κοινωνικι Ζρευνα, 
epapanis.blogspot.com  
13

 Παπανισ Ε. (2007) , «Επιχειρθςιακι Κουλτοφρα», Ελλθνικι Κοινωνικι Ζρευνα, 
epapanis.blogspot.com  
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Σν εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ελφο νξγαληζκνχ απνηειείηαη απφ ηε δνκή, ηηο πνιηηηθέο θαη 

ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Ο θαηάιιεινο ζπλδπαζκφο ησλ ηξηψλ παξαπάλσ 

παξαγφλησλ – πφξσλ νδεγεί ζηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ηεο 

επηρείξεζεο.  

Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα, απηή ε ηφζν αζαθήο έλλνηα, πεξηγξάθεηαη ζπρλά σο «θνηλέο 

εκπεηξίεο, ηζηνξίεο, πεπνηζήζεηο θαη πξφηππα πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλαλ νξγαληζκφ»14. 

Άιινη πάιη νξίδνπλ ηελ θνπιηνχξα σο «ην ζχλνιν ησλ πηζηεχσ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη 

ησλ αμηψλ πνπ είλαη θνηλά ζηα κέιε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ θάλνπλ λα είλαη 

κνλαδηθή»15.  

Ζ εηαηξηθή θνπιηνχξα δεκηνπξγεί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη πξνζδηνξίδεη ηελ 

απνδεθηή ζπκπεξηθνξά φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ απφ ηα αλψηαηα ζηειέρε κέρξη ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ζην ιεηηνπξγηθφ επίπεδν ηεο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. Γεληθά 

αληηθαηνπηξίδεη ηηο αμίεο θαη ηα νξάκαηα ηνπ ηδξπηή πνπ ζπλερίδνπλ λα θαζνδεγνχλ θαη 

λα επεξεάδνπλ ηελ εθάζηνηε δηνίθεζε θαζψο θαη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Μηα 

ηζρπξή θνπιηνχξα κπνξεί λα ζηεξίμεη φρη κφλν ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο αιιά θαη 

κηα πην ηζρπξή ζέζε ζηνλ θιάδν. Μηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηελ απνζηνιή, ζηνπο 

ζθνπνχο, ζηηο ζηξαηεγηθέο ή ηηο πνιηηηθέο πηζαλφλ λα απνηχρεη αλ δελ ζπκβαδίδεη κε 

ηελ απνδεθηή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο.16 

Μεηά απφ φια ηα παξαπάλσ αληηιακβάλεηαη θαλείο ηελ ζεκαζία ηεο εηαηξηθήο 

θνπιηνχξαο ζηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ θαζψο θαη ηελ 

αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηζρπξήο, θνηλήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ζε φια ηα άηνκα πνπ 

απαξηίδνπλ κηα επηρείξεζε.   

2.3 ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ Ε ΕΝΑΝ ΟΡΓΑΝΙΜΟ 

 

Μεξηθά απφ ηα βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή εληαίαο 

εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ζε κηα επηρείξεζε αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

                                                           
14

 Kotler Keller, «Μάρκετινγκ Μάνατημεντ», 12
θ
 Αμερικανικι Ζκδοςθ, Εκδόςεισ Κλειδάρικμοσ, Κεφ. 2, 

ςελ. 57  
15

 Ν. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Β’ Ζκδοςθ 2006, Κεφ. 5, ςελ. 144 
16

 Ν. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Β’ Ζκδοςθ 2006, Κεφ. 5, ςελ. 144, 146 
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 Έλα πςεινχ επηπέδνπ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ απνηειεί θίλεηξν πνπ ειθχεη θαη 

εξγαδφκελνπο κε ηαιέλην 

 Τςειφηεξα πνζνζηά παξαγσγηθφηεηαο κέζσ ηεο εληαίαο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο 

κεηψλνληαο ην ράζκα κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ παξεκπνδίδεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νκάδαο 

 Γπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζε αιιαγέο πνπ πξνέξρνληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο κε απνηέιεζκα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ 

αγνξά 

 Αλάπηπμε πξαθηηθψλ δχζθνισλ λα αληηγξαθνχλ θαη ηαθηηθψλ πνπ κπνξνχλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε.  

 Έλα αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ψζηε λα αηζζάλνληαη άλεηα λα 

ζπδεηνχλ γηα ηηο εξγαζηαθέο εκπεηξίεο ηνπο κε απνηέιεζκα ηε δηαξθή βειηίσζή 

ηνπο 

 Πξαγκαηνπνίεζε ηεο ππφζρεζεο ηεο κάξθαο κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 

πηζηφηεηαο ηνπ πειάηε απέλαληη ζηε κάξθα17 

 Μεηαδίδεη ην αίζζεκα ηαπηφηεηαο ζηνπο εξγαδφκελνπο18 

 Τπνζηεξίδεη ηε ζηαζεξφηεηα ηεο επηρείξεζεο ζαλ θνηλσληθφ ζχζηεκα19 

 Υξεζηκνπνηείηαη ζαλ πεδίν αλαθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ, φηαλ απηνί βξίζθνληαη 

εθηφο επηρείξεζεο θαη απνηειεί ηνλ νδεγφ ηνπο γηα θαηάιιειε ζπκπεξηθνξά.20  

Ζ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα κνξθνπνηεί ηε γεληθφηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ-

κειψλ ελφο νξγαληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ζε απηφ ην ζεκείν φηη κπνξεί 

λα απνηειέζεη είηε δχλακε είηε αδπλακία γηα ηελ επηρείξεζε αλάινγα κε ην αλ 

ζπκβαδίδεη κε ηελ ππάξρνπζα ή ηελ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή.21 

 

 

                                                           

17
 www.culturestrategyfit.com, 2005-2008 Culture-Strategy Fit Inc. leveraging organizational culture for 

breakthrough results, Bob Forhan, CEO, iPLAN Corp. 

18
 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 5(5.2), Εκδόςεισ Γ.Μπζνου, Ακινα 2006 

19
 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 5(5.2), Εκδόςεισ Γ.Μπζνου, Ακινα 2006 

20
 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 5(5.2), Εκδόςεισ Γ.Μπζνου, Ακινα 2006 

21
 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 5(5.2), Εκδόςεισ Γ.Μπζνου, Ακινα 2006 

http://www.culturestrategyfit.com/
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2.4 ΔΤΚΟΛΙΕ ΣΗΝ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΟΡΓΑΝΩΙΑΚΗ  

ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ 

 

Πνιιέο θνξέο νη επηρεηξήζεηο θαηαθέξλνπλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνην αμηφινγν ζχζηεκα 

νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο φκσο αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία σο πξνο ηνπο ηξφπνπο κε 

ηνπο νπνίνπο ζα κπήζνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο ζην ελ ιφγσ ζχζηεκα. Παξά ηα 

ππέξνρα ζπληαγκέλα θείκελα πνπ έρνπλ εηνηκαζηεί γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, παξά ηα 

ρξήκαηα πνπ ελδερνκέλσο λα έρεη μνδέςεη ε δηνίθεζε ζε εηδηθνχο, ην πξνζσπηθφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ κπνξεί λα κελ θαηαθέξεη λα «ρσλέςεη» θαη λα εθαξκφζεη ην λέν ηξφπν 

ζθέςεο θαη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα. Σν δχζθνιν κέξνο ζπλεπψο δελ είλαη κφλν λα 

αληηιεθζεί ε δηνίθεζε φηη ε εθαξκνγή ηεο θνπιηνχξαο είλαη απαξαίηεηε αιιά λα εμεχξεη 

ηξφπνπο ψζηε λα απνξξνθεζνχλ νη λφξκεο απηέο απφ ην πξνζσπηθφ. 22   

Σέηνηνπ είδνπο αληημνφηεηεο έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζε δηάθνξεο ζπλζήθεο θαη 

θαηαζηάζεηο. Ζ δηαθνξεηηθφηεηα ηεο θνπιηνχξαο, γηα παξάδεηγκα ζε εζληθφ επίπεδν 

απνηειεί ζεκαληηθφ ιφγν δπζθνιίαο ζηε κχεζε ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ ζηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Παξφκνηα πξνβιήκαηα αλαθχπηνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηηο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο θαη ζην ηαμίδη ηνπο απφ ρψξα ζε ρψξα.  

Δίλαη ινγηθφ θαη επφκελν ε Starbucks λα έρεη αληηκεησπίζεη πνηθίια ζέκαηα ηέηνηνπ 

είδνπο εθφζνλ δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν. Καη παξφηη ε ακεξηθάληθε 

θνπιηνχξα κε ηηο αξρέο ηεο νπνίαο «γελλήζεθε» ε επηρείξεζε θξίλεηαη ηζρπξφηαηε ε 

εηαηξεία δελ ζα είρε θαηαθέξεη ηε παγθφζκηα επηηπρία ηεο αλ ζην ζχζηεκα εηαηξηθψλ 

αξρψλ θαη αμηψλ ηεο δελ είρε εηζάγεη εμ‟ αξρήο κέξνο ηεο εζληθήο θνπιηνχξαο θάζε 

ηφπνπ. 

 

 

 

 

 

                                                           

22
 www.johnniemoore.com, Johnee Moore’s weblog, «Culture vs Strategy», 22 July 2004 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΥΕ 

 3.1 «ΠΑΩ ΓΙΑ ΚΑΥΕ…» 

 

Ζ πνιπζχρλαζηε θξάζε «Πάσ γηα θαθέ» αληηπξνζσπεχεη ηελ ειιεληθή λννηξνπία γηα 

ηνλ θαθέ θαη αθνινπζεί ηνπο Έιιελεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ζ απφιαπζε ηνπ θαθέ 

ζηελ Διιάδα δελ είλαη απνθιεηζηηθά ζπλδεδεκέλε κε ην πξντφλ απηφ θαζ‟ απηφ αιιά 

πεξηζζφηεξν απνηειεί κηα θνηλσληθή «ηειεηνπξγία» πνπ ζπλδέεηαη κε ζπγθεθξηκέλεο 

πξνζδνθίεο, ζηφρνπο θαη ζπκπεξηθνξέο.  

Όηαλ αθνχγεηαη ε θξάζε «Πάσ γηα θαθέ» έρνπκε ζην κπαιφ καο ηξεηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο: ηε ζπλάληεζε κε ηελ παξέα, ηελ επηθνηλσλία κε νηθεία πξφζσπα αιιά θαη 

ηε ραιάξσζε απφ ηνπο έληνλνπο ξπζκνχο ηεο δσήο. Ζ ειιεληθή λννηξνπία γχξσ απφ 

ηελ απφιαπζε ηνπ θαθέ δελ πξνυπνζέηεη κφλν ηελ απφιαπζε ηνπ πξντφληνο αιιά έρεη 

ζπλδπαζηεί αδηάζπαζηα κε ηελ θνηλσληθή ζπλαλαζηξνθή κεηαμχ θίισλ, θαη ηελ 

αληαιιαγή ηδεψλ θαη απφςεσλ. Ο θαθέο ινηπφλ απνηειεί κηα θνηλσληθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη έρεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ αλζξψπσλ ζηελ Διιάδα.  

Ζ ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ “Frappe Nation: Ώξα γηα θαθέ”  πνπ θπθινθνξεί απφ ηηο 

εθδφζεηο «Πνηακφο» (2006) θαη θαηαπηάλεηαη κε ην life style ηνπ εζληθνχ καο 

ξνθήκαηνο, ηνπ θξαπέ, επηζεκαίλεη: «H θξάζε “πάκε γηα θαθέ” ζηελ Διιάδα είλαη 

ηζνδχλακε κε ην λα βγνχκε, θάηη πνπ δε ζπκβαίλεη ζε πνιιέο ρψξεο. ηελ Ηηαιία π.ρ. 

παξαγγέιλνπλ έλαλ espresso ζηα φξζηα, ην πίλνπλ θαη απνρσξνχλ ζε ιίγα ιεπηά. ηελ 

Ακεξηθή εθαηνκκχξηα άλζξσπνη παξαγγέιλνπλ ηνλ θαθέ ηνπο γηα έμσ θαη ην πίλνπλ 

ζην γξαθείν ηνπο. ηελ Διιάδα ε παξακνλή ζηελ θαθεηέξηα είλαη ηνπιάρηζηνλ κία ψξα 

θαη είλαη ηξφπνο δσήο γηα ηνπο εμσζηξεθείο θαηνίθνπο ηεο. Δίλαη ην κέζν γηα λα 

ζπλαληήζνπκε αλζξψπνπο, λα μεζθάζνπκε, λα επηθνηλσλήζνπκε. Ίζσο γη απηφ ν 

θξαπέ είλαη ν πην θαηάιιεινο γηα ηελ Διιάδα: δελ ηειεηψλεη γξήγνξα! Δίλαη ην 

ζχγρξνλν ειιεληθφ ειημίξην.»23 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  

δείρλνπλ γηα ηελ Διιάδα φηη ελψ ε θαηά θεθαιήλ θαηαλάισζε ηνπ θαθέ ζην ζπίηη είλαη 

απφ ηηο ρακειφηεξεο ζηελ Δπξψπε, ε εθηφο ζπηηηνχ θαηαλάισζε θαθέ παξνπζηάδεηαη 

                                                           
23
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απφ ηηο πςειφηεξεο ζηνλ θφζκν.24 Οη ζηφρνη θαη νη πξνζδνθίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ζελάξην «πάσ γηα θαθέ» ηνπνζεηνχληαη ζε δηαθνξεηηθή ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο θαη 

απνκνλψλνληαη ή εκπινπηίδνληαη αλάινγα κε δηάθνξεο ζπλζήθεο.  

Αξρηθά αλαθέξνπκε φηη ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ δηαθνξνπνηεί ην ζελάξην «πάσ 

γηα θαθέ» είλαη ε ψξα ηεο εκέξαο. Όζνλ αθνξά ηηο πξσηλέο ψξεο ηφηε βαζηθφο ζηφρνο 

είλαη ε θάιπςε βαζηθψλ αλαγθψλ θαη ην επράξηζην μχπλεκα. Γελ είλαη ιίγνη φζνη έρνπλ 

ζπλδέζεη απνθιεηζηηθά ην πξσηλφ μχπλεκα θαη ην μεθίλεκα ηεο εκέξαο ηνπο κε έλαλ 

θαιφ θαη γεπζηηθφ θαθέ, ζπλεζηζκέλε εηθφλα ηειενπηηθψλ ζπνη δηαθήκηζεο δηαθφξσλ 

καξθψλ θαθέ. Σν κεζεκέξη θαη ην απφγεπκα αληίζεηα ν θαθέο έρεη ζπλδπαζηεί κε 

θάπνην δηάιεηκκα απφ ηε δνπιεηά γηα ραιάξσζε θαη επηθνηλσλία25. Δλψ ην βξάδπ 

θπξηαξρεί ε έλλνηα ηεο ζπλάληεζεο θαη δηαζθέδαζεο κε θίινπο. Δδψ έγθεηηαη ε 

κεγαιχηεξε δηαθνξά ηεο ειιεληθήο λννηξνπίαο ζε ζρέζε κε ην εμσηεξηθφ φπνπ ην 

βξάδπ έρεη ζπλδπαζηεί απζηεξά κε ηελ θαηαλάισζε αιθννινχρσλ πνηψλ.  

Αλάινγα επίζεο κε ηελ εκέξα ηεο εβδνκάδαο ππάξρεη κηα ζρεηηθή δηαθνξνπνίεζε ζηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ θαηαλαιψλνπλ θαθέ. Σηο θαζεκεξηλέο είλαη πην 

ζπλεζηζκέλε ε αλαδήηεζε αηζζήκαηνο ραιάξσζεο απφ ηηο ππνρξεψζεηο ελψ ηα 

ζαββαηνθχξηαθα θπξηαξρεί ε δηαζθέδαζε θαη ε επηθνηλσλία κε θηιηθά πξφζσπα.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί θαη ν ειηθηαθφο παξάγνληαο εθφζνλ ζηηο λεαξφηεξεο ειηθίεο 

(15-22 εηψλ) ζθνπφο ηεο θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο «πάσ γηα θαθέ» είλαη ε 

ζπλάληεζε θαη ε δηαζθέδαζε ελψ ζηηο κεγαιχηεξεο (25-35 εηψλ) ε ραιάξσζε, ε 

επηθνηλσλία θαη ε ζπλάληεζε κε ηα άηνκα ηνπ θηιηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ιφγσ ηνπ 

βεβαξπκκέλνπ θαζεκεξηλνχ πξνγξάκκαηνο δελ ππάξρεη ν απαξαίηεηνο ρξφλνο γηα 

ζπλαλαζηξνθή.  

Ζ θνπιηνχξα ηνπ θαθέ απνηειεί έλα εμαηξεηηθά κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο δσήο θαη 

φπσο πξναλαθέξζεθε κε εληππσζηαθή εθηφο ζπηηηνχ θαηαλάισζε. Ζ παξαδνζηαθή 

γεχζε ηνπ ειιεληθνχ θαθέ είλαη δηαδεδνκέλε θαη ηζρπξή σο ηάζε σζηφζν νη ζχγρξνλνη 

Έιιελεο θαηαλαισηέο ελζηεξλίδνληαη φιν θαη πην γξήγνξα ηε θηινζνθία ησλ δπηηθψλ 

specialty θαθέδσλ (πξντφληα κε βάζε ηνπο espresso θαη smoothies) πνπ 

ελζσκαηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζην menu ησλ επηρεηξήζεσλ θαθεζηίαζεο. Σα 

Starbucks αληηκεησπίδνληαη σο πξσηνπφξα εηαηξεία θαη ζεσξνχληαη εμαηξεηηθά 

επηηπρεκέλα ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

                                                           
24
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3.2 ΚΛΑΔΟ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΥΕ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

ηελ Διιάδα ησλ 11 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ε θαηά θεθαιήλ εηήζηα θαηαλάισζε θαθέ 

αγγίδεη ηα 4,62 θηιά ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Καθέ (2006). Οη 

επψλπκεο αιπζίδεο θαθέ εθηηκάηαη φηη κεηξνχλ κέρξη ζήκεξα πεξίπνπ 452 ζεκεία ζε 

φιε ηε ρψξα ελψ εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 10-15% θάζε ρξφλν, γεγνλφο πνπ 

θαηαδεηθλχεη ηελ επξεία απνδνρή ηνπο απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 26 

εκαληηθή ζπλεηζθνξά ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ έρνπλ νη ζπγθξνηεκέλεο ελέξγεηεο 

marketing ησλ επσλχκσλ αιπζίδσλ νη νπνίεο ζε αλαδήηεζε νινέλα θαη πην 

επξεκαηηθψλ ηξφπσλ αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα δηαηήξεζεο κηαο πηζηήο πειαηεηαθήο 

βάζεο ρξεζηκνπνηνχλ φιν θαη πην εμειηγκέλεο ηαθηηθέο27.  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηή, ην βαζηθφ θνηλφ ζηελ αγνξά ηνπ θαθέ 

είλαη άληξεο θαη γπλαίθεο ειηθίαο 18-44 εηψλ, κε κεγαιχηεξε έκθαζε ζην ειηθηαθφ 

γθξνχπ 25-34, κέζεο-αλψηεξεο θνηλσληθννηθνλνκηθήο ηάμεο, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειή ζπρλφηεηα επηζθεςηκφηεηαο ζε θαθέ.  

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ζπγθαηαιέγνληαη ν πξσηαξρηθφο ξφινο 

πνπ δηαδξακαηίδεη ν θαθέο θαη νη δηάθνξεο πεξηζηάζεηο θαηαλάισζεο ηνπ ζηηο 

εγρψξηεο θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο θαζψο θαη ε άξξεθηε ζχλδεζή ηνπ κε ηε 

δηαζθέδαζε. πκπιεξσκαηηθά, ε αχμεζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο θαθέ απφ αιπζίδεο θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ εδεζκάησλ, φπσο 

δεζηψλ θαη θξχσλ γεπκάησλ, θέηθ, εηδψλ ζθνιηάηαο, ζαιαηψλ θαη άιισλ κηθξψλ 

γεπκάησλ.  

«Σν πεξηβάιινλ, ε πνηθηιία θαη ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε εμππεξέηεζε, ε εγγχηεηα 

ζε ζρέζε κε ηνλ ηφπν δηακνλήο ή ην πνπ βξίζθνκαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

θαη ν ηχπνο ησλ πειαηψλ πνπ ζπρλάδνπλ ζην θαθέ είλαη ηα βαζηθά θξηηήξηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ θαηαλαισηή σο πξνο ηηο αιπζίδεο θαθέ» φπσο 

επηζεκαίλεη ε Marketing Director ηεο αιπζίδαο Flocafe.28 

Οη λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ε ηάζε πξνο κηα πην πγηεηλή δηαηξνθή θαζψο θαη ν 

ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ θαηαλαισηψλ πνπ ζπλερψο πεξηνξίδεηαη, είλαη θάπνηνη 

                                                           
26

 Ζρευνα “Project 7EU” για τισ επϊνυμεσ αλυςίδεσ καφζ ςτθν Ευρωπαϊκι αγορά από τθν βρετανικι 
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28
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παξάγνληεο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ην είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Ζ 

πξαγκαηηθή αμία ηνπ πξντφληνο θαη ηεο κάξθαο ζα θαζνξίδνπλ πιένλ ηελ επηθξάηεζε 

ηεο κάξθαο ζε ζρέζε κε ηνλ αληαγσληζκφ.  

Ο βαζκφο πηζηφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ θαθέ απφ 

ηνλ θαηαλαισηή είλαη πςειφο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη θχξην ραξαθηεξηζηηθφ κηαο 

θαθεηέξηαο είλαη φηη ηαπηφρξνλα απνηειεί θαη «ζηέθη». 

Αλαθνξηθά κε ην βαζκφ πηζηφηεηαο ζηελ επηινγή κηαο αιπζίδαο θαθέ θαη θαηά πφζν ε 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία γίλεηαη ζπλήζεηα, ν Marketing Director, ηεο Starbucks Διιάδνο 

επηζεκαίλεη φηη «ε πιεηνςεθία ησλ θαηαλαισηψλ έρεη δπν κε ηξεηο αγαπεκέλεο 

επηινγέο θαηαζηεκάησλ γηα λα απνιαχζεη ηνλ θαθέ ηνπ. Οη επηινγέο απηέο έρνπλ 

άκεζε ζρέζε κε ηνλ ηξφπν δσήο θαη ηηο ζπλήζεηέο ηνπ. Γειαδή, θάπνην θαηάζηεκα 

θνληά ζηελ εξγαζία γηα θαθέ πξηλ ή κεηά ηελ δνπιεηά, θάπνην θνληά ζην ζπίηη ε 

αλάινγα κε ην πνπ πεγαίλεη ην αββαηνθχξηαθν. Δπίζεο, παίδεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

ξφιν θαη ε επνρηθφηεηα, π.ρ. ην θαινθαίξη ε πιεηνςεθία πξνηηκά λα πάεη γηα θαθέ 

θάπνπ θνληά ζηε ζάιαζζα».29  

Απφ πιεπξάο δνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θιάδνπ, ε δηάδνζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

πξαθηηθήο ηεο δηθαηφρξεζεο έρεη ζπκβάιιεη θαηαιπηηθά ζηελ αχμεζε ησλ ζεκείσλ 

πψιεζεο ησλ επσλχκσλ αιπζίδσλ. Απφ πιεπξάο ηνπνζεζίαο, φπσο επηζεκαίλεηαη 

ζην ζρεηηθφ report ηεο ICAP «ε ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο 

αιπζίδσλ θαθέ θνληά ζε ρψξνπο εξγαζίαο, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα αιιά θαη ην γεγνλφο 

φηη πνιιά απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά παξακέλνπλ αλνηρηά θαη κεηά ηηο πξψηεο βξαδηλέο 

ψξεο».  

Οη αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαθέ ζηελ Διιάδα απνηεινχλ κηα αγνξά ε νπνία 

εμειίζζεηαη, θαζψο ζεκεηψλεηαη ζπλερήο αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ηα ηειεπηαία θπξίσο 

ρξφληα θαη ηαπηφρξνλα δηαθαίλνληαη ζεκαληηθά πεξηζψξηα εμέιημεο30. Οη αιπζίδεο θαθέ 

έρνπλ εμειηρζεί ζε κέξνο ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο θνπιηνχξαο θαθέ θαη αμίδεη λα 

αλαθεξζνχλ αλαιπηηθά νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ ηηο δπλάκεηο 

ηεο αγνξάο, δήηεζε θαη πξνζθνξά.   

 

 

                                                           
29

 Marketing Week Magazine “Sales, Special Reports, Σρόφιμα-Ποτά” Γεϊργιοσ Ροςςολάτοσ, 11 Ιουνίου 
2009 
30

 Κλαδικι Μελζτθ ICAP “Καφζσ-Αλυςίδεσ Café”, επτζμβριοσ 2007 



Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

20 
 

3.3 ΑΙΣΙΕ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΥΕ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη αλσηέξσ, νη επψλπκεο αιπζίδεο θαθέ απνηεινχλ κηα αγνξά ε 

νπνία δηαξθψο αλαπηχζζεηαη. Ζ αλάπηπμε απηή ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο απμεκέλεο 

επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ κειψλ ηεο ζχγρξνλεο νηθνγέλεηαο θαη ηε γεληθφηεξε 

επηηάρπλζε ησλ ξπζκψλ δσήο, ηδηαίηεξα ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα. Ζ ελίζρπζε ηεο 

παξνπζίαο ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο ξνθήκαηνο θαθέ θνληά ζε ρψξνπο εξγαζίαο 

αιιά θαη ην γεγνλφο φηη πνιιά απφ ηα θαηαζηήκαηα απηά παξακέλνπλ αλνηρηά κεηά ηηο 

πξψηεο βξαδηλέο ψξεο, απνηεινχλ ελδεηθηηθά ζηνηρεία ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν νη 

έληνλνη ξπζκνί δσήο επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ησλ αιπζίδσλ θαθέ.  

Έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν έρεη απμεζεί ε δήηεζε ηνπ θαθέ απφ ηηο αιπζίδεο θαθέ είλαη ν 

ρξφλνο εξγαζίαο ησλ αλζξψπσλ ζηελ επνρή καο. Ζ απμεκέλε ζε ψξεο απαζρφιεζε 

ησλ εξγαδνκέλσλ, ηα επηκεθπκέλα σξάξηα θαη ν ρξφλνο κεηάβαζεο πξνο ηελ εξγαζία 

ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαζηζηνχλ πνιιέο θνξέο αλαγθαηφηεηα ηελ πξνκήζεηα 

έηνηκνπ θαθέ.  

Παξάιιεια, πνιιέο αιπζίδεο θαθέ απεπζχλνληαη ζε άηνκα πνπ έρνπλ ζπλδέζεη ηνλ 

θαθέ κε ηελ έμνδφ ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ηνπο θαη επνκέλσο ηα 

cafe απνηεινχλ πξννξηζκφ γηα ηελ δηαζθέδαζε ηνπο. Μεγάιεο αιπζίδεο ηνπ ρψξνπ 

κέζσ ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο θαζψο θαη κέζσ ηεο 

πξνζεθηηθήο δηακφξθσζεο ησλ κελνχ θξφληηζαλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο «λεαληθήο» 

εηθφλαο ηνπο ε νπνία ζπλέβαιε ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο δήηεζεο απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ειηθίεο. Σέηνηεο ζηξαηεγηθέο πεξηιακβάλνπλ ηελ ίδξπζε θαηαζηεκάησλ 

ζε πεξηνρέο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα.   

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην δίθηπν θαηαζηεκάησλ ησλ αιπζίδσλ δηαξθψο δηεπξχλεηαη 

θπξίσο κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ franchising. εκαληηθέο αιπζίδεο θαθέ κε ην κεγαιχηεξν 

αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα είλαη: Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα-Coffeeright, 

Everest, Coffee Time, Flocafe, Haagen Dazs, Palmier Bistro θαη Starbucks31. ην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ηα Starbucks είλαη ε κνλαδηθή αιπζίδα θαθέ ζηελ 

Διιάδα κε  ηδηφθηεηα θαηαζηήκαηα θαη δελ αθνινπζεί ηε κέζνδν ηεο δηθαηφρξεζεο γηα 

ηελ αλάπηπμή ηεο.   

ηελ Δηθφλα 1 παξνπζηάδνληαη νη θπξηφηεξεο αιπζίδεο θαθέ ζηελ Διιάδα.  
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Δικόνα 1:  Δπικπαηέζηεπερ Αλςζίδερ Καθέ ζηην Δλλάδα 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο θαηέρεη ε Flocafe θαη αθνινπζνχλ ε Γξεγφξεο 

Μηθξνγεχκαηα-Coffeeright θαη Starbucks. Θεηηθέο δηαθαίλνληαη νη πξννπηηθέο ηεο 

αγνξάο γηα ηηο νξγαλσκέλεο αιπζίδεο ηνπ θιάδνπ ηα πξνζερή ρξφληα ελψ ε 

αλακελφκελε είζνδνο θαη άιισλ αιπζίδσλ εθηηκάηαη φηη ζα νμχλεη πεξηζζφηεξν ηνλ 

αληαγσληζκφ32.  

 

3.4 ΓΕΝΙΚΑ ΦΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΥΕ 

 

Ζ θαηαλάισζε ηνπ θαθέ παξακέλεη ζηαζεξά γηα ηνπο Έιιελεο κηα απφ ηηο απνιαχζεηο 

ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη ε Διιάδα έρεη ηνλ πςειφηεξν 

αξηζκφ θαηαζηεκάησλ πνπ ζεξβίξνπλ θαθέ αλά θάηνηθν ζηνλ θφζκν33. Γηα ην ιφγν 

απηφ ε επξχηεξε αγνξά ησλ θαθεηεξηψλ ζηελ Διιάδα απαζρνινχζε αλέθαζελ έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη πξνγελέζηεξα ηεο εκθάληζεο ησλ αιπζίδσλ θαθέ.  

Ζ νπζηαζηηθή αλάπηπμε ησλ αιπζίδσλ θαθέ μεθίλεζε κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο 

δηθαηφρξεζεο (franchising) ν νπνίνο έδσζε ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο λα 
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επεθηείλνπλ ηα δίθηπά ηνπο θαη λα κεηαηξαπνχλ απφ κηθξέο κνλάδεο ζπλνηθηαθνχ 

ραξαθηήξα κε «αλψλπκα» πξντφληα, ζε νξγαλσκέλεο αιπζίδεο κε εληαίν εκπνξηθφ 

ζήκα θαη εθηελή παξνπζία, απνθηψληαο ζε κηθξφ ζρεηηθά ρξνληθφ δηάζηεκα 

παλειιαδηθά δίθηπα θαηαζηεκάησλ. Χζηφζν ε πηνζέηεζε ηνπ franchising απφ 

νξηζκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη ε έιεπζε απφ ην εμσηεξηθφ γλσζηψλ 

εκπνξηθψλ ζεκάησλ νδεγνχλ ζπρλά ζε πεξηζσξηνπνίεζε ησλ κεκνλσκέλσλ 

θαηαζηεκάησλ. 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο αιιά θαη ν βαζκφο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηθαηφρξεζεο 

δηαθέξνπλ απφ εηαηξεία ζε εηαηξεία. Οη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο αλαπηχζζνπλ ηα δίθηπά 

ηνπο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη αξγφηεξα θαη ζηηο επαξρηαθέο πφιεηο. Ζ 

ρσξνζέηεζε ησλ θαηαζηεκάησλ απνηειεί θχξην ζηνηρείν ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ 

αιπζίδσλ θαθέ γηα ην ιφγν απηφ επηιέγνληαη ζεκεία κε έληνλε εκπνξηθφηεηα. 

Οη αλάγθεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο θαη ηνπο ξπζκνχο δσήο 

άιιαμαλ ηελ εηθφλα ησλ θαηαζηεκάησλ πψιεζεο θαθέ ηα νπνία νθείινπλ έλα κεγάιν 

κέξνο ησλ πσιήζεψλ ηνπο ζηα ξνθήκαηα πνπ δίλνπλ κε ηελ κέζνδν “take away”, γηα 

θαηαλάισζε εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Γηα ην ιφγν απηφ ηα θαηαζηήκαηα πνπ έρνπλ σο 

θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο ην γξήγνξν θαγεηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ζηξαθεί θαη 

ζηνλ «γξήγνξν» θαθέ δεκηνπξγψληαο κηα θαηεγνξία ηα ιεγφκελα fast moving coffee 

bars34. Αλαπηχζζνληαη δειαδή ζε νξηζκέλα εζηηαηφξηα γξήγνξεο εμππεξέηεζεο 

εμεηδηθεπκέλεο γσλίεο πψιεζεο θαθέ, coffee bars, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηελ αλάγθε γηα 

γξήγνξν θαθέ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα θαηαζηήκαηα πνπ ζεξβίξνπλ θαθέ, εθηφο ηεο αλάγθεο γηα 

θαθέ ή άιινπ είδνπο ξνθεκάησλ θαιχπηνπλ θαη ηελ αλάγθε γηα άκεζν θαη γξήγνξν 

θαγεηφ. πλεπψο ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία θαηαζηεκάησλ, πέξα απφ ηνλ άκεζν 

αληαγσληζκφ πνπ αληηκεησπίδεη απφ ηηο κεκνλσκέλεο θαθεηέξηεο, αληαγσλίδεηαη 

έκκεζα ηηο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ γξήγνξεο εζηίαζεο (fast food) θαζψο φια ζρεδφλ 

απηνχ ηνπ είδνπο ηα θαηαζηήκαηα πξνζθέξνπλ, εθηφο απφ θαθέ θαη πξφρεηξα 

γεχκαηα35.  

Ζ πξναλαθεξφκελε ηάζε έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ φμπλζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ νη εηαηξείεο λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο πςειέο απαηηήζεηο βειηηψλνπλ 

δηαξθψο ηελ πνηθηιία ησλ πξνζθεξφκελσλ θαθέδσλ. Παξάιιεια δίλνπλ έκθαζε ζηνλ 

εκπινπηηζκφ ζπλνδεπηηθψλ ηνπ θαθέ θαζψο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ζε 

φιε ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπο. Δπίζεο κεγάιεο αιπζίδεο δηαζέηνπλ 
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πξνο πψιεζε εμεηδηθεπκέλα πξντφληα παξαζθεπήο ή ζεξβηξίζκαηνο θαθέ ελψ κεγάιε 

ζεκαζία δίλεηαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαη ζηηο κνπζηθέο επηινγέο36. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη ηα ζπλνηθηαθά θαθέ θαη πεξηζζφηεξν εθείλα πνπ έρνπλ ζέζεη πςειά 

πξφηππα πνηφηεηαο (standards), απνηεινχλ κεγάιε απεηιή γηα ηηο αιπζίδεο θαθέ37.  

 

3.5 Η ΣΙΜΗ ΣΟΤ ΚΑΥΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Ζ ζρέζε πνπ έρνπλ νη Έιιελεο κε ηνλ θαθέ είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνηειεί παγθφζκηα 

πξσηνηππία. Σν εξψηεκα βέβαηα δελ είλαη αλ είλαη ε αλάγθε γηα θαθεΐλε πνπ ζπξψρλεη 

ηνλ κεζνγεηαθφ καο ιαφ ζηηο θαθεηέξηεο. Δίλαη ε ηδέα ηνπ «έμσ», ηεο βφιηαο πνπ ηειηθά 

αλάγεηαη ζε πνηθίια εζληθά ςπρνινγηθά ζπκπιέγκαηα, ν θαθέο είλαη ζπκβνιηζκφο. 38 

Δθηφο απφ ζπκβνιηζκφο φκσο ν θαθέο είλαη ρξεκαηηζηεξηαθφ πξντφλ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θξάζε πνπ αθνχκε ζπρλά, θπξίσο φπνηε εγείξεηαη ζέκα ηηκήο ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ 

πξντφληνο. Ζ θξάζε απηή ηζρχεη: «Πξάγκαηη ν θαθέο είλαη πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε δηεζλήο 

ηηκή ηπγράλεη δηαπξαγκάηεπζεο ζε ρξεκαηηζηήξηα, αιιά θπζηθά δε κπνξεί λα ηζρπξηζηεί 

θαλείο φηη απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ν θαθέο είλαη ηφζν αθξηβφο.  

Ο Πξφεδξνο πεξίπνπ 2000 κειψλ ηνπ Παλειιήληνπ Βηνηερληθνχ σκαηείνπ 

Καθεθνπηψλ εμέθξαζε ηελ άπνςή ηνπ ζην «Έζλνο» γηα ηελ ηηκή ηνπ θαθέ θαη αλ ε 

αληίιεςε πνπ θπξηαξρεί ζηνλ κέζν Έιιελα, φηη πιεξψλεη πνιχ αθξηβά ηνλ θαθέ ηνπ 

ζηελ θαθεηέξηα είλαη ζσζηή. Ζ απάληεζε ήηαλ απιή: «Ο ειιεληθόο θαθέο πσιείηαη ζηε 

ιηαληθή 9 έσο 10 επξώ ην θηιό. Από έλα θηιό ειιεληθό θαθέ παξάγνληαη πεξίπνπ 120 

θαθέδεο πξνο ζεξβίξηζκα. Δπεηδή είλαη θαη πνηνηηθόο θαη πγηεηλόο θαη ν πιένλ 

νηθνλνκηθόο έλαληη ησλ άιισλ (ε ηηκή πώιεζήο ηνπ είλαη ζπλήζσο θάησ από 3 επξώ), 

πξνηηκάηαη γεληθά θαη αξρίδεη λα γίλεηαη κόδα θαη ζηνπο λένπο, ηειεπηαία. Η ηηκή ησλ 

ππόινηπσλ θαθέδσλ πξνο ζεξβίξηζκα είλαη αθξηβόηεξε, ιόγσ ηεο ζέζεο πνπ θαηέρνπλ 

ζηελ αγνξά νη κεγάιεο πνιπεζληθέο θαη θαζνξίδνπλ θαηά θάπνηνλ ηξόπν, ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Αξθεηνί θαηαζηεκαηάξρεο αλαγθάδνληαη λα πιεξώλνπλ αθξηβά ην 

πξντόλ γηα ην νπνίν ελδηαθέξνληαη, 20, 25 αθόκε θαη 30 επξώ ην θηιό (γηα εζπξέζν, 

θίιηξνπ, ζηηγκηαίν) θαη λα αγνξάδνπλ πνιιέο θνξέο κε θαπέιν θαη ηνλ ειιεληθό, κε 
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απνηέιεζκα απηό ην ήδε αθξηβό πξντόλ, επηβαξεκέλν θαη κε ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ηνλ 

θαηαζηεκαηαξρώλ, λα θηάλεη ζηνλ θαηαλαισηή ηζνπρηεξό».39 

ηα παξαπάλσ ιφγηα ηνπ Πξνέδξνπ αληηπαξαηίζεηαη ε άπνςε ζηειέρνπο ηεο αιπζίδαο 

θαθέ Starbucks ζηελ Διιάδα θαηά ηνλ νπνίν: «Ο ιόγνο γηα ηνλ νπνίν ε ηηκή ηνπ θαθέ 

ππεξβαίλεη πνιιέο θνξέο θαη ηα 5 Δπξώ είλαη όηη ηα θαηαζηήκαηα έρνπλ πνιύ πςειά 

ιεηηνπξγηθά έμνδα θαη ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη ε κέζε παξακνλή ηνπ Έιιελα 

ζηηο θαθεηέξηεο είλαη πάλσ από 90 ιεπηά. Τν απνηέιεζκα είλαη αζύκθνξν γηα 

νπνηνλδήπνηε επηρεηξεκαηία ν νπνίνο θπζηθά αλαδεηάεη ζπρλόηεξε ξνή ζην θαηάζηεκά 

ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλόο όηη νη θαθέδεο γηα θαηαλάισζε εθηόο ηνπ θαηαζηήκαηνο 

(to go) είλαη 30% πην θηελνί γη’ απηόλ αθξηβώο ηνλ ιόγν.»40 

Ζ ηηκή ηνπ θαθέ είλαη κηα πεξίπινθε εμίζσζε ηελ νπνία γηα λα ιχζεη θάπνηνο πξέπεη λα 

γλσξίδεη ηελ πξνέιεπζή ηνπ, ηελ πνηφηεηά ηνπ, ηηο θιηκαηνινγηθέο θαη εδαθνινγηθέο 

παξακέηξνπο ζην ρσξάθη παξαγσγήο, θαζψο θαη ηνπο ζπζρεηηζκνχο ησλ δαζκψλ 

αλάκεζα ζε ρψξεο παξαγσγήο - θαηεξγαζίαο - θαηαλάισζεο. Γεγνλφο είλαη φηη ε ηηκή 

ηνπ θαηά ηελ θαηαλάισζε ζην θιηηδάλη είλαη δπζαλάινγα κεγάιε ζε ζρέζε κε απηήλ 

πνπ ιακβάλεη αλά ζαθί ν ζπλήζσο πάκθησρνο παξαγσγφο ηνπ, π.ρ. ζην Βηεηλάκ. 

 

Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε παγθφζκηα ην θίλεκα ηνπ «δίθαηνπ 

θαθέ» θαη ην θίλεκα ηνπ «εθηφο εκπνξίνπ θαθέ» (fair trade). Ο πξψηνο είλαη θαθέο πνπ 

βξίζθεηαη πιένλ ζε πνιιά θαθεθνπηεία θαη έρεη αγνξαζηεί ζε ηηκέο πςειφηεξεο απφ ηηο 

ηξέρνπζεο, αθξηβψο γηα λα εμαζθαιίζεη ζηνλ παξαγσγφ ηνπ αμηνπξεπέο επίπεδν 

δηαβίσζεο, πσιείηαη δε ιίγν αθξηβφηεξα θαη είλαη ζπλήζσο πςειήο πνηφηεηαο. 

χκθσλα κε ζηέιερνο ηεο Starbucks: «Ο θαθέο Fair Trade είλαη ν θαθέο δίθαηνπ 

εκπνξίνπ πνπ πξνκεζεπόκαζηε από κηθξνύο θαιιηεξγεηέο. Δπίζεο ηνπο βνεζάκε ζηελ 

αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ θαθέ θαη ζην βηνηηθό ηνπο επίπεδν κε έξγα ππνδνκήο. 

Όια ηα ξνθήκαηα θαθέ Starbucks από ηνλ Μάξηην ηνπ 2010 ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα 

Fair Trade.»41 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζην Έζλνο: «Δίλαη θαθέδεο από θνηλόηεηεο ηεο 

Λαηηληθήο Ακεξηθήο, από αγξνηηθνύο ζπλεηαηξηζκνύο θαη νκάδεο αθηεκόλσλ. Τνπο 

ζπληζηνύκε αλεπηθύιαθηα -ηνπο έρνπκε δνθηκάζεη- έρνπλ νλόκαηα πνπ πξνθαινύλ 
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«απειεπζεξσηηθνύο» ζπλεηξκνύο (Libertad, Rebeldia θ.ά.), είλαη πξνζηηνί νηθνλνκηθά. 

Μπνξείηε λα ηνπο βξείηε ζηελ αγνξά ζε θαηαζηήκαηα όπσο ην Fair Trade Hellas»42. 

 

3.6 Η ΕΓΦΩΡΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΕ 

 

Ζ ζπλνιηθή εγρψξηα αγνξά ηνπ θαθέ ζηελ Διιάδα εκθαλίδεη εηεζίσο κηθξνχο αξηζκνχο 

αλάπηπμεο. Ζ θαηαλάισζε ηνπ ειιεληθνχ θαθέ εκθαλίδεη πησηηθή πνξεία κε κέζν 

εηήζην ξπζκφ κείσζεο ηα έηε 1993-1996 ίζν κε 0,6%. Αλαθνξηθά κε ην ζηηγκηαίν θαθέ 

ε θαηαλάισζή ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία παξνπζηάδεη κείσζε ίζε κε 0,7% εηεζίσο. 

Καη γηα ηα δχν πξναλαθεξζέληα είδε θαθέ αμίδεη λα αλαθέξνπκε φηη θπξίαξρε ζέζε 

ζηελ αγνξά θαηέρεη ε Nestle Διιάο Α.Δ. 

Αλνδηθή πνξεία αθνινπζεί ε αγνξά ηνπ θαθέ θίιηξνπ/espresso κε κέζν εηήζην ξπζκφ 

αλάπηπμεο πςειφηεξν απφ ηηο άιιεο θαηεγνξίεο θαθέ θαη ίζν κε 8,6%. ηνλ θαθέ 

θίιηξνπ ε Κξαθη Φνπλη Διιάο Α.Δ. θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο ελψ ζηνλ 

espresso θπξηαξρεί ε επηρείξεζε Καθέα Α.Δ.  

Αλαθνξηθά κε ηελ δηάξζξσζε ηεο εγρψξηαο αγνξάο θαθέ ζεκεηψλεηαη φηη ν ειιεληθφο 

θαθέο θαιχπηεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. Χζηφζν ην κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ηνπ βαίλεη κεηνχκελν43. 

 

3.6.1  ΖΗΣΗΗ ΚΑΥΕ – ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΤΝΗΘΕΙΕ ΚΑΙ ΣΑΕΙ  

 

Ο θαθέο είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιέο πξντφλ ζηελ Διιάδα. Ζ δήηεζε ησλ επηκέξνπο 

πνηθηιηψλ θαθέ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε θνηλσληθνχο αιιά θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο44.  

Ζ Δηθφλα 2 εκθαλίδεη δηαγξακκαηηθά ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο δηακφξθσζεο 

ηεο Δγρψξηαο Εήηεζεο ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ.  

εκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηε δήηεζε θαη θαηαλάισζε ησλ επηκέξνπο 

θαηεγνξηψλ θαθέ ζηελ Διιάδα είλαη ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ. Σν 
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ζπκπέξαζκα απηφ πξνθχπηεη θαζψο νη παιαηφηεξεο γεληέο, εμνηθεησκέλεο κε ηηο 

παξαδφζεηο θαη κε κηθξφηεξε δηάζεζε γηα πεηξακαηηζκφ κε λέα πξντφληα 

θαηαλαιψλνπλ θπξίσο ειιεληθφ θαθέ. Οη λεφηεξεο γεληέο αληηζέησο είλαη πην δεθηηθέο 

ζε λέεο θαηαλαισηηθέο ηάζεηο κε απνηέιεζκα νη θαηαλαισηηθέο ηνπο ζπλήζεηεο λα 

κεηαβάιινληαη ζπρλά, αλάινγα κε ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο θαη ηελ δηαθεκηζηηθή πξνβνιή 

ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ.  

 

 

Ζ δήηεζε νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ θαθέ εμαξηάηαη επίζεο απφ ηε κέζνδν θαη ην θφζηνο 

παξαζθεπήο ηνπ ξνθήκαηνο. Ζ παξαζθεπή ησλ ξνθεκάησλ ηνπ ειιεληθνχ θαη 

ζηηγκηαίνπ θαθέ είλαη εχθνιε θαη δελ απαηηεί εμεηδηθεπκέλν εμνπιηζκφ κε απνηέιεζκα 

λα έρεη κηθξφ θφζηνο. Σν θφζηνο παξαζθεπήο παξακέλεη ρακειφ θαη γηα ηνλ θαθέ 

θίιηξνπ σζηφζν ην θφζηνο παξαζθεπήο ηνπ θαθέ espresso γηα νηθηαθή ρξήζε 

αλεβαίλεη ζεκαληηθά θαζψο ρξεηάδεηαη ζπγθεθξηκέλνο εμνπιηζκφο. Έηζη ν ειιεληθφο, ν 

ζηηγκηαίνο θαη ν θαθέο θίιηξνπ θαηαλαιψλνληαη εθηελψο ζε νηθηαθφ θαη εξγαζηαθφ 

πεξηβάιινλ ελψ ε δήηεζε ηνπ espresso πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ρψξνπο καδηθήο 

 

 

  

 

 

 

Εικόνα 2: Παράγοντεσ Διαμόρφωςησ τησ Εγχώριασ Ηήτηςησ ςτον κλάδο των Αλυςίδων Καφζ 
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εζηίαζεο θαη θαθεηέξηεο πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επελδχζνπλ ζηελ αγνξά ηνπ 

εμεηδηθεπκέλνπ εμνπιηζκνχ.  

Παξάιιεια, ε δηαθήκηζε επηδξά ζηε δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλα είδε θαθέ θαη εκπνξηθά 

ζήκαηα θαζψο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δαπαλνχλ εηεζίσο ζεκαληηθά 

θνλδχιηα γηα ηελ πξνβνιή ησλ πξντφλησλ ηνπο. 

 Οη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ επίζεο ην είδνο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ δεηνχληαη είλαη νη λέεο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαη ε ηάζε πξνο κηα πην πγηεηλή 

δηαηξνθή θαζψο θαη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Σέινο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη ε επνρηθφηεηα σο έλα βαζκφ δηακνξθψλεη ηελ 

θαηαλάισζε νξηζκέλσλ εηδψλ θαθέ κηαο θαη ηελ ζεξηλή πεξίνδν απμάλεηαη ε δήηεζε 

γηα θξχν θαθέ ελ αληηζέζεη κε ηελ ρεηκεξηλή.   

 

3.6.2 ΠΡΟΥΟΡΑ ΚΑΥΕ – ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ – 

ΔΙΑΥΗΜΙΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ – ΔΙΚΣΤΑ ΔΙΑΝΟΜΗ 

 

Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιάδνπ ηνπ θαθέ απνηειεί ν νιηγνπσιηαθφο ηνπ 

ραξαθηήξαο θαζψο νπζηαζηηθά ε αγνξά ειέγρεηαη απφ ηξεηο κεγάινπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεηο (Nestle Διιάο Α.Δ., Sara Lee Coffee & Tea Hellas A.E. θαη Κξαθη Φνπληο 

Διιάο Α.Δ.) νη νπνίεο είλαη ζπγαηξηθέο πνιπεζληθψλ νκίισλ κε αμηφινγε παξνπζία ζηε 

δηεζλή αγνξά ηνπ θαθέ. Δληνχηνηο, ζηνλ θιάδν δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο 

κηθξφηεξνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεηο πνπ εηζάγνπλ, επεμεξγάδνληαη θαη εκπνξεχνληαη 

θαθέ45.  

εκεηψλεηαη φηη ε ρψξα καο δελ παξάγεη θαθέ. Δηζαγσγέο σκνχ θαθέ 

πξαγκαηνπνηνχληαη είηε απ‟ επζείαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο επεμεξγαζίαο, είηε απφ 

εηζαγσγηθέο – εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, κέξνο ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο εηζάγεηαη 

θαη έηνηκν.  

ηελ αγνξά ηνπ ειιεληθνχ θαθέ δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ 

επεμεξγάδνληαη θαη δηαζέηνπλ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο 

θαηαλάισζεο ηππνπνηεκέλνπ θαθέ θαιχπηεηαη απφ ηελ Nestle Διιάο Α.Δ. 

(Παπαγάινο Λνπκίδεο) θαη Sara Lee Coffee & Tea Hellas (Bravo). ηελ αγνξά ηνπ 
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θαθέ θίιηξνπ θπξηαξρεί ε Κξαθη Φνπληο Διιάο Α.Δ. (Jacobs, Maxwell House, Carte 

Noir). Ζ αγνξά ηνπ ζηηγκηαίνπ θαθέ ειέγρεηαη απφ ηελ Nestle Διιάο Α.Δ. (Nescafe). 

Αλαθνξηθά κε ηνλ θαθέ espresso ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ αγνξά θαηαιακβάλεη ε 

εηαηξεία Καθέα Α.Δ46.  

Όζνλ αθνξά ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ εκπνξίαο θαθέ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα παξνπζηάδεηαη απμεκέλε. Κπξίσο κέζσ ηεο 

ηειεφξαζεο θαη ηνπ ξαδηνθψλνπ νη επηρεηξήζεηο επηρεηξνχλ λα πξνσζήζνπλ ηα 

πξντφληα ηνπο ζηνπο θαηαλαισηέο. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο 

δηαπηζηψζεθε φηη θαηέρεη ν ζηηγκηαίνο θαθέο, αθνινπζεί ν θαθέο θίιηξνπ θαη ηξίηνο ν 

ειιεληθφο θαθέο.  

Ο θαθέο δηαλέκεηαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απφ ηα ζνχπεξ κάξθεη, ηα 

θαθεθνπηεία θαη ηνπο ρψξνπο καδηθήο εζηίαζεο. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

έρνπλ αλαπηχμεη εκπνξηθά δίθηπα πνπ θαιχπηνπλ φιε ηελ επηθξάηεηα. Σν ηειηθφ πξντφλ 

δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά θπξίσο ζπζθεπαζκέλν – ηππνπνηεκέλν θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ 

ρχκα. Δπηζεκαίλεηαη φκσο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψλνπλ κεγάιε αλάπηπμε ηα 

εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα πψιεζεο θαθέ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ κνξθή αιπζίδαο, 

θέξνπλ αλαγλσξίζηκν εκπνξηθφ ζήκα θαη δηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία θαθέδσλ47.   

 

3.7 ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΑΛΤΙΔΩΝ ΚΑΥΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

Γηα ηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο θαθεηέξηαο πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο φπσο 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ νη εμήο παξάγνληεο: ν 

άλεηνο ρψξνο θαη ην θηιφμελν πεξηβάιινλ, ν θφζκνο (ειηθίεο, dress code), ε επνρή, ε 

κνπζηθή, ε απφζηαζε, νη ηηκέο αιιά θαη ην πξντφλ. Σαπηφρξνλα γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ζεκεία θιεηδηά γηα ηελ επηινγή ελφο cafe είλαη ην ηζρπξφ concept, ε επράξηζηε 

αηκφζθαηξα θαη ε άξηζηε εμππεξέηεζε. Ζ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επψλπκσλ 

αιπζίδσλ θαθέ επεξεάδεηαη θπξίσο απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ηε κεηάβαζε 

απφ ηηο παξαδνζηαθέο γεχζεηο ζηα δπηηθφηξνπα πξντφληα.48  

Αμίδεη λα αλαθεξζνχκε ζε κηα πνηνηηθή έξεπλα ηεο MRB πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ 

Ηνχλην 2008 γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ.Δ. κε 

ζθνπφ λα αλαδεηρηνχλ ηα δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ηεο επηρείξεζεο απέλαληη 
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ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη λα αμηνινγεζεί ε εηθφλα ησλ Starbucks θαη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Σν δείγκα ησλ αηφκσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα απνηειείην απφ 

άλδξεο θαη γπλαίθεο, ειηθίαο 15-35 εηψλ πνπ αλήθνπλ ζε κέζε θαη κεζν-αλψηεξε 

θνηλσληθή νκάδα, θάηνηθνη Αζελψλ πνπ επηζθέπηνληαη cafes ηνπιάρηζηνλ δχν θνξέο 

ηελ εβδνκάδα.    

χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ πνηνηηθή έξεπλα ηεο MRB θαη κε θξηηήξην ηε ζπρλφηεηα 

απζφξκεησλ αλαθνξψλ ηνπ θνηλνχ (κεξίδην κλήκεο), αλαγλσξίζηεθαλ σο 

δεκνθηιέζηεξεο νη εμήο αιπζίδεο cafe49:  

 Flocafe,  

 Starbucks,  

 Γξεγφξεο – Μηθξνγεχκαηα Coffeeright,  

 Everest,  

 Haagen Dazs,  

 Αίγιε,  

 Palmie Bistro,  

 Fridays,  

 Applebee‟s,  

 Coffee Time θαη  

 Γσδψλε.   

Θα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηηο θαθεηέξηεο ζε ηέζζεξεηο θαηεγνξίεο: πλνηθηαθέο, 

Down town, In – Δπψλπκεο θαη Αιπζίδεο50.  

Αλαιχνληαο ηελ θαηεγνξία Αιπζίδεο cafe ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε εμεηαδφκελε 

επηρείξεζε πξνέθπςε ν παξαθάησ «ράξηεο» νκαδνπνίεζήο ηνπο ζε ηέζζεξεηο 

θαηεγνξίεο51.  

a. Fridays, Palmie Bistro, Haagen Dazs, Γσδψλε: Γε ζεσξνχληαη ακηγψο 

θαθεηέξηεο δηφηη ζπλδπάδνληαη πεξηζζφηεξν κε ην θαγεηφ ή ην γιπθφ θαη δελ 
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αλαθαινχληαη ηφζν ζαλ cafe αιιά ζαλ αιπζίδεο. Ο θαθέο εδψ δηαδξακαηίδεη 

δεπηεξεχνληα ξφιν θαη δελ απνηειεί βαζηθφ θξηηήξην επηινγήο, αληηζέησο 

ζπλνδεχεη ην γιπθφ ή ην θαγεηφ. πλεπψο ε έμνδνο ζε απηά ηα θαηαζηήκαηα 

δελ έρεη ζηφρν ηφζν ηελ δηαζθέδαζε φζν ηελ ηθαλνπνίεζε γεπζηηθψλ αλαγθψλ. 

b. Flocafe, Αίγιε: Σν θνηλφ ησλ αιπζίδσλ απηψλ είλαη φηη ραξαθηεξίδνληαη 

«πνηνηηθέο» κε ηελ έλλνηα φηη ηθαλνπνηνχλ κεγάιν κέξνο απφ ηηο πξνζδνθίεο 

ηνπ θνηλνχ πνπ ηηο επηζθέπηεηαη, είηε πξφθεηηαη γηα ην πεξηβάιινλ, ηελ πνηφηεηα 

ζε ζρέζε κε ην πξντφλ, ηελ πνηθηιία θαη ηε δηαζθέδαζε. Δπίζεο νη αιπζίδεο 

απηέο είλαη ζπλδπαζκέλεο θαη κε ηε βξαδηλή έμνδν δηφηη πξνζθέξνπλ  θαη πνηφ. 

Θεσξνχληαη επίζεο “in” θαη κε αθξηβέο ηηκέο.  

 

c. Starbucks, Everest, Γξεγφξεο – Μηθξνγεχκαηα Coffeeright: Σν θχξην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηεγνξίαο είλαη φηη δελ απνηειεί θαθεηέξηα κε ηελ θνηλή 

έλλνηα ηνπ φξνπ. Δίλαη θπξίσο self service θαη πξνζθέξνπλ θαθέ θαη κηθξν-

γεχκαηα ηα νπνία ν πειάηεο ζα πάξεη καδί ηνπ. Σν άγρνο θαη ε βηαζχλε είλαη νη 

θχξηνη ζπλεηξκνί πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ θαηεγνξία. Δπίζεο ζηεξνχληαη 

πςειήο πνηφηεηαο θαθέ θαη είλαη πην νηθνλνκηθά. Σα Starbucks δελ απνηεινχλ 

βαζηθφ εθπξφζσπν ηεο θαηεγνξίαο κηαο θαη δηαθνξνπνηνχληαη αξθεηά ζε ζέκα 

πνηφηεηαο θαη ηηκήο θαη παξνπζηάδνπλ ηάζεηο αλφδνπ ζηελ πνηνηηθή θαηεγνξία 

b.52 

 

d.  Coffeetime: Πξνζθέξνπλ θπξίσο θαγεηφ/γιπθφ ρακειήο πνηφηεηαο θαη 

ζπλήζσο επηιέγνληαη κεηά απφ ηε βξαδηλή έμνδν. Γελ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

«θαθεηέξηα» αιιά είλαη θπξίσο self service ζπλεπψο ραξαθηεξίδνληαη σο ιχζε 

αλάγθεο. 

Χο γεληθέο παξαηεξήζεηο ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε φηη ηα Starbucks δελ 

ηαπηνπνηνχληαη εχθνια σο θαθεηέξηα κε ηελ παξαδνζηαθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ γεπζηηθή 

απφιαπζε ειάρηζηα κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί κε απνηέιεζκα ηα Starbucks λα 

ηνπνζεηνχληαη ζηελ θαηεγνξία εθείλε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηαρχηεηαο.  
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Έκκεζν αληαγσληζκφ ησλ αιπζίδσλ θαθέ απνηεινχλ ηα εζηηαηφξηα, bars, ζηλεκά, αιιά 

αθφκα θαη ρψξνη μελνδνρείσλ, κηαο θαη απνηεινχλ ελαιιαθηηθή κνξθή εμφδνπ. Θα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη νη ρψξνη θαθέ απνηεινχλ πξννξηζκφ γηα θάζε ψξα ηεο 

εκέξαο, απφ ηνλ πξσηλφ θαθέ, snack ην κεζεκέξη, γιπθφ γηα ην απφγεπκα θαη πνηφ γηα 

ην βξάδπ. Παξ‟ φια απηά νη ζπγθεθξηκέλνη ρψξνη πνπ απνηεινχλ έκκεζν αληαγσληζκφ, 

δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ζπλνιηθά ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, κε ηνλ ηξφπν πνπ 

ην επηηπγράλεη έλαο ρψξνο θαθέ.53 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 3 

 www.ethnos.gr: «Ο Έιιελαο θαη ν θαθέο», Θαλάζεο Αλησλίνπ, Θψκε Μειίδνπ, 

Υαξάιακπνο Νηθφπνπινο 

 Κιαδηθή Μειέηε ICAP “Καθέο-Αιπζίδεο Café”, επηέκβξηνο 2007 

 www.in2life.gr, «Πάκε γηα θαθέ: Μεγάιε καο …ηηκή!», Φηινπκέλα Ειαηάλνπ 

 Marketing Week Magazine : “Sales, Special Reports, Σξφθηκα-Πνηά” Γεψξγηνο 

Ρνζζνιάηνο 

 Έξεπλα “Project 7EU” γηα ηηο επψλπκεο αιπζίδεο θαθέ ζηελ Δπξσπατθή αγνξά 

απφ ηελ βξεηαληθή εηαηξεία Allegra Strategies (www.allegra.co.uk)  

 Δζσηεξηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο 

 πλέληεπμε κε ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ethnos.gr/
http://www.in2life.gr/
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 : ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ STARBUCKS 
ΕΛΛΑΔΑ  

4.1 ΕΞΕΣΑΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ: ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ 

 

Γηα λα εμεηαζηεί ζσζηά κηα επηρείξεζε πξψηα ζα πξέπεη λα εθηηκεζεί ην πεξηβάιινλ 

κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Σν πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ην 

εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ην θεθάιαην απηφ ζα αζρνιεζνχκε κε ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Starbucks Διιάδνο.  

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ επεξεάδεη φιεο ηηο επηρεηξήζεηο κηαο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ 

ηνλ θιάδν πνπ αλήθνπλ θαη απαηηείηαη ε αλάιπζε θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνχλ ζεκαληηθά γεγνλφηα θαη ηάζεηο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ειέγρνπ ηεο 

επηρείξεζεο. Δπνκέλσο, o ζθνπφο αλάιπζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απηνχ είλαη λα 

εληνπηζζνχλ νη κεηαβιεηέο θιεηδηά πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρείξεζε, δίλνληαο ηεο έηζη 

ηε δπλαηφηεηα λα αληηδξάζεη άκεζα θαη γξήγνξα ζηηο ηαρχηαηα κεηαβαιιφκελεο 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο θαη λα ηζρπξνπνηήζεη ηε 

ζέζε ηεο ζηελ αγνξά.54  

Σν εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζην καθξν-πεξηβάιινλ ή 

γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ θαη ζην κηθξν-πεξηβάιινλ ή άκεζν ή αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 

Οη αλαιπηέο έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο δηάθνξα εξγαιεία ηα νπνία κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο 

νπνηαζδήπνηε επηρείξεζεο. ηελ παξνχζα αλάιπζε γίλεηαη ρξήζε ησλ εμήο κεζφδσλ: 

«Αλάιπζε PEST(LE)» πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ γεληθεπκέλνπ 

πεξηβάιινληνο, «Γπλάκεηο ηνπ Porter» πνπ αζρνινχληαη κε ηελ αλάιπζε ηνπ άκεζνπ 

πεξηβάιινληνο θαη «SWOT ANALYSIS» θαηά ην ήκηζπ θαη ζε φηη αθνξά ηηο Δπθαηξίεο 

(Opportunities) θαη Απεηιέο (Threats).  
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4.2 PEST(LE) ANALYSIS – ΑΝΑΛΤΗ ΓΕΝΙΚΕΤΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Σν γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δπλάκεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ 

επεξεάδνπλ κηα επηρείξεζε ζηελ νηθνλνκία. Γεληθά, νη επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ην κάθξν-πεξηβάιινλ.  

Γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο εμέηαζήο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξεηο 

βαζηθέο θαηεγνξίεο: ην Πνιηηηθφ, ην Οηθνλνκηθφ, ην Κνηλσληθνπνιηηηζηηθφ θαη ην 

Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Political, Economic, Sociocultural, Technological-PEST). 

πκπιεξσκαηηθά φκσο εμεηάδεηαη θαη ην Ννκηθφ πεξηβάιινλ (Legal-L) αιιά θαη ην 

πεξηβάιινλ απηφ θαζ‟ απηφ (Environmental-E). Με βάζε ηελ ελ ιφγσ αλάιπζε 

πξνθχπηνπλ νη αλαδπφκελεο επθαηξίεο (Opportunities-Ο) θαη νη ππνβφζθνπζεο απεηιέο 

(Threats-Σ) γηα ηελ επηρείξεζε55.   

πλεπψο, αλαιχνληαο ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε: 

Πνιηηηθφ-Ννκηθφ Πεξηβάιινλ 

1. ηαζεξφ πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζηελ Διιάδα ρσξίο εθπιήμεηο πνπ επηηξέπεη ζηελ 

επηρείξεζε λα ζρεδηάδεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ρσξίο λα αλακέλεη ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο αιιαγέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ θάπνην ζνβαξφ αληίθηππν. 

Πεξηνξηζκέλνο πνιηηηθφο θίλδπλνο. (Ο) 

 

2. Σν γεγνλφο φηη ε ρψξα καο είλαη εληαγκέλε ζην πνιηηηθφ πιαίζην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ηελ θαζηζηά ρψξα κε πνιηηηθή ηζρχ ζε επίπεδν 

δηαθξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζπκκαρηψλ εθφζνλ ζε πεξίπησζε θηλδχλνπ ηεο ρψξαο 

ή πνιεκηθήο ζχξξαμεο, νη επξσπατθνί εηαίξνη ζα είλαη ζην πιεπξφ ηεο. (Ο) 

 

3. Ζ ζρέζε ησλ ηειεπηαίσλ θπβεξλήζεσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ζεηηθή θαη 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ ειεχζεξε αγνξά. (Ο) 

 

4. Σν λνκηθφ θαζεζηψο ζηελ Διιάδα επηηξέπεη ηελ είζνδν θαη ιεηηνπξγία 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. (Ο)  
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Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

1. Οη ρακεινί κηζζνί ζηελ Διιάδα, ην πςειφ επίπεδν αλεξγίαο θαη ε νηθνλνκηθή 

χθεζε ζπκβάιινπλ ζην ρακειφ δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ θάηη πνπ 

απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηελ εγρψξηα θαηαλάισζε θαη ζπλεπψο θαη 

ηηο πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα. (Σ) 

 

2. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα πνπ εθαξκφδεηαη ζηελ Διιάδα θαζψο θαη ε έληνλε 

γξαθεηνθξαηία ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα απνηξέπνπλ ηηο επελδπηηθέο θηλήζεηο 

επηρεηξήζεσλ απφ άιιεο ρψξεο πξνο ηελ ρψξα καο (Σ) 

 

3. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ε δπζκελήο δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο 

κε ην δεκφζην ρξένο λα απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή γηα ηελ αμηνπηζηία ηεο 

Διιάδαο απέλαληη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απνηεινχλ ηξνρνπέδε γηα θάζε 

πξσηνβνπιία επελδχζεσλ απφ πιεπξάο μέλσλ ρσξψλ πξνο ηελ Διιάδα. Ζ 

κείσζε ησλ επελδχζεσλ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο, ηε κείσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αχμεζε ηεο αλεξγίαο. 

Αθνινχζσο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ βαίλεη κεηνχκελν θαη 

αληαλαθιά ζηελ αλάινγε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο. Παξάιιεια κε ηελ πηψζε 

ησλ επελδχζεσλ ππάξρεη θαη άλνδνο ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ πνπ απνηεινχλ 

πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα ησλ επελδχζεσλ, θάηη ην νπνίν θαζηζηά ην θφζηνο 

δαλεηζκνχ κεγαιχηεξν θαη επηδεηλψλεη ηελ έιιεηςε πξσηνβνπιίαο γηα 

επελδχζεηο ζηε ρψξα θαη ηελ ήδε ππάξρνπζα νηθνλνκηθή χθεζε. (Σ) 

 

4. Ο δαλεηζκφο ηεο ρψξαο καο απφ ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν πνπ έιαβε 

ρψξα ην Μάην ηνπ 2010 έρεη δεκηνπξγήζεη δπζκελέο θιίκα δηάρπηεο 

αλαζθάιεηαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο φζν θαη ζηηο εκπνξηθέο ζρέζεηο 

ηεο κε ηα άιια θξάηε.   

 

5. Απνηέιεζκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ θπζηθά επεξέαζε θαη ηελ 

ρψξα καο απνηειεί ε δηαξθήο άλνδνο ηνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή 

(Commodity Price Index), ηνπ Γείθηε Σηκψλ Ρνθεκάησλ (Commodity Price 

Beverage Index) πνπ απνηειείηαη απφ θαθέ πνηθηιίαο Arabica, Robusta, θαθάν 

θαη ηζάη αιιά θαη ηνπ Γείθηε Σηκψλ Βαζηθψλ Δηδψλ Γηαηξνθήο (Food Price 
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Index)56. Παξαθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπο ηελ ηειεπηαία ρξνληά 

δηαπηζηψλνπκε φηη παξνπζηάδνπλ εληππσζηαθή άλνδν, θάηη ην νπνίν αλ δελ 

ζπλνδεχεηαη θαη απφ αχμεζε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηαλαισηψλ 

επηζείεη άζρεκεο ζπλέπεηεο γηα ην θαιάζη ηνπ λνηθνθπξηνχ. (Σ) 

 

6. Ζ χπαξμε ζηαζεξνχ λνκίζκαηνο ζηελ ρψξα καο, θνηλνχ κε ηηο ππφινηπεο 

ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. απνηειεί κηα δηθιείδα αζθαιείαο γηα επελδχζεηο 

πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηελ ρψξα καο (Ο) 

 

 

 

7. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ε πηζαλή είζνδνο επηρεηξήζεσλ απφ 

άιιεο ρψξεο ζηελ Διιάδα εληείλεη ηνλ αληαγσληζκφ πξνο φθεινο ησλ 

θαηαλαισηψλ (Σ). Δλ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο,  φπσο αλέθεξε ν αληηπξφεδξνο 
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ηνπ Γ.. ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Σξαπεδηηψλ Μ. Βξεηαλίαο ζε νκηιία ηνπ57, ε 

Διιάδα έρεη απφιπηε αλάγθε ηελ εηζξνή μέλσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο έηζη 

ψζηε ε ρψξα καο λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

 

8. Ζ θπξηαξρία ησλ πνιπεζληθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ηνπηθέο αγνξέο ζπκβάιιεη ζηε 

δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηεί ν μελφθεξηνο αληαγσληζκφο κε κεγαιχηεξε 

επηηπρία.(Σ) 

 

Κνηλσληθφ-Πνιηηηζκηθφ Πεξηβάιινλ 

1. Ζ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη νη έληνλνη θαζεκεξηλνί ξπζκνί 

πνπ έρνπλ επηθξαηήζεη θπξίσο ζηηο κεγαινππφιεηο επηβάιινπλ πην ζπλνπηηθέο 

δηαδηθαζίεο εζηίαζεο θαη θαθέ (Ο) 

 

2. Ο ρξφλνο πνπ μνδεχνπλ νη άλζξσπνη ζηελ εξγαζία ηνπο, ε ζεκαζία ζηελ 

θαξηέξα θαη ε δπλακηθή παξνπζία ηεο γπλαίθαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο 

δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε θαη ηελ ηάζε γηα ζπρλφηεξε θαηαλάισζε έηνηκνπ 

θαγεηνχ ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα (Ο) 

 

3. Ζ ηάζε ηεο επνρήο γηα θαηαλάισζε πγηεηλνχ θαγεηνχ δεζκεχεη ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ρξήζε πγηεηλψλ πξψησλ πιψλ θαη ηξφπσλ παξαζθεπήο ησλ πξνο πψιεζε 

πξντφλησλ (Σ) 

 

4. Ο πεηξακαηηζκφο ησλ θαηαλαισηψλ ζε «έζληθ» γεχζεηο θαγεηψλ ή πνηψλ 

απνηειεί ηάζε ηεο επνρήο έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη νινέλα θαη ζπρλφηεξα 

επηρεηξήζεηο κε πνιππνιηηηζκηθφ ραξαθηήξα (Σ) 
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5. Ζ απνδνθηκαζία ησλ μελφθεξησλ θνπιηνπξψλ -θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ηηο ππνζηεξίδνπλ- απφ ηνπο γεξαηφηεξνπο ή πην 

ζπληεξεηηθνχο ηνπ πιεζπζκνχ νη νπνίνη επηκέλνπλ ζηηο παξαδφζεηο θαη ζηα 

παξαδνζηαθά πξντφληα. Γεληθά ε Διιάδα είλαη ρψξα κε έληνλε παξάδνζε ε 

νπνία δηαθαίλεηαη θαηά θφξνλ ζηελ επαξρία θαη ιηγφηεξν ζηα κεγάια αζηηθά 

θέληξα (Σ) 

 

6. Οη εζηθνί θαλφλεο θαη ε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

αλαγλσξίδεηαη παγθνζκίσο θαη απνηειεί πιένλ φρη απιά δέζκεπζε αιιά 

κνλφδξνκν απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο. Παγθφζκηεο νξγαλψζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο έρνπλ ζεζπηζηεί θαη παξνπζηάδνπλ έληνλε 

δξαζηεξηφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα, κε απνηέιεζκα ε παξνπζία ηνπο λα 

«απεηιεί» ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εηο βάξνο ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

θαλνληζκψλ. (Σ) 

 

7. Ο θαηαλαισηήο είλαη εθηεζεηκέλνο ζε πνιιαπιέο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαη 

απνθηά λέεο ζπλήζεηεο νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί εμσγελψο αιιά έρνπλ 

θαηαθέξεη λα γίλνπλ ηξφπνο δσήο (Ο) 

Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ 

1. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ ζπλερψο εμειίζζεηαη θαη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ 

λα αθνινπζνχλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε ζηελ αγνξά. 

(Σ) 

 

2. Ζ εμέιημε απηή ζεκαίλεη θφζηνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο άξα επηβαξχλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαηά ζεκαληηθφ πνζνζηφ (Σ) 

 

3. Ζ ηερλνινγηθή εμέιημε βνεζά ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

γξεγνξφηεξα θαη πην απνηειεζκαηηθά . Σα ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

(HRMS) δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο λα εζηηάζνπλ ζηνπο 

αλζξψπνπο θαη αλαιακβάλνπλ ηελ ππνζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ φζνλ αθνξά 

ηνπο «αξηζκνχο», ηηο ζηαηηζηηθέο θαη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο ηεο αλάγθεο. Παξέρνπλ 

άκεζα πιεξνθνξίεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ελψ δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζε φζνπο 
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ηα ρεηξίδνληαη λα εζηηάζνπλ πην γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αηνκηθέο 

αλάγθεο ηνπο γηα βειηίσζε θαη αλάπηπμε. (Ο) 

 

4.3 PORTER ANALYSIS – ΑΝΑΛΤΗ ΑΜΕΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

χκθσλα κε ηνλ Μ.Porter, ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο αληαγσληζκνχ ηνπ 

δεδνκέλνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Ζ ειθπζηηθφηεηα ηνπ 

θιάδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή θεξδνθνξίαο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία 

αληαγσλίδεηαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπνκέλσο, ε ειθπζηηθφηεηα θάζε θιάδνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πεξηβαιινληηθψλ δπλάκεσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ. 58 

Ο θιάδνο πνπ πξφθεηηαη λα εμεηάζνπκε είλαη ν θιάδνο ησλ Αιπζίδσλ Καθέ ζηελ 

Διιάδα. Οη παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ ή αιιηψο 

νλνκαδφκελνη θαη σο «δπλάκεηο ηνπ Porter» είλαη:  

A. Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηακέλσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ θαζψο ε κάρε 

πνπ δίλεηαη κέξα κε ηελ εκέξα κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ είλαη ηζρπξή.  

Δηδηθφηεξα:  

 Οη αληαγσληζηέο είλαη πνιπάξηζκνη αλ αλαινγηζηνχκε φηη ζε απηνχο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ζπλνηθηαθέο θαθεηέξηεο πνπ πξνζθέξνπλ θαθέ 

ζηνπο θαηαλαισηέο αιιά θαη ηα κπαξ ζηελ Διιάδα ηα νπνία ελ αληηζέζεη κε ηηο 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ, ζπλεζίδνπλ λα ζεξβίξνπλ θαθέ αθφκε θαη ην βξάδπ.  

 

 Ο θιάδνο παξνπζηάδεη αλάπηπμε ε νπνία ηείλεη πξνο ηελ σξίκαλζε ηα 

ηειεπηαία έηε θαη νη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο γηα λα 

πξνζειθχζνπλ ηνπο πειάηεο ησλ αληαγσληζηψλ. Απηφ δεκηνπξγεί εληνλφηεξν 

αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ ζηνλ θιάδν επηρεηξήζεσλ.  
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 Σν πξντφλ πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηηο αιπζίδεο θαθέ δελ είλαη δηαθνξνπνηεκέλν. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ πξνζθέξνπλ ην ίδην πξντφλ κε παξφκνηα 

ραξαθηεξηζηηθά, ζε παξφκνηα ζπζθεπαζία θαη ηηκή. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν 

αληαγσληζκφο εληείλεηαη εθφζνλ νη θαηαλαισηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαθηλνχληαη εχθνια θαη ρσξίο θφζηνο απφ ηνλ έλα αληαγσληζηή ζηνλ άιινλ 

εγείξνληαο πφιεκν ηηκψλ κεηαμχ ησλ αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 Ο θιάδνο δηαηεξεί πςειά εκπφδηα εμφδνπ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφλ. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ θαηαζηήκαηα ζε πνιχ εκπνξηθά ζεκεία κε αθξηβά 

ελνίθηα επαγγεικαηηθήο ζηέγεο πνπ αμηψλνπλ πςειέο απνδεκηψζεηο θαη 

παξάιιεια απαζρνινχλ κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ 

ην Νφκν κέζσ εξγαζηαθψλ ζπκβάζεσλ.     

 

 Σν βαζηθφ πξντφλ, ν θαθέο, δελ είλαη θζαξηφ αιιά έρεη πνιχηηκεο ηδηφηεηεο 

φπσο ην άξσκά ηνπ, νη νπνίεο κπνξεί λα ραζνχλ κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

πλεπψο ππάξρεη θφζηνο απνζήθεπζεο πνπ απνηειεί κέξνο ηνπ ζηαζεξνχ 

θφζηνπο ηεο θάζε επηρείξεζεο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν59. 

 

B. Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

Οη λέν-εηζεξρφκελνη ζε έλαλ θιάδν εηζάγνπλ ζε απηφλ λέα δπλακηθφηεηα αιιά θαη ηελ 

επηζπκία λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο θαζψο θαη ζεκαληηθνχο πφξνπο. Οη ιφγνη απηνί 

ηνπο θαζηζηνχλ απεηιή γηα ηνπο ήδε πθηζηάκελνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ. Ζ απεηιή 

εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ θαζψο θαη απφ ηελ αλακελφκελε 

αληίδξαζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. 60 

ηνλ θιάδν ησλ Αιπζίδσλ Καθέ, θξαγκνί εηζφδνπ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νη 

παξαθάησ:  

 Ζ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θακπχιεο κάζεζεο ή εκπεηξίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ εμεηαδφκελν θιάδν απνηειεί 
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θξαγκφ γηα ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ. Ο ρξφλνο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ 

επηρείξεζε γηα λα εθηειέζεη έλα ζηφρν κεηψλεηαη θαζψο ν ζηφρνο  

επαλαιακβάλεηαη. Σα θαηλφκελα θακππιψλ εθκάζεζεο έρνπλ επηπηψζεηο ζην 

κέζν θφζηνο κε ηξφπν παξφκνην φπσο γηα νπνηαδήπνηε ηερλνινγηθή πξφνδν 

πνπ βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα παξαγσγηθφηεηαο.61 ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη φπσο είλαη αλακελφκελν, νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο 

δηαζέηνπλ θαη πην πςειά επίπεδα εκπεηξίαο εθφζνλ φιεο νη δηαδηθαζίεο, ηα 

ζπζηήκαηα θαη νη κεραληζκνί πξνέξρνληαη απφ ηελ «κακά» εηαηξεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη εθαξκφδνληαη παγθνζκίσο.  

 

 Καηά ηελ είζνδν κηαο επηρείξεζεο ζε έλα θιάδν είλαη ινγηθφ λα ππάξρεη κεγάιε 

αλάγθε γηα θεθάιαηα πξνο επέλδπζε ζε εγθαηαζηάζεηο, απνζέκαηα θαη 

δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ πξνθεηκέλνπ ε λέα επηρείξεζε λα γίλεη γλσζηή ζην 

επξχ θνηλφ.   

 

 Σν πξντφλ, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ησλ πθηζηάκελσλ 

αληαγσληζηψλ, είλαη αδηαθνξνπνίεην ζπλεπψο ε λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε 

νθείιεη λα πξνζειθχζεη ηνπο θαηαλαισηέο κε άιινπο ηξφπνπο θαη ηερλάζκαηα, 

εζηηάδνληαο φρη ζε πξαγκαηηθέο αιιά ζε αληηιακβαλφκελεο (perceived) 

δηαθνξέο ηνπ πξντφληνο. Ίζσο κε ηελ εμππεξέηεζε, ηελ ζπζθεπαζία ή κε 

θάπνηεο ελέξγεηεο κάξθεηηλγθ θαηαθέξεη λα πεηχρεη ην ζθνπφ ηεο απνζπψληαο 

κέξνο ηεο πειαηείαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 

 Απηφ πνπ δελ ζα πξέπεη πνηέ λα ππνηηκά κηα λενεηζεξρφκελε ζηνλ θιάδν 

επηρείξεζε αθφκα θη αλ θαηαθέξεη λα ππεξληθήζεη ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ είλαη 

ε αληίδξαζε ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ είζνδφ ηεο. Κη απηφ ην 

ζεκείν απφ κφλν ηνπ απνηειεί έλα επηπιένλ εκπφδην ην νπνίν θάλεη ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηελ πνξεία. Παξφια απηά, ηα ζηξαηεγηθά ζηειέρε νθείινπλ λα ην 

ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο λσξίηεξα πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί ην αλ ζα 

εηζέιζεη ε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ή φρη. 
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 ε κηα επνρή γεληθφηεξεο αλαζθάιεηαο γηα αλάιεςε λέσλ επελδχζεσλ δε ζα 

κπνξνχζε λα παξαβιεθζεί σο θξαγκφο εηζφδνπ ην θιίκα απαηζηνδνμίαο θαη 

δηζηαγκνχ πνπ ραξαθηεξίδεη ηηο επεθηαηηθέο θηλήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ελδερνκέλσο απνβιέπνπλ ηελ είζνδν ζηνλ θιάδν.  

 

C. Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Πξνκεζεπηψλ 

Δθηηκάηαη φηη ν θιάδνο παξαγσγήο θαθέ ζε παγθφζκην επίπεδν απαζρνιεί πεξίπνπ 25 

εθαηνκκχξηα παξαγσγνχο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 60 ρψξεο62. Ζ Βξαδηιία ζεσξείηαη σο 

ε θπξίαξρε δχλακε ζηελ παξαγσγή θαη εμαγσγή θαθέ θαη αθνινπζνχλ ην Βηεηλάκ θαη ε 

Κνινκβία63. 

Οη πξνκεζεπηέο αληινχλ ηε δχλακή ηνπο απφ ηε δπλαηφηεηα πνπ έρνπλ λα παξέρνπλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο πξντφληα ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ή λα απμάλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν αζθνχλ πηέζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ γηα λα πεηχρνπλ ηνπο 
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ζηφρνπο ηνπο πνπ κπνξεί λα είλαη ε πιήξεο εμάξηεζε θάπνηαο επηρείξεζεο απφ 

απηνχο θαη ε εθκεηάιιεπζε ηεο.  

Αλαιχνληαο ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: 

 Σν γεγνλφο φηη νη πξνκήζεηεο πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ θαη φηη ζηε ρψξα 

καο δελ θαιιηεξγείηαη ην ελ ιφγσ πξντφλ απνηειεί έλα ζεκείν αλαζθάιεηαο 

θαζψο ζε πεξίπησζε δηαηάξαμεο ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ κε ηηο 

πξνκεζεχηξηεο ρψξεο κπνξεί λα πξνθιεζεί έιιεηςε πξψηεο χιεο. Αλ 

αλαινγηζηεί δε θαλείο φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ 

ρψξεο πνπ δηαζέηνπλ πςειφ πνιηηηθφ θίλδπλν π.ρ. Κνινκβία, απηφ εληείλεη ηελ 

αλεζπρία.  

 

 Οη πξνκεζεπηέο είλαη πνιπάξηζκνη ζπλεπψο δηαζέηνπλ κηθξή δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηθαλφηεηα θαη δελ ππάξρεη ζεκαληηθφ θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηηο εηαηξείεο αλ 

κεηαθηλεζνχλ απφ ηνλ έλαλ πξνκεζεπηή ζηνλ άιινλ.  

 

 Οη πξνκεζεπηέο δε δηαζέηνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα εκπξφο 

ψζηε λα αληαγσληζηνχλ κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Όκσο απφ ηελ άιιε 

πιεπξά θαη νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ θαζεηνπνίεζε 

πξνο ηα πίζσ θαη εθηφο απφ ιηαλνπσιεηέο λα είλαη θαη πξνκεζεπηέο θαθέ. Γηα 

παξάδεηγκα ηα Starbucks πξνκεζεχνπλ κε θαθέ νξηζκέλα θαηαζηήκαηα φπσο 

αθξηβά εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο ζην εμσηεξηθφ (backward integration). Eλα 

αθφκα παξάδεηγκα είλαη ε Segafredo ε νπνία έρεη ιαλζάξεη ηα Segafredo 

café64.  

 

 Οη πξνκεζεπηέο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο έρνπλ ππνγξάςεη ζπκθσλίεο κε ηηο 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε παγθφζκην επίπεδν λα θαιιηεξγνχλ 

θαη λα παξέρνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο θαθέ γηα ινγαξηαζκφ ηνπο, πνιιέο θνξέο 

θαη‟ απνθιεηζηηθφηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ε Starbucks, βάζεη 

ζπκβάζεσλ πνπ έρεη ππνγξάςεη κε θαιιηεξγεηέο θαθέ θαη ζχκθσλα κε 

εζσηεξηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξείαο, θαηά ην έηνο 2007 πξνκεζεχηεθε πεξίπνπ ην 
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2% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο θαθέ (Έθζεζε Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο 

Τπεπζπλφηεηαο 2007 -CSR Report 2007)65.  

 

Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη 

κηθξή. Οη κεγάιεο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ επεμεξγαζίαο θαη πψιεζεο θαθέ 

αδηακθηζβήηεηα έρνπλ «ην πάλσ ρέξη» ζηελ ζρέζε ηνπο κε ηνπο θαιιηεξγεηέο-

πξνκεζεπηέο.  

D. Γηαπξαγκαηεπηηθή Γχλακε Αγνξαζηψλ 

Όπσο είλαη αλακελφκελν, νη αγνξαζηέο επηδηψθνπλ λα αγνξάδνπλ ηα πξντφληα πνπ 

ηνπο ελδηαθέξνπλ ζηε ρακειφηεξε δπλαηή ηηκή. Γηα λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

δηαπξαγκαηεχνληαη γηα αλψηεξε πνηφηεηα θαη αλψηεξα επίπεδα εμππεξέηεζεο. 

πλεπψο, ζε αληίζεζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο πνπ πηέδνπλ γηα πςειέο ηηκέο θαη 

ρακειφηεξε πνηφηεηα, νη αγνξαζηέο δηαπξαγκαηεχνληαη γηα ρακειέο ηηκέο θαη 

πςειφηεξε πνηφηεηα. 66 

Μειεηψληαο ινηπφλ ηε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ 

πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 Ο αξηζκφο ησλ αγνξαζηψλ είλαη κεγάινο  

 

 Ο φγθνο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ θάζε αγνξαζηή μερσξηζηά 

είλαη κηθξφο σο πξνο ην ζχλνιν ηνπ φγθνπ πσιήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

 

 Σν πξντφλ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ αδηαθνξνπνίεην θαη άθζνλν θαη ην θφζηνο 

κεηαθίλεζεο απφ ηε κηα αιπζίδα θαθέ ζηελ άιιε είλαη κηθξφ 

 

 Σν πξντφλ δελ απνηειεί κεγάιν ζηνηρείν θφζηνπο γηα ηνλ αγνξαζηή 

 

 Τπάξρεη επψλπκε δήηεζε 
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 Γελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο ησλ αγνξαζηψλ πξνο ηα πίζσ  

Απφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

δηαθαίλεηαη κέηξηα, ζπλεπψο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθέο σο πξνο ηηο θηλήζεηο ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα πάξνπλ κε ην 

κέξνο ηνπο φζν πεξηζζφηεξνπο αγνξαζηέο είλαη εθηθηφ. Απηφ κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί γηα παξάδεηγκα είηε βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ παξερφκελνπ 

πξντφληνο είηε κεηψλνληαο ηελ ηηκή. 

E. Απεηιή απφ Τπνθαηάζηαηα Πξντφληα 

Σα ππνθαηάζηαηα πξντφληα δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα φηη κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ 

παξφκνηεο αγνξαζηηθέο απαηηήζεηο έρνληαο δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά67. Παξάιιεια, 

έρνπλ ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη ζέηνπλ κηα αλψηαηε ηηκή πψιεζεο γηα ηα πξντφληα ησλ 

αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 68 

Χο ππνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ην ηζάη, ηα αλαςπθηηθά, νη ρπκνί 

θαη γεληθά νπνηαδήπνηε άιια ξνθήκαηα είλαη ζε ζέζε λα ππνθαηαζηήζνπλ ηελ αλάγθε 

ησλ θαηαλαισηψλ γηα θαθέ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα πξέπεη λα δείμνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή γηαηί νπνηαδήπνηε επηβάξπλζε ζηελ ηηκή ηνπ θαθέ ζα επηθέξεη κεηαθχιηζε 

ηεο δήηεζεο απφ ηνλ θαθέ ζηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα πνπ δηαηεξνχλ ζηαζεξή ηελ 

ηηκή ηνπο. Ζ απεηιή απηή ηζρχεη γηα ηνπο πξνκεζεπηέο θαη φρη γηα ηνπο αγνξαζηέο 

(retailers). 

F. Άιινη Παξάγνληεο 

Τπάξρεη θαη κηα έθηε δχλακε69 πνπ επεξεάδεη ηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ θαη είλαη 

νη άιινη παξάγνληεο νη νπνίνη ζπλίζηαληαη ζηνπο εμήο: 

 Σν θξάηνο κε ηε θνξνινγία πνπ επηβάιιεη ζηηο εηζαγσγέο θαθέ απφ ηξίηεο 

ρψξεο  

 Σν Ηλζηηηνχην Καηαλαισηή ζηελ Διιάδα θαη άιινη παξφκνηνη νξγαληζκνί θαη 

ζσκαηεία πνπ πξνθπιάζζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο απφ πηζαλέο απμήζεηο ηηκψλ 

θαη ηνπο ελεκεξψλνπλ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 
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Οη παξάγνληεο απηνί επηδξνχλ ζηνλ θιάδν θαη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα ηνπο 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππ‟ φςηλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε κείσζε ηεο 

θεξδνθνξίαο ηνπο.  

Σν ζπκπέξαζκα πνπ εμάγεηαη απφ ηε κειέηε πνπ επηρεηξήζεθε ζηνλ θιάδν ησλ 

αιπζίδσλ θαθέ κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter πνπ πξνεγήζεθε 

ζα κπνξνχζε λα είλαη φηη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ παξνπζηάδεηαη κέηξηα 

πξνο πςειή. Αδηακθηζβήηεηα ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί πςειή αλ ε νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο ήηαλ θαιχηεξε θαη ην γεληθφηεξν θιίκα πην αηζηφδνμν. Όκσο 

ε πεπνίζεζε πνπ θπξηαξρεί είλαη φηη γηα ηα επφκελα ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία ζα 

δνθηκαζηεί ηζρπξά θαη νη επηρεηξεκαηίεο ζα πξνβνχλ ζε θηλήζεηο επηβίσζεο 

πεξηζζφηεξν θαη φρη αλάπηπμεο.   

 

4.4 ΜΙΑ ΠΙΟ ΔΙΕΙΔΤΣΙΚΗ ΜΑΣΙΑ ΣΟΝ ΑΝΣΑΓΩΝΙΜΟ  

 

ηελ Διιάδα νη θπξηφηεξεο αιπζίδεο θαθέ κε ζεκαληηθφ αξηζκφ θαηαζηεκάησλ πνπ 

αληαγσλίδνληαη ηα Starbucks είλαη νη εμήο: Coffeeright θαη Flocafe. Οη αιπζίδεο απηέο 

παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ ξνθεκάησλ θαθέ. Χζηφζν πξέπεη 

λα επηζεκαλζεί φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ ζηηο νπνίεο νη 

πσιήζεηο ηνπ θαθέ αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ αιιά φρη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε 

ζπλνιηθή αγνξά. Σέηνηεο είλαη νη: Palmie Bistro, Haagen Dazs θαη Coffee Time. 

Δπηπιένλ, θαθέ ζεξβίξνπλ θαη αιπζίδεο γξήγνξεο εζηίαζεο (fast food) φπσο Goody‟s 

θαη McDonalds. Αμίδεη λα αλαθεξζεί επίζεο φηη ε εηαηξεία Everest A.E. ζπκθψλεζε κε 

ηελ απζηξαιέδηθε αιπζίδα Gloria Jean‟s Coffees ηελ αλάιεςε ηνπ master franchising 

γηα ηελ ειιεληθή αγνξά δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαθέ.70 

 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Καθέ Coffeeright:  

Αληηθείκελν: Δθκεηάιιεπζε ηαρπ-εζηηαηνξίσλ «Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα» θαη θαθέ 

Coffeeright.   

Σν πξψην θαηάζηεκα κε ην φλνκα «Γξεγφξεο» δεκηνπξγήζεθε ζηελ Γάθλε ην 1972. 

ηηο αξρέο ηνπ 1990 ηέζεθε ζε εθαξκνγή ζρέδην επέθηαζεο ηεο εηαηξείαο κέζσ 

franchising.  Σν 2002 ε εηαηξεία επέθηεηλε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζην ρψξν ηνπ θαθέ 

αλαπηχζζνληαο ην θαηλνηφκν concept  “Coffeeright” θαη ην επέθηεηλε θαη ζηε Ρνπκαλία.  
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Σα θαηαζηήκαηα Γξεγφξεο & Coffeeright απεπζχλνληαη θπξίσο ζηνλ ζχγρξνλν 

άλζξσπν ηεο πφιεο πνπ δεη ζε έληνλνπο ξπζκνχο θαη βξίζθεηαη αξθεηέο ψξεο ηεο 

εκέξαο εθηφο ζπηηηνχ. ην θαηάζηεκα Γξεγφξεο πσινχληαη θαη πξντφληα 

κηθξνγεπκάησλ.  

Ο φκηινο ζήκεξα δηαζέηεη έλα πνιππιεζέο δίθηπν θαηαζηεκάησλ εηαηξηθήο ηδηνθηεζίαο 

αιιά θαη franchise.  

Παξνπζηάδνληαη αιθαβεηηθά νη θπξηφηεξεο αιπζίδεο κε ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηελ θάζε 

εηαηξεία.71 

Πίνακαρ 2: Αλςζίδερ Καθέ ζηην Δλλάδα 

ΑΛΤΗΓΑ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΤΝΟΛΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ 

ΚΑΣ/ΣΧΝ 
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ‘07 

ΔΣΑΗΡΗΚΑ 
ΚΑΣ/ΣΑ 

FRANCHISEES 

COFFEERIGHT 
ΓΡΖΓΟΡΖ 

ΜΗΚΡΟΓΔΤΜΑΣΑ 
Α.Β.Δ.Δ. 

191 (141 
ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ 
COFFEERIGHT) 

41 ΔΣΑΗΡΗΚΑ 

19 ΘΤΓΑΣΡΗΚΑ 
131 

COFFEE TIME 
COFFEE TIME 
HELLAS A.E. 

16 0 16 

FLOCAFE VIVARTIA A.E.B.E. 73 34 39 

HAAGEN 
DAZS 

GENERAL MILLS 
ΔΛΛΑ Α.Δ. 

29 4 25 

PALMIE 
BISTRO 

PALMIE A.E. 16 2 14 

STARBUCKS 
ΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ 
ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΑΦΔ 

Α.Δ.Δ. 
63 63 0 

 

Πίνακαρ 2: Αλςζίδερ Καθέ ζηην Δλλάδα-Δηαιπικά Καηαζηήμαηα και Franchisees 

 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Καθέ Coffee Time:   

Οξγάλσζε επηρεηξήζεσλ κε ην ζχζηεκα franchising.  

Πξνέξρνληαη απφ ηνλ Καλαδά φπνπ θαη ηδξχζεθε ην πξψην θαηάζηεκα Coffee Time. 

Σα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο δηαζέηνπλ πνηθηιία ληφλαηο, θαθέδσλ, ζάληνπηηο, 

παγσηψλ θαη πξντφλησλ ζθνιηάηαο αιιά θαη αμεζνπάξ γηα ηνλ θαθέ. Σν κεγαιχηεξν 

κέξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο αιπζίδαο πξνέξρεηαη απφ ηελ πψιεζε ληφλαηο.  
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 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Καθέ Flocafe:  

Αληηθείκελν: Παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ, γηανχξηεο, θπζηθψλ ρπκψλ 

θξνχησλ, πξντφλησλ αξηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο, θαηαςπγκέλσλ ιαραληθψλ θαη 

πξνηεγαληζκέλεο παηάηαο. Δκπφξην θαηεςπγκέλσλ θαγεηψλ θαη πξντφλησλ δχκεο. 

Οξγάλσζε επηρεηξήζεσλ κε ην ζχζηεκα franchising72.  

Ζ πξψηε πξνζπάζεηα εηζφδνπ «επψλπκεο εηαηξείαο» ζηνλ ρψξν ηνπ θαθέ έγηλε απφ 

ηα θαηαζηήκαηα Flocafe ην 1994. Ζ ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν 

ζε θαηαλαισηέο πνπ έρνπλ ζπλδπάζεη ηνλ θαθέ κε ηε δηαζθέδαζή ηνπο, γηα ην ιφγν 

απηφ δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηε δηακφξθσζε ησλ θαηαζηεκάησλ. ηα θαηαζηήκαηα 

ηηο αιπζίδαο δηαηίζεηαη κεγάιε πνηθηιία θαθέδσλ θαζψο θαη πνιιά ζπλνδεπηηθά ζλαθο, 

ζθνιηαηνεηδή, ζάληνπηηο, ζαιάηεο, γιπθά, παγσηά θ.α.  

Σν πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαθέ θηάλεη πεξίπνπ ην 55% 

ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ φισλ ησλ θαηαζηεκάησλ.  

Σα Flocafe δηαθξίλνληαη γηα ηηο γεχζεηο θαθέ, ην κελνχ πνπ αλαλεψλεηαη ζπρλά 

πξνζθέξνληαο πνιιέο επηινγέο κε ζηαζεξή πνηφηεηα, ην νηθείν θαη πξνζηηφ 

πεξηβάιινλ, ηε ραξνχκελε αηκφζθαηξα θαη ηελ σξαία κνπζηθή. Οη κεγάινη άλεηνη 

ρψξνη, ε εμππεξέηεζε, ε γθάκα ησλ πξντφλησλ, ζηνηρεία πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηα 

Flacafe, δε κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζηνηρεία ζχγθξηζεο ζηελ πεξίπησζε αιπζίδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ, αληηθαηνπηξίδνληαο κηα δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα 

φπνπ ν θαθέο απνηειεί κηα απιή θαζεκεξηλή ζπλήζεηα, θαηαλαιψλεηαη γξήγνξα θαη 

πνιχ ζπρλά εθηφο θαηαζηήκαηνο73 

 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Καθέ Haagen Dazs:  

Αληηθείκελν: Παξαγσγή, εηζαγσγέο θαη ρνλδξηθφ εκπφξην πξντφλησλ δχκεο θαη εηδψλ 

δηαηξνθήο. Ζ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο έρεη βαζηζηεί ζην ζχζηεκα franchising.    

Σα Haagen Dazs απνηεινχλ αιπζίδα κε πάλσ απφ 600 θαηαζηήκαηα ζε 55 ρψξεο. 

Απνηεινχλ κεηεμέιημε ηνπ παξαδνζηαθνχ δαραξνπιαζηείνπ. εξβίξνπλ φισλ ησλ 

εηδψλ ηνπο θαθέδεο θαζψο θαη κεγάιε πνηθηιία ξνθεκάησλ αλ θαη ηα θαηαζηήκαηα 

απηά είλαη γλσζηά θπξίσο γηα ηελ κεγάιε πνηθηιία ησλ παγσηψλ ηνπο αιιά θαη γηα ηα 

γιπθά ηνπο.  
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 Αιπζίδα Καηαζηεκάησλ Καθέ Palmie Bistro:  

Αληηθείκελν: Οξγάλσζε Καθέ – Δζηηαηνξίσλ. 

Ζ Αιπζίδα Palmie Bistro αλήθεη ζηνλ θιάδν ησλ θαθεζηηαηνξίσλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

αιπζίδα απεπζχλεηαη πεξηζζφηεξν ζε θαηαλαισηέο πνπ δελ επηζπκνχλ γξήγνξν θαθέ 

αιιά πνπ έρνπλ ζπλδπάζεη ηνλ θαθέ κε ζχληνκν δηάιεηκκα απφ ηε δνπιεηά ή κε ηε 

δηαζθέδαζή ηνπο. ηα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο δηαηίζεηαη κεγάιε πνηθηιία θαθέδσλ, 

ζλαθο θαζψο θαη γεχκαηα.  

Καηά ην 2006 ην πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηνλ θαθέ θάιππηε 

θαηά κέζν φξν αλά θαηάζηεκα ην 40% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ. 74 

χκθσλα κε ηελ Κιαδηθή Αλάιπζε Αιπζίδσλ Καθέ απφ ηελ ICAP πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηνλ επηέκβξην 2007, ζεκαληηθφ κεξίδην ζηηο ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ θαθέ θαηαιακβάλεη ε αιπζίδα Flocafe (36%), αθνινπζεί ε 

Starbucks (31,5%) θαη Γξεγφξεο – Μηθξνγεχκαηα Coffeeright (19%). Έπνληαη ηα 

Haagen Dazs (6,5%) θαη ηα Palmie Bistro (5%) (ICAP, Κιαδηθή Μειέηε, «Καθέο-

Αιπζίδεο Καθέ»)75. Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα εκθαλίδνληαη θαη δηαγξακκαηηθά ζηελ 

Δηθφλα 5 παξαθάησ.  

Καηά θαηξνχο ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε Starbucks δηαηάδεη ηελ δηεμαγσγή εξεπλψλ επί 

πιεξσκή ψζηε λα εμαρζνχλ θάπνηα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηα επίπεδα ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ ζηελ Διιάδα. Οξηζκέλα ηέηνηα 

ζπκπεξάζκαηα αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 Οη αλεμάξηεηεο θαθεηέξηεο θπξηαξρνχλ ζηελ εθηφο ζπηηηνχ θαηαλάισζε θαθέ 

φρη κφλν σο πξνο ηε ζπρλφηεηα αιιά θαη σο πξνο ην κεξίδην αγνξάο θαη ηελ 

πξνζπκία ησλ θαηαλαισηψλ γηα επίζθεςε ζηνπο ρψξνπο απηνχο έλαληη ησλ 

αιπζίδσλ θαθέ. 

 Σα Flocafe είλαη ν πιεζηέζηεξνο αληαγσληζηήο γηα ηα Starbucks εθφζνλ 

δηαζέηεη ην κεξίδην θαξδηάο αιιά θαη ην κεξίδην κλήκεο θαη αγνξάο ζηηο 

πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Οη αιπζίδεο φπσο Γξεγφξεο Μηθξνγεχκαηα Coffeeright, Everest θαη Goody‟s 

δελ δηαζέηνπλ ηελ εκπεηξία λα αληαγσληζηνχλ ηα Starbucks. Παξφια απηά, ε 

επξεία αλαγλψξηζή ηνπο απφ ην θνηλφ θαη ε ζπρλφηεηα ησλ επηζθέςεσλ ησλ 

                                                           
74

 ICAP, Κλαδικι Μελζτθ, «Καφζσ-Αλυςίδεσ Καφζ», επτζμβριοσ 2007 
75

 ICAP, Κλαδικι Μελζτθ, «Καφζσ-Αλυςίδεσ Καφζ», επτζμβριοσ 2007 
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θαηαλαισηψλ πνπ νθείιεηαη ελ κέξεη ζην φηη δηαζέηνπλ θαηαζηήκαηα ζε πνιχ 

θεληξηθά θαη εκπνξηθά ζεκεία θαη έρεη σο απνηέιεζκα λα δηεθδηθνχλ εμαηξεηηθά 

κεγάιε κεξίδα ηεο εθηφο ζπηηηνχ θαηαλάισζεο θαθέ. 76 

 

 

Εικόνα 5: Ποςοςτά προτιμήςεων του κοινοφ ςε καφετζριεσ 

 

4.5 SWOT ANALYSIS ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

(environmental scanning) κίαο επηρείξεζεο φηαλ πξέπεη λα ιάβεη κία απφθαζε ζε 

ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη ή κε ζθνπφ ηελ επίηεπμή ηνπο.77 θνπφο ηεο 

αλάιπζεο είλαη ε εχξεζε ησλ παξαγφλησλ εθείλσλ, εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ νη 

νπνίνη ζα θαζνξίζνπλ ην κέιινλ ηεο επηρείξεζεο. 78 

Σα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο 

θαζψο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο εζσηεξηθνχο πφξνπο πνπ απηή θαηέρεη (π.ρ. ηθαλφηεηεο 

                                                           
76

 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 
77

 www.el.wikipedia.org, Aνάλυςθ SWOT 
78

 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11
θ
 ζκδοςθ, Κεφ. 1., 

Best Concepts of Strategic Management, ςελ. 10-11 

http://www.el.wikipedia.org/
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πξνζσπηθνχ θαη ζηειερψλ, ηδηφηεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, ηερλνγλσζία, 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία θαη ηθαλφηεηα λα αληαπνθξηζεί ζε λέεο επελδχζεηο, θιπ.). 

Αληηζέησο, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο αληαλαθινχλ κεηαβιεηέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα εληνπίζεη, λα 

πξνζαξκνζηεί ζε απηέο ή αθφκα θαη λα ηηο πξνζαξκφζεη φπνπ θάηη ηέηνην είλαη εθηθηφ 

(π.ρ. είζνδνο λέσλ αληαγσληζηψλ, ξπζκίζεηο ζην λνκηθφ πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία ή/θαη 

εκθάληζε λέσλ αγνξψλ, θιπ.). 

Δθαξκφδνληαο ηελ Αλάιπζε SWOT ζηελ επηρείξεζε πνπ εμεηάδεηαη πξνθχπηνπλ ηα 

αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα αλαθνξηθά κε ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ εκθαλίδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ: 

Δπθαηξίεο (Opportunities) 

1. Πξνζθνξά λέσλ πξντφλησλ θαη εκπινπηηζκφο ηνπ κελνχ 

2. ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε επηρεηξήζεηο γηα άλνδν ησλ πσιήζεσλ, ζπκκαρίεο 

γηα λέα θαλάιηα δηαλνκήο  

3. Άλνηγκα λέσλ θαηαζηεκάησλ θαη ζε άιιεο πφιεηο ηεο Διιάδαο 

4. Γεκνζηνπνίεζε ησλ πξνγξακκάησλ θνηλσληθήο επζχλεο ηα νπνία δελ είλαη 

γλσζηά ζην επξχ θνηλφ θαη έληαμε ησλ θαηαλαισηψλ ζε απηά κέζσ 

θηιαλζξσπηθψλ θηλήζεσλ ηεο εηαηξείαο πνπ ζα θαηαθέξνπλ λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζνπλ    

5. Γηαθήκηζε θαη ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

6. Ζ γεληθφηεξε εμέιημε ηνπ θιάδνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ησλ ξπζκψλ δσήο 

ησλ ζχγρξνλσλ αλζξψπσλ δίλεη ψζεζε ζηηο πσιήζεηο ηεο εηαηξείαο. 

7. Ζ εχθνιε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο 

8. Τςειφηεξεο πνηφηεηαο θαγεηφ θαη πξνζθνξά πην πγηεηλψλ κελνχ θαη θαθέδσλ  

9. Γξεγνξφηεξε θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε 

10. Πην θηιηθφ πξνζσπηθφ 

11. Παξαγγειία ζηα θαηαζηήκαηα κε επθνιφηεξν θαη απινχζηεξν ηξφπν 

12. Έκθαζε ζηελ θαζαξηφηεηα ησλ θαηαζηεκάησλ 

Απεηιέο (Threats) 

1. Ομχο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ αιπζίδσλ θαθέ 
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2. Αληαγσληζκφο πνπ επεθηείλεηαη θαη ζε επηρεηξήζεηο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ 

θιάδν αιιά ζηνλ επξχηεξν ρψξν ηεο εζηίαζεο θαη ζεξβίξνπλ θαθέ 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηνπο φπσο π.ρ. εζηηαηφξηα 

3. Ζ απμαλφκελε ηάζε ηεο επνρήο πξνο ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη ηελ απνθπγή 

ηεο θαθεΐλεο ζηελ δηαηξνθή φπσο θαη άιισλ βιαβεξψλ ζπζηαηηθψλ  

4. Ο επεξρφκελνο θνξεζκφο ηεο αγνξάο 

5. Αξλεηηθή δηαθήκηζε γηα ηελ εηαηξεία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θήκε γηα 

θαθνκεηαρείξηζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ θαιιηεξγεηψλ ζηηο ρψξεο παξαγσγήο 

θαθέ κε απνηέιεζκα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θαη‟ 

επέθηαζε θαη ηνπ θνηλνχ εηο βάξνο ηεο εηαηξείαο 

6. ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κεηαμχ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ελψλνπλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ πην νξγαλσκέλα ηελ πνιπεζληθή απεηιή 

7. Αξλεηηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο σο μελφθεξηε πνπ έρεη ζθνπφ λα 

«παξαζχξεη» ηνπο θαηαλαισηέο πξνο ηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα αθήλνληαο 

πίζσ ηελ ειιεληθή παξάδνζε 

8. Οη Έιιελεο θαηαλαισηέο ηείλνπλ λα ζπζρεηίδνπλ ηηο αιπζίδεο κε κεγάιεο 

απξφζσπεο εηαηξίεο. 

9. Απεηιή απφ ην αζηαζέο πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζηηο πξνκεζεχηξηεο 

ρψξεο θαθέ  

Ζ επηρείξεζε νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πξνο φθειφο ηεο θαη λα 

επσθειεζεί πξνζαξκφδνληαο ηελ ζηξαηεγηθή ηεο έηζη ψζηε λα εμαρζεί ην θαιχηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα. Παξάιιεια πξέπεη λα αμηνινγήζεη ηηο απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο κε ζθνπφ απηέο λα έρνπλ ην κηθξφηεξν δπλαηφ αληίθηππν ζην κεξίδην 

αγνξάο ηεο ίδηαο κέζα ζηνλ θιάδν.   
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Αζήλα 2006 

 www.indexmundi.com 

 www.tools-and-techniques.24xls.com 

 Δζσηεξηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο 

 ΗCAP, Κιαδηθή Μειέηε, «Καθέο-Αιπζίδεο Καθέ», επηέκβξηνο 2007 

 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business 

Policy, 11ε έθδνζε  

 Marketing Week Magazine, «Flocafe: Μηα αεηζαιείο κάξθα – νξφζεκν», 

Γεψξγηνο Ρνζζνιάηνο 

 www.el.wikipedia.org 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5: ΕΩΣΕΡΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ STARBUCKS 
ΕΛΛΑΔΑ 

5.1 ΕΞΕΣΑΗ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ: ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΣΕΛΕΙΣΑΙ 

 

Γηα λα κπνξέζνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε λα αλαπηχμνπλ επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο 

πξέπεη παξάιιεια κε ην εμσηεξηθφ λα αλαιχνπλ θαη ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο.79 Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη νη δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο πνπ είλαη δπλαηφλ λα εληζρχνπλ ή λα 

πεξηνξίδνπλ κηα πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε κηα επηρείξεζε λα 

εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη θαη λα απνθχγεη επηηπρεκέλα ηηο 

απεηιέο. 80 

Οη παξάγνληεο απηνί πεξηιακβάλνπλ ηε δνκή, ηελ θνπιηνχξα θαη ηνπο πφξνπο ηεο 

επηρείξεζεο θαη δηακέζνπ απηψλ ε επηρείξεζε επηδηψθεη ηελ αλάπηπμε ησλ βαζηθψλ θαη 

αληαγσληζηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο πνπ νδεγνχλ ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 81 

Όηαλ νη ελ ιφγσ ηθαλφηεηεο είλαη αλψηεξεο ηνπ αληαγσληζκνχ ηφηε θαινχληαη 

δηαθξηηηθέο ηθαλφηεηεο (distinctive competences). χκθσλα κε ηελ Αλάιπζε VRIO 

πξνηείλεηαη ν εμήο ηξφπνο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα σο 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα:  

1. Αμία (Value): Πξνζδίδεη ζηνλ θαηαλαισηή αμία θαη πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ; 

2. παληφηεηα (Rareness): Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ ησλ αληαγσληζηψλ; 

3. Γπλαηφηεηα απνκίκεζεο (Imitability): Πφζν δαπαλεξή είλαη γηα ηνπο 

αληαγσληζηέο ε απνκίκεζε ηεο δηαθξηηηθήο απηήο ηθαλφηεηαο; 
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 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 5 (5.2), Εκδόςεισ, Γ. Μπζνου, Ακινα 
2006 
80

 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11
θ
 ζκδοςθ, Κεφ. 5 

(5.1), ”A Resource-Based Approach to Organizational Analysis”, ςελ. 106 
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 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11
θ
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4. Οξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο (Organization): Δίλαη ε επηρείξεζε νξγαλσκέλε 

θαηάιιεια ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξα ηελ δηαθξηηηθή ηεο 

ηθαλφηεηα;  

Αλ ε απάληεζε ζε θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα είλαη ζεηηθή γηα θάπνηα απφ 

ηηο δηαθξηηηθέο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη ε εμεηαδφκελε επηρείξεζε ηφηε απηή ε ηθαλφηεηα 

ζεσξείηαη δχλακε θαη κε εηδηθνχο ρεηξηζκνχο απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο  κπνξεί 

λα εμειηρζεί ζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σέηνηνη ρεηξηζκνί πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ 

Michael Porter σο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο δηέπνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξνζθέξεη ζηνπο θαηαλαισηέο απηφ πνπ επηζπκνχλ ή ρξεηάδνληαη κε 

κεγαιχηεξε επηηπρία απφ φηη νη αληαγσληζηέο.82  

θνπφο θάζε επηρείξεζεο πνπ ηελ ελδηαθέξεη ην πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ είλαη φρη κφλν λα ην απνθηήζεη ρξεζηκνπνηψληαο κε ην ζσζηφ ηξφπν ηηο 

πεγέο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο αιιά λα θαηαθέξεη θαη λα ην δηαηεξήζεη (sustainable 

competitive advantage). Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πιενλέθηεκα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη 

απφ δηάξθεηα (durability) θαη φζν δπλαηφλ κηθξφηεξε δπλαηφηεηα απνκίκεζεο 

(imitability)83. Αθφκα θαη ηφηε φκσο ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο νθείινπλ λα 

είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθά εθφζνλ νη αληαγσληζηέο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα πνιιέο θνξέο 

λα αληηγξάθνπλ ηα δπλαηά ζεκεία ζπλεπψο ην πιενλέθηεκα παχεη λα ζεσξείηαη 

ζηαζεξφ θαη αληαγσληζηηθφ.   

 

5.2 ΒΑΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Γηα λα εμεηαζζεί κε κεγαιχηεξε επηηπρία ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο Starbucks 

Διιάδνο ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηεο φπσο ην φξακα θαη ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ην πξντφλ 

πνπ πσιείηαη θαη ε αμία πνπ πξνζδίδεηαη ζηελ πνηφηεηα απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Gerry Johnson, Kevan Scholes, Exploring Corporate Strategy, 5
θ
 Ζκδοςθ, Κεφ. 6 (6.3), Εκδόςεισ 

Prentice Hall Europe, UK 
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 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business Policy, 11
θ
 ζκδοςθ, Κεφ. 5 

(5.1), ”A Resource-Based Approach to Organizational Analysis”, ςελ. 108 
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5.2.1 ΑΠΟ ΣΟ ΟΡΑΜΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΟΛΗ 

 

«Η θαζηέξσζε ησλ Starbucks σο ν θύξηνο πξνκεζεπηήο ηνπ ηειεηόηεξνπ θαθέ ζηνλ 

θόζκν θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο δηαηεξώληαο ηηο αξρέο ηεο ρσξίο 

δηαιιαθηηθόηεηα.» (Howard Schultz)84 

«Η έκπλεπζε θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ αλζξώπηλνπ πλεύκαηνο κέζα από έλα θιηηδάλη θαθέ 

γηα θάζε άλζξσπν, θάζε ζηηγκή, ζε θάζε γεηηνληά.» 85 

Σα ζηειέρε πνπ δηακνξθψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπλ θαιά φρη κφλν ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζήο ηνπο 

αιιά θαη ην πνπ νη ίδηνη ζα ήζειαλ ε επηρείξεζε ηνπο λα βξίζθεηαη κεηά απφ θάπνηα 

ρξφληα ιεηηνπξγίαο, κε άιια ιφγηα ην φξακα θαη ηελ απνζηνιή ηεο εηαηξείαο.   

Ζ απνζηνιή δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά ν ιφγνο χπαξμεο ηνπ νξγαληζκνχ ή ηεο 

επηρείξεζεο. Σν φξακα θαη ε απνζηνιή είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ εχθνιε θαηαλφεζε 

ησλ εθάζηνηε ζηφρσλ. Δίλαη ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ, 

γηα ηε ζέζπηζε πξνηεξαηνηήησλ, γηα ηελ θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ θαη ππεπζπλνηήησλ.86 

Οη θπξηφηεξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κηα επηρείξεζε πξέπεη λα πηνζεηήζεη δήισζε 

απνζηνιήο είλαη φρη κφλν φηη εμαζθαιίδεη νκνθσλία ζρεηηθά κε ηνλ επηρεηξεζηαθφ 

ζθνπφ αιιά θαη βνεζά ζηελ ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, δίλνληαο ην γεληθφηεξν 

επηρεηξεζηαθφ ζηίγκα θαη θιίκα. Σαπηφρξνλα, ιεηηνπξγεί ζαλ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο 

απφδνζεο ησλ ζηειερψλ θαη ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε ζηειέρσζε ηνπ 

νξγαληζκνχ.87 

πλδπάδνληαο φια ηα παξαπάλσ, ε απνζηνιή ησλ Starbucks Coffee είλαη θάηη 

πεξηζζφηεξν απφ θάπνηεο ιέμεηο γξακκέλεο ζε ραξηί - είλαη ε θηινζνθία πνπ δηέπεη ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία. 

Όξακα ηνπ Schultz απνηεινχζε ε δεκηνπξγία κηαο εηαηξείαο κε αξρέο γηα ηηο νπνίεο νη 

εξγαδφκελνη λα αηζζάλνληαη ππεξήθαλνη θαζψο θαη λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ, κε πξνηεξαηφηεηα ην ρηίζηκν κηαο ζρέζεο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη 

ζεβαζκνχ κεηαμχ απηψλ θαη ηεο δηνίθεζεο. Παξάιιεια, πεπνίζεζή ηνπ ήηαλ ε 
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αλαγθαηφηεηα γηα ζεβαζκφ πξνο ηνπο ππαιιήινπο ηεο εηαηξείαο, ψζηε λα εκπλένληαη, 

λα εκςπρψλνληαη αιιά θαη ηαπηφρξνλα λα κνηξάδνληαη ηνπο θαξπνχο ηεο επηηπρίαο. 

Φηινδνμία ηνπ απνηεινχζε ε εμέιημε ηεο Starbucks ζην πιένλ αμηνζέβαζην «φλνκα» 

(brand name) ζην ρψξν ηνπ θαθέ αιιά θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο ζαλ επηρείξεζε κε 

ηζρπξή εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα.  

Ζ πξψηε δήισζε απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο ήηαλ ε εμήο:  «Να θαζηεξώζνπκε ηα 

Starbucks σο ηνλ εγεηηθό πξνκεζεπηή ηνπ πην εθιεθηνύ θαθέ ζηνλ θόζκν, θαη 

ηαπηόρξνλα λα δηαηεξήζνπκε ηηο αξρέο καο θαζώο αλαπηπζζόκαζηε». 

ηελ πνξεία ηα αλψηαηα δηνηθεηηθά ζηειέρε ζε ζπλεξγαζία κε ην Howard Schultz, 

δεκηνχξγεζαλ ηελ παξαθάησ πην πιήξε θαη εθηεηακέλε δήισζε απνζηνιήο ε νπνία 

θαη αλαγξάθεηαη ζην πίζσ κέξνο ηεο αηνκηθήο θάξηαο θάζε εξγαδνκέλνπ. 

 «Οη παξαθάησ έμη θαηεπζπληήξηεο αξρέο καο βνεζνύλ λα κεηξάκε ηελ νξζόηεηα ησλ 

απνθάζεώλ καο: 

 Να πξνζθέξνπκε έλα άξηζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο θαη λα θεξόκαζηε ν έλαο 

ζηνλ άιιν κε ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα.  

 Να απνδερόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα, σο έλα νπζηαζηηθό ζπζηαηηθό ηνπ ηξόπνπ 

κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγνύκε ζηελ επηρείξεζή καο.  

 Να εθαξκόδνπκε ηα πςειόηεξα πξόηππα αξηηόηεηαο ζηελ αγνξά, ην 

θαβνύξδηζκα θαη ην θξέζθν ζεξβίξηζκα ηνπ θαθέ καο.  

 Να απνθηνύκε εμαηξεηηθά ηθαλνπνηεκέλνπο πειάηεο θάζε ζηηγκή.  

 Να ζπκβάιινπκε ζεηηθά ζην θνηλσληθό καο ζύλνιν θαη ην πεξηβάιινλ.» 

 «Η Starbucks δεζκεύεηαη ζηνλ ξόιν ηνπ εγέηε όζνλ αθνξά ηελ πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε ζε όια ηα επίπεδα.88» 

Σαπηφρξνλα, ζην site ηεο εηαηξείαο ζην internet δηαθαίλεηαη μεθάζαξα ε απνζηνιή ηεο 

εηαηξείαο σο παξαθάησ: 

Η Αποστολή μας στην STARBUCKS89 
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Να εκπλένπκε θαη λα θαιιηεξγνύκε ην αλζξώπηλν πλεύκα- έλαλ άλζξσπν, κηα θνύπα 

θαθέ θαη κηα γεηηνληά θάζε θνξά. Οη αξρέο πνπ βνεζνύλ λα δνύκε ηελ απνζηνιή καο 

θάζε εκέξα είλαη νη αθόινπζεο: 

Ο καυές μας 

Σεκαζία είρε πάληα-θαη ζα έρεη πάληα- ε πνηόηεηα. 

Γεζκεπόκαζηε ζην λα πξνκεζεπόκαζηε κε ήζνο θαη ππεπζπλόηεηα ηνπο πην εθιεθηνύο 

θόθθνπο θαθέ, λα ηνπο θαβνπξδίδνπκε κε κεγάιε θξνληίδα θαη λα βειηηώλνπκε ηηο δσέο 

ησλ αλζξώπσλ πνπ ηνπο θαιιηεξγνύλ. 

Γίλνπκε κεγάιε ζεκαζία ζε όια απηά, ην έξγν καο δελ ηειεηώλεη πνηέ. 

 

Οι σσνεργάτες μας 

Απνθαινύκαζηε ζπλεξγάηεο επεηδή γηα καο δελ είλαη απιά κηα δνπιεηά, είλαη ην πάζνο 

καο. 

Όινη καο ζεβόκαζηε ηε δηαθνξεηηθόηεηα θαη δεκηνπξγνύκε έλα ρώξν ζηνλ νπνίν ν 

θαζέλαο από εκάο κπνξεί λα είλαη ν εαπηόο ηνπ. 

Φεξόκαζηε πάληα ν έλαο ζηνλ άιιν κε ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα. 

Αληηκεησπίδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν βάζεη απηνύ ηνπ πξνηύπνπ. 

 

Οι πελάτες μας 

Δίκαζηε πιήξσο εζηηαζκέλνη ζηνπο πειάηεο καο. 

Κηίδνπκε ζρέζεηο θηιίαο θαη εκπηζηνζύλεο αλπςώλνληαο ηε δηάζεζε ησλ πειαηώλ καο 

έζησ θαη γηα ιίγεο ζηηγκέο. 

Σίγνπξα όια μεθηλνύλ κε ηελ ππόζρεζε ελόο ηέιεηα παξαζθεπαζκέλνπ ξνθήκαηνο, αιά 

ε δνπιεηά καο είλαη θάηη πεξηζζόηεξν από απηό. 

Σηελ πξαγκαηηθόηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ αλζξώπηλε επαθή. 

 

Σα καταστήματά μας 

Όηαλ νη πειάηεο καο ληώζνπλ όηη βξίζθνληαη ζην δηθό ηνπο ρώξν, 

ηόηε ηα θαηαζηήκαηά καο κεηακνξθώλνληαη ζε πξαγκαηηθό παξάδεηζν, 

έλα δηάιιεηκα από ηα πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο, 

έλα κέξνο όπνπ κπνξνύλ λα ζπλαληεζνύλ κε θίινπο. 
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Απόιαπζε αλάινγα κε ηνπο ξπζκνύο δσήο – άιιεο θνξέο αξγή θαη απνιαπζηηθή θαη 

άιιεο θνξέο πην γξήγνξε. 

Καηαζηήκαηα γεκάηα Αλζξσπηά. 

 

Η γειτονιά μας 

Κάζε θαηάζηεκα απνηειεί κέξνο κηαο θνηλόηεηαο θαη ε ελεξγή ζπκκεηνρή καο ζε απηή, 

σο θαινί γείηνλεο, είλαη γηα εκάο δέζκεπζε. 

Θέινπκε λα είκαζηε εππξόζδεθηνη νπνπδήπνηε δξαζηεξηνπνηνύκαζηε. Μπνξνύκε λα 

είκαζηε κηα δύλακε ζεηηθήο ελέξγεηαο θέξλνληαο ζε επαθή ηνπο partners καο θαη ηνπο 

πειάηεο καο θαη ηελ ηνπηθή θνηλόηεηα κε ζθνπό λα ζπλεηζθέξνπκε θάζε εκέξα. 

Τώξα βιέπνπκε όηη ε επζύλε καο – θαη ε δπλαηόηεηα καο λα πξνζθέξνπκε – είλαη 

αθόκα κεγαιύηεξε. 

Ο θόζκνο πξνζδνθά από ηελ Starbucks λα ζέζεη λέν πξόηππν γηα κηα αθόκα θνξά. 

Θα εγεζνύκε απηνύ ηνπ έξγνπ. 

 

Οι μέτοτοί μας 

Γλσξίδνπκε όηη απνδίδνληαο ζε θαζέλαλ από ηνπο παξαπάλσ ηνκείο πξνζθέξνπκε ην 

είδνο ηεο επηηπρίαο πνπ αληακείβεη ηνπο κεηόρνπο καο. 

Έρνπκε ηελ πιήξε επζύλε γηα ηε ζσζηή εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ παξακέηξσλ, έηζη 

ώζηε ε Starbucks – θαη όινη όζνπο επεξεάδεη- λα ζπλερίζνπλ λα πξννδεύνπλ. 

Πάμε μπροστά.90 

 

5.2.2 ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ 

 

«Ο Καθέο καο: 

Απηό πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζόηεξν ήηαλ πάληα θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ε πνηόηεηα. 

Δίκαζηε παζηαζκέλνη κε ην λα ζπιιέγνπκε ηνπο ηειεηόηεξνπο θόθθνπο θαθέ κε ηηο πιένλ 

εζηθέο κεζόδνπο, λα θαβνπξδίδνπκε ηνλ θαθέ κε εμαηξεηηθή θξνληίδα θαη λα 

βειηηώλνπκε ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ θαιιηεξγεηώλ ηνπ θαθέ. Ννηαδόκαζηε βαζηά γηα 

όια ηα παξαπάλσ. Η δνπιεηά καο δελ ηειεηώλεη πνηέ» (Μέξνο ηεο απνζηνιήο ηεο 

                                                           
90

 www.starbucks.com 



Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

60 
 

επηρείξεζεο Starbucks, όπσο αθξηβώο αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο 

www.starbucks.com/mission) 

Οη πειάηεο ησλ Starbucks δηεζλψο απνιακβάλνπλ ηνπο εμαηξεηηθνχο θαθέδεο θαη ηα 

παξαδνζηαθά ξνθήκαηα κε βάζε ηνλ espresso, γεπζηηθά FrappuccinoTM –ξνθήκαηα 

αλάκεηθηα κε πάγν, απνθιεηζηηθφηεηαο ησλ Starbucks- θαη ηζάη Tazo θαζψο θαη 

πεξηζζφηεξεο απφ δέθα έμη δηαθνξεηηθέο πνηθηιίεο θαθέ ζε θφθθνπο, ν νπνίνο αιέζεηαη 

απφ ην πξνζσπηθφ ησλ θαηαζηεκάησλ – γηα φζνπο επηζπκνχλ λα ηνλ απνιαχζνπλ ζην 

ζπίηη – αλάινγα κε ηελ ζπζθεπή θαθέ πνπ δηαζέηνπλ. Παξάιιεια, κφλν ζηα Starbucks 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πξνζσπηθνχ ξνθήκαηνο, αλάινγα κε ηηο 

πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ηνπ θαζελφο: κε επηπιένλ espresso, ρσξίο θαθεΐλε, κε γάια 

ζφγηαο ή άπαρν θ.ά.91 Δπίζεο, ηα Starbucks έρνπλ άδεηα λα πσινχλ έλα κεγαιχηεξν 

εχξνο πξντφλησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: ηζάη ηεο εηαηξείαο Tazo Tea, λεξφ Ethos 

water, Starbucks compact disks (cd‟s), παγσηά Starbucks, ιηθέξ, θάπνηα 

γαιαθηνθνκηθά πξντφληα αιιά θαη είδε φπσο θνχπεο κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο θαη 

άιια παξφκνηα πξντφληα92.   

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί ην πξσηνπνξηαθφ πξντφλ ησλ Starbucks, ν θαθέο 

Estima Blend, ν νπνίνο πξνζθέξεηαη ζε 28 ρψξεο. Ζ νλνκαζία ηνπ έρεη πξνθχςεη απφ 

ηελ ηζπαληθή ιέμε «estima» ε νπνία κεηαθξάδεηαη σο «ακνηβαίνο ζεβαζκφο» θαη 

αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εηαηξείαο θαη ησλ πηζηνπνηεκέλσλ απφ ηελ 

νξγάλσζε Fair Trade Certified93 θαιιηεξγεηψλ θαθέ. Ζ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ θαθέ Estima 

Blend είλαη φηη πξνέξρεηαη κφλν απφ πηζηνπνηεκέλνπο κηθξνθαιιηεξγεηέο θαη 

κεηαθξάδεηαη ζαλ κηα πξνζπάζεηα ηεο εηαηξείαο λα εληζρχζεη ηηο κηθξέο απηέο νκάδεο 

αγξνηψλ94.    

Μηα αθφκα πξσηνπνξία ησλ Starbucks είλαη φηη πνιινί απφ ηνπο θαθέδεο πνπ πσινχλ 

απνηεινχλ βηνινγηθά πξντφληα ηα νπνία έρνπλ θαιιηεξγεζεί ρσξίο ηελ ρξήζε ρεκηθψλ 

ιηπαζκάησλ, κε αγλφ ρψκα θαη λεξφ (certified organics). Παξφηη δελ έρνπλ ζηελ 

ζπζθεπαζία ηνπο ην αληίζηνηρν ζήκα πηζηνπνίεζεο ε θαιιηέξγεηά ηνπο έρεη γίλεη 

ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ νη πξαθηηθέο θαιιηέξγεηαο βηνινγηθψλ πξντφλησλ. 

Ζ επίζεκε πηζηνπνίεζε απαηηεί απφ ηνπο παξαγσγνχο θαθέ λα επηβεβαηψζνπλ φηη 
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αθνινπζνχλ ηηο πξαθηηθέο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο αιιά ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο 

απαηηείηαη ε πξαγκαηνπνίεζε καθξνρξφλησλ θαη επαλαιακβαλφκελσλ ειέγρσλ ζην 

ρψκα95. ε παγθφζκην επίπεδν κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ παξαγφκελνπ θαθέ είλαη 

πηζηνπνηεκέλν σο βηνινγηθφ. ηα Starbucks ν βηνινγηθφο θαθέο πσιείηαη κε ηελ 

νλνκαζία Serena Organic Blend, φπνπ serena ζηα ηζπαληθά ζεκαίλεη εξεκία, γαιήλε.  

Ο θαθέο πςειήο πνηφηεηαο είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηηπρίαο ησλ Starbucks. 

Γηα ηελ εμαζθάιηζή ηνπ, ε Starbucks, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Conservation International, 

ζέζπηζαλ ην 2001 έλα πιαίζην νδεγηψλ θνηλσληθήο επζχλεο γχξσ απφ ηελ αγνξά 

θαθέ, ηηο επνλνκαδφκελεο Δθαξκνγέο C.A.F.E. (Δθαξκνγέο Ηζνηηκίαο Καθέ θαη 

Καιιηεξγεηή). Οη νδεγίεο απηέο ηζρχνπλ γηα ηελ αγνξά θαθέ ζε φιν ηνλ θφζκν θαη 

έρνπλ ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα παξάγνληαη νη δίθαηεο θαη ακνηβαία επηθεξδείο ζρέζεηο κε 

ηνπο θαιιηεξγεηέο θαθέ, ηνπο ππαιιήινπο ηνπο θαη ηηο επξχηεξεο θνηλφηεηεο ζηηο 

νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη παξάιιεια λα δηαζθαιίδεηαη ε πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο. 

Όκσο ν ηέιεηνο θαθέο είλαη κφλν ε αξρή ηεο ζπλνιηθήο Δκπεηξίαο Starbucks, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηελ «ζχλδεζε» κε ηνπο πειάηεο θαη ηελ πξνζπάζεηα ησλ Starbucks λα 

πξνζθέξνπλ ζπλερψο κνλαδηθέο ππεξεζίεο. «Όηαλ επηζθέπηεζαη έλα Starbucks, δελ 

απνιακβάλεηο κόλν θαθέ πςειήο πνηόηεηαο – αιιά ζπλαληάο ππέξνρνπο αλζξώπνπο, 

αθνύο πνηνηηθή κνπζηθή θαη ραιαξώλεηο ζε έλα άλεην θαη επράξηζην ρώξν 

ζπλάληεζεο», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηεο Starbucks Coffee, Howard Schultz. «Σηα Starbucks, πξνζπαζνύκε λα ρηίζνπκε 

αλζξώπηλεο ζρέζεηο κε θάζε έλαλ από ηνπο πειάηεο καο μερσξηζηά. Γελ είκαζηε κηα 

επηρείξεζε θαθέ πνπ ζεξβίξνπκε ηνπο αλζξώπνπο αιιά κηα επηρείξεζε αλζξώπσλ 

πνπ ζεξβίξνπλ θαθέ96». Με έκπλεπζε απφ ηελ επξσπατθή παξάδνζε ησλ θαθέ, ηα 

Starbucks γίλνληαη ην «ηξίην κέξνο», ν ρψξνο αλάκεζα ζηελ δνπιεηά θαη ην ζπίηη, 

ρψξνο γηα παξέα ή γηα απνκφλσζε, γηα μεθνχξαζε ή γηα έκπλεπζε, γηα ηελ αλάγλσζε 

ελφο βηβιίνπ ή γηα ζπδήηεζε κε θίινπο, γηα θάζε ζηηγκή θαη θάζε δηάζεζε. 

 

5.3 ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Ζ θαηαλφεζε ηεο δνκήο ηεο επηρείξεζεο βνεζά ζηε δηακφξθσζε απνηειεζκαηηθήο 

επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. Αλ ε δνκή είλαη ζπκβαηή κε ηε ζηξαηεγηθή ή κε κηα 
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αιιαγή ζε απηή ηφηε είλαη αλακελφκελν ε ζηξαηεγηθή λα επηηχρεη. Σν αληίζεην 

ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε δνκή παξνπζηάδεηαη αζχκβαηε κε ηελ πξνηεηλφκελε 

ζηξαηεγηθή97.  

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Starbucks βαζίδεη ηηο αξρέο δηαθπβέξλεζήο ηνπ ζε 

ηζρπξνχο θαλφλεο εζηθήο. Απνηειείηαη απφ ελλέα κέιε ελψ Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ν Howard Schultz. Ζ εηαηξεία έρεη δηνξίζεη επηηξνπέο  

αλεμάξηεησλ δηεπζπληψλ πνπ δηνηθνχλ ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο: Έιεγρνο θαη 

πκκφξθσζε ζηηο αξρέο ηεο εηαηξείαο, Παξνρέο, Γηαρείξηζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο,  Υξεκαηηζηεξηαθφο ηνκέαο θαη Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε98.     

Τπάξρνπλ πνιιά θαη απζηεξά θαζνξηζκέλα θξηηήξηα βάζεη ησλ νπνίσλ επηιέγνληαη ηα 

άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ην Γ.. ηεο εηαηξείαο θαη ηα νπνία θαηά θχξην ιφγν βαζίδνληαη 

ζηελ αθεξαηφηεηα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο θαη ηελ εζηθή ηνπο. Παξάιιεια, 

επηδηψθεηαη ε πνηθηιία ζηα άηνκα πνπ ζηειερψλνπλ ηηο δηνηθεηηθέο ζέζεηο ηεο 

επηρείξεζεο φρη κφλν ζε επαγγεικαηηθφ επίπεδν αιιά θαη ζε εκπεηξία, θχιν, 

εζληθφηεηα, πξνέιεπζε θαη νπνηνδήπνηε άιιν ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξνπνίεζεο ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη ε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ απφςεσλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη απφ ηα 

ελλέα κέιε ηνπ Γ.. ν έλαο θαηάγεηαη απφ ηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, δχν είλαη Αθξν-

Ακεξηθαλνί θαη ππάξρνπλ δχν γπλαίθεο.  

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2007 ην Γ.. ζέζπηζε ηελ θαζηέξσζε ηεο ςήθνπ ηεο πιεηνςεθίαο 

ησλ κεηφρσλ έηζη ψζηε λα δηαδξακαηίδνπλ νη κέηνρνη ζεκαληηθφηεξν ξφιν ζηελ εθινγή 

ησλ δηεπζπληψλ99.  

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο κπνξνχλ πάληα λα παξέρνπλ ηηο 

πξνηάζεηο ηνπο ζην Γ.. κέζσ ησλ ηειεθσληθψλ γξακκψλ Business Contact Helpline 

θαη Audit line. Σαπηφρξνλα, κπνξνχλ λα ζηέιλνπλ επηζηνιέο πξνο ην Γ.. ή πξνο ηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο δηεπζπληέο ή επηηξνπέο. 
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5.4 ΠΟΡΟΙ ΣΗ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

Πφξνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ηα ζηνηρεία πνπ απηή δηαζέηεη γηα λα ρξεζηκνπνηήζεη κε 

ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 100.  Ζ ζπαληφηεηα ησλ πφξσλ θαζψο θαη ε ζσζηή 

ρξήζε ηνπο ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηε δπζθνιία απνκίκεζεο ηνπο απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ απφθηεζε 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο101. Οη κνλαδηθφηεηα ησλ πφξσλ ζηελ 

νπζία απνηειεί πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.   

Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλνληαη νη πφξνη είλαη: Φπζηθνί, Αλζξψπηλνη, 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί θαη Άυινη πφξνη. ε απηφ ην ζεκείν αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ζηνπο 

πφξνπο κηαο επηρείξεζεο κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ φρη κφλν εθείλνη ηνπο νπνίνπο 

θαηέρεη λφκηκα αιιά θαη θάπνηεο ζηξαηεγηθά πνιχ ρξήζηκεο πεγέο ή πιεξνθνξίεο 

φπσο ην δίθηπν ησλ γλσξηκηψλ ή ην πειαηνιφγην102.  

 

5.4.1.  ΥΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Starbucks εκπεξηέρνληαη ηα κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί 

γηα ηελ παξαζθεπή ηνπ θαθέ ζηα ζεκεία πψιεζεο, ηα ςπγεία θαη φια ηα κέζα ή 

κεραλήκαηα ζπληήξεζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ηα θηίξηα αιιά θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

κέζν ή κεράλεκα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πσινχκελνπ πξντφληνο.  

Δθείλν πνπ έρεη ζεκαζία είλαη ε αμία ησλ θπζηθψλ πφξσλ γηα ηελ επηρείξεζε κε άιια 

ιφγηα ην θαηά πφζν νη πφξνη απηνί είλαη αξθεηνί θαη ηθαλνί λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή ψζηε λα κελ ππάξρεη έιιεηςε θαη λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε απνδνηηθφηεηα 

ηνπο θαη ην βέιηηζην απνηέιεζκα γηα ηελ εηαηξεία. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί απηφ 

πξσηαξρηθφ ξφιν δηαδξακαηίδνπλ παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ησλ κεραλεκάησλ, ε 

θαηάζηαζή ηνπο θαη ε ζπρλφηεηα ζπληήξεζεο.  
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Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε Starbucks έρεη πξνβιέςεη πξαγκαηνπνηψληαο 

ζπκθσλίεο ζε πιαίζηα ζπκβάζεσλ κε εηδηθνχο ηερληθνχο βάζεη ησλ νπνίσλ ππάξρεη 

άκεζε επηζθεπή ησλ κεραλψλ θαη νπνησλδήπνηε παγίσλ ζηνηρείσλ ρξεζηκνπνηνχληαη 

απφ ηα θαηαζηήκαηα, αλ ρξεηαζηεί. Παξάιιεια, ππάξρεη δηαζέζηκνο ηερληθφο κε έδξα 

ζηελ επηρείξεζε ν νπνίνο αλά πάζα ζηηγκή βξίζθεηαη φπνπ απαηηείηαη θαη φπνπ 

ππάξρεη αλάγθε επηζθεπήο. Απνζέκαηα κεραλεκάησλ βξίζθνληαη πάληα ζηελ εηαηξεία 

ψζηε λα είλαη δηαζέζηκα ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί αλαγθαία ε αληηθαηάζηαζε ησλ ελ 

ιεηηνπξγία κεραλεκάησλ103. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη καο ππνδεηθλχνπλ αλ ε επηρείξεζε  δηαζέηεη ηα εθφδηα λα 

ππνζηεξίμεη ηελ αλάιεςε κηαο ζηξαηεγηθήο104. Αλαθνξηθά κε ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο ε εηαηξεία αληιεί ηα θεθάιαηά ηεο απφ ηελ κεηνρή πνπ 

δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Υξεκαηηζηήξην NASDAQ Global Select Market κε ην 

ζπκβνιηζκφ “SBUX”. Οη κέηνρνη ηεο εηαηξείαο είλαη ζπλεξγάηεο, πειάηεο, θπβεξλήζεηο, 

κέιε θνηλνηήησλ, κέιε πεξηβαιινληηθψλ νξγαλψζεσλ, αθηηβηζηέο θαη πνιινί άιινη. Ζ 

εηαηξεία είλαη ππέξκαρε ηεο ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζηελ πνξεία ηεο θαη 

κέζσ ζπδεηήζεσλ θαη ζπλερνχο επαθήο, επηδηψθεη λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο θαη 

ηηο επηζπκίεο ηνπο αιιά θαη λα αθνχεη ηηο ιχζεηο ή ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηελ 

απαζρνινχλ. 

ηελ Διιάδα, ε Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ.Δ. είλαη θνηλνπξαμία κε ηελ κεηέξα 

εηαηξεία Starbucks ησλ Ζ.Π.Α. θαη δελ είλαη εηζεγκέλε ζην Διιεληθφ Υξεκαηηζηήξην.  

 

5.4.2 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ - Η ΑΞΙΑ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

 

«Οη ζπλεξγάηεο καο: 

Καινύκαζηε ζπλεξγάηεο (partners) δηόηη δελ απνηειεί γηα καο απιά κηα δνπιεηά, είλαη ην 

πάζνο καο. Μαδί αγθαιηάδνπκε ηελ πνηθηιία θαη δεκηνπξγνύκε έλα κέξνο όπνπ θαζέλαο 

από εκάο κπνξεί λα είλαη ν εαπηόο ηνπ. Σπκπεξηθεξόκαζηε πάληα κεηαμύ καο κε 

ζεβαζκό θαη αμηνπξέπεηα θαη δηαηεξνύκε πάληα απηέο ηηο αξρέο.»105 
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Ζ Starbucks πξνζθέξεη έλα ηδηαίηεξν concept βαζηζκέλν ζηελ πξνζθνξά πνιχ 

πςειήο πνηφηεηαο θαθέ ζε έλα πνιχ πςειήο πνηφηεηαο πεξηβάιινλ. Χζηφζν, θεληξηθή 

αξρή ζηελ θηινζνθία ησλ Starbucks, πνπ μεθηλά απφ ηε «κεηέξα» εηαηξεία θαη 

δηαηξέρεη ηελ παξνπζία ηεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν είλαη φηη «νη άλζξσπνη είλαη πάληα 

πην ζεκαληηθνί από ην πξντόλ». Ζ θηινζνθία απηή ηεο εμαζθαιίδεη άξηζηεο ζρέζεηο κε 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο θαη θπξίσο κε ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα Starbucks ηνπο νπνίνπο ε 

εηαηξεία δελ ζεσξεί «ππαιιήινπο» αιιά «ζπλεξγάηεο». ην θιίκα απηφ, δελ είλαη 

ηπραίν φηη ην 2007 ε Starbucks αλαθεξχρζεθε σο κηα απφ ηηο «100 Καιχηεξεο Δηαηξείεο 

γηα λα εξγάδεηαη θαλείο» θαη ζηηο δχν φρζεο ηνπ Αηιαληηθνχ, δειαδή ηφζν ζηηο Ζ.Π.Α. 

(Fortune Magazine, 100 Best Companies to Work For) φζν θαη ζηελ Δπξψπε (Great 

Place to Work Institute Europe, 100 Best Work Places in Europe)106. Δπίζεο ην 2009 

ςεθίζηεθε σο The Most Ethical Company in the European coffee market by Allegra. 

ηελ Starbucks Coffee Company απαζρνινχληαη ζηηο κέξεο καο πεξηζζφηεξνη απφ 

172.000 ζπλεξγάηεο παγθνζκίσο. ηηο Ζ.Π.Α. ππάξρεη ε δπλαηφηεηα επηινγήο σξαξίνπ 

κεξηθήο ή νιηθήο απαζρφιεζεο θαη νη ζπλεξγάηεο ησλ Starbucks δηθαηνχληαη έλα 

πξνλνκηαθφ παθέην πνπ πεξηιακβάλεη ρνξεγήζεηο παθέησλ κεηνρψλ κέζσ ηνπ Bean 

Stock, ηνπ πξνγξάκκαηνο επηινγήο κεηνρψλ πνπ εθαξκφδεηαη ζε φιε ηελ εηαηξεία. Ζ 

Starbucks ήηαλ κηα απφ ηηο πξψηεο εηαηξείεο θαθέ ζηελ Ακεξηθή πνπ πξνζέθεξε 

πξνλφκηα πεξίζαιςεο αιιά θαη κεηνρέο ζηνπο ππαιιήινπο ηεο.  

Ο Πξφεδξνο ηεο εηαηξείαο δηαηείλεηαη φηη δηαζέηεη ην πιένλ θαηαξηηζκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ απφ ηνλ Αληηπξφεδξν έσο ηνπο ηθαλνχο ππαιιήινπο πνπ εμππεξεηνχλ κέζα 

ζηα θαηαζηήκαηα. Παξάιιεια, ε εηαηξεία έρεη θαηαλνήζεη φηη νη άλζξσπνη είλαη ν 

αθξνγσληαίνο ιίζνο ηεο επηηπρίαο ηεο θαη γλσξίδεη πσο νη ηδέεο ησλ ζπλεξγαηψλ, ε 

αθνζίσζε θαη ε ζχλδεζε κε ηνπο πειάηεο είλαη ζεκειηψδεο γηα ηελ εκπεηξία Starbucks.  

Κάζε ζπλεξγάηεο ζπκκεηέρεη ζε έλα εθηελέο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

πεξηιακβάλεη βαζηά γλψζε ηνπ θαθέ, εμεηδίθεπζε ζηα πξντφληα θαη δέζκεπζε ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ε πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο 

γηα ηνπο λενπξνζιακβαλφκελνπο ζπλεξγάηεο ηεο, αθφκα θαη γηα ηνπο πςειφβαζκνπο 

εκπεξηέρεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο ζε φια ηα πφζηα έηζη ψζηε λα γλσξίζνπλ φια ηα 

ηκήκαηα θαη λα αληηιεθζνχλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηελ ζπλνιηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο107.  

Ζ Starbucks δηεθδηθεί επάμηα ηνλ ηίηιν ηεο κεγαιχηεξεο δχλακεο απφ εηδηθνχο ζην 

ρψξν ηνπ θαθέ. Μέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Starbucks Coffee Master, νη ζπλεξγάηεο 
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απνιακβάλνπλ ζπκπιεξσκαηηθή εθπαίδεπζε ζε ζέκαηα φπσο ε αγνξά ηνπ θαθέ, νη 

ηερληθέο δνθηκαζίαο ηνπ θαθέ θαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ θαθέ ζην ζπίηη. Μεηά ηελ 

πηζηνπνίεζε, ν θάζε λένο Coffee Master επηβξαβεχεηαη κε κηα καχξε πνδηά θαη 

ζεσξείηαη αλαγλσξηζκέλε απζεληία ζηνλ θαθέ ζην θαηάζηεκά ηνπ. Με εθιεπηπζκέλν 

νπξαλίζθν αιιά θαη ηέιεηα επηθνηλσληαθά πξνζφληα νξγαλψλεη θαη εγείηαη ζε ζεκηλάξηα 

γηα ηνλ θαθέ θαη ηε δνθηκή θαθέ γηα άιινπο ζπλεξγάηεο θαη πειάηεο108.  Ο ζεζκφο ηνπ 

Coffee Master/Ambassador ηζρχεη θαη ζηελ Διιάδα. 

Ζ Starbucks δεζκεχεηαη φρη κφλν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο, ηελ αθεξαηφηεηα θαη 

ηελ άςνγε γεχζε ηνπ θαθέ αιιά θαη γηα ηελ αμία πνπ πξνζδίδεη ζηνπο αλζξψπνπο πνπ 

απαζρνιεί. Οη αξρέο απηέο δηαρένληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, νπνπδήπνηε ππάξρνπλ θαη 

ιεηηνπξγνχλ θαηαζηήκαηα ηεο Starbucks. ηελ Διιάδα, γηα ηελ Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία 

Καθέ ΑΔ, ε Partner Resources Director επηζεκαίλεη: «Οπνηνδήπνηε επηρεηξεζηαθό 

πιάλν ζα απνδεηρζεί άρξεζην, άςπρν, εάλ νη άλζξσπνί καο δελ ην πηζηέςνπλ, δελ ηνπ 

δώζνπλ θνκκάηη ηεο ςπρήο ηνπο γηα λα ην πξαγκαηώζνπλ. Ο θόζκνο ηαπηίδεηαη κε ηε 

Starbucks, επεηδή ηαπηίδεηαη κε όηη απηή αληηπξνζσπεύεη, θάηη πνιύ πεξηζζόηεξν από 

έλαλ εμαηξεηηθό θαθέ. Τε δηάζεζε απηή ηε δεκηνπξγνύλ νη ζπλεξγάηεο πνπ εηνηκάδνπλ 

ηα ξνθήκαηά καο. 'Όηαλ νη εξγαδόκελνη ηαπηηζηνύλ κε ηελ εηαηξεία ηνπο, όηαλ 

αλαπηύμνπλ κε απηή ζπλαηζζεκαηηθό δεζκό, γίλνληαη ε πεγή ησλ θαηλνηνκηώλ ηεο, θαη ε 

αθνζίσζή ηνπο αλαβαζκίδεη ην επίπεδν ηεο εηαηξείαο. Απηή, άιισζηε, είλαη θαη ε ηζηνξία 

ηεο Starbucks». 

Σέινο, ε Partner Resources Director ηνλίδεη φηη «Η Starbucks ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ εηαηξηθή ηεο θνπιηνύξα, όζνλ αθνξά ζηελ αλαδήηεζε θαη πξόζιεςε ησλ 

θαηάιιεισλ αλζξώπσλ, ηελ δηαηήξεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Φξεζηκνπνηνύκε έλα 

ζύλνιν εξγαιείσλ παγθνζκίσο, ην νπνίν κάο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε μεθάζαξε 

ηελ εηθόλα ηνπ αλζξώπνπ ηεο Starbucks θαη πώο απηόο κπνξεί λα αλαπηπρζεί κέζα 

ζηελ εηαηξεία καο. Σε θάζε πεξίπησζε, δε ζπζηάδνπκε ηελ πνηόηεηα ηνπ βαζηθνύ 

ζηνηρείνπ κηαο εηαηξείαο, ηνλ άλζξσπν, πξνο ηηκή ελόο βξαρππξόζεζκνπ θέξδνπο, αιιά 

αληίζεηα επελδύνπκε ζηαζεξά ζε απηόλ109». 

Μεηά απφ φια φζα πξναλαθέξζεθαλ, δελ απνηειεί ηπραίν γεγνλφο ην φηη ε εηαηξεία 

έρεη δηαθξηζεί σο κηα απφ ηηο «100 Best Companies to Work For» γηα ην έηνο 2005, απφ 

ην πεξηνδηθφ Fortune ζηηο Ζ.Π.Α. ηελ ιίζηα δε πνπ αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ιηαλεκπφξην ε Starbucks  βξίζθεηαη ζηε δεχηεξε ζέζε. Ζ 

Starbucks ζεσξεί ηα άηνκα πνπ πξνζιακβάλεη γηα λα εξγαζζνχλ ζηα θαηαζηήκαηα ηεο 
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ζαλ κέξνο ηνπ «ελεξγεηηθνχ» ηεο θαη επελδχεη ζε απηνχο. Παξάιιεια, 

ελδπλακψλνληαο ηελ ππνζηεξηθηηθή ηεο θνπιηνχξα σο πξνο ηνλ εξγαδφκελν, έρεη 

θαηαθέξεη λα ηνπ εκπλεχζεη αίζζεκα ππεξεθάλεηαο παξέρνληαο ελζάξξπλζε ψζηε λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη λα αληηιακβάλεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ σο 

ελεξγφ κέινο ηνπ νξγαληζκνχ.  

Χο επηζηέγαζκα ησλ παξαπάλσ παξαηίζεηαη ε ίδηα ε Απνζηνιή ηεο Starbucks ε νπνία 

θάλεη ηδηαίηεξε κλεία ζηηο Κνηλέο Αξρέο (Shared Values -7S Analysis) ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ παξνρή ελφο επράξηζηνπ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο, ν αιιεινζεβαζκφο θαη 

αμηνπξέπεηα πνπ δηαθξίλεη ηηο ζρέζεηο εληφο ηνπ εξγαζηαθνχ ρψξνπ, ε 

πνιπζπιιεθηηθφηεηα ηεο νκάδαο απφ άηνκα πξνεξρφκελα απφ δηάθνξα κέξε ηνπ 

θφζκνπ είλαη κεξηθέο απφ ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ δηαθαηέρνπλ ηελ θηινζνθία ηεο 

Starbucks γηα ην πξνζσπηθφ ηεο. 

ε θάζε πεξίπησζε, νη εξγαδφκελνη κηαο ιηαλεκπνξηθήο επηρείξεζεο, κε αηρκή ηνπ 

δφξαηνο εθείλνπο ηεο "πξψηεο γξακκήο", δειαδή φζνπο ζπλαιιάζζνληαη άκεζα κε ηνλ 

πειάηε, απνηεινχλ, ζχκθσλα κε φιεο ηηο εθηηκήζεηο, ηνλ πην πνιχηηκν θξίθν θάζε 

επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο ζηνλ ρψξν ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ. Γη απηφ αμίδεη θάζε 

πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ ελδπλάκσζε ηεο «πξψηεο 

γξακκήο» κε ηξφπν εηιηθξηλή θαη δηαξθή έηζη ψζηε ην πιενλέθηεκα πνπ απνθηάηαη λα 

είλαη εθηφο απφ αληαγσληζηηθφ θαη δηαηεξήζηκν.  

Σν πάζνο ησλ Starbucks γηα ηνλ θαθέ θαη ηνπο αλζξψπνπο απνηειεί ην ζπζηαηηθφ ηεο 

επηηπρίαο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη δηεζλψο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ εθιεθηνχ θαθέ κε ην 

ζεβαζκφ γηα ηνπο αλζξψπνπο είλαη απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ηα Starbucks. Σα 

απνθιεηζηηθά Starbucks ξνθήκαηα, ην μερσξηζηφ πεξηβάιινλ θαη ε κνλαδηθή 

αηκφζθαηξα ησλ θαηαζηεκάησλ ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη πιένλ σο ην «ηξίην κέξνο»  

κεηαμχ ζπηηηνχ θαη δνπιεηάο, είλαη ηα ζηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηε κνλαδηθφηεηα ησλ 

Starbucks θαη δεκηνπξγνχλ ηελ μερσξηζηή εκπεηξία θαθέ πνπ πξνζθέξνπλ ζηνπο 

επηζθέπηεο παγθνζκίσο.  

 

5.5 SWOT ANALYSIS: ΔΤΝΑΜΕΙ ΚΑΙ ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

 

Δμεηάδνληαο ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο θαιχπηνπκε θαη ην θνκκάηη 

ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο.   

Οη παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηεο Starbucks είλαη νη 

θάησζη:  
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Γπλάκεηο (Strengths)110 

1. ηήξημε απφ ηελ κεηέξα εηαηξεία ηνπ εμσηεξηθνχ 

2. Απνηειεί εγέηεο ζην ρψξν κε ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο, κε πςειήο πνηφηεηαο 

πξντφληα θαη δέζκεπζε γηα ζπλέρηζε παξνρήο πςειήο πνηφηεηαο, ρσξίο 

ζπκβηβαζκνχο 

3. Γηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο κέζα απφ θαηλνηφκα πξντφληα 

(Frappuccino) 

4. Άξηζηα δηακνξθσκέλε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή (corporate strategy) απφ ηελ κεηέξα 

εηαηξία ζην εμσηεξηθφ 

5. Μεγάιε γθάκα δηαθνξεηηθψλ πξντφλησλ πνπ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πξνηηκήζεηο 

(Product diversification) 

6. πλερείο έιεγρνη πνηφηεηαο ζηηο πξψηεο χιεο θαη αλαθιήζεηο πξντφλησλ αλ δε 

ζπκθσλνχλ κε ηα πξφηππα πνηφηεηαο 

7. Ηζρπξέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε πξνκεζεπηέο πνπ θαιιηεξγνχλ απνθιεηζηηθά 

γηα ηε Starbucks παγθνζκίσο 

8. Φήκε πνπ θπξηαξρεί ππέξ ηεο επηρείξεζεο γηα άξηηα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

9. Παγθφζκηνπ βειελεθνχο ζεηηθέο δηαθξίζεηο φπσο “Fortune Top 100 Companies 

to Work For in 2005” 

10. εβαζκφο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο-εξγαδφκελνπο, αθνζησκέλν εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ζεβαζκφο ζηε δηαθνξεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ, αξρέο νη νπνίεο 

αθνινπζνχληαη θαη ζηε δνκή ηεο επηρείξεζεο  

11. Ηζρπξέο εζηθέο αμίεο θαη θνπιηνχξα επηρείξεζεο εκπλεπζκέλε απφ ηηο αξρέο 

πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο θαη εηαηξηθήο θνηλσληθήο ππεπζπλφηεηαο 

12. Δλεξγή ζπκκεηνρή πειαηψλ θαη ζπλεξγαηψλ θαη ηνπηθψλ θνηλσληψλ ζηελ 

επηρείξεζε κέζσ δηάθνξσλ ηξφπσλ αλαπιεξνθφξεζεο θαη επηθνηλσλίαο  

13. Ηθαλά ζηειέρε top management 

14. Καηαζηήκαηα ζε ρηιηάδεο πφιεηο, δπλαηφηεηα εχξεζεο ηεο κάξθαο παληνχ θαη 

πάληα ζε εκπνξηθά ζεκεία   

15. Πξνγξάκκαηα πηζηφηεηαο πειαηψλ (π.ρ. Starbucks card) 

16. Άξηηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ζηα θαηαζηήκαηα θαη δηαξθήο εθπαίδεπζή ηνπ 

17. Όια ηα θαηαζηήκαηα αλήθνπλ ζηελ εηαηξεία θαη δελ γίλεηαη franchise κε ζθνπφ 

ηε δηαηήξεζε ηεο θνηλήο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο ζε πςειφ επίπεδν θαη ηελ 

ππαθνή ζηνπο εηαηξηθνχο θαλφλεο θαη αξρέο 

18. πλερήο εκπινπηηζκφο θαηαιφγνπ κε λέα πξντφληα – πξνζθνξά θξχσλ πηάησλ 

ζε ζπλεξγαζία κε πςειήο πνηφηεηαο ηνπηθνχο πξνκεζεπηέο    
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19. Πψιεζε πξντφλησλ κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξίαο π.ρ. θιηηδάληα, cd‟s, θ.ιπ. – 

επέθηαζε ζε άιιν θιάδν  

20. Γηαθνξνπνηεκέλε εηθφλα απφ ηα ππφινηπα παξφκνηνπ είδνπο θαηαζηήκαηα-

αιπζίδεο.  

21. πλεξγαζίεο κε κεγάινπο θαη γλσζηνχο ζηελ αγνξά πξνκεζεπηέο θαη 

δηεμαγσγή ειέγρσλ ζηνπο πξνκεζεπηέο ψζηε λα δηαπηζησζεί αλ ζπκθσλνχλ κε 

ηα πξφηππα πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ δηάθνξνπο επηζεσξεηέο θαη 

νξγαληζκνχο επηζεψξεζεο πνηφηεηαο φπσο π.ρ. C.A.F.E. Practices  

22. Γπλαηφηεηα επί πιεξσκήο ζχλδεζεο ζην δηαδίθηπν κέζσ WI FI ζηα 

θαηαζηήκαηα  

23. Γηαζέηεη φια ηα ζηνηρεία γηα λα γίλεη ε αγαπεκέλε κάξθα θαθέ (lovemark), είλαη 

εχθνια αλαγλσξίζηκα ηα πξντφληα θαη ην ινγφηππν, θαη ε ζθέςε ηεο κάξθαο 

εκπεξηέρεη κπζηήξην, αηζζεζηαζκφ θαη νηθεηφηεηα (mystery, sensuality, intimacy)   

Αδπλακίεο (Weaknesses) 

1. Πεξηνξηζκέλν κελνχ, ρξεηάδεηαη εκπινπηηζκφ κε λέα πξντφληα (εηδηθφηεξα ηα 

δεζηά πηάηα πνπ δελ έρνπλ ηφζν θαιή θήκε σο πξνο ηε θξεζθάδα ηνπο)  

2. Τπάξρεη ε αληίιεςε φηη ηα Starbucks δε ζεξβίξνπλ θαθέ αιιά ξνθήκαηα θάηη ην 

νπνίν έρεη επίπησζε ζηελ αληίιεςε πνπ επηζπκεί ε εηαηξεία λα δηαδψζεη ζην 

επξχ θνηλφ, φηη είλαη νη εηδηθνί ηνπ θαθέ (coffee expertise) 

3. Σν κεγάιν κέγεζνο ηεο εηαηξείαο θάλεη πην δχζθνιν ηνλ έιεγρφ ηεο   

4. Έιιεηςε θαηαζηεκάησλ ζηελ επαξρία θαη ζπγθεθξηκέλα ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο 

5. Γελ πξαγκαηνπνηνχληαη παξαδφζεηο εθηφο ηνπ θαηαζηήκαηνο (delivery), κηα 

πνιχ δηαδεδνκέλε ηαθηηθή ζηελ Διιάδα  

6. Αληηκεησπίδεηαη ζαλ επηρείξεζε πνπ πξνζπαζεί λα εηζέιζεη ζηηο ηνπηθέο 

θνπιηνχξεο θαη λα ηηο ηξνπνπνηήζεη/κεηαβάιιεη αθνινπζψληαο έλα θνηλφ 

πξφηππν παγθνζκηνπνηεκέλεο ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο θαη γη απηφ έρεη δερηεί 

πνηθηιία αληηδξάζεσλ απφ δηάθνξεο ρψξεο κεηαμχ απηψλ θαη ηελ Διιάδα 

7. Δίλαη εμαξηεκέλε απφ πξντφληα πνπ έρνπλ ηε βάζε ηνπο ζηνλ θαθέ 

παξνπζηάδνληαο αδπλακία δηαθνξνπνίεζεο ζε άιινπο ηνκείο 

8. Πξαγκαηνπνηείηαη κφλν πεξηνξηζκέλε δηαθήκηζε ηεο θάξηαο Starbucks θαη ησλ 

πξνλνκίσλ πνπ πξνζθέξεη 

9. Self service ζηα θαηαζηήκαηα αληί γηα ηελ αγαπεκέλε ειιεληθή ηαθηηθή ηεο 

παξαγγειίαο ζην ζεξβηηφξν απφ ην ηξαπέδη 
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Εικόνα 6: Ανάλυςη SWOT
111

  

ηελ εηθφλα 6 παξνπζηάδεηαη δηαγξακκαηηθά ε Αλάιπζε SWOT ζηελ νπνία 

ζπλνςίδνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ 

επθαηξίεο, απεηιέο, δπλάκεηο θαη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο.  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: Η ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ  

6.1  ΕΙΑΓΩΓΗ 

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο 

απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο αλάιπζεο ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ  Γηνίθεζε 

ησλ Starbucks έρεη αλαγάγεη ην ζέκα ηεο θνπιηνχξαο ζε πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα 

γηα ηε παγθφζκηα επηηπρία ηεο πξνζδίδνληάο ηεο ηε ζεκαζία πνπ ηεο αξκφδεη. 

Έσο ηψξα ζηελ παξνχζα κειέηε έρνπλ γίλεη πνιιέο αλαθνξέο ζηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο φκσο ζην θεθάιαην απηφ ζα επηρεηξεζεί κηα πεξαηηέξσ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλε εζηίαζε θαη αλάιπζε ηνπ ζέκαηνο. 

Βαζηθή ηδενινγία ηνπ πξσηεξγάηε θαη δεκηνπξγνχ ησλ Starbucks απνηεινχζε ε θξάζε 

«Φηίδνπκε κηα επηρείξεζε κε ςπρή» θαη έρνληαο ηε θξάζε απηή ζαλ νδεγφ 

αληηιακβάλεηαη θαλείο θαιχηεξα ηελ θνπιηνχξα πνπ δηαθαηέρεη ηα Starbucks. 

  

 6.2 ΣΑ ΤΣΑΣΙΚΑ ΣΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΗ STARBUCKS 

 

Σα Starbucks σο δηεζλήο επηρείξεζε καδί κε άιιεο δηεζλείο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ 

αδηακθηζβήηεηα παξαγσγνί απηνχ πνπ νλνκάδνπκε «ηκπεξηαιηζκφο κέζσ 

θνπιηνχξαο». Ζ ζεκαζία ηεο θξάζεο απηήο είλαη φηη ζηνηρεία, δξψκελα θαη 

ζπκβνιηζκνί κηαο θνπιηνχξαο επεξεάδνπλ ηφζν ζεκαληηθά έλαλ άιιν ιαφ, ψζηε ν 

δεχηεξνο θπξίσο ιφγσ κίκεζεο, αξρίδεη λα πξνζαξκφδεηαη ζηα πνιηηηζηηθά δεδνκέλα 

ηνπ πξψηνπ. Ο ελ ιφγσ ηκπεξηαιηζκφο βνεζά ζηε δηεζλή ζχγθιηζε ησλ ιαψλ κε 

παξάγνληεο φπσο ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ην Γηαδίθηπν λα 

ζπλεηζθέξνπλ απνδνηηθά112
.  
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Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο εθθξάδεηαη ε θνπιηνχξα κηαο επηρείξεζεο ελδέρεηαη λα είλαη 

δηαθνξεηηθνί απφ επηρείξεζε ζε επηρείξεζε, απφ ρψξα ζε ρψξα ή αθφκα θαη απφ πφιε 

ζε πφιε. Απηφ πνπ δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη γηα ηελ Starbucks είλαη ε ηζρπξή 

θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε δέζκεπζε ηεο Γηνίθεζεο γηα 

έλα πγηέο νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνινγηθφ κνληέιν παξαγσγήο θαη πψιεζεο θαθέ. 

Ζ δέζκεπζε απηή γίλεηαη αληηιεπηή απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηα 

ζπζηαηηθά ή κε άιια ιφγηα ηηο εθθάλζεηο ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηελ επθνιφηεξε κειέηε ηεο θνπιηνχξαο ηεο Starbucks δηαθξίλνπκε ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο:  

 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Τπεπζπλφηεηα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεζία, ηηο εζηθέο ζπλαιιαγέο, ηελ θνηλσληθή δξάζε ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

ζεβαζκφ ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 Γέζκεπζε πνηφηεηαο θαη αλαδήηεζε ζπλερνχο βειηίσζεο  

 Γέζκεπζε γηα πξντφληα πνπ παξέρνπλ πγεία θαη επεμία  

 Παξνρή ζσζηνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

Πξηλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ 

θνπιηνχξα ηεο Starbucks αμίδεη λα αλαθεξζεί κηα θαηλνηνκία ησλ Starbucks πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε δηαξθή βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπο αιιά ηαπηφρξνλα 

παξνπζηάδεη θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο θαη απηή είλαη ε πηνζέηεζε ησλ 

πξαθηηθψλ Coffee & Farmer Equity. 

 

 6.3 ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ ΜΕ ΣΙ ΠΡΑΚΣΙΚΕ COFFEE & FARMER EQUITY (C.A.F.É. 

PRACTICES) 

 

Ζ αλαδήηεζε ζπλερνχο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ απαηηεί κηα ζεηξά 

πξνζπαζεηψλ απφ ηελ πιεπξά ηεο επηρείξεζεο θαη νη πξνζπάζεηεο απηέο γηα ηελ 

Starbucks έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 1998. Αξρηθά εθαξκφζηεθαλ θάπνηεο ηαθηηθέο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκφ Conservation International (CI) φπσο έρεη αλαθεξζεί θαη 

ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ εθαξκνγή ησλ ηαθηηθψλ απηψλ κεηά απφ ιίγα ρξφληα θαη 

ζπγθεθξηκέλα ην 2004, νδήγεζε ζε απηφ πνπ νλνκάζηεθε Coffee and Farmer Equity 
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(C.A.F.E.) Practices113, κε άιια ιφγηα πξαθηηθέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηφζν ηελ πςειή 

πνηφηεηα ηνπ θαθέ φζν ηε δηθαηνζχλε πξνο ηνλ θαιιηεξγεηή θαη ηελ θαιιηέξγεηα κε 

θηιηθνχο πξνο ην πεξηβάιινλ ηξφπνπο.  

Έθηνηε φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο δηέπνληαη απφ απηέο ηηο πξαθηηθέο νη 

νπνίεο εζηηάδνληαη ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο πεξηνρέο ειέγρνπ φπσο παξνπζηάδνληαη ζηελ 

Δηθφλα 7 θαη αλαιχνληαη παξαθάησ:  

1) Πνηφηεηα πξντφληνο (πξναπαηηνχκελν): Ζ πνζφηεηα θαθέ πνπ αγνξάδεηαη απφ 

πξνκεζεπηέο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο πξαθηηθέο C.A.F.E. Practices πξέπεη λα ζπκθσλεί 

θαη κε ηα πξφηππα πςειήο πνηφηεηαο ησλ Starbucks  

 

Εικόνα 7: Σα τζςςερα βαςικά ςυςτατικά των Cafe Practices  

2) Γηαθάλεηα ζηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο (πξναπαηηνχκελν): φιεο νη ζπλαιιαγέο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαθέ πνπ θηάλεη ζηηο απνζήθεο ηεο 

Starbucks νθείινπλ λα δηέπνληαη απφ δηαθάλεηα θαη λνκηκφηεηα βαζηζκέλε ζε 

ζπκβάζεηο πνπ δηέπνπλ ηε ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε ηνπο θαιιηεξγεηέο 
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3) Κνηλσληθή ππεπζπλφηεηα (εθηηκάηαη θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηξίηνπο): Αθνξά ην 

ζεβαζκφ ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη επηβάιιεη ηελ χπαξμε αζθαιψλ, 

δίθαησλ θαη αλζξψπηλσλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο.  

 

4) Πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία (εθηηκάηαη θαη πηζηνπνηείηαη απφ ηξίηνπο): θνπφο 

είλαη ε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ απφ ηε θαιιηέξγεηα θαη ην εκπφξην ηνπ θαθέ, ε 

πξνζηαζία ηνπ λεξνχ απφ κνιχλζεηο, ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ε δηαηήξεζε ηεο 

βηνπνηθηιίαο ησλ εηδψλ θαη ε κείσζε ησλ θπηνθαξκάθσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

θαιιηέξγεηα θαθέ.  

Σν απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο επηρείξεζεο λα εθαξκφζεη θαη λα ελαξκνληζηεί 

κε ηηο πξαθηηθέο απηέο απεηθνλίδεηαη ζηα πςειά πνζνζηά πνζφηεηαο ηνπ θαθέ ηα νπνία 

πξνκεζεχηεθε κέζα ζην 2007 απφ θαιιηεξγεηέο πνπ παξάγνπλ ηα πξντφληα ηνπο 

αθνινπζψληαο ηηο CAFÉ Practices. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ην 65% ηεο 

ζπλνιηθήο πνζφηεηαο θαθέ πνπ αγφξαζε ε Starbucks ην 2007 απνηεινχζε πξντφλ 

πιήξσο ελαξκνληζκέλν κε ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ ελ ιφγσ πξαθηηθψλ.  

 

6.4 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΕΤΘΤΝΟΣΗΣΑ  

 

Ο φξνο εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε αλαθέξεηαη ζηηο ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

έρνπλ ζθνπφ ηελ πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζεο πεξηβαιινληηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δεηεκάησλ. Με άιια ιφγηα, κηα επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο έρεη επζχλεο απέλαληη 

ζηε θνηλσλία νη νπνίεο εθηείλνληαη πέξα απφ ηε θεξδνθνξία ηνπ. Οη απνθάζεηο πνπ 

ιακβάλνληαη απφ κηα επηρείξεζε δχλαηαη πνιιέο θνξέο λα επεξεάζνπλ φρη κφλν ηελ 

επηρείξεζε απηή θαζεαπηή αιιά θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν114.  

πγθεθξηκέλα νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ νληφηεηεο νη νπνίεο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν κέζα ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ην νπνίν 

επεξεάδνπλ θαη απφ ην νπνίν επεξεάδνληαη αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο θαη 

ηνπ ρψξνπ δξάζεο ηνπο. Οθείινπλ επνκέλσο λα αλαγλσξίδνπλ ηελ επζχλε πνπ ηνπο 

αλαινγεί, ηφζν απέλαληη ζηε θνηλσλία φζν θαη ζην πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα λα 

ζέβνληαη ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε θνηλσλία (ην ζεβαζκφ πξνο ηνλ 
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άλζξσπν - ηελ αλζξψπηλε αμηνπξέπεηα θαη ηελ παξνρή ίζσλ επθαηξηψλ, ην ζεβαζκφ 

ζην πεξηβάιινλ πνπ θιεξνλνκήζακε θαη ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο). 

Τπάξρνπλ δηθνξνχκελεο απφςεηο γηα ην αλ ηειηθά ε ιήςε απνθάζεσλ απφ πιεπξάο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηείηαη κε άμνλα ηε θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα θαηαιήγεη 

ηειηθά πξνο φθειφο ηνπο ή φρη. Ζ θπξηαξρνχζα άπνςε ζηηο κέξεο καο, ε νπνία 

ζπλερψο θεξδίδεη έδαθνο είλαη φηη ε ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο 

ππεπζπλφηεηαο έρεη ζεηηθφ αληίθηππν ζηα θέξδε κηαο επηρείξεζεο εθφζνλ κηα ηέηνηα 

ζπκπεξηθνξά επεξεάδεη επλντθά ηε θήκε θαη ηελ εηθφλα ηεο πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν.  

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί ζε έμη (6) θαηεγνξίεο 

αλάινγα κε ηε θχζε ηεο αλάινγεο πξσηνβνπιίαο-πξνγξάκκαηνο: Πξνψζεζε θνπνχ, 

Μάξθεηηλγθ θνπνχ, Κνηλσληθφ Μάξθεηηλγθ, Δηαηξηθή Φηιαλζξσπία, Δηαηξηθφο 

Δζεινληηζκφο, Κνηλσληθά Τπεχζπλεο Πξαθηηθέο. 

ρεηηθά κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε βξίζθεη θαλείο πνιιέο ζεσξίεο. Ζ πην 

δηαδεδνκέλε θαη απιή είλαη ε ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ ή εκπιεθφκελσλ 

κεξψλ (νη φξνη αθφκα δελ έρνπλ παγησζεί ζηελ Διιάδα). Σα ελδηαθεξφκελα κέξε 

απνηεινχλ ην πεξηβάιινλ (άκεζν θαη έκκεζν) ην νπνίν αιιειεπηδξά κε ηελ επηρείξεζε 

θαη έρεη ελδηαθέξνλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Οη άκεζα ελδηαθεξφκελνη ζε κία 

επηρείξεζε (stakeholders) είλαη νη κέηνρνη, νη εξγαδφκελνη, νη δαλεηζηέο-πηζησηέο 

(ηξάπεδεο). Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έκκεζα ελδηαθεξφκελνη είλαη ην Κξάηνο, νη ηνπηθέο 

θνηλσλίεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη κία επηρείξεζε, νη νκάδεο πνπ αθνχλ πίεζε  

π.ρ. αθηηβηζηέο, δηαδεισηέο, νηθνιφγνη θ.α. Ζ ζεσξία ησλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 

βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα ιάβεη ππφςε ηεο φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, άκεζα θαη 

έκκεζα θαη λα μεθηλήζεη κία νπζηψδε δηαδηθαζία δηαιφγνπ πξηλ θαζνξίζεη ην 

πξφγξακκα δξάζεο ηεο φζνλ αθνξά ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ηεο επζχλε115. 

Σν ζέκα ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο αθνξά φινπο ηνπο πνιίηεο κηαο θνηλσλίαο, 

ζε φπνηα ζέζε θαη αλ βξίζθνληαη. ε κηα θνηλσλία πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη, θαλέλαο 

δελ κπνξεί λα κέλεη απαζήο απέλαληη ζηηο ίζεο επθαηξίεο, ζηελ ελζάξξπλζε θαη 

επηβξάβεπζε πξσηνβνπιηψλ κε ιφγηα θαη πξάμεηο. Με ην ίδην ηξφπν πξάηηεη θαη ε 

Starbucks, θξαηψληαο ηα ζθήπηξα κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ιεηηνπξγνχλ θάησ 

απφ ηηο αξρέο ηεο Δ.Κ.Δ.  

χκθσλα κε δήισζε πξψελ Γηεπζπληή Μάξθεηηλγθ ηεο Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ 

ΑΔΔ ζην πεξηνδηθφ Δπηζηεκνληθφ Μάξθεηηλγθ: «Η εηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε απνηειεί 
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κηα ζηαζεξή αμία θαη αλαπόζπαζην κέξνο ηεο θηινζνθίαο ησλ Starbucks θαη είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο εηαηξείαο, ηόζν όζν πξνο ηηο 

θνηλόηεηεο ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηείηαη όζν θαη πξνο ην θνηλσληθό ζύλνιν. Σηα 

Starbucks ζεσξνύκε όηη ε θνηλσληθή επζύλε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη δελ ζα κπνξνύζακε λα είκαζηε πεξηζζόηεξν ππεξήθαλνη γηα ην 

πάζνο θαη ηε δέζκεπζε πνπ δείρλνπλ νη ζπλεξγάηεο καο γηα ηελ ελεξγή ππνζηήξημε ησλ 

ηνπηθώλ θνηλνηήησλ.»116 

 

6.5 ΑΡΦΕ STARBUCKS SHARED PLANET 

 

Κάπνηεο κέζνδνη κε ηηο νπνίεο ε θνπιηνχξα δηαρέεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

Starbucks Coffee Company ζε παγθφζκην επίπεδν θαη εθαξκφδνληαη δηακέζνπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο ηεο επηρείξεζεο, αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Κηλεηήξηα δχλακή ηνπο απνηειεί ην πξφγξακκα Starbucks Shared Planet.  

Σα Starbucks δεζκεχνληαη λα πξάηηνπλ γηα ην «θαιφ» φρη κφλν ησλ αλζξψπσλ αιιά 

θαη νιφθιεξνπ ηνπ πιαλήηε. Ζ δέζκεπζε απηή θαίλεηαη μεθάζαξα απφ ηηο ελέξγεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία γηα ηελ αγνξά θαθέ σο πξψηε χιε θαη νη νπνίεο 

κεηαθξάδνληαη ζε πξνζπάζεηα ηφζν γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο αλζξψπηλεο 

παξεκβνιήο ζην πεξηβάιινλ φζν θαη γηα ηελ επηβνεζεηηθή εκπινθή ηεο εηαηξείαο ζηηο 

ηνπηθέο θνηλσλίεο. Απηφ ζεκαίλεη Starbucks Shared Planet κε ιίγα ιφγηα, απηέο είλαη νη 

βαζηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ αθνινπζείηαη ζηα Starbucks νιφθιεξνπ ηνπ 

θφζκνπ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο117.  

Σν πξφγξακκα έρεη πηζηνπνηεζεί απφ αλεμάξηεηεο αξρέο θαη νπζηαζηηθά ππνγξακκίδεη 

ηε δηαξθή δέζκεπζε ηεο εηαηξείαο γηα ππεχζπλε επηρεηξεκαηηθή δξάζε. Μέζα απφ ην 

πξφγξακκα Shared Planet ππνινγίδεηαη θαηά πφζν ν θαθέο ησλ Starbucks 

θαιιηεξγείηαη κε ππεπζπλφηεηα ζχκθσλα κε βηψζηκεο αγξνηηθέο πξαθηηθέο πνπ 

πξνζηαηεχνπλ ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, δηαηεξνχλ ηε βηνπνηθηινκνξθία θαη πεξηνξίδνπλ 

ηε ρξήζε εληνκνθηφλσλ. Σαπηφρξνλα ην πξφγξακκα ειέγρεη αλ ν θαθέο  αγνξάδεηαη 

θαη πσιείηαη κέζσ εζηθψλ δηαδηθαζηψλ, δηαζθαιίδνληαο δίθαηεο ηηκέο γηα ηνπο 

θαιιηεξγεηέο θαθέ θαη αλζξψπηλεο ζπλζήθεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θνηλφηεηεο 
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φπνπ θαιιηεξγείηαη θαη πξνζθέξεηαη πάληα κε ππεξεθάλεηα, ιφγσ ηεο πνηφηεηαο θαη 

ηνπ ραξαθηήξα ηνπ. 

Σξεηο είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο βάζεη ησλ νπνίσλ δξα θαη ιεηηνπξγεί ε 

επηρείξεζε:  

A. Ζζηθή (Ethical Sourcing at Starbucks) 

«Γεζκεπόκαζηε λα αγνξάδνπκε θαη λα πξνζθέξνπκε πςειήο πνηόηεηαο θαθέ πνπ 

θαιιηεξγείηαη θαη εκπνξεύεηαη κε ππεπζπλόηεηα θαη βάζεη εζηθώλ ζπλαιιαγώλ, κε 

ζθνπό ηελ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο ελόο θαιύηεξνπ κέιινληνο γηα ηνπο αγξόηεο,  

αιιά θαη ελόο πην ζηαζεξνύ θιίκαηνο»  (Howard Schultz) 

Ζ ζεκαζία ηεο πξναλαθεξζείζαο θξάζεο ηνπ Schultz είλαη ε βαζηά πεπνίζεζε θαη 

επηδίσμε ηνπ γηα πξνζθνξά ηνπ θαιχηεξνπ θαθέ ζηελ αγνξά. Γηα ην ιφγν απηφ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηα πην πςειά πξφηππα πνηφηεηαο, αθνινπζείηαη ε εζηθή ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ε ππεπζπλφηεηα ζηηο πξαθηηθέο 

θαιιηέξγεηαο ηνπ θαθέ. Γελ αξθεί φκσο ε πξνζθνξά ηνπ θαιχηεξνπ θαθέ αλ δελ 

ζπλδπάδεηαη παξάιιεια κε ηελ πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία ελφο θαιχηεξνπ κέιινληνο 

γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο θαη ηελ εμαζθάιηζε ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, ελφο πην ζηαζεξνχ 

θιίκαηνο γηα ηνλ πιαλήηε.  

Καηά ην έηνο 2008 ηα Starbucks αγφξαζαλ θαθέ αμίαο 385 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ, εθ 

ηνπ νπνίνπ ην 77% είρε θαιιηεξγεζεί κε ππεπζπλφηεηα θαη είρε πσιεζεί ππαθνχνληαο 

ζηνπο φξνπο ηεο εζηθήο πνπ ππνζηεξίδεη θαη νξίδεη ε ίδηα ε εηαηξεία κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο “Starbucks Shared Planet ethical sourcing principles for coffee”.   

ηφρνο ηεο εηαηξείαο απνηειεί κέρξη ην 2015 λα θαιιηεξγείηαη θαη λα αγνξάδεηαη ην 

100% ηνπ θαθέ κε απηφ ηνλ ηξφπν, θάηη ην νπνίν απαηηεί ζεκαληηθή πξνζπάζεηα απφ 

ηελ πιεπξά ηε επηρείξεζεο αιιά θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ θαιιηεξγεηψλ. 

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ζχληνκα νη εθθάλζεηο ηεο εζηθήο δέζκεπζεο ηεο Starbucks: 

 10 ρξφληα ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νξγαληζκφ Conservation International:  

Όπσο αλαθέξζεθε θαη λσξίηεξα ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο κειέηεο, γηα πεξηζζφηεξν 

απφ κηα δεθαεηία ε Starbucks ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ Οξγαληζκφ Conservation 

International (CI) κε θνηλφ ζθνπφ λα βνεζήζνπλ ηνπο αγξφηεο αιιά θαη λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηβάιινλ. Αμηφινγε βνήζεηα κε ηελ κνξθή νδεγηψλ θαη θαλφλσλ 

πξνζθέξζεθε θαηά θαηξνχο απφ ηνλ CI πξνο ηελ Starbucks έηζη ψζηε λα αλαπηπρζνχλ 
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κέζνδνη θαιιηέξγεηαο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ αιιά θαη θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά 

απνδεθηέο. Οη πξνζπάζεηεο απηέο δελ έρνπλ παχζεη, ν ζηφρνο παξακέλεη ελ ελεξγεία 

θαη νη  δχν ζπλεξγάηεο ζπλερίδνπλ δπλακηθά γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνχ ηνπο 

ζηφρνπ.118 

 Καιχηεξεο κέζνδνη θαιιηέξγεηαο ζεκαίλεη θαη θαιχηεξνο θαθέο: 

Ζ ζηελή ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε ηνπο θαιιηεξγεηέο θαθέ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά 

ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Starbucks™ Shared Planet™. Σν Κέληξν Τπνζηήξημεο Αγξνηψλ 

(Farmer Support Center) πνπ εγθαηληάζηεθε απφ ηελ Starbucks ην 2004 ζηελ Κφζηα 

Ρίθα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε αγξνλφκνπο θαη εηδηθνχο ηνπ θαθέ λα έξρνληαη ζε άκεζε 

επαθή κε ηνπο αγξφηεο ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, λα αλαπηχζζνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχλ πην ππεχζπλεο κεζφδνπο παξαγσγήο, βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα αιιά 

θαη ην κέγεζνο ηεο ζνδεηάο πεηπραίλνληαο ηειηθά θαιχηεξεο ηηκέο. Μεηά ηελ Κφζηα Ρίθα 

θαη ηελ Αθξηθή ζηα κειινληηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο είλαη θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο 

παξφκνησλ θέληξσλ ζηελ Αηζηνπία.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν ην πηινηηθφ πξφγξακκα δηάξθεηαο ηξηψλ εηψλ 

πνπ εθάξκνζε ε Starbucks ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Earthwatch Expedition ην 2007. 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα απηφ ηξεηο νκάδεο πνπ απνηεινχληαλ απφ ζπλεξγάηεο θαη 

πειάηεο, ζπλνιηθά ηξηάληα άηνκα, ηαμίδεςαλ ζηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο θαθέ ζηελ 

Κφζηα Ρίθα θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή Coope Tarrazu. Δθεί είραλ ηελ επθαηξία λα 

βηψζνπλ απφ θνληά ηηο ζπλζήθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο θαιιηεξγείηαη ν θαθέο, λα 

βνεζήζνπλ ηνπο επηζηήκνλεο ζε ρεκηθέο αλαιχζεηο ηνπ ρψκαηνο αιιά θαη λα 

ραξηνγξαθήζνπλ ηηο πεξηνρέο θαιιηέξγεηαο. Σα απνηειέζκαηα ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηε βειηίσζε ηφζν ησλ ηερληθψλ φζν θαη ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. Παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

βειηίσζε θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ C.A.F.É. Practices119.  

 πλεξγαζία κε αγξφηεο ζε θνηλφηεηεο παξαγσγήο θαθέ: 

Δπηπιένλ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ νξγαληζκφ Conservation International θαη ζε 

ζπλέρεηα ησλ θαλφλσλ εζηθήο ιεηηνπξγίαο πνπ αθνινπζεί ε Starbucks (Starbucks 
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ethical coffee guidelines), παξαηίζεληαη θαη θάπνηνη άιινη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε 

επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε θνηλφηεηεο παξαγσγήο θαθέ πξνο φθειφο ηνπο120: 

1. Τπνζηήξημε ζε αγξφηεο κηθξήο θιίκαθαο (Fair Trade farmers) 

2. Σηκή αληάμηα ηεο πνηφηεηαο ηνπ θαθέ πνπ παξάγεηαη121 

3. Αγνξά θαη δηάζεζε βηνινγηθνχ θαθέ πνπ παξάγεηαη κε κεζφδνπο θαη πιηθά πνπ 

δελ βιάπηνπλ ην πεξηβάιινλ  

4. Βνήζεηα κε ζθνπφ ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ηεο άγξηαο δσήο ζηελ 

Αθξηθή κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο African Wildlife Foundation (AWF) 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά ζηελ ζπλεξγαζία ηεο εηαηξείαο κε ην δηεζλή 

νξγαληζκφ Fairtrade ε νπνία δηαζθαιίδεη έλα θαιχηεξν κέιινλ γηα ηνπο 

κηθξνθαιιηεξγεηέο θαθέ θαη ηε δηάζεζε ξνθεκάησλ κε βάζε ηνλ espresso πνπ είλαη 

πνηνηηθά εγγπεκέλα θαη 100% Fairtrade πηζηνπνηεκέλα. Μέζσ ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ 

Οξγαληζκφ Fairtrade (Γίθαην Δκπφξην) ππνζηεξίδνληαη νη θαιιηεξγεηέο θαθέ κηθξήο 

θιίκαθαο θαη νη θνηλφηεηεο ηνπο ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, δηαζθαιίδνληαο πνηνηηθφ 

θαθέ πνπ θαιιηεξγείηαη, αγνξάδεηαη θαη πσιείηαη κε ππεπζπλφηεηα θαη ήζνο.  

Σν επηθνηλσληαθφ κήλπκα πνπ θπξηαξρεί είλαη «Ο θαιχηεξνο θαθέο γηα έλα θαιχηεξν 

θφζκν» εθφζνλ ε πηζηνπνίεζε ηνπ Οξγαληζκνχ Fairtrade εμαζθαιίδεη θαιχηεξεο ηηκέο, 

βειηησκέλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, ηνπηθή βησζηκφηεηα θαη δίθαηνπο θαλφλεο εκπνξίνπ 

γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο θαθέ κηθξήο θιίκαθαο θαζψο θαη γηα ηνπο εξγάηεο ηνπ 

αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ. ηφρνο ηεο πηζηνπνίεζεο Fairtade είλαη ε ελδπλάκσζε ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ θαιιηεξγεηψλ κηθξήο θιίκαθαο γηα λα επελδχζνπλ ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη 

ηηο θνηλφηεηέο ηνπο, λα πξνζηαηεχζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη λα αλαπηχμνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο επηρεηξεκαηηθέο ηθαλφηεηεο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθνί ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. 122    

Γηα παξάδεηγκα, κέζσ ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο δεκηνπξγήζεθε έλα πξφγξακκα 

δαλεηνδφηεζεο γηα ηνπο θαιιηεξγεηέο θαθέ κηθξήο θιίκαθαο θαη πξφζβαζε ζε ηερληθή 
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ππνζηήξημε. Παξάιιεια ην πξφγξακκα απηφ βνήζεζε ψζηε λα κεησζεί ε ρξήζε λεξνχ 

θαη μχινπ, λα απμεζεί ε ζνδεηά θαη λα πξνσζνχληαη κέζνδνη πνπ είλαη θηιηθνί πξνο ην 

πεξηβάιινλ. Ο Fairtrade επηδφηεζε πξφγξακκα κέζσ ηνπ νπνίνπ θπηεχηεθαλ 55.000 

δέληξα κε ζηφρν λα κεησζνχλ νη επηπηψζεηο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Μέζσ θάπνηαο 

παξφκνηαο επηδφηεζεο κηα θνηλφηεηα ζηελ Γνπαηεκάια θαηαζθεχαζε ηελ νξνθή ελφο 

ζρνιείνπ ηεο πεξηνρήο.   

Πιένλ φινη νη θαθέδεο ησλ Starbucks πνπ έρνπλ σο βάζε ηνλ espresso, φπσο cafe 

latte, cappuccino, caramel macchiato ζε Δπξψπε (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο  

Διιάδαο), Μέζε Αλαηνιή θαη Αθξηθή θέξνπλ ηελ πηζηνπνίεζε Fairtrade θαηά 100% θαη 

ηε ζθξαγίδα Shared Planet.  

Όιεο νη παξαπάλσ ελέξγεηεο απνηεινχλ κέξνο ηεο εζηθήο πξνζπάζεηαο ηεο Starbucks 

γηα ην θνηλφ θαιφ θαη ην θαιφ ηνπ πιαλήηε.   

Β. Πεξηβαιινληηθή Δπηζηαζία (Environmental Stewardship) 

Ζ επηρείξεζε δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε θαη ιεηηνπξγεί κε 

ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη θαηά ην δπλαηφ ην αλζξψπηλν απνηχπσκα ζηνλ 

πιαλήηε ελζαξξχλνληαο παξάιιεια θαη ηνπο θαηαλαισηέο πξνο ηελ ίδηα 

ζπκπεξηθνξά. Αδηακθηζβήηεηα, θάηη ηέηνην δε ζα κπνξνχζε παξά λα απνηειεί 

ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο εηαηξείαο κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο θνπιηνχξαο πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ.   

Απφ ην 1992 ε εηαηξεία έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηε δήισζε απνζηνιήο ηεο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο: 

«Τα Starbucks  έρνπλ δεζκεπηεί ζε έλα ξόιν πεξηβαιινληηθήο εγεζίαο ζε όιεο ηηο 

πιεπξέο ηεο επηρείξεζεο. Θα εθπιεξώζνπκε απηή ηελ απνζηνιή κε δέζκεπζε γηα:  

 Καηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ θαη αληαιιαγή ησλ πιεξνθνξηώλ 

κε ηνπο ζπλεξγάηεο καο.  

 Αλάπηπμε θαηλνηόκσλ ιύζεσλ πνπ ζα επηθέξνπλ ηελ αιιαγή.  

 Πξνζπάζεηα γηα αγνξά, πώιεζε θαη ρξήζε θηιηθώλ πξνο ην πεξηβάιινλ 

πξντόλησλ.  

 Αλαγλώξηζε όηη νηθνλνκηθή επζύλε είλαη νπζηαζηηθή γηα ην κέιινλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

 Μέηξεζε θαη παξαθνινύζεζε ηεο πξνόδνπ θάζε πξνγξάκκαηόο καο.  

 Δλζάξξπλζε όισλ ησλ ζπλεξγαηώλ γηα ζπκκεηνρή ζηα πξνγξάκκαηά καο.  
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«Έρνπκε αλαγάγεη σο πξσηαξρηθή αμία καο ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.123» 

Δλέξγεηεο θαη θηλήζεηο πνπ απνηεινχλ απνδείμεηο ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο Starbucks 

πξνο ην πεξηβάιινλ αλαθέξνληαη θάησζη124: 

 Μειινληηθή επηδίσμε είλαη ε ρξήζε 100% επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ θαη 

αλαθπθιψζηκσλ θππέιισλ  

 Μειινληηθή επηδίσμε επίζεο ε 100% αλαθχθισζε πιηθψλ ζηα θαηαζηήκαηα  

 Υξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο 

 Όια ηα λέα θαηαζηήκαηα Starbucks ζα είλαη πηζηνπνηεκέλα σο «Πξάζηλα» 

κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010 

 Πξνζηαζία ησλ δαζψλ πνπ πεξηβάιινπλ ηηο πεξηνρέο πνπ θαιιηεξγείηαη θαθέο 

 Δλζάξξπλζε φισλ, ζπλεξγαηψλ, πειαηψλ θαη πξνζσπηθνχ, λα ιεηηνπξγνχλ κε 

ηξφπν πνπ σθειεί ην πεξηβάιινλ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα δεηήκαηα πνπ απαζρφιεζαλ ηελ επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαηά ην έηνο 2007 ήηαλ125:  

I.Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζηνλ πιαλήηε: Απνηειεί ίζσο ηελ κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηεο 

επνρήο καο ε θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο απφ ηηο εηαηξείεο κε ζθνπφ ηε κείσζε ησλ 

επηπηψζεσλ απφ ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πιαλήηε. Ζ αχμεζε ηνπ δηνμεηδίνπ 

ηνπ άλζξαθα ζηελ αηκφζθαηξα έρεη νδεγήζεη ζηελ άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο Γεο 

θάηη ην νπνίν επεξεάδεη φιν ην νηθνζχζηεκα. Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο παξάιιεια 

απεηιεί φιεο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαθέ. Γηα ηε κείσζε ησλ 

ζπλεπεηψλ απφ ηελ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ε  Starbucks έρεη θαζηεξψζεη κηα ζηξαηεγηθή 

ηξηψλ επηπέδσλ ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

o Σελ αγνξά αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

o Σελ εζηίαζε ζε κέηξα πξνζηαζίαο ηεο ελέξγεηαο 

o Σελ εθπαίδεπζε κε ζπκβνπιεπηηθφ ραξαθηήξα κε ζθνπφ ηελ απφ θνηλνχ 

πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνπ θιίκαηνο126 

 

                                                           
123

 www.starbucks.com\mission 

124
 www.starbucks.com/sharedplanet/index.aspx, “What is Starbucks Shared Planet?” 

125
Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ  

126
 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 

http://www.starbucks.com/mission
http://www.starbucks.com/sharedplanet/index.aspx
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II.Ζ βειηίσζε ησλ επηπηψζεσλ απφ ηηο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο γηα ηνλ πιαλήηε: 

Κάπνηεο πξσηνβνπιίεο πνπ αλέιαβε ε Starbucks ζε απηφ ην ηνκέα αθνξνχλ127:  

o Σε δεκηνπξγία «πξάζηλσλ θαηαζηεκάησλ» απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπο έσο θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο. Έρεη πηνζεηεζεί ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ 

ζε ινγηθά επίπεδα αιιά θαη ε εγθαηάζηαζε λένπ εμνπιηζκνχ ζηα εξγνζηάζηα 

θαβνπξληίζκαηνο ηνπ θαθέ ζηηο πεξηνρέο Kent θαη Washington κε ζθνπφ ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο θαη απειεπζέξσζεο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Δπίζεο επηδηψθεηαη ε 

ρξήζε ιηγφηεξνπ πιαζηηθνχ θαη πεξηζζφηεξνπ ραξηηνχ γηα ηε δεκηνπξγία θππέιισλ 

θαθέ.  

o Σελ πηζηνπνίεζε LEED128 (Leadership in Energy and Environmental Design) ε 

νπνία απνηειεί πξφηππν αλαθνξάο (benchmark) γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία 

θηηξίσλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  

o Σελ αλαθχθισζε θαηά 73% γηα ην έηνο 2007 θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε 

ζηεξεψλ απνβιήησλ απφ ηνπο ηδηψηεο. Βάζεη ηνπ πξνγξάκκαηνο “Grounds for your 

Garden” δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο πνιίηεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαθέ απφ ηα 

θαηαζηήκαηα (πνπ ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα απνηεινχζε απφβιεην) σο ιίπαζκα 

γηα ηνλ θήπν ηνπο. (Απηή ε ελέξγεηα πξαγκαηνπνηείηαη θαη απφ ηελ Διιάδα)    

o Σελ ελζάξξπλζε ηνπ πξνζσπηθνχ λα αλαπηχμεη πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία 

κεηξψληαο ηηο επηπηψζεηο ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 

ρξεζηκνπνηψληαο γηα ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ κέζα καδηθήο κεηαθνξάο αληί ηνπ 

απηνθηλήηνπ.   

Μέζα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Starbucks Shared Planet θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ππεπζπλφηεηαο ηα Starbucks ιάλζαξαλ ην πξφγξακκα Green Day 

απνδεηθλχνληαο φηη ε εηαηξεία αμηνπνηεί ην κέγεζνο θαη ηε δπλακηθή ηεο γηα ην θαιφ ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζε παγθφζκηα θιίκαθα. Αληηθείκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ κηα 

πξφζθιεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ πξσηνβνπιία γηα κείσζε 

ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο. Χο Global Green Day 

νξίζηεθε ε 13ε Απξηιίνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο εκέξαο φζνη πειάηεο 

                                                           
127

 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 
128

 Πρότυπο περιβαλλοντικισ ευκφνθσ που χρθςιμοποιείται ςε παγκόςμιο επίπεδο. Αναπτφςςεται από 
το U.S. Green Building Council (USGBC) των Θ.Π.Α., παρζχει μια οικογζνεια προτφπων για 
περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ καταςκευζσ. Από τθν ίδρυςι τθσ το 1998, ζχει αυξθκεί και περιλαμβάνει 
περιςςότερα από 14.000 ζργα των Θνωμζνων Πολιτειϊν και 30 χϊρεσ. Σο ςιμα κατατεκζν τθσ LEED 
είναι ότι πρόκειται για μια ανοικτι και διαφανι διαδικαςία όπου τα τεχνικά κριτιρια που προτείνονται 
από τισ επιτροπζσ LEED εξετάηονται δθμοςίωσ για ζγκριςθ από περιςςότερεσ από 10.000 οργανϊςεισ 
που ςυμμετζχουν και οι οποίεσ αυτι τθ ςτιγμι αποτελοφν το USGBC. 

http://en.wikipedia.org/wiki/U.S._Green_Building_Council


Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

84 
 

αγφξαζαλ ή έθεξαλ καδί ηνπο ην tumbler (κεγάιν θχπειιν) ηνπο ην γέκηδαλ δσξεάλ κε 

ην ξφθεκα πνπ επηζπκνχζαλ. 129  

Μαθξνπξφζεζκνη ζηφρνη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο  

Ζ Starbucks έρεη ζεζπίζεη έλα ζπλδπαζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηελ θαηά ην δπλαηφ αμηνζεκείσηε κείσζε ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο. Οη ζηφρνη απηνί πξνζβιέπνπλ130:  

i. ηε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ θαηαλαιψλνληαο 

απνθιεηζηηθά αλαλεψζηκεο πήγεο ελέξγεηαο  

ii. ηε δεκηνπξγία απνθιεηζηηθά «πξάζηλσλ θαηαζηεκάησλ» κε πηζηνπνίεζε απφ 

ην U.S. Green Building Council  

iii. ηελ απνθπγή θάζε απνβιήηνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ θχπειια θαθέ. (Έξεπλεο 

πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε νπνηνπδήπνηε πιαζηηθνχ πνηεξηνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θαηαζηήκαηα απφ άιια αλαθπθιψζηκα πιηθά) 

Με ηα αλσηέξσ ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ε εηαηξεία εληζρχεη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο 

απνηειψληαο εγέηηδα επηρείξεζε ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία θαη θαη‟ επέθηαζε 

ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα. Ζ ηζηνξία ηεο επηρείξεζεο άιισζηε έρεη 

απνδείμεη φηη ν δξφκνο πξνο ηελ επηηπρία πεξλάεη απφ ηε ζέζε θαη εθαξκνγή 

ζεκειησδψλ αξρψλ. 

 

Γ.  πκκεηνρή ζε Κνηλφηεηεο (Community Involvement) 

ε κηα επνρή άλζηζεο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ππάξρνπλ θνηλφηεηεο πνπ θηλδπλεχνπλ 

λα απνιέζνπλ ηελ κνλαδηθφηεηά ηνπο θαη αγσλίδνληαη λα δηαηεξήζνπλ εθείλν πνπ ηηο 

θάλεη μερσξηζηέο. Δίλαη ινγηθφ θαλείο λα αλαξσηηέηαη αλ κηα δηεζλνπνηεκέλε επηρείξεζε 

φπσο ηα Starbucks είλαη ζε ζέζε λα θξαηήζεη δσληαλέο ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ κηθξψλ 

θνηλνηήησλ ή ησλ κεκνλσκέλσλ θαηαλαισηψλ ζηνπο νπνίνπο απεπζχλεηαη. 

Ζ πξνζέγγηζε ηεο εηαηξείαο ζε απηφ ηνλ ηνκέα είλαη λα δεκηνπξγεί θαη λα δηαηεξεί 

πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη κε ηνπο γείηνλεο έηζη ψζηε λα 

αληηιακβάλεηαη θαη λα καζαίλεη ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο 

απαζρνινχλ ζηα πιαίζηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο πνπ φινη κνηξάδνληαη. αλ αλεζπρίεο 
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ηέηνηνπ είδνπο κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ε επαηζζεζία γηα ηα πνιηηηζκηθά ζέκαηα, ε 

δηαηξνθή θαη ε πεξίζαιςε ζε ηνπηθφ επίπεδν.  

Ζ Δηθφλα 8 παξνπζηάδεη ηελ θαηαλνκή ησλ δσξεψλ ηεο Starbucks ην έηνο 2007 ζηηο 

δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ή πεδία. 

Ζ βνήζεηα πνπ πξνζθέξεη ε Starbucks ζπκκεηέρνληαο ζηηο θνηλφηεηεο ζπλίζηαηαη ζε:  

o πλεηζθνξά ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία131 :Κάζε θαηάζηεκα Starbucks πνπ 

εγθαηληάδεηαη ζε κηα γεηηνληά δεκηνπξγεί απηφκαηα πνιιαπιαζηαζηηθέο επηπηψζεηο νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πφζν κάιινλ ζε κηα ρψξα εάλ 

κάιηζηα αλαινγηζηεί θαλείο φηη ππάξρνπλ γχξσ ζηα 7000 θαηαζηήκαηα κφλν ζηελ 

Ακεξηθή θάηη ην νπνίν πξνθαιεί έλαλ αμηνζεκείσηα ζεηηθφ νηθνλνκηθφ αληίθηππν ζηνπο 

καθξννηθνλνκηθνχο δείθηεο ηεο ρψξαο.  

 

Εικόνα 8: τατιςτικά ςτοιχεία για την κατανομή των δωρεών τησ Starbucks το 2007 

Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ιεηηνπξγία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε εθφζνλ δεκηνπξγνχλ λέεο 

ζέζεηο εξγαζίαο πιήξνπο απαζρφιεζεο θαη θαηαβάιινπλ ηνπο θαηά Νφκν θφξνπο ζηηο 

ηνπηθέο αξρέο. Δπηδίσμε ησλ θαηαζηεκάησλ Starbucks απνηειεί λα αγνξάδνπλ 

πξντφληα απφ ηνπηθνχο παξαγσγνχο θαη πσιεηέο έηζη ψζηε λα ζπλεηζθέξνπλ φζν 

δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηελ 

νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

                                                           
131
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Παξάιιεια, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη θαζψο ηα θαηαζηήκαηα Starbucks αλνίγνπλ ην έλα 

κεηά ην άιιν ζε δηάθνξεο ρψξεο, πξνθαιείηαη ε αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ ησλ θαθεηεξηψλ 

(coffee shops) νπφηε απηφ ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο ησλ θαηαλαισηψλ 

θαθέ αιιά θαη θαη‟ επέθηαζε θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη.  

o Αξσγή ζε ηνπηθέο θνηλσλίεο - Σν Ίδξπκα Starbucks (The Starbucks 

Foundation)132: Με ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο, ε εηαηξεία έρεη 

απνηειέζεη αξσγφ ζε πεξηπηψζεηο παηδηθνχ αλαιθαβεηηζκνχ, αλαθνχθηζεο ηεο 

θηψρεηαο αιιά θαη ζε πνιινχο άιινπο αμηφινγνπο θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο. 

Πξνθεηκέλνπ λα παξέρεη πην νξγαλσκέλα ην θαιχηεξν θηιαλζξσπηθφ απνηέιεζκα ζηηο 

θνηλσλίεο φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, ε Starbucks πξνρψξεζε ην έηνο 1997 ζηελ ίδξπζε 

ηνπ Ηδξχκαηνο Starbucks.  

Σν Ίδξπκα ζε πξψηε θάζε εζηίαζε ηε δξάζε ηνπ ζηε ρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ 

γηα ηε γλψζε γξαθήο θαη αλάγλσζεο ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηνλ Καλαδά. ηελ πνξεία 

εκπινχηηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ρξεκαηνδνηψληαο πξνγξάκκαηα δξάζεο φπσο ην 

Starbucks & Trade Shared Planet Youth Action Grants πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

βνεζήζνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ λέσλ ζηελ θνηλσλία πνπ δνπλ κέζσ ηνπ εζεινληηζκνχ 

θαη ηεο εθαξκνγήο λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ.  

Δπί πξνζζέησο, ην Ίδξπκα Starbucks ζπλεξγάζηεθε κε κε θεξδνζθνπηθνχο 

νξγαληζκνχο επελδχνληαο ζε πξνγξάκκαηα πξνο φθεινο θνηλνηήησλ φπνπ 

θαιιηεξγείηαη θαθέο, ηζάη θαη θαθάν.  Αληηθείκελα ηέηνησλ πξνγξακκάησλ απνηέιεζαλ ε 

κείσζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ ζηηο πεξηνρέο απηέο, ν πεξηνξηζκφο ηεο απψιεηαο ηεο 

εηήζηαο εζνδείαο, ε παξνρή εθπαίδεπζεο επί αγξνηηθψλ ζεκάησλ, θάπνηεο κηθξέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο, ε δηαηήξεζε ηεο πνηθηινκνξθίαο θαη ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ πγηεηλήο, 

πνηφηεηαο ηεο δηαηξνθήο θαη απνρέηεπζεο.  

ε ζπλεξγαζία κε ηνλ νξγαληζκφ Ethos Water θαη ζπλεηδεηνπνηψληαο ην ηεξάζηην 

πξφβιεκα έιιεηςεο θαη κφιπλζεο λεξνχ πνπ πθίζηαληαη θάπνηεο πεξηνρέο ηνπ 

πιαλήηε, ε Starbucks ελήξγεζε επηβνεζεηηθά ψζηε ηα παηδία ζηηο πεξηνρέο απηέο λα 

θαηαλαιψλνπλ θαζαξφ λεξφ. Έλα κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ εκθηαισκέλνπ λεξνχ Ethos 

κέζσ ηεο πψιεζεο ηνπ ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα πξννξίδεηαη γηα ηηο πξνβιεκαηηθέο 

πεξηνρέο. Παξάιιεια, κέζσ απηήο ηεο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη θαη ε ελεκέξσζε θαη 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ θαηαλαισηψλ αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα133.    
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Έλαο αθφκε ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπ Ηδξχκαηνο Starbucks είλαη ε πξνζηαζία ηεο 

δσήο ησλ άγξησλ δψσλ πνπ ηείλνπλ πξνο εμαθάληζε134.  

Απφ ηηο γεηηνληέο φπνπ βξίζθνληαη ηα θαηαζηήκαηα Starbucks έσο θαη ηηο αγξνηηθέο 

θνηλφηεηεο φπνπ θαιιηεξγείηαη ν θαθέο, ε εηαηξεία εκπιέθεηαη ζε φιεο απηέο ηηο κηθξέο 

θνηλσλίεο κε ζθνπφ ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο δσήο ησλ αλζξψπσλ. Απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο κεηαμχ άιισλ, είλαη ε έκπλεπζε θαη ε θαιιηέξγεηα αλζξψπηλνπ πλεχκαηνο 

θαη εηδηθά ησλ λέσλ έηζη ψζηε λα πξνσζεζεί ε δεκηνπξγηθφηεηα ηνπο κε ζηφρν ην 

ζεηηθφ αληίθηππν πξνο ηελ θνηλφηεηα ζηελ νπνία αλήθνπλ135. 

 

6.6 ΔΕΜΕΤΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΤΝΕΦΗ ΒΕΛΣΙΩΗ 

 

Μηα πνιχ ζεκαληηθή αξρή ησλ Starbucks είλαη ε δέζκεπζε πνπ δηαθαηέρεη ηελ εηαηξεία 

γηα ηε ζπλερή πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάιιεηαη κε ζθνπφ ηελ πξνζθνξά ηνπ ηέιεηνπ 

θαθέ. Σέιεηνπ απφ φιεο ηηο απφςεηο, ηφζν απφ γεχζε φζν θαη απφ πνηφηεηα ησλ 

ζπζηαηηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα ηεο εηαηξείαο.   

Γηα ην ιφγν απηφ ν Howard Schultz ήηαλ αληίζεηνο ζηελ έλλνηα ηνπ franchising έηζη 

ψζηε ε επηρείξεζε λα είλαη πάληα ζε ζέζε λα ειέγρεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 

θαη λα θαιιηεξγεζεί κηα θνηλή θνπιηνχξα φπνπ ππάξρνπλ εηαηξηθά θαηαζηήκαηα απφ 

άθξε ζε άθξε ηεο γεο. 

Δπίζεο, ν Schultz δηαθσλνχζε κε ηελ ηδέα ηεο πψιεζεο θφθθσλ θαθέ ηεο Starbucks 

ζε ζνχπεξ κάξθεη εθφζνλ θάηη ηέηνην ζα απνηεινχζε ζπκβηβαζκφ γηα ηελ επηρείξεζε 

πνπ δηαηείλεηαη φηη εκπνξεχεηαη έλα μερσξηζηφ θαη δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ. ε 

πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία έθαλε έλα ηέηνην βήκα ηφηε ζα αληηκεηψπηδε πξνβιήκαηα ηνπ 

ηχπνπ φηη ν θαθέο ζα έραλε ηε θξεζθάδα ηνπ θαη ην άξσκά ηνπ αθνχ ζα ππήξρε ε 

αλάγθε λα ζπζθεπαζηεί ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία. Κάηη ηέηνην φκσο έξρεηαη ζε αληίζεζε 

κε ηε δέζκεπζε γηα πνηφηεηα θαη ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ πξντφληνο: θξεζθνςεκέλνο, 

κε πινχζην άξσκα  θαθέο136. 
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Πάλσ απφ φια ζεκαζία γηα ηα Starbucks έρεη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη γλσξίδνπλ 

πνιχ θαιά φηη ν δξφκνο ηεο επηηπρίαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πεξλάεη αδηακθηζβήηεηα 

απφ ηελ παξνρή θαθέ πςειήο πνηφηεηαο. 

Παξαθάησ ζηελ Δηθφλα 9, παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά νη ηέζζεξεηο ζπληζηψζεο ηεο 

θνπιηνχξαο ηεο Starbucks νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 6.5 έσο θαη 6.8. 

 

Εικόνα 9: Οι ςυνιςτώςεσ τησ κουλτοφρασ τησ Starbucks 

 

6.7  ΔΕΜΕΤΗ ΓΙΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΤΕΞΙΑ 

 

Έλα κέζν δηα ηνπ νπνίνπ επηηπγράλεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ ηεο Starbucks 

είλαη θαη ε παξνρή πξντφλησλ πνηνηηθψλ πνπ πξνζθέξνπλ πγεία θαη αίζζεκα επεμίαο 

ζηνπο θαηαλαισηέο.  

Όπσο αλαθέξζεθε ζηελ αλάιπζε PEST θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνπο θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, δίλεηαη πιένλ εμέρνπζα ζεκαζία ζηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη ζηελ 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ απφ ρξφληεο 

αζζέλεηεο. Απνηειεί πηα παξειζφλ ε λννηξνπία «φζν πεξηζζφηεξα ιηπαξά ηφζν πην 

λφζηηκν ην θαγεηφ» θαη νη επηρεηξήζεηο εζηίαζεο πξνσζνχλ ηνλ πγηεηλφ ηξφπν 

δηαηξνθήο κέζα απφ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ζπλδπαζκνχο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηε 

ρξήζε ιηπαξψλ θαη βιαβεξψλ γηα ηελ πγεία ζπζηαηηθψλ.   
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Έηζη ινηπφλ θαη ηα Starbucks ζε παγθφζκην επίπεδν θαη ζηελ Διιάδα, σο πξσηνπφξνη 

ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα, θαηά ην έηνο 2007 εθάξκνζαλ εηδηθά κέηξα γηα λα 

πξνζηαηεχζνπλ ηελ πγεία θαη επεμία ησλ πειαηψλ ηνπο, βειηηψλνληαο αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο αιιά θαη ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια ηηο 

δηαηξνθηθέο ηάζεηο ηεο επνρήο. Οη θηλήζεηο απηέο ήηαλ137: 

o Αθαίξεζε ησλ θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ απφ ηα ξνθήκαηα θαη ηα αξηνπνηήκαηα 

ζηε Βφξηα Ακεξηθή: Γίλεηαη πξνζπάζεηα ρξήζεο φζν ιηγφηεξεο πνζφηεηαο θνξεζκέλσλ 

ιηπαξψλ είλαη δπλαηφ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε πνηφηεηα ρσξίο λα αιινησζεί ε 

γεχζε. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθηλάεη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο νη νπνίνη βξίζθνληαη ππφ 

επηηήξεζε απφ ηα Starbucks έηζη ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη φηη ηα πξντφληα ηνπο είλαη 

απειεπζεξσκέλα απφ ιηπαξά.  

 

o Αληηθαηάζηαζε ηνπ πιήξνπο γάιαθηνο απφ γάια ρακειφ ζε ιηπαξά: 

πγθεθξηκέλα επηιέρζεθε ην γάια κε 2% ιηπαξά σο πην θαηάιιειν λα αληηθαηαζηήζεη 

ην πιήξεο ρσξίο λα πζηεξεί ζε ζξεπηηθέο νπζίεο αιιά πξνζθέξνληαο φια εθείλα ηα 

ζπζηαηηθά πνπ σθεινχλ ηνλ αλζξψπηλν νξγαληζκφ. Απηή απνηειεί θαη ηελ πιένλ 

βαξχλνπζαο ζεκαζίαο επηινγή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε εηαηξεία κε ζθνπφ λα πξναρζεί 

ε πγεία θαη επεμία ησλ θαηαλαισηψλ ησλ ξνθεκάησλ ηεο. Παξάιιεια ην πιήξεο γάια 

ή αθφκα θαη ην ηειείσο άπαρν (0% ιηπαξά) απνηεινχλ επηινγέο πνπ ν πειάηεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θάλεη ζην θαηάζηεκα πνπ ζα παξαγγείιεη ην ξφθεκά ηνπ αθνχ 

βξίζθνληαη πάληα ζηα ςπγεία ησλ Starbucks. 

 

o Πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ ζηα ξνθήκαηα κε ελζάξξπλζε ησλ 

πειαηψλ λα επηιέμνπλ νη ίδηνη ηα ζπζηαηηθά κε ηα νπνία ζα παξαζθεπαζηεί ην δηθφ ηνπο 

ξφθεκα: ηα πιαίζηα ησλ επηινγψλ απηψλ πξνζθέξεηαη άπαρν γάια, γάια ζφγηαο, 

ζηξφπηα ρσξίο ηελ πξνζζήθε δάραξεο θαη άιια πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπλδπαζηνχλ επηηπρψο γηα ηελ παξαζθεπή ξνθεκάησλ κε εμίζνπ σξαία γεχζε αιιά κε 

πνιχ ιηγφηεξεο ζεξκίδεο.  

 

o Πξνζθνξά πεξηζζφηεξσλ επηινγψλ θαη ζηα αξηνπνηήκαηα αιιά θαη ζε άιια 

δηαηξνθηθά είδε: Ζ πξνζθνξά κεγαιχηεξεο πνηθηιίαο αξηνζθεπαζκάησλ κε πξνζζήθε 

ζην κελνχ πξντφλησλ light, θαζψο θαη ε πξνζθνξά ησλ ήδε γλσζηψλ πξντφλησλ ζε 
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κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δίλνπλ πεξηζζφηεξεο επηινγέο ζηνπο θαηαλαισηέο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί εδψ ην γεγνλφο φηη πξνζηέζεθαλ ζαιάηεο θαη θξνχηα ζην κελνχ. Δηδηθφηεξα 

ζηελ Διιάδα έρνπλ πξνζηεζεί πξντφληα κε ρακειά ιηπαξά φπσο Low Fat Chocolate 

cake, Skinny blueberry muffin, θξνπηνζαιάηα, frappuccino light, λέα ζεηξά juice blends 

κε βάζε ην ηζάη θ.α.138 

 

o Γεκηνπξγία δηαηξνθηθψλ θξαγκψλ-απαγνξεχζεσλ ζηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνληαη: Σα Starbucks ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ηξνπνπνηήζνπλ ην κελνχ ηνπο 

ζε πην πνηνηηθφ θαη πγηεηλφ ζπλεξγάζηεθαλ κε εηδηθνχο ζε ζέκαηα δηαηξνθήο, θάηη πνπ 

ειάρηζηεο εηαηξείεο θάλνπλ θαη έζεζαλ πνηνηηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνπλ. Έθηνηε έρνπλ παξνπζηάζεη ζεκαληηθή βειηίσζε ζηελ πνηφηεηα ηνπ κελνχ 

ηνπο κεηψλνληαο αμηνζαχκαζηα ηηο ζεξκίδεο, ηα θνξεζκέλα θαη αθφξεζηα ιηπαξά ηφζν 

ζηα ξνθήκαηα φζν θαη ζηα αξηνζθεπάζκαηα.   

 

o Παξνρή πεξηζζφηεξσλ δηαηξνθηθψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα 

ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα: Μέζσ απηήο ηεο δπλαηφηεηαο νη πειάηεο κπνξνχλ λα 

ζπγθξίλνπλ ηα δηαηξνθηθά ζηνηρεία ηνπ ξνθήκαηνο ηεο επηινγήο ηνπο αλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ π.ρ. πιήξεο ή άπαρν γάια. Πην ελδειερείο πιεξνθνξίεο ππάξρνπλ 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο ζην Γηαδίθηπν ζηελ δηάζεζε ησλ θαηαλαισηψλ έηζη ψζηε 

λα έρνπλ πιήξε επίγλσζε ηνπ ηη θαηαλαιψλνπλ139. ηαηηζηηθέο ηεο εηαηξείαο έρνπλ 

δείμεη φηη ην 2007 πεξηζζφηεξνη απφ 3.5 εθαη. άλζξσπνη επηζθέθηεθαλ ζηελ ηζηνζειίδα 

γηα δηαηξνθηθέο πιεξνθνξίεο θάηη ην νπνίν θαηαδεηθλχεη φηη πιένλ νη θαηαλαισηέο 

ελδηαθέξνληαη έληνλα γηα ηηο δηαηξνθηθέο ηνπο ζπλήζεηεο θαη επηζπκνχλ λα 

αλαιακβάλνπλ πξνζσπηθά ηελ επζχλε απηψλ ησλ επηινγψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα ζηελ 

Διιάδα έρεη πξνγξακκαηηζηεί ε έθδνζε θπιιαδίνπ πνπ ζα πεξηέρεη ηηο ζεξκίδεο γηα 

φια ηα ξνθήκαηα έσο ην ηέινο ηνπ έηνπο 2010140.  

 

o Δλδπλάκσζε ηεο καθξνρξφληαο δέζκεπζεο γηα πγεία θαη επεμία: Ζ δέζκεπζε 

απηή απνηειεί κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηεο εηαηξείαο θαη αληηθαηνπηξίδεη ην ελδηαθέξνλ 

πνπ ηξέθεη ε επηρείξεζε γηα ηνπο πειάηεο ηεο αιιά θαη ην πφζν λνηάδεηαη γηα ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηεο. Ζ πξνιεπηηθή ζπλείδεζε απνηειεί βαζχ πηζηεχσ ηεο Γηνίθεζεο ησλ 
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Starbucks θαη έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο σο βαζηθφο άμνλαο 

φπσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην.  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ εκπεξηέρεη ηελ κείσζε ζε πνζνζηά ησλ ζεξκίδσλ, 

ησλ ζπλνιηθψλ ιηπαξψλ θαη θνξεζκέλσλ ιηπαξψλ ζε ξνθήκαηα θαη αξηνζθεπάζκαηα 

πνπ επεηεχρζε απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ αλάιεςε ησλ αλσηέξσ κέηξσλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξντφληα πνπ παξήγαγε αξρηθά141.  

 

Πίνακαρ 3: Θπεπηικά ςζηαηικά πποϊόνηων Starbucks 

 ΑΡΣΟΚΔΤΑΜΑΣΑ ΡΟΦΖΜΑΣΑ 

Μείωζη ζε Θεπμίδερ 5% 14% 

Μείωζη ζε Λιπαπά 15% 36% 

Μείωζη ζε Κοπεζμένα Λιπαπά 8% 38% 

Πίνακασ 3: Ποςοςτιαία μείωςη ςε θερμίδεσ και λιπαρά 

ην κέιινλ ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη λα παξαζθεπάδεη θαη λα πξνζθέξεη λέα θαη πγηεηλά 

πξντφληα εκπινπηίδνληαο ην κελνχ ηεο κε κεγαιχηεξν εχξνο επηινγψλ θαη παξέρνληαο 

up to date πιεξνθφξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο γηα ηηο δηαηξνθηθέο αμίεο ησλ ξνθεκάησλ 

θαη γεπκάησλ ηεο. Σαπηφρξνλα, έξεπλεο ζα δηεμάγνληαη γηα ην πψο αληηιακβάλνληαη νη 

θαηαλαισηέο ηα πξντφληα Starbucks θαη ζα θαζνξίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ πνιηηηθή ηεο 

εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη επεμίαο.142 

 

6.8  ΠΑΡΟΦΗ ΩΣΟΤ ΕΡΓΑΙΑΚΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

 

Όπσο παξνπζηάζηεθε εθηελψο θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε εηαηξεία δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζην πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν ιεηηνπξγνχλ θαη εξγάδνληαη νη ζπλεξγάηεο 

ηεο. Κη απηφ δηφηη ε Γηνίθεζε έρεη θαηαλνήζεη φηη έλαο επραξηζηεκέλνο ζπλεξγάηεο ζα 

επηηειέζεη κε κεγαιχηεξε επηηπρία ην έξγν ηνπ θαη ζα εμσηεξηθεχζεη απηή ηνπ ηελ 

ηθαλνπνίεζε πξνο ηνπο πειάηεο, πξνζθέξνληαο ηνπο κηα πξαγκαηηθά πςειήο 

πνηφηεηαο εκπεηξία θαθέ.  
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Γελ είλαη εχθνιν γηα κηα επηρείξεζε ηέηνηνπ κεγέζνπο λα δηαηεξήζεη επραξηζηεκέλνπο 

πάλσ απφ 172.000 ζπλεξγάηεο παγθνζκίσο. Παξφια απηά νη πξνζπάζεηέο ηεο 

ζηνρεχνπλ ζηα παξαθάησ143:  

o Να αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο: Πεξίπνπ θάζε δεχηεξν 

ρξφλν δηεμάγνληαη έξεπλεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ νη ζπλεξγάηεο ηεο εηαηξείαο 

εθθξάδνληαο ηηο αληηιήςεηο, ηηο δηαθσλίεο θαη ηηο απφςεηο ηνπο αλαθνξηθά κε ηα 

εξγαζηαθά ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Μέζσ ησλ ελ ιφγσ εξεπλψλ νη ζπλεξγάηεο 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπλ θαηά πφζν είλαη ή δελ είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη γηαηί.  

 

o Να ηνπο πξνζθέξεη πξνλφκηα: Σέηνηα πξνλφκηα είλαη ε αχμεζε κηζζψλ σο 

απνηέιεζκα ζρεηηθψλ αηηεκάησλ απφ ηηο έξεπλεο ηεο εηαηξείαο, ε πξνζθνξά 

αληαγσληζηηθψλ ζηελ αγνξά παθέησλ απνδνρψλ, ε εμάπισζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

θηλήηξσλ ψζηε νη ζπλεξγάηεο λα πιεξψλνληαη bonus, ε πξνζθνξά stock options, ε 

αζθάιηζε πγείαο, απνηακηεπηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε Σξάπεδεο, ν 

αλαζρεδηαζκφο δηαθφξσλ ζπλδέζκσλ επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπλεξγαηψλ ζηα 

δηάθνξα θαηαζηήκαηα παγθνζκίσο θ.α. Ηδηαίηεξε αλαθνξά πξέπεη λα γίλεη ζην 

πξφγξακκα BEC (Business Ethics and Compliance – Πξφγξακκα Δηαηξηθήο Ζζηθήο θαη 

πκκφξθσζεο) κέζσ ηνπ νπνίνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην πξνζσπηθφ λα αλαπηχμεη 

επαίζζεηα δεηήκαηα.   

 

o Να ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πγεία ηνπο : Γηα ην ιφγν απηφ πξνζθέξεη ηαηξηθή 

θάιπςε ζηνπο ζπλεξγάηεο πνπ εξγάδνληαη κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο. 

Παξάιιεια έρεη δεκηνπξγεζεί κηα ηζηνζειίδα ε νπνία παξέθεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

ζπλεξγάηεο θαη ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηαηξηθά ζέκαηα αιιά θαη λα 

θαηαγξάθνπλ ην πξνζσπηθφ ηαηξηθφ ηνπο ηζηνξηθφ.  

 

o Να δίλεη ζεκαζία ζηηο ηδέεο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπο: Ζ επηθνηλσλία ζηα 

Starbucks είλαη ακθίδξνκε, ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Γηνίθεζεο πξνο ηνπο ζπλεξγάηεο 

φζν θαη ην αληίζηξνθν. Με απηφ ην ηξφπν ε Γηνίθεζε αθνπγθξάδεηαη ηηο αλεζπρίεο, ηηο 

ζθέςεηο, ηηο απφςεηο θαη ηηο ηδέεο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη πνιιέο θνξέο ε γλψκε ηνπο 
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ζπλεηζθέξεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ έληαμε λέσλ θαη πην απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ 

ζηελ εηαηξεία. 

  

o “The Cup Fund”: Απνηειεί έλα ζσκαηείν (Caring Unites Partners) ην νπνίν 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ εηαηξεία κε ζθνπφ λα ελψλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ζε δχζθνιεο 

πξνζσπηθέο ζηηγκέο. Μέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζσκαηείνπ νη ζπλεξγάηεο κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλνχλ θαη λα δεηνχλ βνήζεηα απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, βνήζεηα πνπ 

ελδέρεηαη λα αθνξά θάπνην ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ή αζζέλεηα, θπζηθή θαηαζηξνθή ή 

βία.  

   

o Να ηνπο πξνζθέξεη εθπαίδεπζε θαη επαγγεικαηηθή εμέιημε: Ζ ζπλερήο 

εθπαίδεπζε πνπ παξέρεηαη απφ ην μεθίλεκα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ησλ ζπλεξγαηψλ θαη 

θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο ηνπο ζηα Starbucks απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνλφκην ηεο εηαηξείαο. Σαπηφρξνλα πξνζθέξεηαη θαη ε δπλαηφηεηα επαγγεικαηηθήο 

εμέιημεο ησλ ζπλεξγαηψλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.MyPartnerCareer.com φπνπ νη 

επηζθέπηεο ηεο (απνθιεηζηηθά ζπλεξγάηεο) κπνξνχλ λα αλαθαιχςνπλ λέεο ζέζεηο 

εξγαζίαο εληφο ηεο εηαηξείαο κε ζθνπφ ηελ εζσηεξηθή κεηαθίλεζε. ην ζεκείν απηφ 

αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη γηα απηή ηελ θίλεζή ηεο ε εηαηξεία έρεη βξαβεπζεί κε ηα βξαβεία 

“Award for the Best Corporate Careers Website” (2007), θαη “Top 125 Best Practices” 

(2007) απφ ην πεξηνδηθφ Training Magazine.  

 

o Να ζέβεηαη ηα εξγαζηαθά θαη αλζξψπηλα δηθαηψκαηά ηνπο: Ζ έθθξαζε απηή 

απνηειεί βαζηθή αξρή ηεο εηαηξείαο. Σν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ πξνάγεη ηελ ίζε 

αληηκεηψπηζε φισλ ησλ ζπλεξγαηψλ ρσξίο δηαθξίζεηο πνπ λα βαζίδνληαη ζε 

νπνηαδήπνηε δηαθνξεηηθφηεηα.   

 

o Να ηνπο πξνζθέξεη πγηεηλή θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία ηνπο: Ζ επηδίσμε απηή 

απνηειεί δέζκεπζε γηα ηελ εηαηξεία θαζψο ην αζθαιέο εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

ζεσξείηαη αλαγθαηφηεηα θαη αλαθαίξεην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ δελ 

παξαιείπεηαη.  

 

http://www.mypartnercareer.com/
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Αλαιχνληαο φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο θνπιηνχξαο ηεο επηρείξεζεο σο αλσηέξσ 

επηβεβαηψλεηαη κε θάζε ηξφπν ην έληνλν ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ πξναγσγή ηεο 

θνπιηνχξαο ζε θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Starbucks. Ζ πξνζπάζεηα 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη είλαη αδηακθηζβήηεηα αιιειέλδεηε κε ηελ απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο φπσο αθξηβψο εηπψζεθε απφ ηνλ Howard Schultz θαη θαηαγξάθηεθε ζηηο 

βαζηθέο αξρέο: «Η θαζηέξσζε ησλ Starbucks σο ν θύξηνο πξνκεζεπηήο ηνπ ηειεηόηεξνπ 

θαθέ ζηνλ θόζκν θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο δηαηεξώληαο ηηο αξρέο ηεο 

ρσξίο δηαιιαθηηθόηεηα.» (Howard Schultz)144.  
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 6  

 Γηάλλεο Ν. Θαλφπνπινο, «Γηεζλήο Δπηρείξεζε, Πεξηβάιινλ, Γνκή θαη 

Πξνθιήζεηο» Δθδφζεηο Interbooks, Αζήλα 2006 

 Thomas L. Wheelen, J. David Hunger, Strategic Management and Business 

Policy, 11ε έθδνζε 

 http://el.wikipedia.org/wiki, «Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε» 

 Πεξηνδηθφ «Δπηζηεκνληθφ Μάξθεηηλγθ», Σεχρνο Φεβξνπαξίνπ 2009, «Ζ ΔΚΔ 

είλαη θφζηνο γηα ηελ επηρείξεζε;» 

 Δζσηεξηθά ζηνηρεία επηρείξεζεο 

 www.starbucks.com\mission 

 www.starbucks.com/sharedplanet/index.aspx, “What is Starbucks Shared 

Planet?” 

 www.starbucks.com  

 www.starbucks.com/retail/nutrition_info.asp 

 πλέληεπμε κε ζηέιερνο ηεο επηρείξεζεο 

 www.evancarmichael.com  
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7: ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ 
ΕΠΙΦΕΙΡΗΗ 

7.1  Η ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζε πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε επηρείξεζε Starbucks θαζψο θαη θάζε 

επηρείξεζε, εκθαλίδεη δπλάκεηο πνπ πξέπεη λα δηαηεξήζεη, αδπλακίεο πνπ απαηηείηαη λα 

ππεξθαιχςεη, επθαηξίεο πνπ νθείιεη λα εθκεηαιιεπηεί αιιά θαη απεηιέο πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα πξνζπεξάζεη. Όιεο απηέο νη ηδηφηεηεο απνηεινχλ ην εζσηεξηθφ θαη 

εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ ην νπνίν κειεηάηαη απφ ηνπο εηδηθνχο κέζα ζηελ επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εμαρζεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη ε 

επηρείξεζε ψζηε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο.  

Απηφ απνηειεί ην δεηνχκελν γηα θάζε επηρεηξεκαηία, ε εχξεζε εθείλσλ ησλ 

ζηξαηεγηθψλ θηλήζεσλ πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ζηελ επηρείξεζε ηελ καθξνρξφληα 

επηηπρία θαη θεξδνθνξία. Πνηεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο φκσο πνπ πξέπεη λα πινπνηεζνχλ 

ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα απνθηήζεη ε επηρείξεζε κηα ηζρπξή 

ζέζε ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη;  

Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή πξνέξρεηαη εηπκνινγηθά απφ ηελ Αξραία Διιάδα απφ ηηο ιέμεηο 

ηξαηφο + Ζγνχκαη θαη αξρηθά είρε θαζαξά θαη κφλν ζηξαηησηηθή έλλνηα. Τπνδήισλε 

ηελ επηζηήκε θαη ηελ ηέρλε ηεο ζηξαηησηηθήο δηνίθεζεο, ηε ζρεδίαζε γηα ηε βέιηηζηε 

ρξεζηκνπνίεζε ησλ έκςπρσλ θαη άςπρσλ πφξσλ, δειαδή ησλ ζηξαηησηψλ θαη ηνπ 

πνιεκηθνχ πιηθνχ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ145.   

Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή φκσο απέθηεζε επξχηεξε έλλνηα θαη ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα λα 

πεξηγξάςεη ην ζρέδην δξάζεο πνπ αθνινπζείηαη θαη ζε άιιεο πεξηπηψζεηο φπσο 

πνιηηηθή, νηθνλνκία, εκπφξην, παηρλίδηα, επηρεηξήζεηο θιπ. ηξαηεγηθή επνκέλσο είλαη 

ην ζρέδην δξάζεο, ε ζπιινγηζηηθή θαη νη ελέξγεηεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ πνπ έρεη ηεζεί.  

Αλαθνξηθά κε ηνλ ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ νη αιιαγέο νη νπνίεο ζπληεινχληαη ζην 

πεξηβάιινλ ηνπο θαζψο θαη ν γξήγνξνο ξπζκφο ησλ αιιαγψλ απηψλ απνηεινχλ 

παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ αθφκε πην νπζηψδε ηελ αλαγθαηφηεηα εθαξκνγήο  

ζηξαηεγηθήο. Δπηρεηξήζεηο κε κεγάιε απήρεζε ζηελ αγνξά ελδέρεηαη ζε ζχληνκν 
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ρξνληθφ δηάζηεκα λα ράζνπλ ηε δχλακή ηνπο θαη άιιεο άγλσζηεο λα δηεθδηθήζνπλ 

ηζρπξή ζέζε θαη λα θαηαθηήζνπλ ηελ αγνξά. Πεξηπηψζεηο ζαλ απηέο πνπ ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε ζέζε κηαο επηρείξεζεο θαη πξνάγεηαη ε ζέζε θάπνηαο άιιεο απνηεινχλ απφ 

ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη νξγαληζκνί θαηαζηξψλνπλ θαη πινπνηνχλ 

ζηξαηεγηθέο.   

αλ νξηζκφο ηεο ζηξαηεγηθήο δίλεηαη:  

«Σηξαηεγηθή είλαη ην ζρέδην πνπ νινθιεξώλεη ηνπο βαζηθνύο ζθνπνύο κηαο 

επηρείξεζεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηηο πξάμεηο ζε έλα εληαίν ζύλνιν. Μηα θαιν-νξηδόκελε 

ζηξαηεγηθή βνεζά ζηε δηαρείξηζε θαη θαηαλνκή ησλ πόξσλ κηαο επηρείξεζεο ζε κηα 

κνλαδηθή θαη βηώζηκε ζέζε, πνπ βαζίδεηαη ζηηο εζσηεξηθέο ηθαλόηεηεο θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηά ηεο, ηηο πξνζδνθώκελεο αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ θαη ηηο ζρεηηθέο θηλήζεηο 

έμππλσλ αληηπάισλ.» (James Brain Quinn, 1980) 146 

 

7.2 ΣΑ ΔΠΙΠΔΓΑ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ  

 

ε κεγάιεο επηρεηξήζεηο φπσο ε Starbucks πνπ εμεηάδεηαη ζηελ παξνχζα αλάιπζε 

ππάξρνπλ θαη δηαθξίλνληαη ηξία δηαθνξεηηθά επίπεδα ζηξαηεγηθήο: ην επηρεηξεζηαθφ 

επίπεδν (corporate strategy), ην επηρεηξεκαηηθφ (business strategy) θαη ην ιεηηνπξγηθφ 

επίπεδν (functional strategy). ηελ παξνχζα κειέηε ε αλάιπζε ζα επηθεληξσζεί 

πεξηζζφηεξν ζηα δχν πξψηα επίπεδα ζηξαηεγηθήο δειαδή ηεο επηρεηξεζηαθήο θαη 

θπξίσο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

Απφ ζεσξεηηθήο πιεπξάο, ηα ηξία επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο 

παξνπζηάδνληαη ζρεκαηηθά ζηελ Δηθφλα 10 ελψ ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη:  

1. Ζ επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή αθνξά ζηελ επηινγή ηνπ νξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηε γεληθφηεξε θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζεη ζαλ νληφηεηα αιιά θαη ηελ 

ιήςε απνθάζεσλ γηα  ηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο147 κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο αμίαο 

ηνπ νξγαληζκνχ σο ζχλνιν148. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ πξφθεηηαη γηα κεγάιν νξγαληζκφ ή κηθξή επηρείξεζε θαη αθνξά απνθάζεηο 
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θ
 

ζκδοςθ, 2008 
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πνπ ιακβάλνληαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο ή άιινπο πφξνπο ηεο επηρείξεζεο, απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ θάζε επηρείξεζε αζρέησο κεγέζνπο. Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή απνηειεί ηε 

βάζε γηα θάζε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε καθξνρξφλησλ ζηφρσλ θαη 

είλαη κηα πεξηεθηηθή γεληθή πξνζέγγηζε πνπ θαζνδεγεί ηηο βαζηθέο θηλήζεηο κηαο 

επηρείξεζεο149.  

 

 

                                          ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ 
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Εικόνα 10: Επίπεδα τρατηγικήσ μιασ Επιχείρηςησ 
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Εκδόςεισ Ευγ. Μπζνου, Ακινα, 1999   
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Σα θχξηα ζέκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα ζηειέρε πνπ θαηαζηξψλνπλ ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή είλαη νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ε 

επηρείξεζε, νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρεη ήδε αλαιάβεη θαη ηέινο ην αλ θαη θαηά πφζν ζα 

ζπλερίζεη λα ηηο εμαζθεί.150 Με άιια ιφγηα, ππάξρνπλ ηξία βαζηθά θαη αιιειέλδεηα 

δεηήκαηα: ν γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο (ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο), ε 

απφθαζε γηα ηηα αγνξέο ή ηνπο θιάδνπο ζηνπο νπνίνπο ζα αληαγσληζηεί ε επηρείξεζε 

(ζηξαηεγηθή ραξηνθπιαθίνπ) θαη νη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ε Γηνίθεζε ζπληνλίδεη ηνπο  

πφξνπο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ (γνληθή ζηξαηεγηθή)151.  

Γηα ηελ ιήςε ησλ απνθάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηε ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο ππάξρνπλ 

ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο εηαηξηθψλ ζηξαηεγηθψλ: νη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο (stability 

strategies), νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο (growth strategies) θαη νη ζηξαηεγηθέο 

αλαζηξνθήο (turnaround strategies). Οη ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη 

απφ ηελ αλππαξμία ζεκαληηθψλ αιιαγψλ θαη αθνινπζνχληαη ζπλήζσο φηαλ ε 

επηρείξεζε δελ έρεη ηδηαίηεξεο επθαηξίεο λα εθκεηαιιεπηεί θαη απνθαζίδεη λα 

ζπγθεληξψζεη ηνπο πφξνπο ηεο ζηηο ππάξρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο κε ζηφρν ηελ 

εδξαίσζε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ.  

ε αληίζεζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο, νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο 

ζπγθεληξψλνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ αθνχ ραξαθηεξίδνπλ έλα πεξηβάιινλ πνπ 

απαηηεί απφ ηελ επηρείξεζε ηελ αλάπηπμε ψζηε λα επηβηψζεη. Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο επηγξακκαηηθά πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηηο εμήο κεζφδνπο: κέζσ θάζεηεο ή 

νξηδφληηαο νινθιήξσζεο θαη κέζσ ζπζρεηηζκέλεο ή αζπζρέηηζηεο δηαπνίθηιζεο. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο νη νπνίεο αθνινπζνχληαη φηαλ ε 

αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη αλίζρπξε θαη πξέπεη λα δηαζσζεί ε 

επηρείξεζε (ζηξαηεγηθή δηάζσζεο ή αλαζηξνθήο), ή λα ζηακαηήζεη ηε ιεηηνπξγία 

θάπνηαο επηρεηξεκαηηθήο ηεο κνλάδαο (ζηξαηεγηθή απνεπέλδπζεο), ή λα αηρκαισηηζζεί 

απφ θάπνηα άιιε κεγάιε επηρείξεζε ζηελ νπνία λα πξνζθέξεη ηα πξντφληα ηεο θαη σο 

αληάιιαγκα λα ζπλερίζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο ή ελ θαηαθιείδη λα ξεπζηνπνηήζεη ηα 

πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία θαη λα ρξενθνπήζεη (ζηξαηεγηθή ξεπζηνπνίεζεο ή 

ρξενθνπίαο). 
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2. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηηο απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο φηαλ ν 

νξγαληζκφο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν θαη κφλν152. Βάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο απνηειεί ν αληαγσληζκφο θαη πσο ε επηρείξεζε ζα θαηαθέξεη λα 

εμαζθαιίζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.  

Σξεηο είλαη νη βαζηθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο: ηεο εγεζίαο θφζηνπο (cost 

leadership strategy), ηεο δηαθνξνπνίεζεο (differentiation strategy) θαη ηεο εζηίαζεο 

(focus strategy), (Michael Porter, Competitive Strategy). Γηα λα ιεθζεί ε απφθαζε απφ 

ηελ επηρείξεζε γηα ην πνηα απφ ηηο αλσηέξσ ζηξαηεγηθέο ζα επηιέμεη ρξεζηκνπνηνχληαη 

ηα θξηηήξηα ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο αγνξάο αιιά θαη ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη153.  

 

7.3 ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ STARBUCKS 

 

H Starbucks Coffee Company, απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο έσο θαη ηηο κέξεο καο 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα λα θηάζεη ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε. 

Όηαλ ν Howard Schultz αλέιαβε ηελ εηαηξεία ην 1982, δηέθξηλε κηα αλεθκεηάιιεπηε 

θφγρε ηεο αγνξάο: ηηο θαθεηέξηεο πνπ ζεξβίξνπλ θαθέ πνηφηεηαο ζηνπο πειάηεο ηνπο. 

Απηφ απνηέιεζε ηε ζηξαηεγηθή δηείζδπζεο ηεο Starbucks ζηελ αγνξά πνπ απνηειεί κηα 

απφ ηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο θαη ηε βνήζεζε λα απνθηήζεη κηα πηζηή 

πειαηεηαθή βάζε ζην Seattle. Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο αγνξάο ζεκάδεςε ην 

επφκελν ζηάδην αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο ε νπνία εθάξκνζε ηελ ίδηα πεηπρεκέλε 

ζπληαγή πνπ είρε θάλεη ζαχκαηα ζην Seattle, πξψηα ζε άιιεο πφιεηο ζηελ 

βνξεηνδπηηθή πιεπξά ησλ ΖΠΑ θαη αξγφηεξα, ζε νιφθιεξε ηε Βφξεηα Ακεξηθή θαη 

ηειηθά ζε φιν ηνλ θφζκν154.  

Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε εηαηξεία θαζηέξσζε ηελ παξνπζία ηεο ζε ρηιηάδεο πφιεηο ζε 

παγθφζκηα θιίκαθα αλαδήηεζε κεζφδνπο γηα λα απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αγνξψλ απφ 

ηνπο ππάξρνληεο πειάηεο ηεο κε κηα ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφλησλ. 

Πξαγκαηνπνίεζε δηάθνξεο θηλήζεηο φπσο ηελ εηζαγσγή λέσλ εκπνξεπκάησλ ζηα 

θαηαζηήκαηα, αλάκεζα ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαλ κνπζηθά cd, κηα θάξηα 
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Starbucks Duetto Visa (δίλεη ζηνπο πειάηεο ηεο ηε δπλαηφηεηα λα θεξδίδνπλ πφληνπο 

απφ ηηο αγνξέο ηνπο ζηα θαηαζηήκαηά ηεο θάζε θνξά πνπ ηελ ρξεζηκνπνηνχλ) θαη 

αζχξκαηε πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν ζε ρηιηάδεο ζεκεία Starbucks κεηά απφ ζπκθσλία 

κε ηελ T-Mobile. 

Απνηέιεζκα ηεο αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο ζην εμσηεξηθφ ππήξμε θαη ε 

θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο κέζσ ζπλεξγαζίαο ηεο Starbucks Coffee International  

κε ηελ Αθνί Μαξηλφπνπινη Α.Δ. ηελ Διιάδα ηα Starbucks εθπξνζσπνχληαη απφ ηελ 

Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ. ε νπνία απνηειεί θνηλνπξαμία ησλ δπν παξαπάλσ 

εηαηξεηψλ. 

 

7.4 ΣΟΥΟΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΗΝ 

ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΔΠΙΣΔΤΞΗ ΣΟΤ 

 

Ζ θαζηέξσζε ησλ Starbucks σο θπξίαξρνο πξνκεζεπηήο ηνπ θαιχηεξνπ θαθέ ζηνλ 

θφζκν αιιά θαη ηαπηφρξνλα ε δηαηήξεζε ησλ αδηαπξαγκάηεπησλ αξρψλ ηνπο θαζψο ε 

επηρείξεζε αλαπηχζζεηαη, ππήξμαλ νη βαζηθνί ζηφρνη επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο ηφζν 

ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εγρψξην επίπεδν. Σν ζσζηφ εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

ππφζρεζε γηα δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ ηνπο δηαηεξψληαο ην πςειφ επίπεδν 

πνηφηεηαο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν πξνο επίηεπμε. Ζ επηρείξεζε 

ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο ηεο φρη κφλν κε ηα πξντφληα ηεο αιιά θαη κε ηηο πξνζπάζεηεο 

πνπ πξαγκαηνπνηεί γηα ηελ θνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ.  

Αλαθνξηθά απνθιεηζηηθά κε ηελ ειιεληθή αγνξά θαη σο κεηξήζηκνη-πνζνηηθνί 

επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη αλαθέξνληαη  νη παξαθάησ155:  

a. Ζ αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ θαηαζηεκάησλ 

b. Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο 

c. Ζ αλάπηπμε παξαγφλησλ πνπ επηβνεζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο φπσο ην 

ιαλζάξηζκα λέσλ πξντφλησλ θαη ε είζνδνο ζε λέεο αγνξέο (Βαιθάληα). 

d. Ζ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ  

                                                           
155

 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ  



Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

102 
 

Βάζεη ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ θαη ηεο αλάιπζεο πνπ έρεη πξνεγεζεί αληηιακβάλεηαη 

θαλείο φηη ε επηρείξεζε Starbucks αθνινπζεί σο επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

θαηεχζπλζεο ηελ Σηξαηεγηθή ηεο Αλάπηπμεο (Growth Strategy). Ζ γεληθφηεξε 

θαηεχζπλζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αξγή αλάπηπμε πνπ νδεγεί ζηελ 

θπξηαξρία ηεο αγνξάο. Απηή είλαη ε ζηξαηεγηθή πνπ έρεη βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα 

θπξηαξρήζεη ζε πνιιέο αγνξέο ζε δηάθνξεο ρψξεο.   

Χο επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζηελ αγνξά απαηηείηαη λα εμειίζζεηαη ζπλερψο, λα 

πξνζαξκφδεηαη ζην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ θαη λα εηζάγεη θαηλνηνκίεο 

πνπ ζα ηεο ραξίδνπλ ηελ πξσηνπνξία θαη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε 

ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Ζ κήηξα ηνπ Ansoff 156(Δηθφλα 11) απνηειεί έλα ζπνπδαίν εξγαιείν ην νπνίν βξίζθεηαη 

ζηε δηάζεζε ησλ αλαιπηψλ θαη βνεζά έηζη ψζηε λα εμεπξεζνχλ νη θαηάιιειεο κέζνδνη 

κέζσ ησλ νπνίσλ ε θάζε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα θαηαζηξψζεη ηε δηθή ηεο 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο θαη λα ηελ αθνινπζήζεη ζηελ ζπλέρεηα. Βάζεη ηεο ελ ιφγσ 

κήηξαο ζρεκαηίδνληαη ηέζζεξεηο πηζαλέο ζηξαηεγηθέο πνπ βαζίδνληαη είηε ζηελ 

αλάπηπμε πξντφλησλ είηε ζηελ αλάπηπμε αγνξψλ θαη κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ δηείζδπζε ζηελ αγνξά (market penetration) απνηειεί έλα ζπλδπαζκφ ελεξγεηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ αγνξά πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη κε ηα 

ππάξρνληα πξντφληα. Γηα ηελ Starbucks ε ζηξαηεγηθή απηή κεηαθξάδεηαη ζε ελέξγεηεο 

αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ηεο ζηελ αγνξά φπσο κέζσ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη βαζχηεξε δηείζδπζε ζηελ ήδε ψξηκε αγνξά ηνπ θαθέ 

εθκεηαιιεπφκελε ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ηελ ηεξάζηηα θήκε ηεο θαη ηελ πην αδχλακε 

ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ ηεο.  

Ζ αλάπηπμε αγνξάο (market development) αθνξά ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε 

επηρείξεζε γηα ηελ πψιεζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο. Γηα ηελ 

Starbucks απηφ κεηαθξάδεηαη ζε ελέξγεηεο φπσο ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε 

αγνξέο λέσλ ρσξψλ φπσο ε Κξναηία θαη ε εξβία. Παξάιιεια αθνξά θαη ελέξγεηεο 

πνπ κειεηά θαη ζρεδηάδεη ε επηρείξεζε γηα ην 2010 θαη νη νπνίεο ήδε 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ε είζνδνο ηνπ θαθέ ηεο Starbucks 

ζην κελνχ θάπνησλ αθξηβψλ εζηηαηνξίσλ. Οη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά 

θιεηζηέο αγνξέο θη απηφ γηα λα θαηαθέξεη ε εηαηξεία λα ειέγρεη απνηειεζκαηηθά ηα 

                                                           
156

 www.tutor2u.net/business/presentations/strategy/ansoff/default.html 



Αθαναςία πηλιοπούλου 

103 
 

θαλάιηα δηαλνκήο ηνπ θαθέ αιιά θαη ηνπο ηειηθνχο πξνκεζεπηέο πνπ ζα πξνζθέξνπλ 

ζην θνηλφ ηελ εκπεηξία Starbucks157.     

 

                   

 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

Εικόνα 11: Μήτρα Ανάπτυξησ Προϊόντοσ/Αγοράσ του Ansoff 

 

Ο ζπλδπαζκφο «είζνδνο λένπ πξντφληνο ζε ππάξρνπζα αγνξά»  

(product development) αθνξά θπξίσο ηελ έληαμε θαηλνηνκηψλ απφ πιεπξάο 

επηρείξεζεο ζηα πξντφληα, ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ πξντφλησλ κε λέα πην 

πξσηνπνξηαθά θαη ηελ βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζή ηνπο. ηα ζρέδηα 

ηεο επηρείξεζεο είλαη γηα παξάδεηγκα ν εκπινπηηζκφο ηνπ κελνχ ησλ θαθέδσλ κε 

ζηηγκηαίν παγσκέλν θαθέ (frappe) πνπ πσιείηαη ζηα εηαηξηθά θαηαζηήκαηα απφ ηνλ 

Μάην ηνπ 2010. Με ηελ πξνζζήθε ηνπ «θξαπέ» ζην κελνχ ηεο ε Starbucks ζα 

θαηαθέξεη απφ ηε κηα πιεπξά λα εηζάγεη έλα λέν πξντφλ ζηελ αγνξά θαη απφ ηελ άιιε 

λα πξνζεγγίζεη ηελ θνπιηνχξα ηεο ειιεληθήο αγνξάο θαη εηδηθά ηνπο θαλαηηθνχο 

Έιιελεο ηνπ θξαπέ νη νπνίνη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κεξίδην ησλ θαηαλαισηψλ θαθέ 

ζηε ρψξα καο158.    

ην ζεκείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ζπζρεηηζηεί ε ζηξαηεγηθή κε ηελ θνπιηνχξα ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ πεξίπησζε ηνπ «θξαπέ» έγθεηηαη φλησο ζηνλ ζπλδπαζκφ «είζνδνο 

λένπ πξντφληνο ζε ππάξρνπζα αγνξά» αιιά εκπεξηέρεη ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ πνηνηηθψλ πξνηχπσλ ησλ Starbucks . Ο θξαπέ 
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είλαη θαθέο απφ 100% θφθθνπο Arabica θαη ρσξίο ζπληεξεηηθά. Δίλαη ην απνηέιεζκα 20 

ρξφλσλ έξεπλαο, κηα κνλαδηθή ηερλνινγία πνπ αλέπηπμε ε Starbucks ε νπνία 

νλνκάδεηαη Micro Ground θαη επηηξέπεη ηελ παξαζθεπή ζηηγκηαίνπ θαθέ απφ ην 3% ησλ 

πην εθιεθηψλ θφθθσλ Arabica ζηνλ θφζκν159. Έλα παξφκνην παξάδεηγκα είλαη θαη ν 

θαθέο freddo cappuccino πνπ ιάλζαξε ε επηρείξεζε ην θαινθαίξη ηνπ 2009 ζηελ 

Διιάδα. Με ηηο ηερληθέο απηέο ε εηαηξεία επηρείξεζε λα πξνζειθχζεη κηα κεγάιε κεξίδα 

ηνπ ειιεληθνχ θνηλνχ κέζσ γλψξηκσλ θαη αγαπεκέλσλ πξντφλησλ κε ηε ζθξαγίδα 

φκσο ησλ Starbucks σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ππνζηεξίδνληαο ην επηρεηξεκαηηθφ 

δφγκα ηεο εηαηξείαο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ.   

Ζ ηειεπηαία ζηξαηεγηθή αθνξά ηελ έληαμε λέσλ πξντφλησλ ζε λέεο αγνξέο 

(diversification) θαη ζεσξείηαη σο ε πιένλ επηθίλδπλε δηφηη εκπεξηέρεη ξίζθν ηφζν σο 

πξνο ηελ απνδνρή ηνπ λένπ πξντφληνο φζν θαη γηα ηελ άγλνηα ηεο επηρείξεζεο 

αλαθνξηθά κε ηηο αληηδξάζεηο ηεο λέαο αγνξάο. ηελ εμεηαδφκελε επηρείξεζε κηα 

θίλεζε πνπ ππνδειψλεη ηελ έληαμε λένπ πξντφληνο ζε λέα αγνξά είλαη ε πψιεζε 

ζηηγκηαίνπ θαθέ Starbucks ζε ζνχπεξ κάξθεη θαη πνιπθαηαζηήκαηα, θάηη ην νπνίν 

ζρεδηάδεηαη απφ ηελ δηνίθεζε ηεο Starbucks Διιάδαο160. Απηφ απνηειεί ζηξαηεγηθή 

ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο (related diversification) θαη βξίζθεηαη ζηα πιάλα ηεο 

επηρείξεζεο γηα ην επφκελν έηνο161. Δλέξγεηεο αζπζρέηηζηεο δηαπνίθηιζεο (unrelated 

diversification) έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηε Starbucks θαη σο παξάδεηγκα 

αλαθέξνληαη ε πψιεζε cd ή άιισλ πξντφλησλ φπσο ζεξβίηζηα θαθέ θιπ. κέζσ 

Internet απφ ην site ηεο εηαηξείαο. 

Γηακέζνπ ησλ αλσηέξσ κεζφδσλ ε δηνίθεζε ηεο Starbucks θαηαζηξψλεη εθηειεί ηελ 

εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο πνπ βαζίδεηαη ζε θηλήζεηο πνπ πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε κε 

ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη ζηφρνη ηεο.   

 

7.5 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ STARBUCKS  

 

Όπσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο, ε επηρεηξεκαηηθή ή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή 

έρεη ζρέζε κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζε 
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θάζε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα162 φπσο γηα ηελ παξνχζα κειέηε απνηειεί ε Starbucks 

Διιάδνο. Ζ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή φκσο είλαη εθείλε πνπ ζα απνθαζίζεη γηα ηελ 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή κηαο θαη ππάξρεη έληνλε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν 

απηψλ επηπέδσλ ζηξαηεγηθήο.  

Χο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαη ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ησλ ηξηψλ βαζηθψλ 

(generic) ζηξαηεγηθψλ ηνπ Porter, ε Starbucks θαίλεηαη λα επηδηψθεη ηελ ζηξαηεγηθή ηεο 

Δζηίαζεο ζηελ Γηαθνξνπνίεζε (Focus on Differentiation). Σα ζηνηρεία ηα νπνία 

ζπλδπαζκέλα θαηαδεηθλχνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απηή είλαη:  

 

ηνηρεία Δζηίαζεο:  

Ζ επηρείξεζε έρνληαο εζηηάζεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα-ηκήκα ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ, έρεη αλαγλσξίζεη ηελ «αδπλακία» ηνπο γηα πνηνηηθφ θαθέ θαη έρεη δεκηνπξγήζεη 

πξντφληα ζρεδηαζκέλα γη απηή ηελ θαηεγνξία θνηλνχ.  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο πνπ απαξηίδεη ηελ πειαηεηαθή 

βάζε ηεο εηαηξείαο είλαη ην πςειφ κνξθσηηθφ επίπεδν, ε ζρεηηθή νηθνλνκηθή άλεζε, ε 

ιαηξεία ζηνλ θαθέ θαη ε δηάζεζε λα πιεξψζνπλ πςειφηεξε ηηκή γηα ηελ απφθηεζε 

πξαγκαηηθά πνηνηηθνχ θαθέ. Δθηφο φκσο απφ απηή ηελ θαηεγνξία θνηλνχ ππάξρεη θαη 

κηα άιιε πνπ πεξηιακβάλεη λένπο αλζξψπνπο πνπ αθνινπζνχλ ηηο ηάζεηο ηεο επνρήο 

θαη ζεσξνχλ ηα Starbucks κηα επηινγή πνπ ηνπο θέξλεη πην θνληά ζηα μελφθεξηα 

πξφηππα. 

χκθσλα κε ηα επξήκαηα κηα πνηνηηθήο έξεπλαο πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Starbucks Διιάδνο ην 2008 ην πξνθίι ησλ πειαηψλ ηεο εηαηξείαο πεξηγξάθεηαη 

ζηνλ Πίλαθα 4. 

Παξαηεξείηαη φηη αλάκεζα ζηηο δπν παξαθάησ νκάδεο επηζθεπηψλ- θαλαηηθψλ ησλ 

Starbucks ππάξρνπλ πνιιέο θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σα δχν είδε θνηλνχ είλαη εθ 

δηακέηξνπ αληίζεηα κεηαμχ ηνπο θαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο απηφο ζρεηίδεηαη κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο θάζε νκάδαο φπσο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. 
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Πίνακαρ 4: Πποθίλ Πελαηών Starbucks 

ΠΡΟΦΗΛ Α: ΠΡΧΣΔΤΟΝ ΠΡΟΦΗΛ Β: ΓΔΤΣΔΡΔΤΟΝ 

ΟΗ ΑΤΜΒΗΒΑΣΟΗ – «ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΧ 
ΣΟΝ ΔΑΤΣΟ ΜΟΤ 

ΟΗ ΜΟΓΑΣΟΗ – «ΘΔΛΧ ΝΑ ΞΔΥΧΡΗΕΧ» 

«Κνπζηνπκάηνη» Άλδξεο - Γπλαίθεο 

  Δπαγγεικαηίεο κε θνξεηνχο Ζ/Τ πνπ 
επηζθέπηνληαη ηα Starbucks γηα λα 
εξγαζζνχλ  

Ζιηθίαο 15-20 

Κάζνληαη πνιιέο θνξέο κφλνη ηνπο Trendy–Emo (ηάζεηο ηεο επνρήο 

Δίλαη επηιεθηηθνί, επηδεηνχλ ηελ πνηφηεηα 
Θεσξνχλ φηη ηα Starbucks είλαη κφδα θαη 

ζέινπλ λα μερσξίζνπλ απφ ην ζχλνιν 

Πίνακασ 4: Προφίλ Πελατών Starbucks (Ζρευνα MRB για την Starbucks)
163

 

 

Μηα ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο επηρείξεζεο ε νπνία επηρείξεζε λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο 

ησλ πξντφλησλ εζηηάδνληαο ζε κηα αθφκα νκάδα θνηλνχ είλαη ην ιαλζάξηζκα ηνπ θξαπέ 

ζηα θαηαζηήκαηα. Μέζσ ηνπ λένπ απηνχ πξντφληνο ην νπνίν είλαη επξέσο δηαδεδνκέλν 

θαη αγαπεκέλν απφ έλα κεγάιν κέξνο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ, ε εηαηξεία 

πξαγκαηνπνηεί θηλήζεηο κε ζθνπφ λα πξνζειθχζεη ηελ νκάδα απηή ηεο νπνίαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά θξίλνληαη ζπκβαηά κε εθείλα ησλ θαηαλαισηψλ Starbucks. Όπσο 

αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ε θπθινθνξία ηνπ θξαπέ απνηειεί κηα 

ηερληθή πνπ αλήθεη ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο πξντφληνο κέζσ ηεο νπνίαο ε εηαηξεία 

επηρεηξεί λα απμήζεη ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε δηεπξχλνληάο ηελ κε δπλεηηθνχο πειάηεο.   

Κπξίαξρε ζέζε ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ηθαλφηεηα ηεο λα εμππεξεηήζεη ηα ηκήκαηα απηά 

ηεο αγνξάο πην απνδνηηθά θαη απνηειεζκαηηθά απφ φηη νη αληαγσληζηέο ηεο νη νπνίνη 

απεπζχλνληαη ζε αθφκε κεγαιχηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ηνπ θαθέ.  

 

ηνηρεία Γηαθνξνπνίεζεο: 

Ζ έλλνηα ηεο δηαθνξνπνίεζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε Starbucks παξάγεη κηα 

πνηθηιία θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ κηα δηαθνξεηηθή αίζζεζε ζηνπο 
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θαηαλαισηέο θαθέ πνπ δελ ζπλαληά θαλείο ζε νπνηαδήπνηε θαθεηέξηα θαη πνπ 

δηαζέηνπλ ηελ ηαπηφηεηα Starbucks. Σν πνηνηηθφ πξντφλ θαη ε γεπζηηθή απφιαπζε 

απνηεινχλ ην ηζρπξφηεξν αηνχ ησλ Starbucks έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ164.  

Έλα ζηνηρείν πνπ δηαθνξνπνηεί ηα Starbucks απφ ηηο ππφινηπεο θαθεηέξηεο ηνπ ρψξνπ 

είλαη φηη ν ζπλδπαζκφο δηαθφζκεζε, αηκφζθαηξα πνπ δηαπλέεηαη, πξντφληα θαη 

ιεηηνπξγία ν νπνίνο παξαπέκπεη ζε έλα πξννξηζκφ πνπ είλαη ακηγψο θαθεηέξηα θαη φρη 

φπσο νη ππφινηπεο θαθεηέξηεο πνπ πξνζπαζνχλ λα ηα ζπκπεξηιάβνπλ φια  (π.ρ. 

θαθέ, θαγεηφ, πνηφ) θαη θηάλνπλ ζην ζεκείν λα αληηκεησπίδνπλ πξφβιεκα ηαπηφηεηαο. 

Δπίζεο έρνπλ εηζάγεη κηα αθφκα κνξθή εκπεηξίαο, ηνλ κνλαρηθφ θαθέ πνπ ζπλδπάδεηαη 

κε δηάβαζκα θαη εξεκία, θάηη πνπ δελ ζπλεζίδεηαη ζηηο ππφινηπεο θαθεηέξηεο φπνπ 

επηθξαηεί ζφξπβνο, πνιπθνζκία θαη ππεξέληαζε165. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ηνληζηεί 

θαη ην γεγνλφο φηη ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ δελ 

επηηξέπεηαη ην θάπληζκα ζε αληίζεζε κε ηηο ππφινηπεο ειιεληθέο θαθεηέξηεο φπνπ ε 

αηκφζθαηξα επηβαξχλεηαη κε θάπλα αθνχ ην ηζηγάξν απνηειεί ην εζληθφ ζπνξ ησλ 

Διιήλσλ. Ζ πνιηηηθή απηή ησλ Starbucks βνεζά ζην λα απνηειέζνπλ νη ρψξνη απηνί 

κηα επράξηζηε αλάπαπια γηα ηνπο επηζθέπηεο θαη πξνζθέξνπλ κηα αίζζεζε 

«απνιακβάλσ ηνλ εαπηφ κνπ» ζην θνηλφ πνπ ηαηξηάδεη απφιπηα ζηελ θηινζνθία ηεο 

εηαηξείαο.  

Παξάιιεια, ε λννηξνπία Starbucks πξνζθέξεη κηα δηαθνξεηηθή λφηα γηαηί παξαθάκπηεη 

ην ειιεληθφ θαηεζηεκέλν ηνπ service θαη δελ απαηηεί απφ ην θνηλφ ηελ πξνεηνηκαζία 

πνπ έρνπλ ηα άιια είδε εμφδνπ θαζψο έρεη ζπλδπαζηεί κε θάηη πην αλεπίζεκν. Οη 

ζπλεζηζκέλεο ψξεο πνπ ην θνηλφ επηζθέπηεηαη ηα θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο είλαη 

θπξίσο πξσηλέο ή κεζεκεξηαλέο πξνο ην απφγεπκα θαη δελ έρεη ζπλδπαζηεί θαζφινπ 

κε βξαδηλέο εμφδνπο. 
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7.6 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΔΠΙΣΤΥΙΑ ΣΩΝ STARBUCKS ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 

ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑ 

 

ην ζεκείν απηφ θαη φπσο ε παξνχζα κειέηε έρεη δηακνξθσζεί θαη εμειηρζεί, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν λα ζπλνςηζζνχλ νη παξάγνληεο εθείλνη νη νπνίνη έρνπλ ζπληειέζεη πην 

απνδνηηθά ζηελ επηηπρία ηεο εμεηαδφκελεο επηρείξεζεο.  

 

1) Πνηφηεηα πξντφληνο: Ζ πξσηαξρηθή επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο  

2) Γηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ: ε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηα πξντφληα ηεο 

Starbucks δηαθέξνπλ  

3) Ηθαλνπνίεζε ζπλεξγαηψλ: Δπραξηζηεκέλν πξνζσπηθφ ζεκαίλεη επηηπρία ζηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ 

4) Πνιιά θαηαζηήκαηα - Γξήγνξε εμάπισζή ηνπο: Ζ εχθνιε πξφζβαζε απνηειεί 

επηβνεζεηηθφ παξάγνληα γηα ηηο πσιήζεηο 

5) ηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο κε δηεζλείο νξγαληζκνχο φπσο CI: Πξνζθέξνπλ ηελ θήκε 

αιιά θαη ηελ εγγχεζε πξνο ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. 

Παξάιιεια αγγίδνπλ ηηο πιένλ επαηζζεηνπνηεκέλεο νκάδεο θαηαλαισηψλ σο 

πξνο ην πεξηβάιινλ. 

6) Αλαπηπγκέλε δπλαηφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο εμειηζζφκελεο απαηηήζεηο ησλ 

πειαηψλ ηνπο: “Up to date” επηρείξεζε, ζηνλ παικφ ηεο αγνξάο θαη ησλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, κε δπλαηφηεηεο εχθνιεο έληαμεο ζε λέα πεξηβάιινληα. 

 

ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε VRIO Analysis ε νπνία θαηαδεηθλχεη 

πνηνη απφ ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο είλαη ηφζν ηζρπξνί ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα. ηελ παξνχζα κειέηε 

ζεσξείηαη φηη νη πην ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο 

είλαη απηνί πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 θαη ζπγθεθξηκέλα: ε πνηφηεηα 

πξντφληνο, ε δηαθνξνπνίεζε θαη ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο ζηηο εμειίμεηο 

ηεο επνρήο. Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία πξνθχπηεη: 
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Πίνακαρ 5: Starbucks VRIO Analysis 

Γιακπιηικέρ 
Ηκανόηηηερ (Core 
Competencies) 

Αξία 
(Valuable) 

πανιόηηηα 
(Rare) 

Γςζκολία 
ζηην 

ανηιγπαθή 
(Costly to 
Imitate) 

Γςναηόηηηα 
εκμεηάλλεςζηρ 
(Organized to 
be exploited) 

Ποιόηηηα ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Γιαθοποποίηζη 
πποϊόνηορ 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ ΝΑΗ 

Γπήγοπη / Άμεζη 
πποζαπμογή ζηιρ 
εξελίξειρ 

ΝΑΗ ΝΑΗ ΟΥΗ ΝΑΗ 

Πίνακασ 5: Ανάλυςη VRIO για το ανταγωνιςτικό πλεονζκτημα 

 

Ο ζπλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ δηαθξηηηθψλ ηθαλνηήησλ ηεο επηρείξεζεο θαηαιήγεη ζην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλάινγα κε ηελ ηζρχ ηνπ θάζε παξάγνληα θαη ηελ ζπκβνιή 

ηνπ ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπκπεξαίλεη θαλείο φηη  

ε πνηφηεηα θαη ε δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηηο δπν πην 

ηζρπξέο δηαθξηηηθέο ηθαλφηεηεο ηεο Starbucks. Σέινο, ε γξήγνξε πξνζαξκνγή ζηηο 

εμειίμεηο ηεο επνρήο θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ απνηειεί κηα αθφκε ηζρπξή 

δηαθξηηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ φκσο κπνξεί λα γίλεη αληηθείκελν αληηγξαθήο 

απφ ηνπο αληαγσληζηέο.  

πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ηεο VRIO analysis ηνπ πίλαθα σο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ηεο Starbucks Διιάδνο ζεσξείηαη ν ζπλδπαζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ 

δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνληαη ζηα πνιπάξηζκα εηαηξηθά 

θαηαζηήκαηα πνπ πξνζαξκφδνληαη άκεζα ζηηο εμειίμεηο θαη απαηηήζεηο ηεο επνρήο καο.  

Γηα λα είλαη δηαηεξήζηκν ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο, νθείιεη λα 

πξαγκαηνπνηεί ελέξγεηεο πνπ ζα ηεο εμαζθαιίδνπλ ηελ πξσηηά ζηνπο ηνκείο πνπ ηελ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ζα απνηξέπνπλ ηνπο αληαγσληζηέο απφ ην λα δηεθδηθήζνπλ κηα 

επλντθφηεξε ζέζε ζηελ αγνξά.  

 

 



Starbucks Coffee: Η χέςη τρατηγικήσ και Κουλτούρασ τησ Επιχείρηςησ ςτην Ελληνική Αγορά 

110 
 

7.7 ΟΙ ΠΔΝΣΔ ΑΞΟΝΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗ STARBUCKS 

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζνχλ νη άμνλεο επηρεηξεκαηηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο φπσο πξνέξρνληαη απφ ηελ κεηέξα εηαηξεία ηνπ 

εμσηεξηθνχ θαη δηαρένληαη ζηηο δηάθνξεο ρψξεο, φπνπ ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ηεο 

Starbucks.  

Γχξσ απφ ηνπο ελ ιφγσ άμνλεο πεξηζηξέθνληαη νη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηεο εηαηξείαο 

θαη δηακέζνπ απηψλ επηηπγράλνληαη νη ζηξαηεγηθνί ηεο ζηφρνη. Με άιια ιφγηα, 

απνηεινχλ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε επηρείξεζε επηρεηξεί λα βειηησζεί έρνληαο 

παξάιιεια σο επηζπκεηφ απνηέιεζκα λα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ηεο. Οη άμνλεο εθείλνη 

νη νπνίνη βνεζνχλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο 

αλαθέξνληαη παξαθάησ αλαιπηηθά θαη παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηελ Δηθφλα 12. 

1νο Άμνλαο: Παζηαζκέλνη ζπλεξγάηεο (Passionate Partners)  

Δίλαη ηα άηνκα εθείλα ηα νπνία είλαη ππεχζπλα γηα ηελ δεκηνπξγία ησλ ξνθεκάησλ, ηελ 

ηαρεία εμππεξέηεζε, ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ θαη ηελ έκπλεπζε αηζζήκαηνο 

θηιηθφηεηαο θαη νηθεηφηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο. 

2νο Άμνλαο: Δηδηθνί ζηνλ θαθέ (Coffee Expertise) 

Ζ επηρείξεζε ζεσξείηαη θαη επηζπκεί λα ζεσξείηαη εηδηθή ζηνλ θαθέ, εθφζνλ πξνζθέξεη 

έλα δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θαηά θνηλή απνδνρή 

αλψηεξεο πνηφηεηαο θαη πξνζαξκνζκέλν ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ. Απηή ε 

αλσηεξφηεηα είλαη απαξαίηεην λα γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή απφ φζνπο επηζθέπηνληαη 

θαη δνθηκάδνπλ ηα ξνθήκαηα Starbucks ψζηε λα θαηέρεη ε επηρείξεζε εγεηηθφ ξφιν.  

3νο Άμνλαο: Κνπιηνχξα ηνπ ρψξνπ (Coffeehouse Culture) 

Οη ρψξνη ησλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα απνπλένπλ αίζζεκα ςπρηθήο αλάηαζεο θαη 

επραξίζηεζεο. Οη επηζθέπηεο ησλ Starbucks πξέπεη λα αηζζάλνληαη φηη επηβξαβεχνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο κε έλα θιηηδάλη θαθέ απφ ηα θαηαζηήκαηα, ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη 

εχθνια θαη ζε πνιιά ζεκεία ηεο πφιεο.  

4νο Άμνλαο: Καηλνηνκίεο πνπ πξνζθέξνπλ αλαλέσζε (Innovations that transform) 

Οη λεσηεξηζκνί εθαξκφδνληαη ηφζν κε ηελ πξνζζήθε λέσλ γεχζεσλ θαη ζπζηαηηθψλ 

φζν θαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κελνχ κε πνηνηηθφ θαγεηφ απνηεινχλ αδηακθηζβήηεηα 

επηδίσμε ηεο επηρείξεζεο. 
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5νο Άμνλαο: Δλδηαθέξνλ γηα ηηο Κνηλφηεηεο (Care about Communities) 

Όπσο παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε Starbucks απνηειεί απφ 

ηηο ιίγεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ζπκπεξηιάβεη ζηελ θνπιηνχξα θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο ηε βνήζεηα πξνο ηηο θνηλφηεηεο θαη ηελ πξνζπάζεηα γηα ην θνηλφ θαιφ.  

Έρνληαο ηνπο παξαπάλσ άμνλεο σο νδεγνχο ε Γηνίθεζε ηεο θάζε επηρείξεζεο ζηηο 

ρψξεο φπνπ ιεηηνπξγνχλ ηα Starbucks πξνζπαζεί λα βειηησζεί θαη λα θεξδίζεη 

κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο αγνξάο. Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλερείο 

κεηξήζεηο θαη ζηαηηζηηθέο νη νπνίεο δείρλνπλ ηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε 

ηνκέα μερσξηζηά γηα θάζε ρψξα. Με απηφ ηνλ ηξφπν παξαθνινπζείηαη ε πξφνδνο, ηα 

δπλαηά θαη ηα αδχλαηα ζεκεία ησλ Starbucks ζηηο δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο θαη γίλεηαη 

ζαθέο πνηνη ηνκείο επηδέρνληαη βειηίσζεο.   

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ησλ ζηειερψλ ηεο επηρείξεζεο ν άμνλαο 1 είλαη ν πην 

«πξνβιεκαηηθφο» αθνχ ζε θακία ρψξα δελ έρεη επηηεπρζεί πιήξσο ν ζηφρνο ησλ 

«Παζηαζκέλσλ πλεξγαηψλ». Άμην ζρνιηαζκνχ είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη θαηά γεληθή 

νκνινγία ηα Starbucks έρνπλ θαηαθέξεη λα ζεσξνχληαη «Δηδηθνί ζηνλ Καθέ» ζε ζρέζε 

κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο ζε πνιιέο ρψξεο.   

Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα ζηνπο πεξηζζφηεξνπο ηνκείο πζηεξεί, ζε άιινπο 

πεξηζζφηεξν θαη ζε άιινπο ιηγφηεξν. Καηά ην έηνο 2007, ηα Starbucks ζηελ ρψξα καο 

βξίζθνληαη πνιχ ρακειά ζηνπο άμνλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο «Παζηαζκέλνπο 

πλεξγάηεο» θαη ηελ «Κνπιηνχξα». Χο πξνο ηηο θαηλνηνκίεο θαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηηο 

θνηλφηεηεο ε Διιάδα θαίλεηαη λα θαηέρεη κηα κέηξηα ζέζε ε νπνία ρξήδεη βειηίσζεο.  

Ζ Δηθφλα 12 παξνπζηάδεη ελδεηθηηθά ηελ θαηάηαμε θάπνησλ ρσξψλ ή πφιεσλ φπνπ 

ππάξρνπλ θαηαζηήκαηα ηεο αιπζίδαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία εκθαλίδεηαη θαηά πφζν νη 

θάηνηθνη ζεσξνχλ ηελ απφιαπζε Starbucks θαζεκεξηλή εκπεηξία. Καη ζε απηφ ην 

επίπεδν ε Διιάδα έρεη ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο θαζψο θαίλεηαη φηη 

θαηαιακβάλεη κηα κέηξηα ζέζε.  

Ο ζηφρνο ηεο «Καζεκεξηλήο Έκπλεπζεο» ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο πιένλ 

βαξπζήκαληνπο θαζψο απνηειεί κηα απφδεημε ηεο θαζεκεξηλήο επηζθεςηκφηεηαο ησλ 

εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ απφ ηνπο πειάηεο. Μφλν αλ ν πειάηεο αληηιακβάλεηαη ηα 

Starbucks σο απαξαίηεηα (perceived value) γηα λα θάλνπλ ηελ εκέξα ηνπ θαιχηεξε 

δχλαηαη λα απμήζεη ηηο επηζθέςεηο ηνπ ψζηε λα γίλνληαη ζε θαζεκεξηλή βάζε. Όζν 

κεγαιχηεξε ινηπφλ είλαη ε αμία πνπ αληηιακβάλεηαη ν πειάηεο φηη ηνπ παξέρεη ην 
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πξντφλ ηεο επηρείξεζεο ηφζν «αλεβαίλεη» ε ρψξα ζηα επίπεδα ηεο ππξακίδαο ηεο 

«Καζεκεξηλήο Έκπλεπζεο».  

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Κατάταξη χωρών ή πόλεων με κριτήριο τουσ πζντε άξονεσ επιχειρηματικήσ ςτρατηγικήσ
166

 

 

ηφρνο ζπλεπψο ηεο Γηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε θάζε ρψξα ή πφιε απνηειεί ε 

αλαξξίρεζε ζε φιν θαη πςειφηεξα επίπεδα ζηελ θαηάηαμε κε θξηηήξην ηνπο πέληε 

άμνλεο αιιά θαη ζηελ ππξακίδα ηεο έκπλεπζεο (Δηθφλα 13). Με πνηνπο ηξφπνπο φκσο 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απηή ε αλαξξίρεζε γηα ηελ Διιάδα;  
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 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 

 
 
 
 
 
 
 
Αυςτραλία, Κορζα, 
Φιλιππίνεσ, Χιλι, 
ιγκαποφρθ, Μεξικό, 
Γαλλία, Καναδάσ, 
Μαλαιςία, Λονδίνο, 
Μόναχο κλπ. 
 
 
Ινδονθςία, Νζα 
Ηθλανδία, αγκάθ, 
Πουζρτο Ρίκο, Βερολίνο, 
Θν. Πολιτείεσ Αμερικισ,  
Ελλάδα κλπ 
 

Αυςτραλία, Ινδονθςία, 
Φιλιππίνεσ, ιγκαποφρθ, 
Σαϊλάνδθ, Ελλάδα, Χιλι, 
Μόναχο, Λονδίνο, 
Φραγκφοφρτθ Βερολίνο, 
Πεκίνο,  Κορζα κλπ 

 

Νζα Ηθλανδία. αγκάθ, 
Νότια Κίνα κλπ 

 

 

Μεξικό, Γαλλία κλπ 

Φιλιππίνεσ, αγκάθ, 

Μεξικό, Μοντερζι, 

Γαλλία, Πουζρτο Ρίκο 

 

 

Ινδονθςία, Νζα 
Ηθλανδία, Νότια Κίνα, 
Χιλι, Βερολίνο, 
Φραγκφοφρτθ, 
Μόναχο, Καναδάσ κλπ 

 

Αυςτραλία, Κορζα, 
ιγκαποφρθ, Σαϊλάνδθ, 
Πεκίνο, 
Γκουανταλαχάρα,  
Ελλάδα κλπ 

 

Γαλλία, Βερολίνο, 
Φραγκφοφρτθ, Μόναχο, 
Καναδάσ κλπ 

 

 

Αυςτραλία, Νζα 
Ηθλανδία, Φιλιππίνεσ, 
ιγκαποφρθ, Σαϊλάνδθ, 
Πεκίνο, Νότια Κίνα, 
Γκουανταλαχάρα, 
Μεξικό, Ελλάδα κλπ 

 

Ινδονθςία, Μαλαιςία, 
Κορζα, αγκάθ, Χιλι, 
Πουζρτο Ρίκο, Αγγλία 
(εκτόσ του Λονδίνου) 
κλπ.  

Νζα Ηθλανδία, 
Μοντερζι, Πουζμπλα 
κλπ 

 

 

Αυςτραλία, Κορζα, 
ιγκαποφρθ, Πεκίνο, 
αγκάθ, Σαϊβάν, Χιλι, 
Γαλλία, Καναδάσ, 
Λονδίνο, Ελλάδα, 
Μεξικό κλπ  

 

Ινδονθςία, Φιλιππίνεσ, 

Σαϊλάνδθ, Βερολίνο,  
Μόναχο, Φραγκφοφρτθ, 
Αγγλία (εκτόσ του 
Λονδίνου), Νότια Κίνα, 
Μαλαιςία κλπ 

 

Παθιαςμζνοι 
υνεργάτεσ 

Ειδικοί ςτον 

Καφζ 

Κουλτοφρα Καινοτομίεσ Ενδιαφζρον 

για τισ 

Κοινότητεσ 

+ 

 

 

 

 

 

 

- 
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Εικόνα 13: Χώρεσ ή πόλεισ ςτισ οποίεσ τα Starbucks θεωροφνται "Καθημερινή Ζμπνευςη"
167

 

 

7.8 ΣΟ «ΠΡΟΒΛΗΜΑ»  

 

ην ζεκείν απηφ θξίλεηαη ζθφπηκε κηα πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο ησλ πξνβιεκαηηθψλ 

πεξηνρψλ ηεο επηρείξεζεο ζηελ Διιάδα ψζηε λα γίλεη θαηαλνεηφ ην πξφβιεκα αιιά 

θαη λα πξνηαζνχλ ζηε ζπλέρεηα θάπνηεο ιχζεηο κέζσ ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ νη 

βαζηθφηεξεο αηηίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πςειφηεξε επηζθεςηκφηεηα ηνπ θνηλνχ ζηα 

θαηαζηήκαηα Starbucks παξνπζηάδνληαη δηαγξακκαηηθά ζηελ Δηθφλα 14 θαη αλαιχνληαη 

θαησηέξσ.  

Απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ εηαηξεία MillwardBrown168 ζηελ 

Διιάδα γηα ινγαξηαζκφ ησλ Starbucks θάλεθε φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο πνπ νη 

Έιιελεο θαηαλαισηέο θαθέ δελ πξνηηκνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε είλαη ε πςειή ηηκή ηνπ θαθέ πνπ ζεξβίξνπλ (θαηά ην 27% ησλ 

εξσηεζέλησλ). Σα πξντφληα θαθέ Starbucks ζεσξνχληαη αθξηβά (perceived expense) 

δηφηη ζπλήζσο δελ θαηαλαιψλνληαη εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο αιιά έρνπλ ζπλδπαζηεί 

θαηά θχξην ιφγν κε ηελ δηαδηθαζία «παίξλσ θαθέ γηα έμσ». Ζ ηηκή πνπ πξνζθέξνληαη 

ηα ξνθήκαηα ηεο εηαηξείαο παξακέλεη ίδηα (πςειή) αθφκε θη αλ δελ θαηαλαισζνχλ 
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 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 
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 Εςωτερικά ςτοιχεία επιχείρθςθσ 
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εληφο ηνπ θαηαζηήκαηνο. Απηφ δελ απνηειεί θνηλή πξαθηηθή αθνχ νη αιπζίδεο θαθέ ησλ 

αληαγσληζηψλ φπσο ηα Flocafe πσινχλ ζε ρακειφηεξεο ηηκέο ηνλ θαθέ πνπ 

αγνξάδεηαη γηα λα θαηαλαισζεί εθηφο ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπο, ζε πιαζηηθφ πνηήξη.  Σν 

γεγνλφο απηφ έρεη κεγάιε βαξχηεηα ζηελ επνρή καο πνπ ππάξρεη νηθνλνκηθή χθεζε θαη 

ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην σο πξνο ηηο ηηκέο.   

Θα κπνξνχζε θαλείο λα αληηπαξαβάιιεη ην γεγνλφο φηη ην θνηλφ – ζηφρνο (target 

group) ησλ Starbucks, φπσο έρεη παξνπζηαζηεί απφ δηάθνξεο έξεπλεο, αλήθεη ζε 

αλψηεξε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ηάμε απφ ην κέζν φξν ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Διιάδα 

θαη ζπλεπψο κπνξεί λα ππνζηεξίμεη κηα αλψηεξε ηηκή. Όκσο απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ έρνπλ ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα αγνξάδνπλ θαζεκεξηλά απφ 

εθεί ην ξφθεκά ηνπο.  

 

Εικόνα 14: Κυριότεροι λόγοι μη επιλογήσ των Starbucks από τουσ Ζλληνεσ καταναλωτζσ 

 

Έλα αθφκε εκπφδην ζηελ θαηάθηεζε ηεο ειιεληθήο αγνξάο απφ ηελ αιπζίδα Starbucks 

είλαη ην φηη ζεσξνχληαη μελφθεξηα ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο θαηαζηήκαηα, θάηη ην 

νπνίν έρεη αξλεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ ειιεληθή λννηξνπία. Γεληθά θπξηαξρεί ε αίζζεζε 

φηη κε ηελ εμάπισζε ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη ηελ πεξηνδεία ησλ δηεζλψλ 

επηρεηξήζεσλ ζην «παγθφζκην ρσξηφ» ηείλεη λα αιινησζεί ε ειιεληθή θνπιηνχξα θαη λα 

αθνκνησζεί απφ ηηο μέλεο θνπιηνχξεο θαη πνιηηηζκηθέο επηξξνέο. Σα Starbucks ιφγσ 

ηεο επξείαο εμάπισζήο ηνπο ζε νιφθιεξν ην θφζκν αιιά θαη ηεο θαηαγσγήο ηνπο 
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έρνπλ απνθηήζεη πνιινχο αληηπάινπο νη νπνίνη δηαηείλνληαη φηη απνηεινχλ ερζξφ ηεο 

ειιεληθήο ή αθφκα θαη επξσπατθήο θνπιηνχξαο θαη ηδηνζπγθξαζίαο θαη πξνζπαζνχλ λα 

θπξηαξρήζνπλ επηβάιινληαο ηα δηθά ηνπο εζληθά πξφηππα πνπ θακία νκνηφηεηα δελ 

έρνπλ κε ηα ειιεληθά ή ηα επξσπατθά. Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ πξνπαγαλδίδνπλ θαηά 

ησλ ακεξηθαληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηδενινγηθνχο ιφγνπο δεκηνπξγψληαο 

ππνζπλείδεηα αίζζεκα ελνρήο ζηνπο πειάηεο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ επηζηήκε 

ηεο ςπρνινγίαο αλαθέξεη φηη ηέηνηνπ είδνπο πξνπαγάλδα ζε κηθξά θξάηε φπσο είλαη ε 

Διιάδα, κπνξεί λα απνθηήζεη κεγάιε ηζρχ εηδηθά ζε δχζθνιεο επνρέο, φπσο ε απηή 

πνπ δηαλχνπκε.  

Δπηπξνζζέησο, νη ρψξνη ησλ εηαηξηθψλ θαηαζηεκάησλ ζηελ Διιάδα δελ ηαηξηάδνπλ 

ηφζν ζηελ ειιεληθή ηδηνζπγθξαζία θαηά ηελ νπνία δαπαλάηαη εμαηξεηηθά πνιχο ρξφλνο 

ζηελ θαθεηέξηα θαη απνηειεί ζεκείν ζπλάληεζεο θίισλ θαη γλσζηψλ. Σν πλεχκα, ε 

αηκφζθαηξα θαζψο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο Starbucks (π.ρ. ε 

πνιηηηθή ηεο απηνεμππεξέηεζεο ή self – service ) είλαη δηαθνξεηηθά, γεγνλφο πνπ επλνεί 

πεξηζζφηεξν ηελ εζπρία γηα κειέηε θαη ηελ κηθξήο δηάξθεηαο παξακνλή ζην θαηάζηεκα. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πξνηηκψληαη νη ειιεληθέο αιπζίδεο θαθέ ζε πνζνζηφ 16% 

ησλ εξσηεζέλησλ.  

Χο αληίινγν ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξίμεη θαλείο φηη απηφ απνηειεί βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ δηαθνξνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ ζηελ Διιάδα φπσο επίζεο φηη απνηειεί θαη έλα κέζν έθθξαζεο ηεο θνπιηνχξαο 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία απνθαζίζεη λα κεηαβάιεη ηελ πνιηηηθή ηεο απηή 

νθείιεη λα πξνζέμεη ηδηαηηέξσο ηελ πηζαλφηεηα θαηάξξηςεο ελφο βαζηθνχ ζηνηρείνπ 

δηαθνξνπνίεζήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έλα ηέηνην 

απνηέιεζκα ζα κπνξνχζε εχθνια λα νδεγήζεη ζε ζχγρπζε ηαπηφηεηαο θαη ζε 

απνδπλάκσζε ηεο εληαίαο θνπιηνχξαο, ζηνηρεία ηα νπνία ζα επηδξνχζαλ αξλεηηθά 

ηειηθά ζηελ εηθφλα ηεο εηαηξείαο.  

Δπί πξνζζέησο, ην γεγνλφο φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε αιπζίδα απαγνξεχεηαη ην θάπληζκα 

εληφο ησλ θαηαζηεκάησλ απνηειεί έλαλ αθφκε ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη Έιιελεο 

πξνηηκνχλ ηηο αληαγσληζηηθέο αιπζίδεο γηα λα απνιαχζνπλ ηνλ θαθέ ηνπο (8% ησλ 

εξσηεζέλησλ). Θα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο θαζαξηφηεηαο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο αιπζίδαο σο αηηία πνπ εκπνδίδεη ηελ επηζθεςηκφηεηα αιιά θαη ηελ 

παξακνλή ησλ πειαηψλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο.  

Δπηπιένλ, ν κηθξφο αξηζκφο ησλ θαηαζηεκάησλ, ζε ζρέζε πάληα κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

θαηαζηεκάησλ ησλ αληαγσληζηηθψλ αιπζίδσλ, απνηειεί εκπφδην γηα φζνπο επηζπκνχλ 

λα αγνξάδνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θαθέ ηνπο απφ ηα Starbucks (21% ησλ εξσηεζέλησλ). 
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Γχζθνια θάπνηνο θαηαλαισηήο ζα πξνζαξκφζεη ηελ θαζεκεξηλή ηνπ δηαδξνκή απφ θαη 

πξνο ηελ εξγαζία ηνπ έηζη ψζηε λα πεξάζεη απφ ην θαηάζηεκα θαη λα αγνξάζεη ην 

αγαπεκέλν ηνπ ξφθεκα. 

Σέινο, ππάξρνπλ θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηελ επηινγή γηα ην αλ ζα αγνξάζνπλ ηνλ θαθέ ηνπο απφ θάπνην 

θαηάζηεκα ή αλ ζα ηνλ θαηαλαιψζνπλ αθνχ ηνλ παξαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ζην ζπίηη ή 

ζηελ εξγαζία ηνπο. Πνιινί θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηε γεχζε ηνπ θαθέ πνπ 

παξαζθεπάδνπλ νη ίδηνη (11% ησλ εξσηεζέλησλ) ελψ άιινη ππνζηεξίδνπλ φηη δελ 

κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ ρξφλν γηα λα αγνξάζνπλ θαθέ απφ έμσ (11% ησλ 

εξσηεζέλησλ).  

Σα αλσηέξσ αλαθέξνληαη σο ηα θπξηφηεξα «πξνβιήκαηα» ή ιφγνη ρακειφηεξεο απφ 

ηελ επηζπκεηή επηζθεςηκφηεηα θαη θαηαλάισζε ξνθεκάησλ ησλ Starbucks ζηε ρψξα 

καο. Σα πεξηζψξηα βειηίσζεο είλαη ζεκαληηθά θαη ε επηρείξεζε νθείιεη λα βξεη ιχζεηο 

ψζηε λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά ησλ αιπζίδσλ θαθέ ζηελ 

Διιάδα δηεθδηθψληαο κεγαιχηεξν κεξίδην αγνξάο αλ φρη ηελ εγεηηθή ζέζε.   

 

7.9 ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ 

 

Όπσο αλαπηχρζεθε ζην παξφλ θεθάιαην (παξ. 7.4) ε επηρείξεζε πνπ εμεηάδεηαη 

αθνινπζεί σο ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζεο ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή ηεο αλάπηπμεο. 

Αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε εηαηξηθή ζηξαηεγηθή ηεο Starbucks παγθνζκίσο δελ κπνξεί 

λα είλαη θνηλή γηα φιεο ηηο ρψξεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Απηφ θπζηθά νθείιεηαη ζηηο 

δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα ζηειέρε απφ ρψξα ζε ρψξα.  

πλεπψο, δελ είλαη εθηθηφ παξά κφλν λα ηζρχνπλ θάπνηνη γεληθνί θαλφλεο θαη αξρέο 

φζνλ αθνξά ηε γεληθφηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο ψζηε λα δηαηεξείηαη έλα πςειφ 

επίπεδν ζπλνρήο θαη θνηλήο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο δηεζλψο. 

Οκνινγνπκέλσο, νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο 

απνηεινχλ ζπλδπαζκφ απνθάζεσλ πνπ ιακβάλνληαη θπξίσο απφ ηελ κεηέξα εηαηξεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ κε ηελ ζπκκεηνρή θαη ελεξγφ ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ Όκηιν Μαξηλφπνπινπ. Λφγσ ηνπ φηη ε 

ακεξηθαληθή επηρείξεζε δελ είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη επαθξηβψο ηηο ζπλζήθεο αγνξάο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο, ηα ζηειέρε ηεο Μαξηλφπνπινο Δηαηξεία Καθέ Α.Δ.Δ. 

έρνπλ αλαιάβεη ην απαηηεηηθφ έξγν ηεο πξνζαξκνγήο ηεο επηζπκεηήο απφ ην εμσηεξηθφ 
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ζηξαηεγηθήο θαη ηεο εμεηδίθεπζήο ηεο βάζεη ηεο ειιεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ηα 

δεδνκέλα θαη ηηο ηδηνκνξθίεο πνπ θπξηαξρνχλ θαη επεξεάδνπλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ηεο Διιάδαο169.     

Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη ε Γηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο γηα ηηο ελαιιαθηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζα πξέπεη λα ειέγμεη πξνεγνπκέλσο ηφζν ηελ 

αληαγσληζηηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά φζν θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν 

αλήθεη.  

Τπάξρνπλ δηάθνξα εξγαιεία ζηξαηεγηθήο ηα νπνία έξρνληαη λα βνεζήζνπλ ζηελ 

απφθαζε γηα ηελ ελαιιαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη κηα επηρείξεζε. 

ηελ παξνχζα κειέηε επηιέγεηαη ην Τπφδεηγκα Δπηρεηξεζηαθψλ ηξαηεγηθψλ ηεο 

Δηθφλαο 16, σο θαησηέξσ.  

Βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο θαη ησλ φζσλ έρνπλ αλαθεξζεί θαη αλαιπζεί δηεμνδηθά ζηελ 

εξγαζία ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο θξίλεηαη ζρεηηθά ηζρπξή ζε ζρέζε κε ηε 

ζέζε ησλ ππφινηπσλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Πξψηε αιπζίδα θαθέ ζηηο πξνηηκήζεηο 

ησλ θαηαλαισηψλ είλαη ηα Flocafe πνπ ζπγθεληξψλνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαη ηα 

Starbucks αθνινπζνχλ κε κηθξή δηαθνξά κεηά ηελ αιπζίδα Γξεγφξεο- Μηθξνγεχκαηα 

(Κεθάιαην 4, Δηθφλα 5). 

Σαπηφρξνλα, ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ αιπζίδσλ θαθέ ζηελ Διιάδα ζηελ παξνχζα 

θάζε θξίλεηαη κέηξηα αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θπξίσο κε ηηο πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Κεθάιαην 4. 

Δίλαη θαλεξφ φηη γηα κηα επηρείξεζε κε ζρεηηθά ηζρπξή αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ αγνξά 

δξαζηεξηνπνηνχκελε ζε έλα θιάδν κε κέηξηα ειθπζηηθφηεηα βάζεη ηνπ ππνδείγκαηνο 

πξνηείλεηαη ε Σηξαηεγηθή ηεο Σηαζεξόηεηαο κε Παύζε ή ηεο Σπλέρηζεο κε Πξνζνρή.  

Αλαθνξηθά κε ηελ παξνχζα ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο αθνινπζείηαη ε Αλάπηπμε κε 

πγθέληξσζε. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ παξάγξαθν 7.4 φπνπ αλαιχζεθαλ νη 

επηρεηξεζηαθνί ζηφρνη, ε επηρείξεζε αθνινπζεί βάζεη ηεο κήηξαο ηνπ Ansoff ηελ 

ζηξαηεγηθή ηεο ζπγθέληξσζεο κε ηελ νπνία κπνξεί λα επηηεπρζεί ε αλάπηπμε. Μέζσ 

ηεο ζπγθέληξσζεο επηηπγράλεηαη ε αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

παξαγσγηθήο ηεο δπλακηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ170. Σέηνηα 

                                                           
169

 υνζντευξθ με ςτζλεχοσ τθσ επιχείρθςθσ 
170

 Νικόλαοσ Β. Γεωργόπουλοσ, «τρατθγικό Μάνατημεντ», Κεφ. 6, (6.3.1), Εκδόςεισ, Γ. Μπζνου, Ακινα 
2006 
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απνηειέζκαηα γίλνληαη εθηθηά κε ην άλνηγκα ελφο λένπ θαηαζηήκαηνο ζην εζσηεξηθφ ή 

ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ κελνχ κε λέα πξντφληα.  

Πίνακαρ 6: Τπόδειγμα Δπισειπηζιακών ηπαηηγικών 

 

 

 ΗΥΤΡΖ ΜΔΣΡΗΑ ΑΓΤΝΑΣΖ 

ΤΦΖΛΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε 

Καζεηνπνίεζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε 

Οξηδφληηα 
Οινθιήξσζε 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Γηάζσζε-Αλαζηξνθή 

        ΜΔΣΡΗΑ 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

Παχζε ή ζπλέρηζε κε 
πξνζνρή 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πγθέληξσζε 

Οξηδφληηα 
Οινθιήξσζε 

ΣΑΘΔΡΟΣΖΣΑ 

Κακία αιιαγή 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Αηρκάισηε 
Δπηρείξεζε 

Απνεπέλδπζε 

ΥΑΜΖΛΖ 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

πζρεηηζκέλε 
Γηαπνίθηιζε 

ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Αζπζρέηηζηε 
Γηαπνίθηιζε 

ΠΔΡΗΤΛΛΟΓΖ 

Υξενθνπία 

Ρεπζηνπνίεζε 

Πίνακασ 6: Τπόδειγμα Επιχειρηςιακών τρατηγικών βάςει ανταγωνιςτικήσ θζςησ και ελκυςτικότητασ 

κλάδου 

Γεδνκέλεο ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο Διιάδαο θαηά ην έηνο 2010 ε 

πξφηαζε πνπ ππεξηζρχεη σο ελαιιαθηηθή επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ε εθαξκνγή 

Σηξαηεγηθήο Σηαζεξόηεηαο κε Παύζε ή Σπλέρηζε κε Πξνζνρή.  Κξίλεηαη ζθφπηκε ε ελ 

ιφγσ επηινγή θαζψο ε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη έλα «δηάιιεηκα» ψζηε λα δηαηεξεζεί ζηελ 

παξνχζα θαηάζηαζε θαη λα πξνεηνηκαζηεί θαηαιιήισο γηα ηηο πηζαλέο εμειίμεηο ζηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρψξαο απνθαζίδνληαο γηα ηα πηζαλά ζελάξηα πνπ ζα 

αθνινπζήζνπλ. Παξαθιάδη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη θαη ε Σηξαηεγηθή Πξνζεθηηθώλ 

Βεκάησλ171 ε νπνία ηαηξηάδεη ζε πεξηπηψζεηο φπσο ηελ παξνχζα φπνπ αλακέλνληαη 

ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ κηαο επηρείξεζεο θαη ε ίδηα απνθαζίδεη 

                                                           
171

  Βαςίλθσ Μ. Παπαδάκθσ, «τρατθγικι των Επιχειριςεων : Ελλθνικι και Διεκνισ Εμπειρία», Εκδόςεισ 
Μπζνου, Ακινα 1999 
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λα πεξηκέλεη γηα λα εθηηκήζεη θαιχηεξα ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνινπζήζνπλ απηέο νη 

αιιαγέο πξηλ δεζκεχζεη πφξνπο. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ηα δηάθνξα 

ππνδείγκαηα δελ απνηεινχλ παλάθεηα, νχηε ζπληαγέο ζίγνπξεο επηηπρίαο πνπ ζα 

πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ θαηά γξάκκα γηα λα απνδψζνπλ ηα αλακελφκελα ή ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ θάζε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν πνπ αλήθεη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμεη θαη λα αθνινπζήζεη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο απφ ηηο 

πξνηεηλφκελεο θαη ε απφθαζε απηή πνπ ζα ιάβεη λα απνδεηρζεί ε ζσζηή.   

 

7.10 ΠΡΟΣΑΔΙ – ΣΑΚΣΙΚΔ ΔΝΓΤΝΑΜΩΗ ΣΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΘΔΗ ΣΗ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

 

Καλέλα ζηξαηεγηθφ πιάλν ή ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο δε κπνξεί λα έρεη ηζρχ θαη 

απνηειέζκαηα αλ δελ αθνινπζείηαη απφ αλάινγεο ηαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ  

ελδπλακψλνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Μεηά ηελ θαηάζηξσζε ηεο 

επηρεηξεζηαθήο θαη επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο ιακβάλεη ρψξα ε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ πνπ ζα ππνζηεξίμνπλ θαη ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ιακβάλεη ε επηρείξεζε.  

Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νξηζκέλεο ζθέςεηο πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηε κειέηε ηεο 

επηρείξεζεο Starbucks θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο ζηελ Διιάδα έσο ηψξα γηα ηηο πνιηηηθέο 

θαη ηαθηηθέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ελδπλακψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο 

επηρείξεζεο. Οη βαζηθνί άμνλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη νη ελ ιφγσ πξνηάζεηο είλαη: 

ε αχμεζε ηεο αληηιακβαλφκελεο αμίαο ηνπ πξντφληνο απφ ηνλ πειάηε, ε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ, ε ελίζρπζε ησλ πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

θαη ν εκπινπηηζκφο ηνπ ππάξρνληνο κελνχ.   

I. Αχμεζε αληηιακβαλφκελεο αμίαο πξντφλησλ  

 εξβίξηζκα αληί απηνεμππεξέηεζεο:  

Δπηιεθηηθά ζε νξηζκέλα θαηαζηήκαηα ζα κπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ε ηαθηηθή ηνπ 

ζεξβηξίζκαηνο ζηα ηξαπέδηα αληί ηεο απηνεμππεξέηεζεο γηα θάπνηεο ψξεο ηηο εκέξαο, 

ελδερνκέλσο ηηο ψξεο αηρκήο. Δηδηθφηεξα ζηα θαηαζηήκαηα πνπ ε πιεηνςεθία ησλ 

πειαηψλ πξνηηκά λα παξακέλεη εληφο γηα λα απνιαχζεη ηνλ θαθέ ζα πξνζέζεηαη 

ζεκαληηθά ζηελ αληηιακβαλφκελε αμία ησλ πειαηψλ αλ αληί γηα ηελ αλακνλή ζηνλ 
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πάγθν ηνπο δηλφηαλ ε επθαηξία λα επηιέμνπλ ην ηξαπέδη ηνπο θαη λα παξαγγείινπλ απφ 

εθεί ην ξφθεκά ηνπο. Μηα ηέηνηα θίλεζε ζα πξνζέιθπε θαηά πνιχ ηνλ «ειιεληθφ» ηξφπν 

θαη ηελ εγρψξηα λννηξνπία ρσξίο ηαπηφρξνλα λα θαηαξξίπηεη ην ραξαθηεξηζηηθφ 

δηαθνξνπνίεζεο ησλ Starbucks αθνχ ζα εθαξκφδνληαλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ 

θαηαζηεκάησλ θαη γηα νξηζκέλεο κφλν ψξεο.   

 Πην πξνζεγκέλε θαη πνηνηηθή παξνπζίαζε ησλ πξντφλησλ:  

Σα παγσκέλα ξνθήκαηα ζεξβίξνληαη απνθιεηζηηθά ζε πιαζηηθά πνηήξηα θάηη ην νπνίν 

είλαη ινγηθφ λα έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αληίιεςε ηνπ θνηλνχ γηα ηελ πνηφηεηά 

ηνπο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην θαγεηφ θαζψο ζεξβίξεηαη κε πιαζηηθά καραηξνπίξνπλα. 

Μηα αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ ζεξβηξίζκαηνο θξίλεηαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαδεηρηεί ε πξαγκαηηθή πνηφηεηα ηνπ θαγεηνχ θαη ησλ ξνθεκάησλ κε απνηέιεζκα λα 

απμεζεί θαη ε αληηιακβαλφκελε αμία ηνπο απφ ην θνηλφ.  

 

II. Βειηηζηνπνίεζε ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ 

 Μείσζε ησλ ηηκψλ ζε θάπνηα πξντφληα θαη κηθξέο απμήζεηο ζε άιια:  

Με απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 

αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζην θνηλφ φηη «Σα Starbucks είλαη αθξηβά». Αλ απνθαζίζεη λα 

κεηψζεη ηηο ηηκέο νξηζκέλσλ απφ ηα αγαπεκέλα πξντφληα ησλ θαηαλαισηψλ ή αιιηψο 

best sellers φπσο π.ρ. Café Latte, Caramel Macchiato ή Mocha Frappuccino κε κηθξέο 

απμήζεηο ζηηο ηηκέο ησλ ππφινηπσλ ξνθεκάησλ είλαη πηζαλφ λα θαηαθέξεη λα 

κεηαβάιιεη ηελ αληίιεςε ησλ πειαηψλ γηα ηελ πςειή ηηκή ησλ ξνθεκάησλ. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί φκσο ψζηε λα απνθεπρζεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ 

πεξηζσξίνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο κε απηή ηεο ηελ θίλεζε.  

 Πξνζθνξέο ζε θνηηεηέο ή καζεηέο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ: 

Θα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη κεηά ην πξψην ξφθεκα έλα επηπιένλ δσξεάλ γέκηζκα ή 

δηαθνξεηηθά κηα εηδηθή έθπησζε ζηα άηνκα πνπ επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα 

επηιέγνληάο ηα σο ρψξνπο κειέηεο.   

 Μηθξφηεξν κέγεζνο:  

Καζψο ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Διιάδα νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ ηα κηθξφηεξα κεγέζε 

έλαληη ησλ κεγάισλ πνπ πξνηηκψληαη ζηελ Ακεξηθή ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα 

ιαλζάξεη έλα θχπειιν κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θαη ζπλεπψο θαη νηθνλνκηθφηεξν ψζηε λα 
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πξνζειθχζεη φρη κφλν ηνπο θαηαλαισηέο πνπ ζεσξνχλ ηα Starbucks αθξηβά αιιά θαη 

φζνπο ζα επηζπκνχζαλ απιά λα δνθηκάζνπλ έλα πξντφλ Starbucks.   

 

III. Δλίζρπζε πξνγξακκάησλ πηζηφηεηαο 

 Κάξηα Starbucks κε εηδηθή έθπησζε:  

Υξεηάδεηαη ελίζρπζε θαη πξνψζεζε θαζψο νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο πνπ 

επηζθέπηνληαη ηα θαηαζηήκαηα δείρλνπλ λα κε γλσξίδνπλ γηα ηα πξνλφκηα πνπ 

παξέρεη. 

 

IV. Δκπινπηηζκφο ηνπ κελνχ ξνθεκάησλ  

 Έληαμε ζην κελνχ αλαςπθηηθψλ, ρπκψλ, smoothies θαη ξνθεκάησλ γεληθά πνπ 

δελ έρνπλ σο βάζε ηνλ θαθέ γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο:  

Με απηφ ηνλ ηξφπν πξαγκαηνπνηείηαη κηα πξνζπάζεηα πξνζέιθπζεο αθφκα θαη ησλ 

θαηαλαισηψλ πνπ δελ είλαη θαλαηηθνί ηνπ θαθέ θαη πξνηηκνχλ ηα πην πγηεηλά 

ξνθήκαηα.  

Οη παξαπάλσ πξνηάζεηο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ ηαθηηθέο κε ζθνπφ λα 

πξνσζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ηελ ηζρπξή ηεο αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ 

αγνξά θαη ελδερνκέλσο λα ηελ ηζρπξνπνηήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. Ζ ηειηθή απφθαζε απνηειεί ζπληζηψζα πνιιψλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

ζα εθηηκεζνχλ αλάινγα απφ ηα ζηειέρε ψζηε λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ιαλζαζκέλε 

ζπκπεξηθνξά.  

Δίλαη ζαθέο φηη νη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηεο επηρείξεζεο απφ ηηο πην πνιχπινθεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή έσο θαη ηηο θηλήζεηο ηαθηηθήο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηε ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή απνηεινχλ ηηο πην ζεκαληηθέο απνθάζεηο πνπ νθείιεη λα 

ιάβεη ε Γηνίθεζε θαη θαζνξίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο θαη ην 

κέιινλ ηεο.   
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Αδηακθηζβήηεηα ε απνγνεηεπηηθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απνηειεί ηξνρνπέδε 

γηα μέλεο επελδχζεηο ζηελ ρψξα καο θαη πξνθαιεί ίζσο ηε δηάζεζε γηα απνεπέλδπζε 

ησλ ειιεληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ θνηλνπξαμίεο κε 

επηρεηξήζεηο ηνπ εμσηεξηθνχ, φπσο ε Starbucks. Ζ απφθαζε ινηπφλ πνπ ζα ιεθζεί 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνξεία ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζπλεπψο απαηηείηαη 

έλα κεηαβαηηθφ ζηάδην ην νπνίν λα πεξηιακβάλεη ηελ εθαξκνγή θηλήζεσλ φπσο ε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο, ν θαιχηεξνο έιεγρνο θαη ε ζπγθνκηδή θεξδψλ κε ηελ απνθπγή 

εμφδσλ.  

Απνηέιεζκα ζα είλαη λα επηθξαηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πξνεηνηκαζηεί 

αξηηφηεξα γηα ηελ ππάξρνπζα αιιά θαη ηελ επεξρφκελε θαηάζηαζε είηε είλαη ιηγφηεξν 

είηε πεξηζζφηεξν επηθίλδπλε απφ φηη αλακέλεηαη. ηελ νπζία είλαη κηα δνθηκαζία πνπ ζα 

ππνζηνχλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο ελ γέλεη απφ ηελ 

νπνία φζεο δηαζσζνχλ ζα απνδείμνπλ ερεξά φηη ην αμίδνπλ. Οη αδχλακνη ζα 

απνδπλακσζνχλ πεξαηηέξσ θαη νη δπλαηνί ζα θαζηεξσζνχλ θαη ζα θπξηαξρήζνπλ. Δίλαη 

ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί φηη νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη σο νη δπζθνιφηεξνη 

αληίπαινη ζε απηφ ηνλ αγψλα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο αλ δελ ππνζηεξηρηνχλ 

αλαιφγσο απφ ην Κξάηνο ζα αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή ηεο ρξενθνπίαο ζε κεγάιν 

βαζκφ.  

Ζ θαηαζηξνθνινγία ήηαλ θαη είλαη πάληα δεκνθηιήο θαη θξαηά δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ 

φζσλ έρνπλ ιφγν φκσο πνηέ μαλά ε ρψξα δελ έρεη έξζεη αληηκέησπε κε αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο. Σν πφζν πνιχπινθνο έρεη γίλεη ν θφζκνο καο θαη ην βάζνο πνπ έρεη 

απνθηήζεη ε αιιειεμάξηεζε θαη ε παγθνζκηνπνίεζε ησλ θνηλσληψλ, ην αληηιήθζεθαλ 

νη απινί πνιίηεο απηήο ηεο ρψξαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, θαιχηεξα απφ θάζε άιινλ.  

Ζ δηάζσζή ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξψλ ηηο επξσδψλεο απφ ηε ρξενθνπία βξέζεθε 

λα εμαξηάηαη απφ ηξίηεο ρψξεο-έζλε θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, ελψ ηα πξνβιήκαηα 

επεξέαζαλ αξλεηηθφηαηα θαη ηηο πην καθξηλέο αγνξέο. Πνιιά ζηελ πθήιην εμαξηψληαη 

ζήκεξα απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ρσξψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα λα 

αλαθηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηηο αγνξέο. Ζ ρεηξφηεξε θξίζε ζηε κεηαπνιεκηθή νηθνλνκηθή 

ηζηνξία μεθίλεζε κε ηελ θαηάξξεπζε ηεο αγνξάο Real Estate ησλ Ζ.Π.Α. θαη ζπλερίδεηαη 

κε ηελ αδπλακία ηεο Διιάδαο λα αλαρξεκαηνδνηήζεη ην δεκφζην ρξένο ηεο. 

χκθσλα κε δεκνζθφπεζε πνπ δηεμήρζε απφ ην Γηεζλέο Πξαθηνξείν ηεο Bloomberg 

θαη δεκνζηεχηεθε ζηελ εθεκεξίδα «Ναπηεκπνξηθή» ην 41% ησλ επελδπηψλ θαη 
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νηθνλνκηθψλ αλαιπηψλ εθηηκνχλ φηη ε Διιάδα ζα αλαγθαζηεί λα εγθαηαιείςεη ην Δπξψ. 

Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε ρψξεο πνπ θηλδπλεχνπλ πεξηζζφηεξν λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

επξσδψλε κεηά ηελ Διιάδα είλαη ε Πνξηνγαιία, ε Ηζπαλία θαη έπεηηα ε Ηξιαλδία172.    

χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή Γηεζλνχο Σξαπεδηθήο ζην παλεπηζηήκην ηνπ ανπζάκπηνλ 

θαη Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο Providence Asset Management, Richard Verner, ζηελ 

ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ζηελ Ναπηεκπνξηθή: «Οη αξρηηέθηνλεο ηεο Σπλζήθεο ηνπ 

Μάαζηξηρη, πνπ επηζπκνύζαλ ηε δεκηνπξγία ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ ηεο Δπξώπεο, 

γλώξηδαλ όηη ην ζύζηεκα ηνπ επξώ δελ ζα ιεηηνπξγνύζε ρσξίο ηελ ύπαξμε ελόο 

επξσπατθνύ ππνπξγείνπ νηθνλνκηθώλ, ε δεκηνπξγία ηνπ νπνίνπ ζα απαηηνύζε λα 

ππάξμεη κία θξίζε. Οη γξαθεηνθξάηεο ησλ Βξπμειιώλ θαη ηεο ΔΚΤ δεκηνύξγεζαλ ηελ 

θξίζε απηή κε ζηόρν ηελ πνιηηηθή ελνπνίεζε ηεο ΔΔ.173» 

Βξηζθφκαζηε ζηελ θαξδηά ησλ εμειίμεσλ θαη θαηά ηα ιεγφκελα ησλ πεξηζζφηεξσλ ε 

θξίζε απηή απφ φπνπ θη αλ πξνέξρεηαη, ζα ηαιαλίζεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία γηα ηελ 

επφκελε πεληαεηία ηνπιάρηζηνλ. Όπνηνο θαη λα είλαη ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο 

δεκηνπξγίαο ηεο ηα απνηειέζκαηά ηεο, φζα δελ είλαη νξαηά απηή ηε ζηηγκή, ζα θαλνχλ 

πνιχ ζχληνκα θαη ζα θαζνξίζνπλ φρη κφλν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ 

αιιά ζα έρνπλ ζνβαξφ αληίθηππν ζε φιεο ηηο πιεπξέο ηεο δσήο ηνπο, επαγγεικαηηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζε δηεζλέο επίπεδν.  

Δλ κέζσ κηαο ηέηνηαο θξίζηκεο θαηάζηαζεο νη πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο νθείινπλ λα πξνζδψζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

ζηηο θηλήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηαζσζνχλ θαη λα 

δηαηεξήζνπλ ηε δχλακή ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά. Δίλαη ψξα λα εθαξκνζηνχλ ηα 

ζηξαηεγηθά πιάλα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ θαηαζηξσζεί εθ ησλ πξνηέξσλ 

ζχκθσλα κε ηα εκθαλή δείγκαηα πνπ είρε εηζπξάμεη ε ειιεληθή αγνξά θαηξφ πξηλ γηα 

ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ην πιήγκα πνπ επξφθεηην λα δερηεί ε ρψξα.   

Ζ Starbucks κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξέπεη λα εθαξκφζεη ην ζηξαηεγηθφ ηεο πιάλν γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππάξρνπζαο χθεζεο θαη κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεψλ 

ηεο ζηε δχλακε ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε ηελ παξνχζα κειέηε, γλψκνλαο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο ζα είλαη ην «πάληξεκα» ηεο θνπιηνχξαο πνπ 

ηελ δηέπεη κε ηελ ειιεληθή θνπιηνχξα ζηνλ θαθέ. Ζ κειινληηθή πνξεία ηεο Starbucks 

ζηελ Διιάδα ζα εμαξηεζεί ζε ζεκαληηθφ βαζκφ απφ ην θαηά πφζν ζα θαηαθέξεη λα 

                                                           
172

 www.naftemporiki.gr «Χρεοκοπία τθσ Ελλάδασ βλζπουν οι αναλυτζσ», 09/06/2010 
173

 www.naftemporiki.gr «Θ Ε.Κ.Σ. προκάλεςε τθν ελλθνικι κρίςθ με ςτόχο τθν πολιτικι ενοποίθςθ τθσ 
Ε.Ε. »  , 19/05/2010 
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πξνζεγγίζεη πιένλ πην επηηπρεκέλα ηελ ηδηνζπγθξαζία ησλ Διιήλσλ ρσξίο λα ράζεη ή 

λα δηαθηλδπλεχζεη ηα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη ηεο πξνζδίδνπλ απηή ηε 

κνλαδηθή, γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, δηαθνξεηηθφηεηα.  

Ζ θνπιηνχξα απνηειεί πάληα ηελ αξρή θαη ην ηέινο νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο. Ζ 

επηηπρία ηεο επηρείξεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηελ επηηπρεκέλε ηεο ζηξαηεγηθή, νθείιεηαη 

ζηελ θνπιηνχξα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ απηήλ. Έλλνηεο αιιειέλδεηεο θαη 

αιιειεμαξηψκελεο. Απνηειεί πξφθιεζε γηα ηελ Starbucks ε εχξεζε ηνπ ζσζηνχ 

ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηήζεη ηελ ειιεληθή αγνξά 

ζηνλ θιάδν ησλ αιπζίδσλ θαθέ.  

Δλ ηέιεη ζα απνδεηρζεί ε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ηζρπξφηεξε απφ ηελ εζληθή 

θνπιηνχξα ησλ ιαψλ; Κηλδπλεχεη απηφ πνπ νξίδνπκε σο εζληθή θνπιηνχξα θαη 

πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα απφ ηελ νκηριψδε έλλνηα ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φπσο 

πιαζάξεηαη κέζσ επηρεηξεζηαθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ; Απαληήζεηο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο ξεπζηά δεηήκαηα δελ είλαη εχθνιν λα δνζνχλ. Παξφια απηά ε κειέηε 

πνπ πξνεγήζεθε απνηειεί έλα πξψην δείγκα δηαιφγνπ, κηα πξνζπάζεηα 

αληηπαξάζεζεο, δηαζχλδεζεο θαη εξκελείαο απφ ηε κηα πιεπξά ηεο θνπιηνχξαο ηνπ 

έζλνπο θαη απφ ηελ άιιε ηεο θνπιηνχξαο θαη ζηξαηεγηθήο κηαο ηζρπξήο δηεζλνχο 

επηρείξεζεο φπσο απηή δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ Διιάδα.  
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