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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται την σχέση, καθώς και το ρόλο τον οποίο 

διαδραματίζουν το στρατηγικό μάνατζμεντ και το στρατηγικό μάρκετινγκ  στον δρόμο προς 

τη θεμελίωση του διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η καινοτομία, η 

ανάπτυξη  εσωτερικών τεχνολογικών ικανοτήτων και η  σωστή διαχείριση της γνώσης είναι 

κάποια από τα μέσα για να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια εισαγωγή  και ανάλυση των βασικών εννοιών του 

στρατηγικού μάνατζμεντ, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τα βήματα του υποδείγματος 

του στρατηγικού μάνατζμεντ. Στη συνέχεια παρουσιάζεται μια πρώτη προσέγγιση του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος καθώς και ανάλυση των πέντε δυνάμεων του Πόρτερ. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται  ξεχωριστά τα επίπεδα των στρατηγικών στο σύνολο τους 

και πώς μέσω αυτών μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Εξετάζονται 

ενδελεχώς οι επιχειρησιακές, οι επιχειρηματικές και οι λειτουργικές στρατηγικές. Εν 

συνεχεία, στο τρίτο κεφάλαιο παρατίθενται ορισμένες προσεγγίσεις στις βασικές έννοιες 

του μάρκετινγκ, καθώς και το μίγμα μάρκετινγκ. Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται το 

στρατηγικό μάρκετινγκ, οι κυριότερες στρατηγικές αυτού, όπως επίσης και η διαδικασία 

σχεδιασμού και ανάπτυξης ΜΚΤ. Στο πέμπτο κεφάλαιο επισημαίνεται η σημασία του ΜΚΤ 

στην ανάπτυξη καινοτομίας, καθώς και πώς ο συνδυασμός των κατάλληλων στρατηγικών 

και τεχνογνωσίας μπορεί να προσφέρει πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού στο 

δυναμικό και συχνά μεταβαλλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον. 
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 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

 

Οι συνεχείς αλλαγές στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, η προσαρµογή των εργαζοµένων 

σε νέα δεδοµένα και η προσπάθεια να επιτευχθούν οι στόχοι που τα στελέχη έχουν θέσει 

έχει οδηγήσει στην εξέλιξη και εφαρµογή του στρατηγικού µάνατζµεντ. Η επιχείρηση 

καθορίζει το όραµα και την αποστολή της, θέτει στόχους, αναπτύσσει και εφαρµόζει τη 

στρατηγική που θεωρείται πιο κατάλληλη µε βάση τα στοιχεία του εσωτερικού και 

εξωτερικού της περιβάλλοντος και τελικά ελέγχει την πορεία της παραπάνω διαδικασίας 

ώστε να γίνουν οι απαραίτητες προσαρµογές και βελτιώσεις.Τέσσερα στοιχεία που 

καθορίζουν σηµαντικά την έννοια του στρατηγικού µάνατζµεντ είναι τα παρακάτω (Dess, 

Lumpkin, Taylor,2004 ): 

 

Η διαδικασία αυτή είναι προσπάθεια επίτευξης των στόχων όλης της επιχείρησης και όχι 

µεµονωµένα κάποιων τµηµάτων ή προσώπων της. Αυτό µπορεί να σηµαίνει ότι µπορεί οι 

αποφάσεις και οι προσπάθειες κάποιων τµηµάτων να εγκαταλειφθούν αν δεν είναι 

επωφελείς για το σύνολο του οργανισµού. 

 

Στις αποφάσεις θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα συµφέροντα όλως των µερών που 

έχουν επενδύσει και προσφέρει µε οποιονδήποτε τρόπο στην επιχείρηση άρα έχουν και 

προσδοκίες από αυτή. Το στρατηγικό µάνατζµεντ θα πρέπει να θέτει τόσο µακροχρόνιους 

όσο και βραχυπρόθεσµους στόχους. Στις διαδικασίες της επιχείρησης θα πρέπει να 

επιδιώκεται τόσο η αποδοτικότητα όσο και η αποτελεσµατικότητα. 



 
 

 

1.1 ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Παρακάτω δίνονται πιο συγκεκριµένοι ορισµοί του στρατηγικού µάνατζµεντ 

σύµφωνα µε συγγραφείς: 

«Στρατηγικό µάνατζµεντ είναι ένα σύνολο αποφάσεων και ενεργειών που 

οδηγούν στην ανάπτυξη αποτελεσµατικής στρατηγικής ή στρατηγικών για την 

επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Η διαδικασία του στρατηγικού σχεδιασµού 

είναι ο δρόµος µέσω του οποίου καθορίζονται οι στόχοι και παίρνονται οι 

στρατηγικές αποφάσεις.» (Glueck, Jauch, 1984) 

« Το στρατηγικό μάνατζμεντ αναφέρεται στον επαναπροσδιορισμό της 

στρατηγικής θέσης μιας επιχείρησης: περιλαμβάνει την αναγνώριση των 

σκοπών της επιχείρησης και την καταλληλότητα των αγορών της, ώστε να 

επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί. Στη συνέχεια καθορίζονται οι ικανότητες της 

επιχείρησης, προκειμένου να επιδιωχθεί ένα διαρκές πλεονέκτημα για αυτήν. 

Το αποτέλεσμα είναι μια νέα στρατηγική θέση.»(Γεωργόπουλος 2013) 

«Το στρατηγικό μάνατζμεντ δεν είναι ένα κουτί γεμάτο με τεχνάσματα ή μια 

ομάδα τεχνικών. Είναι αναλυτική σκέψη καθώς και κινητοποίηση σημαντικών 

πόρων. Αλλά ο ποσοτικός προσδιορισμός από μόνος του δεν είναι στρατηγικό 

μάνατζμεντ. Μερικά από τα πιο σημαντικά θέματα στο στρατηγικό μάνατζμεντ 

δεν επιδέχονται ποσοτικοποίησης.» (Peter Drucker) 

«Στρατηγικό µάνατζµεντ είναι η διαδικασία της λήψης, εφαρµογής στην πράξη 

και αξιολόγησης των αποφάσεων που καλούνται να λάβουν τα στελέχη ενός 

οργανισµού και που διευκολύνει την επίτευξη των µακροπρόθεσµων στόχων 

που έχουν τεθεί (David, 1989). Είναι η διαδικασία του προσδιορισµού της 

αποστολής, οράµατος και των στόχων, και στη συνέχεια η κατανοµή των 

πόρων για την εφαρµογή των πολιτικών και των προγραµµάτων.» 
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«Στρατηγικό µάνατζµεντ είναι µια συνεχής διαδικασία που αξιολογεί και 

ελέγχει τις επιχειρήσεις και τις βιοµηχανίες στις οποίες συµµετέχει η εταιρεία 

καθώς και τους ανταγωνιστές της και θέτει στόχους και στρατηγικές για την 

κάλυψη όλων των υφιστάµενων και των δυνητικών ανταγωνιστών και στη 

συνέχεια αξιολογεί κάθε στρατηγική ετησίως ή ανά τρίµηνο [δηλαδή 

τακτικά ],καθορίζοντας τον τρόπο µε τον οποίο έχει εφαρµοστεί και αν έχει 

καταφέρει να καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας ή χρειάζεται αντικατάσταση 

µε µια νέα στρατηγική για την επίτευξη αλλαγής των συνθηκών, τεχνολογιών, 

την αντιµετώπιση νέων ανταγωνιστών της, νέο οικονοµικό περιβάλλον. Ή ένα 

νέο κοινωνικό, οικονοµικό ή πολιτικό περιβάλλον.» 

 

1.2 ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

 

Η «στρατηγική» προέρχεται από τη λέξη «στρατηγός» η οποία είναι σύνθεση 

του ουσιαστικού «στρατός» και του ρήματος «άγειν» που σημαίνει οδηγώ. Για 

τη στρατηγική των επιχειρήσεων έχουν δοθεί διάφοροι ορισμοί μερικοί από 

τους οποίους δίνονται παρακάτω: 

«Η στρατηγική συνίσταται στο να κάνεις διαφορετικά πράγματα από ότι οι 

ανταγωνιστές σου ή να κάνεις τα ίδια πράγματα με διαφορετικό τρόπο.» (M. 

Porter) 

«Η στρατηγική είναι το σχέδιο που ενοποιεί τους βασικούς σκοπούς μιας 

επιχείρησης, τις πολιτικές και τις πράξεις σε ένα ενιαίο σύνολο. Μια καλώς 

ορισμένη στρατηγική βοηθά στη διαχείριση και κατανομή των πόρων μιας 

επιχείρησης σε μια μοναδική και βιώσιμη θέση, η οποία βασίζεται στις 

εσωτερικές ικανότητες και τα μειονεκτήματά της, τις προσδοκώμενες αλλαγές 

στο περιβάλλον και τις σχετικές κινήσεις έξυπνων αντιπάλων.» (J. B. Quinn) 

«Στρατηγική είναι η κατεύθυνση (direction) και το εύρος δραστηριοτήτων 

(scope) μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα για την επιχείρηση, μέσω της διάταξης των πόρων της μέσα σε 
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ένα εναλλασσόμενο περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των 

αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών 

ομάδων ενδιαφερομένων (stakeholders).» (Johnson and Scholes) 

Η στρατηγική είναι μείζονος σημασίας για μια επιχείρηση ανεξάρτητα από το 

μέγεθός της, το είδος των δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή το περιβάλλον 

στο οποίο κινείται. Η στρατηγική αποτελεί μέσο αλληλεπίδρασης της 

επιχείρησης με το περιβάλλον και βοηθάει μια επιχείρηση να εξετάζει και να 

προβλέπει τις αλλαγές ώστε να οδηγείται στη λήψη αποτελεσματικών 

αποφάσεων και στην επίτευξη των σκοπών. Πιο αναλυτικά η στρατηγική 

 

 Θέτει τις κατευθύνσεις και τον τρόπο υλοποίησης των στόχων της 

επιχείρησης. 

 Μειώνει την αβεβαιότητα. 

 Ορίζει την επιχείρηση και την τοποθετεί ξεκάθαρα απέναντι στον 

ανταγωνισμό. 

 Συνδέει τις εσωτερικές δυνατότητες της επιχείρησης με τις εξωτερικές 

ευκαιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 Προετοιμάζει την επιχείρηση ώστε να αντιδρά σωστά στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς. 

 Συγκεντρώνει  τις προσπάθειες των επιμέρους μονάδων της 

επιχείρησης και προωθεί τη συλλογική προσπάθεια. 

 Εξασφαλίζει την ομοιομορφία μεταξύ των λαμβανομένων αποφάσεων 

ώστε να μην υπάρχει αποπροσανατολισμός από τη πορεία της 

επιχείρησης. 

 

1.3 ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ  

 

Πολλές από τις έννοιες και τις τεχνικές που αφορούν το Στρατηγικό 

μάνατζμεντ έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από εταιρείες 
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όπως η General Electric και η Boston Consulting Group. Με την πάροδο του 

χρόνου οι επαγγελματίες των επιχειρήσεων και οι ακαδημαϊκοί ερευνητές 

έχουν αναπτύξει και αναλύσει αυτές τις έννοιες. Αρχικά το στρατηγικό 

μάνατζμεντ χρησιμοποιήθηκε περισσότερο σε μεγάλες εταιρείες και ειδικότερα 

σε βιομηχανίες. Η αύξηση του κινδύνου για σφάλματα, τα δαπανηρά λάθη 

ακόμα και η οικονομική καταστροφή αποτέλεσαν τους παράγοντες ώστε τα 

στελέχη των οργανισμών να θέτουν σοβαρά υπόψη την στρατηγική διαχείριση 

προκειμένου να διατηρούν την επιχείρηση τους σε ανταγωνιστική θέση σε ένα 

ασταθές περιβάλλον. Οι φάσεις του στρατηγικού μάνατζμεντ έτσι όπως 

εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου είναι οι ακόλουθες (Wheelen & Hunger, 

2006): 

Προϋπολογισμοί και Χρηματοοικονομικοί έλεγχοι (Budgeting and 

Financial Control): 

Οι μάνατζερ ξεκίνησαν να ασχολούνται σοβαρά με τον σχεδιασμό όταν 

ζητήθηκε να προτείνουν τον προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Τα έργα σε 

αυτές τις περιπτώσεις προτείνονται βάσει μικρής ανάλυσης με τις 

περισσότερες πληροφορίες να προέρχονται από το εσωτερικό της επιχείρησης. 

Αυτές οι απλές μορφές επιχειρησιακού σχεδιασμού είναι αρκετά χρονοβόρες, 

αφού οι βασικές δραστηριότητες αναστέλλονται για εβδομάδες όσο οι 

μάνατζερ προσπαθούν να βρουν λύσεις για τον προτεινόμενο προϋπολογισμό. 

Μακροπρόθεσμος Σχεδιασμός (Long term planning): 

Όσο οι ετήσιοι προϋπολογισμοί γίνονται όλο και λιγότερο χρήσιμοι στην 

προσπάθεια υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, οι μάνατζερ 

αρχίζουν να προτείνουν τους πενταετής προγραμματισμούς. Επίσης, εκτός 

από τις εσωτερικές πληροφορίες οι μάνατζερ συλλέγουν και αξιολογούν 

οποιαδήποτε διαθέσιμα δεδομένα από το περιβάλλον της επιχείρησης και 

αναγάγουν τις τρέχουσες τάσεις για τα επόμενα 5 χρόνια στο μέλλον. Είναι και 

αυτή η φάση χρονοβόρα και απαιτεί έναν ολόκληρο μήνα εργασιών για να 

εξασφαλιστεί ότι οι προϋπολογισμοί ταιριάζουν μεταξύ τους. Κατά την 

διάρκεια αυτής της διεργασίας συνηθίζεται οι μάνατζερ να ανταγωνίζονται 
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μεταξύ τους για το ποιος θα διαχειριστεί εντελή το μεγαλύτερο μερίδιο από τα 

κεφάλαια της επιχείρησης. Επιπλέον, προκειμένου να αξιολογηθούν οι 

διάφορες προτάσεις, λαμβάνουν χώρα ατελείωτες συναντήσεις ενώ οι 

αποφάσεις που λαμβάνουν χώρα αφορούν για χρονικό ορίζοντα 3-5 έτη. 

 

Στρατηγικός Σχεδιασμός (Strategic Planning): 

Η εταιρεία ψάχνει να αυξήσει την ανταπόκριση της στις συνεχώς 

μεταβαλλόμενες αγορές και τον ανταγωνισμό με το να ¨σκέφτεται¨ 

στρατηγικά. Ο σχεδιασμός ξεκινάει από τους μάνατζερ κατώτερης βαθμίδας 

και καταλήγει σε εξειδικευμένα στελέχη των οποίων το έργο είναι να 

αναπτύσσουν τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επιχείρηση. Οι σύμβουλοι 

συνήθως παρέχουν πολύπλοκες και καινοτόμες τεχνικές όπου το εξειδικευμένο 

προσωπικό του στρατηγικού σχεδιασμού τις χρησιμοποιεί προκειμένου να 

συλλέγει πληροφορίες και να προβλέπει τις τάσεις για το μέλλον. Γενικότερα 

υπάρχει η τάση του καθετοποιημένου σχεδιασμού από τα ανώτερα προς τα 

κατώτερα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας (top – down planning) αφού τα 

ανώτερα στελέχη ασχολούνται με την διαμόρφωση της στρατηγικής ενώ η 

υλοποίηση της αφήνεται στα κατώτερα στελέχη. 

 

Στρατηγικό μάνατζμεντ (Strategic Management): 

Για τον λόγο ότι ακόμα και οι καλύτερες στρατηγικές αξίζουν λιγότερο χωρίς 

τις εισροές και την δέσμευση των μάνατζερ κατώτερης βαθμίδας, η ανώτερη 

διοίκηση διαμορφώνει ομάδες σχεδιασμού από μάνατζερ και σημαντικούς 

εργαζομένους που προέρχονται από τα διάφορα επίπεδα και τμήματα του 

οργανισμού. Εκείνοι αναπτύσσουν μια σειρά από στρατηγικά σχέδια που 

αποσκοπούν στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της εταιρείας. Τα 

στρατηγικά σχέδια σε αυτό το σημείο αναφέρουν με λεπτομέρειες την 

υλοποίηση, την εκτίμηση και τον έλεγχο τους. Τα σχέδια αυτά δεν 

προσπαθούν να προβλέψουν απόλυτα το μέλλον αλλά τονίζουν πιθανά 
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σενάρια και στρατηγικές έκτακτης ανάγκης. Ο πολύπλοκος ετήσιος σχεδιασμός 

σε βάθος πέντε ετών αντικαθίστανται με τον στρατηγικό τρόπο σκέψης σε 

όλα τα επίπεδα του οργανισμού κατά την διάρκεια όλου του έτους. Οι 

πληροφορίες που σχετίζονται με την στρατηγική είναι διαθέσιμες μέσω 

δικτύων – σε όλους τους εργαζομένους σε αντίθεση με παλιότερα που ήταν 

διαθέσιμες μόνο στα ανώτατα διοικητικά στελέχη. Παρά το γεγονός ότι η 

ανώτατη διοίκηση εξακολουθεί να κινεί την διεργασία στρατηγικού 

σχεδιασμού, οι στρατηγικές μπορεί να προέλθουν από οπουδήποτε μέσα στον 

οργανισμό. 

 

1.4 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ 

1.4.1  Στρατηγική ανάλυση  
 

Η στρατηγική ανάλυση, όπως αναφέρθηκε, αφορά την κατανόηση της 

στρατηγικής θέσης µιας επιχείρησης. Ποιες αλλαγές επέρχονται στο 

περιβάλλον και πώς θα επηρεάσουν την επιχείρηση και τις δραστηριότητές 

της; (ευκαιρίες & απειλές) Ποιοι είναι οι πόροι που διαθέτει η επιχείρηση για να 

ανταποκριθεί στις αλλαγές αυτές (δυνάµεις & αδυναµίες). Τι  είναι αυτό που 

τα άτοµα ή οι οµάδες που σχετίζονται µε την επιχείρηση, προσδοκούν από 

αυτήν και πώς αυτές οι προσδοκίες επηρεάζουν την παρούσα αλλά και την 

µελλοντική της θέση;  

Σκοπός της στρατηγικής ανάλυσης είναι να διαµορφωθεί µια σαφής άποψη 

των βασικών παραγόντων, που επηρεάζουν την παρούσα και ιιελλοντική 

δράση της επιχείρησης και κατά συνέπεια την επιλογή της κατάλληλης 

στρατηγικής. 

1.4.2 Στρατηγική επιλογή  

 

Προκειµένου να διαµορφωθεί και να επιλεγεί η καλύτερη για την επιχείρηση 
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στρατηγική, πρέπει να οριστούν εκ των προτέρων: η αποστολή της 

επιχείρησης, οι σκοποί της, οι εναλλακτικές στρατηγικές και οι πολιτικές που 

θα ακολουθήσει.  

Η αποστολή ή καλύτερα η πρόταση αποστολής (mission statement) δεν είναι 

τίποτα άλλο από το λόγο ύπαρξης της επιχείρησης. Ορίζει δηλαδή το ποιοι 

είµαστε και τι κάνουµε. Οι σκοποί ( objectives) είναι το τελικό αποτέλεσµα 

µιας σχεδιασµένης δραστηριότητας. Συνήθως περιέχουν το τι θα πρέπει να 

επιτευχθεί και µέχρι πότε. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι ο σκοπός 

(objective) και στόχος (goal) σημαίνουν διαφορετικά πράγµατα. Έτσι σε 

αντιδιαστολή µε τον σκοπό που αναφέρθηκε προηγουµένως, στόχος (goal) 

είναι µια ανοικτή ( open- ended) πρόταση του τι κάποιος επιθυµεί να επιτύχει, 

χωρίς όµως ποσοτικοποίηση του τι ήθελε επιτευχθεί και χωρίς χρονικά 

κριτήρια για την επίτευξη. Η επίτευξη των σκοπών και στόχων της επιχείρησης 

θα πρέπει να συµφωνεί µε τη γενικότερη αποστολή της.  

Η στρατηγική (strategy) διαµορφώνει ένα περιεκτικό αποδεκτό σχέδιο (master 

plan) που περιέχει το πώς η επιχείρηση θα επιτύχει αποστολή και σκοπούς. 

Μεγιστοποιεί το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα µε ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση 

των µειονεκτηµάτων της. Οι πολιτικές (policies) είναι απόρροια τη 

στρατηγικής και καθοδηγούν τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της 

επιχείρησης. Είναι γενικές οδηγίες (κανόνες) που συνδέουν τη διαµόρφωση 

της στρατηγικής µε την υλοποίησή της.  

 

 

Αφού διαµορφωθεί ένας αριθµός εναλλακτικών στρατηγικών, στη συνέχεια 

αυτές εκτιµώνται µε βάση ορισµένα κριτήρια, αφού βέβαια ληφθούν υπόψη 

διάφορες πιέσεις από το εξωτερικό και το εσωτερικό περιβάλλον. Στη συνέχεια 

επιλέγεται η καλύτερη στρατηγική, αυτή δηλαδή που θα συνδυάζει τις 

ευκαιρίες και απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος µε τις δυνάµεις και 
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αδυναµίες του εσωτερικού και θα έχει ως αποτέλεσµα την επίτευξη των 

επιθυµητών στόχων στα πλαίσια της αποστολής της επιχείρησης. 

 

1.4.3 Στρατηγική εφαρµογή  

 

Στρατηγική εφαρµογή είναι η διαδικασία µε την οποία η διοίκηση της ε-

πιχείρησης πραγµατοποιεί τις στρατηγικές και τις πολτικές µέσω της α-

νάπτυξης προγραµµάτων (programs), προϋπολογισμών (budgets) και συ-

γκεκριµένων διαδικασιών (procedures). Τα προγράμματα αναφέρονται στις 

απαιτούµενες ενέργειες για την επίτευξη του σχεδιασμού. Είναι δυνατόν να 

περιλαµβάνουν την αναδιοργάνωση (reengineering) της επιχείρησης, την 

αλλαγή της φιλοσοφίας και της κουλτούρας της ή την αρχή των ερευνητικών 

προσπαθειών, μια σειρά διαφημιστικών και προωθητικών προγραμμάτων 

κ.λπ. Οι προϋπολογισμοί αναφέρονται στο κόστος των αναφερόμενων 

προγραμμάτων. Τέλος οι διαδικασίες είναι διάφορες τεχνικές, που φέρουν σε 

πέρας τα συγκεκριμένα προγράμματα με βάση τους προϋπολογισμούς που 

έχουν καταρτισθεί.  

 

Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που υπάρχουν στο στρατηγικό 

μάνατζμεντ, ένας ολοκληρωμένος ορισμός θα μπορούσε να είναι ο εξής: 

στρατηγικό Μάνατζμεντ είναι μια περιεκτική και συνεχής διαδικασία με την 

οποία η διοίκηση της επιχείρησης στοχεύει στη διαμόρφωση και υλοποίηση 

αποτελεσματικών στρατηγικών, δηλαδή μια διαδικασία με την οποία η 

διοίκηση της επιχείρησης αφ' ενός διαμορφώνει και υλοποιεί τις 

υιοθετούμενες στρατηγικές, αφ' ετέρου αξιολογεί τα αποτελέσματά τους και 

αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές αυτές όπου κρίνεται απαραίτητο. 

Συγκεκριμένα το στρατηγικό μάνατζμεντ περιλαμβάνει τις εξής 

αλληλοσχετιζόμενες δραστηριότητες:  

 

 Διαμορφώνει ένα στρατηγικό όραμα σχετικά με τις μελλοντικές δρα-
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στηριότητες και την κατεύθυνση της επιχείρησης.  

 Καθορίζει τους σκοπούς της επιχείρησης μετατρέποντας το όραμά της σε 

συγκεκριμένους στόχους.  

 Συνθέτει τις στρατηγικές με τις οποίες θα επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι 

σκοποί.  

 Υλοποιεί τις στρατηγικές με τον πλέον αποδοτικό τρόπο.  

Αξιολογεί την επίδοση της επιχείρησης και λαμβάνει διορθωτικά μέτρα, 

αναπροσαρμόζοντας το όραμα, τους σκοπούς και τις στρατηγικές βάσει των 

αποκτώμενων εμπειριών, των νέων ιδεών, αλλά και των περιβαλλοντικών 

μεταβολών. 

 

1.4.4 Υπόδειγμα στρατηγικού μάνατζμεντ 
 

Στο πλαίσιο μορφοποίησης ενός υποδείγματος στρατηγικού μάνα-

τζμεντ, οι βασικές δραστηριότητές του μπορούν να συνοψισθούν σε τέσ-

σερις φάσεις, 

 την ανίχνευση του περιβάλλοντος,  

 τη διαμόρφωση της στρατηγικής,  

 την υλοποίηση της στρατηγικής,  

 την αξιολόγηση και έλεγχο της στρατηγικής  

 

Η ανίχνευση του περιβάλλοντος ( environmental scanning) περιλαμ-

βάνει την παρακολούθηση, ανάλυση και αξιολόγηση του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης με σκοπό την αναγνώριση 

των στρατηγικών παραγόντων, δηλαδή των στοιχείων που θα αναλύσουν 

την υφιστάμενη κατάσταση (πού βρίσκεται η επιχείρηση σήμερα), αλλά 

και θα επηρεάσουν την πορεία της επιχείρησης στο μέλλον. Ένα από τα 

πλέον γνωστά και ευρέως χρησιμοποιούμενα υποδείγματα για την ανά-

λυση του περιβάλλοντος είναι η ανάλυση S.W.O.T., δηλαδή η ανάλυση 

των Δυνάμεων (Strengths) και Αδυναμιών (Weaknesses) (στοιχεία που 

προκύπτουν από τη μελέτη του εσωτερικού περιβάλλοντος), αλλά και των 
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Ευκαιριών (Opportunities) και Απειλών (Threats) ( στοιχεία που 

προκύπτουν από τη μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος). Η ανάλυση 

S.W.O.T. αποτελεί τη βασική εισροή για τη διαμόρφωση της στρατηγικής 

που λαμβάνει χώρα στη δεύτερη φάση.  

Η διαμόρφωση της στρατηγικής (strategy formulation) είναι η ανά-

πτυξη μακροχρονίων σχεδίων (πού η επιχείρηση θέλει να κατευθυνθεί), 

βάσει των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχείρησης, για την εκμε-

τάλλευση των ευκαιριών και την αντιμετώπιση των απειλών του περι-

βάλλοντος. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τον καθορισμό:  

 

 

 της αποστολής (mission), με την οποία δίνεται μια σύντομη 

περιγραφή του λόγου ύπαρξης της επιχείρησης, δηλαδή του ποιοι 

είμαστε, τι κάνουμε και τι θα θέλαμε να γίνουμε,  

 των σκοπών (objectives), οι οποίοι είναι τα συγκεκριμένα 

επιθυμητά αποτελέσματα μιας σχεδιαζόμενης δραστηριότητας και 

οι οποίοι ορίζουν το τι, αλλά και σε ποιο χρόνο, πρέ:τει να 

επιτευχθεί. Αν και πολλές φορές ο όρος «σκοπός» (objectiνe) 

χρησιμοποιείται εναλλακτικά με τον όρο «στόχος» (goal), 

διαφέρουν στο ότι ο στόχος είναι μια γενυιή πρόταση του τι πρέπει 

να επιτευχθεί και δεν ορίζεται ποσοτικά και χρονικά,  

 των στρατηγικών (strategies). οι οποίες είναι περιεκτικά σχέδια 

που αναλύουν πώς η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει την 

αποστολή και τους σκοπούς της και οι οποίες διακρίνονται σε 

επιχειρησιακές ή εταιρικές (corporate), επιχειρηματικές (business) 

και λειτουργικές (functional),  

 των πολιτικών (policies), με τις οποίες συνδέεται η διαμόρφωση 

με την υλοποίηση της στρατηγικής, είναι δηλαδή κατευθυντήριες 

οδηγίες: που απορρέουν από τις στρατηγικές και καθοδηγούν τη 

λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα της επιχείρησης.  

 

Η υλοποίηση της στρατηγικής (strategy implementation) είναι η δια-
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δικασία με την οποία η διοίκηση της επιχείρησης θέτει σε εφαρμογή τι; 

στρατηγικές και τις πολιτικές (πώς θα επιτευχθούν τα μακροχρόνια σχέ-

δια της επιχείρησης) μέσω της ανάπτυξης προγραμμάτων, προϋπολογι-

σμών και διαδικασιών. Στόχος της υλοποίησης της στρατηγικής είναι αφ 

ενός μεν να επιβεβαιώσει ότι η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι πλή-

ρως αντιληπτή από τα ενδιάμεσα και κατώτερα επίπεδα διοικητικής ιε-

ραρχίας και αφ' ετέρου να μεταφράσει τις καλές ιδέες σε πράξεις ποι 

μπορούν να πραγματοποιηθούν (και μερικές φορές να χρησιμοποιηθεί ι.· 

υλοποίηση για τη δημιουργία ή αναγνώριση νέων ιδεών). Η σωστή κα. 

σύντονισμένη λειτουργία των εργαλείων αυτών αποτελεί το τελευταίο 

βήμα για την πραγματοποίηση μιας στρατηγικής:  

 

 τα προγράμματα (programs) καθορίζουν τις ενέργειες, τα βήματα 

ποι απαιτούνται για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στρατηγικού 

σχεδίου.  

 οι προϋπολογισμοί (budgets) αποτελούν την ποσοτική έκφραση τω. 

προγραμμάτων και αναλύουν από χρηματοοικονομική άποψη το όφε-

λος και το κόστος που θα προκύψει από ένα πρόγραμμα. Οι προϋπο-

λογισμοί συνιστούν ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για την πραγματοποίηση 

μιας στρατηγικής γιατί αν κάποια στρατηγική ή τα ποογοάμματ« της 

κριθούν ότι δεν έχουν την απαιτούμενη απόδοση, δεν θα πραγμα-

τοποιηθούν.  

 οι διαδικασίες (procedures) ονομάζονται οι λειτουργίες εκείνες της 

επιχείρησης οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε ένα συγκεκριμένο 

αριθμό επιμέρους, απλών, και συνήθως επαναλαμβανόμενων 

ενεργειών.  

 

Η υλοποίηση της στρατηγικής ουσιαστικά ασκείται από τα ενδιάμεσc. και 

κατώτερα επίπεδα διοικητικής ιεραρχίας με την άμεση εποπτεία κc,. 

συνεργασία των ανώτερων στελεχών. 

 

Το τελευταίο επίπεδο του στρατηγικού μάνατζμεντ είναι η αξιολόγη· ση 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[18] 
 

και ο έλεγχος (evaluation and control) της επίδοσης της επιχείρησης.  

 

Επίδοση (peτformance) είναι ο βαθμός στον οποίο η επιχείρηση επιτυγ-

χάνει τους σκοπούς της με αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. Ο ό-

ρος αποδοτικότητα (efficίency) αναφέρεται στη σχέση που υπάρχει ανά-

μεσα στις εισροές (inputs) και τις εκροές (outputs) ενός συστήματος, δη-

λαδή είναι ένα μέτρο των απαιτούμενων πόρων για την επίτευξη μιας ε-

κροής. Όσο μεγαλύτερη αποδοτικότητα υπάρχει, τόσο λιγότερες εισροές 

απαιτούνται για την επίτευξη συγκεκριμένης εκροής. Ο όρος αποτε-

λεσματικότητα (effectίveness) αναφέρεται στο βαθμό στον οποίο επιτυγ-

χάνεται ο επιθυμητός σκοπός. Στο στάδιο αυτό η διοίκηση αξιολογεί, 

βάσει πραγματικών στοιχείων, το αν οι στρατηγικές πέτυχαν τους αρχι-

κούς σκοπούς σε μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Βάσει των αποτε-

λεσμάτων της αξιολόγησης, η διοίκηση αποφασίζει αν χρειάζεται να γί-

νουν διορθωτικές κινήσεις και αν πρέπει να επανασχεδιασθεί μερικώς ή 

ολικώς η στρατηγική της επιχείρησης.  
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Διάγραμμα I: Υπόδειγμα Στρατηγικού Μάνατζμεντ 

ΕΠΙΔΟΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

ΣΚΟΠΟΙ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ          ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Γενικευμενο                                  Δομή

Γενικες δυναμεις                          Κουλτούρα

Άμεσο ή κλάδος                           Πόροι

Ανάλυση ανταγωνισμού  

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΣΗ
ΚΑΙ
ΕΛΕΓΧΟΣ

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ

Ανάδραση/ Μάθηση

Πηγή: Γεωργόπουλος 2013, σελ. 81 

 

1.5 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 

 

Στην πρόσφατη βιβλιογραφία υπάρχουν τρείς διαφορετικές σχολές σχετικές 

με το διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, η νεοκλασική, η διαρθρωτική 

και η δυναμική σχολή. 

 

Η νεοκλασική άποψη υποστηρίζει ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα λόγω του ότι στις τέλειες αγορές οι νόμοι της 

προσφοράς και της ζήτησης ¨διαβρώνουν¨ τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

 

Από την άλλη πλευρά η διαρθρωτική άποψη που περιλαμβάνει την 

βιομηχανική οργάνωση¨ (industrial organization), το σχολείο της τοποθέτησης 
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(positioning school)(Porter 1980.1985) και την θεωρία βασιζόμενη στους 

πόρους και τις ικανότητες (resource based view) υποστηρίζει ότι είναι δυνατή 

η επίτευξη διατηρήσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

Ο Ruhli (1997), (Pekka-Economou, Chatzikonstantinou, 2009), 

αντιπαρατίθεται με τα παραπάνω και υποστηρίζει ότι οι τρέχουσες θεωρίες 

του στρατηγικού μάνατζμεντ δίνουν έμφαση στο πως μια επιχείρηση θα 

αναζητήσει, θα αποκτήσει και θα υπερασπιστεί κάποιο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα. Θέτοντας όμως υπόψη το παρόν ανταγωνιστικό περιβάλλον το 

οποίο γίνεται όλο και πιο επιθετικό και δυναμικό, να αμφισβητούνται οι 

παραδοσιακές θεωρίες στρατηγικής. 

 

Η άποψη της ¨δυναμικής¨ σχολής η οποία περιλαμβάνει τα ¨Αυστριακά 

Οικονομικά¨Austrian Economics), τα εξελικτικά οικονομικά (evolutionary 

economics) την  προοπτική των δυναμικών ικανοτήτων (dynamic capabilities 

perspective) και το μοντέλο του υπέρ ανταγωνισμού (the model of hyper 

competition) που υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε δυναμικά περιβάλλοντα. Παρ’ όλα αυτά οι 

επιχειρήσεις μπορούν να έχουν παροδικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα με το 

οποίο θα εκμεταλλεύονται τις ατέλειες της αγοράς και προκειμένου να 

διατηρήσουν την ανώτερη επίδοση θα πρέπει να συγκεντρώνουν παροδικά 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. 

 

Σύμφωνα με τον Wheelwright τα χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να 

προσδώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι: 

 

 Η εστίαση στις ανάγκες των πελατών 

 Η ενίσχυση της επιχειρηματικής αριστείας 

 Η αντοχή και η παραμονή της επιχείρησης ως αμίμητη από τους 

ανταγωνιστές της 

 Η έμφαση στα σημεία υπεροχής (core competencies) της επιχείρησης 

 Η προώθηση ενός περιβάλλοντος συνεχούς βελτίωσης 
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 Η κατεύθυνση και η έμπνευση ολόκληρου του οργανισμού 

 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά συνδέονται κατά πολύ με τον όρο της 

ποιότητας γεγονός που σημαίνει ότι η ποιότητα αποτελεί σημαντική πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για όλες εκείνες τις επιχειρήσεις που 

¨μάχονται¨ να επιβιώσουν στο περιβάλλον του υπέρανταγωνισμού. 

 

1.6 ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΩΝ ΠΕΝΤΕ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER 

 

Για την ανάλυση του κλαδικού (μίκρο) περιβάλλοντος της ορυζοβιομηχ

ανίας, θαχρησιμοποιηθεί το πλαίσιο των πέντε δυνάμεων της δομικής ανάλυσ

ης της αγορας, τοοποίο είναι γνωστό και ως μοντέλο του Porter. Το μοντέλ

ο αυτό παρέχει ένα τρόπο προσδιορισμού της φύσης του ανταγωνισμού

στον εξεταζόμενοκλάδο. Σύμφωνα με αυτό, οι πέντε δυνάμεις που παίζ

ουν καθοριστικό ρόλο στονανταγωνισμό κάθε κλάδου είναι η απειλή εισόδ

ου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, ηαπειλή από υποκατάστατα προϊόντα κ

αι υπηρεσίες, η διαπραγματευτική δύναμη τωνπρομηθευτών, η διαπραγμ

ατευτική δύναμη των αγοραστών και η ένταση τουανταγωνισμού μ

εταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων. Οι πέντε παραπάνω παράγοντεςείναι 

αυτοί που βοηθούν κάθε επιχείρηση να διαμορφώσει την ανταγωνι

στικήστρατηγική που θα ακολουθήσει, αφού αυτοί καθορίζουν την κερδοφορί

α του κλάδου γενικότερα.
 

 

Με βάση τον Porter, η ανταγωνιστική στρατηγική αποτελεί ένα συνδυασμό 

των στόχωνπου θέτει η επιχείρηση και των πολιτικών με τις οποίες επιδιώκει 

να επιτύχει τουςστόχους αυτούς. Η ανταγωνιστική στρατηγική στοχεύει στην 

εύρεση της κατάλληλης θέσης μέσα στον κλάδο από την οποία η επιχείρηση 

θα αμύνεται αποτελεσματικότερα ήθα ωφελείται αντίστοιχα από τις 

ανταγωνιστικές δυνάμεις. Η αλληλεξάρτηση των πέντεδυνάμεων του 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εκτιμούν την ελκυστικότητα ενός κλάδουπου 

κατ’ επέκταση μαρτυρά τα επίπεδα κερδοφορίας αυτού. Τα στελέχη της 
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επιχείρησης αναγνωρίζοντας και αναλύοντας τις πέντε ανταγωνιστικές 

δυνάμεις βρίσκονται σε καλύτερη θέση έναντι των ανταγωνιστών τους, αφού 

εκτιμούν τις ευκαιρίες και τις απειλές που παρουσιάζονται στον κλάδο και 

αφορούν τις επιχειρήσεις τους. Καθώς η παραπάνω μεθοδολογία μπορεί να 

εφαρμοστεί σε επιμέρους τμήματα τηςαγοράς που μπορούν να οριστούν 

(strategic groups) ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκεςκάθε οργανισμού, το 

μοντέλο αποκτά νέα δυναμική παρουσία στην ανάλυση της ανταγωνιστικής 

στρατηγικής. 

 

 Η Απειλή Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών 

 

Οι νέο-εισερχόμενοι στον κλάδο φέρουν νέα δυναμικότητα, την επιθυμία να 

κερδίσουν μερίδια αγοράς και συχνά σημαντικούς πόρους. Οι επιχειρήσεις που 

διευρύνονται μέσω εξαγορών μέσα σε έναν κλάδο από άλλες αγορές συχνά 

έχουν μεγάλη ισχύ, με αποτέλεσμα να προκαλούν ανακατατάξεις, όπως 

συνέβη με την εταιρεία της «Phillip Morris» με τη «Miller Beer». Το μέγεθος 

της απειλής των νεοεισερχόμενων εξαρτάται από τα εμπόδια που 

παρουσιάζονται για την είσοδο στον κλάδο και από την αντίδραση των 

υπαρχόντων ανταγωνιστών. Αν τα εμπόδια εισόδου είναι υψηλά και οι 

νεοεισερχόμενοι προσδοκούν έντονη αντίδραση από τους ήδη υπάρχοντες 

ανταγωνιστές,δεν υφίσταται σημαντική απειλή από την είσοδο νέων παιχτών 

στον κλάδο. Υπάρχουν έξι εμπόδια εισόδου για τους νεοεισερχόμενους στον 

κλάδο. Το πρώτο σχετίζεται με τις οικονομίες κλίμακας, οι οποίες δημιουργούν 

σημαντικό δίλημμα για το αν θα ακολουθηθεί μεγάλη κλίμακα παραγωγής με 

χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα προϊόντος ή θα γίνει αποδοχή μικρής 

κλίμακας με αποτέλεσμα το μειονέκτημα στο κόστος παραγωγής. Το δεύτερο 

εμπόδιο έχει να κάνει με τη διαφοροποίηση του προϊόντος, γεγονός το οποίο 

δημιουργεί αυξημένα έξοδα (διαφήμισης, εξυπηρέτησης πελατών και 

μάρκετινγκ) για την απόκτηση καταναλωτικής πίστης για ένα νέο προϊόν. 

Το τρίτο εμπόδιο εισόδου για τους νεοεισερχόμενους στον κλάδο είναι οι 

απαιτήσεις σε κεφάλαια, τα οποία είναι αναγκαία για την αρχική επένδυση και 
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τα πρώτα έξοδα μέχρι τη πρώτη ημέρα λειτουργίας. Το τέταρτο κατά σειρά 

εμπόδιο αποτελούν τα μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος, 

όπως η ιδιόκτητη τεχνολογία, η πρόσβαση σε πρώτες ύλες, η ευνοϊκή 

τοποθεσία και οι κυβερνητικές επιχορηγήσεις. Ο πέμπτος παράγοντας 

σχετίζεται με την πρόσβαση στα κανάλια διανομής, πράγμα το οποίο συντελεί 

στο να φτάσει το προϊόν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό αποτελεί 

θέμαπρωταρχικής σημασία για μια νέα εταιρεία στον κλάδο που πρέπει να 

εξασφαλίσει όσοτο δυνατόν περισσότερα και ποιοτικότερα κανάλια διανομής 

για την ικανοποίηση τωνμελλοντικών πελατών της. Τέλος, το έκτο εμπόδιο 

αφορά την κυβερνητική πολιτική, η οποία περιορίζει ή εμποδίζει την είσοδο 

νέων σε ένα κλάδο, μέσω κανονισμών, αδειών ή περιβαλλοντικών 

απαιτήσεων. 

 

  Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών 

 

Οι προμηθευτές μπορούν να κερδίσουν μεγάλη δύναμη έναντι των 

ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου είτε αυξάνοντας τις τιμές αγοράς, 

είτε μειώνοντας την παρεχόμενη ποιότητα των πωλούμενων προϊόντων ή 

υπηρεσιών τους. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι επιχειρήσεις του κλάδου 

να έχουν αυξημένο κόστος, το οποίο μειώνει τα περιθώρια της κερδοφορίας 

τους, αφού λόγω του υπάρχοντος ανταγωνισμού δεν μπορούν να αυξήσουν 

τις τιμές πώλησης. 

Η διαπραγματευτική δύναμη μιας ομάδας προμηθευτών είναι υψηλή όταν: 

 Οι προμηθευτές ενός κλάδου αποτελούνται από μικρό αριθμό 

επιχειρήσεων και είναι αναλογικά λιγότεροι από τις επιχειρήσεις του 

κλάδου στον οποίο πουλάει τα προϊόντα της. 

 Το προϊόν τους είναι μοναδικό ή τουλάχιστον διαφοροποιημένο ή έχουν 

δημιουργήσει «κόστος μετακίνησης» στους αγοραστές τους. Το 

«κόστος μετακίνησης» είναι τα επιπλέον κόστη που βαρύνουν τους 

αγοραστές όταν αυτοί αλλάζουν προμηθευτές. 
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 Οι προμηθευτές του κλάδου δεν έχουν να ανταγωνιστούν με άλλες 

εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού για τα προσφερόμενα προϊόντα ή 

υπηρεσίες. 

 Οι προμηθευτές μπορούν εύκολα να ολοκληρωθούν προς τα εμπρός, με 

αποτέλεσμα να γίνουν άμεσοι ανταγωνιστές με τους αγοραστές τους. 

 Ο κλάδος δεν αποτελεί σημαντικό πελάτη για τους προμηθευτές, με 

αποτέλεσμα οι χαμηλές πωλήσεις να μην δίνουν κίνητρο για ποιοτική 

εξυπηρέτηση των αγοραστών στα περισσότερα επίπεδα συνεργασίας. 

 

  Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών 

 

Η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών δεν διαφέρει σε μεγάλο βαθμό 

ως προς τους προσδιοριστικούς παράγοντες με αυτή των προμηθευτών. Η 

δύναμη μιας ομάδας αγοραστών εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά της αγοράς 

που δραστηριοποιείται και από τη σημαντικότητα των αγορών του κλάδου 

συγκρινόμενη με την επιχείρηση γενικότερα. Οι αγοραστές του κλάδου 

προσδοκούν να αποκτήσουν προϊόντα και υπηρεσίες με την υψηλότερη 

δυνατή ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. 

Η διαπραγματευτική δύναμη μιας ομάδας αγοραστών είναι υψηλή όταν: 

 Ο όγκος των αγορών τους είναι μεγάλος, με αποτέλεσμα να επιβάλουν 

τους δικούς τους όρους στα συμβόλαια συνεργασίας τους με τους 

αντίστοιχους προμηθευτές τους. 

 Το προϊόν που αγοράζουν είναι τυποποιημένο ή αδιαφοροποίητο, με 

φυσικό επακόλουθο οι αγοραστές να μπορούν να βρουν εναλλακτικές 

πηγές εφοδιασμού των προϊόντων και υπηρεσιών που χρειάζονται για 

την παραγωγική τους διαδικασία με μικρό «κόστος μετακίνησης». 

 Οι αγορές τους σε προϊόντα του κλάδου αντιπροσωπεύουν ένα υψηλό 

ποσοστό του συνολικού κόστους, γεγονός το οποίο τους ωθεί να 

πραγματοποιούν αγορές με τις μικρότερες τιμές. 
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 Οι αγοραστές έχουν μικρά κέρδη, τα οποία δημιουργούν την ανάγκη 

για συμπίεση του συνολικού τους κόστους. 

 Το προϊόν του κλάδου είναι ασήμαντο ως προς την ποιότητα των 

προϊόντων ή των υπηρεσιών του προμηθευτή, με αποτέλεσμα να είναι 

περισσότερο ευαίσθητοι ως προς την τιμή κτήσης αυτών. 

 Ο αριθμός των προμηθευτών είναι μεγάλος, οι αγοραστές αποκτούν 

μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, λόγω του υψηλού ανταγωνισμού 

στην αγορά πρώτων υλών. 

 Οι αγοραστές μπορούν εύκολα να ολοκληρωθούν προς τα πίσω, με 

αποτέλεσμα να γίνουν άμεσοι ανταγωνιστές με τους προμηθευτές τους. 

 

 Η Απειλή από Υποκατάστατα Προϊόντα και Υπηρεσίες 

 

Δύο ή περισσότερα προϊόντα ή υπηρεσίες είναι υποκατάστατα, όταν το ένα 

μπορεί να αντικαταστήσει το άλλο σε μια συγκεκριμένη χρήση, όπως για 

παράδειγμα τα γυαλιά μυωπίας με τους φακούς επαφής. Έτσι, οι επιχειρήσεις 

ενός κλάδου ανταγωνίζονται με άλλες διαφορετικού κλάδου που παράγουν 

υποκατάστατα προϊόντα. Τα υποκατάστατα προϊόντα είναι ικανά να 

ικανοποιήσουν παρόμοιες αγοραστικές ανάγκες με άλλα χαρακτηριστικά, με 

αποτέλεσμα να θέτουν μια ανώτατη τιμή πώλησης στα προϊόντα των 

ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων. Η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα 

είναι ισχυρότερη όταν οι αγοραστές αντιμετωπίζουν μικρό κόστος 

μετακίνησης, η τιμή τους είναι χαμηλότερή και η ποιότητα ή η επίδοσή τους 

είναι ίδια ή υψηλότερη από τα προϊόντα του κλάδου. 

Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται μέσα στον κλάδο για να αντιμετωπίσουν 

την απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα, θα πρέπει να διαφοροποιήσουν τα 

προσφερόμενα προϊόντα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά που είναι σημαντικά 

για τους αγοραστές τους. 
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Τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν να κάνουν με την τιμή, την ποιότητα, την 

εξυπηρέτηση μετά την πώληση, τη διανομή ή και την αξιοπιστία του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας. 

Οι παράγοντες που προσδιορίζουν την απειλή των υποκατάστατων προϊόντων 

είναι: 

 Η ύπαρξη παρόμοιων υποκατάστατων, η οποία έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της απειλής, λόγω του ότι η ποιότητα και η απόδοσή των 

υποκατάστατων είναι ίδια ή καλύτερη με τα προϊόντα των 

ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων. 

 Η επίδραση της τιμής θέτει ένα όριο στην τιμή των προϊόντων των 

ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, αφού σε περίπτωση που 

τα υποκατάστατα έχουν χαμηλότερη τιμή οι καταναλωτές θα στραφούν 

προς τα εκεί. 

 Η ροπή των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα σχετίζεται με την 

προθυμία τους να τα δοκιμάσουν. Το γεγονός αυτό βέβαια συνδέεται 

αλληλένδετα με το κόστος μετακίνησης που έχουν για να εξετάσουν 

μια εναλλακτική λύση ενός υποκατάστατου προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 

 Η Ένταση του Ανταγωνισμού μεταξύ των Υφιστάμενων Επιχειρήσεων 

 

Η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται μέσα σε έναν κλάδο αποτελεί μια ακόμα σημαντική 

δύναμη που προσδιορίζει την ελκυστικότητα του εν λόγω κλάδου. Επίσης, 

είναι ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη 

κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής μιας επιχείρησης. Η ένταση του 

ανταγωνισμού είναι αποτέλεσμα των κινήσεων των επιχειρήσεων να 

βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά, όπως για παράδειγμα να κερδίσουν 

μεγαλύτερα μερίδια αγοράς ή να κυριαρχήσουν στα κανάλια διανομής. 

Συνήθως, κάθε στρατηγική κίνηση μιας επιχείρησης του κλάδου έχει ως 

αποτέλεσμα κάποια αντίδραση από τις άλλες επιχειρήσεις. Ο τρόπος και η 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[27] 
 

ένταση της αντίδρασης εξαρτάται από τις συνθήκες που επικρατούν στον 

κλάδο. Η απειλή εισόδου νεοεισερχόμενων και υποκατάστατων, καθώς και 

η διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών και προμηθευτών παρέχουν το 

γενικό πλαίσιο του κλάδου. Παρόλα αυτά, το ζήτημα της κερδοφορίας ενός 

κλάδου σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μάχη που δίνεται από τους 

υφιστάμενους ανταγωνιστές του κλάδου. Εάν η ένταση του ανταγωνισμού 

είναι χαμηλή, υπάρχει η δυνατότητα για τις επιχειρήσεις να αυξήσουν τις 

τιμές και να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους. Σε αντίθετη περίπτωση, 

ξεκινά ένας πόλεμος τιμών συμπιέζοντας αρκετά τα περιθώρια κέρδους, 

γεγονός που αποτελεί 

απειλή για την κερδοφορία των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων του 

κλάδου. Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ένταση του ανταγωνισμού 

ανάμεσα στις υπάρχουσες επιχειρήσεις ενός κλάδου είναι: 

 Ο μεγάλος αριθμός των ανταγωνιστών ή το αν αυτοί είναι 

ισοδύναμοι σε μέγεθος μεταξύ τους αποτελεί ένδειξη υψηλού 

ανταγωνισμού, αφού στόχος όλων είναι το ποιος θα επικρατήσει. 

 Ο χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης του κλάδου έχει ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφιστάμενων επιχειρήσεων, 

έτσι ώστε να κατακτήσον μεγάλα μερίδια αγοράς πριν τη φάση 

ωρίμανσης του κλάδου. 

 Η έλλειψη διαφοροποίησης του προϊόντος ή η έλλειψη κόστους 

μετακίνησης από τους αγοραστές εντείνει τον ανταγωνισμό, αφού 

όλοι ανταγωνίζονται με παρόμοια προϊόντα στην αγορά του κλάδου, 

με αντίστοιχα μικρό κόστος μετακίνησης για τους καταναλωτές. 

 Το υψηλό σταθερό κόστος ή ο μεγάλος βαθμός αλλοίωσης των 

προϊόντων δημιουργούν την ανάγκη για μεγάλες παραγόμενες 

ποσότητες και κατ’ επέκταση υπερπροσφορά των προϊόντων με 

ταυτόχρονη συμπίεση των τιμών. 

 Η εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας σε μεγάλα 

μεγέθη έχει τα ίδια αποτελέσματα με τα υψηλά σταθερά κόστη, 

αφού οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις ξεκινούν πόλεμο τιμών για να 
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πουλήσουν μεγάλες προσφερόμενες ποσότητες, με σκοπό να 

επέλθει ξανά η ισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης. 

 Τα υψηλά εμπόδια εξόδου, όπως οικονομικοί, στρατηγικοί ή 

συναισθηματικοί παράγοντες, αναγκάζουν πολλές φορές τις 

επιχειρήσεις ενός κλάδου να ανταγωνίζονται με πολύ χαμηλά, 

μηδενικά ή αρνητικά κέρδη. Ο παράγων αυτός εντείνει τον 

υφιστάμενο ανταγωνισμό του κλάδου. 

 Οι ανταγωνιστές ποικίλουν σε στρατηγικές και σε 

«προσωπικότητες», αφού έχουν διαφορετικές ιδέες για το πώς θα 

ανταγωνιστούν και συνεχώς αλλάζουν τις διαδικασίες τους. Το 

γεγονός αυτό έχει ως απόρροια την ένταση του ανταγωνισμού των 

επιχειρήσεων του κλάδου. 
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2. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

 

Σε μια μεγάλη διευρυμένη, πολυτμηματική επιχείρηση μπορούν να δια-κριθούν 

τρία αλληλεξαρτώμενα επίπεδα στρατηγικής: το επιχειρησιακό επίπεδο ( 

corporate-level strategy), το επιχειρηματικό επίπεδο (business level strategy) 

και το λειτουργικό επίπεδο (functional-level strategy). Το αντικείμενο κάθε 

επιπέδου εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα.  

Η Επιχειρησιακή Στρατηγική (Corporate Strategy) προσπαθεί να ξεκαθαρίσει 

σε ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει ο οργανισμός να 

δραστηριοποιηθεί, καθώς και πώς οι συνολικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

δομηθούν και να διαχειρισθούν. Η στρατηγική αυτή περιγράφει τη συνολική 

κατεύθυνση του οργανισμού σε όρους γενικής συμπεριφοράς απέναντι στην 

ανάπτυξη και διαχείριση των επιμέρους επιχειρηματικών μονάδων και των 

γραμμών προϊόντων του, ώστε να επιτύχει ένα ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο 

προϊόντων ή υπηρεσιών. Δημιουργεί συνέργιες στις επιμέρους επιχειρηματικές 

μονάδες που βρίσκονται κάτω από την «ομπρέλα» του Ομίλου. Ακόμη, 

αποτελεί ένα συγκεκριμένο πακέτο αποφάσεων που αφορούν α) τους τύπους 

των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα επιδοθεί η επιχείρηση, β) 

τη ροή χρηματοοικονομικών και λοιπών πόρων ανάμεσα στις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες, και γ) τη σχέση της επιχείρησης στις βασικές ομάδες του 

περιβάλλοντός της.  

Γενικά η Επιχειρησιακή Στρατηγική προσπαθεί να δώσει απάντηση σε μια 

τριπλή ερώτηση: Ποιες νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

αναλάβει η επιχείρηση (στρατηγικές ανάπτυξης), σε ποιες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται ( στρατηγικές 

σταθεροποίησης), και ποιες επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να 

σταματήσει να εκτελεί (στρατηγικές περισυλλογής);  

Συνοψίζοντας, η Επιχειρησιακή Στρατηγική περιγράφει ή/και αποφασίζει:  
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 τη γενική στάση της επιχείρησης απέναντι στις επιλογές ανάπτυξής 

της  

 τη διοίκηση των διαφόρων δραστηριοτήτων και των γραμμών 

παρα-γωγής  

 το είδος των δραστηριοτήτων που θα πρέπει να επιλέξει  

 τη ροή των χρηματικών και των άλλων πόρων προς τις 

διαφορετικές επιχειρηματικές δραστηριότητες  

 τις σχέσεις με άλλες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον  

 τους τρόπους με τους οποίους η επιχείρηση μπορεί να αυξήσει την 

α-πόδοση των επενδύσεων  

 

Η Επιχειρηματική Στρατηγική (Business Strategy) ή Ανταγωνιστική Στρατηγική 

(Competitive Strategy) σχετίζεται με τη δημιουργία και δια-τήρηση 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε κάθε μια επιχειρηματική δραστηριότητα 

σε κάθε μια επιχειρηματική μονάδα, δίνοντας απάντηση στην ερώτηση: Πώς 

θα πρέπει να ανταγωνιζόμαστε σε κάθε μια από τις επιχειρηματικές 

δραστηριότητες; Η στρατηγική αυτή διαμορφώνεται σε επίπεδο Στρατηγικών 

Επιχειρηματικών Μονάδων και δίνει έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης των προϊόντων ή υπηρεσιών της επι-χείρησης. Ως Στρατηγική 

Επιχειρηματική Μονάδα (Strategic Business Unit - SBU) θεωρείται μια 

μεμονωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα (ολοκληρωμένη οντότητα) ή 

σύνολο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που είναι ανεξάρτητες και 

διαμορφώνουν δική τους στρατηγική.  

Έτσι, ενώ σε επίπεδο Επιχειρησιακής Στρατηγικής ξεκαθαρίζει η ε-πιχεϊοηση, 

ποιες Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες θα συνεχίσει να διατηρεί στο 

χαρτοφυλάκιό της, σε επίπεδο Επιχειρηματικής Στρατηγικής η επιχείρηση 

ασχολείται με το "πώς θα ανταγωνισθεί σε κάθε μια Στρατηγική 

Επιχειρηματική Μονάδα", πώς δηλαδή θα αποκτήσει ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα κόστους ή διαφοροποίησης. Επομένως η επιχειρηματική 

στρατηγική διακρίνεται επιμέρους σε στρατηγική Ηγεσίας Κόστους ( cost 

leadership strategy) και σε στρατηγική Διαφοροποίησης ( differentiation 
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strategy), καθώς και σε δύο ακόμη παραλλαγές, τη στρατηγικη εστίασης στο 

κόστος ( cost focus strategy) και τη στρατηγική εστίασης στη διαφοροποίηση 

( differentiation focus strategy). 

 Συνοψίζοντας, η Επιχειρηματική Στρατηγική:  

 ενεργοποιείται σε επίπεδο Στρατηγικής Επιχειρηματικής Μονάδας και 

κυρίως σχετίζεται με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 

προϊόντων και των υπηρεσιών στην αγορά.  

 στοχεύει  

α. στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους των προϊόντων και των 

υπηρεσιών που αυτή παράγει.  

β. στο συνδυασμό επιμέρους δραστηριοτήτων προκειμένου να 

επιτευχθούν οι τιθέμενοι από την επιχείρηση στόχοι.  

 διαμορφώνεται και υλοποιείται σε επίπεδο Στρατηγικής Επιχειρηματικής 

Μονάδας, η οποία έχει τη δικαιοδοσία να αναπτύξει τη δική της 

στρατηγική (η οποία βέβαια δεν μπορεί παρά να αναπτύσσεται στα 

πλαίσια της Επιχειρησιακής Στρατηγικής).  

 

Τέλος, η Λειτουργική Στρατηγική (Functional Strategy) αφορά κυρίως τη 

μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των χρησιμοποιούμενων από την 

επιχείρηση πόρων. Είναι οι επιχειρηματικές ενέργειες που κάθε τμήμα πρέπει 

να ακολουθεί, ώστε να επιτραπεί στην επιχείρηση να επι¬τύχει τους 

στρατηγικούς της στόχους. Η Λειτουργική Στρατηγική δίνει απάντηση στην 

ερώτηση: Πώς υποστηρ[ζεται η επιχειρηματική στρατηγική; Έτσι, τα 

επιμέρους λειτουργικά τμήματα της επιχείρησης, όπως για παράδειγμα το 

τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, το τμήμα παραγωγής, το τμήμα μάρκετινγκ, το 

τμήμα χρηματοοικονομικής κ.ά., αναπτύσσουν στρατηγικές μέσα στους 

περιορισμούς και στα όρια που έχουν τεθεί από την επιχειρηματική και κατ' 

επέκταση από την επιχειρησιακή στρατηγική, ώστε να συνδυάσουν ικανότητες 

και δραστηριότητες για την επίτευξη της επιχειρηματικής στρατηγικής  

Συνοψίζοντας, η Λειτουργική Στρατηγική:  
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 έχει ως σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των πόρων.  

 αναπτύσσεται στα πλαίσια και σύμφωνα με την Επιχειοηοιαπή 

Στρατηγική και την Επιχειρηματική Στρατηγική  

 συντονίζει τις δράσεις και τις ενέργειες κάθε τμήματος της επιχείρησης, 

προκείμενου να βελτιώσει την αποδοτικότητά του.  

 

Τα επίπεδα της στρατηγικής αλληλεπιδρούν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους και 

συνεχώς επηρεάζουν το ένα το άλλο, διαμορφώνοντας το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον για το επόμενο επίπεδο στην επιχείρηση, όπως εμφανίζεται στο 

διάγραμμα. Το εξωτερικό περιβάλλον ενός τμή¬ματος για παράδειγμα, 

περιλαμβάνει όχι μόνο τους παράγοντες που εί¬ναι οι πλέον σημαντικοί για το 

τμήμα, αλλά επίσης την αποστολή της επιχείρησης, τους σκοπούς, τις 

στρατηγικές και τις πολιτικές της. Με παρόμοιο τρόπο, οι επιχειρησιακοί και 

επιχειρηματικοί περιορισμοί διαμορφώνουν κατά ένα μεγάλο μέρος το 

εξωτερικό περιβάλλον, που έχει να αντιμετωπίσει ένα λειτουργικό τμήμα του 

οργανισμού.  

Επομένως, η στρατηγική σε κάθε επίπεδο αναπτύσσεται πάντα υπό κάποιους 

περιορισμούς. Οι εμφανείς περιορισμοί σε κάθε επίπεδο είναι η στρατηγική του 

ανωτέρου επιπέδου. Γι' αυτό ο στρατηγικός σχεδιασμός για κάθε χαμηλότερο 

επίπεδο περιορίζεται από το στρατηγικό σχεδιασμό του αμέσως ανώτερου ή 

των αμέσως ανώτερων επιπέδων. Με αυτή την λογική, όσο πιο χαμηλά στην 

ιεραρχία "κατεβαίνουμε", τόσο η αντίστοιχη στρατηγική περιορίζεται.  

Τα τρία επίπεδα στρατηγικών συνοψίζονται στο διάγραμμα  όπου φαίνεται ότι 

οι λειτουργίες είναι εκείνες που δημιουργούν τα ανταγωνι¬στικά 

πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις. Οι λειτουργίες όμως όπως αναφέρθηκε πιο 

πάνω είναι μέρος της λειτουργικής στρατηγικής κάθε επιχείρησης. Οι 

λειτουργικές στρατηγικές με τη σειρά τους υποστηρίζουν την ακολουθούμενη 

επιχειρηματική στρατηγική, σκοπός της οποίας είναι η επίτευξη 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων (κόστους ή διαφοροποίησης). Όλα τα 
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παραπάνω συγκλίνουν και οδηγούν στην επιχειρησιακή στρατηγική της κάθε 

επιχείρησης.  

Τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο αυτό είναι σχετικά και με τα τρία 

επίπεδα στρατηγικής, αλλά εστιάζονται περισσότερο στα επίπεδα της 

επιχειρησιακής και της επιχειρηματικής στρατηγικής, δηλαδή σε ποιες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες θα πρέπει να δραστηριοποιείται μια 

επιχείρηση, και πώς θα πρέπει να ανταγωνίζεται σε κάθε μία από αυτές. 

Βέβαια στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ακόμη μια φορά ότι στις 

περισσότερες επιχειρήσεις, οι επιτυχημένες επιχειρηματικές στρατηγικές 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις αποφάσεις που λαμβάνονται, ή από τις 

δραστηριότητες που συμβαίνουν στο λειτουργικό επίπεδο. Συνεπώς είναι 

εξαιρετικά σημαντική η ενοποίηση των λειτουργειών με την όλη στρατηγική. 

 

Διάγραμμα II και Πίνακας I: Επίπεδα στρατηγικής 

 

 

Λειτουργική Στρατηγική 

Επιχειρηματική Στρατηγική 

Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Στελέχη στα 
κεντρικά της 
επιχείρησης 

Στρατηγική 
Επιχειρ/τική 

μονάδα 

Παραγωγή Χρηματ/κή 

Στρατηγική 
Επιχειρ/τική 

μονάδα 

Στρατηγική 
Επιχειρ/τική 

μονάδα 

Μαρκετινγκ 
Ανθρώπινοι 

Πόροι 
Έρευνα και 
Ανάπτυξη 
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Πηγή: Γεωργόπουλος 2013, σελ. 226 

 

 

 

2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

2.1.1 ορισμός επιχειρησιακής στρατηγικής 

Η επιχειρησιακή στρατηγική (corporate strategy) κατευθύνει την επιχείρηση 

στο ποιες δραστηριότητες να πραγµατοποιεί αλλά και πως οι δραστηριότητες 

αυτές θα πρέπει να δοµηθούν και να διαχειρισθούν. Η επιχειρησιακή 

στρατηγική περιγράφει τι πρέπει να κάνει η επιχείρηση για να αποκτήσει ένα 

ισορροπηµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών. Η στρατηγική ορίζει 

τις πορεία των δραστηριοτήτων της επιχείρησης δηλαδή τη συνέχιση, τη 

διακοπή ή την έναρξη νέων, την ενδεχόµενη ανάπτυξη της εταιρείας και την 

ενασχόληση της µε νέα αντικείµενα, τον τρόπο που θα πρέπει να διοικεί και να 

διαχειρίζεται τις δραστηριότητες της, τη χρησιµοποίηση των 

χρηµατοοικονοµικών και άλλων πόρων, το είδος των σχέσεων µε τις οµάδες 

Επιχειρησιακό:     Η στρατηγική προοπτική (εύρος και ποικιλία) 
του οργανισμού. 

• Επίπεδο στρατηγικής                                 Αντικείμενο στρατηγικής          

Επιχειρηματικό:   Η ανίχνευση για την ανεύρεση ενός 
διακεκριμένου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για κάθε μια 
διαφορετική επιχειρηματική μονάδα του οργανισμού 

Λειτουργικό:       Οι πηγές του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 
στις λειτουργίες που πραγματοποιούνται από τις διαφορετικές 
επιχειρηματικές μονάδες 
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του περιβάλλοντος της µε τις οποίες έχει ή θα αποκτήσει σχέσεις αλλά και των 

τρόπο αύξησης της επίδοσής της (Γεωργόπουλος, 2004). 

Επιχειρησιακή στρατηγική είναι η γνώση της κατεύθυνσης ολόκληρου του 

οργανισμού. Αναγνωρίζει όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που ο 

οργανισμός θα εμπλακεί. Όταν μια επιχείρηση επιλέξει να επεκτείνει τις 

δραστηριότητές της πέρα από έναν κλάδο και να λειτουργεί σε αρκετούς 

διαφορετικούς, τότε είναι απαραίτητη μια επιχειρησιακή ή εταιρική στρατηγική 

( corporate strategy). "Ετσι μια διευρυμένη ( diversified) επιχείρηση έχει τρία 

επίπεδα στρατηγικής: ένα επίπεδο επιχειρη¬σιακής ή εταιρικής στρατηγικής 

( corporate level strategy), ένα επίπεδο επιχειρηματικής ή ανταγωνιστικής 

στρατηγικής (business level strategy) και ένα επίπεδο λειτουργικής 

στρατηγικής (functional level strategy). 

Στις διευρυμένες επιχειρήσεις, κάθε επιχειρηματική μονάδα επιλέγει μια 

επιχειρηματική στρατηγική, η οποία τη βοηθά να επιτύχει κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και βέβαια λειτουργικές στρατηγικές, οι οποίες 

υποστηρίζουν την ακολουθούμενη επιχειρηματική στρατηγική. Όμως οι 

διευρυμένες επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν και μια στρατηγική που θα 

σχετίζεται με την επιλογή και τη διαχείριση των συμμετεχόντων 

επιχειρηματικών μονάδων. Επομένως, Επιχειρησιακή Στρατηγική είναι οι 

ενέργειες της διοίκησης της επιχείρησης για την απόκτηση ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων μέσω της επιλογής και διαχείρισης ενός συνόλου 

επιχειρηματικών μονάδων που συνήθως ανταγωνίζονται σε διαφορετικούς 

βιομηχανικούς κλάδους ή αγορές. 

Τα θέματα που αφορούν την επιχειρησιακή στρατηγική είναι διαφο-

ρετικά και συνήθως περισσότερο πολύπλοκα από εκείνα που αφορούν 

επιχειρήσεις που έχουν μόνο μια επιχειρηματική δραστηριότητα σε έναν 

κλάδο. Η επιχειρησιακή στρατηγική απαιτεί διευθυντικά στελέχη που 

διαμορφώνουν μια κατανοητή, καλο-οριζόμενη κατεύθυνση, η οποία 

οδηγεί την αποτελεσματική κατανομή των πόρων σε νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. Αναφέρεται στην αναγνώριση 
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ευκαιριών και κατανομή πόρων για την ανάπτυξη και επέκταση 

ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της επιχείρησης σε άλλες 

δραστηριότητες. 

 

Η στρατηγική αυτή είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των επι-μέρους 

στρατηγικών των επιχειρηματικών μονάδων της επιχείρησης. Ενδιαφέρεται να 

μεταφέρει τις θεμελιώδεις ικανότητες της επιχείρησης από μια επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε νέες περιοχές δραστηριοτή των. Βασικά η επιχειρησιακή 

στρατηγική επιτυγχάνει κάποιο συνεργικό αποτέλεσμα (synergic effect), 

δηλαδή οι επιχειρηματικές μονάδες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρίας αξίζουν 

περισσότερο υπό την καθοδήγησι της συγκεκριμένης διοίκησης, απ' ότι με 

οποιαδήποτε άλλη διοίκηση.  

Μια καλοσχεδιασμένη επιχειρησιακή στρατηγική υποστηρίζει τι; προσπάθειες 

των ανωτάτων στελεχών να διαχειρίζονται το χαοτοφυλά¬κιο των διάφορων 

επιχειρηματικών μονάδων, λίγο-πολύ όπως ένα χαρτοφυλά¬κιο μετοχικών 

τίτλων, στο οποίο οι χρηματοοικονομικοί διευθυντές λαμβάνουν αποφάσεις, 

για το τι χρεόγραφα να αγοράσουν, ποια να διατηρήσουν και τι να 

πουλήσουν. Η επιχειρησιακή στρατηγική εστιάζεται στο χαρτοφυλάκιο των 

επιχειρηματικών μονάδων και όχι στο χαρτοφυλάκιο των μετοχών ή 

ομολογιών. Ακόμη, η επιχειρησιακή στρατηγική υποστηρίζει τις αποφάσεις των 

ανώτατων στελεχών για τους ρόί.: : που οι διάφορες επιχειρηματικές μονάδες 

θα παίξουν στο συνολικό χαρτοφυλάκιο και έτσι στον τρόπο με τον οποίο θα 

μεταφερθούν πόροι από ¬μια επιχειρηματική δραστηριότητα, σε μια άλλη.  

Γενικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η επιχειρησιακή στρατηγική προσπαθεί να 

δώσει απάντηση σε δύο βασικές ερωτήσεις:  

Σε τι επιχειρηματικές μονάδες θα πρέπει η επιχείρηση να δραστη ριοποιηθεί;  

 Θα πρέπει να επεκταθεί, να περικόψει ή να συνεχίζει τις ενέργειες 

της αμετάβλητη;  
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 Εάν επιθυμεί να αναπτυχθεί ή να επεκταθεί, θα πρέπει να το πράξει 

μέσω εσωτερικής ανάπτυξης ή μέσω συγχωνεύσεων, και joint 

ventures;  

 Θα πρέπει να συγκεντρώσει τις δραστηριότητές της στον κύκλο που 

δραστηριοποιείται ή θα πρέπει να "διαποικιλθεί" σε άλλους κλάδους 

( συσχετισμένους ή ασυσχέτιστους);  

 

 Η επιχειρησιακή στρατηγική εντοπίζεται στις εξής τρεις κατηγορίες 

στρατηγικών, οι οποίες αντιμετωπίζουν ζητήματα αλληλεξάρτησης:  

 

1. Τις στρατηγικές κατεύθυνσης όπου αφορούν το γενικό προσανατολισμό 

του οργανισμού σε σχέση με την ανάπτυξη (growth), τη σταθερότητα 

(stability) ή την περισυλλογή (retrenchment).   

 

2. Τις στρατηγικές χαρτοφυλακίου υποδεικνύει τις αγορές ή τους κλάδους 

στους οποίους ο οργανισμός ανταγωνίζεται μέσω των προϊόντων του 

και των επιχειρηματικών μονάδων. (portfolio strategy)   

 

3. Τη γονική στρατηγική που αφορά τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση 

συντονίζει τις ενέργειες, μεταφέρει πόρους και καλλιεργεί ικανότητες 

μεταξύ των γραμμών προϊόντων και των επιχειρηματικών μονάδων. 

Αυτά είναι ζητήματα που αφορούν τη γονική στρατηγική (parenting 

strategy). 
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2.1.2 Στρατηγική κατεύθυνσης 

 

Είναι γεγονός πως κάθε επιχείρηση βρίσκεται προ της απόφασης σχετικά με το 

ποια πορεία θα πρέπει να ακολουθήσει στο μέλλον, αν δηλαδή θα 

δραστηριοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες, αν θα συνεχίσει με τις ήδη 

υπάρχουσες ή αν θα τις περιορίσει. Η στρατηγική κατεύθυνση του οργανισμού 

απαρτίζεται από τρεις γενικές κατηγορίες στρατηγικών: τις στρατηγικές 

ανάπτυξης (growth strategies ), τις στρατηγικές σταθερότητας (stability 

strategies) και τις στρατηγικές περισυλλογής (retrenchment strategies). 

 

2.1.3 Στρατηγικές Ανάπτυξης 

 

Με τις στρατηγικές ανάπτυξης επιδιώκεται η αύξηση των επιχειρηματικών 

εσόδων, του αριθμού των εργαζομένων και του μεριδίου αγοράς. Μια 

επιχείρηση μπορεί να αναπτυχθεί εσωτερικά, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές 

της δραστηριότητες τοπικά ή παγκοσμίως, ή μπορεί να αναπτυχθεί εξωτερικά 

μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών ή στρατηγικών συμμαχιών. 

Κατά τη συγχώνευση (merger), δύο επιχειρήσεις συμφωνούν να ενοποιήσουν 

τις  λειτουργίες τους σε μια σχετικά ισάξια βάση, επειδή διαθέτουν τους 

πόρους και τις ικανότητες για τη δημιουργία ενός ισχυρού ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος. 

Με τη συγχώνευση οι επιχειρήσεις µπορούν να ενισχύσουν τη θέση τους στον 

κλάδο, να ασχοληθούν µε προϊόντα και αγορές που µέχρι τώρα δεν είχαν τη 

δυνατότητα. αλλά και να αντιµετωπίσουν µε περισσότερα εφόδια τον 

ανταγωνισµό (Thompson, A.J. Strickland, 1993). 
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Κατά την εξαγορά η εξαγοράζουσα αποκτά το µεγαλύτερο ή ολόκληρο το 

ποσοστό της εξαγοραζόµενης µετατρέποντάς την έτσι σε θυγατρική της 

επιχείρηση (Γεωργόπουλος, 2004). Τα πλεονεκτήµατα της εξαγοράς µιας 

επιχείρησης από µια άλλη είναι κοινά µε εκείνα της συγχώνευσης και αφορούν 

την αύξηση της δύναµης που απόκτά η εξαγοράζουσα επιχείρηση µιας και 

αποκτά το µερίδιο αγοράς, τους πόρους και τις δυνατότητες της 

εξαγοραζόµενης αλλά και την ευκαιρία να ασχοληθεί και µε αντικείµενα που η 

επιχείρηση που εξαγοράζει ασχολείται (Thompson, A.J. Strickland, 1993). 

Κατά τη στρατηγική συµµαχία οι επιχειρήσεις που µπορεί να είναι δύο ή 

περισσότερες συνεργάζονται για να πετύχουν τους στόχους που έχουν θέσει. 

Στη συµφωνία της στρατηγικής συµµαχίας οι επιχειρήσεις µπορεί να 

µοιράζονται την τεχνολογία, την παραγωγή, την προώθηση των προϊόντων, 

τις προσπάθειες για έρευνα και ανάπτυξη. 

Συνήθως οι επιχειρήσεις που προχωρούν σε µια στρατηγική συµµαχία 

ανήκουν σε διαφορετικές χώρες, ώστε να µπορέσουν να δραστηριοποιηθούν 

σε µεγαλύτερο εύρος αγοράς µε µεγαλύτερη ευκολία. Οι στρατηγικές 

συµµαχίες έχουν πλεονεκτήµατα όπως την απόκτηση οικονοµιών κλίµακας µε 

την από κοινού χρήση προϊόντων, τη µεταφορά της τεχνολογίας και την 

αξιοποίηση των αγορών αλλά και µειονεκτήµατα, όπως η δυσκολία να 

επικοινωνήσουν άνθρωποι επιχειρήσεων µε διαφορετικές κουλτούρες και 

νοοτροπίες (Thompson, A.J. Strickland, 1993). 

 

 Συγκέντρωση 

Σαφέστατα αποτελεί την πιο απλή μορφή επιχειρισιακής στρατηγικής μιας και 

αναφέρεται στην εξειδίκευση σε ένα μόνο προιόν, γραμμή παραγωγής ή 

υπηρεσία. Σε  περίπτωση που το προσφερόμενο προιον έχει δυνατότητες 

ανάπτυξης τότε η συγκέντρωση των πόρων στο προϊόν αυτό θα έχει σαν 

αποτέλεσμα την κερδοφορία της επιχείρησης.Συνεπώς η συγκέντρωση 

επιτυγχάνεται με εσωτερική ανάπτυξη των πωλήσεων της επιχείρησης, της 

παραγωγικής δυναμικότητας ή του εργατικού δυναμικού. Η επιχείρηση 
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συνήθως σχεδιάζει να δραστηριοποιηθεί σε ένα αντικείμενο με μεγάλη 

αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα. 

Η συγκεκριμένη στρατηγική προσφέρει τα εξής πλεονεκτήματα: πρώτον, η 

εξειδίκευση επιτρέπει στα ανώτατα στελέχη να κατέχουν μια πολύ καλή 

γνώση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που τους βοηθήσει να 

αποφύγουν τα στρατηγικά λάθη. Δεύτερον, ολοι οι πόροι κατευθύνονται στην 

εκτέλεση μιας δραστηριότητας, συνεπώς βρίσκεται σε καλύτερη θέση για την 

ανάπτυξη ενός διαρκούς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Τρίτον, είναι ήδη 

γνωστές και οικείες οι ανταγωνιστικές συνθήκες παρά τους περιορισμένους 

πόρους. Τέλος όλοι οι εμπλεκόμενοι αντιλαμβάνονται καλύτερα την αποστολή 

της επιχείρησης. 

 

 Οριζόντια ολοκλήρωση 

 

Ο όρος οριζόντια ολοκλήρωση περιγράφει την εξαγορά ή συγχώνευση 

επιχειρήσεων που βρίσκονται στο ίδιο στάδιο της αλυσίδας αξίας.Η στρατηγική 

αυτή ενδρίκνυται στις περιπτώσεις εκείνες που η συνολική δυναμιτότητα των 

διαφόρων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι κατά πολύ 

μεγαλύτερη από το μέγεθος της αγοράς.  

Με αυτή τη στρατηγική επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της επιχείρησης μέσω της 

εξαγοράς μιας άλλης επιχείρησης με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο. Ο λόγος που 

οι επιχειρήσεις προτιμούν να αναπτυχθούν με αυτόν τον τρόπο ( εξωτερική 

ανάπτυξη) και όχι προσπαθώντας να αυξήσουν τις πωλήσεις τους (εσωτερική 

ανάπτυξη), είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο αφ' ενός μεν χρησιμοποιούν το 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, αφ' ετέρου δε 

μειώνουν το συνολικό αριθμό των ανταγωνιστών.Επιπλέον η οριζόντια 

ανάπτυξη µπορεί να επιτευχθεί µε την ενασχόληση της επιχείρησης και µε 

άλλες περιοχές ή αγορές ή και µε αύξηση του εύρους των υπηρεσιών ή 

προϊόντων (Γεωργόπουλος, 2004). 
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Ο βαθµός που µια τέτοια ολοκλήρωση είναι επιθυµητή εξαρτάται από τη 

σχέση µεταξύ του παλιού και του νέου κλάδου ή τµήµατος που η επιχείρηση 

ανήκει. Τα πλεονεκτήµατα που µπορεί να αποκοµίσει µια εταιρεία µετά την 

απόφασή της να προβεί σε µια τέτοιου είδους ανάπτυξη είναι η µείωση 

κόστους αλλά και η αύξηση εσόδων (Carpenter, Sanders, 2007).Η διαφορά 

από τη στρατηγική της συγκέντρωσης, όπου και εκεί μπορεί να έχουμε 

ανάπτυξη αγοράς ή ανάπτυξη προϊόντος,έγκειται στο γεγονός ότι στην 

οριζόντια ολοκλήρωση η επιχείρηση εξαγοράζει μια άλλη επιχείρηση και 

αναπτύσσει το προϊόν ή την αγορά της, κάτι που δε συμβαίνει στη στρατηγική 

της συγκέντρωσης. 

 

Κάθετη Ολοκλήρωση ή Καθετοποίηση 

 

Η  στρατηγική απόφαση μιας επιχείρησης να εισέλθει σε διάφορα στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας είτε πριν είτε μετά το στάδιο που δραστηριοποιείται 

αναφέρεται σαν καθετοποίηση (vertical integration). Μια επιχείρηση που 

προσθέτει ένα παραγωγικό στάδιο πριν από το στάδιο που δραστηριοποιείται, 

"καθετοποιείται" προς τα πίσω. Εάν το παραγωγικό στάδιο προστίθεται μετά 

από το στάδιο που η επιχείρηση δραστηριοποιείται, τότε αναφερόμαστε στην 

καθετοποίηση προς τα εμπρός. Για παράδειγμα μια περίπτωση αποτελεί η 

απόφαση μιας επιχείρησης να δραστηριοποιηθεί, εκτός από την παραγωγή του 

προϊό¬ντος και στο μάρκετινγκ και στη διάθεσή του στην αγορά από 

ιδιόκτητα κανάλια διανομής. Εκτός από την καθετοποίηση προς τα εμπρός ή 

προς τα πίσω, είναι δυνατόν να διακρίνουμε την καθετοποίηση και σε πλήρη 

(full integration), μερική (taper integration) ή οιονεί-καθετοποίηση (quasi 

integration). Μια επιχείρηση επιτυγχάνει πλήρη καθετοποίηση όταν παράγει 

όλες τις εισροές που χρειάζεται για την παραγωγική διαδικασία, ή όταν 

διαθέτει όλες τις εκροές της μέσω ιδιόκτητων λειτουργιών. 

Μερική καθετοποίηση συμβαίνει όταν μια επιχείρηση παράγει μέρος των 

εισροών της κι αγοράζει τις υπόλοιπες εισροές που χρειάζεται από 
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ανεξάρτητους προμηθευτές, ή όταν διαθέτει τις εκροές της μέσω δικών της 

καναλιών διανομής, αλλά και μέσω ανεξαρτήτων διανομέων. Οι επιχειρήσεις 

καθετοποιούνται μερικά όταν επιχειρούν να ελέγξουν στρατηγικά σημαντικές 

δραστηριότητες και παράλληλα βασίζονται σε εξωτερικούς προμηθευτές για 

δραστηριότητες που δεν αρμόζουν στις ανταγωνιστικές τους δυνάμεις. 

Οιονεί καθετοποίηση συμβαίνει όταν μια επιχείρηση αγοράζει τις πε-

ρισσότερες εισροές από εξωτερικούς προμηθευτές ή πουλά τα προϊόντα της 

σε τρίτους, οι οποίοι όμως βρίσκονται κάτω από το μερικό έλεγχο της 

επιχείρησης.Συνεπώς γίνεται φανερό ότι η καθετοποίηση επεκτείνει το πεδίο  

δράσεως της επιχείρησης σε άλλες δραστηριότητες  μέσα από τον ίδιο τον 

κλάδο. 

Συνήθως οι λόγοι που οδηγούν μια επιχείρηση στην κάθετη ολοκλήρωση είναι 

οικονοµικοί. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε λόγω του σηµαντικού ρόλου που 

µπορεί να παίζει µια εισροή την οποία η επιχείρηση δεν µπορεί να στερηθεί για 

τη λειτουργία της είτε γιατί οι υπάρχοντες προµηθευτές δε θέλουν ή δε 

µπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης (Carpenter, Sanders, 

2007). 

 

∆ιαποίκιλση ή διεύρυνση 

 

Η διαποίκιλση ( diversification) είναι μια στρατηγική που αφοπά την είσοδο 

µιας επιχείρησης σε νέα πεδία όπου προϊόντα και αγορές είναι διαφορετικά 

από αυτά που µέχρι τωοα δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Η διεύρυνση 

ποικίλει ανάλογα µε το επίπεδο διαποίκιλσης και τη σχέση ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις.Συχνά οι επιχειρήσεις ακολουθούν στρατηγικές διαποίκιλσης για 

να επιτύχουν επαύξηση της στρατηγικής ανταγωνιστικότητας ολόκληρης της 

επιχείρησης, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί η συνολική αξία της. Άλλες 

επιχειρήσεις ακολουθούν τη στρατηγική αυτή για την αδρανοποίηση των 

πλεονεκτηματων των ανταγωνιστών, όπως στην περίπτωση κατά την οποία 

μια επιχείρηση αποκτά παρόμοιο δίκτυο διανομής με αυτό των ανταγωνιστών. 
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Επίσης,οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τη διαποίκιλση για επέκταση των 

χαρτοφυλακίων τους και επομένως μείωση του κινδύνου της μη απασχόλησης 

των διευθυντικών στελεχών. Με αυτόν τον τρόπο εαν μια επιχειρηματική 

μονάδα αποτύχει, τα στελέχη παραμένουν, απασχολούμενα σε κάποια άλλη 

επιχειρηματική μονάδα της επιχείρησης. 

 

Συσχετισµένη διαποίκιλση 

 

Η συσχετισµένη διαποίκιλση πραγµατοποιείται όταν η επιχείρηση επεκτείνεται 

σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες ενώ συνεχίζει να απευθύνεται στις 

ίδιες αγορές, να χρησιµοποιεί την ίδια τεχνολογία ή να παράγει τα ίδια 

προϊόντα σε µεγαλύτερο όµως εύρος δραστηριοτήτων. Η στρατηγική αυτή 

είναι κατάλληλη όταν η ελκυστικότητα του κλάδου στον οποίο η επιχείρηση 

ανήκει είναι χαμηλή, ενώ η επιχείρηση διαθέτει μια ισχυρή  ανταγωνιστική 

θέση στην αγορά (Wheelen Hunger, 2008). 

 

 Ασυσχέτιστη διαποίκιλση 

 

Η ασυσχέτιστη διαποίκιλση αφορά την ενασχόληση της εταιρείας µε νέες 

δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση µε ότι δραστηριοποιούνταν η 

επιχείρηση µέχρι τώρα. Η στρατηγική αυτή συνίσταται όταν ο κλάδος που η 

επιχείρηση ανήκει δεν είναι ελκυστικός αλλά ούτε και η θέση που η επιχείρηση 

έχει είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική. 

Έτσι µε την κατάλληλη δοµή και οργάνωση δίνεται η δυνατότητα στην 

εταιρεία να πετύχει σε ένα άλλο αντικείµενο δραστηριοτήτων (Γεωργόπουλος, 

2004). 

Πλεονεκτήµατα που µπορεί να προσφέρει αυτής της µορφής η στρατηγική 

είναι ότι ο κίνδυνος που η επιχείρηση λαµβάνει χωρίζεται σε περισσότερες 

δραστηριότητες και έτσι κλάδοι που είναι σε ύφεση και δεν µπορούν να 
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αποφέρουν την κερδοφορία που η επιχείρηση επιθυµεί αντισταθµίζονται από 

την επένδυση σε λειτουργίες που είναι σε άνοδο (Thompson, A.J. Strickland, 

1993). 

 

2.1.4 Στρατηγικές Σταθερότητας 

 

Οι στρατηγικές σταθερότητας χαρακτηρίζονται από την απουσία σημαντικής 

αλλαγής. Παραδείγματα της κατηγορίας αυτής στρατηγικών περιλαμβάνουν 

την εξυπηρέτηση των ίδιων πελατών προσφέροντας τα ίδια προϊόντα ή 

υπηρεσίες, τη διατήρηση του μεριδίου αγοράς κ.λπ. Ακολουθούνται όταν η 

επίδοση της επιχείρησης κρίνεται ως ικανοποιητική και το περιβάλλον είναι 

σχετικά σταθερό. Ετσι, η επιχείρηση δεν έχει κάποια σημαντική δύναμη 

(strength) ή κριτική αδυναμία (weakness), και δεν υπάρχουν περιβαλλοντικές 

ευκαιρίες να εκμεταλλευθεί ή σημαντικές απειλές για να αποφύγει. 

Οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ακολουθούν 

συνεχώς στρατηγικές σταθερότητας. Αυτό συμβαίνει γιατί θεωρούν ότι οι 

επιχειρήσεις τους είναι αρκετά επιτυχημένες και επαρκώς ικανοποιούν τις 

προσωπικές τους προσδοκίες. Μερικές από τις περισσότερο γνωστές 

στρατηγικές σταθερότητας είναι η «παύση / συνέχιση με προσοχή» και η 

στρατηγική της «καμίας αλλαγής». 

Η στρατηγική της παύσης / συνέχισης με προσοχή (pause / proceed \with 

caution) είναι στην ουσία μια στρατηγική «διαλείμματος», όπου η επιχείρηση 

ετοιμάζεται να ακολουθήσει μια στρατηγική ανάπτυξης ή περισυλλογής. Στην 

πραγματικότητα με τη στρατηγική αυτή η επιχείρηση προσπαθεί να 

διατηρηθεί σε μια κατάσταση μέχρι να προετοιμασθεί για να εκμεταλλευθεί τις 

πιθανές αλλαγές του περιβάλλοντος της. Είναι δηλαδή μια «προσωρινή ή 

μεταβατική στρατηγική». 

Η στρατηγική της καμίας αλλαγής (nο change strategy) αναφέρεται στην 

απόφαση της διοίκησης της επιχείρησης να μην κάνει τίποτα καινούργιο, να 
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συνεχισθεί η υφιστάμενη κατάσταση. Η σχετική σταθερότητα που εμφανίζεται 

λόγω της μέτριας ανταγωνιστικής θέσης και της μέτριας ελκυστικότητας του 

κλάδου , έχει σαν αποτέλεσμα να συνεχίζει η επιχείρηση την υπάρχουσα 

στρατηγική, προσαρμόζοντας πωλήσεις και κέρδη αφού λάβει υπόψη τον 

πληθωρισμό. 

 

2.1.5 Στρατηγικές περισυλλογής 

 

Οι στρατηγικές περισυλλογής έχουν ως σκοπό να κάνουν πιο επικερδή την 

επιχείρηση µε τα υπάρχοντα προϊόντα και στις υπάρχουσες αγορές, 

περιορίζοντας τις δραστηριότητες και την παραγωγή προϊόντων που δεν 

βοηθούν την πορεία της εταιρείας. 

Σηµαντικό ρόλο για αυτές τις αποφάσεις παίζουν τα οικονοµικά στοιχεία της 

επιχείρησης που παρουσιάζουν αποτυχείς δραστηριότητες και αποφάσεις των 

στελεχών που θα πρέπει να περιοριστούν (Capon, 2008). Οι στρατηγικές 

περισυλλογής µπορούν να πάρουν διάφορες µορφές ανάλογα µε το πόσο 

ελκυστικός είναι ο κλάδος στον οποίο η επιχείρηση ανήκει και του οποίου τις 

συνθήκες και τα δεδοµένα θα πρέπει να αντιµετωπίσει. 

 

 Στρατηγική διάσωσης / αναστροφής 

 

Σε µια τέτοια στρατηγική δίνεται έµφαση στη βελτίωση της αποδοτικότητας, 

σε δοµικές αλλαγές, σε µεγάλες µειώσεις στο κόστος ώστε να 

αντιµετωπιστούν οι αλλαγές που συµβαίνουν στην αγορά αλλά και στην ίδια 

την επιχείρηση που όµως δεν είναι τόσο σηµαντικές. Κάποια από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των στρατηγικών περισυλλογής είναι: 

Η σταθεροποίηση της κρίσης ώστε να επαναποκτηθεί ο έλεγχος της 

κατάστασης που συνεχώς χειροτερεύει και πρέπει να αντιµετωπιστεί. Έτσι 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[48] 
 

γίνεται προσπάθεια να µειωθεί το κόστος και τα περιουσιακά στοιχεία που η 

επιχείρηση δεν χρειάζεται και να αυξηθούν τα έσοδα της επιχείρησης. 

Οι αλλαγές στις πρακτικές των διευθυντικών στελεχών της εταιρείας, ιδίως 

εκείνων που ανήκουν στα υψηλότερα επίπεδα ιεραρχίας. Αυτό πολλές φορές 

µπορεί να σηµαίνει ότι θα πρέπει να αλλάξουν κάποια πρόσωπα ή ο τρόπος 

σκέψης και αντιµετώπισης καταστάσεων από την πλευρά της επιχείρησης 

αλλά και να µειωθεί το εργατικό δυναµικό. 

Η παροχή πληροφοριών στις οµάδες ενδιαφεροµένων που έχουν σχέση µε την 

επιχείρηση. Για παράδειγµα οι υπάλληλοι της επιχείρησης θα πρέπει να είναι 

ενηµερωµένοι ώστε να είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν ότι παρουσιαστεί κατά 

τη διάρκεια της εργασίας τους. 

Ο προσδιορισµός των αγορών στις οποίες η επιχείρηση στοχεύει και οι οποίες 

είναι ικανές να αποφέρουν κέρδη στην επιχείρηση και έτσι να γίνει 

περισσότερο εύκολη η επιλογή των προϊόντων που η εταιρεία θα συνεχίσει να 

παράγει µε βάση τα χαρακτηριστικά των ατόµων που αποτελούν την αγορά 

(Johnson, Scholes,Whittington,1998). 

 

 Στρατηγική αιχµάλωτης επιχείρησης 

 

Με την επιλογή αυτής της στρατηγικής µια επιχείρηση µειώνει κάποιες από τις 

δραστηριότητες της και γίνεται εξαρτώµενη µιας άλλης επιχείρησης 

(Παπαδάκης,2012). 

Η στρατηγική της αιχµάλωτης επιχείρησης επιλέγεται όταν η επιχείρηση 

βρίσκεται σε ένα µέτρια ελκυστικό κλάδο και η θέση της δεν είναι 

ανταγωνιστική. Με τη συµφωνία µε µεγαλύτερη επιχείρηση η εταιρεία 

εξασφαλίζει τη συνέχιση των λειτουργών της, εξαρτώµενη βέβαια από τις 

αποφάσεις και τις επιλογές της (Γεωργόπουλος, 2013). 
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Στρατηγική αποεπένδυσης 

 

Η στρατηγική αυτή ακολουθείται όταν µια λειτουργία, ένα τµήµα ή µονάδα 

δεν έχει ικανοποιητική επίδοση, άρα και αποφασίζεται η µονάδα αυτή να 

πουληθεί. Στην απόφαση αυτή µπορεί να οδηγήσουν λόγοι όπως η µη 

αποτελεσµατική εφαρµογή άλλης στρατηγικής στο τµήµα αυτό, η 

εξοικονόµηση χρηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν περισσότερο 

αποτελεσµατικά για άλλους σκοπούς αλλά και η µη εναρµόνιση του τµήµατος 

µε το µακροχρόνιο όραµα ή τη λειτουργία της υπόλοιπης επιχείρησης 

(Παπαδάκης, 2012). 

 

Στρατηγική ρευστοποίησης / χρεοκοπίας 

 

Η στρατηγική αυτή ακολουθείται όταν η επιχείρηση είναι στη χειρότερη φάση 

της λειτουργίας της µε µία όχι ανταγωνιστική θέση και σε ένα κλάδο χωρίς 

προοπτικές. Η χρεοκοπία σηµαίνει τη µεταβίβαση της διαχείρισης της 

επιχείρησης µε ανταλλαγή ή διακανονισµό των υποχρεώσεων της, ενώ η 

ρευστοποίηση την πώληση των τµηµάτωντης επιχείρησης ώστε να 

ικανοποιηθούν και οι υποχρεώσεις της στους µετόχους αλλά και σε τρίτα µέρη 

(Wheelen Hunger, 2008). 

 

2.1.6 Στρατηγική Χαρτοφυλακίου 

 

Το 1964 ο Drucker εισήγαγε την έννοια της στρατηγικής του χαρτοφυλακίου, 

αποδεχόµενος ότι τα περισσότερα προϊόντα ή οι αγορές µιας επι¬χείρησης 

µπορούν να χωρισθούν σε έξι ευδιάκριτες κατηγορίες: 

1. Μελλοντικά Αστέρια: Είναι ορισµένα νέα προϊόντα, τα οποία ενώ δεν 

είναι ακόµη κερδοφόρα, αναµένεται να είναι στο άµεσο µέλλον.  
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2. Σηµερινά Αστέρια: Καλοεδραιωµένες επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

που δηµιουργούν το µεγαλύτερο µέρος των χρηµατορροών και των κερδών 

της επιχείρησης.  

3. Ενδιάµεση Κατηγορία: Στρατηγικές Επιχειρηµατικές Μονάδες µε δυ-

νατότητα να δηµιουργήσουν καλά αποτελέσµατα εάν διαµορφωθούν και 

υλοποιηθούν δραστικές στρατηγικές διάσωσης / αναστροφής ( turnaround 

strategies ).  

4. Παρελθούσες Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες: Στρατηγικές Επιχει-

ρηµατικές Μονάδες που κάποτε ήταν ισχυρές, αλλά σήµερα είναι α-

παρχαιωµένες εξαιτίας των αλλαγών του πολυτάραχου εξωτερικού 

περιβάλλοντος.  

5. Υπάρχουσες Επιχειρηµατικές Δραστηριότητες: Προϊόντα που ενώ δεν 

χαρακτηρίζονται «καταστροφή» για την επιχείρηση, εντούτοις ποτέ δεν 

απέδωσαν τα προβλεπόµενα.  

6. Αποτυχίες: Στρατηγικές Επιχειρηµατικές Μονάδες, οι οποίες θα έπρεπε 

να είχαν αποµακρυνθεί από τις δραστηριότητες της επιχείρησης εδώ και καιρό. 

Η στρατηγική χαρτοφυλακίου αναφέρεται στη διαχείριση ενός αριθμού 

διαφορετικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο επιχειρησιακό 

χαρτοφυλάκιο. Περιλαμβάνει την αγοραπωλησία Στρατηγικών Επιχει-

ρηματικών Μονάδων (Strategic Business Units - SBUs) και τη διαχείριση τους, 

ώστε να μεγιστοποιηθούν τα κέρδη του οργανισμού και να μειωθεί ο 

κίνδυνος. Ανώτερα στελέχη ομίλων επιχειρήσεων συνήθως καλούνται να 

λάβουν αποφάσεις που σχετίζονται με την κατανομή των επιχειρησιακών 

πόρων στις διάφορες Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες, καθώς και με 

επενδύσεις νέου κεφαλαίου. Οι διάφορες στρατηγικές χαρτοφυλακίου 

προτείνουν ότι τα διευθυντικά στελέχη θα πρέπει να επενδύουν περισσότερο 

σε Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες που είναι αφ' ενός μεν ελκυστικές, 

βασιζόμενοι σε ένα ή περισσότερα κριτήρια ελκυστικότητας, αφ' ετέρου δε 

βρίσκονται σε ισχυρή θέση σχετικά με τους ανταγωνιστές τους. Ενώ, σαν 
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αρχή η στρατηγική χαρτοφυλακίου είναι απλή, εντούτοις η όλη διαδικασία 

είναι αρκετά πολυσύνθετη και διαφέρει σημαντικά από επιχείρηση σε 

επιχείρηση.  

Μερικές βασικές ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν από τα στελέχη και 

αφορούν τη στρατηγική του χαρτοφυλακίου είναι: Πώς μπορεί η κατανομή 

των πόρων να επιτύχει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την εταιρική αποστολή 

και τους επιχειρησιακούς σκοπούς; Ποιες νέες δραστηριότητες θα πρέπει να 

αναπτυχθούν για να επιτευχθεί η αποστολή και οι σκοποί; Ποιες τρέχουσες 

δραστηριότητες θα πρέπει να απομακρυνθούν από το επιχειρησιακό 

χαρτοφυλάκιο; Ποιες δραστηριότητες μπορούν να εκμεταλλευθούν 

βραχυχρόνια για την υποστήριξη περιοχών που μπορούν δυνητικά να 

υποστηρίξουν μακροχρόνια τους επιχειρησιακούς σκοπούς και την αποστολή; 

Η αποδοτική και αποτελεσματική κατανομή πόρων είναι κύρια υπευθυνότητα 

των στελεχών όλων των επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας.  

Ολοι οι πίνακες χαρτοφυλακίου προϊόντος έχουν ορισμένα κοινά σημεία:  

α. Αποτελούν γραφικές απεικονίσεις του ολικού χαρτοφυλακίου προϊό¬ντων 

της επιχείρησης.  

 Αποτελούν ένα ισχυρό μέσο επικοινωνίας γιατί με μία απλή παρου- 

σίαση μπορούμε να δούμε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες της επιχεί-  

ρησης.  

β. Κάθε ένας πίνακας τοποθετεί τις επιχειρηματικές μονάδες της επιχεί-  

ρησης σε δύο διαστάσεις:  

 Μία Εξωτερική Διάσταση, η οποία προσπαθεί να συλλάβει την ολι-  

κή ελκυστικότητα του βιομηχανικού κλάδου στον οποίο ανήκει η ε-  

πιχειρηματική μονάδα.  

 Μια Εσωτερική Διάσταση, η οποία σχετίζεται με τις δυνάμεις και  

αδυναμίες της επιχειρηματικής μονάδας μέσα στο βιομηχανικό  κλάδο.  

Οι παράγοντες που περιγράφουν την ελκυστικότητα του βιομηχανικού κλάδου 

δεν μπορούν να επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό από την επιχείρηση ενώ 
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εκείνοι που αναφέρονται στις δυνάμεις και αδυναμίες της επιχείρησης είναι 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχό της.  

γ. Η τοποθέτηση της καθεμίας επιχειρηματικής μονάδας στον αντίστοιχο 

πίνακα χαρτοφυλακίου προϊόντος συνδέεται με την στρατηγική η οποία 

αρμόζει, με τις δυνατότητες της επιχειρηματικής μονάδας, και το βαθμό 

ελκυστικότητας του βιομηχανικού κλάδου.  

Η μεθοδολογία παρέχει προτάσεις για την κατανομή των πόρων σε κάθε μία 

επιχειρηματική μονάδα, ανάλογα με τις προτεραιότητες που αποκαλύπτονται 

με την τοποθέτηση της επιχειρηματικής μονάδας  στον πίνακα. 

  

Πίνακας ρυθμού ανάπτυξης/ Μεριδίου Αγοράς 

 

Με τη δηµιουργία του πίνακα ρυθµού ανάπτυξης µεριδίου αγοράς καθορίζεται 

η κερδοφορία µιας επιχείρησης µε βάση το ρυθµό ανάπτυξης δηλαδή το 

βαθµόελκυστικότητας του κλάδου και το σχετικό µερίδιο αγοράς. Μιλάµε για 

σχετικό µερίδιο αγοράς µιας και αυτό καθορίζεται σε σχέση µε το 

σηµαντικότερο ανταγωνιστή της καιτις πωλήσεις των δύο επιχειρήσεων. Η 

επιχείρηση θεωρείται ότι είναι σε πλεονεκτική θέση αν το σχετικό µερίδιο 

αγοράς είναι πάνω από ένα και σε θέση αδυναµίας αν τοµερίδιο αυτό είναι 

µικρότερο της µονάδας. 
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Πίνακας II: Χαρακτηριστικά Χρηματορροών του Πίνακα < Ρυθμού Ανάπτυξης 

– Μεριδίου Αγοράς> 

  

Μεγάλη                              Δημιουργία Ρευστών                                  Μικρή

Υψηλός                                                                                                                       Μεγάλη

Ρυθμός Ανάπτυξης                                                                                                             Χρησιμοποίηση

Ρευστών  

Αγοράς

Χαμηλός                                                                                                                      Μικρή

Υψηλό                              Σχετικό Μερίδιο Αγοράς                     Χαμηλό

ΧΡΗΜΑΤΟΡΟΕΣ

ΑΣΤΕΡΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΑ

ΧΡΥΣΩΡΥΧΕΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΑ

 

                       Πηγή: Γεωργόπουλος 2013, σελ. 258 

                      

Αστέρια: Οι ηγέτιδες ΣΕΜς στο χαρτοφυλάκιο της επιχείρησης. Οι ΣΕΜς που 

χαρτογραφούνται σ' αυτό το τεταρτημόριο βρίσκονται σε μια ελκυστική αγορά 

(μεγάλος ρυθμός ανάπτυξης) και παράλληλα είναι πολύ ανταγωνιστικές 

(σχετικά μεγάλο μερίδιο αγοράς). Οι δραστηριότητες αυτές δημιουργούν 

πολλά ρευστά στην επιχείρηση, ενώ για να συνεχίσουν να είναι 

ανταγωνιστικές χρησιμοποιούν πολλά ρευστά. Συνήθως καταλαμβάνουν την 

πάνω αριστερή γωνιά του πίνακα.  
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Χρυσωρυχεία: Οι µονάδες που χαρακτηρίζονται ως χρυσωρυχεία έχουν 

µεγάλο σχετικό µερίδιο αγοράςσε κλάδους που δεν είναι ελκυστικοί. Οι 

µονάδες αυτές παράγουν µεγαλύτερη ποσότηταρευστών λόγω του µεγάλου 

αριθµού πωλήσεων που πραγµατοποιούν σε σχέση µε αυτάπου χρειάζονται 

για να παραµείνουν στον κλάδο και τη θέση που µέχρι τώρα κατέχουν.Πολλές 

από τις µονάδες αυτής της κατηγορίας ήταν παλιότερα αστέρες των οποίων 

οκλάδος έχασε την ελκυστικότητα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που 

προσέφερε. Τα επιπλέον ρευστά που πραγµατοποιούνται από τις µονάδες 

«χρυσωρυχεία» µπορούν ναχρησιµοποιηθούν για την ικανοποίηση άλλων 

αναγκών της εταιρείας ή επιχειρηµατικώνµονάδων άλλων κατηγοριών 

(Thompson, A.J. Strickland, 1993). 

Αμφίβολα: ΣΕΜς που είναι σχετικά ανταγωνιστικά αδύναμες (χαμηλό σχετικά 

μερίδιο αγοράς), αλλά ανταγωνίζονται σε ελκυστικούς κλάδους (υψηλός 

ρυθμός ανάπτυξης αγοράς) και επομένως ίσως έχουν ευκαιρίες για 

μακροπρόθεσμη πορεία και κέρδη. Εξαιτίας του μικρού σχετικού μεριδίου 

αγοράς δημιουργούν λίγα ρευστά, αλλά επειδή βρίσκονται σε ελκυστικούς 

κλάδους, η χρησιμοποίηση των ρευστών είναι μεγάλη. Ο λόγος που το 

τεταρτημόριο αυτό ονομάζεται 'αμφίβολα' είναι ότι υπάρχει ένα δίλημμα στην 

μητρική εταιρία για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσει αυτές τις ΣΕΜς. Αν 

δηλαδή θα τις βοηθήσει να αναπτυ¬χθούν και να περάσουν στην κατηγορία 

των αστέρων, μετακινούμενες προς τα αριστερά, ή αν θα τις αποεπενδύσει και 

θα δημιουργήσει ρευστά, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσει για άλλες 

ΣΕΜς της. Αν θα πρέπει μια ΣΕΜ να αναπτυχθεί και να γίνει 'αστέρας' 

εξαρτάται συνήθως από τα εξής:  

 Τι ποσό έχει τη δυνατότητα μια επιχείρηση να επενδύσει στη 

συγκεκριμένη ΣΕΜ;  

 Υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργήσει η ΣΕΜ κάποιο σημαντικό 

πλεονέκτημα ικανό να αναγκάσει τους αγοραστές να μετακινηθούν από 

τον ηγέτη της αγοράς;  

 Πόσο επιθετικά και αποτελεσματικά μπορούν οι ανταγωνιστές να α-

νταποκριθούν σε κάποια επίθεση; (αναμενόμενη αντίδραση)  
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Αν η θέση ενός «αμφίβολου» δεν μπορεί να βελτιωθεί, θα συνεχίσει να 

απορροφά ρευστά. Καθώς η αγορά θα ωριμάζει, θα μετατραπεί σε ένα 

προβληματικό που απορροφά συνέχεια ρευστά, δηλαδή μια «παγίδα 

ρευστών».  

Προβληματικά: ΣΕΜς που βρίσκονται σε μη ελκυστικές αγορές και έχουν ένα 

μικρό μερίδιο αγοράς, χαρακτηρίζονται ως προβληματικά. Έχουν μια αδύναμη 

ανταγωνιστική θέση σε μη ελκυστικούς κλάδους και επομένως θεωρούνται ότι 

προσφέρουν λίγα οφέλη στην επιχείρηση. Γενικά είναι μη κερδοφόρα και αν 

απαιτούν επενδύσεις για να διατηρήσουν τη θέση τους, γίνονται «χρήστες 

ρευστών» (cash users). Τα προβληματικά συνήθως καταναλίσκουν ένα 

μεγάλο μέρος του χρόνου των διευθυντικών στελεχών χωρίς να το αξίζουν και 

η ακολουθούμενη γι' αυτά στρατηγική είναι η εκποίηση από το χαρτοφυλάκιο 

της επιχείρησης. Η άποψη αυτή για τα προβληματικά ίσχυε μέχρι την αρχή της 

δεκαετίας του '70 . Εκείνη την περίοδο πολλές μεγάλες κερδοφόρες εταιρίες, 

χρησιμοποίησαν τον πίνακα BCG και εξεπλάγησαν όταν είδαν ότι όλες οι ΣΕΜς 

τους βρισκόταν στην κατηγορία των προβληματικών, αλλά η επιχείρηση 

συνέχιζε να έχει σημαντικά κέρδη. Τότε η BCG αναγκάστηκε να διασπάσει την 

κατηγορία των προβληματικών σε δύο: στα ρευστά προβληματικά, δηλαδή 

ΣΕΜς που βρίσκονται στην κατηγορία των προβληματικών, αλλά πολύ κοντά 

στον άξονα που χωρίζει το Σχετικό Μερίδιο Αγοράς σε «υψηλό» και «χαμηλό», 

και οι οποίες συμπεριφέρονται σαν "χρυσωρυχεία", και τα αυθεντικά 

προβληματικά, δηλαδή οι υπόλοιπες ΣΕΜς που ανήκουν στο τεταρτημόριο των 

προβληματικών και που συμπεριφέρονται ως πραγματικά προβληματικά.  

Ο αντικειμενικός σκοπός του πίνακα χαρτοφυλακίου προϊόντων της BCG είναι 

να αναγνωρίσει πώς οι επιχειρησιακοί χρηματοοικονομικοί πόροι θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η μελλοντική ανάπτυξη και η 

κερδοφορία της επιχείρησης. Μερικές από τις υποδείξεις της BCG είναι:  

 Σκοπός του πίνακα είναι η μεταφορά μετρητών από τα χρυσωρυχεία 

στα αμφίβολα, ώστε με κατάλληλες επενδύσεις αμφίβολα προϊόντα να 
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μετακινηθούν προς τα αστέρια και στη συνέχεια, όταν ο ρυθμός 

ανάπτυξης της αγοράς μειωθεί, καθώς ο κλάδος θα περνά από τη φάση 

της ανάπτυξης σε αυτή της ωρίμανσης και παρακμής, να μετατραπούν 

σε χρυσωρυχεία. (Άρμεξε όσο μπορείς περισσότερο τις χρυσοφόρες 

αγελάδες και δώσε τα ρευστά στα αμφίβολα ώστε να γίνουν αστέρια, 

ενώ παράλληλα «κλώτσησε» όσο μπορείς πιο μακριά τα 

προβληματικά).  

 Το περίσσευμα των ρευστών από οποιοδήποτε χρυσωρυχείο θα πρέπει 

να χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανάπτυξης των επιλεγμένων 

αμφιβόλων. Ο μακροπρόθεσμος σκυπός είναι η σταθεροποίηση της 

θέσης των αστέρων και η μετακίνηση επιλεγμένων αμφιβόλων 

οριζόντια προς τα αστέρια, δημιουργώντας έτσι ένα ελκυστικό 

χαρτοφυλάκιο προϊόντων.  

 Αμφίβολα με αδύναμη ή με αβέβαιη μακροπρόθεσμη προοπτική θα 

πρέπει να αποεπενδύονται, ώστε να μειωθεί η ζήτηση για 

χρηματοοικονομικούς πόρους.  

 Η επιχείρηση θα πρέπει να εξέρχεται από οποιοδήποτε κλάδο όπου η 

ΣΕΜ χαρακτηρίζεται ως προβληματική.  

 Εάν μια επιχείρηση δεν διαθέτει αρκετά χρυσωρυχεία, αστέρια ή 

αμφίβολα, θα πρέπει να προβεί σε εξαγορές και εκποιήσεις, ώστε να 

συγκροτήσει ένα περισσότερο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο. Ένα 

ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο θα πρέπει να περιέχει αρκετά αστέρια και 

αμφίβολα ώστε να επιβεβαιωθεί η μακροπρόθεσμη πορεία και 

κερδοφορία της επιχείρησης και ακόμη αρκετά χρυσωρυχεία για την 

υποστήριξη των επενδυτικών αναγκών των αστεριών και αμφιβόλων.  
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Πίνακας ελκυστικόυητας της αγοράς/ Ανταγωνιστική θέση 

 

Ο πίνακας ελκυστικότητας αγοράς-ανταγωνιστικής θέσης δηµιουργείται βάση 

δύοδιαστάσεων δηλαδή της ελκυστικότητας του κλάδου που η επιχείρηση 

ανήκει και τηςανταγωνιστικής θέσης που κατέχει στη συγκεκριµένη αγορά. Για 

τη δηµιουργία τουπίνακα κάθε διάσταση χωρίζεται σε τρία επίπεδα χαµηλής, 

µεσαίας και υψηλής έντασηςώστε να δηµιουργηθούν εννέα κελιά-κατηγορίες. 

Με την ανάλυση του περιβάλλοντοςτης επιχείρησης καθορίζεται η δυναµική 

της επιχείρησης για κάθε έναν από τους δύοπαράγοντες και καθορίζεται το 

κελί στο οποίο ανήκει. Το µέγεθος των κύκλων είναιανάλογο του µεγέθους 

των κλάδων που οι επιχειρήσεις ανήκουν, ενώ το µερίδιο αγοράςτων 

επιχειρήσεων αντικατοπτρίζεται στο µέγεθος της πίτας που τους ανήκει σε 

κάθεκύκλο (Γεωργόπουλος 2013). 

Σκοπός των επιχειρήσεων είναι να απελευθερωθούν πόροι από επιχειρηµατικές 

µονάδεςπου βρίσκονται σε µη ελκυστικούς κλάδους στους οποίους δεν είναι 

ιδιαίτεραανταγωνιστικές και η επένδυση σε επιχειρηµατικές µονάδες που 

έχουν σηµαντικόµερίδιο αγοράς σε κλάδους που είναι ιδιαίτερα ελκυστικοί. Για 

τις επιχειρηµατικέςµονάδες που βρίσκονται σε ενδιάµεσες καταστάσεις θα 

πρέπει να εφαρµοσθούν οικατάλληλες στρατηγικές που θα αποφέρουν όσο το 

δυνατό µεγαλύτερα οφέλη στιςεπιχειρήσεις που οι µονάδες ανήκουν 

(Γεωργόπουλος, 2013). 

Τα κελιά που είναι πιο επιθυµητά από µια επιχείρηση είναι τα τρία πάνω και 

αριστερά(winners), ακολουθούν τα τρία διαγώνια κελιά στα οποία δίνεται 

λιγότερη προσοχή είτεγια να διατηρήσουν τη θέση τους είτε για να ανέβουν 

επίπεδο, ενώ δεν αποφέρουνοφέλη στην εταιρεία αλλά πολλές φορές 

προκαλούν ζηµιά τα τρία κάτω δεξιά κελιά(losers). Αυτού του είδους η 

ανάλυση δεν κατατάσσει απλά τις επιχειρηµατικές µονάδες µε βάση τα 

χαρακτηριστικά τους σε υψηλό ή χαµηλό βαθµό όπως ο πίνακας ρυθµού 

ανάπτυξης-µεριδίου αγοράς αλλά λαµβάνει υπόψη και ενδιάµεσα επίπεδα της 

ελκυστικότητας της αγοράς και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης. 
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Επιπλέον για να καταλήξει µια επιχείρηση στο βαθµό ελκυστικότητας της 

αγοράς και της ανταγωνιστικής θέσης της λαµβάνει υπόψη περισσότερους 

παράγοντες από ότι για νακαταλήξει στο ρυθµό ανάπτυξης και το µερίδιο 

αγοράς του προηγούµενου πίνακα. 

Τέλος το υπόδειγµα των εννέα κελιών ωθεί τα στελέχη των επιχειρήσεων να 

λάβουν αποφάσεις για τοποθέτηση κεφαλαίων στις µονάδες που οδηγούν την 

επιχείρηση στηναπόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και θέσης 

υπεροχής έναντι των ανταγωνιστών τους (Thompson, A.J. Strickland, 1993). 

 

 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Στρατηγικής Χαρτοφυλακίου 

 

Γενικότερα τα πλεονεκτήµατα της στρατηγικής χαρτοφυλακίου είναι τα 

παρακάτω: ∆ίνεται η δυνατότητα στα στελέχη της επιχείρησης να 

αντιµετωπίζουν κάθε επιχειρηµατική µονάδα σαν ξεχωριστή οντότητα, να 

θέτουν για αυτή ιδιαίτερους στόχους και στρατηγικές και να λαµβάνουν 

αποφάσεις συνολικά για την επιχείρηση µόνο όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η 

επιχείρηση για τη λήψη αποφάσεων χρησιµοποιεί εκτός από δικά της 

δεδοµένα και στοιχεία του κλάδου που ανήκει και θα τη βοηθήσουν να κινηθεί 

προς τη σωστή κατεύθυνση. Κατά την ανάπτυξη της στρατηγικής 

χαρτοφυλακίου λαµβάνεται υπόψη η ύπαρξη ή µη ρευστών διαθεσίµων που 

είναι απαραίτητα για την επιβίωση και παραπέρα ανάπτυξη της επιχείρησης. Η 

δυνατότητα χρησιµοποίησης διαγραµµάτων δίνει την ευκαιρία στα άτοµα της 

επιχείρησης αλλά και σε όποιον άλλο έχει συµφέρον από αυτή να καταλάβει 

µε µεγαλύτερη ακρίβεια τη θέση που βρίσκεται και την πορεία που είναι 

καλύτερο να ακολουθήσει. 

Τα µειονεκτήµατα της στρατηγικής χαρτοφυλακίου µπορούν να συνοψισθούν 

στα παρακάτω: 

Ο προσδιορισµός του µεριδίου αγοράς, της ανάπτυξης ή της ελκυστικότητάς 

της είναι πιο σύνθετος και χρειάζεται να ληφθούν υπόψη περισσότερα 
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στοιχεία και µεταβλητές από εκείνα που χρησιµοποιούνται. Η ανάπτυξη 

υποδειγµάτων και οι αναλύσεις στη στρατηγική χαρτοφυλακίου προτείνουν 

την επιλογή µόνο συγκεκριµένων στρατηγικών, ενώ δεν προτείνουν άλλες που 

πιθανώς θα ήταν πιο επωφελείς για την κερδοφορία της εταιρείας. Πολλές 

φορές δεν είναι σαφές τι κάνει µια αγορά ελκυστική ή σε ποια φάση του 

κύκλου ζωής του είναι ένα προϊόν. Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει 

σηµαντικό ρόλο στον προσδιορισµό της θέσης της εταιρείας, µε ό,τι λάθη 

µπορεί να συνεπάγεται αυτό (Wheelen Hunger, 2008). 

 

2.1.7 Γονική Στρατηγική 

 

Η γονική στρατηγική θεωρεί τον οργανισμό (εταιρία) ως ένα σύνολο πόρων 

και ικανοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αξίας στις 

διάφορες Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες του οργανισμού, καθώς και 

για τη δημιουργία συνεργιών σ' αυτές. Επιχειρήσεις με πολλές ΣΕΜς 

δημιουργούν αξία μέσω της επιρροής στις ΣΕΜς που κατέχουν. Η καλύτερη 

«γονική» επιχείρηση δημιουργεί περισσότερη αξία από οποιονδήποτε 

ανταγωνιστή, εάν αυτός κατείχε τις ίδιες ΣΕΜς. Οι επιχειρήσεις αυτές κατέχουν 

κάποιο «γονικό πλεονέκτημα».  

Η στρατηγική αυτή εστιάζεται στις μοναδικές ικανότητες ( core competencies) 

σε επίπεδο οργανισμού και στην αξία που δημιουργείται από τη σχέση 

ανάμεσα στον οργανισμό και την αντίστοιχη ΣΕΜ. Εάν υπάρχει καλό ταίριασμα 

ανάμεσα στις ικανότητες και τους πόρους ολόκληρου του οργανισμού και τις 

ανάγκες και τις ευκαιρίες που παρου¬σιάζονται σε μια από τις ΣΕΜς, ο 

οργανισμός είναι πιθανόν να δημιουργήσει αξία. Από την άλλη μεριά, αν δεν 

υπάρχει καλό ταίριασμα, είναι πιθανόν να μην μπορέσει να δημιουργηθεί αξία. 

Η προσέγγιση της γονικής στρατηγικής είναι χρήσιμη όχι μόνο στην απόφαση 

για το ποιες νέες ΣΕΜς θα πρέπει η επιχείρηση να προσθέσει στο 

χαρτοφυλάκιό της, αλλά ακόμη στην επιλογή του τρόπου αποτελεσματικής 

διοίκησης καθεμιάς ΣΕΜ.  
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Ο συνδυασμός από αυτές τις δύο διαστάσεις δημιουργεί πέντε διαφορετικές 

θέσεις, που η κάθε μια έχει διαφορετικές επιπτώσεις στη διαμορφούμενη 

επιχειρησιακή στρατηγική:  

 

 Σημαντικές Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες (Heartland Business): 

ΣΕΜς που θεωρούνται σημαντικές για τη μελλοντική ανάπτυξη του 

οργανισμού. Αυτές οι ΣΕΜς έχουν δυνατότητες για βελτίωση από τον 

οργανισμό, και ο οργανισμός αντιλαμβάνεται πολύ καλά τους κρίσιμους 

παράγοντες επιτυχίας τους.  

 Περιφερειακά Σημαντικές Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες (Edge-

of Heartland Businesses): Μερικά από τα χαρακτηριστικά του 

οργανισμού σχετίζονται με τη ΣΕΜ, ενώ άλλα όχι. Ο οργανισμός μπορεί 

να μη διαθέτει όλα τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά της ΣΕΜ, ή ο 

οργανισμός να μην αντιλαμβάνεται πλήρως τους κρίσιμους παράγοντες 

επιτυχίας της.  

 Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες Χωρίς Μέλλον (Ballast Business): 

ΣΕΜς που σχετίζονται πάρα πολύ με τον οργανισμό, αλλά έχουν πολύ 

λίγες δυνατότητες να βελτιωθούν από αυτόν. Εδώ ανήκουν ΣΕΜς που 

στο παρελθόν ήταν πολύ προσοδοφόρες για τον οργανισμό και πολύ 

πετυχημένες. Ο οργανισμός ίσως έχει προσθέσει αξία στο παρελθόν, 

αλλά δεν μπορεί να βρει άλλες ευκαιρίες ανάπτυξης γι' αυτές.  

 Στρατηγικές Επιχειρηματικές Μονάδες Ξένης Περιοχής (Alien Territory 

Businesses): ΣΕΜς που έχουν λίγες ευκαιρίες να βελτιωθούν από τον 

οργανισμό και δεν υπάρχει καλή σχέση ανάμεσα στα χαρακτηριστικά 

του οργανισμού και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας κάθε ΣΕΜ.  
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2.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

Η επιχειρηματική στρατηγική (business strategy) εστιάζεται στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης των προϊόντων ή των υπηρεσιών μιας επιχείρησης. 

Μπορεί να είναι ανταγωνιστική (competitive strategy, αγώνας ενάντια σε 

όλους τους ανταγωνιστές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος) ή 

συνεργατική (cooperative strategy, συνεργασία με ένα ή περισσότερους 

ανταγωνιστές για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος), ή και τα δυο 

μαζί. Η επιχειρηματική στρατηγική απαντά στην ερώτηση το πώς η 

επιχείρησηή οι μονάδες της πρέπει να ανταγωνιστούν ή να συνεργαστούν σε 

ένα συγκεκριμένο κλάδο.  

Σύμφωνα με τον M. Porter υπάρχουν τρία βασικά είδη ανταγωνιστικών 

στρατηγικών: η ηγεσία κόστους (lower cost strategy ή cost leadership), η 

διαφοροποίηση (differentiation) και η εστίαση (focus). Η στρατηγική εστίασης 

διακρίνεται σε εστίαση στο κόστος (cost focus) και εστίαση στη 

διαφοροποίηση (differentiation focus). Οι στρατηγικές της ηγεσίας κόστους 

και της διαφοροποίησης αναζητούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια ευρεία 

περιοχή των τμημάτων του κλάδου, ενώ οι στρατηγικές εστίασης σε ένα πιο 

περιορισμένο τμήμα. 

Μια επιχείρηση που ακολουθεί ηγεσία κόστους προσπαθεί να προσφέρει στην 

αγορά το προϊόν της με το χαμηλότερο κόστος, χωρίς να είναι υποχρεωμένη 

να προσφέρει τα προϊόντα της σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή από τους 

ανταγωνιστές της. Συνήθως απευθύνεται σε μεγάλη αγορά ώστε να μειώνει το 

κόστος της μέσω του μεγάλου όγκου παραγωγής. Οι πηγές του 

πλεονεκτήματος κόστους είναι ποικίλες και εξαρτώνται από τη δομή του 

κλάδου. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την επιδίωξη οικονομιών κλίμακας, την 

ιδιοκτησία της τεχνολογίας, την πρόσβαση σε πρώτες ύλες κ.α 

Αν μια επιχείρηση μπορεί να επιτύχει και να διατηρήσει την ηγεσία κόστους, 

τότε η επίδοσή της θα είναι πάνω του μέσου όρου του κλάδου της και θα 

μπορεί να απαιτήσει τιμές κοντά ή και στο επίπεδο του μέσου όρου τιμών του 
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κλάδου. Με αυτές τις ισότιμες ή και χαμηλότερες τιμές από τους 

ανταγωνιστές, οι ηγέτες κόστους μπορούν να έχουν υψηλότερες επιδόσεις. 

Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό να διατηρούν το προϊόν σε μια ποσότητα 

συγκρίσιμη με των ανταγωνιστών τους ώστε να γίνεται αποδεκτό από τους 

αγοραστές. Με μια στρατηγική διαφοροποίησης μια επιχείρηση έχει ως σκοπό 

να είναι μοναδική στον κλάδο της και να προσφέρει προϊόντα που θεωρούνται 

από τους καταναλωτές ως μοναδικά. Η επιχείρηση επιλέγει ένα ή περισσότερα 

χαρακτηριστικά που αξιολογούνται από ένα μεγάλο αριθμό αγοραστών ως 

σημαντικά και τοποθετείται με μοναδικό τρόπο στη αγορά ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες των αγοραστών. Η επιχείρηση ανταμείβεται για τη μοναδικότητά 

της με μια μεγαλύτερη τιμή για τα προϊόντα της (premium price). Τα μέσα για 

τη διαφοροποίηση διαφέρουν από κλάδο σε κλάδο και η διαφοροποίηση 

μπορεί να στηριχτεί στο ίδιο το προϊόν, στο σύστημα διανομής, στο 

μάρκετινγκ κ.α. Η επιχείρηση θα πρέπει να είναι πραγματικά μοναδική σε κάτι 

ή αυτό να θεωρείται ως μοναδικό αν θέλει να πουλάει τα προϊόντα της σε 

μεγαλύτερη τιμή. 

Τέλος, η στρατηγική της εστίασης στηρίζεται στην επιλογή ενός 

συγκεκριμένου τμήματος ή μιας ομάδας τμημάτων στον κλάδο και 

διαμορφώνει τη στρατηγική της στο να εξυπηρετεί μόνο αυτά τα τμήματα 

αποκλείοντας τα υπόλοιπα. Η στρατηγική αυτή διακρίνεται σε δυο επιμέρους 

στρατηγικές, την εστίαση κόστους όπου η επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει 

πλεονέκτημα κόστους για το τμήμα που την ενδιαφέρει, και την εστίαση 

διαφοροποίησης όπου η επιχείρηση επιδιώκει να αποκτήσει τη διαφοροποίηση 

του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η εστίαση κόστους αξιοποιεί διαφορές στη 

συμπεριφορά κόστους ορισμένων τμημάτων, ενώ η εστίαση διαφοροποίησης 

αξιοποιεί τις ειδικές ανάγκες των αγοραστών ορισμένων τμημάτων. 

Εκτός όμως από τις ανταγωνιστικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την 

απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσα στον κλάδο με πολέμους 

εναντίον άλλων επιχειρήσεων, υπάρχουν και οι συνεργατικές στρατηγικές 

(cooperative strategies) που αντί για πολέμους συνάπτουν συνεργασίες. 

Τέτοιες συνεργασίες μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους: είτε μέσω 
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κοινοπραξιών (joint venture) για τον συνδυασμό διαφορετικών δυνάμεων 

(π.χ. τεχνολογία) και την απόκτηση αξίας, είτε μέσω συνεργασιών αλυσίδας- 

αξίας για μακροχρόνιες συμφωνίες με προμηθευτές ή διανομείς και τον έλεγχο 

της προσφερόμενης ποσότητας. 

Η διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής (business strategy) περιλαμβάνει 

τη λήψη αποφάσεων για ολόκληρο τον οργανισμό, όταν αυτός 

δραστηριοποιείται σε ένα μόνο κλάδο. Μεγαλύτερες ή περισσότερο δι-

ευρυμένες ( diversified) επιχειρήσεις διαμορφώνουν επιχειρηματικές 

στρατηγικές για κάθε μια Στρατηγική Επιχειρηματική Μονάδα (ΣΕΜ). Η 

διαμόρφωση επιχειρηματικής στρατηγικής προσπαθεί να δώσει απάντηση στην 

ερώτηση: «πως μπορούμε να ανταγωνισθούμε στον κλάδο με τρόπο που να 

δημιουργούνται διατηρήσιμα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και επομένως 

πάνω από το μέσο του κλάδου κερδοφορία»;  

Οι απαντήσεις σ' αυτά τα θέματα οδηγούν στην περιγραφή των τριών 

βασικών επιχειρηματικιδν ή ανταγωνιστικών στρατηγικών: της ηγεσίας 

κόστους, της διαφοροποίησης και της εστίασης. Οι στρατηγικές αυτές 

καλούνται βασικές (generic) επειδή μπορούν να υλοποιηθούν σε όλους τους 

τομείς: βιομηχανία, υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Οι 

ανταγωνιστές παρακολουθούν και αντιδρούν στις ακολουθούμενες ενέργειες 

των επιχειρήσεων. Στρατηγική ανταγωνιστικότητα και υψηλή κερδοφορία 

επιτυγχάνεται όταν οι αγοραστές αποτελούν τη βάση για τις στρατηγικές 

ενέργειες της επιχείρησης. Η κεντρική ιδέα της επιχειρηματικής στρατηγικής 

είναι η τοποθέτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας στην αγορά, με τρόπο που 

να επιτρέπει στην επιχείρηση να αποσπά τη μέγιστη δυνατή αξία από μια 

σειρά ενεργειών όσον αφορά τη διακίνηση του προϊόντος προς τον αγοραστή. 

Τρία στρατηγικά θέματα θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για τη διαμόρφωση 

κατάλληλων επιχειρηματικών στρατηγικών: ποιος, τι και πως. Έτσι, κάθε 

επιχείρηση καθορίζει ποιον θα εξυπηρετεί, ποιες είναι οι ανάγκες, οι επιθυμίες, 

οι απαιτήσεις των αγοραστών που θα ικανοποιήσει, και πώς αυτές οι ανάγκες, 

επιθυμίες, απαιτήσεις θα ικανοποιηθούν μέσω της στρατηγικής της. Αν και τα 
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παραπάνω είναι δυνατόν να εξετασθούν ξεχωριστά, τα διευθυντικά στελέχη 

εκτιμούν τα τρία αυτά στρατηγικά θέματα συγχρόνως όταν επιλέγουν την 

επιχειρηματική στρατηγική.  

Οι απαντήσεις σ' αυτά τα θέματα οδηγούν στην περιγραφή των τριών 

βασικών επιχειρηματικιδν ή ανταγωνιστικών στρατηγικών: της ηγεσίας 

κόστους, της διαφοροποίησης και της εστίασης. Οι στρατηγικές αυτές 

καλούνται βασικές (generic) επειδή μπορούν να υλοποιηθούν σε όλους τους 

τομείς: βιομηχανία, υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 

 

2.2.1 Διαμόρφωση Επιχειρηματικών Στρατηγικών 

 

Tο επίπεδο της επιχειρηματικής στρατηγικής είναι ένα ενδιάμεσο επίπεδο 

ανάμεσα σε αυτό των επιχειρησιακών στρατηγικών και σε εκείνο των 

λειτουργικών στρατηγικών. «Όταν η επιχείρηση ξεκαθαρίσει τις στρατηγικές 

που αναφέρονται στο επιχειρησιακό επίπεδο ( σε ποιες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες θα εμπλακεί η επιχείρηση),θα πρέπει να διαμορφώσει την 

επιχειρηματική της στρατηγική. Έτσι, η συνολική στρατηγική της επιχείρησης 

(επιχειρησιακή και επιχειρηματική) περιλαμβάνει τον καθορισμό εάν θα 

επικεντρωθεί σε μια και μόνο επιχειρηματική δραστηριότητα ή πολλές 

(diversification) 

 

2.2.2 Ανταγωνιστικές Στρατηγικές 

 

Η επιχειρησιακή στρατηγική για να διαµορφωθεί και να λειτουργήσει µε 

επιτυχία θα πρέπει να έχει δηµιουργηθεί µε βάση τις αλλαγές που συµβαίνουν 

στον κλάδο, στην οικονοµία, τις πολιτικές εξελίξεις αλλά και τις αλλαγές στις 

προτιµήσεις και τις ανάγκες του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Ακόµη θα 

πρέπει να σχεδιάζονται και να πραγµατοποιούνται µε προσοχή οι κινήσεις για 
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την απόκτηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, να συµβαδίζουν οι 

πρωτοβουλίες των λειτουργικών περιοχών της επιχείρησης ώστε να υπάρχει 

αρµονία και συνεργασία στις κινήσεις της επιχείρησης και να γίνονται 

αντιληπτά τα στρατηγικά θέµατα που η εταιρεία αντιµετωπίζει 

(Thompson,Strickland, 1993).  

Επιπλέον σηµαντικό ρόλο παίζει η δηµιουργία ανταγωνιστικών ικανοτήτων από 

την επιχείρηση αλλά και η υποστήριξη όλων των δραστηριοτήτων και 

κινήσεων από τη λειτουργική στρατηγική που θα διαµορφωθεί 

(Γεωργόπουλος, 2013). 

Σύμφωνα με τον Porter ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σχετίζεται με την αξία που μια επιχείρηση δημιουργεί στον αγοραστή. Οι 

επιχειρήσεις δημιουργούν υπερέχουσα αξία στον αγοραστή είτε προσφέροντάς 

του ένα προϊόν ή υπηρεσία που παρήχθη με το χαμηλότερο δυνατό κόστος ή 

ποοσφέοοντάς του ένα προτιμητέο προϊόν ή υπηρεσία με υψηλότερη τιμή, 

όπου η επιπρόσθετη λαμβανόμενη αξία υπερβαίνει το επιπλέον κόστος για την 

απόκτησή της. 

Η επιχειρηµατική στρατηγική µπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες /τύπους 

στρατηγικών (Γεωργόπουλος, 2013). 

Στρατηγική ηγεσίας κόστους, κατά την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει, παράγει 

και διανέµει στην αγορά ένα προϊόν µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος 

παραγωγής. 

Στρατηγική διαφοροποίησης, κατά την οποία η επιχείρηση προσπαθεί να 

δηµιουργήσει ένα προϊόν µοναδικό διαφοροποιώντας το από όλα τα υπόλοιπα 

είτε λόγω της ποιότητας, των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, της 

διαφήµισης που γίνεται για αυτό είτε λόγω κάποιου άλλου γνωρίσµατός του. 

Στρατηγική εστίασης, µε βάση την οποία η επιχείρηση µπορεί να εστιάσει στον 

πελάτη, την περιοχή ή το προϊόν και χρησιµοποιώντας πλεονεκτήµατα 

κόστους ή διαφοροποίησης να «ξεπεράσει» τους ανταγωνιστές της. Για να 
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επιτύχει μια επιχείρηση κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα πρέπει να 

καθορίσει τι θέλει σε σχέση:  

i. με τον τύπο του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος  

ii.με το ανταγωνιστικό περιβάλλον (αγορά-στόχο) που επιθυμεί να 

δραστηριοποιηθεί  

Η επιλεγόμενη από τα διευθυντικά στελέχη στρατηγική εξαρτάται από τις 

δυνάμεις (strengths) και τις διακεκριμένες ικανότητες (distinctive 

competencies) της επιχείρησης, καθώς και από τις αδυναμίες (weaknesses) 

των ανταγωνιστών. 

Πίνακας ΙΙΙ: Βασικές Στρατηγικές ανταγωνισμού 

ΕΣΤΙΑΣΗ

με βάση το κόστος                       με βάση τη 
διαφοροποίηση

ΗΓΕΣΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Θέση χαμηλού κόστους Μοναδικότητα θεωρούμενη από τον 
πελάτη

Κλάδος

Συγκ/μενη 
περιοχή του 
κλάδου

Αγορά/
Στόχος

 

Πηγή: Γεωργόπουλος (2013) 
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2.2.3 Ηγεσία Κόστους 

 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η στρατηγική της ηγεσίας κόστους είναι µία από τις στρατηγικές µε την οποία 

η επιχείρηση µπορεί να πάρει µια σηµαντική θέση στον κλάδο και να 

κυριαρχήσει των ανταγωνιστών της. Κύριο χαρακτηριστικό έχει την παραγωγή 

από την επιχείρηση ενός προϊόντος ή µιας υπηρεσίας µε το χαµηλότερο 

δυνατό κόστος στον κλάδο. Η επιλογή αυτή έχει σαν σκοπό είτε η επιχείρηση 

να παράγει προϊόντα που λόγω του χαµηλού κόστους θα τα διαθέτει και σε 

χαµηλότερη τιµή από τους ανταγωνιστές της είτε θα τα πουλά µε βάση την 

ισχύουσα τιµή αποκτώντας όµως µεγαλύτερα κέρδη (Thompson, Strickland, 

1993). 

Ο ηγέτης κόστους έχει ένα µικρό επίπεδο διαφοροποίησης των προϊόντων του 

από τα υπόλοιπα του κλάδου, όµως δε δίνει παραπάνω σηµασία και πόρους 

για αυτό γιατί αναγκαστικά θα οδηγηθεί σε αύξηση των τιµών. Η 

διαφοροποίηση που αποκτά είναι σε τέτοιο σηµείο που να µην καθιστά το 

προϊόν του κατώτερο από άλλα ανταγωνιστικά ενώ παράλληλα µπορεί να 

διατηρήσει το κόστος άρα και τις τιµές των αγαθών σε χαµηλό επίπεδο. 

Επιπλέον ο ηγέτης κόστους δεν απευθύνεται σε συγκεκριµένα τµήµατα της 

αγοράς αλλά στο σύνολο των καταναλωτών που στόχος τους είναι να 

αγοράσουν το προϊόν στη χαµηλότερη τιµή (Hill, Jones, 2001) 

Με βάση τα παραπάνω η επιχείρηση που ακολουθεί τη στρατηγική µε το 

χαµηλότερο κόστος δεν είναι εντελώς «αποξενωµένη» από τις επιχειρήσεις 

που πουλούν διαφοροποιηµένα από τα δικά της προϊόντα, µιας και αν αυτά 

δεν είναι αποδεκτά από τους πελάτες θα πρέπει να πέσουν οι τιµές πιο χαµηλά 

από των ανταγωνιστών. Έτσι ηεπιχείρηση θα πρέπει να παρακολουθεί την 

εξέλιξη των τιµών αλλά και τωνδιαφοροποιηµένων χαρακτηριστικών των 

προϊόντων των υπολοίπων επιχειρήσεων τουκλάδου. 

Η δυνατότητα της επιχείρησης να παράγει µε το χαµηλότερο δυνατό κόστος 

αναζητείται στις δραστηριότητες που αποτελούν την αλυσίδα αξίας της 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[68] 
 

επιχείρησης. Το κόστος δε θα πρέπει να µελετάται σαν σύνολο, αλλά το 

καθένα χωριστά µιας και η δοµή, η συµπεριφορά της κάθε µορφής κόστους 

αλλά και οι σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις που υπάρχουν µεταξύ τους µπορούν 

να έχουν σαν αποτέλεσµα διαφορετικής µορφής στρατηγική κόστους. Έτσι η 

επιχείρηση µελετά µια σειρά από παράγοντες όπως (Porter,1985): 

 Τα κόστη που περιλαµβάνει η κάθε δραστηριότητα 

 Το µέγεθος και την πιθανότητα αύξησης του κόστους που 

συνεπάγεται η κάθε δραστηριότητα 

 Τη συµπεριφορά των ανταγωνιστών απέναντι στην εφαρµογή της 

κάθε δραστηριότητας από την επιχείρηση. 

 Για να επιτευχθεί τελικά το πλεονέκτηµα κόστους και αφού έχει 

προηγηθεί η παραπάνω ανάλυση το βάρος θα δοθεί σε µια από τις 

παρακάτω οδούς (Thompson, Strickland,1993): 

 Στη βελτίωση της αποδοτικότητας των δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης αλλά και στον έλεγχο του κόστους που δηµιουργείται 

κατά µήκος της αλυσίδας αξίας. 

 Στον επαναπροσδιορισµό των δραστηριοτήτων της επιχείρησης 

ώστε αποφευχθούν εκείνες που δεν είναι αναγκαίες και δηµιουργούν 

περιττά έξοδα στην εταιρεία. 

Η ηγεσία κόστους απαιτεί:  

 αποδοτικό εξοπλισμό παραγωγής,  

 μειωμένο κόστος εξ' αιτίας της αποκτώμενης εμπειρίας,  

 αυστηρό έλεγχο κόστους,  

 κατοχή ενός μεγάλου μεριδίου αγοράς,  

 εύκολη πρόσβαση σε φθηνές και υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες,  

 ευνοϊκή σχεδίαση του προϊόντος,  

 μειωμένο κόστος σε περιοχές όπως: έρευνα & ανάπτυξη, πωλήσεις, 

διαφημίσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες μετά την πώληση κ.λπ. 
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Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών  

Ο χαμηλόκοστος παραγωγός σε έναν κλάδο έχει περιθώριο κέρδους 

μεγαλύτερο από τους ανταγωνιστές. Το μεγάλο περιθώριο βοηθά την ε-

πιχείρηση να αμυνθεί έναντι ισχυρών προμηθευτών γιατί την καθιστά 

περισσότερο ευέλικτη στην αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και 

λοιπών προμηθειών. Όταν ένας κλάδος αντιμετωπίζει αυξήσεις στο κόστος 

των προμηθειών, ο χαμηλόκοστος παραγωγός είναι ίσως ο μόνος που μπορεί 

να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις και ακόμη να έχει κέρδη. Όμως δεν συμφέρει 

στους ισχυρούς προμηθευτές να εξοντώσουν όλους τους υπόλοιπους 

ανταγωνιστές, γιατί έτσι δημιουργούνται συνθήκες μονοψωνϊου, με 

αποτέλεσμα ο ηγέτης κόστους να εξαναγκάσει τους προμηθευτές να 

διατηρήσουν χαμηλές τις τιμές τους, μειώνοντας έτσι τη διαπραγματευτική 

τους δύναμη.  

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών  

Όταν οι αγοραστές έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη μπορούν να 

εξαναγκάσουν τον χαμηλόκοστο παραγωγό να μειώσει τις τιμές. Όμως οι τιμές 

δεν μπορούν να οδηγηθούν χαμηλότερα από το επίπεδο που ο αμέσως 

επόμενος ανταγωνιστής στον κλάδο συνεχίζει να έχει κέρδη. Ακόμη και αν οι 

αγοραστές έχουν τόσο μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη που να μπορούν να 

επιτύχουν τη μείωση των τιμών σε τέτοιο επίπεδο που ο αμέσως επόμενος 

από τον ηγέτη κόστους ανταγωνιστής δεν μπορεί να έχει κέρδη, δεν θα το 

επιδιώξουν, γιατί σε μια τέτοια περίπτωση θα εξοντώσουν όλους τους 

υπόλοιπους ανταγωνιστές και μοιραία θα δημιουργήσουν μονοπωλιακές για 

την επιχείρηση συνθήκες. Έτσι, οι αγοραστές τελικά θα χάσουν τη 

διαπραγματευτική τους δύναμη και θα πληρώσουν υψηλότερες τιμές, όταν 

αναγκασθούν να αγοράσουν από μια επιχείρηση που λειτουργεί σε έναν κλάδο 

χωρίς ανταγωνιστές. 
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Υποκατάστατα  

Ο ηγέτης κόστους διατηρεί μια ελκυστική θέση ως προς τα υποκατάστατα 

προϊόντα, συγκρινόμενος με τους υπόλοιπους ανταγωνιστές στον κλάδο. Όταν 

αντιμετωπίζει την πιθανότητα ενός υποκατάστατου, ο χαμηλόκοστος 

παραγωγός έχει μεγαλύτερη ευελιξία απ' ότι οι ανταγωνιστές, μιας και μπορεί 

να μειώσει την τιμή του προϊόντος, περισσότερο ,από ότι οι άλλοι 

ανταγωνιστές, για να αντιµετωπίσει το υποκατάστατο. Ετσι, µε χαµηλότερες 

τιµές και αποδεκτή ποιότητα, ο ηγέτης κόστους αυξάνει την πιθανότητα οι 

πελάτες να προτιµούν το προϊόν του, από ένα υποκατάστατο. 

Ανταγωνισµός µεταξύ Υφιστάµενων Επιχειρήσεων  

Επιτυγχάνοντας ηγεσία κόστους µια επιχείρηση µπορεί να αµυνθεί από 

τους υπόλοιπους ανταγωνιστές του κλάδου. Κατ' αρχάς λόγω του 

πλεονεκτήµατος κόστους που έχει η επιχείρηση, οι ανταγωνιστές της 

διστάζουν να ανταγωνισθούν µε βάση την τιµή. Όµως εάν οι 

ανταγωνιστές προκαλέσουν την επιχείρηση να ανταγωνιστεί µε βάση την 

τιµή, η χαµηλή θέση κόστους που κατέχει της προσφέρει τη δυνατότητα 

να αµυνθεί από αυτούς, γιατί µε το χαµηλό κόστος µπορεί να έχει 

περισσότερα κέρδη (µεγαλύτερο περιθώριο κέρδους) από τους 

ανταγωνιστές της, ακόµη κι όταν οι ανταγωνιστές παράγουν το προϊόν 

µε µηδενικό κέρδος.  

 

Ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα είναι δυνατόν να επιτευχθούν .ταν η 

επιχείρηση µεταβάλει τη δυναµική ισορροπία µεταξύ των πέντε 

παραγόντων ανταγωνισµού ή κατορθώσει να δηµιουργήσει ένα 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα εκεί όπου δεν υπήρχε προηγουµένως. 

Κεντρική ιδέα της στρατηγικής αυτής είναι ότι θα υποφέρει περισσότερο 

εκείνος ο ανταγωνιστής µε το υψηλότερο κόστος και λιγότερο εκείνος µε 

το χαµηλότερο κόστος. Όµως, η επιχείρηση µε το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα της ηγεσίας στο κόστος χρειάζεται µεγάλα περιθώρια 

κέρδους προκειμένου να τα επενδύσει εκ νέου σε σύγχρονο εξοπλισµό 
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που θα της επιτρέψει να διατηρήσει την υψηλή αποτελεσµατική 

λειτουργία της. Για να .ιτοοεσει, εποµένως η επιχείρηση, να διατηρήσει 

το αποκτώµενο ανταγωνιοτικό πλεονέκτηµα κόστους, θα πρέπει να 

προβεί σε όλες εκείνες τις ενέργειες που θα της επιτρέψουν να συνεχίσει 

την παραγωγή του προϊόντος ή την προσφορά της υπηρεσίας µε το 

χαµηλότερο δυνατό κόστος. 

 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΚΟΣΤΟΥΣ 

Η επιλογή και πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης στρατηγικής συνεπάγεται, 

εκτός από πλεονεκτήµατα και κάποιους κινδύνους για την επιχείρηση. Οι 

κίνδυνοι αυτοί είναι: 

Η προσήλωση της εταιρείας στην παραγωγή, µιας και η έννοια του κόστους 

είναι πιο στενά συνδεδεµένη στο µυαλό των περισσοτέρων µε αυτή τη 

λειτουργία, και η µη προσπάθεια µείωσης του κόστους στις υπόλοιπες 

λειτουργίες της αλυσίδας αξίας. 

Η µη ενασχόληση µε µικρές σε χρονική διάρκεια ή σηµασία ή προσφορά στο 

τελικό προϊόν δραστηριότητες, ή η λάθος αντίληψη της σηµασίας κάποιων 

οδηγών κόστους που όµως µπορεί να οδηγήσουν σε σηµαντική βελτίωση της 

οικονοµικής θέσης της εταιρείας (Porter, 1985). Οι τεχνολογικές εξελίξεις 

µπορούν να οδηγήσουν τους ανταγωνιστές σε µειωµένο κόστος που 

εκµηδενίζει τη διαφορά µε αυτό της επιχείρησης που θεωρείται η ηγέτιδα 

κόστους του κλάδου. Οι µέθοδοι που οδηγούν την επιχείρηση να αποκτήσει 

τα πλεονεκτήµατα που έχουν αναφερθεί, ίσως είναι εύκολο να αντιγραφούν 

και να υιοθετηθούν από τους ανταγωνιστές της. 

Πολλές φορές η εταιρεία είναι τόσο προσανατολισµένη στο να πετύχει το 

χαµηλότερο δυνατό κόστους που παραµελεί να ασχοληθεί µε άλλες διαστάσεις 

όπως η ποιότητα που ίσως παίζουν εξίσου σηµαντικό ρόλο για την επιλογή 

των καταναλωτών. Η τοποθέτηση σηµαντικών χρηµατικών ποσών σε πόρους 

για την επίτευξη κοστολογικού πλεονεκτήµατος, δεν επιτρέπουν λόγω 

έλλειψης χρηµάτων να επενδύσει η επιχείρηση σε νέες τεχνολογίες και 
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στρατηγικές που οι καταναλωτές ίσως προτιµήσουν (Thompson, Strickland, 

1993). 

Η επιλογή από άλλες επιχειρήσεις της στρατηγικής εστίασης κόστους µε 

καλύτερα αποτελέσµατα αλλά και η αδυναµία της επιχείρησης διατηρήσει 

τους παράγοντες της στρατηγικής κόστους (Γεωργόπουλος, 2013). 

 

 

Στρατηγική Ηγεσίας Κόστους: Βασικά Σηµεία  

 Στόχος: Να γίνει η επιχείρηση ο χαµηλόκοστος παραγωγός στον κλάδο 

Το χαµηλό κόστος δεν είναι συνώνυµο µε τη χαµηλή τιµή  

 Η υψηλή κερδοφορία οφείλεται σε µεγάλα περιθώρια, µεγάλο όγκο 

παραγωγής σε συνδυασµό των δύο  

Μεγάλα περιθώρια είναι πιθανά µόνο εάν η τιµή διατηρείται 

επαρκώς πάνω από το κόστος  

Μεγάλος όγκος παραγωγής διατηρείται µόνο εάν ο συνδυασµός 

τιµής-ποιότητας προσφέρει µεγαλύτερη αξία από τους ανταγωνιστές  

 Ο ηγέτης κόστους έχει πλεονέκτηµα στους αγοραστές που αγοράζουν 

µε βάση την τιµή και έχει τη δύναµη να θέτει την κατώτερη τιµή της 

αγοράς  

 Η στρατηγική αυτή έχει καλά αποτελέσµατα όταν οι αγοραστές είναι 

ευαίσθητοι στις αλλαγές των τιµών, όταν οι ανταγωνιζόµενες 

επιχειρήσεις πωλούν το ίδιο προϊόν, και όταν µια επιχείρηση µπορεί να 

ωφεληθεί από οικονοµίες κλίµακας. 
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2.2.4 Διαφοροποίηση 

 

Η στρατηγική της διαφοροποίησης στοχεύει στην παραγωγή ενός προϊόντων ή 

µιαςυπηρεσίας που µπορεί να θεωρηθεί ως κάτι το µοναδικό. Η µοναδικότητα 

αυτή µπορεί να έχει να κάνει µε το σχέδιο, τη µάρκα, την τεχνολογία, την 

εξυπηρέτηση, την απόδοση ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του που το 

διακρίνουν από τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά του, προσδίδει στο αγαθό αξία και 

στην επιχείρηση ανταγωνιστικόπλεονέκτηµα ισχυρό σε σχέση µε τους 

ανταγωνιστές της. Με αυτό τον τρόπο καιεκµεταλλευόµενη την πίστη των 

καταναλωτών στα γνωρίσµατα και τα µοναδικάχαρακτηριστικά του αγαθού η 

εταιρεία µπορεί να πετύχει υψηλά κέρδη αυξάνοντας την τιµή και πουλώντας 

µεγαλύτερη ποσότητα (Wheelen Hunger, 2008) 

Η κύρια υπόθεση που βασίζεται η στρατηγική της διαφοροποίησης είναι ότι οι 

αγοραστές επιθυµούν να πληρώσουν µια υψηλότερη τιµή για το προϊόν που 

είναι, ή φαίνεται ότι είναι, µοναδικό. Έτσι, η διαφοροποίηση δηµιουργεί αντα-

γωνιστικά πλεονεκτήµατα, διαµορφώνοντας περισσότερο πιστούς στα 

προϊόντα της επιχείρησης και λιγότερο ευαίσθητους στην τιµή πελάτες. 

Εποµένως, οι πελάτες δεν είναι διατεθειµένοι να ψάξουν για άλλα 

ανταγωνιστικά προϊόντα, επειδή είναι ικανοποιηµένοι. 

Για να επιτευχθεί µια στρατηγική διαφοροποίησης θα πρέπει να ακολουθηθεί 

µια σειρά από βήµατα που συνήθως οδηγούν σε θετικά αποτελέσµατα. Τα 

βήµατα αυτά είναι (Porter, 1985): 

  Επιλογή του αγοραστικού κοινού στο οποίο η επιχείρηση θα    

απευθυνθεί παράγοντας το διαφοροποιηµένο προϊόν. 

 

 Αναγνώριση της αλυσίδας αξίας των πελατών και της επίδρασης της 

επιχείρησης σε αυτή. Με τη µελέτη της αλυσίδας αξίας τα στελέχη της 

εταιρείας ανακαλύπτουν τους τρόπους η επιχείρηση µπορεί να 
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προσθέσει αξία στον πελάτη είτε µέσω µείωσης του κόστους του ή 

αύξησης της απόδοσης που απολαµβάνει. 

 Αναγνώριση των κριτηρίων αγορά των καταναλωτών µε σκοπό να 

προωθήσουν προϊόντα που τα ικανοποιούν. 

 

 Επιλογή των χαρακτηριστικών διαφοροποίησηςπουηεπιχείρηση θα 

χρησιµοποιήσει, µελετώντας και το κόστος που αυτές θα 

δηµιουργήσουν στην εταιρεία. 

 

 Συνδυασµό των δραστηριοτήτων µε τέτοιο τρόπο που να οδηγεί στο 

επιθυµητόαποτέλεσµα, τόσο στο βραχυχρόνιο όσο και στο 

µακροχρόνιο διάστηµα.Μακροπρόθεσµα η διαφοροποίηση διατηρείται 

µόνο αν οι δραστηριότητες έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να µη µπορούν 

να µιµηθούν ή να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. 

 

 

Νεοεισερχόµενοι  

Η πίστη των αγοραστών στο όνοµα της επιχείρησης και η ανάγκη για έναν 

νεο-εισερχόµενο να υπερνικήσει τη µοναδικότητα του διαφοροποιηµένου 

προϊόντος, αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για αυτούς. Η εισαγωγή σε έναν 

κλάδο µε αυτές τις συνθήκες απαιτεί σηµαντικές επενδύσεις, αλλά και 

υποµονή από την πλευρά της νεοεισερχόµενης επιχείρησης, καθώς προσπαθεί 

να χτίσει µια καλή εικόνα και να δηµιουργήσει πιστούς σ' αυτήν πελάτες . 

Διαπραγµατευτική Δύναµη Προµηθευτών  

Η στρατηγική της διαφοροποίησης προσφέρει ένα σηµαντικό περιθώριο 

κέρδους, µε το οποίο η επιχείρηση µπορεί να διαπραγµατευθεί µε τους 

προµηθευτές της, Τα υψηλά περιθώρια που η επιχείρηση έχει, όταν 

αποτελεσµατικά πουλά διαφοροποιηµένα προϊόντα, την αποµονώνει µερικά 

από τις επιρροές των προµηθευτών. Έτσι, οι αυξηµένες τιµές των πρώτων 
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υλών και λοιπών προµηθειών µπορούν να πληρωθούν από το υψηλό 

περιθώριο κέρδους. Εναλλακτικά, εξαιτίας της µη ευαισθησίας των αγοραστών 

στις τιµές, η διαφοροποιηµένη επιχείρηση ίσως επιλέξει να µετακυλήσει το 

επιπλέον κόστος των προµηθειών στους αγοραστές της, αυξάνοντας την τιµή 

του διαφοροποιηµένου προϊόντος . 

Διαπραγµατευτική Δύναµη των Αγοραστών  

Διαφοροποιηµένα προϊόντα ή υπηρεσίες θεωρούνται µοναδικά. Η 

μοναδικότητα αυτή αποµονώνει την επιχείρηση από τις ανταγωνιστικές πιεσεις 

και µειώνει την ευαισθησία των αγοραστών σε αυξήσεις τιµών. Έτσι, η 

διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών μειώνεται γιατί το προϊόν ή η 

υπηρεσία είναι ή φαίνεται ότι είναι διαφοροποιημένα, κάτι για το οποίο δεν 

έχει μέτρο σύγκρισης ο αγοραστής. 

Υποκατάστατα  

Επιχειρήσεις που πωλούν επώνυμα προϊόντα σε πιστούς πελάτες αμύνονται 

αποτελεσματικά ενάντια στα υποκατάστατα προϊόντα. Η διαφοροποίηση του 

προϊόντος και η πίστη των αγοραστών στην επιχείρηση δεν αφήνει περιθώρια 

για υποκατάστατα προϊόντα. Αντίθετα πελάτες που δεν είναι πιστοί στα 

προϊόντα κάποιας επιχείρησης μπορούν εύκολα να μετακινηθούν είτε σε 

προϊόντα που προσφέρουν παρόμοια διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά, αλλά 

σε χαμηλότερες τιμές, ή σε προϊόντα που έχουν περισσότερο ελκυστικά 

χαρακτηριστικά στην ίδια τιμή με τα προϊόντα της επιχείρησης. 

Ανταγωνισμός μεταξύ Υφισταμένων Επιχειρήσεων  

Οι πελάτες τείνουν να είναι πιστοί αγοραστές προϊόντων που είναι 

διαφοροποιημένα. Καθώς η πίστη τους για ένα προϊόν ή την επιχείρηση που 

βρίσκεται πίσω από το προϊόν αυξηθεί, η ευαισθησία τους σε μια αύξηση της 

τιμής του προϊόντος περιορίζεται. Με αυτόν τον τρόπο οι αγοραστές δίνουν 

μικρότερη σημασία στην τιμή του προϊόντος γιατί πιστεύουν στην ποιοτική 

του υπεροχή. Η σχέση αυτή ανάμεσα στην πίστη στο όνομα του προϊόντος 

και στην ευαισθησία στην τιμή βοηθά την επιχείρηση να ανταγωνισθεί με τους 
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υπάρχοντες ανταγωνιστές. 

Μια επιχείρηση η οποία ακολουθεί τη στρατηγική της διαφοροποίησης 

προσπαθεί να διαφοροποιηθεί σε όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες. 

Όσο λιγότερο ομοιάζουν με τους ανταγωνιστές, τόσο περισσότερο 

προστατεύονται από τον ανταγωνισμό και τόσο μεγαλύτερη είναι η απήχησή 

τους στην αγορά. Έτσι, τα αυτοκίνητα Mercedes δεν είναι μόνο αυτοκίνητα 

γοήτρου. Προσφέρουν επίσης τεχνολογική υπεροχή, πολυτέλεια και 

αξιοπιστία, καθώς και πολύ καλά, αν και ακριβά, συνεργεία επισκευών. Όλοι οι 

παραπάνω παράγοντες διαφοροποίησης βοηθούν την Mercedes να αυξήσει τις 

πωλήσεις της, αμυνόμενη καλύτερα στους παράγοντες ανταγωνισμού. 

 

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διαφοροποίηση µπορεί διατηρηθεί µέσω της συνεχούς ύπαρξης 

αντιλαµβανόµενης αξίας από τους πελάτες για τα προϊόντα της επιχείρησης 

αλλά και µέσω της αδυναµίας των ανταγωνιστών να µιµηθούν τις 

δραστηριότητες και τις τακτικές που η επιχείρηση ακολουθεί για να παράγει τα 

µοναδικά της προϊόντα. Για τους παραπάνω λόγους η επιχείρηση συνήθως 

χρησιµοποιεί εµπόδια εισόδου σε άλλους ανταγωνιστές όπως τεχνογνωσία, 

διαφήµιση σε µεγάλη ποσότητα, σχέσεις µε κανάλια διανοµής ώστε να µπορεί 

πολύ δύσκολα κανείς να µπει στο πεδίο της και να την αµφισβητήσει. 

Επιπλέον διατήρηση του συγκεκριµένου πλεονεκτήµατος µπορεί να 

πραγµατοποιηθεί και όταν η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την παραγωγή των 

«διαφορετικών» προϊόντων της σε χαµηλότερο κόστος από άλλες 

επιχειρήσεις, δίνοντας στην επιχείρηση τη δυνατότητα ή να πουλήσει σε 

χαµηλότερη τιµή ή να έχει επιπλέον επιλογές στον τοµέα της διαφοροποίησης. 

Η διατήρηση του πλεονεκτήµατος της διαφοροποίησης πραγµατοποιείται όταν 

η εταιρεία χρησιµοποιεί περισσότερες πηγές και συνήθως συνδυασµούς 

περισσότερων δραστηριοτήτων για το µοναδικό προϊόν που προσφέρει στους 

πελάτες της. Έτσι είναι πιο δύσκολο για τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις να 
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µιµηθούν περισσότερες λειτουργίες παρά µια, και δίνεται η ευκαιρία στην 

εταιρεία να έχει µεγαλύτερη διάρκεια στον τοµέα που έχει επιλέξει (Porter, 

1985). Επίσης, όπως και στην περίπτωση της ηγεσίας κόστους έτσι και στη 

διαφοροποίηση η σπανιότητα και η δυσκολία αντιγραφής παίζουν ιδιαίτερο 

ρόλο. Στη συγκεκριµένη περίπτωση η δυσκολία αντιγραφής εµφανίζεται 

κυρίως στα χαρακτηριστικά των αγαθών της επιχείρησης, στην τοποθεσία, 

στις σχέσεις µε προµηθευτές που παρέχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αλλά 

και στη φήµη που η εταιρεία έχει αποκτήσει (Wheelen Hunger, 2008). 

ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ∆ΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Η διαφοροποίηση δεν οδηγεί πάντα σε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την 

επιχείρηση µιας και αρκετοί κίνδυνοι σχετίζονται µε την επιλογή της 

συγκεκριµένης στρατηγικής. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορεί να είναι (Thompson, 

Strickland, 1993): 

Η πιθανότητα να αντιληφθούν οι καταναλωτές µικρή αξία στη διαφοροποίηση 

που προσφέρουν τα προϊόντα της εταιρείας, οπότε να ρίξουν το βάρος στην 

απόκτηση άλλων αγαθών που καλύπτουν τις ίδιες ανάγκες και έχουν 

µικρότερο κόστος. 

Η δυνατότητα των ανταγωνιστών να µιµηθούν τις λειτουργίες της επιχείρησης 

που κάνουν τα προϊόντα της «µοναδικά». Ο κίνδυνος αυτός οδηγεί τις 

επιχειρήσεις να ψάχνουν συνεχώς νέες πηγές, τις οποίες οι ανταγωνιστές τους 

θα µπορέσουν δύσκολα ή και καθόλου να αντιγράψουν.   

Η προσπάθεια διαφοροποίησης πολλές φορές µπορεί να υπερβεί το 

µέτρο,οδηγώντας σε πολύ υψηλή τιµή για να καλυφθεί το κόστος. Η τιµή 

αυτή µπορεί να µην δικαιολογείται µε βάση την ποιότητα που το αγαθό 

προσφέρει ή µε βάση την αξία του σε σύγκριση µε αυτή των ανταγωνιστών. 

Πολλές φορές µάλιστα σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει η αντίληψη ότι όσο 

υψηλότερη είναι η τιµή τόσο περισσότερο εντυπωσιάζονται οι καταναλωτές, 

κάτι που όµως δεν ισχύει πάντοτε και σε όλες τις περιπτώσεις. 

Πολλές φορές τα στελέχη και οι υπεύθυνοι για λήψη αποφάσεων των 
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επιχειρήσεων δεν κατανοούν τι σηµαίνει «αξία» για τους καταναλωτές και 

δίνουν έµφαση σε λάθος χαρακτηριστικά του προϊόντος. Τα περισσότερα λάθη 

παρατηρούνται στην τάση των επιχειρήσεων να λαµβάνουν υπόψη τους µόνο 

τα απτά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος και να αγνοούν την αξία που 

δηµιουργούν τα µη απτά χαρακτηριστικά. 

      

 Πίνακας IV: Στρατηγική Διαφοροποίησης: Βασικά Σημεία  

 

 

Πηγή: Γεωργόπουλος (2013) 

 

Η επιχείρηση ενδιαφέρεται να χτίσει την εμπιστοσύνη των πελατών με το να 
παράγει προιόντα, τα οποία είναι ή φαίνονται μοναδικά στα μάτια των 
αγοραστών 

Βασική Ιδέα: να είναι η επιχείρηση ιδιαίτερη σε κάτι που έχει αξία στον αγοραστή 

Βάση της Διαφοροποίησης πρέπει να αποτελεί μια διακεκριμένη ικανότητα, κάτι 
για το οποίο η επιχείρηση είναι μοναδικά καλή σε σχέση με τους ανταγωνιστές 
της. 

Παράγοντες Διαφοροποίησης: Πραγματική ποιότητα, αντιληπτή ποιότητα, εικόνα, 
διαφήμιση, γόητρο, χαρακτηριστικά προιόντος, τεχνολογία, επιθυμίες αγοραστών 

Οι παράγοντες διαφοροποίησης πρέπει να είναι δύσκολα αντιγράψιμοι 

Υπερτίμηση είναι πιθανή γιατί οι αγοραστές βρίσκουν κάποια αξία λόγω 
διαφοροποίησης 

Ικανοποιητικά έσοδα οφείλονται σε υψηλά περιθώρια, μεγάλο όγκο παραγωγής ή 
σε συνδιασμό των δύο 

Υψηλά περιθώρια είναι πιθανά μόνο εάν οι τιμές διατηρούνται επαρκώς πάνω 
από το κόστος 

Μεγάλος όγκος παραγωγής διατηρείται μόνο εάν ο συνδιασμός τιμής-εικόνας ( ή 
οποιαδήποτε άλλη       βάση διαφοροποίησης) προσφέρει μεγαλύτερη αξία από 
τους ανταγωνιστές 
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 2.2.5  Ενοποιημένες στρατηγικές Ηγεσίας Κόστους και 

Διαφοροποίησης 

                                                                                         Πίνακας V 

 

 

2.2.6 Εστίαση 

Η στρατηγική της εστίασης έχει σαν σκοπό να εστιάσει η επιχείρηση σε ένα 

µικρό τµήµα της αγοράς για να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Η 

εταιρεία επιλέγει το συγκεκριµένο τµήµα και επικεντρώνει τις προσπάθειές της 

αποκλειστικά και µόνο σε αυτό. Το τµήµα της αγοράς που η επιχείρηση θα 

εστιάσει µπορεί να επιλεγεί µε διάφορα κριτήρια. Έτσι µπορεί να είναι ένα 

αγοραστικό κοινό, ένα τµήµα που έχει ιδιαίτερες ανάγκες, µια γεωγραφική 

αγορά ή ένα τµήµα µιας γραµµής προϊόντος (Γεωργόπουλος,2004). Η εστίαση 

µπορεί να πάρει δύο µορφές, την εστίαση στο κόστος και την εστίαση στη 

διαφοροποίηση. Και οι δύο µορφές στρατηγικής έχουν σαν βάση τη διάκριση 

του τµήµατος από το σύνολο της αγοράς. Η εστίαση στο κόστος αποβλέπει 

στην παραγωγή µε το µικρότερο δυνατό κόστος για λογαριασµό µιας 

γεωγραφικής αγοράς ή ενός µικρού τµήµατος αγοραστών. Για να αποκτήσει η 

 Ταυτόχρονη επιδίωξη χαμηλού κόστους και 
διαφοροποίησης 

 Επιτυχής υλοποίηση επιτρέπει υπερτίμηση 
προιόντος ή υπηρεσίας και παραγωγή με 
χαμηλό κόστος 

 Αποτελεί ίσως την πιο αξιοζήλευτη θέση 
 Η στρατηγική αυτή υποστηρίζεται από: 
• Ευέλικτα συστήματα παραγωγής 
• Ανασχεδιασμό Επιχειρηματικών Διαδικασιών 

(BPR) 
• Συστήματα Αμέσου Χρόνου (Just In Time) 
• Συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 
 Κίνδυνοι της στρατηγικής αυτής: 
• Όλοι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις 

στρατηγικές Ηγεσίας Κόστους και 
Διαφοροποίησης 

• Εύκολος αποκλεισμός στη μέση (stuck in the 
middle) 
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επιχείρηση ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προσφέρει ένα προϊόν 

διαφοροποιηµένο από τα υπόλοιπα που όµως έχει παραχθεί µε χαµηλό 

κόστος. Η εστίαση στη διαφοροποίηση αποβλέπει κι εκείνη σε µια οµάδα 

αγοραστών, γεωγραφική αγορά ή γραµµή προϊόντος µε σκοπό να ικανοποιήσει 

τις ανάγκες των αγοραστών καλύτερα και αποτελεσµατικότερα από τους 

ανταγωνιστές της (Wheelen Hunger, 2008). 

Οι Μ. Treacy F. Wierseman (1995) υποστηρίζουν ότι οι επιχειρήσεις που 

χρησιμοποιούν μια επιχειρηματική στρατηγική ώστε να αποκτήσουν 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, υπερέχουν σε μία τουλάχιστον από τις 

παρακάτω διαστάσεις της αξίας και είναι τόσο καλές όσο οι ανταγωνιστές τους 

στις υπόλοιπες δύο: 

 Λειτουργική Αριστεία: που σημαίνει ότι τα ενδοεπιχειρησιακά λειτουργικά 

τους συστήματα και διαδικασίες είναι σε θέση να τους δίνουν πλεονέκτημα 

κόστους  

 Υπεροχή Προϊόντος/ Υπηρεσίας: που σημαίνει ότι καθοδηγούν την αγορά 

με τη δύναμη της υπεροχής των προϊόντων και υπηρεσιών τους, 

παρέχοντας μια μοναδική προσφορά προϊόντος ή υπηρεσίας (πλεονέκτημα 

διαφοροποίησης)  

 Οικειότητα με τον Πελάτη: που σημαίνει ότι βρίσκονται τόσο κοντά στον 

πελάτη και έχουν εγκαταστήσει μια τόσο ισχυρή θέση που ο πελάτης δεν 

έχει την πρόθεση να αγοράσει από πουθενά αλλού (δημιουργία αξίας σ' 

αυτούς με αποτέλεσμα τη δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για 

την επιχείρηση).  

Όλοι οι οργανισμοί τείνουν να υιοθετήσουν ένα συνδυασμό των γνω-

ρισμάτων που προκύπτουν από αυτές τις διαστάσεις και κανένας δεν 

μπορεί να κυριαρχεί και στις τρεις, εκτός αν διαθέτει απεριόριστους πό-

ρους και του το επιτρέπει η αγορά.  
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ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

 

Η στρατηγική της εστίασης µπορεί να επιλεγεί στις περιπτώσεις που ισχύουν 

κάποιες από τις παρακάτω προϋποθέσεις (Thompson, Strickland, 1993): Το 

τµήµα της αγοράς που έχει επιλεγεί είναι αρκετά µεγάλο για να είναι 

επικερδές. 

 

 Το τµήµα της αγοράς έχει περισσότερες πιθανότητες να αναπτυχθεί 

ώστε να δώσει στην εταιρεία την ευκαιρία να µεγιστοποιήσει τις 

πωλήσεις της από το να µείνει στάσιµο ή να περιοριστεί. 

 

  Οι µεγάλοι ανταγωνιστές της επιχείρησης δε θεωρούν το τµήµα που 

έχει επιλεγεί για την εστίαση ως βασικό κοµµάτι στρατηγικής τους. Έτσι 

η εταιρεία δε θα έχει να αντιµετωπίσει επιχειρήσεις που είναι πιο πιθανό 

να την κερδίσουν κατά τη δραστηριοποίηση τους. 

 

 Η επιχείρηση έχει τους πόρους και τις ικανότητες να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες των καταναλωτών στους οποίους έχει εστιάσει. 

 

 Η επιχείρηση έχει τη δυναµική να αντιµετωπίσει ανταγωνιστικές 

επιχειρήσεις που είναι πιθανό να θελήσουν να εστιάσουν στο ίδιο τµήµα 

της αγοράς µε εκείνη.Για να συµβεί αυτό η εταιρεία θα πρέπει να θέτει 

υψηλά εµπόδια εισόδου και να δηµιουργεί «στενές» σχέσεις µε τους 

πελάτες της. 

 

 Η επιχείρηση έχει ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο πελάτης στον οποίο 

απευθύνεται αλλά και ποιοι είναι οι άµεσοι ανταγωνιστές που έχει να 

αντιµετωπίσει (Johnson,Scholes,Whittington,2008). 
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ΚΙΝ∆ΥΝΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

Όπως µε την επιλογή οποιασδήποτε στρατηγικής, έτσι και µε τη στρατηγική 

της εστίασης η επιχείρηση κινδυνεύει να χάσει το πλεονέκτηµά της έναντι 

ανταγωνιστών σε κάποιες περιπτώσεις. Οι κίνδυνοι που συνεπάγεται η 

στρατηγική της εστίασης είναι οι παρακάτω: 

 

  Η εξέλιξη του τµήµατος αγοράς που έχει επιλεγεί για εστίαση σε 

ένα πολύ ελκυστικό τµήµα για άλλες επιχειρήσεις µε συνέπεια την 

αύξηση του ανταγωνισµού. 

  Οι προτιµήσεις και οι ανάγκες του µικρότερου τµήµατος δεν 

παρουσιάζουν πλέον ιδιαίτερες διαφορές µε το σύνολο της αγοράς, κάτι 

που έχει ως συνέπεια το σύνολο των καταναλωτών να εξυπηρετούνται 

από όλους τους ανταγωνιστές (Thompson, Strickland, 1993). 

  Παρουσιάζονται στον κλάδο νέοι ανταγωνιστές που επιλέγουν 

µια πιο περιορισµένη στρατηγική εστίασης, που έχει σαν στόχο ένα πιο 

µικρό τµήµα αγοράς «κλέβοντας» µε αυτό τον τρόπο πελάτες από την 

επιχείρηση. 

  Οι υφιστάµενες ή και νέες επιχειρήσεις µιµούνται την ήδη 

υπάρχουσα επιχείρηση, µε συνέπεια η στρατηγική της εστίασης να µην 

είναι πλέον τόσο ελκυστική (Carpender, Sanders, 2007). 

  Υπάρχουν για διάφορους λόγους περισσότερα πλεονεκτήµατα 

για την περίπτωση που η επιχείρηση απευθύνεται σε µεγαλύτερο τµήµα 

αγοράς(Γεωργόπουλος, 2013). 
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Στρατηγική Εστίασης: Βασικά Σημεία  

 Αποτελεί μια στρατηγική Ηγεσίας Κόστους ή Διαφοροποίησης που 

εστιάζεται σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς  

 Η επιχείρηση επιλέγει ένα ή περισσότερα τμήματα πελατών σε μια 

αγορά. αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες, επιθυμίες ή ενδιαφέροντα 

τους και στη συνέχεια στοχεύει με ένα προϊόν ή υπηρεσία σχεδιασμένο 

αποκλειστικά γι' αυτούς  

 Η στρατηγική αυτή στηρίζεται στις διαφορές ανάμεσα σε τμήματα της 

αγοράς  

 Αντί να προσπαθεί να εξυπηρετήσει ολόκληρη την αγορά, η επιχείρηση 

εστιάζεται στην εξυπηρέτηση ενός συγκεκριμένου τμήματος (ή πολλών 

τμημάτων) μέσα στην αγορά.  

 Η τμηματοποίηση μπορεί να βασίζεται:  

 Στον πελάτη  

- ύψος εισοδήματος  

- επίπεδο εκπαίδευσης  

- ηλικία  

- περιοχές ενδιαφέροντος  

 Στο προϊόν  

 Στη γεωγραφική περιοχή 

 

 

2.3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

2.3.1 Ορισμός 

 

Η λειτουργική στρατηγική παρουσιάζει τον τρόπο µε τον οποίο θα ασκήσει τις 

λειτουργίες του το κάθε τµήµα της επιχείρησης στα πλαίσια της επιχειρησιακής 
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στρατηγικής και της στρατηγικής απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος, 

έχοντας ως σκοπό τη µεγιστοποίηση της παραγωγικότητας των πόρων που η 

επιχείρηση έχειστην κατοχή της (Wheelen Hunger, 2008) 

 

2.3.2 Τομείς Λειτουργικής Στρατηγικής 

 

Για την ανάπτυξη της λειτουργικής στρατηγικής τα στελέχη τη επιχείρησης θα 

πρέπει να εξετάσουν και να αναπτύξουν στρατηγικής για όλα τα τµήµατα της 

επιχείρησης καθένα από τα οποία αναλύεται παρακάτω: 

Στρατηγική Μάρκετινγκ. Μέσω της στρατηγικής µάρκετινγκ η επιχείρηση 

προσπαθεί να προωθήσει, να κάνει γνωστό και να πείσει τους καταναλωτές να 

επιλέξουν το προϊόν ή την υπηρεσία που η ίδια προσφέρει. Οι εναλλακτικές 

που η επιχείρηση µπορεί να επιλέξει αφορούν την ανάπτυξη της υπάρχουσας 

ή κάποιας νέας αγοράς, αλλά και την ανάπτυξη νέων προϊόντων για την 

υπάρχουσα ή για νέες αγορές. Εκτός βέβαια από τις παραπάνω µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και άλλες µέθοδοι που αφορούν είτε τη διαφήµιση είτε τον 

προσδιορισµό των τιµών (Wheelen Hunger, 2008). Για τη µέτρηση της 

αποτελεσµατικότητας της στρατηγικής µάρκετινγκ που η εταιρεία χρησιµοποιεί 

µπορεί να χρησιµοποιηθούν µεγέθη όπως η πιστότητα καταναλωτών-πελατών 

της και ο βαθµός που οι πελάτες της εταιρείας προσχωρούν σε ανταγωνιστές 

της επιχείρησης (Hill, Jones, 2001). 

Χρηµατοοικονοµική στρατηγική. Μέσω ανάπτυξης της χρηµατοοικονοµικής 

στρατηγικής τα στελέχη της εταιρείας αναζητούν πόρους και την 

καταλληλότερη πηγή απόκτησης τους ώστε να στηριχτεί η επιχειρηµατική και 

η επιχειρησιακή στρατηγική που η εταιρεία έχει αποφασίσει να εφαρµοσθεί 

(Wheelen Hunger, 2008). 

Στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης. Η στρατηγική της έρευνας και ανάπτυξης 

µπορεί να προσφέρει στην επιχείρηση σηµαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

µιας και µέσω των νέων διαδικασιών που η συγκεκριµένη λειτουργία 
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αναπτύσσει µπορεί να µειωθεί ο χρόνος παραγωγής, να αυξηθεί η 

παραγωγικότητα του προσωπικού και να µειωθεί το κόστος (Hill, Jones, 

2001). Το δίληµµα που τίθεται στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι αν η 

επιχείρηση θα πρέπει να είναι ο ηγέτης στην τεχνολογική αλλαγή του κλάδου 

ή να περιµένει και να ακολουθήσει τους ανταγωνιστές της στις τεχνολογικές 

εξελίξεις (Wheelen Hunger, 2008). 

Στρατηγική διαδικασιών. Η στρατηγική αυτή καθορίζει τον τρόπο και τις 

διαδικασίες παραγωγής των προϊόντων, τη σχέση της εταιείας µε τους 

προµηθευτές που συναναστρέφεται αλλά και τις πηγές που είναι απαραίτητο 

να χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία (Wheelen Hunger, 2008). 

Στρατηγική αγοράς. Η στρατηγική που χρησιµοποιείται για την αγορά των 

εξαρτηµάτων και άλλων πρώτων υλών που είναι απαραίτητα στη διαδικασία 

της παραγωγής µπορεί να µειώσει σηµαντικά το κόστος παραγωγής αλλά και 

να βελτιώσει σηµαντικά την επίδοση της επιχείρησης. Η επιχείρηση µπορεί να 

επιλέξει την προµήθεια αγαθών από ένα µόνο προµηθευτή ή να χρησιµοποιεί 

περισσότερες από µία πηγές. Επίσης πολλές επιχειρήσεις έχουν εφαρµόσει το 

Just-in-time σύστηµα µε βάση το οποίο οι πρώτες ύλες φθάνουν στην 

παραγωγική διαδικασία ακριβώς τη στιγµή που είναι απαραίτητες (Hill, 

Jones,2001). 

Στρατηγική προµηθειών. Η συγκεκριµένη στρατηγική έχει να κάνει µε την 

εισροή και την εκροή των προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία µε βάση 

ένα χαµηλό κόστος. Για τη διαδικασία του εφοδιασµού της επιχείρησης έχουν 

αναπτυχθεί κυρίως τρεις µορφές πραγµατοποίησης του. Η συγκέντρωση των 

καθηκόντων σε µία οµάδα ειδικών που έχουν ως στόχο να οµαλοποιήσουν την 

πορεία των προµηθειών ώστε να µην δηµιουργείται πρόβληµα στις 

παραγγελίες και τις πωλήσεις της επιχείρησης, το outsourcing δηλαδή η 

εξωτερική ανάθεση της διαδικασίας του εφοδιασµού της επιχείρησης αλλά και 

η χρησιµοποίηση του Ιnternet είναι οι µέθοδοι που επιλέγονται από τις 

επιχειρήσεις σε µεγαλύτερο βαθµό. 
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Στρατηγική ανθρωπίνων πόρων. Η στρατηγική ανθρωπίνων πόρων ασχολείται 

µε τη διάρθρωση του συνόλου των εργαζοµένων στην επιχείρηση. Το δίληµµα 

που πολλές φορές οι επιχειρήσεις και τα στελέχη που είναι αρµόδια για 

προσλήψεις είναι αν θα πρέπει να αποκτώνται ανειδίκευτοι και «φθηνότεροι» 

εργαζόµενοι ή µε περισσότερα προσόντα και δεξιότητες που στοιχίζουν όµως 

περισσότερα στην εταιρεία. Η αποτελεσµατικότερη στρατηγική που δίνει 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στην επιχείρηση είναι η απόκτηση ατόµων και 

από τις δύο οµάδες εργαζοµένων. 

 

 

2.3.3 Σημασία Λειτουργικής Στρατηγικής 

 

Η σηµασία που δίνεται στη διαµόρφωση και την ανάπτυξη της λειτουργικής 

στρατηγικής είναι πιθανόν µικρότερη από αυτή που δίνεται στη διαµόρφωση 

της επιχειρηµατικής και της επιχειρησιακής στρατηγικής. Αυτό µπορεί να 

συµβαίνει γιατί η λειτουργική στρατηγική ασχολείται µε το  

εσωτερικότηςεπιχείρησης,τις δραστηριότητες και τη δοµή των λειτουργιών 

των διαφόρων τµηµάτων. Αντίθετα οι άλλοι δύο τύποι στρατηγικών που 

χρειάζεται να αναπτύξει η επιχείρηση για να λειτουργήσει και να αντιµετωπίσει 

τους ανταγωνιστές της έχουν να κάνουν µε την ανάλυση και αξιοποίηση του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Με αυτό τον τρόπο τα στελέχη 

έχουν λιγότερο ενδιαφέρον να ασχοληθούν µε το εσωτερικό της εταιρείας. 

Επιπλέον πολλά από τα αντικείµενα της λειτουργικής στρατηγικής όπως αυτό 

του µάρκετινγκ ή της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων καθορίζονται κατά 

την ανάπτυξη της επιχειρησιακής στρατηγικής, µην αφήνοντας περιθώριο σε 

όσους ασχολούνται µε την ανάπτυξη της λειτουργικής στρατηγικής να πάρουν 

πρωτοβουλίες. 

Τέλος η τάση των ανθρώπων της επιχείρησης να δίνουν βάρος σε άλλες 

πτυχές των προϊόντων όπως η διαφήµιση και η δηµιουργία µιας ισχυρής 
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εικόνας στους καταναλωτές και λιγότερο στη λειτουργία της παραγωγής, 

µειώνει το ενδιαφέρον τους για τοµείς της λειτουργικής στρατηγικής. 

Παρόλα αυτά οποιαδήποτε επιχειρησιακή ή επιχειρηµατική στρατηγική και αν 

ακολουθήσει µια εταιρεία είναι αναγκαίο για την εύρυθµη λειτουργία της να 

υπάρχει κάποια σύνδεση ανάµεσα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της 

περιβάλλον. Έτσι και η λειτουργική στρατηγική θα πρέπει να αντιµετωπίζεται 

εξίσου σοβαρά ώστε όλοι οι πόροι και οι δυνατότητες της επιχείρησης να 

αξιοποιούνται και να δοµούνται µε τέτοιο τρόπο που να καλύπτουν τις 

αλλαγές και τα δεδοµένα της αγοράς και του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(Burnes, 2004). 
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3.  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

3.1 ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

Πολλοί είναι οι ορισμοί που έχουν διατυπωθεί διαχρονικά για το Marketing. 

Κάθε συγγραφέας αποδίδει έμφαση σε κάποιο διαφορετικό από τα στοιχεία 

του, γεγονός που δεν φέρνει σε αντίθεση τους επόμενους ορισμούς, αλλά 

αντίθετα τους αποδίδει συμπληρωματικό ρόλο. Κάποιοι από τους κυριότερους 

ορισμούς του Marketing είναι οι ακόλουθοι (Μάλλιαρης, 2001): 

Marketing είναι ένα συνολικό σύστημα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων έτσι, 

ώστε να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλλει και να διανέμει προϊόντα 

και υπηρεσίες που ικανοποιούν ανάγκες σε παρόντες και δυνητικούς πελάτες. 

Marketing είναι η ανάπτυξη και η οικονομική διανομή αγαθών και υπηρεσιών 

σε επιλεγμένα τμήματα καταναλωτών. 

 

Marketing είναι η διαδικασία μέσα σε μία κοινωνία με την οποία προβλέπεται ή 

επεκτείνεται η διάρθρωση της ζήτησης για οικονομικά αγαθά και υπηρεσίες και 

ακολούθως ικανοποιείται με τη σύλληψη, προβολή, συναλλαγή και φυσική 

διανομή αυτών των αγαθών και υπηρεσιών. 

Marketing αποτελεί η εκτέλεση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων που 

κατευθύνουν τη ροή των αγαθών και υπηρεσιών από τον παραγωγό στον 

καταναλωτή ή χρήστη (βιομηχανικό πελάτη). 

Marketing είναι η διαδικασία του σχεδιασμού και της εκτέλεσης της σύλληψης, 

τιμολόγησης, προβολής και διανομής ιδεών, αγαθών και υπηρεσιών ώστε να 

δημιουργηθούν συναλλαγές που ικανοποιούν σκοπούς ατόμων και 

οργανισμών. 

Ένας από τους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί πιο πρόσφατα και 

συγκεκριμένατο 2004, είναι εκείνος της Αμερικάνικης Ένωσης Marketing 
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(American Marketing Association), σύμφωνα με τον οποίο το Marketing 

αποτελεί μια οργανωσιακή λειτουργία και ένα σύνολο από ενέργειες που 

αποσκοπούν στην δημιουργία, την επικοινωνία και την απόδοση αξίας στους 

πελάτες, καθώς και στη διαχείριση των πελατειακών σχέσεων, με τρόπους που 

να ευνοούν τον οργανισμό και τους μετόχους(Kotler, 2003). 

Η πραγματοποίηση των συναλλαγών απαιτεί πολλή δουλειά και δεξιότητες. 

Διοίκηση του μάρκετινγκ γίνεται όταν μία τουλάχιστον πλευρά σε μια πιθανή 

συναλλαγή σκέφτεται τα μέσα για την επίτευξη των επιθυμητών 

ανταποκρίσεων από τις άλλες πλευρές. Θεωρούμε ότι η διοίκηση του 

μάρκετινγκ είναι η τέχνη και η επιστήμη της επιλογής αγορών στόχων και της 

προσέλκυσης, της διατήρησης, και της αύξησης του αριθμού των πελατών 

μέσω της δημιουργίας, της προσφοράς, και της επικοινωνίας ανώτερης αξίας 

στον πελάτη. 

Το Marketing αποτελεί έναν ανεξάρτητο κλάδο στο ευρύτερο πλαίσιο της 

επιστήμης της Διοίκησης των Επιχειρήσεων και μάλιστα έναν από τους πιο 

σημαντικούς, τις δραστηριότητες του οποίου πρέπει να ενσωματώσει στη 

λειτουργία της κάθε επιχείρηση η οποία επιθυμεί την επιτυχημένη και 

διαχρονική πορεία της. Κάθε μεγάλη επιχείρηση εντάσσει στο οργανόγραμμα 

της ένα τμήμα Marketing, ενώ όλο και περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

έχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους ένα ή και περισσότερα στελέχη 

Marketing, γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα που αποκτά η 

λειτουργία αυτή στον κόσμο των σύγχρονων επιχειρήσεων. 

Η έννοια της απόδοσης αξίας στον πελάτη είναι ίσως το κλειδί για την επιτυχή 

πορεία της επιχείρησης και την επίτευξη των στόχων της. Το τμήμα 

Marketing, λοιπόν,θα πρέπει να εντοπίζει τις ανάγκες των καταναλωτών και 

μέσα από τη λειτουργία τηςεπιχείρησης, να διαθέτει σε αυτούς εκείνα τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που θα ικανοποιούν τις ανάγκες αυτές 

προσφέροντας τους αξία. 

Η ιδιαίτερη συμβολή του Marketing για τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε άλλο 

οργανισμό, ακόμα και εκείνους που δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα, 
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έγκειται κατά κύριο λόγο στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

το οποίο έχει αυξήσει σημαντικά τις απαιτήσεις για την επιτυχία των 

επιχειρήσεων. Το παγκοσμιοποιημένο επιχειρησιακό περιβάλλον και οι 

παγκόσμιες αγορές προωθούν την ανάπτυξη των μεγάλων και πολυεθνικών 

επιχειρήσεων, θέτοντας έτσι σε δυσμενή θέση τις παραδοσιακές και εγχώριες 

επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αποδόσεις των 

μικρομεσαίων και εγχώριων επιχειρήσεων μειώνονται, ενώ αντίθετα ο 

κίνδυνος των επενδύσεων τους αυξάνεται. Για τους λόγους αυτούς οι 

επιχειρήσειςπροσπαθούν να δημιουργήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν. 

Μπορούμε να διακρίνουμε (Kotler & Keller, 2006) ανάμεσα στον κοινωνικό και 

το διοικητικό ορισμό του μάρκετινγκ. Ο κοινωνικός ορισμός δείχνει το ρόλο 

που το μάρκετινγκ παίζει στην κοινωνία. Ένας μάρκετερ είπε ότι ο ρόλος του 

μάρκετινγκ είναι να «συμβάλει στην ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου». Ένας 

κοινωνικός ορισμός που εξυπηρετεί το σκοπό μας είναι ο εξής: Το μάρκετινγκ 

είναι μια κοινωνική διαδικασία, με την οποία τα άτομα και οι ομάδες 

εξασφαλίζουν αυτά που χρειάζονται και θέλουν, μέσω της δημιουργίας, της 

προσφοράς, και της ελεύθερης ανταλλαγής με άλλους προϊόντων και 

υπηρεσιών αξίας. Όσον αφορά το διοικητικό ορισμό, το μάρκετινγκ 

περιγράφεται συνήθως ως «η τέχνη της πώλησης προϊόντων», αλλά ο κόσμος 

εκπλήσσεται όταν μαθαίνει ότι το πιο σημαντικό μέρος του μάρκετινγκ δεν 

είναι η πώληση. Η πώληση είναι απλώς η κορυφή του παγόβουνου του 

μάρκετινγκ. Ο Peter Drucker1, ένας κορυφαίος θεωρητικός του μάνατζμεντ, 

το θέτει ως εξής: 

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα υπάρχει πάντα ανάγκη για κάποια πώληση. 

Αλλά ο σκοπός του μάρκετινγκ είναι να κάνει την πώληση περιττή. Σκοπός του 

μάρκετινγκ είναι να μάθουμε και να καταλάβουμε τον πελάτη τόσο καλά, ώστε 

το προϊόν ή η υπηρεσία να του ταιριάζει και να πουλιέται από μόνη της. Στην 

ιδανική περίπτωση, το μάρκετινγκ πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα έναν πελάτη 

που να είναι έτοιμος αγοράσει. Το μόνο που θα χρειάζεται τότε θα είναι η 

διαθεσιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
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Το Marketing, λοιπόν, είναι προσανατολισμένο στην επίτευξη της προσπάθειας 

αυτής, δημιουργώντας αξία τόσο για την ίδια την επιχείρηση, όσο και για τους 

καταναλωτές – πελάτες της. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Γ. Σιώμκο2, 

η ιδεολογία του Marketing αποτελεί στις μέρες μιας μια επιχειρησιακή 

φιλοσοφία, η οποία εκφράζεται ως εξής: «το κλειδί στην επίτευξη των 

επιχειρησιακών στόχων είναι η δημιουργία και η διατήρηση στρατηγικού 

πλεονεκτήματος έναντι των ανταγωνιστών, προκειμένου να ικανοποιούνται οι 

ανάγκες και οι επιθυμίες των καταναλωτών μέσα από την προσφορά όσο το 

δυνατόν υψηλότερης αξίας προς αυτούς, λαμβάνοντας παράλληλα  υπόψη τη 

μακροχρόνια κοινωνική ευημερία». 

Τα βασικότερα στοιχεία της ιδεολογίας του Marketing στο πλαίσιο αυτό είναι 

τα 

εξής: 

Προσανατολισμός στην αγορά, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

κατανοούν τις ανάγκες των καταναλωτών και να εστιάζουν τις προσπάθειες 

τους στην προσφορά της καλύτερης δυνατής αξίας σε αυτούς, 

Προσανατολισμός στον ανταγωνιστή, ώστε οι επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

αποκτούν αλλά και να διατηρούν το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα και να 

προσφέρουν στους καταναλωτές υψηλή αξία με πιο αποδοτικό και 

αποτελεσματικό τρόπο από τους ανταγωνιστές. 

 

Εξωτερικός προσανατολισμός, προκειμένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν καλά 

τις εξελίξεις στο εξωτερικό τους περιβάλλον και να επιλέγουν εκείνες τις 

στρατηγικές που θα ταιριάζουν ανάμεσα στα ιδιαίτερα 

εσωτερικά χαρακτηριστικά τους και τις μεταβολές του περιβάλλοντος που τις 

επηρεάζουν, είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Κοινωνικός προσανατολισμός ώστε η επιχείρηση να διαμορφώνει το κοινωνικό 

και ανθρώπινο πρόσωπο της και να ενεργεί με τρόπους συμβατούς με τους 
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στόχους της κοινωνίας, όπως είναι η λογική διαχείριση των υλικών πόρων και 

η προστασία του περιβάλλοντος. 

Ίσως το πιο δύσκολο ως προς την επίτευξη του, από τα ανωτέρω στοιχεία 

είναι η μελέτη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Το Marketing καλείται να 

διαδραματίσει το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Το Marketing, λοιπόν, συλλέγει, 

αναλύει και εξάγει συμπεράσματα από πληροφοριακά στοιχεία του 

περιβάλλοντος, προκειμένου να εντοπίσει και να «υπηρετήσει», μέσω της 

προσφοράς αξίας, τους καταναλωτές (Σιώμκος, 2004). Το σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον, το οποίο χαρακτηρίζεται από δυναμισμό και 

συνεχείς μεταβολές, δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις εκείνες 

που θα εφαρμόζουν στρατηγικές που αναμένουν, προλαβαίνουν ή ακόμα και 

δημιουργούν εξελίξεις, αντί απλά να αντιδρούν σε αυτές. Από τα ανωτέρω 

στοιχεία, επομένως, προκύπτει ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος του Marketing 

για τις επιχειρήσεις. 

 

 

3.2  ΜΕΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (4Ps) 

 

Η οδός μέσα από την οποία η επιχείρηση επιτυγχάνει την ικανοποίηση των 

αναγκών και επιθυμιών της αγοράς στόχου, δηλαδή η μέθοδος με την 

οποίαυλοποιούνται οι πωλήσεις τού προϊόντος στους καταναλωτές είναι ένα 

μείγμα τεχνικών ενεργειών και στοιχείων marketing, το "μείγμα marketing" 

("marketing mix"). Το μείγμα marketing δεν είναι τίποτε άλλο από τον 

προσδιορισμό όλων των παραγόντων που επιδρούν ή επηρεάζουν την 

προώθηση των πωλήσεων της επιχείρησης. Η εξέταση και αλληλεξάρτηση των 

στοιχείων αυτών καταλήγει στην επιλογή του κατάλληλου μείγματος πού 

αντιστοιχεί στους στόχους της επιχείρησης. Το πρόγραμμα marketing είναι η 

οργανωμένη έκφραση των επιλογών αυτών και ο συνδυασμός των στοιχείων 
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μεταξύ τους. Έτσι καθίσταται ως ένα από τα βασικότερα concepts του 

μάρκετινγκ και είναι γνωστό ως τα 4Ps από τα αρχικά των λέξεων: 

“Product” (Προϊόν) 

“Price” (Τιμή) 

“Place” (Διανομή) 

“Promotion” (Προώθηση) 

 

Το μείγμα μάρκετινγκ, τα 4Ps δηλαδή, είναι τα εργαλεία εκείνα που 

χρησιμοποιεί ο marketer με τέτοιον τρόπο ώστε να επιτύχει την ανταπόκριση 

που θέλει από το κοινό στόχο του (target group). 

Όπως φανερώνει και η λέξη «μείγμα», η δουλειά του marketer είναι να 

επιτύχει το σωστό, ισορροπημένο μείγμα μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, στην 

περίπτωση που το προϊόν είναι κακό αλλά η διαφήμισή του είναι επιτυχημένη, 

δεν μπορούμε να μιλάμε για σωστό μείγμα μάρκετινγκ. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, το αποτέλεσμα δεν θα είναι θετικό καθώς, όπως λέγεται στο 

μάρκετινγκ, «nothing will kill a poor product faster than good advertising». 

Οι αποφάσεις που λαμβάνει ο marketer σχετικά με τα 4P είναι πολυδιάστατες 

και αλληλένδετες. Παραδείγματος χάριν, όσον αφορά στο προϊόν, μερικές από 

τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο marketer έχουν να κάνουν με το brand 

name, τη συσκευασία, το design, την ποιότητα, την ποικιλία, τα 

χαρακτηριστικά, τις εγγυήσεις κ.λπ. Αντιστοίχως, ουκ ολίγες είναι οι 

αποφάσεις σχετικά με την τιμολόγηση, την διανομή και την προώθηση. 

 

3.2.1 Το προϊόν (product) 

 

Το προϊόν είναι ένα σύστημα που αποτελείται από υλικά στοιχεία (αγαθά) και 
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άυλα στοιχεία (υπηρεσίες και ιδέες). Το προϊόν προσφερόμενο στην αγορά 

καλύπτει ανάγκες των καταναλωτών και δημιουργεί ωφέλεια. Το προϊόν με 

την παραπάνω έννοια καλείται συχνά συνολικό προϊόν (total product) και 

αποτελεί σπουδαίο αντικείμενο του Marketing. Οι καταναλωτές αγοράζοντας 

ένα προϊόν αγοράζουν τόσο τα φυσικά χαρακτηριστικά όσο και τα συμβολικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Αυτά μάλιστα τα συμβολικά χαρακτηριστικά 

παίζουν συχνά τόσο σπουδαίο ρόλο στην επιλογή του καταναλωτή ώστε η 

αναζήτησή τους να είναι πρωταρχικής σημασίας για την έρευνα Marketing. Τα 

συμβολικά χαρακτηριστικά λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των 

εξωτερικών χαρακτηριστικών των διαφόρων προϊόντων. Επίσης τα 

χαρακτηριστικά αυτά τονίζονται ιδιαίτερα στις διαφημιστικές καμπάνιες. Ο 

καταναλωτής είναι ενήμερος για ορισμένα προϊόντα, κάθε ένα από τα οποία 

έχει τη δική του εικόνα. 

Μια επιχείρηση επιδιώκει να τοποθετήσει το προϊόν της ή τα προϊόντα της 

μέσα σε μια αγορά με τέτοιο τρόπο ώστε η εικόνα του προϊόντος της να είναι 

ισχυρότερη από εκείνη των ανταγωνιστών της ή αν δεν υπάρχουν 

ανταγωνιστές, η εικόνα του προϊόντος της να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να 

προτιμηθεί από τους αγοραστές έναντι των άλλων διαφορετικών επιλογών. 

Μια σειρά προϊόντων είναι ένα σύνολο προϊόντων μιας επιχείρησης που 

σχετίζονται μεταξύ τους. 

Η συσκευασία του προϊόντος έχει ως σκοπό να κάνει ευκολότερη τη μεταφορά 

του προϊόντος και να το προστατεύσει από τις φθορές. Με τη πάροδο του 

χρόνου και την εξέλιξη του Marketing έγιναν φανερά και άλλα σημεία στα 

οποία η συσκευασία του προϊόντος μπορούσε να παίξει σημαντικό ρόλο. Έτσι 

η συσκευασία ενός προϊόντος μπορεί να έχει κατάλληλο σχήμα και μορφή να 

προστατεύσει το προϊόν αλλά και για να το προβάλει στους καταναλωτές. Γι’ 

αυτό δίνεται μεγάλησημασία στο σχεδιασμό της συσκευασίας και ιδιαίτερα στα 

σχέδια ή κείμενα που τυπώνονται πάνω στη συσκευασία. Με αυτόν τον τρόπο 

γίνεται καλύτερη παρουσίαση του προϊόντος ή ακόμα και η διαφοροποίηση 

του προϊόντος ώστε να διευκολύνεται ο πελάτης στην ανεύρεση του στα 

ράφια των καταστημάτων, ενώ συγχρόνως γίνεται ευκολότερη η διανομή του 
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από τους ενδιάμεσους. Με ορισμένα είδη συσκευασίας προβάλλεται και η ίδια 

η επιχείρηση ή κάποια χαρακτηριστική σειρά προϊόντων της επιχείρησης ώστε 

τελικά γίνεται ευκολότερη η προώθηση και άλλων προϊόντων της επιχείρησης. 

Τα σπουδαιότερα σημεία που αφορούν την επιλογή της συσκευασίας είναι: το 

σχήμα, μέγεθος και υλικό κατασκευής, το χρώμα ή τα σχήματα και κείμενα 

που θα τυπωθούν στην συσκευασία όπως και ο κατάλληλος συνδυασμός 

συσκευασίας-σήματος, η προστασία που δίνεται με την συσκευασία στο 

προϊόν και τέλος το κόστος. 

Σήμα είναι το όνομα, το σύμβολο ή το σχέδιο ή ακόμα ένας συνδυασμός 

αυτών που προσδιορίζει προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης και τα 

διαφοροποιεί 

από εκείνα των ανταγωνιστών. Συχνά το σήμα έχει μια γενικότερη έννοια και 

αναφέρεται στην ίδια την επιχείρηση και στην εικόνα της στην αγορά. 

 

Το σήμα αποτελείται από 2 κύρια μέρη: 

1) Το όνομα που προφέρεται και αποτελείται από λέξεις, γράμματα και 

αριθμούς. 

 2) Το σύμβολο που αναγνωρίζεται οπτικά (σχέδιο, χρώμα, διακριτικό 

γράμμα). 

Το εμπορικό σήμα (trademark) είναι το σήμα εκείνο στο οποίο έχει δοθεί 

νομοθετική προστασία. 
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3.2.2 Η τιμολόγηση των προϊόντων/ υπηρεσιών (price) 

 

Η διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής, στο πλαίσιο του μίγματος- 

μάρκετινγκ, είναι μια από τις πιο σημαντικές και δύσκολες αποφάσεις, που 

καλούνται να πάρουν τα στελέχη μιας επιχείρησης. Η σημαντικότητα και η 

δυσκολία οφείλονται αφενός μεν στην αλληλεπίδραση των παραγόντων της 

αγοράς - καταναλωτές, εμπόριο, ανταγωνισμός, που επηρεάζουν τη λήψη των 

αποφάσεων, και αφετέρου στην ταχύτητα με την οποία πρέπει να 

λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις, καθώς και στην άμεση επίδραση που έχουν 

στα οικονομικά αποτελέσματα μιας επιχείρησης. 

Η τιμολογιακή πολιτική αποτελείται από ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών 

που πρέπει ν’ ακολουθήσουν τα στελέχη, προκειμένου να προσδιορίσουν και 

να διατηρήσουν την τιμή ενός προϊόντος, καθώς και τις τυχόν παρεχόμενες 

εκπτώσεις, σε τέτοιο επίπεδο που να καλύπτουν τα κόστη, να μεγιστοποιούν 

τη ζήτηση στο δεδομένο κύκλο ζωής του προϊόντος, να ταιριάζουν με 

το προαποφασισμένο «positioning» του προϊόντος, να διασφαλίζουν τη 

βιωσιμότητα και τη μακροχρόνια ανάπτυξη της επιχείρησης. 

 

Για τη διαμόρφωση της τιμολογιακής της πολιτικής, η διοίκηση της 

επιχείρησης πρέπει να: 

• προσδιορίσει σαφώς τους στόχους της τιμολόγησης 

• αναλύσει τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ζήτησης για κάθε 

προϊόν ή υπηρεσία 

• εκτιμήσει το κόστος 

• αναλύσει τις συνθήκες του ανταγωνισμού σε επίπεδο τιμών και 

προσφορών 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[98] 
 

• επιλέξει τη μέθοδο τιμολόγησης 

• προσδιορίσει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας 

Ωστόσο, για να μπορεί ένα στέλεχος του Μάρκετινγκ να πάρει σωστές 

αποφάσεις σχετικά με την πολιτική τιμών, θα πρέπει προηγουμένως να έχει 

κατανοήσει την έννοια και τη σημασία ορισμένων βασικών στοιχείων (σταθερό 

και μεταβλητό κόστος, συνεισφορά, νεκρό σημείο) που επηρεάζουν τα 

οικονομικά αποτελέσματα των διαφόρων προϊόντων και υπηρεσιών. 

3.2.3 Διανομή (place) 

 

Το πού, και πώς μπορεί να βρει ο καταναλωτής ένα προϊόν προς αγορά 

εξαρτάται από την διανομή. Η διανομή ενός προϊόντος είναι το σύνολο των 

λειτουργιών και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για να μεταβιβαστεί το 

προϊόν από τον παραγωγό στον καταναλωτή. Οι λειτουργίες της διανομής 

γίνονται μέσω καναλιών διανομής. 

 

Με τον όρο κανάλια διανομής εννοούμε όλες τις επιχειρήσεις, ομάδες ή άτομα 

που παρεμβαίνουν στις λειτουργίες της διανομής ή ενδιάμεσοι. Τα κανάλια 

διανομής είναι απλά ή πολύπλοκα ανάλογα με το είδος των προϊόντων που 

διακινούνται και την επιλογή που κάνουν οι επιχειρήσεις. Η διανομή είναι το 

λιγότερο ευέλικτο στοιχείο του marketing mix και αυτό διότι από την στιγμή 

που μια επιχείρηση επιλέξει το κατάλληλο γι ‘αυτήν κανάλι διανομής, είναι 

πολύ δύσκολο να το αλλάξει και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι 

‘’ενδιάμεσοι’’, οι οποίοι διακρίνονται σε αντιπροσώπους, μεσίτες, 

χονδρέμπορους και λιανέμπορους, είναι χρήσιμοι για να λειτουργήσουν 

ικανοποιητικά τα κανάλια διανομής. Εξαιτίας της πείρας τους μειώνουν τους 

πιθανούς κινδύνους και πολλές περιπτώσεις μειώνουν και το κόστος. Σε 

κάποιες άλλες όμως περιπτώσεις μπορεί να εκμεταλλευτούν τον ηγετικό τους 

ρόλο σε μερικές αγορές. 
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Τέλος ένα μεγάλο μέρος της διανομής περιλαμβάνει τη φυσική διανομή που 

είναι η μεταφορά και παράδοση σε καθορισμένο τόπο και χρόνο και σε καλή 

κατάσταση κάθε είδους προϊόντων.Η φυσική  διανομή περιλαμβάνει την 

εξυπηρέτηση πελατών, τον έλεγχο αποθεμάτων, τη συσκευασία, την 

αποστολή, την μεταφορά και τέλος την παραλαβή προϊόντων. 

 

3.2.4 Eνέργειες προβολής και προώθησης (Promotion) 

  

Οι ενέργειες προβολής και προώθησης στοχεύουν στο να δημιουργήσουν μια 

συγκεκριμένη εικόνα για την επιχείρηση και τα προϊόντα της στα μάτια 

τουκαταναλωτή. Εδώ για κάθε προϊόν ξεχωριστά, ή για ενότητες προϊόντων, 

θα πρέπει να σχεδιάζονται, συγκεκριμένες ενέργειες (τύπους προβολής), που 

θα έχουν να κάνουν αφενός μεν με την γνωστοποίηση της ύπαρξης του 

προϊόντος/ υπηρεσίας στην αγορά, αφετέρου δε, να πείσουν τους 

καταναλωτές να καταναλώνουν τα προϊόντα της εκάστοτε εταιρίας. 

Υπάρχουν 4 βασικοί τύποι προβολής που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

μια επιχείρηση: 

 Η διαφήμιση, η οποία είναι μια πληρωμένη και απρόσωπη παρουσίαση ιδεών, 

αγαθών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων ή ατόμων από μια διαφημιστική μονάδα. 

Τα κύρια μέσα που χρησιμοποιούνται για την διαφήμιση είναι η τηλεόραση, το 

ραδιόφωνο, τα περιοδικά, εφημερίδες και το ταχυδρομείο (αποστολή 

διαφημιστικών εντύπων). 

Η δημοσιότητα, η οποία είναι μη-πληρωμένη και απρόσωπη παρουσίαση 

ιδεών, αγαθών, υπηρεσιών, επιχειρήσεων ή ατόμων με την βοήθεια 

δημοσιεύσεων (άρθρων, ειδήσεων) συνεντεύξεων τύπου, φωτογραφιών ή με 

ευνοϊκή παρουσίαση μέσω του ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. Παρόλο που η 

δημοσιότητα δεν είναι πληρωμένη διαφήμιση έχει κόστος γιατί χρειάζονται 

άτομα με ειδικές γνώσεις, επαφές, γνωριμίες και προσβάσεις στα μαζικά μέσα 

που πληρώνονται. 
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Η προσωπική πώληση, η οποία είναι άμεση και προφορική επικοινωνία και 

παρουσίαση προϊόντων σε ένα ή περισσότερους πιθανούς αγοραστές από τους 

πωλητές. Η προσωπική πώληση είναι εξαιρετικά επιτυχής μέθοδος προώθησης 

προϊόντων αλλά απαιτεί σημαντικό κόστος που οφείλεται στις αμοιβές των 

πωλητών, στα ποσοστά τους, στα γενικά τους έξοδα και στα έξοδα 

εκπαίδευσης. Τα προϊόντα που προωθούνται με την μέθοδο των προσωπικών 

πωλήσεων είναι σχετικά ακριβά είδη που απευθύνονται σε ένα μεγάλο αριθμό 

καταναλωτών που εκτείνονται σε μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Επίσης 

κατάλληλα προϊόντα είναι εκείνα που παρουσιάζουν κάποια ιδιαίτερα τεχνικά 

χαρακτηριστικά. 

Η προώθηση των πωλήσεων, η οποία περιλαμβάνει όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που αφορούν την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών και δεν 

περιέχονται στις τρεις προηγούμενες κατηγορίες της διαφήμισης, της 

δημοσιότητας και της προσωπικής πώλησης. Η προώθηση των πωλήσεων 

γίνεται προς τους καταναλωτών και προς τα μέλη των καναλιών διανομής. 

Παραδείγματα προώθησηςτων πωλήσεων για τους καταναλωτές είναι: τα 

κουπόνια έκπτωσης ή προσφορών, τα δωρεάν δείγματα, οι εκπτώσεις, τα 

ερωτηματολόγια που κερδίζουν όσοι τα συμπληρώσουν σωστά ή τα τυχερά 

παιχνίδια, η διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκθέσεις, που προβάλουν τα 

προϊόντα μέσα στα καταστήματα λιανικής, οι προσφορές ή τα δώρα στους 

παλιούς πελάτες όταν φέρνουν - συστήνουν - νέους πελάτες και με επιδείξεις 

των προϊόντων σε ειδικές συγκεντρώσεις ή και σε υπαίθριους χώρους. 

Επιπλέον η προώθηση των πωλήσεων πραγματοποιείται με συναντήσεις σε 

εκθέσεις, με συγκεντρώσεις για διάφορους σκοπούς όπως η επίδειξη νέων 

προϊόντων ή εκπαιδευτικά σεμινάρια, με ειδικές εκπτώσεις ή προσφορές, με 

ποσοστά για την προώθηση κάποιου προϊόντος, με προσφορά δωρεάν 

εμπορεύματος σαν ποσοστό έκπτωσης πάνω στις αγορές, με προσφορά 

δειγμάτων για επίδειξη και με κάθε είδους δώρα. 
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3.3 ΤΟ ΜΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

«Στις υπηρεσίες το μίγμα του Μάρκετινγκ περιλαμβάνει τρία επιπρόσθετα 

στοιχεία (3Ρs) που αποτελούν σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα στοιχεία αυτά είναι: 

 

 οι άνθρωποι (people) 

 

 οι διαδικασίες (proedures) 

 

 το περιβάλλον της επιχείρησης (physical evidence) 

 

Πιο αναλυτικά έχουμε: 

Οι άνθρωποι 

Οι άνθρωποι αποτελούν σημαντικό στοιχείο του μίγματος Μάρκετινγκ, γιατί 

είναι αναπόσπαστο στοιχείο της προσφοράς υπηρεσιών. Για παράδειγμα, η 

ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει μια τράπεζα, μια αεροπορική εταιρία 

ή ένα εμπορικό κατάστημα συνδέεται στενά με την εξυπηρέτηση που 

προσφέρει ο υπάλληλος τηςτράπεζας, η αεροσυνοδός, η πωλήτρια ή ο 

καταστηματάρχης ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο της επιχείρησης που έρχεται 

σε έμμεση ή άμεση επαφή με τους πελάτες. 

Οι διαδικασίες 

Η φύση των διαφόρων διαδικασιών, ο βαθμός πολυπλοκότητάς τους και ο 

χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωσή τους αποτελούν επίσης σημαντικά 

στοιχεία του μίγματος Μάρκετινγκ. Για παράδειγμα, η μεταφορά χρηματικών 
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ποσών από ένα τραπεζικό λογαριασμό σε κάποιον άλλο μπορεί να γίνει με 

επίσκεψη στο τραπεζικό κατάστημα κατά τις εργάσιμες ώρες ή μέσω ΑΤΜ, 

τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού υπολογιστή από το γραφείο ή το σπίτι του πελάτη 

χωρίς αυτός να είναι υποχρεωμένος να επισκεφθεί την τράπεζα. Είναι 

προφανές ότι η τράπεζα που δίνει τη δυνατότητα τραπεζικών συναλλαγών, 

όπως αυτές που προαναφέρθηκαν, προσφέρει καλύτερης ποιότητας 

εξυπηρέτηση στους πελάτες της. 

 

Το περιβάλλον της επιχείρησης 

Η τοποθεσία στην οποία λειτουργεί μια επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών, 

όπως ένα ξενοδοχείο, εστιατόριο, πολυκατάστημα κ.λπ., ο εξωτερικός και 

εσωτερικός του διάκοσμος, η λειτουργικότητα καθώς και η ασφάλεια και 

υγιεινή των χώρων τηςείναι επίσης απόλυτα συνδεδεμένα με την ποιότητα 

των προσφερομένων υπηρεσιών. 

Κατά συνέπεια και αυτό το στοιχείο συμπεριλαμβάνεται στο Μίγμα του 

Μάρκετινγκ των υπηρεσιών. Με την προσθήκη των τριών στοιχείων που 

προαναφέρθηκαν, το σύνολο των στοιχείων του μίγματος Μάρκετινγκ, στην 

περίπτωση των υπηρεσιών,ανέρχεται σε επτά». 

 

3.4 MARKETING PLAN 

 

Το σχέδιο μάρκετινγκ αποτελεί ένα γραπτό σχέδιο που απαντά στα ακόλουθα 

(Σιώμκος, 2004): 

Πως φθάσαμε ως εδώ; 

Που βρισκόμαστε τώρα; 

Που θέλουμε να πάμε στο μέλλον; 
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Πως θα πάμε εκεί; 

Το σχέδιο μάρκετινγκ είναι αναγκαίο προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιτυχία 

ενός προϊόντος στην αγορά. Οι ενέργειες μπορεί να αναφέρονται σε ένα 

προϊόν, σε μια γραμμή προϊόντων σε όλα τα σημαντικά προϊόντα της 

επιχείρησης ή ακόμη και στην ίδια της επιχείρηση. Με τον όρο σχέδιο 

μάρκετινγκ εννοείται μια συστηματική προσέγγιση της οργάνωσης της 

προσπάθειας marketing για την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων3. 

Την ευθύνη για την προετοιμασία και την σύνταξη του Marketing Plan έχουν 

συνήθως τα εξής στελέχη: ο Διευθυντής Marketing, ο Αντιπρόεδρος 

Marketing, ο product ή ο brand manager, τα στελέχη των τμημάτων 

Πωλήσεων, Διαφήμισης ή Έρευνας και τέλος το προσωπικό του τμήματος 

Σχεδιασμού. Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού ενός σχεδίου μάρκετινγκ θα 

πρέπει να λαμβάνουν μέρος και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη (Σιώμκος, 

2004). 

Όσον αφορά στα χρονικά πλαίσια του σχεδιασμού, αυτά εξαρτώνται κατά 

κύριο λόγο από τη φύση της βιομηχανίας – αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται η επιχείρηση, καθώς και από την ιδιαίτερη φύση του 

συγκεκριμένου προϊόντος. Συνήθως ένα σχέδιο μάρκετινγκ διαρκεί από 3 έως 

5 έτη. Υπάρχουν βέβαια οι απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου, ώστε να 

λαμβάνουν χώρα οι απαραίτητες αλλαγές στη στρατηγική και τα 

προγράμματα, όταν οι εξωτερικοί αλλά και εσωτερικοί παράγοντες το 

επιβάλλουν (Σιώμκος, 2004). 

Κάποια βασικά στοιχεία τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν ένα Marketing Plan 

προκειμένου να είναι επιτυχημένο, είναι τα ακόλουθα4: 

Πρέπει να λαμβάνει στοιχεία και να συμφωνεί με το Business Plan της 

επιχείρησης, του οποίο εξάλλου αποτελεί και συστατικό μέρος 

Πρέπει να χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και να έχουν σε αυτό εύκολη 

πρόσβαση όλοι οι ενδιαφερόμενοι, ώστε να αξιοποιείται και από τα στελέχη 

αλλά και να παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση σε συνεργάτες και άμεσα 
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εμπλεκόμενους με την επιχείρηση ή με το συγκεκριμένο προϊόν 

Πρέπει να βασίζεται στην κατάλληλη πληροφόρηση, χωρίς να λαμβάνει 

άσκοπα τεράστια έκταση 

Πρέπει να είναι βασισμένο στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της επιχείρησης 

Πρέπει να θέτει συγκεκριμένους και σαφείς στόχους, οι οποίοι να είναι 

μετρήσιμοι ώστε να μπορούν να αξιολογούνται και τα σχετικά αποτελέσματα 

Πρέπει να αποτελεί ένα δυναμικό κείμενο, το οποίο να επανεξετάζεται σε 

τακτά χρονικά διαστήματα και να ενσωματώνει τις αλλαγές που επιβάλλονται 

από το περιβάλλον της επιχείρησης, ώστε να μπορεί με ευκολία να 

εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που προκύπτουν και να αντιμετωπίζει τις απειλές. 

Όσον αφορά τη δομή ενός Marketing Plan, υπάρχουν κάποια απαραίτητα 

συστατικά μέρη τα οποία πρέπει να περιλαμβάνει και είναι η ανάλυση της 

τρέχουσας κατάστασης (ανάλυση αγοράς, SWOT analysis, ανάλυση του 

ανταγωνισμού), διαμόρφωση της στρατηγικής Marketing,

 προβλέψεις πωλήσεων αλλά και προϋπολογισμός δαπανών. Τα 

στοιχεία αυτά είναι τα ελάχιστα που απαιτούνται για ένα σωστό Marketing 

Plan, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είναι αρκετά για να του αποφέρουν 

την επιτυχία (Berry and Wilson, 2001). 

Τα περιεχόμενα ενός Marketing Plan μπορεί να διαφέρουν μεταξύ των 

επιχειρήσεων, όχι όμως ως προς τα βασικά συστατικά τους μέρη που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως. Ο Σιώμκος, παρουσιάζει τα βασικά μέρη ενός 

πλήρους Marketing Plan,όπως υιοθετούνται από την συντριπτική πλειονότητα 

των επιχειρήσεων σήμερα (Σιώμκος, 2004): 

Εισαγωγή – Βασική Περίληψη για τον Διευθυντή (Executive Summary) 

Ανάλυση Παρούσας Κατάστασης 

Ο κύριος σκοπός αυτής της ενότητας είναι η περιγραφή των αγορών στις 

οποίες συμμετέχει η επιχείρηση, των προϊόντων που παράγει καθώς και των 
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τάσεων της κάθε αγοράς. Προκειμένου να αποκομίσουμε μια πλήρη εικόνα 

προβαίνουμε σε ανάλυση (Μάλλιαρης, 2001): 

Του μακροπεριβάλλοντος, δηλαδή των δημογραφικών, οικονομικών και 

επιχειρηματικών συνθηκών που επικρατούν καθώς και του τεχνολογικού, 

πολιτικού,νομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης. 

Της αγοράς, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικές με το μέγεθος, την ανάπτυξη 

και τις τάσεις ολόκληρης της αγοράς καθώς και κάθε σχετικού τμήματος ή 

κατηγορίας της αγοράς που θα περιλαμβάνουν μεθόδους βιομηχανικής 

ανάπτυξης, εισαγωγής νέων τεχνολογιών ή νέων προϊόντων και εκτιμήσεις για 

τις επενδύσεις των ανταγωνιστών στον τομέα του marketing. 

Των ανταγωνιστών, καταγράφοντας τους κύριους ανταγωνιστές και τη θέση 

τους στην αγορά, το μέγεθος των ανταγωνιστών σε χρηματικές μονάδες, το 

μερίδιο αγοράς και το μέγεθος των πωλήσεων τους καθώς επίσης δίνοντας 

έμφαση στις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους σε σύγκριση με το προϊόν ή την 

παρεχόμενη υπηρεσία της. 

Της αγοράς - στόχου και πελατών, περιγράφοντας την αγορά - στόχο σε 

επίπεδο δημογραφικό, ψυχογραφικό, κλάδου και αγοραστικής συμπεριφοράς, 

καταγράφοντας τις επιθυμίες, ανάγκες, συμπεριφορά των καταναλωτών ή 

βιομηχανικών αγοραστών, εντοπίζοντας που βρίσκονται οι πελάτες και πως 

μπορούμε να τους προσεγγίσουμε καθώς και ποιες κατηγορίες ή τμήματα 

ολόκληρης της αγοράς αναπτύσσονται ή παρακμάζουν και γιατί. 

Της πολιτικής του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία των τελευταίων 

πέντε ετών αναφορικά με τις πωλήσεις, το κέρδος, το ιστορικό του προϊόντος, 

του κόστους παραγωγής, των δαπανών marketing και προώθησης και την 

περιγραφή του συστήματος πωλήσεων. 
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1.Υποθέσεις Σχεδιασμού 

2.Προβλήματα και Ευκαιρίες 

3.Στόχοι Marketing 

4.Στρατηγικές Marketing 

5.Προγράμματα Marketing και Εφαρμογή της Στρατηγικής Marketing 

6.Οικονομικά Κείμενα (προϋπολογισμοί κλπ.) 

7.Μέθοδοι Παρακολούθησης και Ελέγχου 

8.Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης και Εναλλακτικές Στρατηγικές 

9.Παράρτημα (περιλαμβάνει όλα τα σημαντικά στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν 

στην ανάλυση που προηγήθηκε, όπως και το υλικό εκείνο που δεν είναι άμεσα 

σχετικό με το Marketing Plan. 

Με βάση τα περιεχόμενα ενός Marketing Plan προκύπτει ότι τα απαραίτητα 

στάδια για την διαδικασία κατάρτισης του είναι σε γενικές γραμμές τα εξής 

(Σιώμκος,2004): 

α) Ανάλυση της παρούσας κατάστασης, δηλαδή τόσο των ενδογενών (πόρων 

και ικανοτήτων της επιχείρησης) όσο και των εξωγενών (ανταγωνιστές, 

καταναλωτές, περιβάλλον) παραγόντων της επιχείρησης. 

β) Εντοπισμός των προβλημάτων και των ευκαιριών, με βάση την ανάλυση 

της παρούσας κατάστασης που προηγήθηκε, με βάση τα αποτελέσματα της 

ανάλυσης της παρούσας κατάστασης εντοπίζουμε τις ευκαιρίες και τις απειλές 

ως προς το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, καθώς και τις δυνάμεις και 

αδυναμίες ως προς το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης σε σχέση με 

άλλες επιχειρήσεις. 

γ) Καθορισμός των στόχων του Marketing, των στρατηγικών και των 

προγραμμάτων του Marketing, πρέπει να δοθεί απάντηση στο ερώτημα «πού 

επιθυμούμε να πάμε;» καθορίζοντας το περιεχόμενο, τη γεωγραφική 
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διάσταση, την αγορά - στόχο, τη χρονική και ποσοτική διάσταση, θέτοντας 

παράλληλα και τα κριτήρια μέτρησης επίτευξης στόχων. Αρχικά 

παρουσιάζονται οι εναλλακτικές στρατηγικές (τα υπέρ και τα κατά της κάθε 

μιας), στη συνέχεια γίνεται επιλογή της προσφορότερης στρατηγικής με 

σύγχρονη αιτιολόγηση της συγκεκριμένης επιλογής. 

Για τη επιλογή της στρατηγικής marketing θα ληφθούν υπόψη τα κάτωθι 

(Βάθης, 

2000): 

 

 Περιγραφή της αγοράς στόχου 

 Ανταγωνιστικά τμήματα της αγοράς στα οποία η επιχείρηση θα 

τοποθετηθεί 

 Κανάλια – Δίκτυα Διανομής 

 Τοποθέτηση επιχείρησης και προϊόντων της στην αγορά σε σχέση με 

τους ανταγωνιστές 

 Συγκριτικά πλεονεκτήματα - μοναδικότητα προϊόντων στην αγορά 

 Τιμολογιακή στρατηγική σε σχέση με τους ανταγωνιστές 

 Επιλογή ηγετικής θέσης ή στρατηγική διείσδυσης αγοράς- 

χρηματοδότηση 

 Έρευνα και ανάπτυξη 

 Στρατηγικές για τα έξοδα της έρευνας αγοράς 

 

 

δ) Ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών και των προγραμμάτων για την 

επίτευξη των στόχων του Marketing και καθορισμός του χρονικού ορίζοντα 

εφαρμογής τους, 

 

ε) Εκτίμηση των αναμενόμενων κερδών και όλων των 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[108] 
 

οικονομικών αποτελεσμάτων της προσπάθειας που παρουσιάζεται στο 

προηγούμενο στάδιο, καθώς και πρόβλεψη για το πώς θα αντιμετωπιστούν 

καταστάσεις σχετικά απίθανες ή απρόβλεπτες. 

 

3.4.1 Η σημασία του Marketing plan 

  

Το Marketing Plan διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 

επιχείρησης, καθώς εντάσσεται στο πλαίσιο μιας από της πιο σημαντικές της 

λειτουργίες. Το Marketing Plan πέρα από την ενημέρωση των ενδιαφερομένων 

εντός και εκτός της επιχείρησης, βοηθά στην ομαλή ένταξη των νέων 

στελεχών, καθοδηγώντας τα με πολύ αποδοτικό τρόπο, βοηθά στην 

αξιολόγηση των πεπραγμένων της επιχείρησης και στην παροχή διαγνωστικών 

πληροφοριών για την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών της 

συγκεκριμένης αγοράς και την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών για 

την εκπλήρωση των στόχων του Marketing (Βάθης,2000). 

 

Πριν μια επιχείρηση να ξεκινήσει την επαγγελματική της δραστηριότητα, αλλά 

και κάθε χρόνο μετά την έναρξη της λειτουργίας της, είναι απαραίτητο να 

συντάσσει ένα ετήσιο Marketing Plan, ώστε όχι απλά να γνωρίζει αλλά και να 

προγραμματίζει τις ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει για να 

διατηρήσει και να αυξήσει την πελατεία και τα κέρδη της. 

Ο κύριος λόγος για τον οποίο επιβάλλεται να διαμορφώνεται ένα Marketing 

Plan σε ετήσια βάση είναι γιατί όλοι οι παράγοντες στο εσωτερικό και το 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης μεταβάλλονται με γοργούς ρυθμούς. 

Κάθε επιχειρηματίας, λοιπόν, πρέπει να εξετάζει τις αλλαγές αυτές και να 

εντοπίζει τις αντίστοιχες αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα μέσα στην δική 

του επιχείρηση. Η βασική συμβολή, επομένως, του ετήσιου Marketing Plan 

έγκειται στο να επιτρέπει στην επιχείρηση να διαφοροποιεί τις λειτουργίες της 

κατά τρόπο που να προσαρμόζεται στις εξελίξεις, ώστε να ανταποκρίνεται με 
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επιτυχία και στις αλλαγές των προτιμήσεων των καταναλωτών, στα νέα 

προϊόντα που μπορεί να προσφέρουν οι ανταγωνιστές τους, στις μεταβολές 

των τιμών και πολλά άλλα5. 

Το Marketing Plan, λοιπόν, βοηθά τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται στο 

περιβάλλον τους άμεσα, γεγονός που τις βοηθά να είναι ανταγωνιστικές και να 

προσφέρουν στους πελάτες τους αλλά και γενικότερα στο καταναλωτικό 

κοινό, τα καλύτερα από άποψη ποιότητας και τιμής προϊόντα και την καλύτερη 

δυνατή εξυπηρέτηση.  Μία επιχείρηση η οποία έχει πραγματικούς στόχους και 

επιθυμία γιαεπιτυχία στον κλάδο της, πρέπει να κατανοεί τη σπουδαιότητα του 

και να το ενσωματώνει στον στρατηγικό της σχεδιασμό. 
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

 

Με τον όρο Στρατηγική Μάρκετινγκ εννοείται η διαδικασία με την οποία μια 

επιχείρηση μπορεί να εστιάσει στο πώς θα χρησιμοποιήσει τους 

περιορισμένους πόρους που διαθέτει με τις καλύτερες ευκαιρίες προκειμένου 

να αυξήσει τα κέρδη της και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. Στόχος της 

χρησιμοποίησης της στρατηγικής μάρκετινγκ είναι η αύξηση των πωλήσεων 

της επιχείρησης μέσω των πωλήσεων των προϊόντων της στην αγορά - στόχο 

που έχει οριοθετήσει από πριν. Οι διαθέσιμοι πόροι της επιχείρηση 

κατανέμονται έτσι ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει. 

Συμπερασματικά, η στρατηγική μάρκετινγκ συνδέεται άμεσα με τις πωλήσεις 

της επιχείρησης και η στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολουθήσει μια 

επιχείρηση εξαρτάται άμεσα από τη θέση και το μερίδιο αγοράς που κατέχει, 

τους στόχους της, τις ευκαιρίες και τους πόρους της. Στο παρόν κεφάλαιο 

αναλύεται ο στρατηγικός σχεδιασμός της επιχείρησης και η διαδικασία 

ανάπτυξης της στρατηγικής προϊόντος, η τοποθέτησης του προϊόντος στην 

αγορά και το μίγμα μάρκετινγκ. 

 

4.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΜΚΤ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

ΜΚΤ 

Η αποτελεσματική στρατηγική ΜΚΤ θα πρέπει¨ 

 Να ορίζει ξεκάθαρα την αγορά που η επιχείρηση επέλεξε να 

εξυπηρετήσει 

 Να τοποθετεί (position) την επιχείρηση και τα προιόντα και υπηρεσίες 

της, έτσι ώστε να δίνει έμφαση στα διαφορετικά τους πλεονεκτήματα 

έναντι του ανταγωνισμού. 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[112] 
 

 Να θέτει το σημαντικό πρόβλημα της κατάλληλης χρονικής στιγμής 

(timing) εισόδου στην αγορά και εξόδου από αυτήν. 

 Να εστιάζεται στις μεταβλητές που αποτελούν τα κρίσιμα 

πλεονεκτήματα για την επιχείρηση καθώς και στο όραμα και στις αξίες 

που καθοδηγούν τη συμπεριφορά μέσω της οποίας θα επιτευχθεί η 

επιχειρησιακή αποστολή (mission). 

 Να παρέχει στην επιχείρηση την ευλιγισία που απαιτείται για την 

επιτυχημένη αντίδραση της στις ενέργειες των ανταγωνιστών και στις 

μεταβαλλόμενες συνθήκες τις αγοράς. 

 Να ολοκληρώνει συμπληρώνοντας τις προσπάθειςς ΜΚΤ με τις 

στρατηγικές των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης. 

 Να υιοθετεί τη μακροπρόθεσμη προοπτική(3-5 χρόνια συνήθως) αντί 

της βραχυπρόθεσμης (1 έτος) 

Φυσικά, οι marketers λάμβαναν αποφάσεις επιλογής αγορών, τοποθέτησης 

προιόντων, διαφοροποίησης, εισόδου-εξόδου από την αγορά, αντιδράσεων σε 

ανταγωνιστικές κινήσεις πολύ πριν αναπτυχθούν οι διαδικασίες, η μεθοδολογία 

και οι τεχνικές στρατηγικής ανάλυσης ΜΚΤ και λήψης στρατηγικών 

αποφάσεων ΜΚΤ. Οι αποφάσεις όμως αυτές δεν λαμβάνονταν στρατηγικά και 

αυτό διότι έλειπαν ο προσανατολισμός σε σαφείς στόχους και σε καφοριστικές 

αξίες, καθώς και η μακροπρόθεσμη προοπτική. Όλες οι τεχνικές μέθοδοι 

ανάλυσης και ανάπτυξης στρατηγικής ΜΚΤ αναπτύχθηκαν ακριβώς για να 

καλύψουν την ανάγκη για περισσότερο αυστηρές προσεγγίσεις λήψης 

περίπλοκων και σημαντικών αποφάσεων. 

Η αποτελεσματική στρατηγικη ΜΚΤ ενημερώνει αλλά και επηρεάζει την 

ανάπτυξη στρατηγικής σε όλα τα λειτουργικά επίπεδα και οργανωσιακά 

πλαίσια της επιχείρησης. Αυτό είναι εφικτό εξαιτίας του ρόλου που παίζει το 

ΜΚΤ ως γέφυρα που ενώνει όλες τις διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης. 

Ως αποτέλεσμα, η λειτουργία του ΜΚΤ βοηθά την επιχείρηση να αντιμετωπίσει 

την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το εξωτερικό επιχειρησιακό περιβάλλον και 

να μειώνει το κόστος και τους επιχειρησιακούς κινδύνους που συνεπάγονται οι 

δραστηριότητες των άλλων λειτουργιών της επιχείρησης. 
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4.2 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΚΤ 

 

Κάποτε οι περισσότερες επιχειρήσεις επιζούσαν και µερικές µάλιστα 

ευηµερούσαν δίχως να διαθέτουν κάποια ξεκάθαρη στρατηγική ΜΚΤ. 

Αντίθετα, σήµερα λίγες είναι οι επιχειρήσεις που µπορούν να επιτύχουν χωρίς 

να εφαρµόζουν µια καλοσχεδιασµένη στρατηγική. Ο αντα¬γωνισµός έχει γίνει 

πολύ έντονος, αλλά και οι δυνάµεις του περιβάλλοντος και η συµπεριφορά του 

καταναλωτή µεταβάλλονται ραγδαία. Σ' αυτό το ραγδαία µεταβαλλό¬µενο 

επιχειρησιακό περιβάλλον η έλλειψη στρατηγικής ΜΚΤ πολύ συχνά οδηγεί σε 

ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες ανάπτυξης και σε αδυναµία επιτυχούς 

αντιµετώπισης των µεταβαλλόµενων συνθηκών της αγοράς.  

 

Στον κόσµο των επιχειρήσεων η επιτυχία κατακτάται από τις επιχειρήσεις 

εκείνες που διαθέτουν µια ξεκάθαρη στρατηyική νίκης επί του ανταγωνισµού 

στην αγορά. Προκειµενου να νικηθεί ο ανταγωνισµός της αγοράς, οι 

επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν µια στρατηγική ΜΚΤ, η οποία  να περιyράφει 

το πώς η επιχείρηση προτίθεται να δημιουργήσει και να διατηρήσει κάποιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις αγορές που δραστηριοποιείται. 

Όπως είδαµε, ο όρος «στρατηγική» στο Χώρο του επιχειρησιακού σχεδιασµού 

(business planning) αναφέρεται στη χρήση των πόρων της  επιχείρησης για 

την αποτελεσµατική εκπλήρωση των επιθυµηϊων στόχων  της επιχείρησης. Η 

στρατηγική ΜΚΤ περιγράφει το πώς η επιχείρηση σχεδιάζει να παραδώσει την 

αξία στην επιλεγµένη αγορά µε τρόπο αποτελεσµατικότερο από αυτό των 

ανταγωνιστών και το πώς προσδιορίζει τις απαραίτητες ενέργειες για την 

επίτευξη αυτού του στόχου.  
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Κατ' αναλογία, λοιπόν, όπωςς ο σκοπός της στρατιωτικής στρατηyικής είναι η 

νίκη στον πόλεµο, ο σκοπός της στρατηγικής ΜΚΤ είναι να κερδίσει 

καταναλωτές µε τη δηµιουργία και τη διατήρηση ανταyωνιστικού 

πλεονεκτήµατος. 

 

Υπάρχουν αρκετά στάδια στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής ΜΚΤ. Το 

πρώτο στάδιο είναι η επιλογή των συνδυασµών προϊόντων-αyορών (product-

market) στις οποίες η επιχείρηση επιθυµεί να ανταγωνίζεται. Αφού πρώτα 

επιλεγούν οι αγορές, η επιχείρηση στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, θα 

πρέπει να επιλέξει την τοποθέτηση της αξίας (value position) της nροϊοντικής 

προσφοράς της, δηλαδή τη γενική στρατηγική της επιχείρησης για το πώς θα 

ανταγωνιστεί στην αγορά. Η τοποθέτηση της µάρκας, όπως είναι γνωστό, 

συνεπάγεται την άnόψη της επιχείρησης για το πώς θα διαφοροποιηθεί από 

τους ανταγωνιστές της στο µυαλό των καταναλωτών, τους οποίους επιθυµεί 

να εξυπηρετήσει. Για την επιλογή της τοποθέτησης της αξίας, πρέπει να 

ληφθούν δύο άµεσα συνδεδεµένες µεταξύ τους αποφάσεις. Η πρώτη αφορά 

στην επιλογή της αγοράς¬στόχου ή του τµήµατος της αγοράς στο οποίο η 

επιχείρηση θα απευθύνει το προϊόν. Η άλλη απόφαση είναι ο προσδιορισµός 

των ωφεληµάτων που θα προσφερθούν στον καταναλωτή. Κύριο ζητούµενο 

του τρίτου σταδίου στη διαδικασία ανάπτυξης στρατηγικής ΜΚΤ είναι ο 

σχεδιασµός της ολοκληρωµένης προσφοράς της επιχείρησης στον 

καταναλωτή, η οποία βεβαίως  θα πρέπει να είναι συµβατή µε την επιθυµητή 

τοποθέτηση. Η πρόκληση  του σταδίου αυτού είναι η µετατροπή της 

επιθυµητής τοποθέτησης της αξίας, σε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του 

προϊόντος. Το τελικό στάδιο της διαδικασϊας είναι ο προσδιορισµός του πώς η 

αξία θα διανεµηθεί και θα κοινοποιηθεί (επικοινωνία της αξίας) στους 

δυνητικούς καταναλωτές. 
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4.3  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 

Η σηµασία των επιπτώσεων του στρατηγικού σχεδιασµού στο ΜΚΤ . εται 

κατανοητή µε τη σύνοψη των γενικών χαρακτηριστικών της λειτουρyίας του 

ως εξής:  

Γενικά, ο στρατηγικός σχεδιασµός :  

 Αναλαµβάνει µια πολυλειτουρyική εστίαση (multifunctional focus) ώστε 

να είναι εφικτή η ανάπτυξη µιας συνολικής στρατηγικής για την 

επιχείρηση.  

 Προχωρεί πέραν των ααλων προβλέψεων στο να δίνει έµφαση σε µια 

προσέγγιση σχεδιασµού πρόληψης των εξελίξεων (proactive approach), 

δηλαδή ο στρατηγικός σχεδιασµός µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 

δράσεις, οι οποίες οδηγούν σε αλλαγή της στρατηγικής κατάστασης της 

επιχείρησης.  

 Συχνά χρησιµοποιείται για ολοκληρωµένες συγκρίσεις επιχειρησιακού 

(corporate) επιπέδου µεταξύ των µονάδων (businesses) της 

επιχείρησης, καθώς και για τη λήψη αποφάσεων κατανοµής των πόρων 

της επιχείρησης σ' αυτές. 

 Στηρίζεται σε ευρείς κανόνες στρατηγικής, όπως το υπόδειγµα 

χαρτοφυλακίου προϊόντων, οι οποίοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν  

στην  ποσοτικοποίηση των συγκρίσεων ανάµεσα στις επιχειρησιακές 

µονάδες.  

 Επιδιώκει να ικανοποιήσει γενικούς επιχειρησιακούς στόχους μέσω της 

ανάθεσης διαφορετικών ρόλων σε διαφορετικές επιχειρησιακές  

µονάδες.  

 Αναλύει στρατηγικές µε βάση θεωρίες και αρχές της µικροοικονοµικής 

(π.χ. PIMS, καµπύλη εµπειρίας, µοντέλο δυνάµεων ανάλυσης 

ανταγωνισµού του Porter κ.λπ).  

 Εστιάζεται τόσο στους ανταγωνιστές της επιχείρησης, όσο και στους 

καταναλωτές. 
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Σε ό,τι αφορά mη σχέση στρατηγικού σχεδιασµού της επιχείρησης με το ΜΚΤ 

της επιχείρησης υπάρχουν τουλάχιστον τρεις κύριες συνιστώσες της σχέσης. 

Οι συνιστώσες αυτές αποτελούν συγχρόνως και επιπτώσεις  στην  επιλογή της 

αγοράς και την κατεύθυνση της αγοράς (ή των αγορών) στην οποία θα 

εφαρµόσει η επιχείρηση τη mρατηγική της ΜΚΤ. Συγκεκριμένα  το τµήµα ΜΚΤ 

της επιχείρησης θα πρέπει: (α) να προσδιορίσει επακριβώς το ρόλο του κάθε 

προϊόντος µέσα στο γενικό επιχειρησιακό χαρτοφυλάκιο(business portfolio), 

(β) να επικοινωνεί αποτελεσµατικά µε τα στελέχη του τµήµατος 

επιχειρησιακής στρατηγικής και (γ) να δίνει µεγαλύτερη έµφαση στα δεδοµένα 

του ανταγωνισµού.  

Βασική προϋπόθεση για όλα αυτά αποτελεί και η ενεργός συµµετοχή των 

marketers της επιχείρησης στη διαδικασία του επιχειρησιακού στρατηγικού 

σχεδιασµού. Η διαδικασία αυτή εξάλλου στηρίζεται σηµαντικές βασικές έννοιες 

του ΜΚΤ (π.χ. µερίδιο αγοράς, ΚΖΠ, ορισµός αγοράς ) Οι marketers, τέλος, 

προσφέρουν στα στελέχη που είναι υπεύθυνα για τον επιχειρησιακό 

σχεδιασµό µια περισσότερο λεπτοµερή άποψη της αyοράς, κάτι το οποίο τα 

στελέχη του επιχειρησιακού σχεδιασµού στερούνται, αλλά και χρειάζονται.  

Στο ΜΚΤ η εφαρµογή του στρατηγικού σχεδιασμού, προσφέρει διάφορα 

πλεονεκτήµατα/οφέλη. Επισπεύδει τη θεώρηση των στρατηγικών εφαρµογών 

της επιχείρησης και, συγχρόνως, επιβάλλει μια περισσότερο µακροπρόθεσµη 

άποψη στα διευθυντικά στελέχη. Προσεγγίζει υποχρεωτικά τη στρατηγική 

απόφαση για την κατανοµή των πόρων της επιχείρησης και γενικά προσφέρει 

µεθόδους που βοηθούν τη στρατηyική ανάλυση και τη λήψη αποφάσεων. 

Επίσης, προσφέρει ένα σύστημα στρατηγικής διεύθυνσης, συντονισµού και 

ελέγχου και βοηθά τηνεπιχείρηση να αντιµετωπίζει αλλαγές που προκύπτουν 

στο περιβάλλον της. 

Εποµένως, θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε ότι, η διαδικασία του στρατηγικού 

σχεδιασµού ΜΚΤ περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια, αποφάσεις και δεδοµένα:  
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1. Εξέταση της υπάρχουσας και της αναµενόµενης κατάστασης των ,-_ 

δυαοµων τιροϊόντων-αγορών. 

2. Επίγνωση των στόχων και των περιορισµών της επιχείρησης. 

3. Καθορισµός συγκεκριµένων και µετρήσιµων στόχων ΜΚΤ.  

4. Ανάπτυξη στρατηγικών ΜΚΤ και προετοιµασία προγραµµάτων  

5. Επανεξέταση προγραµµάτων και στόχων.  

6. Απάντηση στο ερώτηµα: Είναι οι στόχοι πραγµατοποιήσιµοι;  

7. Ανάπτυξη σχεδίου µε στάδια ελέγχου της προόδου εφαρµογής των 

προγραµµάτων.  

8. Αντιπαραβολή  πόρων µε περιορισµούς της επιχείρησης (κρίση για την  

εφικτότητα των στόχων).  

9. Υποβολή σχεδίου ΜΚΤ για έγκριση από ανώτερα διοικητικά στελέχη 

10. Έγκριση σχεδίου ή απόρριψή του. 

11. Εφαρμογή-εκτέλεση σχεδίου. 

 

4.3.1 Στρατηγική Τμηματοποίηση, Στόχευση και 

Τοποθέτηση 

 

Η διαδικασία τµηµατοποίησης της αγοράς, στόχευσης τµηµάτων της και 

τοποθέτησης προϊόντος (ΤΣΤ), γνωστή και ως STP (Segmentation-Targeting-

Positioning), απο¬τελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα εφαρµογής της 

στρατηγικής και της ιδεολογίας του ΜΚΤ. Βασίζεται στην έννοια ότι, οι 

επιχειρήσεις έχουν περιορισµένους πόρους και εποµένως δεν µπορούν να 

ικανοποιήσουν όλες τις ανάγκες των καταναλωτών (ετερογένεια 

καταναλωτών) µε έναν περιορισµένο αριθµό ιιροϊοντικών προσφορών:' Κατά 

συνέπεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να τµηµατοποιούν τις αγορές, να εντοπίζουν 

τα περισσότερο «κερδοφόρα» τµήµατα και να τα στοχεύουν τοποθετώντας 

κατάλληλα τις προϊοντικές προσφορές τους.  

Τα τρία βήµατα της διαδικασίας ΤΣΤ  
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1) είναι υποχρεωτικά και εκτελούνται µε τη σειρά. Δεν νοείται δηλαδή 

τοποθέτηση ενός προϊόντος εάν προηγου¬µένως δεν έχει στοχευθεί κάποιο 

τµήµα της αγοράς, το οποίο προέκυψε από την απαραίτητη ανάλυση 

τµηµατοποίησης. Στο πρώτο βήµα (τµηµατοποίηση), η επιχείρηση εντοπίζει 

τις βάσεις ή τα κριτήρια  τµηµατοποίησης, τµηµατοποιεί σύµφωνα µε αυτά 

την αγορά και σει αναλυτικές περιγραφές (προφίλ) του κάθε τµήµατος που 

προκύπτει από την ανάλυση. Στη συνέχεια, αξιολογεί την ελκυστικότητα του 

τµήµατος και επιλέγει ένα ή περισσότερα τµήµατα-στόχους (στόχευση)  

Τέλος, εντοπίζει, προσδιορίζει πιθανές ιδέες τοποθέτησης του προιόντος για το 

κάθε στοχούµενο τµήµα και επιλέγει, αναπτύσσει και επικοινωνεί στους 

καταναλωτές την επιλεγείσα τοποθέτηση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας VI: Η Διαδικασία ΤΣΤ, πηγή: Σιώμκος (2004) 

1. Εντοπισμός βάσεων τμηματοποίησης και 

τμηματοποίηση της αγοράς. 

2. Ανάπτυξη περιγραφής (προφίλ) κα΄θε 

τμήματος που προκύπτει. 

1. Αξιολόγιση ελκυστικότητας κάθε 

τμήματος. 

2. Επιλογή τμήματος-στόχου ή τμημάτων-

στόχων

1. Εντοπισμός πιθανών ιδεών για 

τοποθέτηση για κάθε τμήμα. 

2. Επιλογή, ανάπτυξη και επικοινωνία της 

τοποθέτησης που επιλέχθηκε. 

ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΣΤΟΧΕΥΣΗ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
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4.3.2 Χρησιμότητα & Οφέλη που Προκύπτουν από την 

Τμηματοποίηση της Αγοράς 

 

Σύμφωνα με τον Doyle (1998) τα οφέλη της τµηµατοποίησης  των αγορών 

που δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις συνοψίζονται  ως εξής:  

1. Επιτυχέστερο αρµονικό συνδυασµό µε τις ανάγκες των καταναλωτών- 

πελατών:Επειδή οι ανάγκες των πελατών διαφέρουν, η δηµιουργία  

διαφορετικών προσφορών ΜΚΤ για κάθε τµήµα της αγοράς προσφέρει  

σε αυτούς καλύτερες λύσεις.  

2. Βελτιωμένη κερδοφορία: Ακριβώς επειδή οι καταναλωτές διαφέρουν ως  

προς την ευαισθησία τους στις τιµές του προϊόντος και µε δεδοµένη 

την τμηματοποίηση της αγοράς οι επιχειρήσεις µπορούν να αυξάνουν 

τις µέσες  τιμές των προϊόvτων τους και εποµένως να βελτιώνουν τα 

κέρδη τους .  

3. Βελτίωση ευκαιριών για ανάπτυξη: Η τµηµατοποίηση µπορεί να 

ενισχύσει την ανάπτυξη των πωλήσεων ενός προϊόvrος, αλλά και να 

ενισχύσει την ανάπτυξη των κερδών µε το να δίνει στην επιχείρηση τη 

δυνατότητα να ανεβάζει (trade up) τους πελάτες της σε προϊόντα 

υψηλότερων περιθωρίων κέρδους.  

4. Διατήριση πελατών: Αυτή επιτυγχάνεται µε την προσφορά κατάλληλων 

προιόντων στα διάφορα τµήµατα της αγοράς. Οι πελάτες, αφού µε την 

πάροδο του χρόνου αλλάζουν (κάποια χαρακτηριστικά τους 

μεταβάλλονται και επομένως εντάσσονται σε άλλα τμήματα της ίδιας 

αyοράς ψάχνουν να βρουν άλλα τιροϊοντα που να καλύπτουν τις 

τροποποιημένες πλέον ανάγκες τους. Κατά συνέπεια, η κάθε επιχείρηση 

μπορεί να διατηρήσει την πελατεία της στον βαθμό που προσφέρει 

διαφορετικά  προϊόντα σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς.  

5. Στοχούμενες και επικεντρωμένες επικοινωνίες ΜΚΤ: Είναι δύσκολο για 

μια επιχείρηση να περάσει ένα ξεκάθαρο και μοναδικό μήνυμα σε μια 
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ευρεία, μη διαφοροποιημένη αγορά. Όταν το μήνυμα στοχεύει ένα 

συγκεκριμένο ομοιογενές τμήμα της αγοράς, είναι πιο αποτελεσματικό.  

6. Ενθάρρυνση της Καινοτομίας: Όταν η αγορά είναι τμηματοποιημένη 

εμφανίζονται σ' αυτήν νέες ευκαιρίες για κέρδη. Η ύπαρξη αυτών των 

νέων ευκαιριών ενθαρρύνει επενδύσεις για την ανάπτυξη καινοτομιών.  

7. Μερίδιο τμήματος αγοράς: Γενικά, το μερίδιο της αγοράς καθορίζει σε 

σημαντικό βαθμό την κερδοφορία του προϊόντος. Επειδή είναι δύσκολο 

για μια μικρή επιχείρηση, που λειτουργεί χωρίς ιδιαίτερες οικονομίες 

κλίμακας στην παραγωγή και στο ΜΚΤ, να γίνει ποτέ ηγέτης σε 

ολόκληρη την αγορά, είναι πιο εύκολο και προτιμότερο για αυτήν  να 

προσπαθήσει να γίνει ηγέτης σε ένα μόνο τμήμα της αγοράς και να 

απολαμβάνει έτσι τα πλεονεκτήματα της ηγεσίας (π.χ. κερδοφορία, 

έλεγχος κ.λπ.). 

 

4.3.3 Κριτήρια Τμηματοποίησης Καταναλωτικών 

Αγορών 

Βασικές μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την τμηματοποίηση τικών 

αγορών παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

Περιοχή 

Μέγεθος 

Πόλη 

Πυκνότητα πληθυσμού 

Κλίμα 

 

Ηλικία Φύλο  

Μέγεθος οικογένειας Κύκλος Ζωής 

Οικογένειας Εισόδημα  

Επάγγελμα  

Μόρφωση  

Θρησκεία  

Φυλή  

Εθνικότητα  

Κοινωνική τάξη 

Γενιά 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[121] 
 

 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΨΥΧΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 

Περιστάσεις χρήσης προιόντος 

Οφέλη 

Θέση χρήστη 

Ρυθμός χρήσης του προιόντος 

Βαθμός προσήλωσης στο προιόν 

Βαθμός ετοιμότητας 

Στάση καταναλωτή για το προιόν 

Τρόπος ζωής 

 Προσωπικότητα 

 

 

Πηγή: Kotler (2003), σελ. 288. 

 

Από την εποχή της δημοσίευσης του σημαντικού άρθρου του Haley (1968) η  

τμηματοποίηση αγορών με βάση το κριτήριο του οφέλους (benefit 

segmentation), το αναμενόμενο όφελος για τον αγοραστή και χρήστη του 

προιόντος , έχει καταστεί ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια-βάσεις ανάλυσης 

τμηματοποίησης. 

 

 

4.3.4  Στόχευση 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας τµηµατοποίησης της αγοράς, η 

επιχείρηση πρέπει να προσδιορίσει τα κατάλληλα για στόχευση τµήµατα. Η 
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επιχείρηση αναλύει τον ανταγωνισµό στην αγορά, τις ικανότητες και τις 

αδυναµίες της (πιθανά µέσω ανάλυσης SWOT), ώστε να εντοπίσει κενά και 

ευκαιρίες σε συγκεκριµένα τµήµατα της αγοράς. Στα τµήµατα αυτά µπορεί  

θεωρητικά να εστιαστούν οι προσπάθειες ΜΚΤ  της επιχείρησης. Η διαδικασία 

που περιγράφεται εδώ είναι η διαδικασία στόχευσης (targeting). Εάν, για 

παράδειγµα, η ανάλυση τµηµατοποίησης οδήγησε την επιχείρηση στον 

εντοπισµό πέντε τµηµάτων στην αγορά  και η ανάλυση ευκαιριών έδειξε ότι 

τα τµήµατα π.χ. Β και Δ είναι τα καταλληλότερα στόχευση, η επιχείρηση θα 

πρέπει να αναπτύξει δύο διαφορετικά µείyματα ΜΚΤ (ΜΜ), ένα για το κάθε 

στοχευόµενο τµήµα. 

Η ανάπτυξη µείγµατος ΜΚΤ και οι αποφάσεις της επιχείρησης , σχετικά µε το 

κάθε στοιχείο αυτού του µείγµατος καθορίζουν τη στρατηyική τοποθέτηση 

(positioning strategy) του προϊόντος στην αγορά και φυσικά  στο µυαλό του 

καταναλωτή. 

 

Παράγοντες Επιλογής Στοχούµεvωv Τµηµάτων & Στρατηγικές 

Στόχευσης  

Ο Doyle (1998) εντοπίζει πέντε παράγοντες-κριτήρια επιλογής στοχούµενων 

τµηµάτων, που καθορίζουν την ελκυστικότητα του κάθε τµήµατος  της 

αγοράς:  

(α) Μέγεθος τµήµατος.  

(β) Ανάπτυξη (ρυθµός) τµήµατος. (γ) Κερδοφορία του τµήµατος.  

(δ) Υπάρχων και δυνητικός ανταγωνισµός στο τµήµα.  

(ε) Ικανότητες της επιχείρησης που µπορούν να αξιοποιηθούν εάν το τμήμα 

επιλεγεί.  

Σε συνολικότερη βάση, στο παρακάτω Σχήµα αναφέρονται τα κύρια θέµατα 

που απασχολούν τους marketers κατά την επιλογή τµηµάτων για στόχευση. Η 
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επιχείρηση, αφού επιλέξει τα πιθανά τµήµατα-στόχους, μπορεί να εφαρµόσει 

µια από τις τέσσερεις βασικές στρατηγικές στόχευσης  που  παρουσιάζονται 

συνοπτικά παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Σιώμκος (2004), σελ. 383. 

 

 

 

 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΑΓΟΡΑΣ-

ΣΤΟΧΟΥ 

Ευκαιρίες για κέρδος 

 Μέγεθος τμήματος 

 Δυνατότητα/ρυθμός 

ανάπτυξης 

Ένταση Ανταγωνισμού 

 Δυνάμεις ανταγωνιστών 

 Υποεξυπηρετούμενες ανάγκες 

Επιχείρηση 

 Ταίριασμα με Ικανότητες 

 Ταίριασμα με Βάση Πελατών 

 Ταίριασμα με Πόρους 
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Μη  Διαφοροποιηµένο ΜΚΤ (Undifferentiated Marketing)  

Η προσέγγιση αυτή αγνοεί τις διαφορές ανάµεσα σε καταναλωτές. Η βασική 

αιτιολόγηση για την εφαρµογή του µη διαφοροποιηµένου ΜΚΤ είναι η 

οικονοµία. Στον αντίποδα, το µεγάλο µειονέκτηµα της προσέγγισης αυτής 

είναι ότι παρ' όλο τον µεγάλο αριθµό των καταναλωτών που αποτελούν  την 

πιθανή αγορά, είναι µικρή η πιθανότητα προσέλκυσής τους  όταν ο 

ανταγωνισµός γίνει έντονος.  

Διαφοροαοιηµένο ΜΚΤ (Differentiated Marketing)  

Η προσέγγιση του διαφοροποιηµένου ΜΚΤ συνεπάγεται την επιλογή  και 

στόχευση τουλάχιστον δύο τµηµάτων της αγοράς µε την ανάπτυξη 

αντίστοιχων  µειγµάτων ΜΚΤ. Με το διαφοροποιηµένο ΜΚΤ επιτυγχάνεται 

κατανομή του ρίσκου αποτυχίας προϊόντων σε διαφορετικές αγορές και 

προκύπτει  µεγαλύτερη ικανοποίηση των πελατών της επιχείρησης.  

Επικεντρωµένο ΜΚΤ (Concentrated Marketing)  

Η επιχείρηση µε το επικεντρωµένο ΜΚΤ εστιάζει την προσοχή της σε  ένα 

τμήμα της αγοράς επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της ικανοποίησης  των 

πελατών  της σ' αυτό. Βέβαια το µειονέκτηµα εδώ είναι ότι υπάρχει ο κίνδυνος 

της τοποθέτησης όλων των διαθέσιµων πόρων για την υποστήριξη  του 

προϊόντος σε ένα µόνο τµήµα της αyοράς. Η σύνδεση της τύχης του 

προϊόντος µε την κατάσταση στο µοναδικό τµήµα, που στοχεύεται είναι 

αναπόφευκτη. 

 Niche ΜΚΤ  

 

Η επιχείρηση επικεvτρώνει τις ενέργειες ΜΚΤ σε ένα µικρό, αλλά πολύ 

κερδοφόρο τµήµα της αγοράς. Το µικρό αυτό σε µέγεθος τµήμα αποτελείται 

από καταναλωτές που έχουν πολύ εξειδικευµένες ανάγκες  από το πρoϊόv. 

Παραδείγµατα niche ΜΚΤ µπορούν να βρεθούν σε πολλές αγορές ή 

βιοµηχανίες, όπως και στην αυτοκινητοβιοµηχανία (βλ. Rolce-Royce, Bentley 
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κ.λπ.).  

Στο σηµείο αυτό κάνουµε αναφορά σε δύο πολύ δηµοφιλείς έννοιες, το mass-

marketing και το mass-customization.  

Η βάση και η αφετηρία της ανάλυσης τµηµατοποίησης βρίσκεται στο λεγόµενο 

µαζικό ΜΚΤ (mass-marketing). Στο µαζικό ΜΚΤ ο πωλητής κάποιου προϊόντος 

εµπλέκεται στη µαζική παραγωγή, διανοµή και προβολή του προϊόντος σε 

όλους τους καταναλωτές-αγοραστές. Αντίθετα η σύyχροvη τεχνολογία σε 

συνδυασµό µε τεχνικές του database ΜΚΤ  κάνει δυνατό το mass-

customization(τη µαζική εξατοµικευµένη nροσαρμογή του προϊόντος). Το 

mass-customization είναι η ικανότητα της επιχείρησης να προετοιµάζει σε 

µαζική βάση ατοµικά σχεδιασµένα προϊόντα, υπηρεσίες, nροyράµµατα και 

επικοινωνίες, προκειµένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις  του κάθε πελάτη. 

Εποµένως, το mass customization επιτρέπει στηv επιχείρηση να στοχεύει 

«τµήµατα του ενός(segments of one). Το mass-customization δεν 

συνεπάyεται αιωραίτητα ότι η επιχείρηση που το εφαρµόζει, θα πρέnει να 

ακολουθήσει στρατηyική niche.  

 Ο Schnaars (1998) προτείνει έξι nιο συγκεκριµένες στρατηγικές στόχευσης:  

(α) Στόχευση του µεγαλύτερου σε µέγεθος τµήµατος.  

(β) Πώληση πολλαπλών προϊόντων σε πολλαπλά τµήµατα.  

(y) Πώληση ενός (µοναδικού) προϊόντος σε όλα (ή στα ηερισσότερα) 

τμήµατα.  

(δ) Εστίαση σε ένα µικρό τµήµα. 

 (ε) Δηµιουργία ενός νέου τµήµατος.  

(στ) Κατακερµατισµός τµηµάτων σε ακόµη καθαρότερα ορισθέντα 

υποτµήµατα». 
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4.3.5 Τοποθέτηση 

 

Η τοποθέτηση προϊόντων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά στοιχεία της 

στρατηγικής μάρκετινγκ (και πιο συγκεκριμένα της στρατηγικής προϊόντων), 

αλλά και της γενικής επιχειρηματικής στρατηγικής μιας επιχείρησης. Οι 

αποφάσεις σχετικά με την τοποθέτηση και η επιτυχία της εξαρτώνται από τη 

διαφοροποίηση που έχει αποφασίσει η επιχείρηση. Η εκτέλεση της 

στρατηγικής διαφοροποίησης απαιτεί την τοποθέτηση του προϊόντος στην 

αγορά και την επικοινωνία της τοποθέτησης αυτής.[23] 

Η τοποθέτηση ακολουθεί την επιλογή της αγοράς-στόχου και αποσκοπεί στην 

ανεύρεση κάποιας μοναδικής θέσης (με βάση την τιμή, τα χαρακτηριστικά, τη 

χρήση,και την ποιότητα) ανάμεσα στα προϊόντα των ανταγωνιστών. Η 

τοποθέτηση έχει και  την εσωτερική της διάσταση, σε σχέση δηλαδή με άλλα 

προϊόντα της επιχείρησης. Το προϊόν πρέπει να είναι αρκετά διαφορετικό από 

τα άλλα προϊόντα της επιχείρησης ώστε να γίνεται αντιληπτή από τους 

καταναλωτές η όποια διαφορά. Είναι προφανές ότι η υπάρχουν πρακτικά 

άπειρες επιλογές στην τοποθέτηση ενός προϊόντος στην αγορά, με κυριότερες 

τις εξής: 

 Τοποθέτηση σε σχέση με τους ανταγωνιστές: Στην περίπτωση αυτή 

αναζητείται κάποια θέση στην αγορά με βάση αποκλειστικά τα προϊόντα 

των ανταγωνιστών. Ιδανικά η επιχείρηση θα βρει κάποια μοναδική θέση 

για το προϊόν στην αγορά, αλλά πολλές φορές ο μετωπικός 

ανταγωνισμός με τα προϊόντα των ανταγωνιστών είναι αναπόφευκτος. 

 

 Τοποθέτηση με βάση την αγορά-στόχο: Στην περίπτωση αυτή η 

επιχείρηση τοποθετεί το προϊόν με βάση τα χαρακτηριστικά της 

αγοράς-στόχου (δημογραφικά, χρήσης του προϊόντος, τάσεις, 

προτιμήσεις αγοραστών κλπ) 

 

 Τοποθέτηση με βάση την κατηγορία του προϊόντος: Στην περίπτωση 
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αυτή η επιχείρηση προσπαθεί να τοποθετήσει το προϊόν με βάση τα 

χαρακτηριστικά της κατηγορίας του, ιδιαίτερα αν πρόκειται για κάποια 

καινούργια χαρακτηριστικά που λείπουν από τους ανταγωνιστές. Στην 

περίπτωση αυτή τα προϊόντα τοποθετούνται σε μια κατηγορία ανάλογα 

με τους δείκτες, υψηλή ποιότητα/υψηλή τιμή ή χαμηλή 

ποιότητα/χαμηλή τιμή. 

Αν και η τοποθέτηση μπορεί να επιτευχθεί με βάση την οποιαδήποτε 

στρατηγική διαφοροποίησης που έχει επιλεγεί, η επιτυχία της τοποθέτησης 

δεν είναι ούτε εύκολη ούτε εγγυημένη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα

 επιχειρήσεων που έχουν χρησιμοποιήσει την τοποθέτηση πχ με βάση 

την κατηγορία του προϊόντος για να τοποθετήσουν το προϊόν τους σε κάποια 

θέση υψηλότερης τιμής/ποιότητας αλλά χωρίς επιτυχία, για τον λόγο ότι οι 

αγοραστές δεν μπορούσαν να αντιληφθούν την υψηλότερη ποιότητα στην 

κατηγορία αυτή. Η διαδικασία της τοποθέτησης δεν σταματά με την εισαγωγή 

κάποιου καινούργιου προϊόντος στην αγορά, αλλά πρέπει να είναι αντικείμενο 

συνεχούς εξέτασης από την επιχείρηση λόγω συνεχών μεταβολών στην 

αγορά. Συχνά κάποια τοποθέτηση γίνεται ξεπερασμένη, και πρέπει να 

αναθεωρηθεί. Όταν η τοποθέτηση ενός προϊόντος ξεπεραστεί από τις 

εξελίξεις, τότε η επιχείρηση θα εμφανίσει σημαντικά μειωμένα μερίδια αγοράς. 

O Aaker (1982) πρότεινε την παρακάτω διαδικασία τοποθέτησης, η οποία 

περιλαμβάνει έξι στάδια: 

 Αναγνώριση-εντοπισμός ανταγωνιστών. 

 Προσδιορισμός του πώς ο καταναλωτής αντιλαμβάνεται και αξιολογεί 

τους ανταγωνιστές. 

 Προσδιορισμός των θέσεων των ανταγωνιστών. 

 Ανάλυση καταναλωτών-πελατών. 

 Επιλογή θέσης του προιόντος της επιχείρησης. 

 Παρακολούθηση (monitoring) της θέσης. 

Σε ότι αφορά τις προσεγγίσεις τοποθέτησης μπορούμε να διακρίνουμε τις 

εξής: 
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1. Λειτουργική τοποθέτηση: Βασίζεται σε λειτουργικά χαρακτηριστικά 

του προιόντοςκαι είναι αποτελεσματική κυρίως για προιόντα που 

λύνουν προβλήματα, σχετιζόμενα με την κατανάλωση για εξωγενείς 

ανάγκες. 

2. Συμβολική τοποθέτηση: Στηρίζεται στην προβολή στοιχείων ή 

ωφελειών του προιόντος που έχουν συμβολική αξία για τους 

καταναλωτές. Είναι αποτελεσματική για προιόντα που ικανοποιούν 

εσωτερικές ανάγκες. 

3. Εμπειρική τοποθέτηση: Στηρίζεται στην προβολή της εμπειρίας της 

κατανάλωσης του προιόντος. Είναι αποτελεσματική για προιόντα που 

προσφέρουν αισθητήρια ευχαρίστηση (π.χ. εστιατόρια, ποτά, θεμετικά 

πάρκα κ.λπ.) 

Η επιτυχημένη τοποθέτηση προυποθέτει τα λεγόμενα ’’4D’’ 

 Ορισμός (Defining) του τι είναι η μάρκα. 

 Διαφοροποίηση (Differentiating) της μάρκας από άλλες παρόμοιες 

μάρκες. 

 Εμβάθυνση (Deepening) της σύνδεσης της μάρκας με τους στόχους 

του καταναλωτή. 

 Άμυνα (Defending) της θέσης της επιχείρησης από ανταγωνιστικές 

αντιδράσεις. 

 

 

Διαδικασία Στρατηγικής Τοποθέτησης 

 

Η διαδικασία τοποθέτησης ενός προϊόντος αποτελείται από οκτώ 

βήµατα(Walker et al. 1996): 

1. Εντοπισμός του σχετικού σετ ανταγωνιστικών προϊόντων.  

2. Εντοπισµός των καθοριστικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζουν το  
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χώρο του προϊόντος» µέσα στον οποίο βρίσκονται υπάρχοντα προϊόντα  

3. Συλλογή  πληροφοριών από δείγµα πελατών και δυνητικών πελατών 

σχετικά με τις   αντιλήψεις τους για το κάθε προϊόν πάνω στα 

καθοριστικά χαρακτηριστικά.  

4. Ανάλυση της θέσης του κάθε προϊόντος στο µυαλό του καταναλωτή.  

5. Προσδιορισµός της τωρινής θέσης του κάθε προϊόντος µέσα στον 

προϊοντικό χώρο (τοποθέτηση προϊόντος).  

6. Προσδιορισµός του προτιµότερου συνδυασµού καθοριστικών 

χαρακτηριστικών για  για τους πελάτες.  

7. Εξέταση του βαθµού στον οποίο ταιριάζουν οι προτιµήσεις των 

τµηµάτων της αγοράς µε την τωρινή θέση του προϊόντος (τοποθέτηση 

αγοράς).  

8. Επιλογή  στρατηγικής τοποθέτησης ή ανατοποθέτησης. 

 

Η 'Εvνοια της Διαφοροποίησης 

Η ανάπτυξη ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο 

μέσα από τη διαφοροποίηση. Η διαφοροποίηση ως  έννοια αναφέρεται σε όλες 

εκείνες τις ενέργειες της επιχείρησης που σκοπό έχουν να την κάνουν 

ξεχωριστή στη βιομηχανία πάνω σε κάποιες διαστάσεις οι οποίες συνδέονται 

με συγκεκριμένη αξία για τους καταναλωτές. Για παράδειγμα στρατηγικά κάτι 

τέτοιο σημαίνει ότι η ηγεσία μιας επιχείρησης,σε μια αγορά που στηρίζεται στο 

χαμηλό κόστος (low-cost leadership) αποτελεί μια μορφή διαφοροποίησης. 

'Ομως, μια μόνο επιχείρηση-ανταyωνιστής, είναι δυνατό να προσφέρει το 

προϊόν στο χαμηλότερο κόστος. Συνεπώς, οι άλλες επιχειρήσεις-ανταyωνιστές 

είναι υποχρεωμένες να ακολουθήσουν άλλες μεθόδους. Ο Peter Drucker 

προτείνει να ξαναρχίσουμε από τον καταναλωτή, ορίζοντας και μετρώντας την 

αξία (value) του προϊόντος κάθε μάρκας γι' αυτόν. Αν η αξία αυτή μπορεί να 

εντοπισθεί από την επιχείρηση, είναι δυνατό να αναπτυχθεί ένα «δέσιμο» 

(bonding) προϊόντος-καταναλωτή.  

Το δέσιμο, λοιπόν, αφού προκύπτει, είναι χρήσιμο για τη δημιουργία αξίας στο 
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μυαλό  των καταναλωτών. Το «δέσιμο» (bonding) ορίζεται ως η διαδrκασία 

της σύνδεσης του πελάτη με ένα συγκεκριμένο προϊόν ή μια συγκεκριμένη 

επιχείρηση (π.χ. yuppies με αυτοκίνητα BMW). Αν και το  «δέσιμο» είναι 

εφικτό μέσω αποτελεσματικής διαφήμισης, η οποία συνδέει την αυτο-

αντίληψη του καταναλωτή με ένα συγκεκριμένο προϊόν, ένα ισχυρότερο και 

μeyαλύτερης αντοχής δέσιμο και αφοσίωση του πελάτη στο προϊόν (loyalty) 

είναι δυνατό να χτηστεί με βάση την προσφορά καλής εξυπηρέτησης μέσα 

στη σχέση παραγωγού-πελάτη. 

 

Συγκεκριµένες Στρατηγικές Διαφοροποίησης 

Οι marketers εδώ και πολλά χρόνια έχουν κατανοήσει τη σηµασία του τι είναι 

αυτό που καθιστά µια επιχείρηση και τα προϊόντα της περισσότερο ελκυστικά 

από τον ανταγωνισµό, στο µυαλό των καταναλωτών. Η σημαντικότητα αυτή 

είναι ανάλογη της σηµαντικότητας της απόφασης επιλογής της αγοράς-στόχου 

που η επιχείρηση θα εξυπηρετήσει. Η εννοιολογική διαφορά µεταξύ 

διαφοροποίησης (differentiation) και τοποθέτησης (positioning) είναι 

(Drumwright and Kosnik, 1992) ως εξής:  

- Διαφοροποίηση: Ποια είναι τα µοναδικά διαφορετικά οφέλη που προσφέρει η 

επιχείρηση στους δυνητικούς της πελάτες;  

- Τοποθέτηση: Τι θα αντιλαµβανόταν οι καταναλωτές ως τα πλεονεκτήµατα 

και µειονεκτήµατα της θέσης της επιχείρησης (ή του προιόντος) σε σχέση µε 

τον ανταγωνισµό; 

Γενικά, τα προϊόντα τοποθετούνται στην αγορά µε βάση τα οφέλη τα οποία 

πράγµατι προσφέρουν ή διατείνονται ότι προσφέρουν σε  συγκεκριµένα 

τµήµατα της αγοράς. Τα οφέλη αυτά όµως είναι ανώτερα  των 

ανταγωνιστών.Η διαδικασία αναφέρεται και ως προβολή της «µοναδικής 

πρότασης πώλησης» (unique selling proposition ή USP) του σηµείου εκείνου 

(χαρακτηριστικό όφελος) πάνω στο οποίο  το προϊόν υπερτερεί ένταντι των 

ανταγωνιστικών. Ενδεικτικά ο πίνακας παρουσιάζει 15 στρτηγικές 
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διαφοροποίησης που χρησιµοποιούνται ως βάσεις τοποθέτησης επιχειρήσεων. 

 

Ηγέτης μεριδίου 

αγοράς 

Market share leader Η µεγαλύτερη 

επιχείρηση σε 

πωλήσεις στην 

αγορά. 

Ηγέτης ποιότητας Qιιality leader Τα καλύτερα, πιο 

αξιοτιιστα προϊόντα και 

υπηρεσίες. 

Ηγέτης εξυπηρέτησης Service leader Η πιο ευαίσθητη 

επιχείρηση όταν οι 

πελάτες αντιµετωπίζουν 

προβλήµατα 

Ηγέτης τεχνολογίας Technology leader Η πρώτη επιχείρηση που 

αναπτύσσει µια νέα 

τεχνολογία. 

Ηγέτης καινοτομιών Innovation leader Η πιο δηµιουργική 

επιχείρηση στην 

εφαρµογή νέων 

τεχνολογιών. 

Ηγέτης ποικιλίας Variety leader Η µεγαλύτερη ποικιλία 

προϊόντων και 

υπηρεσιών. 

Ηγέτης προσαρμογής Flexibility leadcr Η πιο ευέλικτη, 

προσαρµόσιµη 

επιχείρηση. 

Ηγέτης σχέσεων Relationship leader Η πιο προσηλωµένη 

επιχείρηση στην 

επιτυχία του πελάτη. 

Ηγέτης γοήτρου Prestige leader Η πιο ααοκλεισιική 
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επιχείρηση 

Ηγέτης γνώσης Knowlwdge leader . Η µεγαλύτερη 

επιχείρηση σε εµπειρία ή 

πείρα. 

Παγκόσμιος ηγέτης Global leader Η καλύτερα 

τοποθετηµένη 

επιχείρηση στην 

εξυπηρέτηση διεθνών 

αγορών 

Ηγέτης καλών 

αγορών (ευκαιριών) 

Bargain leader Η χαµηλότερη τιµή. 

Ηγέτης αξίας Value leader Η καλύτερη τιµή ( όχι 

απαραίτητα η 

χαµηλότερη). 

Ηγέτης ακεραιότητας Integrity leader Η πιο ηθική, αξιόπιστη 

επιχείρηση. 

Ηγέτης κοινωνικής 

υπευθυνότητας 

Social responsibility 

leader 

Η πιο θετική δύναµη 

στις κοινωνίες που 

εξυπηρετεί. 
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5. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Η σημασία του μάρκετινγκ στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων είναι 

καθοριστική. Τα νέα και καλά προϊόντα αξίζουν επαγγελματικό μάρκετινγκ. Η 

καινοτομία από μόνη της, δεν μπορεί να κάνει μια εταιρεία επιτυχημένη, διότι 

η επιτυχία στην αγορά και η πρόοδος είναι μια περίπλοκη και δυναμική 

διαδικασία.  

Η γνώση της αγοράς, όπως η γνώση της συμπεριφοράς και των αναγκών των 

πελατών αποτελούν πολύ σημαντικούς παράγοντες της καινοτομίας από τη 

σύλληψη της ιδέας έως και την εισαγωγή του καινοτόμου προϊόντος στην 

αγορά. 

Μια μελέτη των Booz & Haιηilton (1982) αποκάλυψε ότι για κάθε επτά ιδέες 

νέων προϊόντων, περίπου τέσσερις φτάνουν στη διαδικασία ανάπτυξης, 1.5 

εισάγονται στην αγορά και μόνο μία έχει πιθανότητες να πετύχει. 

Ο λόγος στον οποίο αποδίδεται συχνότερα η αποτυχία νέων προϊόντων είναι η 

ανεπαρκής έρευνα μάρκετινγκ, ενώ ακολουθούν τεχνικά προβλήματα και ο 

κακός προγραμματισμός. 

 

Συνεπώς, η καινοτομία μπορεί να παράγει πλούτο, αν γίνεται αντικείμενο 

εμπορικής εκμετάλλευσης. Είναι πολύ σημαντικό η επιχείρηση να μπορεί να 

μεταβεί από την καινοτόμα ιδέα στην υλοποίηση και κατά συνέπεια στην 

αγορά. Για την εισαγωγή της καινοτομίας στην αγορά, η επιχείρηση αρχικά θα 

πρέπει να εξετάσει διάφορα θέματα, όπως: 

 τη δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου για το Προϊόν 

 τον σχεδιασμό προϊόντος/ υπηρεσίας και την ανάλυση της αγοράς 
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(marketing and market analysis) 

 το προφίλ του καταναλωτή 

 τις στρατηγικές διαφήμισης και προώθησης 

 την τεκμηρίωση του προϊόντος 

 τον σχεδιασμό παραγωγής προϊόντος 

 τη δοκιμή του προϊόντος και τη διασφάλιση ποιότητας κτλ 

 

5.1 Το ΜΚΤ ΩΣ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΣ ΚΡΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  
 

Η λειτουργία του ΜΚΤ παίζει καθοριστικό ρόλο σε οποιαδήποτε επιχείρηση, 

προσφέροντάς της ένα συνδετικό κρίκο μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού περιβάλλοντος της. 

Προκειμένου όμως οι managers της επιχείρησης να αναπτύξουν έναν 

εξωτερικό προσανατολισμό, θα πρέπει να κατανοήσουν το πως τα προϊόντα 

τους τοποθετούνται στην αγορά και πως αυτή η τοποθέτησή τους πιθανως 

επηρεάζεται από μεταβολές στο περιβάλλον, στο οποίο λειτουργεί η 

επιχείρηση. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει την κατανόηση των μεταβολών των 

επιθυμιών και των αναγκών του καταναλωτή, όπως επίσης και των 

πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων και σχετικών θέσεων σημερινών και 

μελλοντικών ανταγωνιστών. Δίχως την κατανόηση αυτών των εννοιών, 

ευκαιρίες περνούν απαρατήρητες, όπως ευκαιρίες για απόκτηση 

ανταγωνιστικής αιχμής στις υπάρχουσες αγορές, για επέκταση της αγοράς, για 

ανάπτυξη νέων αγορών ή για διείσδυση σχετικών αγορών. Τόσο η επιχείρηση 

όσο και οι ανταγωνιστές της επηρεάζονται ααό εξωτερικές προς αυτές 

δυνάμεις όπως, για παράδειγμα, οι μεταβολές στο τεχνολογικό, δημογραφικό, 

κοινωνικό, νομικό κ.λπ. περιβάλλον. Οι δυνάμεις αυτές του περιβάλλοντος δεν 

είναι ποτέ στατικές. Οι μεταβολές στο περιβάλλον πολύ συχνά δημιουργούν 

είτε νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις ή, σε άλλες περιπτcδσεις, απειλές για την 
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ίδια την ύπαρξή τους. 

Ο ρόλος του ΜΚΤ είναι καθοριστικός στην ανάπτυξη στρατηγικής από την 

επιχείρηση, αφού αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Το ΜΚΤ συλλέγει, αναλύει και εξάγει 

συμπεράσματα από πληροφοριακά στοιχεία του περιβάλλοντος, προκειμένου 

να εντωπίσει και να υπηρετήσει (μέσω της προσφοράς αξίας) καταναλωτές. 

Κάτι τέτοιο προϋποθέτει αφ' ενός ότι το ΜΤΚ λειτουργεί ως η φωνή του 

καταναλωτή μέσα στην επιχείρηση, αφ' ετέρου ότι επικοινωνεί με το 

εξωτερικό περιβάλλον για λογαριασμό της επιχείρησης. Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις δεν είναι από τη φύση τους προσανατολισμένες στο εξωτερικό 

τους περιβάλλον αλλά, αντίθετα, τις ενδιαφέρουν κυρίως τα βραχυπρόθεσμα 

αποτελέσματα και τα υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες. 

Το δυναμικό και συχνά μεταβαλλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο 

ανταγωνίζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, δίνει σημαντικό 

πλεονέκτημα σε εκείνες που εφαρμόζουν στρατηγικές που αναμένουν, 

προλαβαίνουν ακόμη και διαμορφώνουν εξελίξεις, αντί απλώς να αντιδρούν σε 

αυτές. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να απορρίψουν τη «μυωπική» 

εστίαση αποκλειστικά σε προϊόντα που πωλούν σήμερα και να διερευνήσουν 

πως θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες του 

καταναλωτή. Αργά η γρήγορα, όλα τα προϊόντα-αγορές, χάνουν την έλξη τους 

όσο εντείνεται ο ανταγωνισμός και οι καταναλωτές αλλάζουν τις προτιμήσεις 

τους, προσανατολιζόμενοι σε προϊόντα που τους παρέχουν μεγαλύτερη αξία. 

Το management της επιχείρησης θα πρέπει, επομένως, να επιδιώκει τον 

εντοπισμό νέων ευκαιριών που δημιουργούνται εξαιτίας του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος και να τις εκμεταλλεύονται, πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές. 

Όμως, η εκμετάλλευση των ευκαιριών ανάπτυξης της επιχείρησης δεν πρέπει 

να γίνεται αυθαίρετα, αλλά να επιλέγονται οι ευκαιρίες αυτές που συνδυάζουν 

πλεονεκτήματα με τις βασικές ικανότητές της. 
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5.2  ΕΝΝΟΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΧΟΙ  ΤΟΥ  ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ  

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

 Το μάρκετινγκ καινοτομίας είναι η εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ στο 

συγκεκριμένο πεδίο της διαδικασίας της καινοτομίας, με στόχο τη μείωση των 

κινδύνων, της αβεβαιότητας και τη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων. 

Το μάρκετινγκ καινοτομίας αναπτύσσει μια φιλοσοφία που διαπερνά όλη τη 

διαδικασία της καινοτομίας, από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος για 

την ανάπτυξη ιδεών μέχρι την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εισόδου 

της καινοτομίας στην αγορά. 

Στην επιτυχή διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών στην αγορά, μπαίνει ένα 

διαχωριστικό όριο, που είναι μεταξύ του μάρκετινγκ που προηγείται της 

δημιουργίας του προϊόντος και του μάρκετινγκ που έπεται της παραγωγής 

ενός προϊόντος και βρίσκεται στη φάση εισαγωγής στην αγορά. 

Το προκαταρκτικό μάρκετινγκ, που συχνά παραλείπεται, είναι ένα «μάρκετινγκ 

εργαστηρίου» ή διερεύνησης, ενώ το μάρκετινγκ της αγοράς εστιάζει στον 

καταναλωτή και αφορά καθαρά την προώθηση του προϊόντος. 

Στόχος του μάρκετινγκ καινοτομίας είναι μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον να συνδράμει στην ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης με την 

επιτυχή εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Η καινοτομία 

είναι μια συνεχής διαδικασία. Είναι περισσότερο μια συνολική άποψη παρά 

μεμονωμένες πράξεις. Το κόστος εφαρμογής μπορεί να θεωρηθεί περισσότερο 

ως αναδιανομή του κόστους λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειαστεί η συνδρομή εξωτερικών 

συμβούλων ειδικών σε θέματα μάρκετινγκ. 

Παρόλο που σε γενικές γραμμές η λήψη αποφάσεων για την εισαγωγή νέων 

προϊόντων στην αγορά αποτελεί ευθύνη της διοίκησης, επιβάλλεται η μέριμνα 

για την εκ των προτέρων ύπαρξη μίας οργανωτικής δομής με συγκεκριμένες 

ευθύνες για την καθοδήγηση και τον συντονισμό της διαδικασίας ανάπτυξης 
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της καινοτομίας. Το προσωπικό που συμμετέχει ενεργά στην εφαρμογή της εν 

λόγω τεχvικής θα πρέπει να προέρχεται από όλα τα τμήματα της εταιρείας: το 

τμήμα οικονομικών, σχεδιασμού, μηχανικής, παραγωγής, έρευνας & 

ανάπτυξής, αλλά κυρίως από τον εμπορικό τομέα. Επιπλέον, είναι απαραίτητο 

να συμμετέχουν οι επικεφαλής υπεύθυνοι για την ανάπτυξη σχετικών 

προγραμμάτων καινοτομίας. Στις μικρές επιχειρήσεις οι συμμετέχοντες μπορεί 

να είναι όσοι απαρτίζουν την ομάδα διοίκησης. 

Συμπερασματικά μπορεί να αναφερθεί, ότι οι εταιρικοί ηγέτες πρέπει να 

αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται για την καινοτομία και τον 

τρόπο με τον οποίο η εταιρική τους κουλτούρα αντανακλά τη σκέψη αυτή. Η 

καινοτομία μπορεί να υποστηριχθεί παντού, αν δοθούν οι κατάλληλες 

ευκαιρίες και τα κατάλληλα κίνητρα στους ανθρώπους και επιβραβευτούν οι 

καλές ιδέες από όλες τις πηγές, τόσο μέσα όσο και έξω από την επιχείρηση. 

 

5.3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

Καινοτομία είναι η διαδικασία αξιοποίησης νέας γνώσης ή τεχνολογίας με την 

οποία δημιουργείται μεγαλύτερη αξία σε προϊόντα ή υπηρεσίες για τους 

πελάτες μιας επιχείρησης ή τους πολίτες-χρήστες δημοσίων οργανισμών. Όσο 

μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός εισαγωγής νέων επιτυχημένων καινοτομιών σε 

μια οικονομία ή σε μια επιχείρηση τόσο πιο γρήγορα βελτιώνεται το βιοτικό 

της επίπεδο (για την οικονομία) και τόσο πιο γρήγορα αυξάνεται το περιθώριο 

κέρδους (για την επιχείρηση). 

Καινοτομία είναι η υλοποίηση μιας σημαντικής νέας ιδέας που βελτιώνει την 

προσφερόμενη αξία σε προϊόντα, υπηρεσίες ή διαδικασίες μιας επιχείρησης ή 

ενός δημόσιου οργανισμού. 

 

Ο όρος Καινοτομία μπορεί να αναφέρεται στη διαδικασία – μετατροπή μιας 

ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή σε υπηρεσία, σε μια νέα μορφή οργάνωσης 

της επιχείρησης, σε μια νέα ή βελτιωμένη λειτουργική μέθοδο παραγωγής, σε 

ένα νέο τρόπο παρουσίασης ενός προϊόντος (design, marketing) ή ακόμη και 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[139] 
 

σε μια νέα μέθοδο παροχής υπηρεσιών. Μπορεί επίσης να αναφέρεται στο 

σχεδιασμό και στην κατασκευή νέου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην 

υλοποίηση ενός έργου με νέο τρόπο διαχείρισης ή να υποδηλώνει ένα νέο 

τρόπο σκέψης για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης ή ενός προβλήματος. 

(Πράσινη Βίβλος της ΕΕ για την Καινοτομία). 

Η τεχνολογική εξέλιξη και οι παράλληλες αλλαγές στο κοινωνικό και 

οικονομικό γίγνεσθαι πραγματοποιούνται μέσω της υλοποίησης καινοτομιών. 

Η ικανότητα μιας κοινωνίας να καινοτομεί αποτελεί, σε ένα βαθμό, μηχανισμό 

ανανέωσης και εξέλιξης.Η καινοτομία αφορά κάθε πλευρά της οικονομικής ή 

παραγωγικής διαδικασίας. Στο επίπεδο της επιχείρησης ή του οργανισμού η 

καινοτομία πραγματοποιείται κυρίως είτε με την ανάπτυξη νέων προϊόντων και 

υπηρεσιών είτε με την αναδιάρθρωση των διαδικασιώννπαραγωγής-

λειτουργίας. 

Συνολικά η συνεχής καινοτομική προσπάθεια για νέα προϊόντα-υπηρεσίες ή 

νέες παραγωγικές διαδικασίες δημιουργούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

σε τρεις κρίσιμες περιοχές: 

 Πρώτον, στην αξιολόγηση των πόρων όπου έχουμε ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων Έρευνας και Ανάπτυξης, εφαρμογή νέας τεχνολογίας, 

παραγωγικότητα πωλήσεων, παραγωγής κλπ., νέες παραγωγικές 

επενδύσεις και επέκταση σε νέες αγορές ή της πελατειακής βάσης.  

 Δεύτερον, στην ανάπτυξη και ανανέωση του οργανισμού όπου 

επενδύσεις και μεγέθυνση, ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης για το 

ανθρώπινο δυναμικό, νέες προσλήψεις και αισιοδοξία, υψηλό φρόνημα 

και ηθικό.  

 Τρίτον στην επιχειρηματική επιτυχία όπου φήμη και προσέλκυση νέων 

πελατών, εικόνα δυναμικής επιχείρησης, προϊόντα διακριτά από του 

ανταγωνισμού, συνεχής ανάπτυξη και δυσχέρεια για των ανταγωνισμό 

να ακολουθήσει. 
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 5.3.1 Είδη καινοτομίας 
 

Οι καινοτομίες μπορεί να είναι είτε αυξητικές (incremental) είτε ριζοσπαστικές 

(radical). Όπως φαίνεται και στο παρακάτω πίνακα οι ικανότητες ενός 

οργανισμού- επιχείρησης αλληλεπιδρούν με την στρατηγική σκοπιά αυτού για 

να δημιουργήσουν τέσσερις βασικές κατηγορίες καινοτομίας. Ο οργανισμός/ 

επιχείρηση μπορεί να αποφασίσει να δώσει έμφαση σε μια από αυτές τις 

κατηγορίες ή να τις χρησιμοποιήσει όλες (Hickman 2002). 

Βελτίωση βασικών δραστηριοτήτων. Αυτό το είδος καινοτομίας 

επικεντρώνεται στην ανάπτυξη αυξητικών καινοτομιών που μπορούν να 

αναπτυχθούν γρήγορα και με μικρό κόστος. Περιλαμβάνει, για παράδειγμα, 

επεκτάσεις στην γραμμή παραγωγής, βελτιώσεις στη συσκευασία και πολύ 

συχνά αποτελεί μέρος της στρατηγικής οριζόντιας ανάπτυξης. Η δυνητική της 

αδυναμία είναι η «μυωπία» στο μάρκετινγκ (marketing myopia) καθώς ο 

οργανισμός που αποφασίζει να επικεντρωθεί σε αυτού του είδους την 

καινοτομία αναλαμβάνει τον κίνδυνο να παρασυρθεί από την υπερβολική 

προσήλωση στα υπάρχοντα προϊόντα και τους υπάρχοντες πελάτες και να μην 

δώσει έμφαση στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον (δυνητικοί πελάτες, 

νέα προϊόντα, ανταγωνισμός). Παράδειγμα επιχείρησης που έχει δώσει 

έμφαση σε αυτού του είδους την καινοτομία είναι η PepsiCo. 

Εκμετάλλευση των στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Αυτός ο τύπος καινοτομίας 

επικεντρώνεται στο να προωθεί τις ήδη υπάρχουσες μάρκες αλλά και γραμμές 

προϊόντων σε νέους πελάτες/ καταναλωτές και σε νέες αγορές χωρίς να 

προϋποθέτει αλλαγές στις υπάρχουσες ικανότητες της επιχείρησης.Αυτό 

επιτυγχάνεται αναμοχλεύοντας τις ικανότητες της επιχείρησης και 

διασπείροντας τις σε μεγαλύτερο εύρος αγορών και πελατών διαμέσου της 

συσχετισμένης διαποίκιλσης. Μια δυνητική αδυναμία αυτού του είδους της 

καινοτομίας είναι η πιθανή ευκολία των ανταγωνιστών να αντιγράψουν/ 

μιμηθούν αυτή τη καινοτομία. 

Ανάπτυξη νέων ικανοτήτων. Αυτού του είδους η καινοτομία επικεντρώνεται 
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στο να αυξήσει την ικανοποίηση και αφοσίωση (loyalty) των πελατών στο 

προϊόν ή υπηρεσία μέσω της εισαγωγής νέων ικανοτήτων χωρίς βέβαια να 

υπάρξουν μεγάλες στρατηγικές αλλαγές. Η επιχείρηση μπορεί να αναπτύξει ή 

να αγοράσει νέετεχνολογίες, νέα ταλέντα ή ακόμα και επιχειρήσεις για να 

μπορέσει να εξυπηρετήσει καλύτερα τη στρατηγική της για τις αγορές που 

δραστηριοποιείται και για τους πελάτες που έχει. Αυτού του είδους η 

καινοτομία μπορεί να απαιτήσει κάθετη ανάπτυξη. Η δυνητική της αδυναμία 

είναι το πιθανόν υψηλό κόστος αλλά και ο χρόνος που θα χρειαστεί να 

παρέλθει για να γίνουν αντιληπτά τα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα επιχείρησης που χρησιμοποιεί αυτού του είδους την καινοτομία 

είναι η Microsoft η οποία είτε αγοράζει είτε αντιγράφει ένα νέο προϊόν για να 

το προσφέρει στους πελάτες της στις επόμενες εκδόσεις των Windows ή 

τωνOffice. 

Δημιουργία πρωτοποριακής αλλαγής. Αυτού του είδους η καινοτομία 

επικεντρώνεται σε ραγδαίες αλλαγές που γίνονται στην υπάρχουσα γραμμή 

παραγωγής αλλά και στις υπάρχουσες μάρκες προϊόντων. Στόχος είναι η 

ριζοσπαστική αλλαγή της στρατηγικής σκοπιάς και των ικανοτήτων της 

επιχείρησης. Στην ουσία η δημιουργία μιας ή πολλών πρωτοποριακών 

αλλαγών σημαίνει τη δημιουργία ενός νέου επιχειρησιακού μοντέλου. Βέβαια 

αυτό εμπεριέχει το υψηλό βαθμό κινδύνου της αποτυχίας. Παράδειγμα 

επιχείρησης που εισήγαγε τον όρο πρωτοποριακή αλλαγή είναι η Sony, η οποία 

με το Walkman δημιούργησε νέα αγορά και έθεσε τον εαυτό της ηγέτη αυτής 

της αγοράς. 

Εκτός από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, οι καινοτομίες χωρίζονται και 

ανάλογαμε το πεδίο εφαρμογής τους. Έτσι διακρίνουμε τα παρακάτω είδη 

(Λαγοδήμος 2007): 

 

1. Καινοτομία σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μια καινοτομία σε προϊόντα και 

υπηρεσίες αφορά την εισαγωγή ενός είτε εντελώς νέου ή ενός 

σημαντικά βελτιωμένου είδους. Η συγκεκριμένη βελτίωση μπορεί να 
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έχει σχέση με τις επιδόσεις σε λειτουργικά χαρακτηριστικά, με τις 

τεχνολογικές ικανότητες, τον ευκολότερο ή απλούστερο τρόπο χρήσης 

και συντήρησης ή άλλα χαρακτηριστικά που αυξάνουν την 

προσφερόμενη αξία στον αγοραστή/καταναλωτή. Παράδειγμα εταιριών 

που εισήγαγαν επιτυχείς καινοτομίες σε προϊόντα ή υπηρεσίες είναι η 

Apple με το iPod, μια πρωτοποριακή συσκευή αναπαραγωγής εικόνας 

και ήχου που έχει τεράστια απήχηση στο αγοραστικό κοινό, οι εταιρείες 

που κατασκευάζουν ή συναρμολογούν τα mini laptops, φορητούς 

υπολογιστές σε πολύ μικρές διαστάσεις. 

 

2. Καινοτομία σε διαδικασίες. Μια καινοτομία σε διαδικασία αφορά κυρίως 

την εφαρμογή μιας ουσιαστικά καλύτερης μεθόδου παραγωγής ή 

διανομής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Ενδεικτικά παραδείγματα 

τέτοιων καινοτομιών είναι, η χρησιμοποίηση ρομπότ στις γραμμές 

παραγωγής των αυτοκινητοβιομηχανιών που συντέλεσε στη δραστική 

μείωση του χρόνου παραγωγής ενός αυτοκινήτου αλλά και στην 

αύξηση της ευελιξίας της γραμμής παραγωγής καθώς τα ρομπότ 

προγραμματίζονται πιο γρήγορα και εμπλουτίζονται με περισσότερες 

δυνατότητες από ότι ο άνθρωπος εργάτης, το σύστημα διανομής 

προσωπικών υπολογιστών της Dell το οποίο της προσέδωσε ένα 

διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

3. Καινοτομία σε θέματα οργάνωσης. Αφορούν τον τρόπο κατανομής και 

συντονισμού των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με αλλαγές στην 

αρχιτεκτονική της δομής κάθε επιχείρησης. Σκοπός τους είναι η 

βελτίωση του τρόπου λειτουργίας και συντονισμού και 

προσαρμοστικότητας των διαφορετικών διαδικασιών μιας επιχείρησης 

για καλύτερες επιδόσεις σε ποιότητα και κόστος και μεγαλύτερη 

ικανοποίηση των εργαζομένων διαίτερα σε κλάδους υπηρεσιών. 

4. Καινοτομία στον τρόπο μάρκετινγκ. Αφορούν την εισαγωγή νέων 

βελτιωμένων μεθόδων στη σχεδίαση ή συσκευασία προϊόντωνκαι 

υπηρεσιών, στον τρόπο προβολής και διαφήμισης όπως και στην 

τιμολόγηση τους. Παράδειγμα τέτοιων εταιριών είναι μεγάλες 



 Κεντρική Εταιρική Στρατηγική: Σχέσεις και αντιθέσεις με Στρατηγικές Μαρκετινγκ  
  MBA-TQM 

[143] 
 

πολυεθνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλές αγορές και 

χρησιμοποιούν διαφορετικά είδη διαφήμισης σε κάθε αγορά ή χώρα 

που διαθέτουν τα προϊόντα τους. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι οι 

αυτοκινητοβιομηχανίες προσαρμόζουν την σχεδίαση των αυτοκινήτων 

τους ανάλογα με τη χώρα που αυτά θα διατεθούν, για παράδειγμα τα 

αυτοκίνητα που θα διατεθούν προς πώληση στην Ελλάδα έχουν 

καλύτερο και ανθεκτικότερο σύστημα κλιματισμού από ότι τα 

αυτοκίνητα που θα διατεθούν στην Ρωσία. 

5. Καινοτομία στο μοντέλο άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα επιχείρησης που εφάρμοσε τέτοιου είδους 

καινοτομία είναι η εταιρεία προσωπικών υπολογιστών Dell. 

Εφαρμόζονταςένα καινούργιο τρόπο πώλησης των προϊόντων της, 

κατευθείαν στον πελάτη με βάση τις δικές του εξειδικευμένες ανάγκες, 

η Dell κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να ξεπεράσει μεγάλες εταιρείες 

του κλάδου όπως η IBM και η HP. Καταργώντας τα ενδιάμεσα στάδια 

διανομής και εισάγοντας την παραγωγή κατά παραγγελία κατάφερε να 

μειώσει το τελικό κόστος αλλά και να αυξήσει ταυτόχρονα την 

ικανοποίηση του πελάτη που αγόραζε αυτό ακριβώς που ταίριαζε στις 

ανάγκες του. Βέβαια εκτός της Dell και η εταιρεία Easy Jet δημιούργησε 

καινοτομίες στις αεροπορικές μεταφορές καθώς κατήργησε διάφορα 

στάδια στην αγορά των εισιτηρίων, κατήργησε περιττές υπηρεσίες 

πτήσεων, μειώνοντας με αυτό τον τρόπο την τιμή των εισιτηρίων. 

 

5.3.2 Πως οι καινοτομίες επηρεάζουν την ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος 
 

Ζητήματα που σχετίζονται με την αναζήτηση καινοτομιών επηρεάζουν 

σημαντικά την ανάλυση του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αναλύουν διαρκώς το εξωτερικό 

περιβάλλον τους για νέες εξελίξεις είτε σε παραγωγικές διαδικασίες είτε σε 

νέες τεχνολογίες τις οποίες μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιήσουν στα 
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υπάρχοντα προϊόντα τους ή και σε νέα προϊόντα. Οι έρευνες έχουν δείξει ότι 

επιχειρήσεις που αναλύουν διαρκώς το εξωτερικό περιβάλλον τους τείνουν να 

είναι πιο καινοτομικές από αυτές που επικεντρώνονται περισσότερο στο 

εσωτερικό περιβάλλον τους και στις διακεκριμένες δυνατότητες τους ούτως 

ώστε να παράγουν νέα προϊόντα και διαδικασίες (Rosenkopf 2001). Οι ομάδες 

ειδικού ενδιαφέροντος (stakeholders) και ειδικότερα οι πελάτες, μπορεί να 

συμβάλλουν σημαντικά στη διαδικασία εξέλιξης ενός νέου προϊόντος. 

Όσων αφορά την κατανομή των πόρων, η επιχείρηση θα πρέπει να έχει 

διαθέσιμους τους απαραίτητους πόρους για την αποτελεσματική έρευνα και 

ανάπτυξη. Διάφορες έρευνες και μελέτες έχουν δείξει ότι η ένταση που έχει 

μια επιχείρηση στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης (research and 

development projects) αποτελεί σημαντικό εργαλείο και μέσο για να κερδίσει 

μερίδιο αγοράς στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βέβαια, τα ποσά των 

χρημάτων που δαπανούνται για να χρηματοδοτηθούν προγράμματα έρευνας 

και ανάπτυξης ποικίλουν από κλάδο σε κλάδο. Ένα συμπέρασμα που βγαίνει 

από στατιστικές έρευνες και μελέτες είναι ότι η συνέπεια στην στρατηγική 

έρευνας και ανάπτυξης αλλά και η σωστή κατανομή των πόρων ανάμεσα στα 

τμήματα της επιχείρησης βελτιώνει την επίδοση της. Αυτό γίνεται γιατί 

δημιουργούνται συνεργίες ανάμεσα στις γραμμές παραγωγής και στις 

επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ως αποτέλεσμα την προώθηση της 

καινοτομίας (Harrison 1993). 

Από την άλλη πλευρά, η μεγάλη χρηματοδότηση και η δαπάνη μεγάλων 

χρηματικών ποσών δεν φέρνει πάντοτε αποτέλεσμα. Μια εξήγηση αυτού του 

φαινομένου είναι ότι οι μεγάλες και εδραιωμένες επιχειρήσεις προτιμούν να 

δαπανούν χρήματα σε προγράμματα που αφορούν στη βελτίωση των 

υπαρχόντων προϊόντων τους και στην αύξηση της αποδοτικότητας των 

δραστηριοτήτων τους. Προτιμούν δηλαδή να προχωρούν σε καινοτομίες που 

αφορούν την βελτίωση των βασικών δραστηριοτήτων τους(incremental 

innovations). Σε αντίθεση, οι μικρότερες επιχειρήσεις δαπανούν χρήματα σε 

αναζήτηση ραγδαίων καινοτομιών (radical innovations). To 

σημαντικότερο πρόβλημα αυτών όμως είναι η έλλειψη χρηματοδότησης που, 
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εν μέρει, το λύνουν με την εύρεση επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture 

capitals). Σε τελική ανάλυση η γραφειοκρατία, η «μυωπία» στο μάρκετινγκ 

αλλά και η έλλειψη χρηματοδότησης αποτελούν για τις μεγάλες και μικρές 

επιχειρήσεις, αντίστοιχα, τα σημαντικότερα προβλήματα για την προώθηση 

καινοτομιών (Sorensen 2000, Freedman 1996). 

Εκτός όμως από το προβληματισμό των ανώτατων στελεχών ως προς την 

κατανομή των πόρων, ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν τα 

στελέχη μιας επιχείρησης είναι και ο σωστός χρόνος εισαγωγής ενός προϊόντος 

στην αγορά (time to market). Στη σύγχρονη ανταγωνιστική εποχή με τον 

διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό των μεταβολών στο οικονομικό και όχι μόνο 

περιβάλλον, η ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης κρίνεται στο χρόνο 

εφαρμογής μιας καινοτομίας. Το ζητούμενο είναι ηγρηγορότερη προσαρμογή 

της επιχείρησης στις μεταβολές σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Συνεπώς ο 

κύκλος ανάπτυξης προϊόντος, στον οποίον εισάγονται αυξητικές καινοτομίες 

πρέπει να μειώνεται καθώς με τον τρόπο αυτό θα αυξάνεται η περίοδος 

απολαβής κερδών από την ιδιοποίηση μιας τεχνολογικής καινοτομίας μέχρι 

αυτή να εφαρμοστεί στην ανάπτυξη προϊόντων των ανταγωνιστών. Συνεπώς 

η διαχείριση της τεχνολογίας στον κύκλο ανάπτυξης προϊόντος θα πρέπει να 

συμβάλει στην έγκαιρη προσαρμογή στις απαιτήσεις τις αγοράς και εισαγωγή 

καινοτομιών. 

 

 

5.4 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 

ΑΓΟΡΑΣ 
 

Η εμπειρία από µάχες ΜΚΤ του παρελθόντος δείχνουν ότι, ασχέτως του 

μεγέθους της  επιχείρησης, οι σωστές τακτικές συνδυαζόµενες µε τις 

κατάλληλες στρτηγικές µπορούν να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις σε σηµαντικά 

κέρδη μεριδίου αγοράς.  
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Οι επιχειρήσεις χαµηλού µεριδίου αγοράς, που προσπαθούν να διασφαλίσουν 

ή  να επεκτείνουν το µερίδιο αγοράς τους, πρέπει να εφαρµόζουν ορισµένες 

κατάλληλες στρατηγικές. Οι επιχειρήσεις αυτές θα  πρέπει να επενδύουν 

περισσότερους πόρους στην προβολή διότι αποτελεί  ρην κύρια στρατηγική 

επίθεσης που χρησιµοποιούν οι ηγέτες αγοράς, που παράλληλα είναι και η 

καλύτερη άµυνα κατά των επιθέσεων που εξαπολύουν οι ανταγωνιστές. Στη 

χειρότερη βέβαια περίπτωση, οι επιχειρήσεις χαµηλού µεριδίου αγοράς θα 

πρέπει να αφιερώνουν τους  πόρους τους στην αναβάθµιση της έρευνας ΜΚΤ 

που διεξάγουν και η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη ισχυρών αναλύσεων των 

ανταγωνιστών ή στον αρτιότερο εξοπλισµό των πωλητών τους µε 

αποδοτικότερα «εργαλεία» υποστήριξης των προσπαθειών τους (Di Mingo 

1990).  

Σε επίπεδο τακτικών, οι επιχειρήσεις χαµηλού µεριδίου αyοράς μπορούν να 

εφαρµόζουν ορισµένες βασικές τακτικές (Di Mingo 1990):  

(α) Προσαρµογή των στρατηγικών και τακτικών τους κινήσεων στις διαφορές 

στο περιβάλλον της αγοράς.  

(β) Προσφορά υψηλότερης ποιότητας.  

(γ) Προσφορά χαµηλότερων τιµών από αυτές των ανταγωνιστών 

 (δ) Διατήρηση χαµηλού συνολικού κόστους. 

Υπάρχουν, επιπλέον, τρεις τύποι αµυντικού ΜΚΤ που είναι κατάλληλοι και για 

τις επιχειρήσεις χαµηλού µεριδίου αγοράς (Di Mingo 1990) οι οποίες 

παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω:  

(α) Ανύψωση δοµικών εµποδίων.  

(β) Αποστολή σηµάτων προς τους ανταγωνιστές για πιθανά αντίποινα 

 (γ) Μείωση παρακίνησης (αποθάρρυνση) για επίθεση. 

Σχετικά µε τα δοµικά εµπόδια (structural barriers), η επιχείρηση μπορεί να 

συµπληρώνει τα κενά στην προϊοντική της γραµµή. Το αποτέλεσμα αυτών 
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των ενεργειών είναι η πρόληψη (preempting) ανταγωνιοτικών επιχειρήσεων-

διεκδικητών, που ενδεχοµένως διεκδικήσουν στο µέλλον συγκεκριµένες θέσεις 

στην αγορά, τις οποίες η επιχείρηση τώρα κατέχει. Άλλη σχετική βασική 

τακτική προς την ίδια κατεύθυνση είναι να εμποδιστεί η πρόσβαση του 

ανταγωνιστή-διεκδικητή στα κανάλια διανοµής. Επιπλέον άλλη µια κίνηση 

άµυνας είναι η αµυντική αύξηση των οικονομιών κλίμακας της επιχείρησης. 

Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται µε την επένδυση σε τεχνολογία η οποία επιταχύνει 

την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αιτοτέλεσµα αυτής της κίνησης είναι ότι η 

ευιχείρηση «ρίχνει» µεγαλύτερα εµπόδια στο διεκδικητή, ο οποίος 

εξαναγκάζεται να µοιράζει τα κόστη ανάπτυξης σε µια µικρότερη βάση 

πωλήσεων. Επιπρόσθετα µέτρα δοµικών εμπδίων κατά των ανταγωνιστών, 

που διεκδικούν από την επιχείρηση µερίδιο αγοράς, περιλαµβάνουν τον 

περιορισµό ή τον αποκλεισµό του διεκδικητή από προσβάσεις σε πηγές 

πρώτων υλών, την αύξηση του κόστους παραγωγής των ανταγωνιστών µε 

την αύξηση των αµοιβών των εργαζόµενων και το σχηµατισµό συµµαχιών µε 

πιθανούς διεκδικητές, µετατρέποντας τις απειλές σε ευκαιρίες. 

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να στέλνουν στους ανταγωνιστές-διεκδικητές 

σήµατα (signaling) σε τακτά χρονικά διαστήµατα, ανακοινώνοντας δημόσια τις 

προθέσεις τους για λήψη µέτρων άµυνας της θέσης τους. Οι τακτικές 

σηµάτων µπορούν να πάρουν και τη µορφή διαρροής πληροφοριών για ένα 

νέο προιόν ή για µια νέου τύπου τεχνολογία. Τέτοιου είδους ανακοίνωση 

πληροφοριών µπορεί να φθίνει την επιθυµία των ανταγωνιστών-διεκδικητών 

για διεκδίκηση µεριδίου αγοράς ατιό τις αµυνόµενες επιχειρήσεις.Μια ακόµη 

δηµοφιλής τακτική σηµάτων προειδοποίησης είναι η συχνή δημόσια 

επανάληψη της δέσµευσης της επιχείρησης ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν 

να πουλήσει παρόµοιο µε το δικό της προϊόν φθηνότερα από την ίδια. 
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Τακτικές αποθάρρυνσης των διεκδικητών από κινήσεις επίθεσης κατά  της 

επιχείρησης, µεταξύ άλλων, περιλαµβάνουν:  

 Αύξησητη της «ποινής» για έξοδο ή απώλεια µεριδίου αγοράς. Αυτό 

πραγματοποιείται µε την αύξηση ικανότητας παραγωγής αρκετά πριν 

την αύξηση της ζήτησης για το προϊόν ή µε τη σύναψη µακροχρόνιων 

συµφωνιών προµήθειας πρώτων υλών ή µε την αύξηση της 

καθετοποίησης, ή και µε την επένδυση σε εξειδικευµένες 

εγκαταστάσεις-µονάδες.  

 Συσσώρευση πόρων για αντίποινα. Αυτό προϋποθέτει τη διατήρηση 

αποθεμάτων ρευστών ή τη σκόπιµη είσοδο στην αγορά των νέων 

µοντέλων του προϊόντος, ενώ παράλληλα ανακοινώνεται δηµόσια η 

ύπαρξή τους. 

 Ενθάρυνση του ανταγωνισµού στη βιοµηχανία. Αυτή είναι µια 

αντιπερισπαστική τακτική, που στόχο έχει να µετατρέψει άλλες 

επιχειρήσεις σε πρώτη γραµµή άµυνας κατά του ανταγωνιστή-

διεκδικητή της επιχείρησης. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το δυναμικό και συχνά μεταβαλλλόμενο επιχειρησιακό περιβάλλον, στο οποίο 

ανταγωνίζονται οι περισσότερες επιχειρήσεις σήμερα, δίνει σημαντικό 

πλεονέκτημα σε εκείνες που εφαρμόζουν στρατηγικές που αναμένουν, 

προλαβαίνουν ακόμη και διαμορφώνουν εξελίξεις, αντί απλώς να αντιδρούν σε 

αυτές. Επομένως, οι επιχειρήσεις πρέπει να απορρίψουν τη «μυωπική» 

εστίαση αποκλειστικά σε προϊόντα που πωλούν σήμερα και να διερευνήσουν 

πως θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στις εξελισσόμενες ανάγκες του 

καταναλωτή. Αργά η γρήγορα, όλα τα προϊόντα-αγορές, χάνουν την έλξη τους 

όσο εντείνεται ο ανταγωνισμός και οι καταναλωτές αλλάζουν τις προτιμήσεις 

τους, προσανατολιζόμενοι σε προϊόντα που τους παρέχουν μεγαλύτερη αξία. 

Το management της επιχείρησης θα πρέπει, επομένως, να επιδιώκει τον 

εντοπισμό νέων ευκαιριών που δημιουργούνται εξαιτίας του μεταβαλλόμενου 

περιβάλλοντος και να τις εκμεταλλεύονται, πριν το κάνουν οι ανταγωνιστές. 

Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς και η αύξηση του ανταγωνισμού τα τελευταία 

χρόνια, εξαιτίας της εισαγωγής νέας και εξελιγμένης τεχνολογίας, αλλά και η 

δυσμενής οικονομική κρίση, έχουν δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό - 

οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις. 

Ο ανταγωνισμός σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο υφίσταται όχι μόνο 

όσον αφορά τις πωλήσεις, αλλά και την τεχνογνωσία, την πρόσβαση σε 

επιχειρηματικά κεφάλαια, την προσέλκυση και διατήρηση υψηλού επιπέδου 

ανθρώπινου δυναμικού και την απορροφητική ικανότητα καινοτομίας στις 

επιχειρήσεις. Σε αυτό το περιβάλλον, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 

οποίες θεωρούνται ραχοκοκαλιά της οικονομικής ανάπτυξης σε παγκόσμιο 

επίπεδο, βιώνουν ισχυρές πιέσεις δεδομένου ότι στην πλειοψηφία τους 

παρουσιάζουν ξεπερασμένη τεχνολογία, έλλειψη πόρων χρηματοδότησης, 

εντάσεως εργασία και παραδοσιακές πρακτικές management. 

Οι εσωτερικοί πόροι και οι ικανότητες των επιχειρήσεων εμφανίζονται ως 
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παράγοντες ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη καινοτομικών 

δραστηριοτήτων, οι οποίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο για τη μακροπρόθεσμη 

επιβίωση και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στην παγκόσμια 

αγορά. Σημαντικό κλειδί για την επιχειρηματική επιβίωση, εξέλιξη και 

ανάπτυξη είναι η ταχύτητα με την οποία ένα νέο προϊόν εισάγεται στην 

αγορά, η ταχύτητα με την οποία οι τεχνολογικές και επιστημονικές βελτιώσεις 

οδηγούν σε λύσεις εξοικονόμησης του κόστους, η ικανότητα ανταπόκρισης 

στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος με σκοπό την εκπλήρωση των 

νέων αναγκών της αγοράς και η ικανότητα μετατροπής της καινοτομίας σε 

ανάπτυξη. 

Η καινοτομία, η διαχείριση της γνώσης και η ανάπτυξη των εσωτερικών 

τεχνολογικών ικανοτήτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ενισχύοντας τη 

δημιουργία βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος το οποίο 

αντικατοπτρίζεται στην καλύτερη θέση στην αγορά έναντι των ανταγωνιστών. 

Η απόδοση της εταιρείας συσχετίζεται θετικά με την ανάπτυξη των 

εσωτερικών ικανοτήτων, όπως η τεχνολογία και η στρατηγική συνεχούς 

ανάπτυξης και καινοτομίας. 
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