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Περίληψη 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο αληηθείκελν ηελ παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή 
ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ, κε ζθνπφ ηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κίαο επηρείξεζεο.  

Αξρηθά γίλεηαη κία  παξνπζίαζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ησλ 
κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα επηιεγεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή,  θαζψο θαη ηεο 
ζεκαζίαο ηνπ ζηηο ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
πξαγκαηνπνηείηαη κία αλάιπζε ησλ ζπζηεκηθψλ κεζνδνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 
απεηθφληζε θαη αλάιπζε ησλ δνκψλ  κίαο επηρείξεζεο. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη κειέηε ζηελ 
πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο ALOUETTE A.E., φπνπ πξφθεηηαη γηα κηα επψλπκε εηαηξεία παηδηθψλ 
ελδπκάησλ ε νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Με ηε ρξήζε ηεο 
κεζνδνινγίαο DCSYM, αλαιχεηαη ε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο εμεηάδνληαο ηελ 
επηθνηλσλία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ ηεο, κε ζθνπφ λα πξνηαζνχλ 
βειηηψζεηο θαη λα αλαδεηρζεί ε ρξεζηκφηεηα ηεο παξαπάλσ κεζνδνινγίαο. Αληίζηνηρα κε ηε 
ρξήζε ηνπ ινγηζκηθνχ Vensim PLE εθαξκφδεηαη έλα κνληέιν δπλακηθήο αλάιπζεο πξνθεηκέλνπ 
λα κειεηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ εμέιημε ηνπ ρξφλνπ θαη θάησ απφ ηελ 
επίδξαζε ζπγθεθξηκέλσλ παξαγφλησλ.  

 

 

 

 

 

Abstract 

This thesis aims to present and implement systemic approaches, with a view to formulating the 
strategy of an enterprise. 

Initially, becomes a presentation of the basic principles of strategic management, the 
methods that used to select the appropriate strategy, as well as its importance to modern 
businesses. Then it discusses the concept of system and performs an analysis of systemic 
methodologies which are used for visualization and analysis of structures of a company. Finally, 
carried out study in case of ALOUETTE S.A., which is a children's clothing company operating 
in the form of a public limited-liability company. Using the DCSYM methodology, analyses the 
structure and operation of the company considering the communication and interaction between 
components with a view to proposing improvements and to demonstrate the utility of this 
methodology. Respectively, using Vensim PLE software applies a dynamic analysis model to 
study the behavior of the system in the evolution of time and under the influence of specific 
factors. 
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ 

Ζ πνιχπινθε δηάξζξσζε ησλ νξγαληζκψλ ζηε ζχγρξνλε επνρή έρεη δεκηνπξγήζεη ηελ αλάγθε 
γηα κία πην νινθιεξσκέλε θαη επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ζηα ζέκαηα δηνίθεζήο ηνπο. Οη 
επηρεηξήζεηο ζήκεξα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα ζχγρξνλν θαη αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ πνπ 
επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ αλάπηπμε θαη δηακφξθσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Σν ζπλερέο 
κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ άιινηε θάησ απφ επλντθέο ζπλζήθεο θαη άιινηε 
θάησ απφ δπζκελείο ζπλζήθεο, θαζνξίδεη φρη κφλν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηα επηζπκεηά 
απνηειέζκαηα, αιιά θαη ηηο δνκέο ησλ νξγαληζκψλ, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπο θαη ηελ αλάγθε γηα 
αιιαγή. Απηφ θαζηζηά ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ηδηαίηεξα δχζθνιε. Οη 
επηρεηξήζεηο έρνπλ σο θνηλφ ζηφρν ηελ επηβίσζε θαη ηελ θεξδνθνξία θαη πξνζπαζνχλ λα ηνλ 
επηηχρνπλ αθνινπζψληαο ζρεδηαζκέλεο ζηξαηεγηθέο. Ζ χπαξμε ζηξαηεγηθήο, ιεηηνπξγεί σο έλα 
ζρέδην δξάζεο, έλα ζρέδην γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 
θνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη κεζφδνπο πνπ εμππεξεηνχλ απηέο αθξηβψο ηηο 
αλάγθεο κέζσ ηεο πζηεκηθήο Πξνζέγγηζεο. Τπάξρεη κηα νιφθιεξε θηινινγία πνπ ζπδεηά ηελ 
ζεκαζία ηνπ φξνπ «ζχζηεκα» θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπζηεκηθήο έλαληη ηεο επαγσγηθήο 
ζθέςεο. Ζ πξνζέγγηζε απηή επηηξέπεη ην ρεηξηζκφ ηεο πνιππινθφηεηαο, ηελ έλλνηα ηεο 
νληφηεηαο, ηεο δπλακηθφηεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο βησζηκφηεηαο θαη ηεο αλάπηπμεο. Μέζσ 
απηήο γίλεηαη κηα παξαδνρή φηη νη νξγαληζκνί είλαη εμαηξεηηθά πνιχπινθνη γηα λα γίλνπλ 
θαηαλνεηνί ρξεζηκνπνηψληαο κφλν έλα κνληέιν νπφηε γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο 
ζηξαηεγηθψλ ηνπ κάλαηδκελη πνπ ζθνπφ έρνπλ λα επεξεάζνπλ ην ζχλνιν ηνπ νξγαληζκνχ, ηνπ 
ζπζηήκαηνο, θαη φρη ησλ επηκέξνπο ιεηηνπξγηψλ θαη ηκεκάησλ. 

1.1 Περιγραφή του προβλήματος 

Πεξηνρή ελδηαθέξνληνο ζηελ παξνχζα εξγαζία είλαη ε παξνπζίαζε κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο πζηεκηθήο Θεσξίαο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηo ζηξαηεγηθφ 
κάλαηδκελη. Πην ζπγθεθξηκέλα, αξρηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ θαη  ηελ ζεκαζία ηνπ 
ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη ελψ αθνινπζεί κηα αλαθνξά ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία φπνπ αλαιχνληαη 
δηάθνξεο ζπζηεκηθέο κεζνδνινγίεο. Σέινο, κέζα απφ ηελ κειέηε ηεο πεξίπησζεο ηεο 
ALOUETTE Α.Δ ηεο εηαηξείαο παηδηθψλ ελδπκάησλ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα εθαξκνγήο ησλ 
κεζφδσλ ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην ζχγρξνλν ζηξαηεγηθφ 
κάλαηδκελη. Δηδηθφηεξα, ζε πξψηε θάζε γίλεηαη παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο θαηάζηαζεο ηεο 
εηαηξείαο, ηφζν ζε ζεσξεηηθή βάζε, φζν θαη κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα παξαδείγκαηα θαη γίλεηαη 
πξνζπάζεηα λα πξνηαζνχλ βειηηψζεηο ζηελ νξγαλσηηθή ηεο δνκή. ε δεχηεξε θάζε 
ρξεζηκνπνηείηαη ε δπλακηθή αλάιπζε γηα λα κειεηεζεί ε θεξδνθνξία ηεο εηαηξείαο ζηελ 
πεξίπησζε πνπ απνθαζηζζεί λα εθαξκνζηεί κηα δηαθεκηζηηθή ζηξαηεγηθή.  

1.2 Θεματολογία και διάρθρωση της εργασίας 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ 7 θεθάιαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή γηα ην ηη ζα παξνπζηαζηεί ζηελ εξγαζία 
θαζψο θαη κηα πεξηγξαθή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαινχκαζηε λα κειεηήζνπκε. Παξνπζηάδνληαη 
νη ζηφρνη ηεο εξγαζίαο, ε ζεκαηνινγία θαη ε κεζνδνινγία ησλ θεθαιαίσλ πνπ ζα 
αθνινπζήζνπλ. 

 ην δεχηεξν θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηελ ζεκαζία ηνπ, 
ηνλ νξηζκφ ηνπ, ηνπο ζηφρνπο θαη ηα νθέιε θαζψο θαη ηελ αλάιπζε S.W.OT. 

 Σν ηξίην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ζπζηεκηθή ζεσξία. Παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο 
έλλνηεο θαη νξηζκνί. 
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 Σν ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεη ηηο ζπζηεκηθέο κεζνδνινγίεο DCSYM θαη ην ινγηζκηθφ 
Vensim PLE, ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηνπο θαζψο θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ρξήζε 
ηνπο. 

 ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εηαηξεία ALOUETTE Α.Δ θαη κέζα απφ ηελ 
ρξήζε ηεο DCSYM αλαιχεηαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο δίλνληαο καο ηελ 
δπλαηφηεηα γηα αλάιπζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κέζα απφ πξνηεηλφκελεο 
βειηηψζεηο. Δπίζεο, κε ηε ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ Vensim PLE εθαξκφδνπκε ηε δπλακηθή αλάιπζε 
ζην ζχζηεκά καο. 

 ην έθην θεθάιαην πξνρσξάκε ζε ζπκπεξάζκαηα θαη απνινγηζκφ ηεο εξγαζίαο. 

 Σέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη 
νη πεγέο άληιεζεο πιεξνθνξηψλ. 
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2. ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΣΖΜΕΝΣ 

Ο φξνο «ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ» πξνέξρεηαη απφ ηε ιέμε ζηξαηεγφο– πνπ κε ηε ζεηξά ηεο πξνέξρεηαη 
απφ ηηο ιέμεηο «ζηξαηφο» θαη «άγσ» (= νδεγψ)– θαη απφ ηελ θαηάιεμε -ηθή, πνπ δειψλεη 
«ζρέζε πξνο».  

Ο ηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο (Strategic planning) είλαη κηα δηαδηθαζία ελφο νξγαληζκνχ 
γηα λα θαζνξίζεη ηελ ζηξαηεγηθή ηνπ, ή ηελ θαηεχζπλζε θαη ηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ 
θαηαλνκή ησλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θεθαιαίνπ θαη ησλ αλζξψπσλ, γηα λα 
ζπλερίζεη απηή ηε ζηξαηεγηθή ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ νξάκαηνο (Vision). 

Πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζεη πνχ πεγαίλεη, ν νξγαληζκφο πξέπεη λα γλσξίδεη αθξηβψο πνχ 
βξίζθεηαη. Σφηε πξνζδηνξίδεη πνπ ζέιεη λα πάεη θαη πψο ζα θηάζεη εθεί. Σν έγγξαθν πνπ 
πξνθχπηεη απφ απηή ηελ δηαδηθαζία νλνκάδεηαη «ζηξαηεγηθφ ζρέδην». 

Αλ θαη ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
απνηχπσζε ηεο καθξνπξφζεζκεο θαηεχζπλζεο ηεο εηαηξείαο, δελ κπνξεί θαλείο λα ηνλ 
ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνβιέςεη αμηφπηζηα πσο ζα εμειηρζεί ε αγνξά θαη πνηά ζέκαηα ζα 
εκθαληζηνχλ ζην άκεζν κέιινλ. Χο εθ ηνχηνπ, κε ην «ζηξαηεγηθφ ζρέδην» ε ζηξαηεγηθή 
θαηλνηνκία θαη ε ζηαδηαθή βειηίσζε πξέπεη λα απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν γηα έλαλ νξγαληζκφ, 
γηα λα επηβηψζεη ζην ηαξαρψδεο επηρεηξεκαηηθφ θιίκα. Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο απνηειεί ηελ 
επίζεκε εμέηαζε ηεο κειινληηθήο πνξείαο ελφο νξγαληζκνχ. 

Ο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο αζρνιείηαη κε ηνπιάρηζηνλ κία απφ ηηο ηξεηο βαζηθέο 
εξσηήζεηο: 

"Ση ζα θάλνπκε;" 

"Γηα πνηνλ ην θάλνπκε;" 

"Πψο κπνξνχκε λα ππεξέρνπκε;" 

ε πνιινχο νξγαληζκνχο, απηφ ζεσξείηαη σο κηα δηαδηθαζία πνπ θαζνξίδεη πνπ πεγαίλεη 
έλαο νξγαληζκφο πέξα απφ ην επφκελν έηνο ή – ζπλεζέζηεξα – ζε 3 έσο 5 ρξφληα 
(καθξνπξφζεζκα), αλ θαη κεξηθέο εηαηξείεο επεθηείλνπλ ην φξακά ηνπο ζηα 20 ρξφληα. 

2.1 Έννοια & ορισμός της στρατηγικής 

Ζ ζηξαηεγηθή ζπληνλίδεη θαη θαηεπζχλεη ηηο αλεμάξηεηεο απνθάζεηο ελφο νξγαληζκνχ, κε 
πξσηαξρηθφ ζθνπφ ηελ επηηπρή πνξεία κέζσλ θαζνδήγεζεο ησλ δηνηθεηηθψλ απνθάζεσλ πξνο 
απφθηεζε θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ επηρείξεζε. Πξφθεηηαη δειαδή 
γηα έλα νινθιεξσκέλν ζρέδην πνπ ζπλδέεη ηα πιενλεθηήκαηα (δπλάκεηο) ηεο επηρείξεζεο κε ηηο 
πξνθιήζεηο (επθαηξίεο) ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηακνξθψλεηαη κε ηξφπν πνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη 
νη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ νξγαληζκνχ επηηπγράλνληαη κέζσ ηεο θαηάιιειεο δξαζηεξηνπνίεζήο ηνπ. 
Απνηειεί δειαδή ην κέζν επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ, αθνξά φια ηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηεο 
επηρείξεζεο θαη θαιχπηεη φιεο ηηο βαζηθέο φςεηο ηεο. Έηζη, ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη ηελ 
εμηζνξξφπεζε ησλ δπλάκεσλ θαη ησλ αδπλακηψλ ηνπ νξγαληζκνχ κε ηηο παξνπζηαδφκελεο απφ 
ην πεξηβάιινλ επθαηξίεο θαη απεηιέο, ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο, ν νπνίνο 
ηίζεηαη αλάινγα κε ηηο αμίεο, θηινδνμίεο, πηζηεχσ ησλ ζηειερψλ ηεο. Θα πξέπεη φκσο λα 
αλαθεξζεί φηη ελψ ε δηακνξθνχκελε ζηξαηεγηθή ζπληειεί ζηελ επηηπρία, δελ ηελ εγγπάηαη. Σα 
ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ επηηπρία είλαη ηα εμήο: 

 

 Απινί, ζπλεπείο θαη καθξνπξφζεζκνη ζθνπνί 

 αθήο θαηαλφεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο 

 Αληηθεηκεληθή εθηίκεζε ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 

 Απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε ηεο δηακνξθνχκελεο ζηξαηεγηθήο 
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Γεδνκέλσλ ησλ παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθψλ, ε ζηξαηεγηθή εθπιεξψλεη ηνπο 

αθφινπζνπο βαζηθνχο δηνηθεηηθνχο ζηφρνπο: 

 

 Τπνζηήξημε ηεο δηαδηθαζίαο Λήςεο Απνθάζεσλ: Ζ ζηξαηεγηθή ζπληνλίδεη ηηο επηκέξνπο 
απνθάζεηο ελφο νξγαληζκνχ θαη ηηο απινπνηεί, επηβάιινληαο πνιιέο θνξέο πεξηνξηζκνχο φζνλ 
αθνξά ηελ έθηαζε ησλ ελαιιαθηηθψλ απνθάζεσλ θαη κεηψλνληαο ηελ έθηαζε ηεο έξεπλαο, πνπ 
απαηηείηαη πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ιχζε ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα. 

 

 πληνληζκφο θαη επηθνηλσλία: Ζ ζηξαηεγηθή δελ βνεζά κφλν ζηελ επίηεπμε ζπλέπεηαο 
ζηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο θαηά ηελ πάξνδν κεγάινπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο. ε 
πνιχπινθνπο νξγαληζκνχο, πνιιέο θνξέο, ε ζηξαηεγηθή ζπληειεί ζηελ επίηεπμε απνθάζεσλ, 
πνπ ζπκθσλνχλ κεηαμχ ηνπο, αλάκεζα ζε δηαθνξεηηθά άηνκα, ηκήκαηα ή αθφκε θαη μερσξηζηέο 
επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Απηφ ην επηηπγράλεη κέζσ ηεο παξνρήο θνηλήο θαηεχζπλζεο γηα κηα 
επηρείξεζε ιεηηνπξγψληαο ζαλ έλαο κεραληζκφο επηθνηλσλίαο κέζα ζ‟ απηή, θαζψο θαη ζαλ 
έλαο κεραληζκφο αλάπηπμεο απνηειεζκαηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ- κειψλ ηνπ 
νξγαληζκνχ ζε φια ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο. 

 

 Ζ ηξαηεγηθή ζαλ θνπφο: Ζ ζηξαηεγηθή ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρεηξεκαηηθή θαηεχζπλζε. 
Έηζη ιεηηνπξγεί θαη ε ίδηα ζαλ ζθνπφο γηα ηνλ νξγαληζκφ. 

2.2 ημασία της τρατηγικής 

Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ζεκαληηθφ θαη αλαπφζπαζην ζηνηρείν θάζε επηρείξεζεο αλεμάξηεηα απφ 
ην κέγεζφο ηεο, ην είδνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ αλαπηχζζεη θαη ην 
πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. Δίλαη γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν 
δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο κεηαβάιιεηαη ζε ηέηνην βαζκφ 

θαη κε ηέηνηα ζπρλφηεηα, ψζηε απνθαιείηαη πιένλ «πνιπηάξαρν» (turbulent 

environment). 

Πνιιά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζηνηρεία έρνπλ αιιάμεη δξαζηηθά ζε ζρέζε κε ηα 
πξνεγνχκελα ρξφληα θαη νη εμειίμεηο είλαη ηαρχηαηεο. Ζ δνκή ηεο αγνξάο έγηλε πνιχ 
αληαγσληζηηθή, ε πίεζε πνπ αζθνχλ νη πειάηεο είλαη ηζρπξφηεξε, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ησλ 
δηαθφξσλ αγνξψλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηαρείο θαη ζπρλά κε πξνβιέςηκνπο ξπζκνχο. Αθφκε, ν 
θχθινο δσήο ησλ πξντφλησλ έρεη ζκηθξπλζεί ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ, ελψ παξάιιεια ε 
δηαθνξνπνίεζή ηνπο έρεη πξνρσξήζεη ζε ππεξβνιηθφ βαζκφ, κε απνηέιεζκα λα αλαπηχζζνληαη 
ζπλερψο λέα πξντφληα. Οη επηρεηξήζεηο πξνηηκνχλ λα επηκεθχλνπλ ηε θάζε ηεο σξίκαλζεο ηνπ 
θχθινπ δσήο ησλ πξντφλησλ ηνπο, παξά λα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ 
πξντφλησλ πνπ ζα αθνινπζνχλ ηνλ παξαδνζηαθφ θχθιν δσήο κε ηηο θάζεηο ηεο εηζαγσγήο, 
αλάπηπμεο, σξίκαλζεο θαη παξαθκήο. Δθηφο απηνχ, ηα φξηα κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ θιάδσλ είλαη 
πεξηζζφηεξν δπζδηάθξηηα θαη αζαθή απ‟ φηη ζην παξειζφλ, κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα 
αληηκεησπίδνπλ πνιχ κεγαιχηεξν αξηζκφ αληαγσληζηψλ. Όινη απηνί νη παξάγνληεο, ζε 
ζπλδπαζκφ κε ην γεγνλφο φηη ην πεξηβάιινλ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη θάζε επηρείξεζε είλαη 
νινέλα θαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθν, εθφζνλ είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο νη νκάδεο 
ελδηαθεξφλησλ (stakeholders) πνπ επεξεάδνπλ ηε δξάζε ηεο, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 
απαηηείηαη ζπλερήο αλαπξνζαξκνγή ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηα δηαθνξεηηθά είδε 
πεξηβάιινληνο. 

Ζ ζηξαηεγηθή απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν δηαζχλδεζεο ηεο επηρείξεζεο κε ην πεξηβάιινλ 
ηεο εθφζνλ πξνζθέξεη ηελ θαηεχζπλζε ζηελ νπνία ζα θηλεζεί νπνηαδήπνηε νξγαλσηηθή αιιαγή 
θαη πνιιέο θνξέο πξνθαιεί απηή ε ίδηα αιιαγέο ζην πεξηβάιινλ ηεο. Μέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο, ε 
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επηρείξεζε κεηαβάιιεηαη επηηπρεκέλα θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο 
θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα παξακέλεη βηψζηκε θαη λα έρεη πιενλεθηήκαηα κε ζεκαληηθά γη‟ απηή 
νθέιε.  

Με ηε δηακφξθσζε θαη πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο θάζε επηρείξεζε είλαη αλά πάζα 
ζηηγκή ζε ζέζε λα γλσξίδεη πνχ βξίζθεηαη ε ίδηα ζε ζρέζε κε ηνπο θπξηφηεξνπο αληαγσληζηέο 
ηεο ζην παξφλ, αιιά θπξίσο ηελ θαηεχζπλζε πνπ ζα θηλεζεί ζην κέιινλ, πνηεο επθαηξίεο ζα 
κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπζεί, πνηεο απεηιέο ζα πξέπεη λα απνθχγεη, πνηέο δπλάκεηο ηεο ζα 
εληζρχζεη θαη πνηεο αδπλακίεο ηεο ζα ππεξληθήζεη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έρεη πνιιέο πηζαλφηεηεο 
λ‟ αληηκεησπίζεη κε επηηπρία ην επκεηάβιεην πεξηβάιινλ θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη θεξδνθφξεο 
κε απηφ ζπλαιιαγέο.  

 

ηξαηεγηθή είλαη ΠΧ λα: 

 .... αλαπηχμεηο ηελ επηρείξεζε 

 .... ηθαλνπνηήζεηο ηνπο πειάηεο 

 ... αληαγσλίδεζαη ζηνλ θιάδν 

 .... αληηδξάο ζηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο 

 ... δηνηθείο θάζε ιεηηνπξγηθφ ηκήκα ηεο επηρείξεζεο θαη λα αλαπηχμεηο 

ηηο απαξαίηεηεο νξγαλσηηθέο ηθαλφηεηεο 

 .... επηηπγράλεηο ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ζηφρνπο 

 

Πίλαθαο 1.1. Σα ΠΩ πνπ νξίδνπλ ηελ ηξαηεγηθή ηεο Δπηρείξεζεο 

2.3 Σο στρατηγικό Management 

Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη (strategic management) αλαθέξεηαη ζηελ πην δχζθνιε θαη ζεκαληηθή 
πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη νπνηνζδήπνηε νξγαληζκφο, δεκφζηνο ή ηδησηηθφο ζην πψο κέζα 
απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα επηβίσζε θαη επηθξάηεζε ζην παξφλ, ζα ηεζνχλ ηα ζεκέιηα γηα ηελ 
επηηπρή πνξεία ζην κέιινλ. Σν λα είλαη κηα επηρείξεζε επηηπρεκέλε ζην παξφλ, δελ είλαη 
αξθεηφ, γηαηί απαηηνχληαη νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο γηα λα είλαη επηηπρεκέλε θαη ζην κέιινλ. Ζ 
πξφθιεζε απηή είλαη δχζθνιε, γηαηί ε αληηκεηψπηζε ηνπ παξφληνο θαη ε πνξεία πξνο ην κέιινλ 
πεξηιακβάλεη επηινγέο, πνπ θέξλνπλ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε κηαο επηρείξεζεο αληηκέησπα κε 
πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, κε πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο κεηαμχ ηνπο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ 
(stakeholders), θαη πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

Ζ πθηζηάκελε δηακάρε κεηαμχ ησλ απαηηήζεσλ παξφληνο θαη κέιινληνο βξίζθεηαη ζην 
θέληξν ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο κπνξεί 
λα δηαθέξεη ζεκαληηθά ζε ζρέζε κε ην παξειζφλ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ην κέιινλ. 
Αλαπηχζζνληαη δηαξθψο λέα πξντφληα, εηζέξρνληαη λένη αληαγσληζηέο, απμάλνληαη ηα 
ππνθαηάζηαηα πξντφληα, κεηαβάιινληαη νη πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ θαη νη εμειίμεηο ζηελ 
ηερλνινγία είλαη ηφζν ξαγδαίεο, ψζηε λα κεηαβάιινπλ φρη κφλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 
πξντφλησλ, αιιά θαη νιφθιεξεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο.  

Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο πξνθαινχλ ζπλερείο κεηαβνιέο ζην πεξηβάιινλ θαη ε 
επηρείξεζε βξίζθεηαη αληηκέησπε κε κηα δηαξθή δηαδηθαζία αιιαγήο θαη πξνζαξκνγήο. ‟ απηή 
ηε δηαδηθαζία ε επηρείξεζε δηαζέηεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ φπιν, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, κε ηε 
βνήζεηα ηνπ νπνίνπ είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεχεηαη ην παξφλ θαη λα ζρεδηάδεη ηε κειινληηθή 
πνξεία, ελψ ηαπηφρξνλα κπνξεί λα ζπλδπάδεη ηηο αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο 
αιιαγέο ζην εζσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. 
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Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη αθνξά έλα ζχλνιν απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ έρνπλ 
ζαλ απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ νη 
ηηζέκελνη ζθνπνί. Ζ δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη απνηειεί ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίνη νη 
ππεχζπλνη γηα ηε δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο θαη ιακβάλνπλ 
ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο. Οη ζηξαηεγηθέο απνθάζεηο αθνξνχλ νιφθιεξν ην πεξηβάιινλ κέζα ζην 
νπνίν ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε, ην ζχλνιν ησλ πφξσλ πνπ απηή δηαζέηεη, θαζψο θαη ηελ 
αιιειεπίδξαζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν .  

Σν επίθεληξν ηνπ ζηξαηεγνχ κάλαηδκελη είλαη ε δηαρείξηζε ηεο αιιαγήο (the 
management of change) : αιιαγή ζην πεξηβάιινλ (εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ) θαη αιιαγή ζηνλ 
ηξφπν δηαζχλδεζεο απηψλ ησλ δχν, κε ηε βνήζεηα θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ. Ζ ζεκαζία ηεο 
«αιιαγήο» θαίλεηαη θαη κέζα απφ νξηζκέλεο αξρέο ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, νη νπνίεο 
εκθαλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 1.2. 

 

To ηξαηεγηθό Μάλαηδκελη … 

 Πεξηιακβάλεη ην κάλαηδκελη ηνπ νξγαληζκνχ, ηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ θαη ηελ 
πθηζηάκελε ζρέζε αλάκεζά ηνπο. 

 Έρεη κηα βαζηθή απνζηνιή: ηε δηαρείξηζε ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηελ 
επηρείξεζε θαη ην πεξηβάιινλ. 

 Καζνδεγείηαη απφ ηε ζπλερή επηδίσμε επθαηξηψλ, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγεζνχλ εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

 Απαηηεί ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. 

 Αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ κειινληηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ 
επηλφεζε θαη δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ κειινληηθψλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ. 

 Απνηειεί αληηθείκελν ηνπ ζπλφινπ ηεο επηρείξεζεο, εθφζνλ ζρεηίδεηαη κε ηελ 
αιιαγή. Ζ αιιαγή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζην εμσηεξηθφ είηε ζην 
εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη λα επεξεάζεη νπνηαδήπνηε νκάδα ή 
νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο. 

 

Πίλαθαο 1.2. Αξρέο ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

2.4 ημασία του τρατηγικού Management 

Αλ θη νη επηρεηξήζεηο δε κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, σζηφζν δελ είλαη αβνήζεηεο 
ζηηο ζπλερφκελεο θαη πνιιέο θνξέο απξφβιεπηεο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. Αθνινπζψληαο ηε 
δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε κπνξνχλ λα εγεζνχλ 
πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. Μπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νπνηαδήπνηε πεξηβαιινληηθή αιιαγή 
κέζσ ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ πινπνηνχλ. ΄Δηζη, κπνξνχλ λα εηζάγνπλ λέα πξντφληα, λ‟ 
απνζπξζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, λ‟ αληαγσληζηνχλ κε πην έμππλνπο ηξφπνπο έλαληη 
ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο θαη ηέινο λα πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνπο αγνξαζηέο ησλ 
πξντφλησλ ηνπο. Δίλαη ζε ζέζε επίζεο λα αλαδηνξγαλψζνπλ ηελ επηρείξεζε: κπνξνχλ λα 
δεκηνπξγήζνπλ κεγαιχηεξν απνηέιεζκα απφ ηνπο ππάξρνληεο επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο, λα 
εθκεηαιιεπζνχλ ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο, θαζψο θαη λα ελεξγνπνηήζνπλ 
ζεηηθφηεξα ηελ επηρείξεζε κέζσ ηνπ ηξφπνπ εγεζίαο ηνπο.  

Γεληθά, ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα βαζίδεηαη ζε 
καθξνπξφζεζκεο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο φζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη 
φρη ζε ζηηγκηαίεο ζπαζκσδηθέο θαη ζπλήζσο εθ ησλ πζηέξσλ θηλήζεηο. Μπνξεί κε απηφλ ηνλ 
ηξφπν ε επηρείξεζε λα αλαιάβεη δξάζε ζ‟ έλα αξρηθφ ζηάδην θάπνηαο λέαο ηάζεο θαη λα 
εθκεηαιιεπζεί απηφλ ηνλ ρξφλν, γηα λα απμήζεη ηελ απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο.  
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Όζνλ αθνξά ηνπο ζθνπνχο, είλαη ζαθψο θαιχηεξν απηνί λα είλαη εθηθηνί θαη θπξίσο 
ζαθείο. Σν απνηειεζκαηηθφ ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη δείρλεη αθξηβψο ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα 
αθνινπζήζνπλ νη εξγαδφκελνη γηα λα επηηεπρζνχλ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, δηφηη παξέρεη 
ζεκαληηθά θίλεηξα γηα θάηη ηέηνην. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απνηειεί ηε βάζε δηνηθεηηθνχ ειέγρνπ 
θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ. Γελ ππάξρεη 
ζπγθεθξηκέλε κειέηε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη πξνθαιεί 
απνηειεζκαηηθφηεξε επίδνζε. Γεληθά κπνξεί λα επηζεκαλζεί φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ 
αθνινπζνχλ επίζεκν ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ έρνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο απφ 
εθείλεο πνπ δελ εθαξκφδνπλ θάηη ηέηνην.  

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο νθείινπλ ηελ επηηπρία ηνπο ζε κεγάιν αξηζκφ 
παξαγφλησλ: θαηάιιεινπο πφξνπο, άξηην πξνζσπηθφ, ηχρε, θαιά πξντφληα ή ππεξεζίεο θνθ. 
Απηφ δελ ζεκαίλεη θπζηθά φηη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη ην κφλν πνπ ρξεηάδεηαη κία 
επηρείξεζε. Απιά απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία κε 
ζρεδηαζκέλνπο, επέιηθηνπο θαη δπλακηθνχο ηξφπνπο θαη ηερληθέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, έλαο 
κεγάινο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ επηβηψλνπλ δίρσο λα έρνπλ ξεηή ζηξαηεγηθή ή λα έρνπλ 
δηακνξθψζεη ππνδνκέο ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, θαη ζηνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, πνπ ηθαλά 
ζηειέρε είλαη ζπάληα, ή δελ ππάξρνπλ, κέηξηα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ηθαλνπνηεηηθά.  

 

ΤΠΔΡ  ΚΑΣΑ 

1. Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη βνεζά ηηο 
επηρεηξήζεηο λα αλακέλνπλ ηηο 
κεηαβαιιφκελεο πεξηβαιινληηθέο 
ζπλζήθεο. 

 

1. Οη ζπλζήθεο κεηαβάιινληαη ηφζν 
γξήγνξα, πνπ ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε 
αδπλαηνχλ λα πξνβνχλ ζε νπνηνδήπνηε 
ζρεδηαζκφ, ηδηαίηεξα καθξνπξφζεζκα 

2. Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη παξέρεη 
ζαθείο ζθνπνχο θαη θαηεπζχλζεηο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ζε φια ηα επίπεδα 
δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο. 

2. Γηα απνηειεζκαηηθφ αληαγσληζκφ, νη 
ζηφρνη ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλά γεληθνί θαη 
ζαθείο 

3. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ 
ζηξαηεγηθή δηνίθεζε είλαη πεξηζζφηεξν 
απνηειεζκαηηθέο. 

3. Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο πνπ 
ζπληεινχλ ζηελ επηηπρία θαη πνιιέο 
επηρεηξήζεηο είλαη απνηειεζκαηηθέο, ρσξίο 
θάπνην επίζεκν ζρεδηαζκφ ή 
πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο. 

 

 

Πίλαθαο 1.3. Αηηίεο θαη Αληηδξάζεηο ηεο Αμίαο ηνπ ηξαηεγηθνύ Μάλαηδκελη 

2.5 Ο καθορισμός των στόχων του στρατηγικού μάνατζμεντ 

Ο θαζνξηζκφο ζηφρσλ είλαη ην δεχηεξν βαζηθφ θαζήθνλ ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη κεηά ηελ 
απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο. Οη ζηφρνη κεηαθξάδνπλ ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ζε 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα. Οη ζηφρνη απνηεινχλ δεζκεχζεηο ησλ κάλαηδεξ λα παξάγνπλ 
ζπγθεθξηκέλα απνηειέζκαηα ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. θνπφο ηνπο είλαη λα 
εζηηάδνπλ ηελ πξνζνρή ηεο επηρείξεζεο ζην ηη αθξηβψο πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη κέρξη πφηε.  

Οη ζηφρνη είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο ζην κάλαηδκελη. Αλ ε απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο δελ 
κεηαθξαζηεί ζε ζπγθεθξηκέλα κεηξήζηκα απνηειέζκαηα θαη νη κάλαηδεξ δελ δείμνπλ πξφνδν 
ζηελ έγθαηξε επίηεπμή ηνπο, ηφηε ε απνζηνιή είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη. Ο θαζνξηζκφο ησλ 
απνηειεζκάησλ απηψλ είλαη απφ ηα πην θξίζηκα θαζήθνληα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Γχν 
είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία ησλ ζηφρσλ πνπ ηνπο θάλνπλ πνιχηηκνπο ζην κάλαηδκελη: πξψηνλ, 
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είλαη ζπγθεθξηκέλα κεγέζε, θαη δεχηεξνλ πεξηέρνπλ θάπνηα ρξνληθή πξνζεζκία γηα ηελ επίηεπμή 
ηνπο. Με άιια ιφγηα, θινπ επηδηψμεηο ηνπ ηχπνπ «αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ζην κέιινλ», 
«αχμεζε ησλ θεξδψλ», «κείσζε ηνπ θφζηνπο», θ.ιπ., είλαη απιψο αέξαο ζε φηη αθνξά ηνπο 
ζηφρνπο.  

Ζ επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία έρεη δείμεη επαλεηιεκκέλα φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ ζέηνπλ 
ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο θαη επηδηψθνπλ ηελ επίηεπμε ηνπο επηκειψο έρνπλ θαιχηεξε απφδνζε 
απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ επηρεηξνχλ κε απηνζρεδηαζκνχο θαη επρνιφγηα. 

2.5.1 τρατηγικοί & χρηματοοικονομικοί στόχοι 

ηφρνη ρξεηάδνληαη γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα πνπ νη κάλαηδεξ ζεσξνχλ ζεκαληηθή γηα ηελ 
επηρείξεζε. Γεληθά φκσο ππάξρνπλ δχν είδε ζηφρσλ: ζηξαηεγηθνί θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί.  

Οη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη είλαη ζεκαληηθνί γηαηί ζρεηίδνληαη κε ηε βειηίσζε ηεο 
αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά καθξνπξφζεζκα. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ 
ζηφρσλ είλαη ην κεξίδην αγνξάο, ην ρακειφηεξν θφζηνο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο, ε 
επξχηεξε γθάκα πξντφλησλ, ε θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ, ην θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά, ε 
εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηλνηνκία, ε δεμηφηεηα αλάπηπμεο λέσλ πξντφλησλ, ε ηζρπξή παξνπζία ζε 
δηεζλείο αγνξέο θ.ιπ.  

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη είλαη απαξαίηεηνη γηαηί ρσξίο ζπγθεθξηκέλε νηθνλνκηθή 
απφδνζε ε επηρείξεζε δελ ππάξρεη. Παξαδείγκαηα ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ηα πνζνζηά 
θέξδνπο, ε αλάπηπμε εζφδσλ, ε αλάπηπμε θεξδψλ, ε απφδνζε επελδχζεσλ, ηα κεηξεηά, ε ηηκή 
ηεο κεηνρήο θ.ιπ. 

Σφζν νη ζηξαηεγηθνί φζν θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί ζηφρνη είλαη απαξαίηεηνη ζην 
ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κηαο πξνβιεκαηηθήο 
επηρείξεζεο απαηηεί βξαρππξφζεζκα λα δνζεί έκθαζε ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο παξά ζηε 
καθξνπξφζεζκε ζηξαηεγηθή ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Πνιιέο θνξέο επίζεο νη κάλαηδεξ θάησ απφ 
ηελ πίεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ κπνξεί λα δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε 
βξαρππξφζεζκε νηθνλνκηθή απφδνζε, αλ θαη ε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθά εχξσζηε, 
αγλνψληαο ην καθξνπξφζεζκν κέιινλ ηεο. Κάηη ηέηνην είλαη κεγάιν ιάζνο. Ζ επηρείξεζε πνπ 
ζπζηάδεη ηελ ελίζρπζε ηεο καθξνπξφζεζκεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζέζεο ζην βσκφ ηεο 
βξαρππξφζεζκεο νηθνλνκηθήο απφδνζεο δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν λα γίλεη ζην κέιινλ 
αληαγσληζηηθά αζζελήο θαη ραιαξή θαη έηζη ηδηαίηεξα επάισηε ζηηο θηλήζεηο ηζρπξψλ 
αληαγσληζηψλ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζε θιάδνπο κε επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ καθξνπξφζεζκεο 
ζηξαηεγηθέο βιέςεηο θαη είλαη δηαηεζεηκέλεο λα θάλνπλ πξνζσξηλά νηθνλνκηθέο ζπζίεο γηα λα 
απνθηήζνπλ εγεηηθέο ζέζεηο ζε κηα αγνξά. Γηα παξάδεηγκα, ε θιαζηθή ζηξαηεγηθή πνιιψλ 
ηαπσληθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη λα κπαίλνπλ ζε δηεζλείο αγνξέο (θπξίσο ακεξηθαληθέο θαη 
επξσπατθέο) κε πνηνηηθά πξντφληα πνπ δηαζέηνπλ ζε ρακειέο ηηκέο θαη κε ρακειά πεξηζψξηα 
θέξδνπο κε ζηφρν καθξνπξφζεζκα ηα κεγάια κεξίδηα αγνξάο θαη, ηειηθά ηελ εγεηηθή ζέζε ζηελ 
αγνξά. 

2.5.2 Μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι 

Οη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη έρνπλ δχν βαζηθνχο ζθνπνχο. Πξψηνλ πξνεηνηκάδνπλ ηελ 
επηρείξεζε ζήκεξα γηα ηελ πνξεία ηεο πέξα απφ ηα επφκελα πέληε πεξίπνπ ρξφληα. Δίλαη 
πξνθαλέο φηη θάηη ηέηνην πξέπεη λα γίλεη ζήκεξα θαη φρη ζε ηέζζεξα ρξφληα. Ο δεχηεξνο, θαη 
ίζσο ζπνπδαηφηεξνο ζθνπφο, είλαη φηη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη αλαγθάδνπλ ηνπο κάλαηδεξ λα 
παίξλνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζήκεξα κέζα ζε έλα πιαίζην καθξνπξφζεζκεο επεκεξίαο ηεο 
επηρείξεζεο παξά κε βξαρππξφζεζκα θξηηήξηα θαη νθέιε. Πνιχ ζπρλά ηα θίλεηξα ζε πνιιέο 
επηρεηξήζεηο θαη ε αλζξψπηλε θχζε είλαη ηέηνηα ψζηε λα κε δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζην κέιινλ 
φηαλ ην παξφλ κπνξεί λα είλαη ξφδηλν. 
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Οη βξαρππξφζεζκνη ζηφρνη ζθνπεχνπλ ζε πην άκεζα απνηειέζκαηα ηφζν πνζνηηθά φζν 
θαη ρξνληθά. Δίλαη δηαθνξεηηθήο θχζεο κε ηελ έλλνηα φηη παξέρνπλ θάπνηα έλδεημε ηεο ηαρχηεηαο 
κε ηελ νπνία νη κάλαηδεξ ζέινπλ ηελ επηρείξεζε λα πξνρσξήζεη θαη ηνπ επηπέδνπ απφδνζεο 
πνπ πξέπεη λα επηηχρεη.  

Δίλαη δπλαηφλ ιφγσ θαηάιιειεο απφδνζεο, νη καθξνπξφζεζκνη θαη βξαρππξφζεζκνη 
ζηφρνη λα ζπκπίπηνπλ ζε κηα επηρείξεζε. Ζ πιένλ ζεκαληηθή πεξίπησζε δηαθνξάο κεηαμχ 
καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ ζηφρσλ πξνθχπηεη φηαλ νη κάλαηδεξ πξνζπαζνχλ λα 
επηηχρνπλ θάπνην καθξνπξφζεζκν ζηφρν θάλνληαο ζπγθεθξηκέλα βξαρππξφζεζκα βήκαηα. 

2.6 Έννοια της κατάστρωσης της στρατηγικής και η σημασία της 

Ζ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο απαζρνιείηαη κε ην πσο αθξηβψο ζα επηδησρζεί ε απνζηνιή ηεο 
επηρείξεζεο θαη πψο ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη ηεο. Ζ θαηάζηξσζε απαζρνιείηαη αθφκα κε ην 
πψο ζα αληηκεησπηζζνχλ νη αληαγσληζηέο, πψο ζα απνθηήζεη ε επηρείξεζε καθξνπξφζεζκα 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, θαη πψο ζα πξνεηνηκαζηεί γηα ην κέιινλ.  

Ζ θαηάζηξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη κηα ζπλερήο δηαδηθαζία θαη είλαη απφξξνηα 
ζεψξεζεο πνηθηιίαο επηινγψλ πνπ επηηξέπεη ζηνπο κάλαηδεξ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο 
ηεο αγνξάο θαη λα επηδηψθνπλ λέεο επθαηξίεο. Κακία επηρείξεζε δελ έρεη κφληκα ηελ ίδηα 
ζηξαηεγηθή. Καηά θαλφλα ε επηρείξεζε αλαζεσξεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο είηε ιφγσ εζσηεξηθψλ 
αιιαγψλ είηε ιφγσ αιιαγψλ ζηελ αγνξά. Οη ζπλερείο αιιαγέο ηεο αγνξάο δελ επηηξέπνπλ πνηέ 
ζε θαλέλα λα πξνβιέπεη φιεο ηηο εμειίμεηο ζην κέιινλ, είηε απηέο πξνέξρνληαη απφ αιιαγέο 
ζηελ αγνξά, είηε απφ ηελ εθηέιεζε κηαο ζηξαηεγηθήο. Έηζη, ππάξρεη πάληα θάηη θαηλνχξγην πνπ 
ρξεηάδεηαη λα ιεθζεί ππ‟ φςε θαη θάπνηα θαηλνχξγηα επθαηξία πνπ ρξεηάδεηαη δξάζε. Με άιια 
ιφγηα, ε θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο δελ είλαη θάηη ζηαηηθφ αιιά είλαη κηα πνιχ δπλακηθή 
δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ζπλερή έιεγρν θαη αλαζεψξεζε. Ζ ζηξαηεγηθή πάληα εμειίζζεηαη θαη 
πάληα πξνζαξκφδεηαη, είλαη ε ζπληζηακέλε ελεξγεηψλ ελ εμειίμεη αιιά θαη κειινληηθψλ 
ελεξγεηψλ ππφ ζεψξεζε. Ζ θαηάζηξσζε κηαο ζηξαηεγηθήο κπνξεί λα γίλεηαη κε πνιινχο 
ηξφπνπο, πνπ επεξεάδνληαη ηφζν απφ ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ην 
εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, θαη πνπ κπνξεί λα αιιάδνπλ δηαρξνληθά θαηά ηελ πνξεία κηαο 
επηρείξεζεο.  

Ζ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο δελ είλαη απνθιεηζηηθφ θαζήθνλ ηεο εγεζίαο ηεο 
επηρείξεζεο. Ηδηαίηεξα ζε επηρεηξήζεηο κε παξνπζία ζε πνιιέο αγνξέο θαη κε πνηθηιία 
πξντφλησλ, ε θαηάζηξσζε απαηηεί ηε ζπκκεηνρή ησλ επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ 
ηκεκάησλ (κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο θ.ιπ.), ησλ επηθεθαιήο παξαγσγηθψλ κνλάδσλ, 
(αληηπξνζψπσλ πσιήζεσλ θ.ιπ). ε επηρεηξήζεηο – νκίινπο, δει. επηρεηξήζεηο κε 
δηαθνξνπνηεκέλεο δξαζηεξηφηεηεο (diversified), ε ζηξαηεγηθή θαηαζηξψλεηαη ζε ηέζζεξα 
βαζηθά επίπεδα: εηαηξηθφ, επηρεηξεκαηηθφ, ιεηηνπξγηθφ θαη επηρεηξεζηαθφ. Αλεμάξηεηεο 
επηρεηξήζεηο έρνπλ κφλν ηα ηξία ηειεπηαία επίπεδα.  

Αο ζεκεησζεί φηη ε ζηξαηεγηθή είλαη κηα ζπλνιηθή πξνζπάζεηα θαη απνηειείηαη απφ επί 
κέξνπο ζηξαηεγηθέο ζε δηάθνξα επίπεδα θαη ηκήκαηα ηεο επηρείξεζεο. Πξνθαλψο, φζν 
κεγαιχηεξε είλαη ε επηρείξεζε ηφζν πεξηζζφηεξεο νη επηκέξνπο ζηξαηεγηθέο ηεο. Μηα βαζηθή 
απνζηνιή φισλ ησλ κάλαηδεξ κηαο επηρείξεζεο είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ελνπνίεζε ησλ 
επηκέξνπο ζηξαηεγηθψλ ζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχλνιν. Κάηη ηέηνην γίλεηαη κφλν κέζα ζε 
ζπλζήθεο ζπλεξγαζίαο θαη ζπλαίλεζεο θαη φρη ζε ζπλζήθεο φπνπ θάζε κάλαηδεξ ή ηκήκα ή 
επηρείξεζε πξνζπαζεί λα δξα αλεμάξηεηα επηδηψθνληαο θάπνην ζηελφ ζπκθέξνλ. Κάηη ηέηνην 
είλαη ζπρλά δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν, κηα θαη απαηηεί ζπλερείο ζπζθέςεηο θαη αληαιιαγή 
απφςεσλ.  

Να επαλαιάβνπκε, ηέινο, φηη ε πιένλ ζπζηεκαηηθή, ηδηνθπήο θαη κνλαδηθή θαηάζηξσζε 
ζηξαηεγηθήο είλαη εληειψο αλεπαξθήο ρσξίο θάπνηα ζηνηρεησδψο θαιή εθηέιεζε. ε πνιιέο 
πεξηπηψζεηο κάιηζηα ε εθηέιεζε είλαη κεγαιχηεξεο ζεκαζία θαη πξέπεη πάληα λα ιακβάλεηαη 
ππ‟ φςε θαηά ηελ θαηάζηξσζε. 
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2.7 Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάστρωση στρατηγικής 

Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο είλαη εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο 
θχζεο. 

 Κνηλσληθνπνιηηηθνί παξάγνληεο θαη λνκνζεζία: νη ζηξαηεγηθέο επηινγέο κηαο 
επηρείξεζεο δελ είλαη πνηέ απεξηφξηζηεο. Σα φξηα ηνπο θαζνξίδνληαη απφ λφκνπο θαη 
θαλνληζκνχο, απφ ηη είλαη θνηλσληθά απνδεθηφ θαη απφ ην ξφιν ηεο επηρείξεζεο σο πνιίηε. 
Πεξηνξηζκνχο κπνξνχλ επίζεο λα ζέηνπλ δηάθνξα γθξνππ πνιηηψλ, ν ηχπνο, ε αξλεηηθή 
δεκνζηφηεηα, θαη νη ηάζεηο ζηελ αγνξά (π.ρ. πξνηίκεζε ληφπησλ πξντφλησλ θαη πεξηνξηζκφο 
εηζαγσγψλ, πγηεηλή δηαηξνθή, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θ.ιπ.). Με ηελ παγθνζκηνπνίεζε 
ηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ηαπηφρξνλε παξνπζία ηνπο ζε πνιιέο δηεζλείο αγνξέο, φιν θαη 
πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζε θνηλσληθνχο θαη πνιηηηθνχο παξάγνληεο. 
Ο φξνο «θνηλσληθή επζχλε» (social responsibility) έρεη απνθηήζεη κεγαιχηεξε ζεκαζία ηα 
ηειεπηαία ρξφληα θαη επηβάιιεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ βειηηψλνπλ ην γεληθφ θαιφ, ελεξγεηηθή 
δξάζε πξηλ επηβιεζνχλ θαλνληζκνί θαη λφκνη, θαη ηνλ ελαξκνληζκφ ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
κεηφρσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ.  

 Διθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ θαη αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο: είλαη βαζηθέο ζηελ 
θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο θαη επεξεάδνπλ ην πψο ζα ηνπνζεηεζεί ε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν θαη 
ηη ζηξαηεγηθή ζα αθνινπζήζεη. Ο θιάδνο κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε θάζε αλάπηπμεο ή ζε θάζε 
παξαθκήο, πνπ απαηηνχλ αλάινγεο πξνζαξκνγέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ηηο αληαγσληζηηθέο 
ζπλζήθεο πνπ κπνξεί λα αιιάδνπλ είηε ιφγσ θηλήζεσλ αληαγσληζηψλ ή θάπνησλ άιισλ 
αιιαγψλ.  

 Δπθαηξίεο θαη απεηιέο: ε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ψζηε λα κεγηζηνπνηεί ην 
φθεινο απφ ηηο επθαηξίεο πνπ ηεο παξνπζηάδνληαη αιιά θαη λα εληζρχεη ηελ άκπλά ηεο έλαληη 
απεηιψλ.  

 Αηνχ, αδπλακίεο: ε νπνηαδήπνηε ζηξαηεγηθή πξέπεη λα παίξλεη ππ‟ φςε ηηο 
αληαγσληζηηθέο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, ηα αηνχ θαη ηηο αδπλακίεο ηεο. Οη νπνηεζδήπνηε 
ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο πξέπεη λα ζηεξίδνληαη ζην ηη ξεαιηζηηθά κπνξεί λα επηηχρεη ε επηρείξεζε.  

 Οη κάλαηδεξο ηεο επηρείξεζεο: ε θηινζνθία ηνπ επηρεηξείλ ησλ κάλαηδεξ κηαο 
επηρείξεζεο, νη αμίεο ηνπο, ην πψο αληηιακβάλνληαη ην ξίζθν, θαζψο θαη νη θηινδνμίεο ηνπο, 
πξνζσπηθέο αιιά θαη γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο, είλαη βαζηθέο ζηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο. Ζ 
ζηξαηεγηθή πάληα επεξεάδεηαη απφ ην πψο βιέπνπλ νη κάλαηδεξ ηελ επηρείξεζε θαη ηηο 
δπλαηφηεηέο ηεο- άζρεηα κε αληηθεηκεληθέο αλαιχζεηο- θαη ηη νξάκαηα έρνπλ γη‟ απηήλ. Σν 
πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν είλαη επίζεο ζεκαληηθφ ζηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο. Σέινο, νη θαλφλεο 
εζηθήο θαη θάπνηα ζηνηρεηψδεο ππαθνή 

ηνπο έρνπλ πάληα ξφιν ζηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο. Τπάξρνπλ αθφκα επηρεηξήζεηο πνπ ην 
πξντφλ ηνπο είλαη αλφζεπην, πνπ απαγνξεχνπλ ην ιάδσκα, ηε δπζθήκηζε ησλ αληαγσληζηψλ 
θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο, πνπ πξνζέρνπλ ηνλ πεξίγπξν, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ, πνπ ζέβνληαη ηνλ 
πειάηε θαη ηνλ εξγαδφκελν- πέξα απφ απηά πνπ επηβάιινπλ λφκνη θαη θαλνληζκνί.  

 Ζ θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο: νη αμίεο θαη ε θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο πεγάδεη απφ 
ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν έρεη αλαπηπρζεί ε επηρείξεζε θαη γεληθψο επεξεάδεη ηελ θαηάζηξσζε 
ζηξαηεγηθήο. 

 

2.7.1 Κριτήρια και τρόποι κατάστρωσης 

Τπάξρνπλ πνιιά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο κηαο ζηξαηεγηθήο, αιιά γεληθά ηα βαζηθά θξηηήξηα είλαη 
φηη κηα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο, 
πξέπεη λα νδεγεί ζε θάπνην δηαηεξήζηκν πιενλέθηεκα θαη πξέπεη λα βειηηψλεη ηε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά. Άιια θξηηήξηα είλαη 
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ην φηη πξέπεη λα είλαη ρξνληθά εθηθηή, ε επηθηλδπλφηεηά ηεο, ε επειημία ηεο, θαη ε ζπλέπεηα ηεο κε 
ηηο αμίεο ηεο επηρείξεζεο.  

Όζνλ αθνξά ηνπο ηξφπνπο θαηάζηξσζεο, ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο ε ζηξαηεγηθή αλήθεη 
ζηε δηθαηνδνζία θάπνηνπ ηκήκαηνο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ζπλήζσο θάπνηα εηήζηα 
δξαζηεξηφηεηα κε ηε δεκνζίεπζε ιεπηνκεξεηψλ σο πξνο ηη πξφθεηηαη λα επηδησρζεί, κε ηη 
ζηφρνπο, θαη ζε ηη ρξνληθά φξηα. Ζ δηαδηθαζία απαηηεί ζεκαληηθή δνπιεηά κε ζπζθέςεηο, κειέηεο 
θαη ζε βάζνο αλάιπζε. Αληίζεηα ζε κηθξέο επηρεηξήζεηο ε ζηξαηεγηθή είλαη θπξίσο ζην κπαιφ 
ηνπ επηρεηξεκαηία θαη επηθνηλσλείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζπλερψο θαη θαζεκεξηλά.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεηαη ε θαηάζηξσζε. ην έλα 
άθξν ν επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο έρεη φινλ ηνλ έιεγρν ηεο θαηάζηξσζεο άζρεηα κε ην αλ επί 
κέξνπο θαζήθνληα αθήλνληαη ζε άιινπο. ην άιιν άθξν, ν επηθεθαιήο αλαζέηεη ζε άιινπο ηελ 
πιήξε θαηάζηξσζε (ζπλήζσο θάπνην επηηειείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ) θαη επηιέγεη ηηο 
δξάζεηο ηεο αξεζθείαο ηνπ. Δλδηάκεζα, έλαο ηξφπνο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηθεθαιήο θαη 
βαζηθψλ ζηειερψλ πνπ φρη κφλν θαηαζηξψλνπλ αιιά θαη εθηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ 
επηιέγεηαη νκαδηθά, θαη έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ν επηθεθαιήο λα αθήλεη ηελ θαηάζηξσζε θαη 
εθηέιεζε ζε βαζηθά έκπηζηα ζηειέρε θαη λα εγθξίλεη θαη λα πηνζεηεί γηα ηελ επηρείξεζε ηηο 
θηλήζεηο πνπ απηφο επηιέγεη. 

2.7.1.1 Εταιρική στρατηγική (corporate strategy) 

Ζ ζηξαηεγηθή ζην επίπεδν απηφ αθνξά ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, θαη ηα βαζηθά 
ηεο θαζήθνληα είλαη: 

 Να θαζνξίζεη πνηεο επηρεηξήζεηο ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ φκηιν 

έηζη ψζηε ην ζχλνιν λα έρεη θαιή απφδνζε. Με άιια ιφγηα, ε αλεχξεζε θαη αμηνιφγεζε λέσλ 
επηρεηξήζεσλ γηα εμαγνξά, ε πψιεζε επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ πνπ δελ είλαη ζπλεπείο κε ηηο 
επηδηψμεηο ηνπ, ε αλεχξεζε θιάδσλ ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί, ε αμηνιφγεζε 
θιάδσλ απφ ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνζπξζεί, θαζψο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ θξηηεξίσλ κε ηα 
νπνία αμηνινγνχληαη θαη εθηεινχληαη νη θηλήζεηο απηέο. 

 Να εληζρχζεη ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο ηνπ νκίινπ θαη ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπο 
καθξνπξφζεζκα. Βαζηθή επηδίσμε ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη ε θαηαλνκή πφξσλ κεηαμχ ησλ 
επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ γηα αλάπηπμε, βειηίσζε παξαγσγηθφηεηαο, απφθηεζε δεμηνηήησλ 
θ.ιπ. Γεληθά θάζε φκηινο απνηειείηαη θάπνηεο βαζηθέο πγηείο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ ηνλ 
ππξήλα ηνπ, απφ θάπνηεο επηρεηξήζεηο κε κεγάιεο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, θαη θάπνηεο πνπ 
βξίζθνληαη ζε ζηάδην παξαθκήο θαη ρξεηάδνληαη είηε εμπγίαλζε, είηε θιείζηκν. 

 Να θαζνξίζεη επελδπηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Ζ επηινγή πξνηεξαηνηήησλ 

γηα επελδχζεηο πφξσλ ζηηο επηρεηξήζεηο ελφο νκίινπ είλαη πάληα θξίζηκε γηαηί φιεο νη 
επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο πξννπηηθέο. Οη επηρεηξήζεηο θαη νη θιάδνη κε ηηο θαιχηεξεο 
πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο θεξδψλ είλαη πάληα νη πιένλ ειθπζηηθνί. 

 Να δεκηνπξγήζεη ζπλέξγεηα, ην γλσζηφ 1+1=3, δει. λα ζπληνλίδεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 
νκίινπ ψζηε ν φκηινο λα απνδίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν απ‟ φηη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 
νκίινπ σο αλεμάξηεησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζπλέξγεηα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή φηαλ ε εηαηξία 
επεθηείλεηαη ζε ζπλαθείο θιάδνπο, γηαηί ηφηε κπνξεί λα αλαπηχμεη λέα αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ζπλαθψλ ηερλνινγηψλ, θαλαιηψλ δηαλνκήο, κεζφδσλ 
παξαγσγήο, δεμηνηήησλ θ.ιπ. Ζ ζπλέξγεηα είλαη ε πην δηαθεκηζκέλε επηδίσμε ζηελ πεξίπησζε 
εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, αιιά θαη πάληα ε πιένλ δχζθνιε λα επηηεπρζεί θπξίσο γηα 
ιφγνπο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο.  

 

Ζ εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαηαζηξψλεηαη απφ ηελ εγεζία ηνπ νκίινπ θαη ζπρλά κπνξεί λα 
ιακβάλεη ππ‟ φςε πξνηάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ, νη νπνίνη κπνξεί λα 
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έρνπλ θαη θάπνην ξφιν ζηελ θαηάζηξσζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο, ηδηαίηεξα αλ εγνχληαη 
ζεκαληηθψλ επηρεηξήζεσλ ηνπ νκίινπ. 

2.7.1.2 Επιχειρηματική στρατηγική (business strategy) 

H επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή αθνξά θάπνηα αλεμάξηεηε επηρείξεζε πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 
έλα ζπγθεθξηκέλν θιάδν ή ηελ θάζε επηρείξεζε- κέινο ηνπ νκίινπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
βαζηθή απνζηνιή ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηεο επηρείξεζεο 
καθξνπξφζεζκα. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απαζρνιείηαη: 

 

α) κε πξσηνβνπιίεο πνπ δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. Μηα απφ ηηο βαζηθέο 
απνζηνιέο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε απφθηεζε καθξνπξφζεζκσλ θαη δηαηεξήζηκσλ 
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. Μφλν κε ηζρπξά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ε επηρείξεζε 
κπνξεί λα έρεη θαιέο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο, ελψ ρσξίο απηά απιψο μεπεξληέηαη απφ 
αληαγσληζηέο θαη πεξηζηάζεηο θαη πεξλάεη ηειηθά ζε κεηνλεθηηθή νηθνλνκηθή ζέζε. Ζ θαηάζηξσζε 
ηεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο βνεζάεη ηελ επηρείξεζε λα βξεη πνπ κπνξεί λα αλαπηχμεη 
πιενλεθηήκαηα, πψο κπνξεί λα αλαπηχμεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ηε δηαθξίλνπλ, θαη πψο 
κπνξεί λα εμνπδεηεξψζεη ηηο θηλήζεηο ησλ αληηπάισλ ηεο. Ζ θαηάιιειε επηρεηξεκαηηθή 
ζηξαηεγηθή εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηεο επηρείξεζεο ζηελ αγνξά θαη κπνξεί λα είλαη επηζεηηθή, κε 
ζηφρν ηε ζέζε ησλ αληαγσληζηψλ ζηελ αγνξά, ή ακπληηθή, κε ζηφρν ηελ απφθξνπζε θηλήζεσλ 
ησλ αληαγσληζηψλ. Γεληθά ππάξρνπλ ηξεηο γεληθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο: ρακεινχ 
θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο. 

 

β) κε ηελ αληίδξαζε ηεο επηρείξεζεο ζε αιιαγέο ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 
αληαγσληζηηθνί ζπζρεηηζκνί ελφο θιάδνπ, νη νηθνλνκηθέο ηάζεηο, νη εμειίμεηο ζηελ αγνξά, νη 
ζπλήζεηεο ησλ αγνξαζηψλ, λφκνη θαη νη θαλνληζκνί, θ.ιπ. είλαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο ζηνπο 
νπνίνπο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη θάζε ζηξαηεγηθή. Οη αιιαγέο ζηνπο παξάγνληεο απηνχο 
κπνξεί λα είλαη ζεκειηψδεηο ή αζήκαληεο θαη λα επηβάιινπλ δξαζηηθή αιιαγή πνξείαο ή απιψο 
θακία αληίδξαζε. Ζ αληίδξαζε κπνξεί λα είλαη ηαρεία ή φρη, αλάινγα κε ην πσο βιέπνπλ ηηο 
εμειίμεηο νη κάλαηδεξ θαη πσο αμηνινγνχλ ηε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

γ) κε ηελ απφθηεζε δεμηνηήησλ. Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε 
θάπνησλ βαζηθψλ δεμηνηήησλ απφ ηελ επηρείξεζε, ζε κηα ή δπν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηέο ηεο, 
πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ θαη πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα αλαπηχμεη πνιχ ηζρπξά 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

 

δ) εζσηεξηθά επίζεο κε ηνλ ελαξκνληζκφ θαη ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ – 
κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο, έξεπλαο & εμέιημεο, αλζξσπίλσλ πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθήο, 
πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο πξέπεη λα είλαη πάληα ζπλεπείο κεηαμχ ηνπο θαη 
κε ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.  

Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή είλαη επζχλε ηνπ επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο, είηε ε 
επηρείξεζε είλαη αλεμάξηεηε είηε κέξνο ελφο ραξηνθπιαθίνπ. Ο επηθεθαιήο είλαη ππεχζπλνο γηα 
ηε ζηξαηεγηθή απηή θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο, αλεμάξηεηα απφ ην αλ έρεη άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ 
θαηάζηξσζε θαη εθηέιεζή ηεο. Δίλαη επίζεο ππεχζπλνο γηα ην ζπληνληζκφ ησλ ιεηηνπξγηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ θαζψο θαη γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη έγθξηζε είηε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 
κηαο αλεμάξηεηεο επηρείξεζεο (πνπ αληηπξνζσπεχεη ηνπο κεηφρνπο) είηε ησλ κάλαηδεξ ελφο 
νκίινπ αλ ε  επηρείξεζε είλαη κέινο ελφο νκίινπ. 
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2.7.1.3. Λειτουργικές στρατηγικές (functional strategies) και επιχειρησιακές 

στρατηγικές (operating strategies) 

Λεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο (functional strategies): θάζε επηρείξεζε είηε σο κέινο ελφο νκίινπ είηε 
αλεμάξηεηα έρεη θάπνηα ζηξαηεγηθή γηα ηα ιεηηνπξγηθά ηεο ηκήκαηα: κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο, 
έξεπλαο & εμέιημεο, αλζξψπηλσλ πφξσλ, ρξεκαηννηθνλνκηθή, πσιήζεσλ θαη δηαλνκήο θ.ιπ. 
δχν είλαη νη βαζηθέο απνζηνιέο κίαο ιεηηνπξγηθήο ζηξαηεγηθήο πνπ θαζνξίδεη θαη ην 

κάλαηδκελη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελφο ιεηηνπξγηθνχ ηκήκαηνο : α) ε ππνζηήξημε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο θαη β) ε επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ γηα ην ηκήκα.  

Βαζηθνί ππεχζπλνη θαηάζηξσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ ζηξαηεγηθψλ είλαη θαηά θαλφλα νη 
επηθεθαιήο ησλ αληίζηνηρσλ ηκεκάησλ θαη ηα επηηειεία ηνπο, αλ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν 
επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί λα επηδηψθεη κεγαιχηεξε αλάκημε ζηελ θαηάζηξσζή ηνπο. 
Να επαλαιάβνπκε φηη νη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη λα είλαη ζπλεπείο κεηαμχ ηνπο θαη κε 
ηελ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Οη ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο πξέπεη πάληα λα ζπληνλίδνληαη. 
Έηζη, ε ζπλερήο ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ επηθεθαιήο ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ είλαη πάληα 
θξίζηκε, ηδηαίηεξα ζε κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε.  

Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο (operating strategies) : Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη 
ζηελφηεξεο θαη αθνξνχλ ην κάλαηδκελη δηαθφξσλ ιεηηνπξγηθψλ κνλάδσλ θαη πξσηνβνπιηψλ 
ηνπο, φπσο π.ρ. θάπνηα παξαγσγηθή κνλάδα, πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ θαη εμνπιηζκνχ, 
γξακκή πξντφλησλ, δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία, ηηκνιφγεζε, θέληξν δηαλνκήο, κνλάδα πσιήζεσλ 
θ.ιπ.  

Οη ζηξαηεγηθέο απηέο είλαη επζχλε δηαθφξσλ κάλαηδεξ ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ, θαη 
αλ θαη είλαη ζπλήζσο εμεηδηθεπκέλεο θαη ζεσξνχληαη ιεπηνκέξεηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
ζηξαηεγηθήο δελ παχνπλ λα είλαη θξίζηκεο ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αδπλακία π.ρ. κηαο 
παξαγσγηθήο κνλάδαο λα παξάγεη πνηνηηθά πξντφληα κπνξεί λα θαηαδηθάζεη ζε απνηπρία κηα 
επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή πνπ βαζίδεηαη ζηελ πςειή πνηφηεηα πξντφλησλ. Ζ ζεκαζία κηαο 
ζηξαηεγηθήο δελ είλαη πνηέ ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ζην νπνίν θαηαζηξψλεηαη θαη εθηειείηαη. 
Πνιχ ζπρλά νη ιεπηνκέξεηεο απηέο θαη ν ζπληνληζκφο ηνπο είλαη θαζνξηζηηθέο ζηελ επηηπρία κηαο 
επηρείξεζεο. Αλ π.ρ. κηα επηρείξεζε ζέιεη λα επηδηψμεη επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή κε πξντφληα 
ρακειψλ ηηκψλ θαη κεγάισλ πνζνηήησλ, ε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο είλαη 
θξίζηκε. Ο κάλαηδεξ πξνζιήςεσλ ζην ηκήκα αλζξσπίλσλ πφξσλ π.ρ. κπνξεί λα επηδηψμεη ηελ 
πξφζιεςε ησλ θαηάιιεισλ εξγαδνκέλσλ, ν κάλαηδεξ κηζζνδνζίαο κπνξεί λα βξεη ηα 
θαηάιιεια νηθνλνκηθά θίλεηξα, ν κάλαηδεξ πξνκήζεηαο εμνπιηζκνχ λέν παξαγσγηθφηεξν 
εμνπιηζκφ, ν κάλαηδεξ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα θ.ιπ., πνπ 
ζπιινγηθά θάλνπλ ην ηκήκα παξαγσγήο απνδνηηθφηεξν.  

Αο ζεκεησζεί ηέινο, φηη ζε θάζε επίπεδν κηαο επηρείξεζεο ππάξρνπλ ακθίδξνκεο 
ζρέζεηο, θάζεηεο (κεηαμχ εγεζίαο θαη ηκεκάησλ) θαη νξηδφληηεο (κεηαμχ ηκεκάησλ) πνπ 
επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο. Με άιια ιφγηα, ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 
επεξεάδεηαη θαη επεξεάδεη π.ρ. ε ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ επεξεάδεη θαη επεξεάδεηαη απφ ηελ 
ζηξαηεγηθή παξαγσγήο. Ο ζπληνληζκφο ησλ θάζεησλ ζρέζεσλ είλαη πην ζεκαληηθφο ζηελ 
θαηάζηξσζε θάπνηαο θαιά ζπληνληζκέλεο ζηξαηεγηθήο, θαη έηζη είλαη βαζηθφ θαζήθνλ ηεο 
εγεζίαο λα επηθνηλσλεί κε ζαθήλεηα πξνο ηα θάησ θαη ζε φιε ηελ ηεξαξρία ηνπο βαζηθνχο 
ζηφρνπο θαη ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο επηρείξεζεο, ψζηε λα δίλεη ηνλ ηφλν ηεο νκαδηθήο, 
ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο. 

2.8 Η διαδικασία του προγραμματισμού 

Ζ θαηάζηξσζε ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο δελ είλαη απιψο θάπνηα πξνζπάζεηα πνπ 
απαηηεί ζθιεξή δνπιεηά θαη θαληαζία. Απαηηεί πξσηίζησο πξνζεθηηθή αλάιπζε. Ζ αλάιπζε 
απηή εμεηάδεη ηφζν ην εμσηεξηθφ αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο (ην ιεγφκελν 
καθξν-πεξηβάιινλ), φζν θαη ηελ εζσηεξηθή ηεο θαηάζηαζε (κηθξν-πεξηβάιινλ) θαη ζθνπφο ηεο 
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είλαη λα δψζεη ζε έλα κάλαηδεξ ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα ηελ θαηάζηξσζε θάπνηαο 
απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο. 

Ζ δηαδηθαζία ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ πεξηιακβάλεη ηηο θάζεηο: δηαηχπσζε ηεο 
απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο, αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, αμηνιφγεζε ηεο 
εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο, θαζνξηζκφ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ, δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ 
ζηξαηεγηθψλ, θαζνξηζκφ εηήζησλ ζηφρσλ. Ζ θαηαλνκή πφξσλ θαη ε αμηνιφγεζε απφδνζεο 
αλαθέξνληαη ζηε πινπνίεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζηελ ζχγθξηζε ησλ 
απνηειεζκάησλ κε ηνπο ζηφρνπο πνπ είραλ ηεζεί.  

 

Αλάιπζε  

Δμσηεξηθνχ  

Πεξηβάιινληνο 

                                     

Γηαηχπσζε  

Απνζηνιήο 

 

            

Καζνξηζκφο 

Μαθξνπξφζεζκσ
λ  

ηφρσλ 

Γεκηνπξγία 

Δλαιιαθηηθψλ  

ηξαηεγηθψλ 

Καζνξη- 

ζκφο  

Δηήζησλ  

ηφρσλ 

Καηαλνκή  

Πφξσλ 

Αμηνιφγεζε  

Απφδνζεο 

                                       

Αμηνιφγεζε 

Δζσηεξηθήο 

Καηάζηαζεο  

 

ρήκα 2.1 Οη θάζεηο ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ 

2.8.1 Καθορισμός της αποστολής της επιχείρησης 

Κάζε επηρείξεζε  είλαη αλαγθαίν λα θαζνξίζεη ηελ απνζηνιή ηεο. Ζ έλλνηα ηεο απνζηνιήο φπσο 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ, νξίδεη ην ζηφρν χπαξμεο ηεο επηρείξεζεο θαη απαληά 
ζην βαζηθφ εξψηεκα: Πνηνο είλαη ν ιφγνο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ νπνία 
ζπκκεηέρνπκε; Έηζη γηα παξάδεηγκα ε δηαηχπσζε: «Να είκαζηε ε θαιχηεξε θαη ε πην 
επηηπρεκέλε επηρείξεζε ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ» ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα δήισζε 
απνζηνιήο γηα κηα ηερληθή  εηαηξεία. Πσο απηφ κεηαθξάδεηαη ζε κηα ζεηξά απφ ζηφρνπο θαη 
πνιηηηθέο ζα ην δνχκε ζηε ζπλέρεηα. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα γίλεη κηα δηεπθξίλεζε. Θα 
ππνζηήξηδε θάπνηνο,  φρη ρσξίο άδηθν, φηη ε απνζηνιή θάζε επηρείξεζεο είλαη ην θέξδνο θαη 
κάιηζηα φπσο απνδεηθλχεη ε νηθνλνκηθή ζεσξία ε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο. Απηφ είλαη 
ζσζηφ, αιιά ην κεγάιν εξψηεκα παξακέλεη πάληνηε φηαλ πξνζπαζνχκε λα εμεηδηθεχζνπκε ηνλ 
ηξφπν πνπ ε ελ ιφγσ κεγηζηνπνίεζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε 
επηρείξεζε. Έηζη, ε έλλνηα ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηνπ θέξδνπο ζεσξείηαη, θαηά ηελ γλψκε καο, κηα 
έλλνηα νδεγφο θαη ιηγφηεξν κηα  ζπγθεθξηκέλε  δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη θάζε 
επηρείξεζε.  

Γίλεηαη, ινηπφλ, θαλεξή ε αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο δειαδή 
ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ εχξνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξάγεη / παξέρεη θαη 
ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ησλ αγνξψλ ζηηο νπνίεο απεπζχλεηαη.  

  

2.8.2 Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

ηελ ελεκέξσζε απηή βιέπνπκε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, δει. ηελ αλάιπζε 
ηνπ θιάδνπ ηεο, ησλ αληαγσληζηψλ θαη ησλ αληαγσληζηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ θιάδνπ. Ζ αλάιπζε 
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απηή είλαη ην πξψην ζηάδην ζηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ 
ζηφρσλ ηεο, θαη ηεο θαηάζηξσζεο θάπνηαο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ επίηεπμή ηνπο.  

Αο ζεκεησζεί φηη ε επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή απνζθνπεί ζηελ πξνζαξκνγή ηεο 
επηρείξεζεο ζην πεξηβάιινλ ηεο φζν θαιχηεξα γίλεηαη, ζηε δεκηνπξγία καθξνπξφζεζκσλ 
αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη ζηε βειηίσζε ηεο απφδνζήο ηεο. Ζ αλάιπζε πνπ 
παξνπζηάδνπκε ζηελ ελεκέξσζε απηή αθνξά αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη φρη νκίινπο 
επηρεηξήζεσλ κε πνηθηιία δξαζηεξηνηήησλ, θάηη πνπ ζα δνχκε μερσξηζηά ζην κέιινλ. Αο 
ζεκεησζεί φηη φζνλ αθνξά ηελ θαηάζηξσζε ζηξαηεγηθήο ζηα πιαίζηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
κάλαηδκελη, πξέπεη λα βιέπεη θαλείο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ εζσηεξηθή θαηάζηαζε 
κηαο επηρείξεζεο ζηξαηεγηθά. Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε δελ απνζθνπεί ζηελ αηέιεησηε 
ζπιινγή ιεπηνκεξψλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ζηελ αλάιπζε ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο. Ζ αλάιπζε ζθνπεχεη 
ζηελ εμεξεχλεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ κε βάζε ηα νπνία έλαο κάλαηδεξ λα κπνξεί λα 
θαζνξίζεη θαη λα αμηνινγήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηνπ. Σα παξαθάησ ζέκαηα είλαη δσηηθήο 
ζεκαζίαο ζηελ εμσηεξηθή αλάιπζε: 

 

 Πνηα είλαη ηα βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θιάδνπ; 

 Πνηεο είλαη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο πίζσ απφ ηηο αιιαγέο ζηνλ θιάδν θαη πνηα είλαη ε 
επίδξαζή ηνπο ζηηο κειινληηθέο εμειίμεηο; 

 Ση αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο επεξεάδνπλ ηνλ θιάδν θαη πφζν έληνλεο είλαη; 

 Πνηνη είλαη νη αληαγσληζηέο καο, ηη αληαγσληζηηθέο ζέζεηο έρνπλ, πνηνο ζα θάλεη ηελ 
επφκελε ζεκαληηθή αληαγσληζηηθή θίλεζε θαη ηη θίλεζε ζα είλαη; 

 Πνηνη είλαη νη βαζηθνί παξάγνληεο γηα επηηπρία ζηνλ θιάδν απηφ, πφζν ειθπζηηθφο είλαη 
ν θιάδνο θαη πνηεο είλαη νη πξννπηηθέο ηνπ γηα θεξδνθνξία; 

2.8.2.1. Σα βασικά οικονομικά χαρακτηριστικά ενός κλάδου 

Σα βαζηθά νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κε ελδηαθέξνλ γηα ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη δηαθέξνπλ 
απφ θιάδν ζε θιάδν θαη έηζη απαηηείηαη ε θαηάιιειε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. εκεηψλεηαη φηη σο 
θιάδνο ζηελ αλάιπζε απηή λνείηαη θάπνηα νκάδα επηρεηξήζεσλ κε πνιιέο νκνηφηεηεο πνπ 
«ςαξεχνπλ» γηα ηνπο ίδηνπο πειάηεο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιάδνπ πνπ είλαη ρξήζηκα ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβάιινληνο ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη είλαη: 

 

 κέγεζνο αγνξάο 

 γεσγξαθηθή έθηαζε αληαγσληζκνχ (ηνπηθνχ, πεξηθεξεηαθή, εζληθή, δηεζλήο, παγθφζκηα) 

 ξπζκνί αλάπηπμεο θαη ζηάδην ηνπ θιάδνπ, αλ δει. ν θιάδνο βξίζθεηαη ζε αξρηθή 
αλάπηπμε, ηαρεία αλάπηπμε, σξίκαλζε, θνξεζκφ, ζηαζηκφηεηα ή παξαθκή. 

 Αξηζκφο αληαγσληζηψλ θαη κέγεζφο ηνπο, αλ δει. ν θιάδνο θπξηαξρείηαη απφ κεξηθέο 
κεγάιεο επηρεηξήζεηο ή έρεη πνιιέο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

 Αξηζκφο αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ θαη κέγεζνο ηνπο 

 Καζεηνπνίεζε ησλ αληαγσληζηψλ πξνο ηα εκπξφο θαη πξνο ηα πίζσ 

 Δπθνιία εηζφδνπ θαη εμφδνπ ζηνλ θιάδν 

 Ρπζκφο ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ ζηελ αλάπηπμε θαη παξαγσγή πξντφλησλ 

 Βαζκφο νκνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηελ παξαγσγή, κάξθεηηλγθ θαη δηαλνκή πξντφλησλ 
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 Σν θαηά πφζν ε δπλακηθφηεηα θαη ν πςειφο βαζκφο ρξήζεο ηεο απαηηνχληαη γηα ρακειφ 
θφζηνο παξαγσγήο 

 Σν θαηά πφζν ε εκπεηξία ζηνλ θιάδν ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο 

 Δπηθέξδεηα ηνπ θιάδνπ θαη απαηηήζεηο θεθαιαίσλ 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά γηαηί επεξεάδνπλ ηελ θαηάζηξσζε 
νπνηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο. Δάλ π.ρ. έλαο θιάδνο είλαη εληαηηθφο θεθαιαίσλ απαηηεί κεγάιεο 
επελδχζεηο ζηελ αχμεζε ηεο δπλακηθφηεηαο θαη έρεη σο απνηέιεζκα κεγάιν πάγην θφζηνο γηα 
ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Έλαο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηνπ είλαη θάπνηα ζηξαηεγηθή πνπ 
επηηξέπεη κεγάιν βαζκφ ρξήζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ψζηε λα απμάλεη ηα έζνδα αλά κνλάδα 
παγίνπ θφζηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε πνιχ επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθήο ηεο Southwest Airlines, κηαο 
ακεξηθαληθήο αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ρακεινχ θφζηνπο, ηεο κφλεο ζηαζεξά επηθεξδνχο 
αεξνπνξηθήο εηαηξίαο ησλ ΖΠΑ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Southwest είλαη νξγαλσκέλε έηζη ψζηε ηα 
αεξνπιάλα ηεο λα παξακέλνπλ ζηνλ αέξα πνιχ πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ απηφλ ησλ 
αληαγσληζηψλ ηεο. Κάηη ηέηνην ηεο επηηξέπεη λα κεγηζηνπνηεί ηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ησλ 
αεξνπιάλσλ ηεο σο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, λα ρακειψλεη ην θφζηνο ηεο θαη λα κπνξεί λα 
πξνζθέξεη ρακειά λαχια, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απμάλνπλ ηελ πειαηεηαθή ηεο βάζε θαη ηα 
κεξίδηα αγνξάο, ηα έζνδά ηεο θαη ηα θέξδε ηεο. 

2.8.2.2 Οι κινητήριες δυνάμεις αλλαγών σε ένα κλάδο 

Σα νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ελφο θιάδνπ δίλνπλ κηα κφλν (θάπσο πνζνηηθή) δηάζηαζή ηνπ. 
Γελ δίλνπλ θακία πιεξνθνξία γηα ην εάλ, πψο θαη γηαηί ν θιάδνο πθίζηαηαη αιιαγέο. Όινη νη 
θιάδνη πεξλάλε απφ αιιαγέο πνπ απαηηνχλ αληίζηνηρα αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή ζπκπεξηθνξά 
ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπο. Οη αιιαγέο απηέο νθείινληαη ζε θηλεηήξηεο δπλάκεηο (driving forces) πνπ 
δεκηνπξγνχλ είηε θίλεηξα είηε πίεζε γηα αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Οη βαζηθέο απηέο δπλάκεηο είλαη ζπλνπηηθά: 

 αιιαγέο ζηνπο καθξνπξφζεζκνπο ξπζκνχο αλάπηπμεο (κηα ζεκαληηθή αχμεζε π.ρ. 
κπνξεί λα πξνζειθχζεη λένπο αληαγσληζηέο θαη λα απαηηήζεη αχμεζε δπλακηθφηεηαο απφ ηνπο 
παιηνχο). 

 Αιιαγέο ζην πνηνο αγνξάδεη ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ θαη πψο ην ρξεζηκνπνηεί (θάηη 
ηέηνην κπνξεί π.ρ. λα απαηηήζεη αιιαγέο ζηελ πξνβνιή θαη ηνπο δηαχινπο δηαλνκήο). 

 Καηλνηνκία ζε πξντφληα (επηηξέπνπλ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη δίλνπλ κεγάια 
πιενλεθηήκαηα ζηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Ζ θαηλνηνκία είλαη ζεκαληηθή δχλακε αιιαγήο ζε 
θιάδνπο φπσο π.ρ. νη θνκπηνχηεξ, θσηνγξαθηθά, ειεθηξνληθά, θάξκαθα) 

 Καηλνηνκία κάξθεηηλγθ (ε αλεχξεζε λέσλ ηξφπσλ πξνβνιήο θαη δηάζεζεο πξντφλησλ 
ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ θαη επηβάιιεη ηελ αλάινγε πξνζαξκνγή ησλ 
αληαγσληζηψλ). 

 Σερλνινγηθή αιιαγή (επηηξέπεη π.ρ. ηελ παξαγσγή λέσλ θαη θζελφηεξσλ πξντφλησλ 
κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο ζηνπο αληαγσληζηέο ηνπ θιάδνπ). 

 Δίζνδνο ή έμνδνο κεγάισλ αληαγσληζηψλ (αιιάδνπλ ηελ ηζνξξνπία δπλάκεσλ ζηνλ 
θιάδν) 

 Γηάρπζε ηερλνγλσζίαο (εάλ ε εμάπισζε ηερλνγλσζίαο είλαη εχθνιε ηφηε νη 
πξσηνπφξνη κπνξεί λα βξεζνχλ ζε κεηνλεθηηθή ζέζε θαη νη αληηγξαθείο ζε πιενλεθηηθή) 

 Βαζκφο παγθνζκηνπνίεζεο ηνπ θιάδνπ (ε παγθνζκηνπνίεζε επεξεάδεη ηα 
αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνιιψλ επηρεηξήζεσλ). 
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 Αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ (εάλ π.ρ. νη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ έλα 
θνηλφ, κε δηαθνξνπνηεκέλν πξντφλ (commodity) ηφηε νη ρακειέο ηηκέο, ην ρακειφ θφζηνο 
παξαγσγήο θαη ε απνδνηηθή ιεηηνπξγία γίλνληαη ζεκαληηθά). 

 Αιιαγέο ζε θνηλσληθέο λννηξνπίεο θαη ηξφπνπο δσήο (κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 
ηεξάζηηεο αιιαγέο ζε έλα θιάδν φπσο π.ρ. αιιαγέο ζηε δηαηξνθή, ην θάπληζκα θ.ιπ.). 

 Αιιαγέο ζηε δνκή θφζηνπο θαη ζηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ (εάλ 
π.ρ. νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο αξρίδνπλ λα γίλνληαη ζεκαληηθέο θαη επηηξέπνπλ ζε έλα αληαγσληζηή 
λα πξνζθέξεη ρακειέο ηηκέο, ηφηε κεγάια κεξίδηα αγνξάο είλαη ζεκαληηθά θαη φινη απνβιέπνπλ 
ζηελ αχμεζε ηνπ φγθνπ πσιήζεψλ ηνπο). 

 Βαζκφο αβεβαηφηεηαο θαη επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ζηνλ θιάδν (έλαο λεαξφο θιάδνο 
πξνζειθχεη θαηά θαλφλα επηρεηξήζεηο ηνικεξέο θαη θαηλνηφκεο. Δάλ νη επηρεηξήζεηο απηέο 
εδξαησζνχλ ηφηε ην ξίζθν ηνπ θιάδνπ κεηψλεηαη θαη κπνξεί λα πξνζειθχζεη θαηά θαλφλα 
επηρεηξήζεηο ηνικεξέο θαη θαηλνηφκεο. Δάλ νη επηρεηξήζεηο απηέο εδξαησζνχλ ηφηε ην ξίζθν ηνπ 
θιάδνπ κεηψλεηαη θαη κπνξεί λα πξνζειθχζεη ζπληεξεηηθφηεξεο, κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο 
αιιάδνληαο ην αληαγσληζηηθφ ηνπίν) 

 Κξαηηθή πνιηηηθή θαη ζρεηηθή λνκνζεζία επφπηεπζεο ηνπ θιάδνπ (ε απειεπζέξσζε 
κηαο αγνξάο ή ε κείσζε δαζκψλ π.ρ. κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ξηδηθέο αιιαγέο ζε έλα θιάδν).  

 

Ζ δηάγλσζε ησλ αιιαγψλ απηψλ ζε έλα θιάδν απαηηεί ηεξάζηηα πξνζνρή φζνλ αθνξά 
ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. Πξψηνλ, αλ θαη πνιιέο αιιαγέο κπνξεί λα βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα ζε 
εμέιημε ζε έλα θιάδν, ζπλήζσο κφλν 3-4 απφ ηηο δπλάκεηο απηέο, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηεο 
ηζηνξίαο ηνπ, έρνπλ θάπνηα ζεκαληηθή επίδξαζε πνπ λα απαηηεί ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζε. Έηζη, 
ρξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή ψζηε λα κελ βιέπεη θαλείο θάζε αιιαγή ζηνλ θιάδν σο ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο. Γεχηεξνλ, δελ θηάλεη κφλν ε δηάγλσζε λέσλ ζπλζεθψλ θαη ηάζεσλ ζε έλα θιάδν, 
ρξεηάδεηαη θαη ε εμέηαζε ησλ αηηίσλ ηνπο. Ζ ζηξαηεγηθή αμία ησλ ηάζεσλ είλαη ηεξάζηηα κηα θαη 
δείρλνπλ ηη ζα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ κεζνπξφζεζκα. Δπηπξνζζέησο, έλαο 
κάλαηδεξ πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ επίδξαζε ησλ εμειίμεσλ απηψλ ζηελ επηρείξεζε ηνπ ψζηε ε 
ζηξαηεγηθή πνπ ζα επηιέμεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηάζεηο απηέο. 

2.8.2.3 Οι πέντε ανταγωνιστικές δυνάμεις ενός κλάδου 

Αλ θαη θάζε θιάδνο έρεη ηηο ηδηνκνξθίεο ηνπ, πέληε αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο (competitive forces) 
θαζνξίδνπλ ην αληαγσληζηηθφ παηρλίδη ζε θάζε θιάδν: 

α) ε δηακάρε κεηαμχ αληαγσληζηψλ θαη ε έληαζή ηεο 

β) ε παξνπζία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

γ) ε πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν 

δ) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κηαο επηρείξεζεο 

ε) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηνπ πξντφλησλ κηαο 

επηρείξεζεο. 

Αο ηηο δνχκε μερσξηζηά. 

α) ε δηακάρε κεηαμχ αληαγσληζηψλ θαη ε έληαζή ηεο ζπλήζσο έρεη ηελ πην κεγάιε επηξξνή ζην 
αληαγσληζηηθφ παηρλίδη ελφο θιάδνπ θαη αληαλαθιά ην πφζν έληνλα νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 
ρξεζηκνπνηνχλ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο αηνχ (π.ρ. ηηκή, πνηφηεηα θαη πνηθηιία πξντφλησλ, 
θαηλνηνκία, εμππεξέηεζε, δηαθήκηζε, δηαλνκή θ.ιπ.) γηα λα βειηηψζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζηνλ 
θιάδν. Ζ δηακάρε απηή κπνξεί λα είλαη απφ άηνλε κέρξη «ν ζάλαηφο ζνπ ε δσή κνπ» θαη 
εληείλεηαη φηαλ: 

 ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ είλαη κεγάινο θαη νη αληαγσληζηέο είλαη πεξίπνπ ηδίνπ 
κεγέζνπο θαη δεμηνηήησλ 
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 ε δήηεζε ηνπ πξντφληνο ηνπ θιάδνπ παξνπζηάδεη πησηηθέο ηάζεηο 

 νη ζπλζήθεο ηνπ θιάδνπ είλαη ηέηνηεο ψζηε νη αληαγσληζηέο λα κπαίλνπλ ζηνλ πεηξαζκφ 
λα απμήζνπλ πάζε ζπζία ηνλ φγθν πσιήζεσλ (π.ρ. κέζσ κείσζεο ηηκψλ) γηα λα «βγαίλνπλ» 

 ην θφζηνο κεηαπήδεζεο απφ ην πξντφλ ελφο αληαγσληζηή ζε απηφ ελφο άιινπ είλαη 
ρακειά γηα ηνλ αγνξαζηή κε απνηέιεζκα λα είλαη εχθνιν λα κπνξεί λα «θιέςεη» θαλείο πειάηεο 
θαη κεξίδηα αγνξάο 

 φηαλ ην θφζηνο απφζπξζεο απφ ηνλ θιάδν είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφζηνο παξακνλήο 

 φηαλ κεγάιεο επηρεηξήζεηο εθηφο θιάδνπ εμαγνξάδνπλ επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 
ζθνπεχνληαο λα ηηο κεηαηξέςνπλ ζε ηζρπξνχο αληαγσληζηέο. 

 Όηαλ ν θιάδνο έρεη πνιιέο επηρεηξήζεηο κε δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά π.ρ. κε πνηθηιία 
ζηξαηεγηθψλ, πξνζσπηθνηήησλ κάλαηδεξ, πφξσλ, εζληθνηήησλ θ.ιπ. 

 Όηαλ ε αληακνηβή θάπνηαο ζεκαληηθήο ζηξαηεγηθήο θίλεζεο είλαη πνιχ κεγάιε θαη βάδεη 
ζηνλ πεηξαζκφ κηα επηρείξεζε λα δνθηκάζεη θάηη πξσηνπνξηαθφ πξψηε 

 

β) ε παξνπζία ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

Πνιιέο θνξέο επηρεηξήζεηο ζε έλα θιάδν αληαγσλίδνληαη κε επηρεηξήζεηο ελφο 

άιινπ θιάδνπ γηαηί ηα πξντφληα ηνπο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ελαιιαθηηθά. Έηζη π.ρ. ν 
θαηαζθεπαζηήο πιαζηηθψλ δνρείσλ ζπζθεπαζίαο έρεη πάληα ην λνπ ηνπ ζηνλ θαηαζθεπαζηή 
γπάιηλσλ κπνπθαιηψλ ή αινπκηλέλησλ θνπηηψλ, ν θαηαζθεπαζηήο ζθειεηψλ γπαιηψλ ζηνλ 
θαηαζθεπαζηή θαθψλ επαθήο. Ζ επίδξαζε ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ζηνλ αληαγσληζκφ 
είλαη εληνλφηεξε φηαλ: 

 ππάξρνπλ άθζνλα θαη θζελά ππνθαηάζηαηα πξντφληα. ηελ πεξίπησζε απηή ηα 
ππνθαηάζηαηα ηνπνζεηνχλ έλα πιαθφλ ζηηο ηηκέο ηνπ θιάδνπ, πάλσ απφ ην νπνίν νη πειάηεο 
έρνπλ θίλεηξα κεηαπήδεζεο ζηα ππνθαηάζηαηα. Σν πιαθφλ απηφ ζπκπηέδεη ηα θέξδε θαη αθήλεη 
κφλε δηέμνδν θεξδνθνξίαο ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

 ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη πνηνηηθά παξφκνηα, νπφηε επηβάιινπλ 
δηαθνξνπνίεζε ζηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ κε θάπνην ζπλδπαζκφ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαη 
θαιχηεξεο πνηφηεηαο 

 

γ) ε πηζαλφηεηα εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν 

Οη λένη αληαγσληζηέο θέξλνπλ ζεκαληηθνχο πφξνπο θαη πξφζζεηε δπλακηθφηεηα ζε έλα 
θιάδν θαη βέβαηα κπαίλνπλ κε πξφζεζε εγθαζίδξπζεο ηνπο ζηνλ θιάδν απηφ. Ζ πηζαλή είζνδνο 
λέσλ αληαγσληζηψλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν εχθνιν είλαη λα μεπεξάζεη θαλείο ηνπο θξαγκνχο 
πνπ ππάξρνπλ - π.ρ. νηθνλνκίεο θιίκαθαο, κεγάιεο απαηηήζεηο θεθαιαίσλ, εμεηδηθεπκέλε 
ηερλνινγία, κεγάιε ηθαλνπνίεζε ησλ αγνξαζηψλ κε ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο, πξφζβαζε ζε 
δηαλνκή, πεξηνξηζηηθή λνκνζεζία, δαζκνχο θ.ιπ. Δμαξηάηαη αθφκα απφ ηελ απνθαζηζηηθφηεηα 
ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ην πψο έλαο λενεηζεξρφκελνο αληαγσληζηήο κπνξεί λα 
αληεπεμέιζεη ηελ αλακελφκελε αληίδξαζή ηνπο (π.ρ. κε κεγάιεο εθπηψζεηο, απμεκέλε 
δηαθήκηζε, θαηλνχξγηα πξντφληα, θίλεηξα γηα δηαλνκείο θ.ιπ.). 

 

δ) ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ κηαο επηρείξεζεο 

Οη ζρέζεηο πξνκεζεπηψλ- επηρείξεζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθέο ζην αληαγσληζηηθφ 
παηρλίδη. 

 Ζ δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξή φηαλ: 

 ην πξντφλ πνπ πξνκεζεχνπλ είλαη θνηλφ αγαζφ (commodity) θαη κπνξεί λα βξεζεί 
εχθνια θαη θζελά παληνχ 
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 ην πξντφλ έρεη θαιά ππνθαηάζηαηα θαη ην θφζηνο κεηαπήδεζεο ζε απηά είλαη ρακειφ 

 νη πξνκεζεπηέο εμαξηψληαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ θιάδν πνπ πξνκεζεχνπλ 

 

Ζ δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε φηαλ: 

 ην πξντφλ ηνπο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα έλα θιάδν, δει. επεξεάδεη ζεκαληηθά ηα 
θέξδε, ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

θ.ιπ. 

 κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ην πξντφλ ηνπο θζελφηεξα απ‟ φηη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 
κπνξνχλ λα ην παξάγνπλ νη ίδηεο. 

 

ε) δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ ηνπ πξντφληνο ηεο επηρείξεζεο 

Οη ζρέζεηο επηρείξεζεο θαη αγνξαζηψλ ησλ πξντφλησλ ηεο είλαη επίζεο θαζνξηζηηθή ζην 
αληαγσληζηηθφ παηρλίδη (σο αγνξαζηέο ζεσξνχληαη φζνη παξαιακβάλνπλ ην πξντφλ απφ ηελ 
παξαγσγφ επηρείξεζε πνπ κπνξεί λα κελ είλαη αλαγθαζηηθά θαη νη ηειηθνί ρξήζηεο ηνπ).  

Ζ δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη κεγάιε φηαλ: 

 νη αγνξαζηέο είλαη ιίγνη ή κεγάινη θαη θαηαλαιψλνπλ κεγάιν πνζνζηφ 

ηεο παξαγσγήο ελφο θιάδνπ 

 ην θφζηνο κεηαπήδεζεο ζην πξντφλ ελφο αληαγσληζηή ή ζε έλα ππνθαηάζηαην πξντφλ 
είλαη κηθξφ 

 ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ είλαη πάλσ –θάησ ηα ίδηα 

Ζ δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη κηθξή φηαλ: 

 ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ είλαη πνιχ δηαθνξνπνηεκέλα κεηαμχ ηνπο ψζηε ε κεηαπήδεζε 
απφ ην έλα ζην άιιν λα κελ είλαη εχθνιε θαη θζελή. 

 

Γεληθά, φζν πην έληνλεο είλαη νη 5 απηέο δπλάκεηο ηφζν πην ρακειή είλαη ε επηθέξδεηα 
ηνπ θιάδνπ ζπλνιηθά. Ο ηδαληθφο θιάδνο έρεη ζρεηηθά αλίζρπξνπο πξνκεζεπηέο θαη αγνξαζηέο, 
θαθά ππνθαηάζηαηα πξντφληα, ζρεηηθά πςεινχο θξαγκνχο εηζφδνπ θαη κηθξήο έληαζεο δηακάρε 
κεηαμχ ησλ αληαγσληζηψλ. Οη 5 αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο είλαη έλα εμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν 
ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Σν πξψην κέιεκα ελφο κάλαηδεξ είλαη λα εθηηκά ηελ έληαζε ησλ 
δπλάκεσλ απηψλ θαη λα θαζνξίδεη ζπλερψο θαηά πφζνλ ν θιάδνο είλαη ειθπζηηθφο ή φρη γηα ηελ 
επηρείξεζή ηνπ. Σν άιιν κέιεκά ηνπ είλαη λα θαηαζηξψλεη ζηξαηεγηθή ηέηνηα ψζηε λα 
«κπνιηάδεη» ηελ επηρείξεζε ηνπ απφ ηελ επίδξαζε ησλ δπλάκεσλ απηψλ, λα επεξεάδεη θαη λα 
δηακνξθψλεη ηηο δπλάκεηο απηέο πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο ηνπ θαη λα δηαηεξεί ηελ 
επηρείξεζε ηνπ ζε θάπνηα πιενλεθηηθή ζέζε αληαγσληζηηθή ζέζε ζηνλ θιάδν ηεο. 

2.8.2.4. Αξιολόγηση των ανταγωνιστών και των μελλοντικών κινήσεών τους 

Σν επφκελν βήκα ζηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ε αμηνιφγεζε ησλ 
αληαγσληζηψλ θαη ηεο αληαγσληζηηθήο ηνπο ζέζεο ζηνλ θιάδν. Δάλ ν θιάδνο δελ έρεη πνιιέο 
επηρεηξήζεηο ν θάζε αληαγσληζηήο κπνξεί λα εμεηαζζεί μερσξηζηά. Αλ φκσο ν θιάδνο έρεη 
πνιιέο επηρεηξήζεηο έλα ρξήζηκν εξγαιείν είλαη ν «ράξηεο ζηξαηεγηθψλ γθξνππ» . Ζ 
ραξηνγξάθεζε απηή ηνπ θιάδνπ απνθαιχπηεη γθξνππ κε ηηο ίδηεο πάλσ- θάησ ζηξαηεγηθέο 
επηδηψμεηο θαη είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ζηελ θαηαλφεζε ηεο έληαζεο θαη ηεο θχζεο ηνπ 
αληαγσληζκνχ ζηνλ θιάδν.  

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ θηλήζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ είλαη απαξαίηεηε κηα θαη 
πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα κειινληηθά ηνπο ζρέδηα. Ζ πξφβιεςε ησλ θηλήζεσλ 
πξνυπνζέηεη πξψηηζηα λα μέξεη θαλείο ηη ζηξαηεγηθή αθνινπζεί έλαο αληαγσληζκφο. Οη 
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παξαθάησ πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζηελ ηρλνγξάθεζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνθίι 
ελφο αληαγσληζηή: 

 

 γεσγξαθηθή έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ (π.ρ. δξαζηεξηνπνηείηαη κφλν ηνπηθά) 

 ζηξαηεγηθή πξφζεζε ηνπ (π.ρ. λα βξίζθεηαη ζηηο 3 πξψηεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ 

 βιέςεηο ηνπ γηα κεξίδην αγνξάο (π.ρ. επεθηείλεηαη κέζσ εμαγνξψλ) 

 αληαγσληζηηθή ζέζε ηνπ (π.ρ. θαιά εδξαησκέλνο ζηελ αγνξά) 

 ζηξαηεγηθή ζηάζε ηνπ (π.ρ. επηζεηηθή) 

 ζηξαηεγηθή (π.ρ. ζπγθεληξψλεηαη ζε έλα ηκήκα ηεο αγνξάο) 

 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηάηαμε ησλ βαζηθψλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν γίλεηαη ε 
πξφβιεςε ησλ θηλήζεψλ ηνπο, ίζσο ην πην δχζθνιν κέξνο ηεο αλάιπζεο απηήο. Σν παξειζφλ 
θαη ην παξφλ ηνπο ζηνλ θιάδν είλαη ζεκαληηθφ ζηηο εθηηκήζεηο απηέο. Μηα επηρείξεζε π.ρ. κε 
επηζεηηθφ ραξαθηήξα είλαη πηζαλφηεξν λα πξνβεί ζε θάπνηα ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, κηα 
επηρείξεζε πνπ είλαη ηθαλνπνηεκέλε πηζαλφηεηα ζα εμαθνινπζήζεη ην status quo, ελψ κηα 
επηρείξεζε πνπ αηκνξξαγεί είλαη ζρεδφλ ζίγνπξν φηη ζα πξνζπαζήζεη θάηη θαηλνχξγην. 
Παξάγνληεο πνπ ππεηζέξρνληαη ζηηο εθηηκήζεηο απηέο είλαη αθφκα ην ζηπι ησλ κάλαηδεξ, ην πψο 
βιέπνπλ ηνλ θιάδν θαη πψο έρνπλ ζπκπεξηθεξζεί ζην παξειζφλ. Οη πξνβιέςεηο απηέο είλαη 
ζηξαηεγηθά ζεκαληηθέο γηαηί επηηξέπνπλ ζε κηα επηρείξεζε λα πξνεηνηκάζεη ηελ απάληεζε ζε 
κηα θίλεζε ή λα πξνθαηαιάβεη κηα θίλεζε κε κηα δηθηά ηεο πξνιεπηηθή 

θίλεζε. 

εκεηψλεηαη φηη ε παξαπάλσ αλάιπζε δείρλεη ηνπο αληαγσληζηέο ζηνλ θιάδν ζήκεξα. 
Πνηνη ζα είλαη αχξην θαη πφζν δπλαηνί ζα είλαη, απαηηεί ζπλερή επαγξχπλεζε. Σα δχν απηά 
εξσηήκαηα είλαη ίζσο ηα πιένλ δσηηθά ζηε ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο θαη πνιιέο θνξέο είλαη 
πεγέο ζαλάζηκσλ ζθαικάησλ. 

2.8.2.5 Βασικοί παράγοντες επιτυχίας και ελκυστικότητα κλάδου 

Οη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ζε έλα θιάδν (γλσζηνί κε ηα αξρηθά KSF = Key Success 
Factors) απαηηνχληαη γηα λα επεκεξήζεη κηα επηρείξεζε νηθνλνκηθά θαη ζηξαηεγηθά ζηνλ θιάδν 
απηφ. Οη παξάγνληεο απηνί δηαθέξνπλ απφ θιάδν ζε θιάδν. ηνλ θιάδν ηεο δπζνπνηίαο ζηελ 
ακεξηθαληθή αγνξά π.ρ. νη παξάγνληεο απηνί είλαη ηξεηο: ε εθκεηάιιεπζε φιεο ηεο δηαζέζηκεο 
δπλακηθφηεηαο γηα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, ην θαιφ δίθηπν ρνλδξεκπφξσλ γηα 
πξφζβαζε ζε κεγάιν αξηζκφ ιηαλνπσιεηψλ θαη ε έμππλε δηαθήκηζε γηα ηε δεκηνπξγία 
δήηεζεο. ηνλ θιάδν ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο είλαη ην ειθπζηηθφ ζηπι γηα ηελ πξνζέιθπζε 
θαηαλαισηψλ θαη ην ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο γηα ηελ πξνζέιθπζε ιηαλνπσιεηψλ.  

Οη πην ζπλεζηζκέλνη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο αλήθνπλ ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

 

Σερλνινγία: εμεηδίθεπζε ζηελ έξεπλα, δεμηφηεηα θαηλνηνκίαο, ζε παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη 
αλάπηπμε πξντφλησλ, εηδηθφηεηα ζε ζπγθεθξηκέλε ηερλνινγία 

 

Παξαγσγή: απνδνηηθφηεηα παξαγσγήο, πνηφηεηα, πςειφο βαζκφο ρξήζεο δπλακηθφηεηαο, 
εγθαηαζηάζεηο ζε πεξηνρέο κε ρακειφ θφζηνο, πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπκέλν εξγαηηθφ 
πξνζσπηθφ, πςειή παξαγσγηθφηεηα, ρακειφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ λέσλ πξντφλησλ 

 

Γηαλνκή: θαιφ δίθηπν ρνλδξεκπφξσλ, κεγάιε παξνπζία ζην ξάθη ησλ ιηαλνπσιεηψλ, ηδηφθηεηα 
θαηαζηήκαηα ιηαληθήο πψιεζεο, ρακειφ θφζηνο δηαλνκήο, ηαρεία δηαλνκή 
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Μάξθεηηλγθ: θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη απνηειεζκαηηθνί πιαζηέ, θαιή εμππεξέηεζε, νξζή 
εθηέιεζε παξαγγειηψλ , πνηθηιία πξντφλησλ, ειθπζηηθή ζπζθεπαζία θαη ζηπι, εγγπήζεηο 

 

Γεμηφηεηεο: εηδηθφηεηα ζην design, ηαιέλην, εηδηθφηεηα ζε θάπνηα ηερλνινγία, δεμηφηεηα γηα θαιή 
δηαθήκηζε, ηθαλφηεηα ηαρείαο αλάπηπμεο πξντφλησλ 

 

Οξγάλσζε: ηθαλφηεηα ηαρείαο αληίδξαζεο ζε κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο, κεγάιε εκπεηξία θαη 
ηερλνγλσζία κάλαηδκελη, αλσηεξφηεηα ζε ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο 

 

Άιινη παξάγνληεο: εηθφλα θαη θήκε ζηελ αγνξά, θαηάιιειε ηνπνζεζία, επγεληθνί ππάιιεινη, 
πξφζβαζε ζε ρξεκαηηθνχο πφξνπο, θάπνηα παηέληα. 

πλήζσο θάζε θιάδνο έρεη 3-4 ηέηνηνπο παξάγνληεο θαη έλαο ή δχν είλαη ζαθψο νη 
πιένλ ζεκαληηθνί. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ηνπο ζε έλα ή 
πεξηζζφηεξνπο βαζηθνχο παξάγνληεο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ κεγάια αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα κηα θαη νη παξάγνληεο απηνί είλαη ζεκαληηθνί γηα κηα επηηπρεκέλε ζηξαηεγηθή. Ζ 
αλαγλψξηζε ησλ παξαγφλησλ απηψλ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή σο πξνο ην ηη είλαη ζηξαηεγηθά 
ζεκαληηθφ θαη ηη φρη ζε έλα θιάδν. Αο ζεκεησζεί φηη νη παξάγνληεο απηνί αιιάδνπλ ζπλερψο θαη 
δηαθέξνπλ απφ θιάδν ζε θιάδν αιιά θαη ζηνλ ίδην θιάδν δηαρξνληθά. 

Σν ηειεπηαίν ζηάδην ηεο αλάιπζεο θαηά θάπνην ηξφπν αλαθεθαιαηψλεη ηα κέρξη ηψξα 
ζέκαηα θαη ζθνπφο ηνπ είλαη λα θαζνξίζεη θαηά πφζν ν θιάδνο είλαη βξαρππξφζεζκα θαη 
καθξνπξφζεζκα ειθπζηηθφο ψζηε λα πηνζεηεί ε θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Έηζη, αλ π.ρ. ν θιάδνο 
έρεη εμαηξεηηθέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηφηε κηα επηζεηηθή ζηξαηεγηθή είλαη ίζσο πην θαηάιιειε. 
Οη παξαθάησ παξάγνληεο είλαη ζεκαληηθνί ζηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηηο 
πξννπηηθέο ελφο θιάδνπ: 

 αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ 

  ε αξλεηηθή ή ζεηηθή επίδξαζε ησλ 5 αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ ζηνλ 

θιάδν. 

 Έληαζε ή ραιάξσζε ησλ 5 αληαγσληζηηθψλ δπλάκεσλ 

 ηαζεξφηεηα θαη αμηνπηζηία δήηεζεο 

 Δίζνδνο ή έμνδνο επηρεηξήζεσλ 

 νβαξφηεηα πξνβιεκάησλ θιάδνπ 

 Αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ θαη επηθηλδπλφηεηα 

 Καιέο ή θαθέο πξννπηηθέο θεξδνθνξίαο 

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ νη παξάγνληεο απηνί λα ζεσξνχληαη απφ ηελ άπνςε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο, δει. έλαο θιάδνο π.ρ. κπνξεί λα κελ είλαη πιένλ ειθπζηηθφο γεληθά, 
αιιά κηα επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη εμαηξεηηθά αληαγσληζηηθή θαη επηθεξδήο ζηηο ζπλζήθεο 
απηέο. 

2.8.3 Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

Σν πξψην βήκα ζηε δηαδηθαζία θαηάζηξσζεο κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ 
πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο. Σν δεχηεξν βήκα είλαη ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο 
ηεο επηρείξεζεο. Σα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαζρνινχλ έλα κάλαηδεξ είλαη : 

 

 Πνηα είλαη ε παξνχζα ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο θαη πφζν απνηειεζκαηηθή είλαη; 
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 Πνηα είλαη ηα αηνχ ηεο επηρείξεζεο θαη πνηεο νη αδπλακίεο ηεο; Ση επθαηξίεο θαη απεηιέο 
αληηκεησπίδεη; (αλάιπζε S.W.O.T. – Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) 

 Πφζν αληαγσληζηηθή είλαη ε επηρείξεζε φζνλ αθνξά ηε δνκή ηνπ θφζηνπο ηεο; 

 Πφζν ηζρπξή είλαη ε αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο; 

 Ση ζηξαηεγηθήο θχζεσο ζέκαηα πξέπεη λα απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε; 

2.8.3.1 Η παρούσα στρατηγική και η αποτελεσματικότητά της 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο παξνχζαο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην πξψην βήκα ζηελ αλάιπζε 
ηεο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο. Ζ αμηνιφγεζε απηή αξρίδεη πξψηα κε ηελ αλαζθφπεζε ηεο 
ζηξαηεγηθήο απηήο. Ζ επηρείξεζε κπνξεί λα αθνινπζεί ζηξαηεγηθή ρακεινχ θφζηνπο, 
δηαθνξνπνίεζεο ή niche. Ζ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ 
ζηνηρείν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο, αλ δει. ε επηρείξεζε είλαη θαζεηνπνηεκέλε θαη πψο 
δξαζηεξηνπνηείηαη γεσγξαθηθά. Έλα άιιν ζηνηρείν είλαη νη επηκέξνπο ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο- 
κάξθεηηλγθ, παξαγσγήο, ρξεκαηννηθνλνκηθή θ.ιπ., - ε θχζε ηνπο θαη ην πψο επεξεάδνπλ ηε 
γεληθή ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Άιινη παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‟ φςε είλαη 
νπνηεζδήπνηε ηξέρνπζεο ζηξαηεγηθέο πξσηνβνπιίεο θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο έρνπλ 
αλαιεθζεί. Όινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο δίλνπλ κηα ζθαηξηθή εηθφλα ηεο ηξέρνπζαο 
ζηξαηεγηθήο θαη παξέρνπλ θάπνηα πνηνηηθή δηάζηαζε ηεο.  

Ζ ζηξαηεγηθή φκσο ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί θαη πνζνηηθά ψζηε λα αμηνινγεζεί ε 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο, ε αξηηφηεηά ηεο, ε θαηαιιειφηεηά ηεο, θαζψο θαη ε ινγηθή ηεο. Σν 
κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο ζηξαηεγηθήο είλαη νη δηάθνξνη δείθηεο ζηξαηεγηθήο θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο απφδνζεο. Οη πην ζπλεζηζκέλνη δείθηεο ζηξαηεγηθήο απφδνζεο είλαη ηα 
κεξίδηα αγνξάο, ε θαηάηαμε ζηελ αγνξά, ε πςειή πνηφηεηα πξντφλησλ, ην ρακειφηεξν θφζηνο, 
ην θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά, νη θαιέο πξννπηηθέο αλάπηπμεο θ.ιπ. Οη πην ζπλεζηζκέλνη 
ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο είλαη ηα πεξηζψξηα θέξδνπο, νη ηάζεηο ηνπο θαη πνπ βξίζθνληαη 
ζπγθξηηηθά κε απηά ησλ αληαγσληζηψλ, ηα θαζαξά θέξδε θαη νη ηάζεηο ηνπο, ηα έζνδα θαη νη 
ηάζεηο ηνπο, νη απνδφζεηο επελδχζεσλ, ε ηηκή ησλ κεηνρψλ θ.ιπ.  

Δάλ ε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα είλαη θαιή ηφηε ε 
αλάγθε γηα θάπνηα ζεκαληηθή αιιαγή ζηελ πνξεία ηεο είλαη πνιχ κηθξή. Αληίζεηα αλ ε 
ζηξαηεγηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επηρείξεζεο δελ είλαη θαιή ηφηε ρξεηάδεηαη ζε 
βάζνο αλαδήηεζε ησλ αηηίσλ θαη αιιαγή πνξείαο. 

2.8.3.2 Ανάλυση S.W.O.T. 

Ζ αλάιπζε S.W.O.T. πξνήιζε απφ ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Stanford Research 
Institute ηελ δεθαεηία 1960-1970. Ζ ζηξνθή πξνο ηελ αλάιπζε S.W.O.T. πήγαδε απφ ηελ 
αλάγθε λα αλαθαιπθζεί ε αηηία απνηπρίαο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ έξεπλα πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε, ρξεκαηνδνηήζεθε απφ 500 εηαηξίεο θαη είρε σο ζηφρν ηελ εχξεζε ηξφπσλ 
απνθπγήο απηήο ηεο απνηπρίαο. Ζ νκάδα έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ ηνπο: Marion Dosher, Dr 
Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart θαη Birger Lie. 

H αλάιπζε S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) είλαη έλα πνιχ 
ζεκαληηθφ εξγαιείν ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη απνζθνπεί ζην λα δηαγλψζεη ηα αηνχ θαη ηηο 
αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ζηνλ 
θιάδν ηεο. Ζ αλάιπζε βαζίδεηαη ζηε βαζηθή αξρή ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη φηη κηα 
απνηειεζκαηηθή ζηξαηεγηθή πξνζαξκφδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο (αηνχ, αδπλακίεο) 
ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ (επθαηξίεο, απεηιέο). Αο ζεκεησζεί φηη ε αλάιπζε απηή είλαη πνιχ 
εχθνιε ζηε ρξήζε ηεο θαη παξέρεη θάπνηα γεληθή εηθφλα ηεο ζηξαηεγηθήο θαηάζηαζεο ηεο 
επηρείξεζεο. 
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Α. Αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο κε ηε κέζνδν S.W.O.T. 

Ζ αλάιπζε S.W.O.T. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο κηα ηαθηηθή κέζνδν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 
επξσζηίαο ηεο επηρείξεζήο ή νξηζκέλσλ κεκνλσκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο (π.ρ. 
ην κάξθεηηλγθ). Μπνξεί επίζεο λα δηεμαγζεί κηα αλάιπζε S.W.O.T. θαηά ηελ πξνεηνηκαζία 
άληιεζεο πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ή πξηλ γίλεη θάπνην ζπκβνχιην γηα ηνλ έιεγρν ηεο εθάζηνηε 
επηρείξεζεο. 

Καηά ηελ πξψηε θάζε ηεο δηαδηθαζίαο πξέπεη λα απνθαζηζζεί πνηνί ζα ζπκκεηάζρνπλ 
ζηε  δηαδηθαζία αλάιπζεο. ηνπο βαζηθνχο ζπκκεηέρνληεο ζα πεξηιακβάλνληαη πηζαλφηαηα ν 
γεληθφο δηεπζπληήο θαη νη πξντζηάκελνη ηκεκάησλ. Ζ ζπκκεηνρή θαη άιισλ ζηειερψλ ζα δψζεη 
κηα πιεξέζηεξε εηθφλα θαη ζα βνεζήζεη λα εμαζθαιηζηεί ε δέζκεπζή ηνπο ζηελ δηαδηθαζία. 
Αθφκα κπνξεί λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν λα πξνζθιεζνχλ θαινπξναίξεηνη εμσηεξηθνί 
ζπλεξγάηεο πνπ γλσξίδνπλ ηελ επηρείξεζε θαη ηελ αγνξά (π.ρ. πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο). 
Πνιιέο επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ ηελ ζπκκεηνρή ελφο ζπκβνχινπ ηελ πιένλ πξαθηηθή γηα ηελ 
πξψηε ηνπο αλάιπζε S.W.O.T., θαζψο ζα βνεζήζεη θαηά ηε δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο, ή ζα 
παξάζρεη κηα αληηθεηκεληθή άπνςε. 

Καηά ην ζηάδην απηφ πξέπεη λα ζεκεησζνχλ φια ηα δεηήκαηα πνπ κπνξεί λα 
απαζρνινχλ ηελ επηρείξεζε. Όια ηα εκπιεθφκελα ζηειέρε πξέπεη λα εληνπίζνπλ ηα 
νπνηαδήπνηε δπλαηά ζεκεία ή αδπλακίεο πνπ ζεσξνχλ φηη έρεη ε επηρείξεζε, θαζψο θαη ηηο 
νπνηεζδήπνηε επθαηξίεο ή απεηιέο πνπ πηζηεχνπλ φηη αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε. Πξέπεη λα 
δηεπθξηληζζεί ζε φινπο φηη πξέπεη λα είλαη απζηεξνί φζνλ αθνξά ηηο αδπλακίεο θαη απαηζηφδνμνη 
φζνλ αθνξά ηηο απεηιέο. Ίζσο είλαη θαιχηεξν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηάινγνη ειέγρνπ, γηα λα 
ζεκεηψλνληαη πξνηάζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε ζπλέρεηα. Ζ νξγάλσζε ησλ νκάδσλ αλάινγα 
κε ην αληηθείκελν θαη ηηο ηδέεο είλαη ζεκαληηθή. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη αμηνιφγεζε ησλ ζεκάησλ πνπ έρνπλ εληνπηζηεί. Πξέπεη ηα ζέκαηα 
πνπ έρνπλ ηεζεί λα είλαη ξεαιηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, θάπνην δπλαηφ ζεκείν ελδέρεηαη λα κελ 
ηζρχεη πιένλ (π.ρ. έλα πξντφλ πνπ πέξπζη ήηαλ ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο ελψ πιένλ ζεσξείηαη 
μεπεξαζκέλν). Γίλεηαη αμηνιφγεζε γηα ην αλ ηα δπλαηά ζεκεία (ή νη αδπλακίεο) απνηεινχλ γηα 
ηελ επηρείξεζή πιενλέθηεκα (ή φρη) έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ην δπλαηφ 
πξφγξακκα κηαο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο είλαη άρξεζην αλ δελ έρνπκε ηνπο απαξαίηεηνπο 
πφξνπο, γηα λα εθκεηαιιεπηνχκε ην απνηέιεζκα. Γελ ζα είλαη έθπιεμε αλ νξηζκέλνη παξάγνληεο 
πξνθχςνπλ θαη σο δπλαηφ ζεκείν θαη σο αδπλακία. 

Σέινο, πξέπεη λα  δεκηνπξγεζεί έλα απιφ θαη ζαθέο ζρέδην δξάζεο, έηζη ψζηε λα 
πξνζδηνξηζζεί ηη ζα πξέπεη λα γίλεη, γηα λα μεπεξαζηνχλ νη αδπλακίεο, λα αμηνπνηεζνχλ νη 
επθαηξίεο θαη λα αληηκεησπηζζνχλ νη απεηιέο. Σν ζηάδην απηφ πεξηιακβάλεη ηα κέηξα πνπ ζα 
πξέπεη λα ιεθζνχλ, ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιεζεί, ηα ρξνληθά πιαίζηα θαη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ. ηελ θαηάξηηζε ηνπ ζρεδίνπ δξάζεο θαιφ είλαη λα απαζρνιεζνχλ βαζηθά 
ζηειέρε ηνπ πξνζσπηθνχ έηζη ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε δέζκεπζή ηνπο. Ζ αλάιπζε S.W.O.T. θαη 
ην ζρέδην δξάζεο πξέπεη είλαη δηαζέζηκα αλά πάζα ζηηγκή, έηζη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα 
αλαηξέμνπλ ζε απηά ηα δηνηθεηηθά ζηειέρε γηα λα ιάβνπλ ζεκαληηθέο απνθάζεηο. 

 

Β. Γπλαηά θαη αδύλαηα ζεκεία 

 

Γπλαηά ζεκεία 

Σα δπλαηά ζεκεία είλαη ζπλήζσο εχθνιν λα εληνπηζηνχλ, κέζα απφ ην δηαξθή δηάινγν κε ηνπο 
πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο. Σα αξρεία (π.ρ. πσιήζεσλ) ζα βνεζήζνπλ επίζεο λα 
θαζνξηζζνχλ νη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία είλαη ηδηαίηεξα ηζρπξή (π.ρ. ηηο απμαλφκελεο 
πσιήζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο). Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ηα δπλαηά ζεκεία 
δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ θαη είλαη: 
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 Ζ πγηήο νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία ελδέρεηαη λα δίλεη ην πξνβάδηζκα έλαληη ησλ 
αληαγσληζηψλ. 

Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο: 

-Σακεηαθή ξνή 

-Απμαλφκελνο θχθινο εξγαζηψλ θαη θεξδνθνξία 

-σζηή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, θαιφο πηζησηηθφο έιεγρνο θαη ειάρηζηεο επηζθαιείο απαηηήζεηο. 

-Γπλαηφο ηζνινγηζκφο 

-Πξφζβαζε ζε κεγάιεο πηζηψζεηο, ηζρπξή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα θαη θαιή ζρέζε κε ηελ 
ηξάπεδα θαη άιιεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

 Σν κάξθεηηλγθ, ην νπνίν ίζσο λα απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ επηηπρία. Γηα παξάδεηγκα, ε 
επηρείξεζή κπνξεί λα επσθειείηαη απφ ηα εμήο: 

-Πξνβάδηζκα ζε κηα θεξδνθφξν αγνξά niche (επηιεγκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο κε ζπγθεθξηκέλα 
ραξαθηεξηζηηθά) 

-Καιή θήκε θαη δπλαηφ φλνκα 

-ίγνπξε πειαηεηαθή βάζε 

-Δπξχ θάζκα πξντφλησλ 

-Απνηειεζκαηηθή έξεπλα θαη αλάπηπμε, ρξήζε ζρεδηαζκνχ θαη θαηλνηνκηψλ. 

-Δθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ πσιήζεσλ 

-Οινθιεξσκέλε ππνζηήξημε κεηά ηελ αγνξά (after sales) 

-Πξνζηαηεπκέλε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία (π.ρ. θαηαρσξεκέλα ζρέδηα, παηεληαξηζκέλα πξντφληα). 

 

 Οη ηθαλφηεηεο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη 

ηα δηάθνξα ζπζηήκαηα κπνξεί λα απνηεινχλ εμίζνπ ζεκαληηθέο ηζρπξέο βάζεηο γηα επηηπρία. 
Πεξηιακβάλνπλ παξάγνληεο φπσο: 

-Ηζρπξή δηαρείξηζε ζε βάζνο 

-Ηθαλφηεηα γηα γξήγνξε ιήςε απνθάζεσλ 

-Τπαιιήινπο κε πξνζφληα, επηηπρή δηαδηθαζία πξνζιήςεσλ θαη απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε 
θαη αλάπηπμε. 

-Γπλαηά θίλεηξα θαη πςειφ εζηθφ 

-Απνδνηηθή δηνίθεζε. 

 

 Σα δπλαηά ζεκεία ηεο παξαγσγήο πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ άιισλ θαηάιιεινπο ρψξνπο 
γξαθείσλ θαη παξαγσγήο, θαη θαιέο πεγέο πιηθψλ ή ππνζπζηεκάησλ. Δπηπιένλ ζεκαληηθά 
είλαη ηα εμήο παξαθάησ: 

-χγρξνλεο, ρακεινχ θφζηνπο εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο 

-Πξφζζεηε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

-Μηα θαιή ηνπνζεζία 

-Απνηειεζκαηηθέο πξνκήζεηεο θαη θαιή ζρέζε κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη φηη ηα δπλαηά ζεκεία δελ είλαη πάληα απηά πνπ θαίλνληαη. Σα δπλαηά 
ζεκεία ελδέρεηαη λα ζπλεπάγνληαη αδπλακίεο (γηα παξάδεηγκα, νη θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ηεο 
αγνξάο ραξαθηεξίδνληαη ζπρλά απφ εθεζπραζκφ θαη κεγάιε γξαθεηνθξαηία) θαη ζπρλά 
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ζπλεπάγνληαη απεηιέο (γηα παξάδεηγκα, ν θαιχηεξνο πσιεηήο κπνξεί λα είλαη δπλαηφ ζεκείν – 
κέρξη λα παξαηηεζεί). 

 

Αδύλαηα ζεκεία 

Οη αδπλακίεο είλαη ζπρλά γλσζηέο, αιιά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα αγλνεζνχλ. 

 Ζ θαθή νηθνλνκηθή δηαρείξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο. Γηα 
παξάδεηγκα, 

-Να κελ ππάξρνπλ αξθεηνί δηαζέζηκνη πφξνη γηα επέλδπζε ζε έλα λέν εξγνζηάζην ή ζηελ 
αλάπηπμε πξντφλησλ. 

-Όιεο νη δηαζέζηκεο αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζσπηθψλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγπήζεσλ έρνπλ ήδε δεζκεπηεί γηα ππάξρνληα δάλεηα. 

-Ο θαθφο πηζησηηθφο έιεγρνο νδεγεί ζε κε πξνβιέςηκε ηακεηαθή ξνή. 

 

 Δάλ ην κάξθεηηλγθ δελ έρεη ζαθή πξνζαλαηνιηζκφ κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηα εμήο: 

-Φπρξή αληηκεηψπηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ πειαηψλ 

-Πεξηνξηζκέλν ή απαξραησκέλν θάζκα πξντφλησλ 

-Δθεζπραζκφ θαη έιιεηςε θαηλνηνκίαο 

 

 Οη αδπλακίεο ησλ ζηειερψλ δηνίθεζεο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη ζπρλά δχζθνιν λα 
εληνπηζηνχλ, εθηφο αλ ηηο εμεηάζεη θαλείο εθ ησλ πζηέξσλ. 

πλήζε παξαδείγκαηα είλαη: 

-Ζ αδπλακία αλάδεημεο θαη εθπαίδεπζεο δηαδφρσλ 

-Ζ απνθιεηζηηθή ζπγθέληξσζε ηεο εμεηδηθεπκέλε γλψζεο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηα ρέξηα ιίγσλ 
βαζηθψλ ζηειερψλ. 

-Ζ αδπλακία ιήςεο εμσηεξηθήο ζπκβνπιήο. 

-Μεγάιε ζπρλφηεηα αιιαγήο πξνζσπηθνχ. 

 

 Ζ απνηειεζκαηηθή παξαγσγή θαη νη αθαηάιιεινη ρψξνη γξαθείσλ θαη παξαγσγήο 
κπνξνχλ λα ππνλνκεχζνπλ νπνηαδήπνηε επηρείξεζε, φζν ζθιεξά θη αλ δνπιεχνπλ νη 
εξγαδφκελνη. Σα πην ζπλεζηζκέλα πξνβιήκαηα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 

-Καθή ηνπνζεζία θαη απεξηπνίεηνη ρψξνη εξγαζίαο 

-Απαξραησκέλνο εμνπιηζκφο, πςειφ θφζηνο παξαγσγήο θαη ρακειή παξαγσγηθφηεηα 

-Μαθξφρξνλεο κηζζψζεηο πνπ θαζειψλνπλ ηελ επηρείξεζε ζε αθαηάιιεια γξαθεία ή ζηε ρξήζε 
αθαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ. 

 

Γ. Δπθαηξίεο & Απεηιέο 

 

Δπθαηξίεο 

Οη εμσηεξηθέο αιιαγέο παξέρνπλ επθαηξίεο, ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ 
ζσζηή δηαρείξηζε κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ πξνο φθειφο ηνπο. 
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 Οη αιιαγέο πνπ εκπιέθνπλ νξγαληζκνχο θαη άηνκα πνπ επεξεάδνπλ 

άκεζα ηελ επηρείξεζή, κπνξεί λα απνθαιχςνπλ εληειψο λέεο δπλαηφηεηεο. Γηα παξάδεηγκα: 

-Ζ ρξενθνπία ελφο αληαγσληζηή 

 Ζ θαιχηεξε πξφζβαζε ζε πηζαλνχο λένπο πειάηεο θαη αγνξέο (π.ρ. αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ). 

-Οη απμαλφκελεο πσιήζεηο ζε ππάξρνληεο πειάηεο, ή λέεο επαθέο πνπ απνθηήζεθαλ κέζσ 
απηψλ 

-Ζ αλάπηπμε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο (π.ρ. ηνπ δηαδηθηχνπ) 

-Ζ βειηίσζε ησλ δηαθαλνληζκψλ πξνκήζεηαο, φπσο π.ρ. πξνκήζεηα αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 
πνπ πξνθχπηνπλ. 

-Ζ επθαηξία πξφζιεςεο ελφο βαζηθνχ ζηειέρνπο απφ έλαλ αληαγσληζηή. 

-Ζ παξνπζία ρξεκαηνδνηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηπρφλ δξαζηεξηνηήησλ 
ηεο επηρείξεζήο. 

 

 To επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα αιιάμεη πξνο φθειoο ηεο 
επηρείξεζεο. Οη αιιαγέο ελδέρεηαη λα είλαη νη εμήο: 

-Πνιηηηθέο ή λνκνζεηηθέο αιιαγέο. Γηα παξάδεηγκα, κηα αιιαγή ζηε λνκνζεζία πνπ απαηηεί νη 
πειάηεο λα αγνξάδνπλ έλα πξντφλ. 

-Οηθνλνκηθέο ηάζεηο. Γηα παξάδεηγκα, πησηηθά επηηφθηα κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο 
ηνπ θεθαιαίνπ. 

-Κνηλσληθέο εμειίμεηο. Γηα παξάδεηγκα, δεκνζηνγξαθηθέο αιιαγέο ή κεηαβαιιφκελεο 
θαηαλαισηηθέο απαηηήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ηα πξντφληα. 

-Νέεο ηερλνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα, λέα πιηθά, λέεο δηαδηθαζίεο θαη ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο. 

 

Απεηιέο 

Οη απεηιέο κπνξεί λα είλαη αζήκαληεο κέρξη θαη ηθαλέο λα θαηαζηξέςνπλ ηελ επηρείξεζε. 

 

 Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, νη αιιαγέο ζηηο νπνίεο εκπιέθνληαη νξγαληζκνί θαη άηνκα 
πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρείξεζή κπνξεί λα έρνπλ εθηεηακέλεο επηπηψζεηο. Γηα 
παξάδεηγκα: 

-Σα βειηησκέλα αληαγσληζηηθά πξντφληα ή ε εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηψλ. 

-Ζ απψιεηα ελφο ζεκαληηθνχ πειάηε. 

-Ζ ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ έλα δηαλνκέα ή κηα νκάδα δηαλνκέσλ 

-Ζ αδπλακία ησλ πξνκεζεπηψλ λα ηεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνηφηεηαο. 

-Οη απμήζεηο ησλ ηηκψλ εθ κέξνπο ησλ πξνκεζεπηψλ. 

-Μηα πην θιεηζηή αγνξά εξγαζίαο, κε απνηέιεζκα κεγαιχηεξε δπζθνιία ζηηο πξνζιήςεηο. 

-Ζ απνρψξεζε βαζηθψλ ζηειερψλ πνπ ελδερνκέλσο γλσξίδνπλ επαγγεικαηηθά κπζηηθά. 

 

 Σν επξχηεξν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κπνξεί λα αιιάμεη εηο βάξνο ηεο επηρείξεζεο. 
Απηφ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα: 

-Πνιηηηθψλ ή λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ. Γηα παξάδεηγκα, λέα λνκνζεζία πνπ απμάλεη ηα έμνδά ή 
πνπ απαηηεί επαλαζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ 

-Οηθνλνκηθψλ ηάζεσλ. Γηα παξάδεηγκα, ρακειφηεξεο ηηκέο ζπλαιιάγκαηνο κε απνηέιεζκα 
ρακειφηεξν εηζφδεκα απφ δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ. 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                               Φσηεηλή Νηξε  

 

πζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηελ Alouette Α.Δ.   

 
34 

-Κνηλσληθψλ εμειίμεσλ. Γηα παξάδεηγκα, απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα πξντφληα «θηιηθά 
πξνο ην πεξηβάιινλ» 

-Νέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ηερλνινγία πνπ θαζηζηά ηα πξντφληα απαξραησκέλα ή 
δίλεη ην πιενλέθηεκα ζηνπο αληαγσληζηέο. 

 

Γ. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. – θαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ- δηαθέξνπλ 
γηα θάζε επηρείξεζε. Κάζε επηρείξεζε πξέπεη λα επσθειεζεί απφ ηηο επθαηξίεο πνπ δίλνπλ ηα 
δπλαηά ζεκεία ηεο. Οη επθαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα δπλαηά ζεκεία κπνξεί λα ηελ 
σζήζνπλ ζηελ επηδίσμε κηαο ζηξαηεγηθά επηζεηηθήο επέθηαζεο. Ζ αλάιπζε S.W.O.T. κπνξεί 
επίζεο λα πξνζθέξεη θαη άιιεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο. Γηα παξάδεηγκα: 

-Σε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ απεηιψλ απφ ηηο επνίσλεο επθαηξίεο. 

-Σελ εζηίαζε ζηε κεηαηξνπή ησλ αδπλακηψλ ζε ηνκείο ζεκαληηθψλ επθαηξηψλ. 

-Σε ιήςε πξνζηαηεπηηθψλ κέηξσλ ζε ηνκείο απεηιψλ φπνπ παξνπζηάδνληαη αδπλακίεο. 

Δπίζεο θάζε επηρείξεζε πξέπεη λα ηελ εθκεηαιιεπηεί, ψζηε λα αληηκεησπίζεη ηηο 
αδπλακίεο ηεο. Να απνθαζίζεη πνηέο αδπλακίεο πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ σο πξνηεξαηφηεηα, 
ρσξίο σζηφζν λα ππνηηκάεη θαη ηηο ππφινηπεο αδπλακίεο ηεο, κέρξη ν ρξφλνο θαη νη πφξνη λα 
επηηξέςνπλ ηελ εχξεζε κηαο ιχζεο θαη γη‟ απηέο. 

Οξηζκέλεο αδπλακίεο κπνξεί λα κεηαηξαπνχλ ζε δπλαηά ζεκεία ή επθαηξίεο. Γηα 
παξάδεηγκα, ίζσο λα είλαη δπλαηφ λα κεηαηξαπεί ε έιιεηςε ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε 
απμεκέλε αμία ησλ πξντφλησλ ιφγσ ζπαληφηεηαο. (π.ρ. ρεηξνπνίεηε θαηαζθεπή έλαληη κηαο 
βηνκεραλνπνηεκέλεο). 

Άιιεο πάιη, κπνξεί λα έρνπλ ζαθή ιχζε. Γηα παξάδεηγκα, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 
κπνξνχλ λα ιπζνχλ κε ηελ ζπγθέληξσζε πεξηζζφηεξσλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ε 
αλεπάξθεηα ζηελ παξαγσγή κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηελ πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ. 

Δλψ νξηζκέλεο άιιεο αδπλακίεο απαηηνχλ ρξφλν θαη ρξήκαηα γηα λα αληηκεησπηζηνχλ. 
Γηα παξάδεηγκα, ίζσο λα ρξεηαζηεί λα μεθηλήζεη έλα πξφγξακκα βειηηψζεσλ κέζσ ηεο 
εθπαίδεπζεο ή ηεο δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. 

Σέινο, κέζσ ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. ε επηρείξεζε ζα βξεη ηξφπν ψζηε λα πξνζηαηεπηεί  
απφ ελδερφκελεο απεηιέο. Γηα παξάδεηγκα: 

-Γεκηνπξγψληαο δπλαηέο ζρέζεηο κε πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο 

-Δλζαξξχλνληαο ηηο θαιέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ππαιιήισλ. 

-Δμαζθαιίδνληαο φηη ππάξρνπλ μεθάζαξεο θαη ινγηθέο ζπκβάζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο, ηνπο 
πειάηεο θαη ηνπο ππαιιήινπο. 

-Καηαξηίδνληαο ζπκβάζεηο γηα αζθαιηζηηθή θάιπςε θαηά επλφεησλ θηλδχλσλ  

-Καηαξηίδνληαο ξεαιηζηηθά ζρέδηα γηα απξφνπηεο εμειίμεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πηζαλψλ 
θξίζεσλ. 

-Τηνζεηψληαο ηα ζσζηά είδε ζπκβάζεσλ ππεξεζηψλ γηα ηα βαζηθά ζηειέρε. 
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ρήκα 2. Πίλαθαο SWOT Αλάιπζεο 

2.8.4 Καθορισμός μακροπρόθεσμων στόχων 

 ε απηφ ην ζηάδην ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ, έρνληαο μεθαζαξίζεη ηελ απνζηνιή ηεο 
επηρείξεζεο θαη πξαγκαηνπνηήζεη ηε ζρεηηθή αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ηεο εζσηεξηθήο θαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, ν ζθνπφο είλαη λα νξίζνπκε ηνπο 
καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο. Οη καθξνπξφζεζκνη 
ζηφρνη, ζηξαηεγηθνχ ραξαθηήξα, κε ρξνληθφ βάζνο 3-5 εηψλ, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ νξηζκέλα 
θξηηήξηα ηα νπνία πιεξνχλ φιεο νη θαηεγνξίεο ησλ ζηφρσλ (βξαρππξφζεζκνη, άκεζνη). Οη 
ζηφρνη πξέπεη λα είλαη κεηξήζηκνη, ζαθείο, πινπνηήζηκνη, ηεξαξρεκέλνη. Ο ρξνληθφο νξίδνληαο 
ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη πξέπεη λα είλαη ζαθήο. Οη καθξνπξφζεζκνη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη κπνξεί 
λα ηεζνχλ ζε επίπεδν επηρείξεζεο, δηεπζχλζεσλ επηρείξεζεο θαη ιεηηνπξγηθψλ ηκεκάησλ ηεο.   

2.8.5 Δημιουργία εναλλακτικών στρατηγικών 

Ο ζθνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελαιιαθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο κπνξεί λα 
επηιέμεη κηα επηρείξεζε ηαμηλνκνχληαη ζηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο (Παπαδάθεο Β., 1999, David 
F., 1995, Rue L. and Holland Ph., 1989).  

 ηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο 

            η. ηξαηεγηθέο Οινθιήξσζεο 

            ηη. Δπεθηαηηθέο ηξαηεγηθέο 

            ηηη. ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο 

 Ακπληηθέο ηξαηεγηθέο 

 πλδπαζκφο ηξαηεγηθψλ 

 

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη έλα ζχλνιν απφ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο κπνξεί λα 
επηιεγνχλ φηαλ ζπληξέρνπλ νη αλάινγεο πξνυπνζέζεηο. 

 

ηξαηεγηθή: Οινθιήξσζε πξνο ηα εκπξόο 

 Δμαγνξά ή αχμεζε ειέγρνπ ζηνπο αληηπξνζψπνπο ή ιηαλνπσιεηέο. 
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 Όηαλ νη αληηπξφζσπνη κηαο επηρείξεζεο είλαη ηδηαίηεξα αθξηβνί ή αλαμηφπηζηνη ή ζε 
αδπλακία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο δηαλνκήο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όηαλ ε δηαζεζηκφηεηα πνηνηηθά αμηφινγσλ αληηπξνζψπσλ είλαη κηθξή γηα λα 
αληηζηαζκίζεη ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ νινθιήξσζε πξνο 
ηα εκπξφο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη θαη ηα θεθάιαηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα λα αλαιάβεη ηελ 
δηαρείξηζε απφ κφλε ηεο ηε δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 Όηαλ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζηαζεξήο παξαγσγήο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Ζ 
νινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο ζεκαίλεη φηη ε επηρείξεζε κπνξεί λα πξνβιέπεη ηε δήηεζε γηα ηα 
πξντφληα ηεο. 

 Όηαλ νη ππάξρνληεο αληηπξφζσπνη έρνπλ πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο. ε απηή ηελ 
πεξίπησζε ε επηρείξεζε ζα κπνξνχζε λα δηαλείκεη ε ίδηα επηθεξδψο ηα πξντφληα ηεο θαη λα ηα 
ηηκνινγεί κε πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο ηηκέο, αθξηβψο ιφγσ ησλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο. 

 

ηξαηεγηθή: Οινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ 

 Δμαγνξά ή απμεκέλνο έιεγρνο ζηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Όηαλ νη ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο ηεο επηρείξεζεο είλαη ηδηαίηεξα αθξηβνί ή αλαμηφπηζηνη 
ή ζε αδπλακία λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ζε πξψηεο χιεο, θνκκάηηα γηα 
ζπλαξκνιφγεζε ή βνεζεηηθέο χιεο. 

 Όηαλ ν αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κηθξφο θαη ν αξηζκφο ησλ αληαγσληζηψλ 
κεγάινο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη θαη ηα θεθάιηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 
αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη ε πξνκήζεηα ησλ πξψησλ πιψλ. 

 Όηαλ ηα πιενλεθηήκαηα ησλ ζηαζεξψλ ηηκψλ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά. Απηφ είλαη έλαο 
παξάγσλ γηα ηελ επηρείξεζε γηαηί κπνξεί λα ζηαζεξνπνηήζεη ηηο ηηκέο ησλ πξψησλ πιψλ  - 
επνκέλσο ησλ πξντφλησλ ηεο- κε ηελ νινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ. 

 Όηαλ νη ππάξρνληεο πξνκεζεπηέο έρνπλ κεγάια πεξηζψξηα θέξδνπο, απηφ ζεκαίλεη φηη 
ε επηρείξεζε αμίδεη λα αλαιάβεη ην ξίζθν λα κπεη ε ίδηα ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε ρξεηάδεηαη λα απνθηά  κηα πξψηε χιε πνιχ γξήγνξα. 

 

ηξαηεγηθή: Οξηδόληηα νινθιήξσζε 

 Δμαγνξά ή απμεκέλνο έιεγρνο επί ησλ αληαγσληζηψλ. πγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη 
αλάιεςε ηνπ κάλαηδκελη εηαηξεηψλ είλαη νη θπξηφηεξεο εθθξάζεηο ηεο νξηδφληηαο νινθιήξσζεο.. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα απνθηήζεη κνλνπσιηαθά ραξαθηεξηζηηθά ζε κηα πεξηνρή 
ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα θαηεγνξεζεί φηη κεηψλεη ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ θιάδν ζε αλάπηπμε. 

 Όηαλ ππάξρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη θαη ηα θεθάιαηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα 
λα αλαιάβεη κε επηηπρία ηε δηαρείξηζε κηαο επεθηεηλφκελεο επηρείξεζεο. 

 Όηαλ νη αληαγσληζηέο θινλίδνληαη απφ έιιεηςε ηθαλνχ κάλαηδκελη ή απφ ηελ αλάγθε γηα 
εηδηθνχο πφξνπο ηνπο νπνίνπο θαηέρεη ε επηρείξεζε. Ζ νξηδφληηα νινθιήξσζε δελ είλαη 
θαηάιιειε θίλεζε φηαλ νη αληαγσληζηέο παξνπζηάδνπλ ρακειά απνηειέζκαηα γηαηί νη πσιήζεηο 
ηνπ ζπλνιηθνχ θιάδνπ είλαη ζε πηψζε.  

 

ηξαηεγηθή: Γηείζδπζε ζηελ αγνξά 
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 Αχμεζε κεξηδίνπ ζε ππάξρνπζα αγνξά. 

 Όηαλ νη ππάξρνπζεο αγνξέο δελ είλαη θνξεζκέλεο κε έλα ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή 
ππεξεζία. 

 Όηαλ κπνξεί λα απμεζεί ν βαζκφο ρξήζεο ησλ παξφλησλ πειαηψλ. 

 Όηαλ ππάξρεη πηψζε ησλ κεξηδίσλ αγνξάο ησλ ζεκαληηθφηεξσλ αληαγσληζηψλ ελψ νη 
ζπλνιηθέο πσιήζεηο ζηνλ θιάδν έρνπλ απμεζεί. 

 Όηαλ ππάξρνπλ απμεκέλεο νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ζεκαληηθά αληαγσληζηηθά 
πιενλεθηήκαηα. 

 

ηξαηεγηθή: Αλάπηπμε αγνξώλ 

 Δίζνδνο ζε λέεο αγνξέο. 

 Όηαλ είλαη δηαζέζηκα λέα δίθηπα δηαλνκψλ ηα νπνία είλαη αμηφπηζηα, θζελά θαη θαιήο 
πνηφηεηαο. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε είλαη πνιχ επηηπρεκέλε ζε απηφ πνπ θάλεη 

 Όηαλ ππάξρνπλ λέεο αλνηθηέο ή κε θνξεζκέλεο αγνξέο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη θαη ηα θεθάιηα θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 
δηαρεηξηζηεί επεθηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη πιενλάδνπζα δπλακηθφηεηα. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε εζηηάδεη γξήγνξα ην ελδηαθέξνλ ηεο κφλν ζηνλ θιάδν πνπ 
δξαζηεξηνπνηείηαη. 

 

ηξαηεγηθή: Αλάπηπμε πξντόληνο 

 Αχμεζε πσιήζεσλ κε λέα ή δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη επηηπρεκέλα πξντφληα ζηε θάζε ηεο σξίκαλζεο ηνπ θχθινπ 
δσήο πξντφληνο. Ζ ηδέα είλαη λα πξνζειθχζεη ηθαλνπνηεκέλνπο Πειάηεο λα δνθηκάζνπλ λέα ή 
βειηησκέλα πξντφληα ζαλ απνηέιεζκα ηεο ζεηηθήο εκπεηξίαο πνπ έρνπλ κε ηα ήδε ππάξρνληα 
πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θιάδν πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ γξήγνξε 
ηερλνινγηθή εμέιημε. 

 Όηαλ νη ζεκαληηθφηεξνη αληαγσληζηέο πξνζθέξνπλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφληα ζε 
παξαπιήζηεο ηηκέο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θιάδν κε έληνλε αλάπηπμε. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη αλεπηπγκέλν έλα ηζρπξφ ηκήκα Έξεπλαο & Αλάπηπμεο. 

 

ηξαηεγηθή: πγθεληξσηηθή  δηαθνξνπνίεζε 

 Πξφζζεζε λέσλ, αιιά ζρεηηθψλ κε ηα ππάξρνληα, πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα θιάδν κε κηθξφ ξπζκφ αλάπηπμεο. 

 Όηαλ πξνζζέηνληαο λέα αιιά ζρεηηθά πξντφληα ζα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο πσιήζεηο 
ησλ πξντφλησλ πνπ ππάξρνπλ. 

 Όηαλ λέα αιιά ζρεηηθά πξντφληα κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ ζε πςειά αληαγσληζηηθέο 
ηηκέο. 

 Όηαλ λέα αιιά ζρεηηθά πξντφληα παξνπζηάδνπλ επνρηαθέο πσιήζεηο νη νπνίεο κπνξεί 
λα θαιχςνπλ ηα θελά ησλ πσιήζεσλ ησλ άιισλ πξντφλησλ. 
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 Όηαλ ηα πξντφληα κηαο επηρείξεζεο είλαη ζηε θάζε ηεο απαμίσζεο. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη κηα ηζρπξή εγεηηθή νκάδα. 

 

ηξαηεγηθή: Γηαθνξνπνηεκέλε πζζώξεπζε (Conglomerate) 

 Πξφζζεζε λέσλ κε ζρεηηθψλ πξντφλησλ. Πξνζδνθία θέξδνπο πνπ πξνέξρεηαη θαη απφ 
ηελ ηαθηηθή ηεο πψιεζεο ηκεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εμαγνξάδνληαη θαη είλαη άζρεηεο κε 
ην θχξην αληηθείκελν ηεο αξρηθήο εηαηξείαο πνπ ηηο εμαγφξαζε. 

 Όηαλ ζηνλ βαζηθφ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε εκθαλίδεηαη πηψζε ησλ 
πσιήζεσλ θαη κείσζε  ησλ θεξδψλ. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη ηα θεθάιαηα θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ κάλαηδκελη γηα λα 
δξαζηεξηνπνηεζεί κε επηηπρία ζε έλα λέν θιάδν. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε έρεη ηελ επθαηξία λα εμαγνξάζεη κηα άζρεηε επηρείξεζε πνπ φκσο 
απνηειεί επελδπηηθή επθαηξία. 

 Όηαλ ππάξρεη ρξεκαηννηθνλνκηθή ζπλέξγεηα κεηαμχ ηεο αγνξαδφκελεο θαη ηεο 
αγνξάζηξηαο εηαηξείαο. Ζ βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ζπγθεληξσηηθή δηαθνξνπνίεζε θαη ηελ 
Conglomerate είλαη φηη ε πξψηε βαζίδεηαη ζηελ χπαξμε θνηλψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο αγνξέο, ηα 
πξντφληα ή ηελ ηερλνινγία, ελψ ε δεχηεξε πεξίπησζε ζα πξέπεη είλαη βαζηζκέλε πεξηζζφηεξν 
ζηελ πξνζδνθία θέξδνπο. 

 Όηαλ νη ππάξρνπζεο αγνξέο γηα ηα ππάξρνληα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο 
είλαη θνξεζκέλεο. 

 Όηαλ ππάξρεη θίλδπλνο λα ηεο γίλεη δίσμε γηα δεκηνπξγία ηξαζη,  πνπ ζεκαίλεη φηη ε 
επηρείξεζε ηζηνξηθά έρεη ζπγθεληξσζεί ζε έλα θιάδν . 

 

ηξαηεγηθή: Οξηδόληηα δηαθνξνπνίεζε 

 Πξφζζεζε λέσλ, κε ζρεηηθψλ πξντφλησλ, ζηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο. 

 Όηαλ ηα έζνδα ηεο επηρείξεζεο απφ ηα ηξέρνληα πξντφληα πξφθεηηαη λα απμεζνχλ 
ζεκαληηθά απφ ηελ πξνζζήθε λέσλ κε-ζρεηηθψλ πξντφλησλ. 

 Όηαλ ε επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έληνλα αληαγσληζηηθή αγνξά φπνπ ηα 
πεξηζψξηα θέξδνπο είλαη ρακειά. 

 Όηαλ ηα ππάξρνληα δίθηπα δηαλνκήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θέξνπλ ηα λέα 
πξντφληα ζηνπο ήδε ππάξρνληεο πειάηεο. 

ηξαηεγηθή: Κνηλνπξαμία (Joint venture) 

 Γεκνθηιήο ζηξαηεγηθή πξνζσξηλήο ζπλεξγαζίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξεηψλ πνπ 
ζθνπεχνπλ λα επσθειεζνχλ κηαο επθαηξίαο. Μεηψλνπλ, επηκεξίδνληαο κεηαμχ ηνπο,  ηνλ θίλδπλν 
ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Όηαλ κηα ηδησηηθή επηρείξεζε ζπκπξάηηεη ζε θνηλνπξαμία κε κηα δεκφζηα επηρείξεζε. Σν 
φθεινο πξνθχπηεη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ελφο ζθηρηνχ κάλαηδκελη (ηδησηηθφ) κε ηηο δπλαηφηεηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο (δεκφζην). 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε δεκηνπξγεί κεηθηή επηρείξεζε ζε άιιε ρψξα ζε ζπλεξγαζία κε κηα 
ηνπηθή επηρείξεζε. Απνθηά έηζη ηελ επνπηεία ηνπ ηνπηθνχ κάλαηδκελη θαη κεηψλεη ηνπο 
θηλδχλνπο απαιινηξίσζεο θαη ελνριήζεσλ απφ ηελ ηνπηθή εμνπζία. 

 Όηαλ νη δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο δπν επηρεηξήζεσλ ζπκπιεξψλνπλ ε κηα ηελ άιιε κε 
επηηπρία. 

 Όηαλ ε αλάιεςε ελφο έξγνπ πνπ είλαη πξννπηηθά θεξδνθφξν απαηηεί θεθάιαηα θαη ηελ 
αλάιεςε θηλδχλσλ. Γηα παξάδεηγκα νη πεξηπηψζεηο ησλ κεγάισλ έξγσλ ζηε ρψξα καο. 
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 Όηαλ δπν ή πεξηζζφηεξεο κηθξέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πξνβιήκαηα αληαγσληζκνχ κε κηα 
κεγάιε επηρείξεζε. 

 Όηαλ ππάξρεη αλάγθε εηζαγσγήο λέαο ηερλνινγίαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 

ηξαηεγηθή: Πεξηζηνιή / Αλαζπγθξόηεζε 

 ηξαηεγηθή αλαζπγθξφηεζεο κε πεξηζηνιή δαπαλψλ θαη ελεξγεηηθνχ γηα λα αληηζηξαθεί 
κηα θζίλνπζα πνξεία ζε πσιήζεηο θαη θέξδε. Ζ δήισζε ρξενθνπίαο είλαη κηα ιχζε. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη κηα ηδηάδνπζα ηθαλφηεηα, αιιά απέηπρε λα πηάζεη ηνπο 
ζηφρνπο ηεο ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε είλαη ν αζζελέζηεξνο αληαγσληζηήο ζε έλα θιάδν 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε ππνθέξεη απφ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα, ρακειή θεξδνθνξία, 
ρακειφ εζηθφ εξγαδνκέλσλ θαη πηέδεηαη απφ ηνπο κεηφρνπο λα βειηηψζεη ηελ απφδνζή ηεο. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη απνηχρεη λα εθκεηαιιεπζεί ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο 
αμηνπνηψληαο ηηο δπλάκεηο ηεο, λα κεηψζεη ηηο αδπλακίεο ηεο θαη λα εμαιείςεη ηηο απεηιέο, δειαδή 
φηαλ γεληθά έρεη απνηχρεη ε εγεηηθή νκάδα ζηε ζηξαηεγηθή ηεο (κπνξεί λα έρνπλ ήδε 
αληηθαηαζηαζεί απφ πεξηζζφηεξν ηθαλά άηνκα). 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά ζε ζχληνκν δηάζηεκα νπφηε ρξεηάδεηαη 
ζεκαληηθή εζσηεξηθή αλαδηνξγάλσζε. 

 

ηξαηεγηθή: Απνζηέξεζε / Αθαίξεζε 

 Πψιεζε ελφο ηκήκαηνο κηαο επηρείξεζεο, γηα λα βξεζνχλ θεθάιαηα γηα θάπνηα 
ζηξαηεγηθή εμαγνξά (άιιεο επηρείξεζεο). 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε αθνινχζεζε κηα ζηξαηεγηθή πεξηζηνιήο θαη απέηπρε λα 
θαηνξζψζεη ηηο απαηηνχκελεο βειηηψζεηο. 

 Όηαλ έλα ηκήκα γηα λα είλαη αληαγσληζηηθφ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ 
φζνπο ε επηρείξεζε κπνξεί λα δηαζέζεη. 

 Όηαλ έλα ηκήκα είλαη ππεχζπλν γηα ηελ ρακειή απφδνζε νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Όηαλ έλα ηκήκα δελ ηαηξηάδεη κε ηελ ππφινηπε επηρείξεζε. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί απφ 
ξηδηθά δηαθνξεηηθέο αγνξέο, πειάηεο, κάλαηδεξ, εξγαδφκελνπο θαη αμίεο ή αλάγθεο. 

 Όηαλ έλα κεγάιν πνζφ ρξεκάησλ είλαη άκεζα απαξαίηεην θαη δελ κπνξεί λα βξεζεί 
ινγηθά απφ άιιεο πεγέο. 

 Όηαλ ε αληηηξάζη λνκνζεζία απεηιεί ηελ επηρείξεζε. 

 

ηξαηεγηθή: Δθθαζάξηζε 

 Δίλαη κηα δηαδηθαζία πψιεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κηαο επηρείξεζεο ε νπνία 
έρεη δειψζεη ρξενθνπία. πλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ζηξαηεγηθή, είλαη πξνηηκφηεξε απφ ην λα 
ζπλερίδεη κηα επηρείξεζε λα ζεκεηψλεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα θαη λα   ράλεη ρξήκαηα. 

 Όηαλ κηα επηρείξεζε έρεη αθνινπζήζεη ρσξίο επηηπρία είηε κηα ζηξαηεγηθή πεξηζηνιήο 
είηε αθαίξεζεο. 

 Όηαλ ε ελαιιαθηηθή ιχζε κηαο επηρείξεζεο είλαη κφλνλ ε ρξενθνπία. Ζ εθθαζάξηζε 
εθθξάδεη κηα ζπγθξνηεκέλε δηαδηθαζία γηα λα αληιεζνχλ ηα κεγαιχηεξα δπλαηφλ πνζά απφ ηελ 
ξεπζηνπνίεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα δειψζεη πξψηα 
ρξενθνπία θαη κεηά λα θάλεη εθθαζάξηζε ζηα δηάθνξα ηκήκαηα γηα λα ζπγθεληξψζεη θεθάιαηα 
πνπ ρξεηάδεηαη. 
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 Όηαλ νη κέηνρνη κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ηηο δεκηέο ηνπο 
πνπιψληαο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κηαο επηρείξεζεο. 

2.8.6  Καθορισμός ετήσιων στόχων 

Ζ επφκελε θάζε είλαη ν θαζνξηζκφο εηήζησλ ζηφρσλ, νπζηαζηηθά ε εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο. 
Ζ κέρξη ηψξα επηηπρεκέλε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ δειαδή ε δηαηχπσζε 
ηεο απνζηνιήο, ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο 
θαηάζηαζεο θαη ε επηινγή θάπνησλ ζηξαηεγηθψλ δελ εγγπάηαη θαη ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 
ηνπο. Δίλαη πάληνηε πην δχζθνιν λα θάλεη θάπνηνο θάηη απφ ην λα δειψλεη ηη πξφθεηηαη λα θάλεη. 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ζα θαηαιήμεη ζε έλα ζαθψο θαζνξηζκέλν ζρέδην γηα 
δηνηθεηηθή δξάζε ζε φια ηα επίπεδα ηεο επηρείξεζεο. Ο θαζνξηζκφο βξαρππξφζεζκσλ, 
ζπλήζσο, εηήζησλ ζηφρσλ είλαη κηα απνθεληξσκέλε δηαδηθαζία ε νπνία εκπιέθεη άκεζα φια ηα 
ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο. Ζ ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηήζησλ ζηφρσλ νδεγεί ζε 
απνδνρή θαη δέζκεπζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο (Bedeian A.G. and Glueck W.F., 1983).  

Οη εηήζηνη ζηφρνη είλαη νπζηαζηηθνί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο δηφηη α) εθθξάδνπλ 
ηε βάζε γηα ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο  β) είλαη έλαο αξρηθφο κεραληζκφο 
αμηνιφγεζεο ησλ ζηειερψλ γ) είλαη ζεκαληηθφηαην εξγαιείν γηα έιεγρν ηεο πξνφδνπ πξνο ηελ 
πινπνίεζε ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ θαη δ) θαζνξίδνπλ νξγαλσηηθέο πξνηεξαηφηεηεο θαη 
πξνηεξαηφηεηεο κνλάδσλ θαη ηκεκάησλ. εκαληηθή πξνζπάζεηα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη έηζη 
ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη εηήζηνη ζηφρνη είλαη ζπλεπείο κε ηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο 
θαη ζηεξίδνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. Οη εηήζηνη ζηφρνη ζπλήζσο εθθξάδνληαη 
κε φξνπο θεξδνθνξίαο, αλάπηπμεο θαη κεξηδίνπ ηεο αγνξάο θαηά ππνθιάδν δξαζηεξηφηεηαο, 
γεσγξαθηθή πεξηνρή, νκάδεο πειαηψλ θαη πξντφλησλ. 

Θα ππελζπκίζνπκε ζε απηφ ην ζεκείν φηη νη εηήζηνη ζηφρνη ζα πξέπεη λα 
ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

 λα δίλνπλ βαξχηεηα ζε έλα απνηέιεζκα θαη φρη κηα δξαζηεξηφηεηα 

 λα έρνπλ ζπλέπεηα 

 λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη 

 λα είλαη κεηξήζηκνη 

 λα έρνπλ ρξνληθφ νξίδνληα 

 λα είλαη πξαγκαηνπνηήζηκνη 

2.8.7 Η κατανομή των πόρων 

Ζ θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο είλαη κηα ζεκαληηθή ιεηηνπξγία ηεο δηνίθεζεο γηαηί 
επηηξέπεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζηξαηεγηθήο. ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δελ εθαξκφδεηαη ζηξαηεγηθφο 
πξνγξακκαηηζκφο ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ βαζίδεηαη ζπρλά ζε πνιηηηθνχο ή πξνζσπηθνχο 
παξάγνληεο (David F., 1995). Πνιηηηθνχο κε ηελ έλλνηα ηεο επηξξνήο πνπ αθνχλ νη δηάθνξεο 
νκάδεο ζπκθεξφλησλ πνπ ελεξγνπνηνχληαη ζην πιαίζην κηαο επηρείξεζεο.  

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο επηηξέπεη ε θαηαλνκή ησλ πφξσλ λα είλαη ζχκθσλε 
κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο εηήζηνπο ζηφρνπο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 
ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο πφξσλ νη νπνίνη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 
επηηεπρζνχλ νη επηζπκεηνί ζηφρνη. Απηνί νη πφξνη είλαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί πφξνη, νη θπζηθνί 
πφξνη, νη αλζξψπηλνη πφξνη θαη νη ηερλνινγηθνί πφξνη. Καηαλέκνληαο ηνπο πφξνπο κεηαμχ ησλ 
κνλάδσλ θαη ησλ ηκεκάησλ δελ ζεκαίλεη φηη νη ζηξαηεγηθέο ζα εθαξκνζζνχλ κε επηηπρία. 

Έλαο αξηζκφο παξαγφλησλ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ. Σέηνηνη 
παξάγνληεο είλαη ε ππεξπξνζηαζία ησλ πφξσλ, ε κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηα 
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βξαρππξφζεζκα ρξεκαηννηθνλνκηθά θξηηήξηα, νη νξγαλσηηθέο πνιηηηθέο, νη αζαθείο ζηφρνη 
ζηξαηεγηθήο, ε έιιεηςε δηάζεζεο γηα αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ε έιιεηςε επαξθνχο γλψζεο. 
Αξθεηέο θνξέο ζηα ρακειφηεξα ηεξαξρηθά επίπεδα ππάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθήο ζθέςεο θαη 
αληηκεηψπηζεο ησλ θαηαλεκεζέλησλ πφξσλ θαη ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηρείξεζεο. Ζ 
πξαγκαηηθή αμία φπνηνπ πξνγξάκκαηνο θαηαλνκήο ησλ πφξσλ βξίζθεηαη ζην απνηέιεζκα ηεο 
επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.  Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο κεξηθέο θνξέο 
αλαθέξεηαη ζαλ ε δηαδηθαζία θαηαλνκήο πφξσλ.  

2.8.8  υγκρούσεις  

Ζ αιιειεμάξηεζε ησλ ζηφρσλ θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηνπο πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο  κηαο 
επηρείξεζεο νδεγεί ζε ζχγθξνπζε ηα ελδηαθεξφκελα κέξε. Ζ ζχγθξνπζε νξίδεηαη σο ε 
δηαθσλία αλάκεζα ζε δχν ή πεξηζζφηεξα κέξε γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ζέκαηα.  Ο θαζνξηζκφο 
ησλ εηήζησλ ζηφρσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε γηαηί ηα άηνκα έρνπλ δηαθνξεηηθέο 
αληηιήςεηο θαη πξνζδνθίεο, ηα πξνγξάκκαηα δεκηνπξγνχλ πίεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο θαη 
δεκηνπξγνχληαη παξεμεγήζεηο ιφγσ ειιηπνχο θαηαλφεζεο ησλ ζεκάησλ. 

Γηα παξάδεηγκα, ν ζηφρνο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεπζχλσλ λα κεηψζνπλ ηηο επηζθαιείο 
απαηηήζεηο θαηά 50% ζε κηα δεδνκέλε ρξνληά κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζχγθξνπζε κε ην ζηφρν 
ελφο ηκήκαηνο πνπ είλαη ε αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαηά 20%. Γεληθά, ε ζχγθξνπζε είλαη 
αλαπφθεπθηε ζηελ επηρείξεζε. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε εγεζία ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα 
δηαρεηξηζηεί ηε ζχγθξνπζε πξηλ απηή επεξεάζεη αξλεηηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. Ζ 
ζχγθξνπζε δελ είλαη πάληνηε θαθή. Ζ έιιεηςή ηεο κπνξεί λα ζεκαίλεη θαη αδηαθνξία θαη 
απάζεηα. Καηάιιειά δηαρεηξηδφκελε κπνξεί λα ελεξγνπνηήζεη ηηο αληηθξνπφκελεο νκάδεο ζε 
δξάζε  έηζη ψζηε λα πξνθαιέζνπλ κηα „έθξεμε‟ δεκηνπξγηθήο ελέξγεηαο ζηελ επίιπζε 
πξνβιεκάησλ θαη λα νδεγήζνπλ ζε πξαγκαηηθέο θαηλνηνκίεο κέζα ζηελ επηρείξεζε. Ζ δηνίθεζε 
ζα πξέπεη λα ζεσξεί ηηο ζπγθξνχζεηο ζαλ κηα ζηαζεξή δχλακε κέζα ζηηο ζχγρξνλεο 
επηρεηξήζεηο θαη λα ηηο ρεηξίδεηαη κε παξαγσγηθφ ηξφπν. 

 

Ζ αληηκεηώπηζε ησλ ζπγθξνύζεσλ 

Δπεηδή νη ζπγθξνχζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθήο δσήο, ηα ζηειέρε 
ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ πψο λα ηηο αληηκεησπίδνπλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηνίθεζεο 
κπνξεί λα απμεζεί ζεκαληηθά κε δηάθνξεο κεζφδνπο. Μεξηθέο γλσζηέο θαη απνηειεζκαηηθέο 
κέζνδνη είλαη ε απνθπγή, ε εμνκάιπλζε θαη ε άκεζε αληηκεηψπηζε. 

 

 Ζ   Απνθπγή 

 

Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα επηιέμεη ηε κέζνδν ηεο απνθπγήο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 
ζπγθξνχζεσλ. Γηα λα εθαξκνζηεί απηή ε κέζνδνο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ ηα εμήο: (1) ε δηνίθεζε 
ζα πξέπεη λα είλαη πξφζπκε λα αγλνήζεη ηηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη (2) ε ζχγθξνπζε ή ε 
επίιπζή ηεο δελ ζα πξέπεη λα είλαη δσηηθά δεηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. Δπεηδή νη δχν 
πξνεγνχκελεο ζπλζήθεο ηζρχνπλ ζπάληα ηαπηφρξνλα ππάξρεη κηα θιηκάθσζε ησλ ηξφπσλ 
απνθπγήο κηαο ζχγθξνπζεο.  Οη ηξφπνη απνθπγήο θπκαίλνληαη απφ εζειεκέλε άγλνηα κέρξη ηνλ 
πιήξε δηαρσξηζκφ ησλ εκπιεθνκέλσλ.  

Ζ δηνίθεζε κπνξεί λα αγλνήζεη εληειψο ην πξφβιεκα κε ηελ ηερληθή ηεο εζειεκέλεο άγλνηαο, 
κε ηελ ειπίδα φηη ην πξφβιεκα ζα επηιπζεί κφλν ηνπ. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο απηή ε 
πξνζέγγηζε είλαη ξεαιηζηηθή. ηελ πεξίπησζε ηνπ δηαρσξηζκνχ ε δηνίθεζε κπνξεί λα επηβάιιεη 
κεξηθφ δηαρσξηζκφ ή νιηθφ δηαρσξηζκφ ησλ δηαθσλνχλησλ θαη λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ 
επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. πλήζσο φκσο νη ζπγθξνχζεηο δελ επηιχνληαη εθηφο θη αλ ε δηνίθεζε 
εθαξκφζεη κηα δπλακηθφηεξε πξνζέγγηζε, ε νπνία ζα αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο 
θαη φρη κφλν ηα ζπκπηψκαηά ηεο. 
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 Ζ Δμνκάιπλζε 

 

ε αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε κέζνδν ε νπνία απνθεχγεη ην πξφβιεκα, ε κέζνδνο 
ηεο ζπγθάιπςεο αλαγλσξίδεη θαηαξρήλ φηη ππάξρεη ζχγθξνπζε. Γίλεηαη φκσο έκθαζε ζηηο 
αξκνληθέο θαη εηξεληθέο ζρέζεηο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ (ε ζχγθξνπζε „θνπθνπιψλεηαη‟ )  θαη ε 
δηνίθεζε ηνλίδεη ηηο νκνηφηεηεο θαη ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηαθσλνχλησλ θαη φρη ηηο 
δηαθνξέο ηνπο. Ζ δηνίθεζε επηδηψθεη λα δεκηνπξγήζεη ζηηο δχν νκάδεο ηελ εληχπσζε φηη έρνπλ 
πεξηζζφηεξα θνηλά απφ φζα λνκίδνπλ. Παξά ην γεγνλφο φηη απηή ε κέζνδνο αλαγλσξίδεη ηελ 
χπαξμε ηεο ζχγθξνπζεο, δελ αληηκεησπίδεη ηηο βαζχηεξεο αηηίεο ηεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, έρεη 
πεξηνξηζκέλε ρξεζηκφηεηα αιιά κπνξεί λα είλαη ε θαηάιιειε ηερληθή φηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο 
ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο είλαη ε αξκνλία. 

 

 Ζ Άκεζε Αληηκεηψπηζε 

 

ε αληίζεζε κε ηηο πξνεγνχκελεο ηερληθέο ρεηξηζκνχ ζπγθξνχζεσλ, ζηε κέζνδν ηεο 
άκεζεο αληηκεηψπηζεο ε δηνίθεζε αληηκεησπίδεη ηηο αηηίεο κηαο ζχγθξνπζεο. Απηή ε δηαδηθαζία 
δίλεη βαξχηεηα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ επίηεπμε ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ θαη φρη ζηνπο 
πξνζσπηθνχο ζηφρνπο ησλ αληίζεησλ πιεπξψλ. χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ε κηα πιεπξά 
πξνζπαζεί λα θαηαλνήζεη ηηο ζέζεηο ηεο άιιεο. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη νκάδεο κπνξνχλ λα 
αληαιιάμνπλ θάπνηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο γηα έλα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απηή 
ε αληαιιαγή δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη νλνκάδεηαη ακνηβαία αληαιιαγή πξνζσπηθνχ. Απηφ 
δελ βνεζά ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ,  αιιά δεκηνπξγεί έλα θιίκα ακνηβαίαο θαηαλφεζεο 
αλάκεζα ζηηο νκάδεο νη νπνίεο κπνξεί έηζη λα ζπλεξγαζζνχλ κέζα απφ ηηο δηαθνξέο ηνπο. 

2.9 ύνοψη κεφαλαίου 

Ο ζηξαηεγηθφο πξνγξακκαηηζκφο ηεο επηρείξεζεο αξρίδεη κε ηελ δηαηχπσζε ηεο απνζηνιήο ηεο 
επηρείξεζεο ή κε ηελ δηαθξίβσζή ηεο αλ έρνπλ ππάξμεη αιιαγέο απφ ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζή 
ηεο. Σν επφκελν βήκα είλαη ε αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ε εθηίκεζε ησλ 
επηδξάζεσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. Αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε ηεο εζσηεξηθήο 
θαηάζηαζεο κε ηελ βνήζεηα ηεο αλάιπζεο SWOT. ην δηεπξπκέλν δηάγξακκα ηεο αλάιπζεο 
S.W.O.T. γίλεηαη κηα ζχλζεζε ησλ δπλαηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο γηα αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 
ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Γηα λα ζπγθεθξηκελνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο επηινγψλ 
θαζνξίδνληαη νη καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη. Απφ έλα ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ε επηρείξεζε 
αμηνινγψληαο ηα δεδνκέλα κπνξεί λα επηιέμεη θάπνηα ή θάπνηεο απφ απηέο ιακβάλνληαο ππφςε 
θαη ηελ αλάιπζε S.W.O.T. Σα πξνβιήκαηα πνπ ελδερφκελα εκθαληζηνχλ ζηελ θαηαλνκή ησλ 
πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εηήζησλ ζηφρσλ είλαη ην επφκελν βήκα ζηελ φιε δηαδηθαζία. ε 
απηή ηε θάζε έρεη δηακνξθσζεί έλα ζηξαηεγηθφ πξφγξακκα, νπφηε ηειεηψλεη νπζηαζηηθά θαη ε 
δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ. Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 
αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ αλήθεη ζηελ επξχηεξε δηαδηθαζία ηεο ζηξαηεγηθήο δηνίθεζεο 
θαη δελ αληηκεησπίζηεθε ζε απηφ ην θεθάιαην.  
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3. ΤΣΗΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ 

Ζ ζπζηεκηθή επηζηήκε είλαη ε θαηάιιειε επηζηήκε γηα ηε δηαρείξηζε θαη επίιπζε ζχλζεησλ θαη 
πνιχπινθσλ ζεκάησλ φπσο ηα πεξηζζφηεξα θνηλσληθά, δηαρεηξηζηηθά, νηθνλνκηθά θαη 
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Ζ ζπζηεκηθή επηζηήκε επηθεληξψλεη ζην «φινλ», ζην ζχλνιν 
δειαδή ελφο πξνβιήκαηνο θαη κειεηά ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ κεξψλ πνπ ην απνηεινχλ. Ζ 
ζπζηεκηθή επηζηήκε είλαη ζπλνιηθή θαη ζπλζεηηθή, άξα θαη δηεπηζηεκνληθή: Απνηειεί ηε βάζε γηα 
ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο ζχγρξνλεο επηζηήκεο φπσο ε πιεξνθνξηθή, ε ζεσξία ησλ δηθηχσλ θαη 
ε θπβεξλεηηθή.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα αληηκεησπίδνπκε πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη εμαηξεηηθά ζχλζεηα θαη 
πνιχπινθα, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ απιή πινπνίεζε ελεξγεηψλ, έξγσλ θαη πνιηηηθψλ, είηε 
πξφθεηηαη γηα ηε ζπλνιηθή επηβίσζε – ηε βησζηκφηεηα – ελφο νξγαληζκνχ ή κηαο εηαηξείαο ζε κηα 
παγθνζκηνπνηεκέλε θαη αληαγσληζηηθή αγνξά. Ζ πνιππινθφηεηα απηή νθείιεηαη ζπλήζσο ζηελ 
αιιειεπίδξαζε πνιιψλ παξαγφλησλ απφ ην θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, 
ηφζν ζε ηνπηθφ φζν θαη ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Κάζε άλζξσπνο δεκηνπξγεί ηηο δηθέο ηνπ ζεσξήζεηο θαη ζηξαηεγηθέο γηα λα δηαρεηξηζηεί 
απηή ηελ πνιππινθφηεηα, δεκηνπξγεί, δειαδή, ηα δηθά ηνπ λνεηηθά κνληέια (mental models) κε 
ηα νπνία αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Οη πεξηζζφηεξνη έρνπλ κάζεη λα ρξεζηκνπνηνχλ 
ηελ αλαιπηηθή ινγηθή: αληί λα βιέπνπλ ην ζπλνιηθφ πξφβιεκα, βιέπνπλ πνιιά κηθξά 
αλεμάξηεηα κεηαμχ ηνπο πξνβιήκαηα. Απηή ε ινγηθή, κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα απιέο 
θαηαζηάζεηο, είλαη φκσο αλεπαξθήο θαη αθαηάιιειε γηα ηα ζχγρξνλα πνιχπινθα πξνβιήκαηα. 

Ζ ζπζηεκηθή ινγηθή, αληίζεηα, καο βνεζάεη λα θαηαζθεπάζνπκε ηα θαηάιιεια κνληέια, 
φρη κφλν γηα ηε ζσζηή αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αιιά θπξίσο γηα απνηειεζκαηηθέο 
επεκβάζεηο θαη ιχζεηο. Ζ ζπζηεκηθή ινγηθή, ζε αληίζεζε κε ηελ αλαιπηηθή, καο επηηξέπεη λα 
δνχκε ηνλ θφζκν θαη θάζε πξφβιεκά ηνπ σο εληαίν ζχλνιν ζηνηρείσλ, ηα νπνία 
αιιεινεμαξηψληαη θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. 

3.1 Η έννοια σύστημα 

Ο φξνο ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα ζηελ ζχγρξνλε δπηηθή θνηλσλία. Απηφ πνπ έρεη 
ζεκαζία φκσο είλαη λα επηζεκάλνπκε πσο ε έλλνηα ζχζηεκα ρξεζηκνπνηείηαη φρη γηα λα 
αλαθεξζνχκε ζε πξάγκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θφζκνπ αιιά ζε έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν 
νξγάλσζεο ησλ ζθέςεσλ καο αλαθνξηθά κε ηνλ θφζκν. 

Σν ζχζηεκα είλαη κία ζχλζεηε πιεξνθνξηαθή δνκή, κε απηφ ην πιεξνθνξηαθφ 
πεξηερφκελν δπλεηηθά λα εθθξάδεηαη πιηθά θαη ρσξηθά, απνηεινχκελε απφ πνιιαπιά δνκηθά 
κέξε ηα νπνία είλαη απηφλνκα, κε αηνκηθή ηαπηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξέο, αιιά αιιειεπηδξνχλ 
ζηελά κεηαμχ ηνπο. Ο πην απιφο νξηζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο, είλαη έλα δίθηπν απφ 
αιιειεπηδξνχζεο κεηαβιεηέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε αιιαγή ζε νπνηνλδήπνηε θφκβν ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζα πξνθαιέζεη αιιαγέο θαη ζηνπο άιινπο θφκβνπο - νη νπνίεο φκσο δελ είλαη 
απαξαίηεην φηη είλαη πξνβιέςηκεο. Δπίζεο ην ζχζηεκα σο ζχλνιν, κέζσ ησλ κεξψλ ηνπ, 
κπνξεί λα αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Καηά ηελ αιιειεπίδξαζε απηή είλαη ηθαλφ λα 
δέρεηαη δεπηεξεχνλ πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν σο είζνδν (input), λα ην επεμεξγάδεηαη θαη λα 
απνβάιιεη ην πιεξνθνξηαθφ απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο μαλά ζην πεξηβάιινλ σο έμνδν 
(output). Ζ δηαδηθαζία απηή δχλαηαη λα ζπκβαίλεη ζπλερψο ή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Έλα 
ζχζηεκα κπνξεί λα πεξηέρεη σο δνκηθνχο ιίζνπο ππνζπζηήκαηα, δειαδή ρακειφηεξεο 
πεξηπινθφηεηαο ζπζηήκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα αιιά ηαπηφρξνλα αιιειεπηδξνχλ 
κεηαμχ ηνπο δίλνληαο σο απνηέιεζκα ην αξρηθφ, πςειφηεξεο δνκηθήο πεξηπινθφηεηαο ζχζηεκα. 

Σν ζχζηεκα απνηειεί ζπλάζξνηζε/ζπιινγή νληνηήησλ/αληηθεηκέλσλ, πιηθψλ ή 
αθεξεκέλσλ, ηα νπνία απνηεινχλ ζχλνιν θαη ην θάζε ζηνηρείν αιιειεπηδξά ή ζπζρεηίδεηαη κε 
ηνπιάρηζηνλ έλα αθφκε ζηνηρείν ηνπ ζπλφινπ. Κάζε αληηθείκελν πνπ δε ζπζρεηίδεηαη / 
αιιειεπηδξά κε θαλέλα ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο δελ απνηειεί κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο. Έλα 
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http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%B9%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CF%85%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BD%CF%84%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CE%BB%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
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ππνζχζηεκα είλαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ ην νπνίν απνηειεί ζχζηεκα απφ κφλν ηνπ αιιά θαη 
κέξνο ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. Σν εξεπλεηηθφ γλσζηηθφ πεδίν πνπ αζρνιείηαη κε ηε 
δηεπηζηεκνληθή κειέηε ζπζηεκάησλ θαη γεληθψλ ζπζηεκηθψλ ηδηνηήησλ είλαη ε γεληθή ζεσξία 
ζπζηεκάησλ, ή αιιηψο ζπζηεκηθή επηζηήκε. Σν πεδίν απηφ δηεξεπλά ηελ νξγάλσζε θαη ηηο 
αθεξεκέλεο ηδηφηεηεο ηεο χιεο θαη ηεο λφεζεο, αλαδεηψληαο γεληθέο αξρέο θαη έλλνηεο 
αλεμάξηεηεο απφ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ελλνηνινγηθφ πιαίζην, ηελ νπζία ηνπο, ηνλ ηχπν ηνπο ή 
ηε ρσξηθή/ρξνληθή θιίκαθα χπαξμεο ηνπο. 

3.2 υστημικές έννοιες 

Σα ζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηηο αθφινπζεο έλλνηεο: 

 

 ηνηρεία 

 

 ηνηρεία είλαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα ζπζηεκηθά ζηνηρεία κπνξνχλ κε ηελ 
ζεηξά ηνπο λα είλαη ζπζηήκαηα κε ηα δηθά ηνπο δηθαηψκαηα- απηά είλαη ηα ππνζπζηήκαηα. Σα 
ζπζηεκηθά ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη άςπρα ή δψληα. Σα πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κε ηα νπνία 
ζπλαιιαζζφκαζηε είλαη ζπλάζξνηζε θαη ησλ δχν. Σα ζηνηρεία πνπ εηζέξρνληαη ζην ζχζηεκα, 
ιέγνληαη εηζεξρφκελα (inputs), απηά πνπ εμέξρνληαη ιέγνληαη εμεξρφκελα (outputs). 

 

 Γηαδηθαζία κεηαηξνπήο 

 

Σα νξγαλσκέλα ζπζηήκαηα είλαη πξνηθηζκέλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο κέζσ 
ηεο νπνίαο ηα ζηνηρεία αιιάδνπλ θαηάζηαζε. Ζ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο αιιάδεη ηα εηζεξρφκελα 
ζηνηρεία ζε εμεξρφκελα. ε έλα ζχζηεκα κε νξγάλσζε, ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ζπλήζσο 
πξνζζέηεη αμία θαη ρξεζηκφηεηα ζηα εηζεξρφκελα θαζψο κεηαηξέπνληαη ζε εμεξρφκελα. Αλ ε 
δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κεηψλεη ηελ αμία ή ηελ ρξεζηκφηεηα ζην ζχζηεκα, ηφηε απηφ επηθέξεη 
θφζηνο θαη δπζθνιίεο. 

 

 Δηζεξρφκελα θαη Πφξνη 

 

Ζ δηαθνξά κεηαμχ ησλ εηζεξρφκελσλ θαη ησλ πφξσλ είλαη ιεπηή θαη εμαξηάηαη κφλν 
απφ ην πψο ην βιέπεη θαλείο θαζψο θαη απφ ηελ θαηάζηαζε. ηελ δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηα 
εηζεξρφκελα είλαη ζπλήζσο ηα ζηνηρεία ζηα νπνία εθαξκφδνληαη νη πφξνη.  Όηαλ αλαγλσξίδνληαη 
ηα εηζεξρφκελα θαη νη πφξνη ελφο ζπζηήκαηνο είλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξηζηεί εάλ κπνξνχλ λα 
ζεσξεζνχλ σο κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο ή κέξνο ηνπ πεξηβάιινληνο. Όηαλ ε απνηειεζκαηηθφηεηα 
ελφο ζπζηήκαηνο ζην λα πεηπραίλεη ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ ππνινγίδεηαη, ηφηε ηα 
εηζεξρφκελα θαη νη πφξνη ζπλήζσο ζα ινγαξηάδνληαη σο θφζηνο. 

 

 Δμεξρφκελα 

 

Σα εμεξρφκελα είλαη απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο κεηαηξνπήο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 
ινγαξηάδνληαη σο απνηειέζκαηα, εθβάζεηο ή νθέιε. 

 

 Σν πεξηβάιινλ 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%AE%CE%BC%CE%B7
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9F%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
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Σα απνθαζηζκέλα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη επηβαιιφκελα, φηαλ κειεηάκε αλνηθηά 
(δψληα) ζπζηήκαηα – ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε άιια ζπζηήκαηα. Με ηνλ νξηζκφ ησλ 
νξίσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδνπκε πνηα ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 
απνθαζίδνληα θαη πνηα αθήλνληαη έμσ απφ ηε δηθαηνδνζία ηνπ (ζεσξνχληαη σο δεδνκέλα). 
Αλεμάξηεηα απφ ην πνπ έρνπλ νξηζζεί ηα φξηα ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιειεπηδξάζεηο κε ην 
πεξηβάιινλ δελ κπνξνχλ λα αγλνεζνχλ, νχησο ψζηε λα κε γίλνπλ αζήκαληεο νη  πηνζεηεκέλεο 
ιχζεηο. 

ην ζρήκα 3.1 απεηθνλίδεηαη έλα ζχζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ. Γείρλεη εηζεξρφκελα, 
πφξνπο θαη θφζηνο πνπ εηζάγνληαη ζην ζχζηεκα θαη εμεξρφκελα, απνηειέζκαηα θαη νθέιε πνπ 
εμάγνληαη. 

 
ρήκα 3.1 Έλα ζύζηεκα θαη ην πεξηβάιινλ ηνπ 

 

 θνπφο θαη ιεηηνπξγία 

 

Σα άςπρα ζπζηήκαηα είλαη απαιιαγκέλα απφ νξαηφ ζθνπφ. Απνθηνχλ έλαλ 
ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ ή ιεηηνπξγία φηαλ εηζάγνληαη ζε ζρέζεηο κε άιια ππνζπζηήκαηα ζην γεληθφ 
πιαίζην ελφο κεγαιχηεξνπ ππνζπζηήκαηνο. Έηζη ε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη 
κεηαμχ ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ππνζπζηεκάησλ είλαη αμηφινγεο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηελ 
κειέηε ησλ ζπζηεκάησλ. 

 

 

 ηφρνη θαη Αληηθείκελα 

 

Σν ζύζηεκα 
ππνζπζηήκαηα 
πξνγξάκκαηα 

δξαζηεξηφηεηεο 
απνθαζίδνληεο 

Αληηθεηκεληθνί 
θνπνί  
(κέηξν ηεο 
απνηει/ηεηαο) 

 
                
 
 
 
 

Σν Πεξηβάιινλ 

Άιια 
πζηήκαηα 

 

Άιια 
πζηήκαηα 

 

Δηζεξρφκελα 

Πφξνη 

Κφζηνο 

Δμεξρφκελα 

Απνηειέζκαηα 

Πιενλεθηήκαηα 

Άιια 
πζηήκαηα 
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Τςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ ζηφρσλ 
θαη ησλ αληηθεηκέλσλ. Σα κέηξα ηεο απνδνηηθφηεηαο κεηξάλε ηελ έθηαζε ζηελ νπνία 
αλαθχπηνπλ νη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 πζηαηηθά, Πξνγξάκκαηα θαη Απνζηνιέο 

 

ηα πξνζαλαηνιηζκέλα κε βάζε ηνλ ζηφρν ζπζηήκαηα, ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο είλαη 
νξγαλσκέλε γχξσ απφ ηελ έλλνηα ησλ ζπζηαηηθψλ, πξνγξακκάησλ ή απνζηνιψλ, ηα νπνία 
ζπλίζηαληαη απφ ελαξκνληζκέλα ζηνηρεία ζπγθεληξσκέλα λα δνπιέςνπλ απέλαληη ζε 
θαζνξηζκέλν αληηθεηκεληθφ ζηφρν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ηα φξηα ησλ ζπζηαηηθψλ δε 
ζπκπίπηνπλ κε ηα φξηα ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο, έλα εξψηεκα κεγάιεο ζεκαληηθφηεηαο ζηελ 
ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. 

 

 Γηαρείξηζε, Παξάγνληεο θαη Απνθαζίδνληεο 

 

Οη πξάμεηο θαη νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην ζχζηεκα απνδίδνληαη ή 
παξαρσξνχληαη ζε δηαρεηξηζηέο, παξάγνληεο θαη απνθαζίδνληεο ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα 
είλαη ε θαζνδήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ επίηεπμε ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηνπ. 

 

 Γνκή 

 

Ζ ηδέα ηεο δνκήο ζρεηίδεηαη κε ηελ κνξθή ησλ ζρέζεσλ πνπ ζπλδένπλ ηα ζηνηρεία ηνπ 
ζπλφινπ καδί. Ζ δνκή κπνξεί λα είλαη απιή ή πνιχπινθε, εμαξηψκελε απφ ην λνχκεξν θαη ηνλ 
ηχπν ησλ αιιειεμαξηήζεσλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πνιχπινθα ζπζηήκαηα 
πεξηπιέθνπλ ηηο ηεξαξρίεο πνπ δηεπζεηνχλ ηα επίπεδα ππνζπζηεκάησλ, ηα κέξε ή ηα ζηνηρεία. 
ε κεγάιε έθηαζε νη ιεηηνπξγίεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία 
πινπνηνχληαη, εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ηελ κνξθή ησλ αιιειεμαξηήζεσλ ησλ ζπζηαηηθψλ 
ζπζηεκάησλ. 

 

 Καηαζηάζεηο θαη Ρνέο 

  

Ζ καηάζηαζη ελφο ζπζηήκαηνο είλαη θαζνξηζκέλε απφ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ηα ζηνηρεία ηνπο 
θαίλνληαη λα έρνπλ ζε έλα ζεκείν ζην ρξφλν θαη πεξηγξάθεηαη απφ ηελ αμία ησλ ηδηνηήησλ πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα θαζνξίζνπλ. Οη αιιαγέο απφ θαηάζηαζε ζε θαηάζηαζε φπνπ 
ζπζηεκηθά ζηνηρεία ππφθεηληαη ζε ποέρ θαζνξηζκέλεο ζε πεξηφδνπο ησλ πνζνζηψλ ηεο αιιαγήο 
ηεο αμίαο ησλ ζπζηεκηθψλ ηδηνηήησλ. Ζ ζςμπεπιθοπά κπνξεί λα αλαιπζεί θαζψο νη αιιαγέο 
ζηηο ζπζηεκηθέο θαηαζηάζεηο θαζπζηεξνχλ. 

3.3 Ιδιότητες συστημάτων 

Σα ζπζηήκαηα θαη ηα ππνζπζηήκαηα θαη ηα ζηνηρεία ηνπο είλαη πξνηθηζκέλα κε ηδηφηεηεο. Οη 
ηδηφηεηεο κπνξεί λα είλαη πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο. Απηή ε δηαθνξά θαζνξίδεη ηελ πξνζέγγηζε πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ηηο κεηξήζεη. Οη ηδηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηψληαη απφ ηε ζθαίξα 
δξαζηεξηφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

 Έκβηα θαη κε Έκβηα πζηήκαηα 
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Σα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη εθείλα πνπ είλαη πξνηθηζκέλα κε βηνινγηθέο ιεηηνπξγίεο φπσο 
γέλλεζε, ζάλαηνο θαη αλαπαξαγσγή. Μεξηθέο θνξέο φξνη φπσο «ζάλαηνο» θαη «γέλλεζε» 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ξεαιηζηηθέο δηαδηθαζίεο κε έκβηψλ ζπζηεκάησλ παξφιν 
πνπ δελ λνείηαη ζ‟ απηά ν φξνο δσή κε ηελ βηνινγηθή έλλνηα. 

 

 Αθεξεκέλα θαη πγθεθξηκέλα πζηήκαηα 

 

χκθσλα κε ηνλ Ackoff «έλα αθεξεκέλν ζχζηεκα είλαη θάπνην ηνπ νπνίνπ φια ηα 
ζπζηαηηθά είλαη αθεξεκέλεο έλλνηεο. Έλα ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα είλαη θάπνην ηνπ νπνίνπ 
ηνπιάρηζηνλ δχν ζπζηαηηθά ζηνηρεία είλαη αληηθείκελα». ηα ζπγθεθξηκέλα ζπζηήκαηα ηα 
ζηνηρεία κπνξεί λα είλαη αληηθείκελα ή ππνθείκελα ή θαη ηα δχν. Σα αθεξεκέλα ζπζηήκαηα είλαη 
κε έκβηα ζπζηήκαηα, ελψ ηα ζπγθεθξηκέλα κπνξεί λα είλαη έκβηα ή κε έκβηα. 

 

 Αλνηρηά θαη Κιεηζηά πζηήκαηα 

 

Οη αξρέο ησλ αλνηθηψλ θαη θιεηζηψλ ζπζηεκάησλ εηζάγνπλ κία πνιχ ζεκαληηθή 
δηαθνξά κεηαμχ ηνπο πνπ είλαη ζεκειηψδεο ζηελ θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 
ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. Έλα θιεηζηφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ δελ έρεη θαζφινπ 
πεξηβάιινλ, δειαδή δελ ππάξρεη εμσηεξηθφ ζχζηεκα ην νπνίν ην επεξεάδεη, ή γηα ην νπνίν δελ 
ππάξρνπλ εμσηεξηθά ζπζηήκαηα γηα λα κειεηεζνχλ. Έλα αλνηθηφ ζχζηεκα είλαη θάπνην πνπ έρεη 
πεξηβάιινλ, δειαδή ππάξρνπλ άιια ζπζηήκαηα κε ηα νπνία απηφ ζρεηίδεηαη, ζπλαιιάζζεηαη 
θαη επηθνηλσλεί. Σα έκβηα ζπζηήκαηα είλαη αλνηθηά, ελψ ηα κε έκβηα θιεηζηά, κνινλφηη ε 
πξνζζήθε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ επαλάδξαζεο ηα πξνκεζεχεη κε αθξηβψο νξηζκέλεο ηδηφηεηεο 
έκβησλ ζπζηεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηνπο. Σα θιεηζηά ζπζηήκαηα 
θηλνχληαη ζε κία ζηαζεξή θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ε νπνία εμαξηάηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο 
αξρηθέο ζπλζήθεο ζπζηήκαηνο. Αλ νη αξρηθέο ζπλζήθεο αιιάμνπλ, ε ηειηθή ζηαζεξή θαηάζηαζε 
ζα αιιάμεη επίζεο. Αληίζεηα ζηα αλνηρηά ζπζηήκαηα ε ίδηα ζηαζεξή θαηάζηαζε κπνξεί λα 
πξνζεγγηζζεί απφ δηαθνξεηηθέο αξρηθέο ζπλζήθεο εμαηηίαο ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ην 
πεξηβάιινλ. Απηή ε ηδηφηεηα θέξεη ην φλνκα ηζνηέιεηα. 

 

 Δληξνπία, Αβεβαηφηεηα θαη Πιεξνθνξία 

 

Ζ εληξνπία είλαη έλα κέηξν αηαμίαο δαλεηζκέλν απφ ηελ ζεξκνδπλακηθή πνπ ζρεηίδεηαη 
κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο κνξηαθήο ηαμηλφκεζεο ζε έλα αέξην. Όηαλ 
κεηαθεξζεί ζηελ θπβεξλεηηθή θαη ηε ζπζηεκηθή ζεσξία, αλαθέξεηαη ζην κέγεζνο ηεο πνηθηιίαο ζε 
έλα ζχζηεκα, φπνπ ε πνηθηιία κπνξεί λα εξκελεπζεί ζαλ ην πνζφ ηεο αβεβαηφηεηαο 
επηθξαηέζηεξε ζε κία θαηάζηαζε επηινγήο κε πνιιέο δηαθξηηέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. Γεληθά ε 
εληξνπία, ε αβεβαηφηεηα θαη ε αηαμία είλαη αξρέο πνπ ζρεηίδνληαη, φπσο απεηθνλίδεηαη ζην 
παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 3.2). Απηφ ην ζρήκα δείρλεη φηη πςειή εληξνπία ζεκαίλεη πςειή 
αηαμία, πνηθηιία θαη αβεβαηφηεηα. ηελ άιιε άθξε ηνπ θάζκαηνο, ρακειή εληξνπία ζεκαίλεη 
ρακειή πνηθηιία θαη αβεβαηφηεηα. Δπηπξφζζεηα, ην ζρήκα δείρλεη θαη άιιεο δηρνηνκήζεηο, φπσο 
ρακειή θαη πςειή δηάηαμε θαη έιεγρν, πνπ αληαπνθξίλεηαη αληίζηνηρα ζε ρακειή θαη πςειή 
εληξνπία. 
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Τςειή                                           Αηαμία                                                           Υακειή 

Τςειή                                          Πνηθηιία                                                          Υακειή 

Τςειή                           Αβεβαηφηεηα                                          Υακειή 

Τςειή                        Δληξνπία                                                        Υακειή 

Μεγάινο                        Αξ.ελαιιαθηηθψλ Λχζεσλ                               Μηθξφο 

Μηθξή                        Πηζαλφηεηα θάζε πκβάληνο                          Μεγάιε 

Μεγάιε                                    Πηζαλφηεηα Οιηθήο Καηάζηαζεο                           Μηθξή 

Υακειφο                                  Έιεγρνο θαη ξχζκηζε                                         Τςειφο 

Η πληποθοπία ππέπει να διασειπιζηεί έηζι ώζηε να μεηακινήζει ηο ζύζηημα από ηα απιζηεπά ππορ ηα δεξιά 

 

 

 

ρήκα 3.2 Μεηαβιεηέο ζρεηηδόκελεο κε ηελ εληξνπία 

 

 Οξγαλσκέλε θαη κε νξγαλσκέλε πνιππινθφηεηα 

 

 Σα δψληα ζπζηήκαηα είλαη ζπζηήκαηα νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο, ελψ ηα κε έκβηα 
εκθαλίδνπλ ηδηφηεηεο νξγαλσκέλεο απιφηεηαο ή κε νξγαλσκέλεο πνιππινθφηεηαο. 

 

 θνπφο θαη ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά 

 

Σξείο ηχπνη ελεξγνχ ζπκπεξηθνξάο αλαγλσξίδνληαη: α) Απηνζθφπηκε ζπκπεξηθνξά, β) 
Με ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά, γ) Με απηνζθφπηκε ζπκπεξηθνξά 

 Ζ απηνζθφπηκε θαη κε απηνζθφπηκε ζπκπεξηθνξά είλαη απηή πνπ θαηεπζχλεηαη πξνο 
ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ, κίαο ηειηθήο θαηάζηαζεο, ελψ κε ζθφπηκε ζπκπεξηθνξά  είλαη απηή 
πνπ δελ θαηεπζχλεηαη πξνο ηελ επίηεπμε ελφο ζηφρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ απηνζθφπηκεο θαη κε απηνζθφπηκεο 
ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα εμεγεζεί σο αθνινχζσο:  

α) ε απηνζθφπηκε ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα απνθαζίζνπλ πσο 
πξφθεηηαη λα ζπκπεξηθεξζνχλ (φπσο ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα. 

β) ε κε απηνζθφπηκε ζπκπεξηθνξά αλαθέξεηαη ζε ζπζηήκαηα (θπζηθά, πιηθά, ζρεδηαζκέλα) γηα 
ηα νπνία νη άλζξσπνη κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ θάπνην ζθνπφ, αιιά ηα νπνία δελ έρνπλ 
δηθνχο ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο. 

 

 Δπαλάδξαζε 

 

Ζ επαλάδξαζε ππάξρεη ζηα ζπζηήκαηα. Μπνξνχκε λα έρνπκε ζεηηθή επαλάδξαζε ζηελ 
νπνία ν πνιιαπιαζηαζηήο κεηαμχ εηζφδνπ θαη εμφδνπ είλαη ηέηνηνο ψζηε ε έμνδνο απμάλεηαη κε 
αχμεζε ηεο εηζφδνπ ή αξλεηηθή επαλάδξαζε, ζηελ νπνία ε έμνδνο κεηψλεηαη κε αχμεζε ηεο 
εηζφδνπ. Ζ ζεηηθή επαλάδξαζε νδεγεί ζπλήζσο ζε ζπζηεκηθή αζηάζεηα, ελψ ε αξλεηηθή 
επαλάδξαζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη ζηαζεξφ ζπζηεκηθφ έιεγρν. 
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 Ηεξαξρία ζηα ζπζηήκαηα 

 

Ζ ηεξαξρία είλαη κία ζεκαληηθή έλλνηα πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ηνλίζεη ην 
γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ξπζκηζηνχλ ζχκθσλα κε δηάθνξα θξηηήξηα, έλα απφ ηα 
νπνία είλαη ε απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο ζηνηρείσλ. Ο 
Boulding παξέρεη κία ηεξαξρία κέζα ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ηα αθφινπζα επίπεδα 
ζπζηεκάησλ: 

 

A. Με δψληα ζπζηήκαηα 

-ηαηηθέο δνκέο πνπ θαινχληαη κνληέια ζθειεηνί (frameworks). 

-Απιέο δπλακηθέο δνκέο κε πξνθαζνξηζκέλεο θηλήζεηο, φπσο είλαη θαλεξφ ζηνλ θφζκν πνπ 
καο πεξηβάιιεη. Απηά ηα ζπζηήκαηα ιέγνληαη clockworks. 

-Κπβεξλεηηθά ζπζηήκαηα κε βξφγρνπο ειέγρνπ επαλάδξαζεο πνπ ιέγνληαη thermostats. 

 

B. Εψληα ζπζηήκαηα  

-Αλνηθηά ζπζηήκαηα κε απηφ-δηαηεξνχκελε δνκή. 

-Εσληαλνί νξγαληζκνί κε ρακειή ηθαλφηεηα επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, φπσο ηα θπηά. 

-Εσληαλνί νξγαληζκνί κε πην αλαπηπγκέλεο ηθαλφηεηεο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ αιιά 
ρσξίο ζπλείδεζε χπαξμεο. Σα δψα εθηφο απφ ηνλ άλζξσπν θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην επίπεδν 
απηφ. 

-Σν επίπεδν ηνπ αλζξψπνπ πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλείδεζε χπαξμεο, απηφ-ζπιινγηζκφ 
θαη νινθιεξσκέλε ζπκπεξηθνξά. 

-Κνηλσληθά ζπζηήκαηα θαη θνηλσληθνί νξγαληζκνί. 

-Τπεξβαηηθά ζπζηήκαηα ή ζπζηήκαηα πέξα απφ ηελ ησξηλή καο γλψζε. 

 

 Οξγάλσζε 

 

Ζ νξγάλσζε είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ησλ ζπζηεκάησλ πνπ βξίζθεηαη πέξα απφ ηελ 
πνιππινθφηεηα ηεο δνκήο. Ζ νξγάλσζε ππνδειψλεη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ζηφρν 
ζπκπεξηθνξά, θίλεηξα θαη αλαθεξφκελα ζηε ζπκπεξηθνξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ιείπεη απφ 
ζπζηήκαηα πνπ βξίζθνπκε ζηνλ θπζηθφ θφζκν. 

3.4 υστημική βελτίωση και συστημικός σχεδιασμός 

Ζ βειηίσζε ελφο ζπζηήκαηνο ζεκαίλεη ηελ εμαζθάιηζε φηη ην ζχζηεκα ή ηα ζπζηήκαηα 
εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξνζδνθίεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ν ζθνπφο ζπζηήκαηνο έρεη 
εθαξκνζηεί θαη είλαη απνδεδεηγκέλνο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
απνθέξεη ηελ έξεπλα ησλ αίηησλ ηεο απφθιηζεο απφ ηελ ηππηθή ιεηηνπξγία ή ηελ έξεπλα γηα ην 
πψο κπνξεί ην ζχζηεκα λα απνθέξεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα πνπ λα πιεζηάδνπλ ηνπο 
θαζνξηζκέλνπο ζθνπνχο. Σα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ πξέπεη λα ιπζνχλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 Σν ζχζηεκα δελ απνζθνπεί ζηελ απφδεημε ηνπ ηειηθνχ ζθνπνχ. 

 Σν ζχζηεκα δελ απνθέξεη ζίγνπξα απνηειέζκαηα. 
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 Σν ζχζηεκα δελ ιεηηνπξγεί σο αξρηθφο ζθνπφο. 

 

Γηα λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα βειηηψζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 
πξνζπαζνχκε λα εληνπίζνπκε ηνπο νξηζηηθνχο ιφγνπο γηα ηελ απξφζκελε απφθιηζε. Απηφ 
ζπλεπάγεηαη ηελ αξρηθή χπαξμε ελφο ζρεδίνπ, θάπνηνπ φξνπ, ελφο πξνηχπνπ ή θάπνηνπ θαλφλα 
γηα ην πψο ην ζχζηεκα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη, έλαληη ηνπ νπνίνπ ε πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία είλαη 
δπλαηφ λα ζπγθξηζεί. πλήζσο φηαλ παξνπζηάδεηαη έλα πξφβιεκα γηα ηε βειηίσζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο, πξψηα πξνζδηνξίδνπκε ην πξφβιεκα, έλα βήκα πνπ πεξηιακβάλεη ηελ νξηνζέηεζε 
ηνπ ζθνπνχ ηεο έξεπλαο καο. Ξεθηλάκε απφ ηα γλσζηά γεγνλφηα, ελεξγνχκε κε πνξίζκαηα 
ζρεδηάδνληαο θάπνηα δνθηκαζηηθά ζπκπεξάζκαηα.  

πλνπηηθά ε ζπζηεκηθή βειηίσζε, σο κεζνδνινγία ηεο αιιαγήο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα 
αθφινπζα βήκαηα: 

 Σν πξφβιεκα πξνρσξάεη θαη αλαγλσξίδνληαη ην ζχζηεκα θαη ηα ζπζηαηηθά ηνπ 
κέξε(ππνζπζηήκαηα). 

 Σα πξαγκαηηθά γεγνλφηα, φξνη ή ζπκπεξηθνξέο ησλ ζπζηεκάησλ εκπνδίδνληαη απφ ηελ 
παξαηήξεζε. 

 Οη πξαγκαηηθνί θαη αλακελφκελνη φξνη ησλ ζπζηεκάησλ ζπγθξίλνληαη κε ζθνπφ λα 
εκπνδίζνπλ ην κέγεζνο ηεο παξέθθιηζεο 

 Οη αηηίεο γη' απηήλ ηελ παξέθθιηζε είλαη ππνζεηηθέο κέζα ζηα φξηα ησλ κεξψλ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ. 

 πκπεξάζκαηα έρνπλ παξζεί απφ ηα γλσζηά γεγνλφηα απφ κία κέζνδν πνξηζκάησλ θαη 
ην κεγάιν πξφβιεκα ρσξίδεηαη ζε ππνπξνβιήκαηα απφ κία κέζνδν κεηψζεσο. 

 

Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη ε ζπζηεκηθή βειηίσζε, πξνρσξά κε επίβιεςε, 
δειαδή πξνρσξνχκε εζσηεξηθά απφ ην ζχζηεκα ζηα ζηνηρεία θαη ζηηο αηηίεο, φπνπ ε ιχζε ησλ 
πξνβιεκάησλ βξίζθεηαη κέζα ζηα ζχλνξα ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ ζπζηεκηθή βειηίσζε κνηξάδεη 
απζηεξά ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνβιεκάησλ θαη αθνξά ιεηηνπξγίεο πνπ πξνμελνχληαη απφ έιιεηςε 
ζην πεξηερφκελν, ην ζθνπφ, ηελ θαηαζθεπή θαη ηε κέζνδν ηνπ ζπζηήκαηνο. Χο κεζνδνινγία ηεο 
αιιαγήο ε ζπζηεκηθή βειηίσζε πξνζθέξεη πνιχ πεξηνξηζκέλεο επηινγέο. Αλαηξέθεη ηελ 
πξνζέγγηζε ησλ πιεζηέζηεξσλ ζεηψλ ιχζεσλ γηα ηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 
Γηαιέγνληαο ηηο πιεζηέζηεξεο ιχζεηο ζεκαίλεη φηη ε θαηλνηνκία θαη ε δεκηνπξγία πξνζεγγίζεσλ 
απνβάιινληαη ράξε ησλ ιχζεσλ, φπνπ κφλν κηθξέο αιιαγέο ή απμήζεηο απφ άκεζε  θαηνρή 
ζέζεσλ ελζαξξχλνληαη ή επηηξέπνληαη γηα ηελ απνθπγή “taking the boat”. 

Αλ θαη ε ζπζηεκηθή βειηίσζε ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο έρεη 
πνιιέο ειιείςεηο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη  ε ρξήζε ηεο πξέπεη λα πεξηθιείεη θάπνηνπο 
πεξηνξηζκνχο θαη λα γίλεηαη κε ζχλεζε. 

3.5 υστημική προσέγγιση 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζαλ εθαξκνζκέλε ζπζηεκηθή ζεσξία (applied 
system theory). ηελ παξάγξαθν απηή ζα πεξηγξάςνπκε αξρηθά ηνπο πνιινχο 
πξνζαλαηνιηζκνχο ηεο πξνζέγγηζεο ζπζηεκάησλ θαη πσο απηή ζρεηίδεηαη κε ηε ζπζηεκηθή 
ζεσξία, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζα αλαθεξζνχκε ζηηο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί. 
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3.5.1 Οι πολλές όψεις της συστημικής προσέγγισης 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο: 

 

 Μηα κεζνδνινγία ζρεδηαζκνχ 

 

Άζρεηα κε ην πφζν αζήκαληε είλαη, κία απφθαζε έρεη αληίθηππν ζε έλα ή πεξηζζφηεξα 
ζπζηήκαηα. Οη παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο πξέπεη λα ππνινγίδνπλ ην αληίθηππν 
ησλ πξάμεψλ εθ ησλ πξνηέξσλ γηαηί κία θίλεζε ζε έλα κφλν ζχζηεκα κπνξεί λα επεξεάζεη θαη 
λα θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο ζηα ππφινηπα. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε είλαη κία 
κεζνδνινγία ε νπνία βνεζά ηνπο παξάγνληεο πνπ ιακβάλνπλ απνθάζεηο λα ππνινγίζνπλ ηηο 
επηπηψζεηο ησλ απνθάζεσλ ζρεδηαζκνχ. Σα ζπζηήκαηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη φρη απιά 
λα ζπλππάξρνπλ. 

 

 Έλα θνηλφ ελλνηνινγηθφ πιαίζην 

 

πζηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθνχο ηνκείο έρνπλ πνιιά θνηλά 
ραξαθηεξηζηηθά. Έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηεο ζπζηεκηθήο αλάιπζεο είλαη ε 
αλαδήηεζε νκνηνηήησλ ζηε δνκή θαη ηηο ηδηφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη θνηλψλ θαηλνκέλσλ ζε 
ζπζηήκαηα δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ θιάδσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηδηψθεηαη λα «απμεζεί 
ην επίπεδν γεληθφηεηαο ησλ λφκσλ» νη νπνίνη εθαξκφδνληαη ζε πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο. Απηέο νη 
γεληθεχζεηο ηνπ είδνπο επηδηψθεηαη λα επεθηαζνχλ πέξα απφ ηηο απιέο νκνηφηεηεο. Ζ ζπζηεκηθή 
πξνζέγγηζε αλαδεηά γεληθεχζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπζηήκαηα είλαη 
νξγαλσκέλα, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα ζπζηήκαηα ιακβάλνπλ, απνζεθεχνπλ, επεμεξγάδνληαη 
θαη επαλαθηνχλ πιεξνθνξίεο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά ιεηηνπξγνχλ: δειαδή ηνλ ηξφπν 
κε ηνλ νπνίν ζπκπεξηθέξνληαη, αληηδξνχλ θαη πξνζαξκφδνληαη ζε δηαθνξεηηθά δεδνκέλα 
εηζφδνπ απφ ην πεξηβάιινλ. Σν επίπεδν ηεο γεληθφηεηαο κπνξεί λα απμεζεί ρξεζηκνπνηψληαο 
κηα θνηλή παξάζηαζε θαη νξνινγία, φηαλ ε ζπζηεκηθή ζθέςε εθαξκφδεηαη ζε θαηλνκεληθά 
άζρεηνπο ηνκείο. 

Σν επίπεδν ηεο γεληθφηεηαο κπνξεί επίζεο λα απμεζεί βξίζθνληαο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 
ηα ίδηα κνληέια πεξηγξάθνπλ θαηλφκελα επηθαλεηαθά κε ζρεηηδφκελα. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε 
αλαδεηά λα βξεη θάπνηα ζχλδεζε κεζφδσλ ιχζεο πξνθεηκέλνπ λα επεθηαζεί ε επξχηεηα 
εθαξκνγήο ηνπο θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε λέσλ θαηλνκέλσλ. 

 

 Μία λέα επηζηεκνληθή κέζνδνο 

 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ελζαξξχλεη ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο επηζηεκνληθήο κεζφδνπ, 
ελζσκαησκέλεο ζην ζπζηεκηθφ πξφηππν, ε νπνία ζα κπνξέζεη λα αληηκεησπίζεη δηαδηθαζίεο 
φπσο δσή, ζάλαηνο, γέλλεζε, εμέιημε, πξνζαξκνγή, κάζεζε, θίλεηξν ζπκπεξηθνξάο θαη 
αιιειεπίδξαζε. Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε επηδηψθεη λα εθθξάζεη απηή ηε λέα κέζνδν ζθέςεο, ε 
νπνία είλαη εθαξκνζκέλε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο βηνινγίαο. 

 

 Μία ζεσξία νξγάλσζεο 
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Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε θέξλεη έλα λέν ηξφπν ζθέςεο πνπ ζπκπιεξψλεη ηελ ήδε 
ππάξρνπζα ζεσξία νξγάλσζεο. Δπηδηψθεη λα ζπγθεξάζεη ηε ζπκπεξηθνξά κε απζηεξά 
δηαηππσκέλεο απφςεηο θαη λα ζεσξήζεη έλαλ νξγαληζκφ ζαλ νινθιεξσκέλν ζχλνιν πνπ έρεη 
ζθνπφ λα είλαη απνηειεζκαηηθφο, ζπλνιηθά, ελαξκνλίδνληαο ηνπο αζπκβίβαζηνπο 
αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. 

 

 Γηαρείξηζε ζπζηεκάησλ 

 

Μεγάινη νξγαληζκνί πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ζρεδηάδνπλ, νξγαλψλνπλ θαη λα 
δηαρεηξίδνληαη ηελ ηερλνινγία απνηειεζκαηηθά. Πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ηε ζπζηεκηθή 
πξνζέγγηζε θαη ην ζπζηεκηθφ πξφηππν γηα ηελ ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. πλεπψο, φηαλ 
αληηκεησπίδνπκε κηα θαηάζηαζε πξέπεη λα ηελ ζεσξνχκε ζην γεληθφ πιαίζην θαη ηε δνκή ηεο 
νξγάλσζεο ζεσξνχκελεο σο ζχζηεκα, έλα ζχλζεην ζπγθξφηεκα ζην νπνίν ν δηαρεηξηζηήο 
αλαδεηά ηελ νιηθή απνηειεζκαηηθφηεηα (ζπζηεκηθφο ζρεδηαζκφο) θαη φρη έλα ηνπηθφ βέιηηζην 
ζεκείν κε πεξηνξηζκέλεο ζπλέπεηεο (ζπζηεκηθή βειηίσζε). 

 

 Δθαξκνζκέλε ζπζηεκηθή ζεσξία 

 

Ζ ζπζηεκηθή ζεσξία παξέρεη ηθαλφηεηα έξεπλαο γηα ηελ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε. Δξεπλά 
ηηο έλλνηεο, ηηο κεζφδνπο θαη ηελ γλψζε φζνλ αθνξά ηα πεδία ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηεο 
ζπζηεκηθήο ζθέςεο. 

3.5.2 Οι ανάγκες που πρέπει να ικανοποιηθούν 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ζρεδηάζηεθε γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αθφινπζεο αλάγθεο: 

 Ζ αλάγθε ηεο γελίθεπζεο 

 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε παξέρεη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν ζχκθσλα κε ην νπνίν ε 
ζπκπεξηθνξά ησλ δηαδηθαζηψλ ζε δηαθνξεηηθνχο ηνκείο κπνξεί λα πξνζεγγηζζεί θαη λα 
κειεηεζεί. Ζ ζπζηεκηθή ζθέςε επηδηψθεη λα αλαπηχμεη ηδέεο, ζεσξίεο θαη κεζφδνπο ιχζεσλ απφ 
έλα πεδίν γλψζεο ζε έλα άιιν θαη λα αλαπηχμεη κία επξεία πξννπηηθή. Πξέπεη λα απνθεπρζεί 
αθελφο ε ππεξεμεηδίθεπζε, ε νπνία παξάγεη απνκνλσκέλε ζθέςε θαη ζχγρπζε θαη αθεηέξνπ ε 
έιιεηςε εμεηδίθεπζεο ε νπνία απνζαξξχλεη ηελ ζε βάζνο κειέηε θαη δέζκεπζε. 

 

 Ζ αλάγθε ηεο απινπνίεζεο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο 

 

Απφ ηηο πην άκεζεο πξνθιήζεηο ηηο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα εκπινπηίζεη ηηο 
κεζφδνπο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηελ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
έρνπλ λα ιχζνπλ νη δηάθνξνη θνξείο. Ο ζσζηφο δξφκνο δε βξίζθεηαη ζηελ ππεξαπινχζηεπζε 
αιιά κάιινλ ζηελ επέθηαζε ησλ νξίσλ ηεο ινγηθήο γηα λα αληαπεμέιζνπκε επηηπρψο κε 
πεξηζζφηεξε παξά κε ιηγφηεξε πνιππινθφηεηα. 

 

 Ζ αλάγθε ηεο νινθιήξσζεο  

 

Έλαο απφ ηνπο αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηεο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο είλαη λα 
δηαζθαιηζηεί φηη φια ηα ππνζπζηήκαηα ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκβάιινπλ πξνο ηνπο ζπλνιηθνχο 
αληηθεηκεληθνχο ζηφρνπο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηή ε απφπεηξα, φπσο θαη ην ηέρλαζκα ηεο 
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γελίθεπζεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη αξθεηέο δπζθνιίεο. Οη αλάγθεο ησλ κειψλ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη παξάιιεια κε απηέο ηνπ ζπλφινπ. Πνηνο θαιείηαη λα 
απνθαζίζεη αλ ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηνπ ζπλφινπ έρεη πξνηεξαηφηεηα ππεξάλσ απηψλ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ; Αθφκα θαη αλ επηιπζνχλ ηα δεηήκαηα ησλ αμηψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ 
ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο ζρεηηθά κε ηελ ηθαλφηεηά καο λα θηάζνπκε ζην ζπλνιηθφ 
βέιηηζην (summum bonum). 

 

 Ζ αλάγθε ηεο βειηηζηνπνίεζεο 

 

Καηά ηελ πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο ελφο ζπζηήκαηνο, έλα άηνκν πξέπεη λα 
ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηε βειηηζηνπνίεζε θαη άιισλ ζπζηεκάησλ, ηδηαίηεξα, ηε βειηηζηνπνίεζε 
ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. Σν πξφβιεκα ηεο βειηηζηνπνίεζεο αθήλεη ην 
πξφβιεκα ηεο ππνβειηηζηνπνίεζεο άιπην θαη δηαλνίγεη ελδηαθέξνπζεο κεζνδνινγηθέο 
πξνθιήζεηο.  

 

 Ζ αλάγθε ηεο αμηνιφγεζεο 

 

Ζ ζπζηεκηθή πξνζέγγηζε ππνδεηθλχεη κηα εληππσζηαθή παξάζεζε κεζφδσλ κέηξεζεο 
θαη δηαδηθαζηψλ, βάζεη ησλ νπνίσλ ε αμία ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ 
ηνπο κπνξεί λα εθηηκεζεί. 

 

 Ζ αλάγθε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

 

Δίλαη εκθαλέο φηη αλ εμαηξέζνπκε ηελ πεξίπησζε λα θάλνπκε ζρεδηαζκφ, νη 
πνιππινθφηεηεο ησλ  ζπζηεκάησλ ζα κα αηθληδηάζνπλ. Ο ζρεδηαζκφο δελ εληζρχεη ην θφβν ησλ 
πεξηνξηζκψλ πνπ κπνξεί λα επηβιεζνχλ επηπξφζζεηα. Έηζη ηαιαληεπφκαζηε κεηαμχ ησλ 
ξίζθσλ ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ησλ θηλδχλσλ ηνπ κε ζρεδηαζκνχ. 

 

 Ζ αλάγθε ηνπ ειέγρνπ 

 

Οη έιεγρνη επηβάιινπλ απηνξξχζκηζε θαη απηφ απφ ηελ άπνςε ηεο ζεσξίαο απνθάζεσλ 
θαη ειέγρνπ, κπνξεί λα ζεκαίλεη φηη ν δηαρεηξηζηήο πξέπεη λα ηαηξηάδεη ηηο θηλήζεηο ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηελ ίδηα πνηθηιία θαη αλνκνηφηεηα ησλ θηλήζεσλ φπσο εθείλεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

ην ζεκείν απηφ ηειεηψλεη ην 3
ν
 θεθάιαην, ζην νπνίν έγηλε παξνπζίαζε ηνλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ θαη νξηζκψλ ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί ζα παξνπζηαζηεί ε 
κεζνδνινγία DCSYM, θαζψο θαη ην εξγαιείν ηεο ζπζηεκηθήο δπλακηθήο Vensim PLE.  
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4. DCSYM KAI VENSIM PLE 

4.1 H μεθοδολογία DCSYM 

Ζ κεζνδνινγία DCSYM βαζίδεηαη ζηηο έλλνηεο ζχζηεκα, ππνζχζηεκα, άηνκν, επηθνηλσλία θαη 
έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απνηππψλεη δνκέο θαη δηαδηθαζίεο. Ζ DCSYM είλαη κηα επέιηθηε 
κεζνδνινγία πνπ δίλεη ζηνλ ζπζηεκηθφ αλαιπηή λα αληηκεησπίζεη ηηο πνιχπινθεο δνκέο κε ηελ 
ρξήζε κηαο κηθξήο κνλάδαο εχθνισλ θαλφλσλ .Απεηθνλίδεη κε ιεπηνκέξεηα ηα ζπζηήκαηα θαη ηα 
ππνζπζηήκαηα ηνπο, ηα άηνκα αιιά θαη ηηο πνηνηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ηνπο, δειαδή ην 
θαλάιη, ηελ θαηεχζπλζε, θαη ηνλ ηχπν ηεο κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλίαο, εηζάγνληαο επηπιένλ ηελ 
έλλνηα ηνπ ειέγρνπ. Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο ζπζηεκηθνχο αλαιπηέο θαη εξεπλεηέο έρεη σο 
απνηέιεζκα ζχγρξνλή θαη αζχγρξνλε ζπλεηζθνξά ζην DCSYM γξάθεκα ην νπνίν εμειίζζεηαη 
ζε έλα πιήξε ράξηε πνπ απνθαιχπηεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ζπλεξγαζίαο θαη αληαιιαγήο 
γλψζεο. πκπεξαζκαηηθά ε DCSYM κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ επίιπζε πνιχπινθσλ θαη 
πνιπδηάζηαησλ πξνβιεκάησλ.  

 Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζνδνινγίαο απηήο είλαη πσο ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έρνπλ δηάξθεηα ζην ρξφλν. Έλα άιιν ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο DCSYM είλαη φηη 
δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ηνπ εξεπλεηή θαη θαηνξζψλεη λα θηάζεη ζε πιήξε 
ηαχηηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Γεληθφηεξα, ε DCSYM κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ εξγαιείν γηα 
ηελ ιήςε απνθάζεσλ, αλαδηνξγάλσζε θαη έιεγρν ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ. 

4.2 Δομικά στοιχεία της DCSYM και ορολογία 

ηε ελφηεηα απηή παξνπζηάδνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία θαη ε βαζηθή νξνινγία πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε DCSYM. 

 Τπνζχζηεκα: Έλα άηνκν ή έλα ππνζχζηεκα ην νπνίν κπνξεί λα ιεθζεί ζαλ έλα 
κνλαδηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο. Υξεζηκνπνηνχκε ηα ζχκβνια ηνπ θχθινπ γηα ηα 
άηνκα θαη ηνπ νξζνγσλίνπ γηα ηα ζπζηήκαηα θαη ππνζπζηήκαηα. 

 
Τπνζχζηεκα                                                      Άηνκν 

 

ρήκα 4.1 Έλα Τπνζύζηεκα 

 

 Μέξνο ηνπ φινπ: Έλα ή πεξηζζφηεξα ζηνηρεία κπνξεί λα ζπλζέηνπλ έλα ππνζχζηεκα 
ελφο ζπζηήκαηνο 
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ρήκα 4.2 Μέξνο ηνπ όινπ 

 

 

 Οιφηεηα: Γεληθά είλαη αλαπφζπαζηε νληφηεηα, έζησ Χ ε νπνία είλαη ζπλδεδεκέλε κε 
ηελ έλσζε ησλ αηφκσλ θαη ππνζπζηεκάησλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

 Δπηθνηλσλία: Δίλαη ε ξνή πιεξνθνξίαο κεηαμχ δχν ηνπιάρηζηνλ ππνζπζηεκάησλ 
κέζα ζην Χ. 

Γηαθξίλακε ηηο επηθνηλσλίεο ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν ή ην είδνο ηνπο. Σχπνη πνπ ηα ζρέδηα 
έρνπλ ηφμα είλαη κνλν-θαηεπζπλφκελνη: νη αθκέο δειψλνπλ δηθαηεπζπλφκελε επηθνηλσλία. Σν 
ζρέδην θάζε ηχπνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ ηηκή ηνπ, ε νπνία είλαη κία απφ ηα γξάκκαηα φπσο 
απηά έρνπλ νξηζηεί απφ ηνλ Bowen. 

 

P: Γπλεηηθή πάιε (αξλεηηθή επηθνηλσλία ζε κία θαηάζηαζε πάιεο) 

C: Δπηθνηλσλία (θαιή επηθνηλσλία) 

U: Πξάμε ζθνπνχ (θαιή απαξαίηεηε επηθνηλσλία) 

G: Γεληθή αιιειεπίδξαζε ή επηξξνή (αιιειεπίδξαζε, ρσξίο ηδηαίηεξε πίεζε ζηελ 
επηθνηλσλία). 

D: Δπηθνηλσλία κε απφθιηζε (εκηηειήο επηθνηλσλία κε κνηξαία απφθιηζε πιεξνθνξίαο) 

Γ: Δπηθνηλσλία κε ζθφπηκε απφθιηζε (εκηηειήο απαξαίηεηε επηθνηλσλία κε κνηξαία 
απφθιηζε πιεξνθνξίαο) 

 

Γηα λα γξάςνπκε ηηο κνξθέο θσδηθνπνίεζεο θαη ηε ζρέζε επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ 
ππνζπζηεκάησλ ηνπ Χ, είλαη απαξαίηεην λα δηαθξίλνπκε ην ζχλνιν ησλ αηφκσλ I= 
{i1,i2.i3,…,ik,…in} φπνπ ηα δειψλνπκε κε παξελζέζεηο, π.ρ. (k) ζεκαίλεη ην άηνκν ik, θαη ην 
ζχλνιν ησλ ππνζπζηεκάησλ S= {s1,s2.i3,…,sj,…sn} φπνπ ηα δειψλνπκε κε αγθχιεο, π.ρ.(j) 
ζεκαίλεη ην ππνζχζηεκα sj. 

Δίλαη νπζηψδεο ζην Χ=I U S λα νξίζνπκε ηελ θαηάζηαζε (ρσξνζέηεζε) Θ ελφο ζηνηρείνπ 
έηζη ψζηε νη επηθνηλσλίεο λα νξίδνληαη θαιά. Γη‟ απηφλ ηνλ ιφγν, ρξεζηκνπνηνχκε ηα ζρήκαηα θαη 
ηα ππνζπζηήκαηα κε ηνπο νξηζκνχο θαη ηηο κνξθέο θσδηθνπνίεζεο ηνπο, κε ζθνπφ λα ηα 
ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε παξαθάησ θάζε ηεο κεζνδνινγίαο καο. 

Ζ ηνπνζεζία ελφο ζηνηρείνπ εξκελεχεη φρη κφλν ηε ζέζε ηνπ ζην Χ αιιά επίζεο θαη ην 
ξφιν ηνπ κέζα ζε απηφ θαη δειψλεηαη κε έλα γξάκκα ή έλαλ αξηζκφ κέζα ζην ζηνηρείν. Γεληθά 
ηα ζηνηρεία ηνπ Χ είλαη: 

 

1. Βαζηθά ζηνηρεία:  

Απηά είλαη ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Χ ηα νπνία δε ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιια ππνζπζηήκαηα. 
Σν ζπκβνιίδνπκε κε Θ[j]=JS, φπνπ JS ζεκαίλεη φηη ην βαζηθφ ππνζχζηεκα sj είλαη έλα 
ππνζχζηεκα ζηε ζέζε j. 
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ρήκα 4.3 Βαζηθό ππνζύζηεκα 

 

 

2. Με βαζηθά ζηνηρεία:  

Απηά κπνξεί λα είλαη νπνηαδήπνηε απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Χ θαη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε άιια 
ζηνηρεία. Οη πεξηπηψζεηο φπνπ έλα ζηνηρείν είλαη έλα ππνζχζηεκα ή έλα άηνκν είλαη:  

 

Πεπίπηωζη α  ε απηή ηελ πεξίπησζε Θ[l]=J1S, φπνπ J1S ζεκαίλεη φηη sl είλαη ην πξψην 
ππνζχζηεκα ηνπ ππνζπζηήκαηνο sj πνπ είλαη ζηε ζέζε j. 

 

 

 
ρήκα 4.4 Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε α. 

 

Πεπίπηωζη β  ε απηή ηελ πεξίπησζε Θ[l]=J1S θαη Θ[r]=J2S. 

 

 

 
ρήκα 4.5 Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε β, δύν ππνζπζηήκαηα ζε ππνζύζηεκα . 

 

Πεπίπηωζη γ Δδψ Θ[q]=J11S, φπνπ J11S ζεκαίλεη φηη sq είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ 
sl ην νπνίν είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ sj ζηε ζέζε j. 
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ρήκα 4.6 Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε γ 

 

Πεπίπηωζη δ Δδψ Θ[k]=J1I, φπνπ J1I ζεκαίλεη φηη ik είλαη ην πξψην άηνκν ηνπ 
ππνζπζηήκαηνο sj ζηε ζέζε j. 

 

 

ρήκα 4.7 Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε δ 

 

Πεπίπηωζη ε ε απηή ηελ πεξίπησζε Θ[k]=J1I θαη Θ[ι]=J2I.  

 

 

 
ρήκα 4.8  Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε ε 

 

Πεπίπηωζη ζη Δδψ Θ[k]=J11I, φπνπ J11I ζεκαίλεη φηη ik είλαη ην πξψην άηνκν ηνπ sl ην 
νπνίν είλαη ην πξψην ππνζχζηεκα ηνπ sj ζηε ζέζε j. 
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ρήκα 4.9 Με Βαζηθό ππνζύζηεκα, πεξίπησζε ζη 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη νη πηζαλέο πεξηπηψζεηο επηθνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα 
πξνθχςνπλ κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ.  

 

Πεπίπηωζη α  Δδψ J1I*J2I ζεκαίλεη φηη ik θαη iι είλαη αληηζηνίρσο ην πξψην θαη δεχηεξν 
άηνκν ηνπ sj θαη επίζεο φηη ππάξρεη επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. Σν * είλαη έλα απφ ηα είδε 
επηθνηλσλίαο. 

 

 
ρήκα 4.10  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε α 

 

Πεπίπηωζη β  Ζ επηθνηλσλία δειψλεηαη κε J1I*L1I. 

 

 

 

ρήκα 4.11  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε β 

 

 

j 
1 

l 
2 

iλ 

sl 

* 

j 

Sj 1 
2 

* 

iλ 

j 

1 

Sj 

1 

sl 
ik 

ik 

ik 

sj 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                               Φσηεηλή Νηξε  

 

πζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηελ Alouette Α.Δ.   

 
59 

Πεπίπηωζη γ  Ζ επηθνηλσλία δειψλεηαη κε J1I*J1S. 

 
ρήκα 4.12  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε γ 

 

Πεπίπηωζη δ  Ζ επηθνηλσλία δειψλεηαη κε J1I*L1S. 

 

 

 

 

ρήκα 4.11  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε δ 

 

Πεπίπηωζη ε  Ζ επηθνηλσλία δειψλεηαη κε J1S*J2S. 

 

 
ρήκα 4.12  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε ε 
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Πεπίπηωζη ζη  Ζ επηθνηλσλία δειψλεηαη κε J1I*G1S. 

 

 

 

 

 

ρήκα 4.11  Δπηθνηλσλία κεηαμύ ππνζπζηεκάησλ, πεξίπησζε ζη 

 

ην ζεκείν απηφ νινθιεξψλεηαη ε παξνπζίαζε ηεο κεζνδνινγίαο DCSYM. 

4.3 υστημική δυναμική και το εργαλείο Vensim 

Ζ ζπζηεκηθή δπλακηθή είλαη κία ηζρπξή κεζνδνινγία θαη κία ηερληθή πξνζνκνίσζεο 
ππνινγηζηψλ γηα ηα ζχλζεηα δεηήκαηα θαη πξνβιήκαηα. Αξρηθά αλαπηπγκέλε ζηε δεθαεηία ηνπ 
1950 γηα λα βνεζήζεη ηνπο δηεπζπληέο ησλ επηρεηξήζεσλ λα βειηηψζνπλ ηελ θαηαλφεζε ησλ 
βηνκεραληθψλ δηαδηθαζηψλ, ε ζπζηεκηθή δπλακηθή ρξεζηκνπνηείηαη απηή ηε ζηηγκή ζε φιν ηνλ 
ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα γηα ηελ αλάιπζε θαη ην ζρεδηαζκφ ηεο πνιηηηθήο πνπ ζα 
αθνινπζήζεη. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζπζηεκηθή δπλακηθή είλαη κία κεζνδνινγία γηα ηε κειέηε θαη ηε 
δηαρείξηζε ζχλζεησλ ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο, πνπ θάπνηνο κπνξεί λα βξεη ζε 
επηρεηξήζεηο θαη ζε άιια θνηλσληθά ζπζηήκαηα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα 
λα εμεηάζεη θάζε ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο. Δλψ ην ζχζηεκα ιέμεσλ έρεη εθαξκνζηεί ζε φια 
ηα είδε ησλ θαηαζηάζεσλ, ε αλαηξνθνδφηεζε πεξηγξάθεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε απηφ ην 
ζεκείν. Ζ αλαηξνθνδφηεζε αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζηαζε ηνπ Υ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηνλ Τ θαη 
ηνπ Τ πνπ έρεη επηπηψζεηο ζηε ζπλέρεηα ζηνλ Υ, ίζσο κέζσ κίαο αιπζίδαο ησλ αηηηψλ θαη ησλ 
ζπλεπεηψλ. Κάπνηνο δελ κπνξεί λα κειεηήζεη ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Υ θαη ηνπ Τ θαη 
,αλεμάξηεηα, ηε ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ Τ θαη ηνπ Υ θαη λα πξνβιέςεη πψο ην ζχζηεκα ζα 
ζπκπεξηθεξζεί. Μφλν κε ηε κειέηε νιφθιεξνπ ηνπ ζπζηήκαηνο σο ζχζηεκα αλαηξνθνδφηεζεο 
ζα νδεγήζεη ζε ζσζηά απνηειέζκαηα. 

 Ζ ζπζηεκηθή δπλακηθή 

 πξνζδηνξίδεη έλα πξφβιεκα 

 αλαπηχζζεη κία δπλακηθή ππφζεζε πνπ εμεγεί ηα αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο 

 ρηίδεη έλα πξφηππν πξνζνκνίσζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηε ξίδα ηνπ πξνβιήκαηνο 

 εμεηάδεη ην πξφηππν γηα λα είλαη βέβαην φηη αλαπαξάγεη ηε ζπκπεξηθνξά πνπ βιέπεη 
ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν 

 επηλνεί θαη εμεηάδεη ηηο πξφηππεο ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο πνπ «αλαθνπθίδνπλ» ην 
πξφβιεκα θαη 

 εθαξκφδεη απηή ηε ιχζε. 
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πάληα είλαη θάπνηνο ηθαλφο λα πξνρσξήζεη κέζσ απηψλ ησλ βεκάησλ ρσξίο ηελ 
αλαζεψξεζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, ην πξψην 
πξφβιεκα πνπ πξνζδηνξίδεηαη κπνξεί λα είλαη κφλν έλα ζχκπησκα ελφο αθφκα κεγαιχηεξνπ 
πξνβιήκαηνο. 

Ο ηνκέαο αλαπηχρζεθε αξρηθά απφ ηελ εξγαζία ηνπ Jay W.Forrester. Σν βηβιίν ηνπ 
Industrial Dynamics (Forrester 1961) απνηειεί αθφκα κηα ζεκαληηθή δήισζε ηεο θηινζνθίαο θαη 
ηεο κεζνδνινγίαο ζηνλ ηνκέα απηφ. Απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ, ε έθηαζε ησλ εθαξκνγψλ έρεη 
απμεζεί εθηελψο θαη θαιχπηεη ηψξα ηελ εξγαζία ζηνπο εμήο ηνκείο: 

 εηαηξηθφο πξνγξακκαηηζκφο θαη ζρεδηαζκφο πνιηηηθήο 

 δεκφζηεο ζρέζεηο θαη πνιηηηθή 

 βηνινγηθή θαη ηαηξηθή δηακφξθσζε 

 ελέξγεηα θαη πεξηβάιινλ 

 αλάπηπμε ζεσξίαο ζηηο θπζηθέο θαη θνηλσληθέο επηζηήκεο 

 δπλακηθή ιήςε απφθαζεο 

 ζχλζεηε κε γξακκηθή δπλακηθή 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπζηεκηθή δπλακηθή κειεηνχλ 
ηελ ελίζρπζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ ξνψλ αλαηξνθνδφηεζεο πνπ παξάγνπλ ηελ εθζεηηθή αχμεζε 
ή θαηάξξεπζε θαη ηελ εμηζνξξφπεζε απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ βνεζνχλ έλα ζχζηεκα λα 
δηαηεξήζεη ηε ζηαζεξφηεηα. 

Απηέο νη δηαδηθαζίεο ελίζρπζεο θαη εμηζνξξφπεζεο δελ είλαη πξαγκαηηθά κπζηήξηεο 
θαζψο βξίζθνληαη γχξσ καο. Ζ έθξεμε ησλ πιεζπζκψλ παγθνζκίσο, ε ζπληξηβή ηνπ 
ακεξηθάληθνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 θαη ε μαθληθή αξρή ηεο αζζέλεηαο φηαλ ηα 
μέλα κηθξφβηα πνιιαπιαζηάδνληαη ζηνπο νξγαληζκνχο καο είλαη φια παξαδείγκαηα ησλ θχθισλ 
ελίζρπζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. Ζ δπλαηφηεηα ησλ νξγαληζκψλ καο λα δηαηεξνχλ κηα βαζηθή 
ζεξκνθξαζία ησλ 98,6 βαζκψλ Fahrenheit, ηεο ζηαζεξφηεηαο πνπ εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα 
ησλ αξπαθηηθψλ δψσλ/ζεξακάησλ θαη ηεο δπζθνιίαο πνπ αληηκεησπίδνπκε ζπρλά φηαλ 
πξνζπαζνχκε λα αιιάμνπκε ηνλ ηξφπν πνπ ε επηρείξεζή καο θάλεη ηα πξάγκαηα είλαη φια 
παξαδείγκαηα ησλ θχθισλ εμηζνξξφπεζεο απηψλ ησλ δηαδηθαζηψλ. 

Δπηπιένλ, νη άλζξσπνη πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπζηεκηθή δπλακηθή κειεηνχλ ηνλ 
αληίθηππν ηεο νπνηαζδήπνηε θαζπζηέξεζεο ζηε ζπζηεκηθή ζπκπεξηθνξά. πγθεθξηκέλα, πνηέο 
είλαη νη επηπηψζεηο φηαλ κία αηηία παίξλεη έλα καθξνρξφλην ρξφλν γηα λα αζθεζεί ε  επίδξαζή 
ηεο θαη φηαλ ην αίηην θαη ε ζπλέπεηά ηνπ είλαη ρψξηα ην έλα απφ ην άιιν; Παξαδείγκαηνο ράξηλ, 
εάλ ε επηρείξεζε απμάλεη ηηο ηηκέο ζηα πξντφληα ηεο πέξα απφ ην επίπεδν άλεζεο ησλ πειαηψλ, 
κπνξεί λα πάξεη θάπνην δηάζηεκα γηα ηνπο πειάηεο ψζηε λα αγνξάζνπλ φια απηά πνπ 
ρξεηάδνληαη. Δάλ ρξεηάδεηαη έλα πξαγκαηηθφ καθξνρξφλην ρξφλν γηα λα παξαηεξεζεί απηή ε 
αλαηξνθνδφηεζε, κπνξεί λα κελ γίλεη άκεζα ζπλεηδεηφ φηη νη ζπλήζεηεο αγνξάο ησλ πειαηψλ 
ζπλδένληαη κε ηηο ηηκέο πνπ αξρηθά είραλ θαζνξηζηεί. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κπνξεί λα 
δεκηνπξγεζεί αθφκα θαη παληθφο γηα ηα κεησκέλα έζνδα, κε απνηέιεζκα λα απμεζνχλ αθφκα 
πεξηζζφηεξν νη ηηκέο γηα λα ζσζεί ε επηρείξεζε. 

Έλα ελδεηθηηθφ παξάδεηγκα ινγηζκηθνχ πνπ πινπνηεί ηηο αξρέο ηεο ζπζηεκηθήο 
δπλακηθήο απνηειεί ην πξφγξακκα Vensim PLE (Personal Learning Edition) πνπ δηαηίζεηαη 
δσξεάλ γηα πξνζσπηθή ρξήζε κέζσ ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν Vensim PLE παξέρεη ην θαηάιιειν 
πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε κνληέισλ θαη πξνζνκνηψζεσλ ζπζηεκηθήο δπλακηθήο θαη ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. 
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5. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΗΝ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ALOUETTE Α.Ε. 

5.1 Η εταιρεία ALOUETTE Α.Ε. 

Ζ εηαηξεία ALOUETTE A.E απνηειεί κηα κεγάιε θαη επψλπκε εηαηξεία παηδηθψλ ελδπκάησλ ε 
νπνία ιεηηνπξγεί κε ηελ κνξθή Αλψλπκεο Δηαηξείαο. 

Ζ Alouette A.E. δεκηνπξγεί, ζρεδηάδεη, παξάγεη, εηζάγεη  θαη δηαζέηεη πνηνηηθέο ζπιινγέο 
παηδηθψλ ελδπκάησλ θαη αμεζνπάξ, κέζσ ελφο δπλακηθά αλαπηπζζφκελνπ θαη εμειηζζφκελνπ 
δηθηχνπ  κε  38 θαηαζηήκαηα.  Ζ Alouette απαζρνιεί 126 εμεηδηθεπκέλα ζηειέρε θαη 
εθπαηδεπκέλνπο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη θξνληίδνπλ θαζεκεξηλά γηα φιν ην θάζκα ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο, γηα λα κεηαθέξνπλ κε γλψζε, εκπεηξία θαη ελζνπζηαζκφ ηηο 
ηειεπηαίεο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο κφδαο ζηα παηδηά. Σν δίθηπν ιηαληθήο ηεο Alouette ζήκεξα 
πεξηιακβάλεη 38 ζεκεία πψιεζεο, κε 33 εηαηξηθά Alouette θαηαζηήκαηα θαη 5  franchise 
θαηαζηήκαηα, ηα νπνία είλαη φια ζε ηνπνζεζίεο αγνξψλ κε πςειή επηζθεςηκφηεηα. Σν κνληέιν 
ιηαληθήο ηεο Alouette απνηειείηαη απφ ηξία κεγάια θαηαζηήκαηα Alouette (Πηθέξκη, Πεξηζηέξη, 
Βξηιήζζηα) ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ  ρψξν πάλσ απφ 1.000 ηεηξαγσληθά κέηξα, απφ κεζαία 
θαηαζηήκαηα Alouette πνπ θαηαιακβάλνπλ ρψξν απφ 150 έσο 200 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη 
απφ  κηθξά θαη shop‟n‟shop ηχπνπ θαηαζηήκαηα κε ρψξν απφ 80 έσο 120 ηεηξαγσληθά κέηξα. 
Παξάιιεια κε ηελ αλάπηπμε ηνπ δηθνχ ηεο δηθηχνπ ιηαληθήο, ε Alouette, ζρεδίαζε θαη εθαξκφδεη 
έλα ζχγρξνλν ζχζηεκα franchise, ηθαλφ λα ζηεξίμεη ζνβαξέο ζπλεξγαζίεο εκπνξηθήο 
πξννπηηθήο θαη λα εγγπεζεί ηε ζπλερή παξνρή πνηνηηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ γηα 
απνδνηηθέο εκπνξηθέο ζρέζεηο. 

5.2 Οργανόγραμμα της εταιρείας 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη ην νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο ALOUETTE Α.Δ.(ρήκα 5.1). ηελ 
αλψηεξε ζέζε βξίζθεηαη ν ηδηνθηήηεο θαη δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο έρεη ηελ 
γεληθή επίβιεςε γηα ηελ ζσζηή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο. Ζ εηαηξεία έρεη ηηο 
θαηάιιειεο δηεπζχλζεηο κέζα απφ ηα ηκήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε θάζε δηεχζπλζε 
επηηπγράλεηαη θαηακεξηζκφο θαη εμεηδίθεπζε εξγαζηψλ. Πξψηε παξνπζηάδεηαη ε δηεχζπλζε 
Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ πνπ κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο είλαη ππεχζπλε θπξίσο γηα ηελ 
επηινγή πξνζσπηθνχ, ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ πξνζσπηθνχ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα γηα θάιπςε 
ηπρφλ αλαγθψλ θαη ηελ κηζζνδνζία απηνχ.  

 Ζ Οηθνλνκηθή δηεχζπλζε απνηειείηαη απφ ην ηκήκα ινγηζηεξίνπ ην νπνίν είλαη αξκφδην 
γηα ηηο ηππηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξείαο πξνο ηνπο δεκφζηνπο θνξείο (εθνξία), πιεξσκέο 
πξνο ηξίηνπο, έιεγρν ηακείσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη παξφκνηεο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ δηεχζπλζε 
Πσιήζεσλ απνηειείηαη απφ ην ηκήκα κάξθεηηλγθ πνπ παξαθνινπζεί ηηο πσιήζεηο ησλ 
θαηαζηεκάησλ ψζηε λα έρεη κηα αλαιπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ησλ πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο θαη 
ζπλεπψο ηελ εηθφλα γηα ηπρφλ θαιχςεηο αλαγθψλ ζε ξνχρα γηα ηα εθάζηνηε θαηαζηήκαηα θαη 
απφ ην ηκήκα δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 
θαηαζηεκάησλ, έρεη κηα πην άκεζε επηθνηλσλία καδί ηνπο κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ 
θαη ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ. Ζ δηεχζπλζε Παξαγσγήο απνηειείηαη απφ ην 
ηκήκα παξαγσγήο θαη ην ηκήκα πξνκεζεηψλ θαη δηαθίλεζεο πνπ έρεη ηνλ θχξην ιφγν γηα ην 
ζρεδηαζκφ, επηινγή θαη εθνδηαζκφ ησλ ζπζθεπαζηψλ ζηα θαηαζηήκαηα κε ζθνπφ ηελ δηαθίλεζε 
ησλ αγαζψλ. Ζ δηεχζπλζε Πνηφηεηαο κέζα απφ θαηαξηηζκέλνπο ζπλεξγάηεο αζρνιείηαη κε ηνλ 
πνηνηηθφ έιεγρν ησλ ξνχρσλ πξηλ βγνπλ ζηελ παξαγσγή θαη πψιεζε αιιά δηεμάγεη θαη 
πνηνηηθνχο ειέγρνπο θαζφιε ηελ δηάξθεηα είηε κεηά απφ επηζεκάλζεηο θαη παξάπνλα πειαηψλ  ή 
ησλ ζπλεξγαηψλ ζην δίθηπν θαηαζηεκάησλ. 
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ρήκα 5.1 Σν νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο Alouette Α.Δ. 

5.3 Αποτύπωση του συστήματος με τη μεθοδολογία DCSYM 

ε απηή ηελ ελφηεηα, κε ηε ρξήζε ηε κεζνδνινγίαο DCSYM, ζα ζρεδηάζνπκε ηελ ηνπνινγία ηνπ 
πξνο κειέηε ζπζηήκαηνο θαη ζα θαηαγξάςνπκε νξηζκέλεο απφ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηειεί. 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνηχπσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αξρηθά ζα παξνπζηάζνπκε ην πξψην 
επίπεδν, δειαδή ην επίπεδν ζηνηρείσλ, φπνπ ηνπνζεηνχκε ηα βαζηθά ζπζηήκαηα, ηα 
ππνζπζηήκαηα, αιιά θαη ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά. ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 
ην επίπεδν επηθνηλσληψλ, ζην νπνίν απνηππψλνπκε ηηο ιεηηνπξγηθέο επηθνηλσλίεο πνπ 
ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα, θαζψο επίζεο θαη ηε κήηξα επηθνηλσληψλ. Σέινο, έρνπκε ην επίπεδν 
ειέγρνπ θαη ηελ αληίζηνηρε κήηξα, φπνπ απεηθνλίδνπκε ηε ξνή ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα απηή ζα απνηππψζνπκε δχν δηαδηθαζίεο ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ 
αθνξνχλ :  

 ηελ παξαγγειία πξνκεζεηψλ 

 ηελ πξφζιεςε ελφο ππαιιήινπ. 

5.3.1 Αποτύπωση του συστήματος 

ηάδην 1o : Παξνπζηάδνληαη ζε επίπεδν ζηνηρείσλ ην βαζηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξείαο θαη ηα θχξηα 
κε-βαζηθά ππνζπζηήκαηα (ρήκα 5.2). 
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ρήκα 5.2 Δπίπεδν ζηνηρείσλ - Βαζηθό ζύζηεκα θαη θύξηα κε-βαζηθά ππνζπζηήκαηα 

 

ην παξαπάλσ ζρήκα, ην 1S παξνπζηάδεη ην ζχζηεκα πνπ εμεηάδνπκε ηελ εηαηξεία 
Alouette Α.Δ. ελψ κέζα ζηελ εηαηξεία 1S δηαθξίλνπκε ηα εμήο ππνζπζηήκαηα: 11S φπνπ είλαη ε 
Γεληθή Γηνίθεζε ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζε φια ηα 
επίπεδα, ε Γηεχζπλζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ ζην ππνζχζηεκα 12S ε νπνία αζρνιείηαη κε ηηο 
ππνρξεψζεηο αιιά θαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο, ζην 13S ε Οηθνλνκηθή 
Γηεχζπλζε πνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηα νηθνλνκηθά ηεο εηαηξείαο, ελψ αληίζηνηρα κε ηα 
ππνζπζηήκαηα 14S, 15S θαη 16S απεηθνλίδνληαη ε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο πνπ κέζα απφ ηηο 
θαηάιιειεο ελέξγεηεο έρεη ζηφρν ηελ ζσζηή δηαθίλεζε ησλ αγαζψλ αλάκεζα ζηα θαηαζηήκαηα, 
ε Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ πνπ ζαλ ηειηθφ ζηφρν έρεη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηελ 
θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πειαηψλ θαη ηέινο ε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο πνπ είλαη ππεχζπλε γηα 
ηνπο πνηνηηθνχο ειέγρνπο. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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1s Alouette Α.Δ. 

11s Γεληθή Γηνίθεζε 

12s Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 

13s Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε 

14s Γηεχζπλζε Παξαγσγήο 

15s Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ 

16s Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο 

 

Πίλαθαο 5.1 Ο θαηάινγνο ησλ ππνζπζηεκάησλ 

 

ηάδην 2o : Παξνπζηάδνληαη ζε επίπεδν ζηνηρείσλ ην ππφινηπα ππνζπζηήκαηα θαη ηα άηνκα 
ησλ ππνζπζηεκάησλ (ρήκα 5.3). 

 

 

 

 

ρήκα 5.3 Δπίπεδν ζηνηρείσλ - Τπόινηπα ππνζπζηήκαηα θαη άηνκα ησλ ππνζπζηεκάησλ 

 

ε απηφ ην ζεκείν βιέπνπκε ηα ππφινηπα ππνζπζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζχζηεκά 
καο θαζψο θαη ηελ ζέζε πνπ έρνπλ ηα άηνκα κέζα ζηελ εηαηξεία. Σα άηνκα πνπ εκθαλίδνληαη 
ζην ππνζχζηεκα Γεληθήο Γηνίθεζεο 11S είλαη ην 111i  ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο πνπ είλαη ν 
θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηηο ηειηθέο απνθάζεηο θαη ππάξρεη θαη ην 112i ε γξακκαηεία δηεπζχλνληνο 
ζπκβνχινπ έηζη ψζηε λα είλαη δηεπθνιχλεηαη ε επηθνηλσλία κε ηνλ Γηεπζχλσλ χκβνπιν. ην 
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ππνζχζηεκα Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 12S ππάξρεη ν Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ 121i. ην 13S πνπ είλαη ε Οηθνλνκηθή Γηεχζπλζε ππάξρεη ν Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 
131i θαη ην ππνζχζηεκα 132S πνπ είλαη ην ινγηζηήξην θαη κέζα ζ‟ απηφ βξίζθεηαη ν 
πξντζηάκελνο 1321i. ην 14S πνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Παξαγσγήο βξίζθεηαη o Γηεπζπληήο 
Παξαγσγήο 141i, ην ηκήκα Παξαγσγήο 142S θαη κέζα ζ‟ απηφ ν πξντζηάκελνο 1421i. Δπίζεο 
απεηθνλίδεηαη ην ηκήκα Πξνκεζεηψλ θαη δηαθίλεζεο 143S κε ην πξντζηάκελν 1431i θαη ηελ 
απνζήθε 1432S. ην 15S πνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ ππάξρεη ν Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ 
151i, ην ηκήκα Μάξθεηηλγθ 152S θαη ν πξντζηάκελνο 1521i. Δπίζεο, ππάξρεη ην 153S ηκήκα 
Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ κε ππνζχζηεκα κέζα ζ‟ απηφ 1532S ηα θαηαζηήκαηα θαη ηνλ ππεχζπλν 
θαηαζηεκάησλ 1531i. Σέινο,  ζην 16S πνπ είλαη ε Γηεχζπλζε Πνηφηεηαο ππάξρεη ν Γηεπζπληήο 
Διέγρνπ Πνηφηεηαο 161i. πλνπηηθά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

132s Λνγηζηήξην 

142s Σκήκα Παξαγσγήο 

143s Σκήκα Πξνκεζεηψλ θ Γηαθίλεζεο 

1432s Απνζήθε 

152s Σκήκα Marketing 

153s Σκήκα Γηθηχνπ Καηαζηεκάησλ 

1532s Καηαζηήκαηα 

 

Πίλαθαο 5.2  Ο θαηάινγνο ησλ ππόινηπσλ ππνζπζηεκάησλ 

 

111i Γηεπζχλσλ χκβνπινο 

112i Γξακκαηεία Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ 

121i Γηεπζπληήο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 

131i Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο 

132i Πξντζηάκελνο Λνγηζηεξίνπ 

141i Γηεπζπληήο Παξαγσγήο 

1421i Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Παξαγσγήο 

1431i Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 
Γηαθίλεζεο 

151i Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ 

1521i Πξντζηάκελνο Σκήκαηνο Marketing 

1531i Τπεχζπλνο Καηαζηεκάησλ 

161i  Γηεπζπληήο Διέγρνπ Πνηφηεηαο 

 

Πίλαθαο 5.3  Ο θαηάινγνο ησλ αηόκσλ 

 

Αθνχ θαζνξίζακε ηα βαζηθά ζπζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα θαη άηνκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ζα 
παξνπζηάζνπκε ην επίπεδν ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ππνζπζηεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ, 
θαζψο θαη ην είδνο ηεο θάζε επηθνηλσλίαο (ρήκα 5.4). Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο επηθνηλσλεί κε 
ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε, ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ηνλ Γηεπζπληή ηνπ Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ θαη ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ. Σν είδνο ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπο είλαη ηχπνπ C, 
δειαδή ππάξρεη θαιή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο. ην ππνζχζηεκα 14S πνπ απεηθνλίδεηαη ε 
Γηεχζπλζε Παξαγσγήο, ε επηθνηλσλία ηνπ Γηεπζπληή Παξαγσγήο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
ηκήκαηνο Παξαγσγήο θαη ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο είλαη 
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ηχπνπ U, δειαδή ε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο είλαη εμίζνπ θαιή αιιά θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη 
γίλεηαη γηα θάπνηνλ ζθνπφ. 

 

 

 

ρήκα 5.4 Δπίπεδν επηθνηλσλίαο 

 

Σέινο παξνπζηάδνπκε ην επίπεδν ειέγρνπ πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηα άηνκα ηνπ 
ζπζηήκαηνο (ρήκα 5.5). Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο είλαη αξκφδηνο λα ειέγρεη ηελ 
γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαζψο επίζεο ηνλ Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή, ηνλ Γηεπζπληή Αλζξψπηλνπ 
Γπλακηθνχ, ηνλ Γηεπζπληή Διέγρνπ Πνηφηεηαο, ηνλ Γηεπζπληή Πσιήζεσλ θαη ηνλ Γηεπζπληή 
Παξαγσγήο. Ο έιεγρνο είλαη ηχπνπ G δειαδή ππάξρεη κηα γεληθφηεξε αιιειεπίδξαζε ή 
επηξξνή ζηελ κεηαμχ ηνπο ζρέζε. Άιιε κηα ζρέζε ειέγρνπ πνπ κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε 
είλαη ηνπ Οηθνλνκηθνχ Γηεπζπληή κε ηνλ πξντζηάκελν ινγηζηεξίνπ φπνπ ν Οηθνλνκηθφο 
Γηεπζπληήο ειέγρεη ηηο εξγαζίεο πνπ εθηειεί ν πξντζηάκελνο ινγηζηεξίνπ. 
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ρήκα 5.5 Δπίπεδν ειέγρνπ 

5.3.2 Αποτύπωση διαδικασιών 

ηελ ελφηεηα απηή απνηππφλνληαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο DCSYM δχν δηαδηθαζίεο πνπ 
ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ εηαηξεία. 

 

Γηαδηθαζία 1: Παξαγγειία θαη παξάδνζε πξνκεζεηώλ ζηα θαηαζηήκαηα. 

Ζ πξψηε δηαδηθαζία πνπ παξνπζηάδεηαη αθνξά ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηα θαηαζηήκαηα ηεο 
εηαηξείαο πξνκεζεχνληαη απφ ηα θεληξηθά ηεο εηαηξείαο ηα πξντφληα έλδπζεο (ρήκα 5.6).  

ηελ πεξίπησζε απηή ν ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο επηθνηλσλεί κε ηε Γηεχζπλζε 
Παξαγσγήο θαη ζπγθεθξηκέλα κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο 
πξνθεηκέλνπ λα ηνλ ελεκεξψζεη γηα ηηο ειιείςεηο   ζηα είδε έλδπζεο θαη λα παξαγγείιεη ηα λέα 
είδε. ηε ζπλέρεηα ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο ζα επηθνηλσλήζεη 
κε ηελ απνζήθε πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα απνζηαινχλ ηα δεηεζέληα πξντφληα. 
Δίλαη πηζαλφ νξηζκέλεο θνξέο λα ππάξρεη έιιεηςε ζε θάπνηα πξντφληα, νπφηε ζε απηή ηελ 
πεξίπησζε λα ρξεηάδεηαη κία επηπιένλ επηθνηλσλία ηνπ πξντζηακέλνπ ηνπ ηκήκαηνο 
Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Παξαγσγήο πξνθεηκέλνπ λα 
εμαθξηβσζεί αλ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα παξαρζνχλ ζχληνκα γηα λα απνζηαινχλ ή ζα πξέπεη 
λα αληηθαηαζηαζνχλ κε λέα.   

Οη επηθνηλσλίεο κεηαμχ φισλ ησλ ζπζηεκάησλ-αηφκσλ  είλαη ηχπνπ U αθνχ, ηφζν ν 
ππεχζπλνο ηνπ θαηαζηήκαηνο πξέπεη νπσζδήπνηε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ 
ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαζηήκαηνο ζε 
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πξντφληα, φζν θαη ν πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο κε ηελ απνζήθε 
αιιά θαη κε ηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Παξαγσγήο (αλ ππάξρνπλ ειιείςεηο) γηα λα 
δηεπζεηήζεη ηελ παξαγγειία. 

 

 

 

ρήκα 5.6 Παξαγγειία θαη παξάδνζε πξνκεζεηώλ ζηα θαηαζηήκαηα 

 

 

Γηαδηθαζία 2: Πξόζιεςε ελόο ππαιιήινπ ζηελ εηαηξεία. 

Ζ δηαδηθαζία απηή πεξηγξάθεη ηα ζηάδηα πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ππαιιήινπ 
απφ ηε εηαηξεία (ρήκα 5.7). 

Αξρηθά ν ππνςήθηνο ππάιιεινο επηθνηλσλεί κέζσ e-mail κε ηε Γηεχζπλζε Αλζξσπίλνπ 
Γπλακηθνχ γηα λα εθδειψζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα κία πηζαλή ζέζε. Αλ ε Γηεχζπλζε 
Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ ζεσξήζεη φηη αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνζφληα ηεο ζέζεο ηνλ ελεκεξψλεη 
πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπλ θάπνην ξαληεβνχ γηα ζπλέληεπμε κε ηνλ δηεπζπληή. Αλ ηειηθά ν 
ππνςήθηνο θξηζεί θαηάιιεινο παξαπέκπεηαη ζηνλ Γηεπζπληή Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ 
πξνθεηκέλνπ λα ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε εξγαζίαο, ελψ παξάιιεια ελεκεξψλεηαη θαη ην 
ινγηζηήξην γηα λα ηνλ εληάμεη ζηνπο θαηαιφγνπο κηζζνδνζίαο. 

Οη επηθνηλσλίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη νη αθφινπζεο: Ζ αξρηθή 
επηθνηλσλία κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ είλαη ηχπνπ U, δειαδή ραξαθηεξίδεηαη  σο απαξαίηεηε 
αθνχ ν ππνςήθηνο πξέπεη λα εθδειψζεη ελδηαθέξνλ. Όηαλ γίλεη ε ζπλέληεπμε κε ην δηεπζπληή 
κπνξεί λα ππάξμεη θάπνηα δηέλεμε, νπφηε ε επηθνηλσλία ραξαθηεξίδεηαη σο P, ελψ εθφζνλ ν 
ππνςήθηνο θξηζεί θαηάιιεινο, ε ηειηθή επηθνηλσλία κε ην αλζξψπηλν δπλακηθφ γηα ηελ 
επηθχξσζε ηεο ζπλεξγαζίαο θξίλεηαη θαιή, δειαδή ηχπνπ C. 
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ρήκα 5.7 Πξόζιεςε ελόο ππαιιήινπ ζηελ εηαηξεία. 

5.3.3 Προτεινόμενες βελτιώσεις 

Όπσο αλαθέξακε θαη ζην θεθάιαην 2, ε αλάιπζε S.W.O.T. (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ εξγαιείν ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη θαη 
απνζθνπεί ζην λα δηαγλψζεη ηα αηνχ θαη ηηο αδπλακίεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 
επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ αληηκεησπίδεη ζηνλ θιάδν ηεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα ηελ εθαξκφζνπκε 
ζηελ εηαηξεία καο θαη ζηε ζπλέρεηα ζα πξνηείλνπκε θαη ζα παξνπζηάζνπκε κε ηε κέζνδν ηεο 
DCSYM θάπνηεο βειηηψζεηο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο. 

 

A. Αλάιπζε S.W.O.T. 

 

A.1. Δθηίκεζε ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηώλ ηεο εηαηξείαο 

Οη θπξηφηεξεο δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο αθνξνχλ ην θχξνο πνπ πξνζδίδεη ην φλνκα ηεο 
εηαηξείαο ζην ρψξν ηνπ παηδηθνχ ελδχκαηνο, θαζψο θαη ην κεγάιν εχξνο, ε πνηθηιία θαη ε πςειή 
πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ δηαζέηεη. 

Ζ Alouette είλαη κία θαηαμησκέλε εηαηξεία, κε καθξφρξνλε πνξεία ζην ρψξν ηνπ 
παηδηθνχ ελδχκαηνο ζηελ Διιάδα πνπ ηπγράλεη ηεο απνδνρήο θαη εκπηζηνζχλεο ηνπ 
αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Ζ επηηπρία ηεο απηή έθαλε εθηθηή θαη ηελ επέθηαζε ηνπ δηθηχνπ 
θαηαζηεκάησλ ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

ε έλα θαηάζηεκα Alouette κπνξεί λα βξεη θαλείο φιεο ηηο θαηεγνξίεο πξντφλησλ πνπ 
απεπζχλνληαη ζε βξέθε θαη παηδία έσο 16 εηψλ. Σα πξντφληα δηαηίζεληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 
ζρεδίσλ θαη κεγεζψλ, δηαηεξψληαο παξάιιεια θαη ηελ πςειή πνηφηεηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε εηαηξεία παξνπζηάδεη θαη θάπνηεο αδπλακίεο, φπσο ην ζρεηηθά 
κηθξφ δίθηπν θαηαζηεκάησλ ζε ζρέζε κε άιιεο αληαγσλίζηξηεο εηαηξείεο, θαζψο θαη ηηο πςειέο 
ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Δηαηξείεο πνπ δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν δίθηπν θαηαζηεκάησλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 
απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξν αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη θαη‟ επέθηαζε λα δηεπξχλνπλ ηα θέξδε απφ 
ηηο πσιήζεηο. 
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Δπίζεο, ε δεχηεξε ζεκαληηθή αδπλακία ηεο εηαηξείαο είλαη ην πςειφ επίπεδν ηηκψλ ησλ 
πξντφλησλ ηεο, πνπ έρεη λα θάλεη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη 
ηελ πξαγκαηνπνίεζε θεξδψλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξείαο. Ζ αδπλακία απηή 
έρεη πξνθαιέζεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο πειαηείαο, αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη έθηνο ησλ 
δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ηεο επνρήο, έρνπλ πξνζεγγίζεη ηελ αγνξά παηδηθνχ 
ελδχκαηνο θαη κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο κε ρακειά θφζηε παξαγσγήο θαη ρακειέο ηηκέο 
ηειηθψλ πξντφλησλ. 

 

Α.2. Δθηίκεζε επθαηξηώλ θαη απεηιώλ 

Ζ αγνξά ησλ παηδηθψλ θαη βξεθηθψλ ελδπκάησλ, φπσο θαη ην ζχλνιν ηεο αγνξάο δηαλχνπλ κηα 
πεξίνδν ηδηαίηεξα δχζθνιε πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη αξράο απφ ηελ πξνζπάζεηα πνιιψλ 
εηαηξεηψλ λα επηβηψζνπλ ζην ρψξν θαη ζηε ζπλέρεηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο δεκηέο ηνπο θαη λα 
πξαγκαηνπνηήζνπλ θέξδε φπνπ απηφ είλαη δπλαηφ. Χζηφζν ζε πεξηφδνπο βαζεηάο νηθνλνκηθήο 
θξίζεο, φπσο είλαη απηή πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ζήκεξα, ππάξρνπλ θαη πνιιέο επθαηξίεο  
αλάπηπμεο , εθφζνλ παξζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή αβεβαηφηεηα πνπ επηθξαηεί 
απηή ηε ζηηγκή είλαη ε κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ εηαηξεία. Ζ θαηαλαισηηθή πίζηε δηαηεξείηαη ζε 
αξλεηηθνχο ξπζκνχο θαη ε ζηαζεξνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ θαληάδεη δχζθνιε. 

Δπηπιένλ ν αληαγσληζκφο πνπ ππάξρεη ζηνλ θιάδν είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, ελψ ππάξρνπλ 
κηθξά πεξηζψξηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ πξντφλησλ. εκαληηθή απεηιή γηα ηελ εηαηξεία απνηειεί 
επίζεο ε εηζαγσγή θζελψλ πξντφλησλ απφ ρψξεο κε ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο. 

Χζηφζν, φπσο αλαθέξακε θαη πην πάλσ, πεξίνδνη θξίζεο ζαλ ηε ππάξρνπζα θξχβνπλ 
κεγάιεο επθαηξίεο θαη απνηεινχλ εθαιηήξην γηα λέεο επηθεξδήο δξαζηεξηφηεηεο. 

Ζ αχμεζε ηεο ρξήζεο ηνπ Internet απφ ηα αγνξαζηηθφ θνηλφ θαη ε αλάπηπμε 
ειεθηξνληθψλ αγνξψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ηφζν γηα πξνβνιή φζν θαη πσιήζεσλ κέζσ ηνπ 
δηαδηθηχνπ. 

Αθφκα ε εηαηξεία έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ 
θαηαζηεκάησλ ηεο ζε φιε ηελ Διιάδα κε ζθνπφ ηεο αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ 
αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, γηα ηελ επίηεπμε θεξδψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ 
αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ.  

 Δπθαηξία απνηειεί αθφκα ε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ, κέζσ ηεο 
επίηεπμεο θαιχηεξσλ ζπκθσληψλ κε ππάξρνληεο θαη λένπο πξνκεζεπηέο, αιιά θαη κε ηελ 
αλάπηπμε κεζαίσλ θαη κηθξψλ θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο ζε φιε ηελ επηθξάηεηα.  

Σέινο, επθαηξία απνηειεί θαη ε δπλαηφηεηα κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ θαη 
εμφδσλ δηάζεζεο κέζσ βειηηζηνπνίεζεο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ ηεο 
εηαηξείαο. 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ε αλάιπζε S.W.O.T. κε φιεο ηηο παξακέηξνπο πνπ 
αλαθέξζεθαλ αλσηέξσ (Πίλαθαο 5.4). 
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Δζσηεξηθνί παξάγνληεο Δμσηεξηθνί παξάγνληεο 
ΑΝΑΛΤΖ S.W.O.T. 

Γπλαηά ζεκεία Δπθαηξίεο 

 Κχξνο θαη παξάδνζε ζην 
ρψξν ηνπ παηδηθνχ ξνχρνπ 

 Μεγάιν εχξνο θαη πνηθηιία 
πξντφλησλ 

 Τςειή πνηφηεηα πξντφλησλ 

 Αλάπηπμε πσιήζεσλ κέζσ 
δηαδηθηχνπ 

 Γηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ 
θαηαζηεκάησλ 

 Μείσζε ηνπ θφζηνπο 
παξαγσγήο 

 Πεξαηηέξσ κείσζε ησλ 
ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

Θεηηθνί παξάγνληεο 

Αδχλαηα ζεκεία Απεηιέο  

 ρεηηθά κηθξφ δίθηπν 
θαηαζηεκάησλ 

 Σηκέο πνπ ζεσξνχληαη 
πςειέο απφ ην 
θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

 Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 
πνπ επηθξαηεί απηή ηε 
ζηηγκή ζηε ρψξα 

 Έληνλνο αληαγσληζκφο 

 Αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ 
θζελψλ πξντφλησλ 

Αξλεηηθνί παξάγνληεο 

 

Πίλαθαο 5.4 Αλάιπζε S.W.O.T. 

 

Β. Πξνηεηλόκελεο βειηηώζεηο 

Ζ εηαηξεία ιφγσ ησλ ρακειψλ θεξδψλ πνπ παξνπζηάδεη ρξεηάδεηαη λα κεηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά 
θφζηε ρσξίο φκσο λα πξνβεί ζε ελέξγεηεο φπσο κείσζε πξνζσπηθνχ, ρακειφηεξε πνηφηεηα 
ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνζθέξεη θαη ππνδεέζηεξεο εηθφλαο ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξνηείλεηαη κηα αλαδηάξζξσζε αξκνδηνηήησλ φπνπ ζα πξέπεη λα 
εληζρπζεί ν ξφινο ηεο δηεχζπλζεο πσιήζεσλ, ψζηε λα αλαπηπρζεί ην ήδε ππάξρσλ δίθηπν 
ιηαληθψλ πσιήζεσλ θαη λα αλαπηπρζεί επηπιένλ έλα λέν δίθηπν ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ, κε 
ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο, γηα ηελ επίηεπμε 
θεξδψλ θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε λέσλ αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ. ην ζρήκα 5.8 παξνπζηάδεηαη ην 
λέν νξγαλφγξακκα ηεο εηαηξείαο, φπνπ απεηθνλίδεηαη ην λέν ηκήκα ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ 
πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο ζην δηαδίθηπν. 
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ρήκα 5.8 Σν λέν νξγαλόγξακκα ηεο εηαηξείαο Alouette Α.Δ. 

 

ηε ζπλέρεηα απεηθνλίδεηαη κέζσ ηεο DCSYM ε λέα δνκή ηεο εηαηξείαο. Σν λέν 
ππνζχζηεκα-ηκήκα ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ απνηειείηαη απφ δχν κηθξφηεξα ππνζπζηήκαηα, 
ην e-shop θαη ην ηκήκα ηερληθήο ππνζηήξημεο. Σo e-shop έρεη σο ζηφρν ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ ειεθηξνληθψλ πσιήζεσλ κε φζν πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ελψ ην ηκήκα ηερληθήο 
ππνζηήξημεο απνηειείηαη απφ κία νκάδα ηερληθψλ θαη ηνλ πξντζηάκελν ηεο, πνπ έρνπλ ζαλ 
ζηφρν ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ e-shop. Σν λέν απηφ ηκήκα έρεη θαη έλαλ ππεχζπλν πνπ έρεη 
ηελ ζπλνιηθή επνπηεία ηνπ ηκήκαηνο, ηφζν γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ, φζν θαη γηα ηελ 
νξζή ιεηηνπξγία ηνπ (ρήκα 5.9). 
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ρήκα 5.9 Δπίπεδν ζηνηρείσλ- πζηήκαηα, ππνζπζηήκαηα θαη άηνκα ηνπ βαζηθνύ βειηησκέλνπ 
ζπζηήκαηνο 

 

Αληίζηνηρα αθνινπζνχλ θαη ηα λέα θαλάιηα επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηε λέα δνκή ηεο εηαηξείαο (ρήκαηα 5.10-5.11).  
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ρήκα 5.10  Δπίπεδν επηθνηλσλίαο ηνπ βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο 
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ρήκα 5.11  Δπίπεδν ειέγρνπ ηνπ βειηησκέλνπ ζπζηήκαηνο 

 

ην ζεκείν απηφ κπνξνχκε λα απνηππψζνπκε κία λέα δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ 
παξαγγειία πξντφλησλ απφ ην e-shop (ρήκα 5.12). Αξρηθά ν πειάηεο ρξεζηκνπνηεί ην 
δηαδίθηπν πξνθεηκέλνπ λα έξζεη ζε επηθνηλσλία κε ην e-shop θαη λα αγνξάζεη πηζαλφλ ηα 
πξντφληα ηεο εηαηξείαο. Δθφζνλ ηθαλνπνηεζεί θαη πξαγκαηνπνηήζεη αγνξά, ν πξντζηάκελνο ηνπ 
e-shop κεηαβηβάδεη ηελ εληνιή αγνξάο ζηνλ πξντζηάκελν ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη 
Γηαθίλεζεο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο ελέξγεηεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 
παξαγγειίαο. Ο πξντζηάκελνο ηνπ ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο ζα επηθνηλσλήζεη κε 
ηελ απνζήθε θαη αθνχ βξεζνχλ θαη ζπζθεπαζηνχλ ηα πξντφληα ζα ζηαινχλ κέζσ courier ζηνλ 
πειάηε. Παξάιιεια κε ηηο ελέξγεηεο απηέο θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο, 
ελεκεξψλεηαη κέζσ ζπζηεκάησλ ην ινγηζηήξην γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο ζπλαιιαγήο.  

Οη επηθνηλσλίεο πνπ εκθαλίδνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία είλαη νη αθφινπζεο: Ζ αξρηθή 
επηθνηλσλία ηνπ πειάηε κε ην e-shop είλαη ηχπνπ P, θαζψο ε επηθνηλσλία δελ είλαη απαξαίηεην 
φηη ζα νδεγήζεη ζε αγνξά πξντφληνο. Ζ επηθνηλσλίεο κεηαμχ ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ e-shop, ηνπ 
ηκήκαηνο Πξνκεζεηψλ θαη Γηαθίλεζεο θαη ηεο απνζήθεο ραξαθηεξίδνληαη σο  U, αθνχ θξίλνληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. Ζ επηθνηλσλία κεηαμχ e-shop θαη 
Λνγηζηεξίνπ ραξαθηεξίδεηαη επίζεο σο U, αθνχ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή 
ηαθηνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο. ην ηειηθφ ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο, ηφζν ε επηθνηλσλία ηεο 
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απνζήθεο κε ηνλ ππάιιειν ηεο εηαηξείαο Courier φζν θαη ε επηθνηλσλία ηνπ ππαιιήινπ ηεο 
εηαηξείαο Courier κε ηνλ πειάηε θξίλνληαη σο θαιέο θαη γηα απηφ ραξαθηεξίδνληαη σο C. 

 

 
 

ρήκα 5.12  Παξαγγειία θαη αγνξά πξντόλησλ από e-shop 

5.4 Μοντελοποίηση και συστημική δυναμική του συστήματος 

ηελ ελφηεηα απηή κειεηάκε ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ πνηθηιία ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηψληαο 
ηε δπλακηθή αλάιπζε, δειαδή εηζάγνπκε ηελ παξάκεηξν ηνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα 
αληρλεχζνπκε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηελ εμέιημή ηνπ ζην ρξφλν. 

ηε ζεκεξηλή επνρή, νη δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 
πξνψζεζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαη θαηά ζπλέπεηα ζηελ αλάπηπμε ησλ αληίζηνηρσλ 
εηαηξεηψλ. Δίλαη γεγνλφο πσο κία επηηπρεκέλε δηαθήκηζε κπνξεί λα απμήζεη ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα κίαο εηαηξείαο ζε κεγάιν βαζκφ.  

ηελ πεξίπησζε ηεο εηαηξείαο καο ζα πξνζνκνηψζνπκε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Vensim 
PLE ηελ επηξξνή πνπ ζα έρεη ε δηαθήκηζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα 
ζεσξήζνπκε φηη ε εηαηξεία θάλεη δηαθήκηζε θάζε κήλα ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζηαζεξφ πνζνζηφ 
απφ ηα θέξδε ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα θαη ζα εμεηάζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ ζα επηθέξεη. 

Ζ δηαθήκηζε ζεσξήζακε φηη αθνξά δχν θαηεγνξίεο, ηε δηαθήκηζε ηνπ δηθηχνπ 
θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ on-line αγνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε ην πνζνζηφ ηεο 
δηαθήκηζεο γηα θάζε θαηεγνξία ζα εμαξηάηαη απφ ηα αληίζηνηρα έζνδα ηεο θαηεγνξίαο, 
ζεσξψληαο φηη ε εηαηξεία ζα επηθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θαηεγνξία κε ηα πεξηζζφηεξα 
θέξδε. Δπηπιένλ, ζεσξήζακε φηη ην θνηλφ αληηδξά ηπραία ζηε δηαθήκηζε νξίδνληαο κηα ηπραία 
κεηαβιεηή επεξεαζκνχ απφ ηε δηαθήκηζε γηα θάζε θαηεγνξία πνπ ζα αθνινπζεί ηελ 
νκνηφκνξθε θαηαλνκή. 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ηα έζνδα θαη απεηθνλίδεηαη ζην κνληέιν, είλαη ε ζρέζε 
κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δηάζεζεο ησλ πειαηψλ. Όζν απμάλνπλ νη 
ηηκέο ηφζν νη πειάηεο δπζαξεζηνχληαη θαη ην αληίζεην. 

Απφ ηελ άιιε, φζνλ αθνξά ηα έμνδα, έγηλε πξνζπάζεηα λα πξνζνκνησζεί ην γεγνλφο 
φηη φζν αλαπηχζζεηαη ε εηαηξεία ηα έμνδα απμάλνπλ. Έηζη πέξα απφ ηηο δηαθεκίζεηο πνπ 
απμάλνπλ ηα έμνδα, ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο ζα απμήζεη παξαδείγκαηνο ράξηλ ηηο αλάγθεο γηα 
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πξνζσπηθφ, ζα γίλνπλ πξνζιήςεηο λέσλ ππαιιήισλ θαη θαη‟ επέθηαζε ηα έμνδα κηζζνδνζίαο 
ζα απμεζνχλ. 

Σέινο, ην ρξνληθφ φξην πνπ νξίζακε γηα ην κνληέιν είλαη ηα 2 ρξφληα, ζεσξψληαο φηη 
είλαη έλα επαξθέο δηάζηεκα γηα λα καο δείμεη ηελ επίδξαζε ηεο δηαθήκηζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο 
εηαηξείαο. 

5.4.1 Βασικές έννοιες του μοντέλου 

ηελ ελφηεηα απηή θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ κνληέινπ. 

 

1. Πνζνζηό από έζνδα γηα δηαθεκίζεηο: Δίλαη ην πνζνζηφ πνπ ζα δψζεη ε 
εηαηξεία απφ ηα έζνδά ηεο γηα δηαθεκίζεηο. 

2. Έζνδα από ηα θαηαζηήκαηα: Δίλαη ηα έζνδα πνπ έρεη ε εηαηξεία απφ ηε 
δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηα θαηαζηήκαηα. (ην γηλφκελν ηνπ πλνιηθνχ αξηζκνχ πειαηψλ 
θαηαζηεκάησλ επί ην κέζν θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαηαζηεκάησλ). 

3. Έζνδα από ην e-shop: Δίλαη ηα έζνδα πνπ έρεη ε εηαηξεία απφ ηε δηάζεζε ησλ 
πξντφλησλ ηεο ζην e-shop. (ην γηλφκελν ηνπ πλνιηθνχ αξηζκνχ πειαηψλ e-shop επί ην κέζν 
θφζηνο ησλ πξντφλησλ e-shop). 

4. πλνιηθά Έζνδα: Δίλαη ηα ζπλνιηθά έζνδα πνπ έρεη ε εηαηξεία αλά κήλα 
(άζξνηζκα ησλ εζφδσλ απφ ηα θαηαζηήκαηα θα e-shop). 

5. Πνζνζηό δηαθήκηζεο γηα θαηαζηήκαηα: Γείρλεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε 
δηαθήκηζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάδεημε ησλ θαηαζηεκάησλ (ην πειίθν ησλ εζφδσλ 
απφ θαηαζηήκαηα δηα ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ). 

6. Πνζνζηό δηαθήκηζεο γηα e-shop: Γείρλεη ην βαζκφ θαηά ηνλ νπνίν ε 
δηαθήκηζε είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάδεημε ηνπ e-shop (ην πειίθν ησλ εζφδσλ απφ e-
shop δηα ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ). 

7. Γηαθεκίζεηο: Γείρλεη ην κεληαίν πνζφ πνπ δαπαλά ε εηαηξεία γηα δηαθεκίζεηο 
(ην γηλφκελν ησλ εζφδσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ κήλα επί ηνπ πνζνζηνχ απφ έζνδα γηα 
δηαθεκίζεηο). 

8. Δπεξεαζκόο πειαηώλ αλά κήλα γηα θαηαζηήκαηα: Γείρλεη ηελ αβεβαηφηεηα 
σο πξνο ηνλ επεξεαζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ηε δηαθήκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ. 

9.  Δπεξεαζκόο πειαηώλ αλά κήλα γηα e-shop: Γείρλεη ηελ αβεβαηφηεηα σο 
πξνο ηνλ επεξεαζκφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ηε δηαθήκηζε ησλ θαηαζηεκάησλ. 

10. πληειεζηήο επεξεαζκνύ πειαηώλ θαηαζηεκάησλ: Δίλαη ν ηειηθφο 
ζπληειεζηήο πνπ ζα θαζνξίζεη ην πιήζνο ησλ λέσλ πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη κεηψλεηαη 
φζν απμάλεηαη ην κέζν θφζηνο ησλ πξντφλησλ θαηαζηεκάησλ. 

11. πληειεζηήο επεξεαζκνύ πειαηώλ e-shop: Δίλαη ν ηειηθφο ζπληειεζηήο πνπ 
ζα θαζνξίζεη ην πιήζνο ησλ λέσλ πειαηψλ ηνπ e-shop θαη κεηψλεηαη φζν απμάλεηαη ην κέζν 
θφζηνο ησλ πξντφλησλ e-shop. 

12.  Νένη πειάηεο θαηαζηεκάησλ: Γείρλεη ην πιήζνο λέσλ πειαηψλ 
θαηαζηεκάησλ αλά κήλα. 

13.  Νένη πειάηεο e-shop: Γείρλεη ην πιήζνο λέσλ πειαηψλ e-shop αλά κήλα. 

14.  Μέζν θόζηνο πξντόλησλ θαηαζηεκάησλ: Γείρλεη ην κέζν θφζηνο ησλ 
πξντφλησλ ησλ θαηαζηεκάησλ. 

15. Μέζν θόζηνο πξντόλησλ e-shop: Γείρλεη ην κέζν θφζηνο ησλ πξντφλησλ ηνπ 
e-shop.  

16. Μέζν θόζηνο ινγαξηαζκώλ: Γείρλεη ην κέζν θφζηνο ησλ ινγαξηαζκψλ.  
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17. Μέζν θόζηνο πξνκεζεηώλ: Γείρλεη ην κέζν θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ. 

18. πλνιηθόο αξηζκόο πειαηώλ θαηαζηεκάησλ: Γείρλεη ην ζπλνιηθφ πιήζνο 
πειαηψλ ησλ θαηαζηεκάησλ (άζξνηζκα λέσλ θαη ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ θαηαζηεκάησλ). 

19. πλνιηθόο αξηζκόο πειαηώλ e-shop: Γείρλεη ην ζπλνιηθφ πιήζνο πειαηψλ 
ηνπ e-shop (άζξνηζκα λέσλ θαη ήδε ππαξρφλησλ πειαηψλ e-shop). 

20. πλνιηθόο αξηζκόο πειαηώλ: Γείρλεη ην ζπλνιηθφ αξηζκφ πειαηψλ ηεο 
εηαηξείαο. 

21.  ύλνιν λέσλ πειαηώλ εηαηξείαο: Δθθξάδεη ην ζπλνιηθφ πιήζνο πειαηψλ 
πνπ έρεη πξνζεγγίζεη ε εηαηξεία κέζσ ηεο δηαθήκηζεο 

22.  πληειεζηήο πξόζιεςεο λένπ ππαιιήινπ: Γείρλεη θάζε πφζνπο λένπο 
πειάηεο ε εηαηξεία θάλεη πξφζιεςε λένπ ππαιιήινπ. 

23.  Τπάιιεινη: Γείρλεη ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ (άζξνηζκα αξρηθνχ αξηζκνχ 
ππαιιήισλ ζπλ πφζεο λέεο πξνζιήςεηο). 

24.  Μηζζόο ππαιιήινπ: Δίλαη ν κέζνο κηζζφο ελφο ππαιιήινπ ζηε εηαηξεία. 

25.  Μηζζνί: Δίλαη ηα ζπλνιηθά έμνδα γηα κηζζνχο. 

26. Λνγαξηαζκνί: Δίλαη ηα ζηαζεξά έμνδα γηα ινγαξηαζκνχο. 

27. Πάγηα έμνδα: Δθθξάδνπλ ηα ζπλνιηθά ζηαζεξά κεληαία έμνδα ηεο εηαηξείαο 
(άζξνηζκα κηζζψλ θαη ινγαξηαζκψλ). 

28. Τιηθά από πξνκεζεπηέο: Δθθξάδεη ηηο κεληαίεο πιηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο 
ζε επξψ. 

29. Έμνδα: Γείρλεη ηα ζπλνιηθά κεληαία έμνδα ηεο εηαηξείαο. 

30. Σειηθά θέξδε: Δίλαη ε κεηαβιεηή πνπ δείρλεη ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο εηαηξείαο 
αζξνηζηηθά (ε ηηκή ζε θάζε κήλα είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηηκψλ φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ κελψλ). 

5.4.2 χεδιασμός του μοντέλου 

Αθνχ θαζνξίζακε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ πξνρσξάκε ζην ζρεδηαζκφ ηνπ.  

ην πξψην ζηάδην ζρεδηάζακε ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είλαη: ηα ηειηθά θέξδε, ηα 
έζνδα απφ ηα θαηαζηήκαηα, ηα έζνδα απφ ην e-shop, ηα πάγηα έμνδα, ηα πιηθά απφ 
πξνκεζεπηέο, νη δηαθεκίζεηο, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ θαηαζηεκάησλ/e-shop θαη ην κέζνο 
θφζηνο πξντφλησλ θαηαζηεκάησλ/e-shop (ρέδην 5.13). 
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ΣΕΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΗ

Έζοδα από

e-shop

Έζοδα από

καηαζηήμαηα

Έξοδα
εηαιπείαρ

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών καηαζηημάηων

Μέζο κόζηορ
πποιόνηων

καηαζηημάηων

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών e-shop
Μέζο κόζηορ

πποιόνηων e-shop

Πάγια Έξοδα Τλικά από ππομηθεςηέρ

Διαθημίζειρ

 
ρήκα 5.13 Σν πξώην επίπεδν ζρεδίαζεο ηνπ κνληέινπ 

 

ην δεχηεξν ζηάδην ζρεδηάζακε ηηο κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηηο θχξηεο κεηαβιεηέο, νη 
νπνίεο είλαη: νη λένη πειάηεο θαηαζηεκάησλ/e-shop, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο λέσλ πειαηψλ, ν 
ζπλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ, νη ινγαξηαζκνί, νη κηζζνί, ην κέζν θφζηνο ινγαξηαζκψλ θαη ην 
κέζν θφζηνο πξνκεζεηψλ (ρέδην 5.14). 
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ΣΕΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΗ

Έζοδα από

e-shop

Έζοδα από

καηαζηήμαηα

Έξοδα
εηαιπείαρ

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών καηαζηημάηων

Μέζο κόζηορ
πποιόνηων

καηαζηημάηων

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών e-shop
Μέζο κόζηορ

πποιόνηων e-shop

Πάγια Έξοδα Τλικά από ππομηθεςηέρ

Διαθημίζειρ

Νέοι πελάηερ

e-shop

Νέοι πελάηερ

καηαζηημάηων

ύνολο νέων

πελαηών

Λογαπιαζμοί Μιζθοί

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών

Μέζο κόζηορ

ππομηθειών

Μέζο κόζηορ

λογαπιαζμών

 
ρήκα 5.14 Σν δεύηεξν επίπεδν ζρεδίαζεο κνληέινπ 

 

ην ηειεπηαίν ζηάδην αλάιπζεο ζρεδηάζακε ηηο βνεζεηηθέο κεηαβιεηέο πνπ ζεσξνχληαη 
απαξαίηεηεο γηα ηελ θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο είλαη: ην ζχλνιν ησλ 
εζφδσλ, ην πνζνζηφ εζφδσλ γηα δηαθεκίζεηο, ην πνζνζηφ δηαθεκίζεηο απφ θαηαζηήκαηα/e-
shop, ν επεξεαζκφο πειαηψλ θαηαζηεκάησλ/e-shop αλά κήλα, ν ζπληειεζηήο επεξεαζκνχ γηα 
θαηαζηήκαηα/e-shop, νη ππάιιεινη, νη κηζζνί ππαιιήισλ θαη ν ζπληειεζηήο πξφζιεςεο λένπ 
ππαιιήινπ  (ρέδην 5.15). 
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ΣΕΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΗ

Έζοδα από

e-shop

Έζοδα από

καηαζηήμαηα

Έξοδα
εηαιπείαρ

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών καηαζηημάηων

Μέζο κόζηορ
πποιόνηων

καηαζηημάηων

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών e-shop
Μέζο κόζηορ

πποιόνηων e-shop

Διαθημίζειρ

Νέοι πελάηερ

e-shop

Νέοι πελάηερ

καηαζηημάηων

ύνολο νέων

πελαηών

Λογαπιαζμοί

Μιζθοί

ύνολο εζόδων

Ποζοζηό διαθήμιζηρ
για e-shop

Ποζοζηό διαθήμιζηρ

για καηαζηήμαηα

Ποζοζηό εζόδων

για διαθημίζειρ

Επηπεαζμόρ
πελαηών για

e-shop

Επηπεαζμόρ
πελαηών για
καηαζηήμαηα

ςνηελεζηήρ
επηπεαζμού για

καηαζηήμαηα

ςνηελεζηήρ
επηπεαζμού για

e-shop

Μιζθοί

ςπαλλήλων

Τπάλληλοι

ςνηελεζηήρ
ππόζληψηρ νέος

ςπαλλήλος

Πάγια Έξοδα
Τλικά από

ππομηθεςηέρ

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών

Μέζο κόζηορ

ππομηθειών

Μέζο κόζηορ

λογαπιαζμών

 

 

ρήκα 5.15 Σν ηειηθό κνληέιν 

5.4.3 Μαθηματική μοντελοποίηση 

Μεηά ηε ζρεδίαζε ηνπ κνληέινπ αθνινπζεί ε καζεκαηηθή κνληεινπνίεζε, δειαδή ην καζεκαηηθφ 
ππφβαζξν κε βάζε ην νπνίν γίλνληαη νη ππνινγηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο. 

Σν πξψην βήκα ζην ζηάδην απηφ είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ κνλάδσλ θαη ηνπ ηχπνπ (π.ρ. 
constant, auxiliary, level) θάζε κεηαβιεηήο.  

ηε ζπλέρεηα είλαη απαξαίηεην λα θαζνξίζνπκε θαη ην καζεκαηηθφ ππφζηξσκα ηεο θάζε 
κεηαβιεηήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην θαηάιιειν παξάζπξν ηνπ εξγαιείνπ Vensim. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη φιεο νη αλσηέξσ πιεξνθνξίεο αλαιπηηθά γηα θάζε 
κία απφ ηηο 30 κεηαβιεηέο ηνπ κνληέινπ. 

α/α Μεηαβιεηή Σύπνο Μνλάδα πλάξηεζε 

1 Έμνδα εηαηξείαο Auxiliary euro/Month 
Γηαθεκίζεηο+Πάγηα Έμνδα+Τιηθά απφ 
πξνκεζεπηέο 

2 Έζνδα απφ e-shop Auxiliary euro/Month 
Μέζν θφζηνο πξντφλησλ e-
shop*πλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ e-shop 

3 
Έζνδα απφ 
θαηαζηήκαηα Auxiliary euro/Month 

Μέζν θφζηνο πξντφλησλ 
θαηαζηεκάησλ*πλνιηθφο αξηζκφο 
πειαηψλ θαηαζηεκάησλ 

4 Γηαθεκίζεηο Auxiliary euro/Month 
Πνζνζηφ εζφδσλ γηα δηαθεκίζεηο*χλνιν 
εζφδσλ 

5 
Δπεξεαζκφο 
πειαηψλ γηα e-shop Auxiliary 1/Month RANDOM UNIFORM(0, 1 , 0 ) 
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6 

Δπεξεαζκφο 
πειαηψλ γηα 
θαηαζηήκαηα Auxiliary 1/Month RANDOM UNIFORM(0, 1 , 0 ) 

7 Λνγαξηαζκνί Auxiliary euro/Month 
πλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ*Μέζν θφζηνο 
ινγαξηαζκψλ 

8 Μηζζνί Auxiliary euro/Month Μηζζνί ππαιιήισλ*Τπάιιεινη 

9 Μηζζνί ππαιιήισλ Constant euro/(Month*people) 850 

10 
Μέζν θφζηνο 
ινγαξηαζκψλ Constant euro/(Month*people) 5 

11 
Μέζν θφζηνο 
πξντφλησλ e-shop Constant euro/(Month*people) 50 

12 

Μέζν θφζηνο 
πξντφλησλ 
θαηαζηεκάησλ Constant euro/(Month*people) 60 

13 
Μέζν θφζηνο 
πξνκεζεηψλ Constant euro/(Month*people) 10 

14 
Νένη πειάηεο e-
shop Auxiliary people/Month 

Πνζνζηφ δηαθήκηζεο γηα e-
shop*Γηαθεκίζεηο 

15 
Νένη πειάηεο 
θαηαζηεκάησλ Auxiliary people/Month 

Γηαθεκίζεηο*Πνζνζηφ δηαθήκηζεο γηα 
θαηαζηήκαηα 

16 

Πνζνζηφ 
δηαθήκηζεο γηα e-
shop Auxiliary 1 Έζνδα απφ e-shop/χλνιν εζφδσλ 

17 

Πνζνζηφ 
δηαθήκηζεο γηα 
θαηαζηήκαηα Auxiliary 1 Έζνδα απφ θαηαζηήκαηα/χλνιν εζφδσλ 

18 
Πνζνζηφ εζφδσλ 
γηα δηαθεκίζεηο Constant 1 0.1 

19 Πάγηα Έμνδα Auxiliary euro/Month Λνγαξηαζκνί+Μηζζνί 

20 
πλνιηθφο αξηζκφο 
πειαηψλ Auxiliary people 

πλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ e-
shop+πλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ 
θαηαζηεκάησλ 

21 
πλνιηθφο αξηζκφο 
πειαηψλ e-shop Level people INTEG (Νένη πειάηεο e-shop,1000) 

22 

πλνιηθφο αξηζκφο 
πειαηψλ 
θαηαζηεκάησλ Level people INTEG (Νένη πειάηεο θαηαζηεκάησλ,2000) 

23 

πληειεζηήο 
επεξεαζκνχ γηα e-
shop Auxiliary people/euro 

Δπεξεαζκφο πειαηψλ γηα e-shop/Μέζν 
θφζηνο πξντφλησλ e-shop 

24 

πληειεζηήο 
επεξεαζκνχ γηα 
θαηαζηήκαηα Auxiliary people/euro 

Δπεξεαζκφο πειαηψλ γηα 
θαηαζηήκαηα/Μέζν θφζηνο πξντφλησλ 
θαηαζηεκάησλ 

25 

πληειεζηήο 
πξφζιεςεο λένπ 
ππαιιήινπ Constant 1 0.005 

26 χλνιν εζφδσλ Auxiliary euro/Month 
Έζνδα απφ e-shop+Έζνδα απφ 
θαηαζηήκαηα 

27 
χλνιν λέσλ 
πειαηψλ Level people 

INTEG (Νένη πειάηεο e-shop+Νένη 
πειάηεο θαηαζηεκάησλ,0) 
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28 
Τιηθά απφ 
πξνκεζεπηέο Auxiliary euro/Month 

πλνιηθφο αξηζκφο πειαηψλ*Μέζν θφζηνο 
πξνκεζεηψλ 

29 Τπάιιεινη Level people 
INTEG (πληειεζηήο πξφζιεςεο λένπ 
ππαιιήινπ*χλνιν λέσλ πειαηψλ,100) 

30 Σειηθά θέξδε Auxiliary euro 
Έζνδα απφ e-shop+Έζνδα απφ 
θαηαζηήκαηα-Έμνδα εηαηξείαο 

 

Πίλαθαο 5.5 Οη κεηαβιεηέο ηνπ ζπζηήκαηνο 

5.4.4 Διάγραμμα Αιτιότητας 

Κάζε ζχζηεκα δχλαηαη λα αλαπαξαζηαζεί κε ηε βνήζεηα δηαγξακκάησλ αηηηφηεηαο (causal loop 
diagrams), πνπ απαξηίδνληαη απφ κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ε αιιειεπίδξαζε ζπκβνιίδεηαη κε 
ζπλδέζκνπο (βέιε). Ζ πφισζε θάζε ζπλδέζκνπ ππνδεηθλχεηαη κε ην ζχκβνιν (+) ή (-) 
ηνπνζεηεκέλν επί ηνπ ζπλδέζκνπ. Ζ πφισζε ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ ελψλεη δχν κεηαβιεηέο 
πεξηγξάθεη ην πσο αιιάδεη κηα κεηαβιεηή απφ ηελ επίδξαζε ηεο άιιεο. ην ζρήκα 5.16 
παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα αηηηφηεηαο ηνπ κνληέινπ καο. 

 

ΣΕΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΗ

Έζοδα από

e-shop

Έζοδα από

καηαζηήμαηα

Έξοδα
εηαιπείαρ

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών καηαζηημάηων
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πελαηών e-shop
Μέζο κόζηορ

πποιόνηων e-shop

+ +

+ +

Διαθημίζειρ +

Νέοι πελάηερ

e-shop

Νέοι πελάηερ

καηαζηημάηων

ύνολο νέων

πελαηών

Λογαπιαζμοί

Μιζθοί
+

+

+
+

+

ύνολο εζόδων

Ποζοζηό διαθήμιζηρ
για e-shop

Ποζοζηό διαθήμιζηρ

για καηαζηήμαηα

-

-

+

+

+

+

Ποζοζηό εζόδων

για διαθημίζειρ

+

Επηπεαζμόρ
πελαηών για

e-shop

Επηπεαζμόρ
πελαηών για
καηαζηήμαηα

ςνηελεζηήρ
επηπεαζμού για

καηαζηήμαηα

ςνηελεζηήρ
επηπεαζμού για

e-shop

+

+

-

+

- Μιζθοί

ςπαλλήλων

Τπάλληλοι

ςνηελεζηήρ
ππόζληψηρ νέος

ςπαλλήλος

++

++

+

+ +

+

Πάγια Έξοδα

+ +

+

Τλικά από

ππομηθεςηέρ

+

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών
+

+

+

+

Μέζο κόζηορ

ππομηθειών

Μέζο κόζηορ

λογαπιαζμών

+

 
 

ρήκα 5.16 Σν δηάγξακκα αηηηόηεηαο ηνπ κνληέινπ 

 

Δλδέρεηαη ηα δηαγξάκκαηα αηηηφηεηαο λα δεκηνπξγήζνπλ βξφρνπο πνπ αλαδεηθλχνπλ ηελ 
χπαξμε αλαηξνθνδφηεζεο ή αλάδξαζεο (feedback) θαη θαη‟ επέθηαζε θπθιηθψλ ζπιινγηζκψλ. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ζε έλα βξφρν, ν αξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ πνιψζεσλ είλαη άξηηνο, ιέγεηαη 
φηη ν βξφρνο είλαη ζεηηθφο. Αληίζεηα, φηαλ ν αξηζκφο ησλ αξλεηηθψλ πνιψζεσλ είλαη πεξηηηφο, ν 
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βξφρνο νλνκάδεηαη αξλεηηθφο. Γεληθά, νη ζεηηθνί βξφρνη ζρεκαηίδνληαη φηαλ, απφ ηελ επίδξαζε 
ελφο αίηηνπ, ηείλεη λα αιιάμεη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο ελψ, αληίζεηα, νη αξλεηηθνί βξφρνη 
ηείλνπλ λα «εμνπδεηεξψλνπλ» ηηο νπνηεζδήπνηε αιιαγέο ζ‟ έλα ζχζηεκα. 

ην ζρήκα 5.17 απεηθνλίδνληαη νξηζκέλνη απφ ηνπο βξφρνπο αλάδξαζεο πνπ 
δεκηνπξγνχληαη ζην κνληέιν καο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο απφ ηνπο βξφρνπο πνπ απεηθνλίδεηαη κε 
δηαθεθνκκέλεο γξακκέο, κνληεινπνηεί ηνλ αθφινπζν θπθιηθφ ζπιινγηζκφ: Οη δηαθεκίζεηο 
απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ λέσλ πειαηψλ θαηαζηεκάησλ/e-shop θαη θαη‟ επέθηαζε ην ζπλνιηθφ 
αξηζκφ λέσλ πειαηψλ θαηαζηεκάησλ/e-shop. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ 
εζφδσλ θαηαζηεκάησλ/e-shop θαη θαη‟ επέθηαζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 
ηνπο ηξνθνδνηνχλ ηελ αχμεζε ησλ δηαθεκίζεσλ. 

 

ΣΕΛΙΚΑ

ΚΕΡΔΗ

Έζοδα από

e-shop

Έζοδα από

καηαζηήμαηα
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πελαηών καηαζηημάηων

ςνολικόρ απιθμόρ

πελαηών e-shop

+

+

Διαθημίζειρ

Νέοι πελάηερ

e-shop

Νέοι πελάηερ

καηαζηημάηων

+

+

+

ύνολο εζόδων

Ποζοζηό διαθήμιζηρ
για e-shop

Ποζοζηό διαθήμιζηρ

για καηαζηήμαηα

-

-
+

+

+

+

Ποζοζηό εζόδων

για διαθημίζειρ

+
+

+

+

+

-

+

-

+

+

 

 

ρήκα 5.17 Απεηθόληζε βξόρσλ αλάδξαζεο ηνπ κνληέινπ 
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Σέινο, ζην ζρήκα 5.18 παξνπζηάδνληαη νη βξφρνη αλάδξαζεο φπσο απεηθνλίδνληαη ζην 
πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνχ Vensim PLE. Δίλαη εκθαλέο φηη ην ινγηζκηθφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 
δνχκε γηα θάζε κεηαβιεηή αλαιπηηθά ζε πφζνπο θαη κε ηη ζηνηρεία βξφρνπο ζπκκεηέρεη. 

 

 

 

ρήκα 5.18 Βξόρνη αλάδξαζεο όπσο απεηθνλίδνληαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζκηθνύ Vensim PLE 

5.4.5 Προσομοίωση του μοντέλου 

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ καζεκαηηθνχ ππνβάζξνπ ηνπ κνληέινπ αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο 
πξνζνκνίσζεο. Σξέρνληαο ηε δηαδηθαζία πεξηκέλνπκε λα δνχκε ηελ πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ 
θεξδψλ αλάινγα κε ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ πνπ δίλνληαη γηα δηαθεκίζεηο, αιιά θαη ησλ ηηκψλ 
ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο πεξηκέλνπκε λα δνχκε πσο επεξεάδνληαη ηα έμνδα αλάινγα κε ην 
θφζηνο ησλ πξνκεζεηψλ θαη ησλ πάγησλ εμφδσλ. 

ε ζρέζε κε ην θνκκάηη ησλ εζφδσλ, πεξηκέλνπκε λα δνχκε γηα πνην πνζνζηφ επί ησλ 
εζφδσλ γηα δηαθεκίζεηο αξρίδεη ε εηαηξεία λα θάλεη απφζβεζε ησλ δαπαλνχκελσλ ρξεκάησλ θαη 
λα απμάλεη ηα θέξδε ηεο. Δπηπιένλ, έλα άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ηα έζνδα θαη απεηθνλίδεηαη 
ζην κνληέιν, είλαη ε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο ησλ πξντφλησλ θαη ηεο αγνξαζηηθήο δηάζεζεο ησλ 
πειαηψλ. Όζν απμάλνπλ νη ηηκέο ηφζν νη πειάηεο δπζαξεζηνχληαη θαη ην αληίζεην. ε ζρέζε κε 
ην θνκκάηη ησλ εμφδσλ, αλακέλνπκε λα δνχκε λα απμάλνπλ ηα έμνδα φζα απμάλνπκε ηνλ 
ζπληειεζηή πξφζιεςεο λέσλ ππαιιήισλ θαη ηα κέζα θφζηε πξνκεζεηψλ θαη ινγαξηαζκψλ θαη 
παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ λα κειεηήζνπκε πφηε ηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο αξρίδνπλ λα 
κεηψλνληαη θαη λα γίλνληαη αξλεηηθά. 

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο κεηαβιεηέο ηνπ επεξεαζκνχ ησλ 
πειαηψλ νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο θαη αθνινπζνχλ ηελ νκνηφκνξθε 
θαηαλνκή ζην δηάζηεκα [0,1].  Τπνζέηνπκε δειαδή φηη νη πειάηεο δελ αληηδξνχλ ληεηεξκηληζηηθά 
ζηηο δηαθεκίζεηο, αιιά φηη ν αξηζκφο ησλ λέσλ πειαηψλ είλαη ηπραίνο. ηα ζρήκαηα 5.19-5.20 
παξνπζηάδνληαη νη γξαθηθέο παξαζηάζεηο ησλ κεηαβιεηψλ απηψλ. 
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ρήκα 5.19 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ επεξεαζκνύ γηα ην e-shop 
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ρήκα 5.20 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ επεξεαζκνύ γηα ηα θαηαζηήκαηα 

 

ηελ επφκελε απεηθφληζε κπνξνχκε λα έρνπκε κηα γεληθή άπνςε γηα ηε ζπκπεξηθνξά 
ηνπ κνληέινπ, αθνχ καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα παξνπζηάζνπκε ηελ ηειηθή εηθφλα ηνπ 
ζπζηήκαηνο κε ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο φισλ ησλ κεηαβιεηψλ (ρήκα 5.21). 
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ρήκα 5.21 Σν κνληέιν πνπ πξνζνκνηώζεθε 

5.4.6 Τποθετικά σενάρια 

ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε δηάθνξα ππνζεηηθά ζελάξηα αλάινγα κε ηηο ηηκέο ηεο 
κεηαβιεηήο “πνζνζηφ εζφδσλ γηα δηαθήκηζε”. 

Αλ ε εηαηξεία δελ θάλεη θαζφινπ δηαθεκίζεηο, δειαδή ην πνζνζηφ εζφδσλ γηα 
δηαθεκίζεηο είλαη κεδέλ, παξαηεξνχκε φηη ηα θέξδε απμάλνληαη γξακκηθά κε ην ρξφλν κέρξη ην 
πνζφ ησλ 980 ρηι. επξψ ζηνπο 24 κήλεο (ρήκα 5.22). 
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ρήκα 5.22 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ηειηθώλ θεξδώλ ζην ζελάξην κε κεδεληθό πνζνζηό 
εζόδσλ γηα δηαθήκηζε 
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ηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία δελ δαπαλά θαζφινπ ρξήκαηα γηα δηαθεκίζεηο κε 
απνηέιεζκα λα κελ έξρεηαη θαλέλαο λένο πειάηεο ζηελ εηαηξεία (ρήκα 5.23). 
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ρήκα 5.23 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ λέσλ πειαηώλ ζην ζελάξην κε κεδεληθό πνζνζηό εζόδσλ 
γηα δηαθήκηζε 

 

 Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο απηνχ δελ επεξεάδνληαη νχηε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, κε 
απνηέιεζκα λα παξακέλνπλ ζηαζεξά θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πξνζνκνίσζεο (ρήκα 5.24-
5.25). 
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ρήκα 5.24 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ εζόδσλ ζην ζελάξην κε κεδεληθό πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε 
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Έξοδα εηαιπείαρ
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ρήκα 5.25 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε εμόδσλ ζην ζελάξην κε κεδεληθό πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε 

 

ηελ πεξίπησζε ηψξα πνπ ην πνζνζηφ ησλ εζφδσλ απμάλεηαη παξαηεξνχκε δχν 
ζπκπεξηθνξέο. Όηαλ ην πνζνζηφ παίξλεη ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 10% ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο 
παξφιν πνπ απμάλνληαη δελ ππεξβαίλνπλ ηα θέξδε πνπ ζα είρε ε εηαηξεία ρσξίο δηαθήκηζε. 
Παξαηεξνχκε δειαδή φηη δελ μεπεξλνχλ ην πνζφ ησλ 980 ρηι. επξψ ζηνπο 24 κήλεο. Αληίζεηα 
κε πνζνζηά κεγαιχηεξα ηνπ 10% ηα θέξδε απμάλνληαη αξθεηά. Απηφ είλαη ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί 
θαλείο φηη γηα κηθξά πνζά δηαθεκίζεσλ νη λένη πειάηεο πνπ ζα πξνζειθπζνχλ δελ ζα είλαη 
αξθεηνί γηα λα θαιχςνπλ ηα έμνδα ησλ δηαθεκίζεσλ. ηα γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ 
απεηθνλίδεηαη ν αξηζκφο λέσλ πειαηψλ θαη ηα πνζά ησλ θεξδψλ γηα πνζνζηά εζφδσλ πνπ 
δαπαλήζεθαλ γηα δηαθεκίζεηο ζην 10% θαη 25% (ρήκαηα 5.26 έσο 5.29). 
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ρήκα 5.26 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ λέσλ πειαηώλ ζην ζελάξην κε πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε ζην 10%. 
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ρήκα 5.27 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ηειηθώλ θεξδώλ ζην ζελάξην κε πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε ζην 10%. 
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ρήκα 5.28 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ λέσλ πειαηώλ ζην ζελάξην κε πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε ζην 25%. 
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ρήκα 5.29 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ηειηθώλ θεξδώλ ζην ζελάξην κε πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε ζην 25%. 

 

Σέινο εμεηάδνληαο ην αθξαίν ζελάξην ζην νπνίν ε εηαηξεία δίλεη φια ηεο ηα έζνδα γηα 
δηαθεκίζεηο παξαηεξνχκε φηη ρξενθνπεί, πξάγκα πνπ είλαη απφιπηα ινγηθφ (ρήκα 5.30). 
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ρήκα 5.30 Ζ γξαθηθή παξάζηαζε ησλ ηειηθώλ θεξδώλ ζην ζελάξην κε πνζνζηό εζόδσλ γηα 
δηαθήκηζε ζην 100%. 

 

ην θεθάιαην απηφ, αθνχ αξρηθά έγηλε αλαθνξά ζηελ εηαηξεία Alouette Α.Δ. θαη 
παξνπζηάζηεθε ε νξγαλσηηθή ηεο δνκή, εθαξκφζηεθε ε κέζνδνο DCSYM πξνθεηκέλνπ λα 
απνηππψζνπκε ηελ νξγάλσζή ηεο κε ηε κνξθή ζπζηήκαηνο, θαζψο θαη γηα λα αλαδείμνπκε ηα 



Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή                                                                                                                               Φσηεηλή Νηξε  

 

πζηεκηθέο πξνζεγγίζεηο ζε ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη ζηελ Alouette Α.Δ.   

 
93 

επίπεδα επηθνηλσλίαο θαη ειέγρνπ κέζα ζηελ εηαηξεία-ζχζηεκα. ηε ζπλέρεηα απνηππψζεθαλ 
κε ηελ ίδηα κέζνδν νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ παξαγγειία θαη παξάδνζε 
πξνκεζεηψλ ζηα θαηαζηήκαηα θαη γηα ηελ πξφζιεςε ελφο ππαιιήινπ. ηελ επφκελε ελφηεηα, 
έγηλε κηα κειέηε γηα ηελ βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, εθαξκφδνληαο αξρηθά ηελ αλάιπζε S.W.OT. 
πξνθεηκέλνπ λα αλαιπζνχλ ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο εηαηξείαο θαη λα εληνπηζζνχλ νη 
επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ ππάξρνπλ, ελψ ζην επφκελν ζηάδην αλαδείρζεθαλ κέζσ ηεο 
κεζνδνινγίαο DCSYM νη πξνηεηλφκελεο βειηηζηνπνηήζεηο. Κιείλνληαο ην θεθάιαην απηφ 
εθαξκφζηεθε ε δπλακηθή αλάιπζε κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ Vensim PLE πξνθεηκέλνπ λα 
κειεηεζεί ε επίδξαζε ηεο δηαθεκίζεηο ζηα θέξδε ηεο εηαηξείαο. ην θεθάιαην πνπ αθνινπζεί 
γίλεηαη έλαο ζπλνιηθφο απνινγηζκφο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 
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6. ΤΝΟΨΗ - ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ήηαλ ε παξνπζίαζε θαη εθαξκνγή κεζνδνινγηψλ πνπ έρνπλ 
αλαπηπρζεί ζηα πιαίζηα ηεο πζηεκηθήο Θεσξίαο θαη έρνπλ εθαξκνγή ζηελ ζηξαηεγηθφ 
κάλαηδκελη.  

Αξρηθά, έγηλε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ θαη θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ην ζηξαηεγηθφ 
κάλαηδκελη, ελψ ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ νη βαζηθνί θαλφλεο ηεο ζπζηεκηθήο ζεσξίαο. ηε 
ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο παξνπζηάζηεθε αλαιπηηθά ε κέζνδνο DCSYM, πνπ απνηειεί έλα 
εξγαιείν ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο, ρξήζηκν γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ, αλαδηνξγάλσζε θαη 
έιεγρν ιεηηνπξγηψλ κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ, ελψ έγηλε αλαθνξά ζηηο κεζφδνπο ζπζηεκηθήο 
δπλακηθήο θαη ζην εξγαιείν Vensim PLE γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζχλζεησλ πξνβιεκάησλ 
δηαρείξηζεο ζπζηεκάησλ αλαηξνθνδφηεζεο. Σέινο, ζηα πιαίζηα ηεο εθαξκνγήο ηεο 
κεζνδνινγίαο DCSYM θαη ηνπ εξγαιείνπ Vensim PLE ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνηρεία απφ ηελ 
εηαηξεία παηδηθψλ ελδπκάησλ Alouette A.E. θαη έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζζνχλ θάπνηα 
ππνζεηηθά ζελάξηα πάλσ ζην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. 

πγθεθξηκέλα,  ζην 5
ν
 θεθάιαην κε ηε βνήζεηα ηεο κεζνδνινγίαο DCSYM 

παξνπζηάζηεθε ε νξγαλσηηθή δνκή ηεο εηαηξείαο Alouette θαη νη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη 
επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαη αηφκσλ ηεο εηαηξείαο. Παξνπζηάζηεθαλ επίζεο κέζα 
απφ δχν παξαδείγκαηα, νη ζρέζεηο ειέγρνπ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ζπζηεκάησλ θαηά ηε 
δηάξθεηα δηαδηθαζηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ παξαγγειία θαη παξάδνζε πξνκεζεηψλ ζην δίθηπν 
θαηαζηεκάησλ ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ηελ πξφζιεςε ελφο ππαιιήινπ. ηε ζπλέρεηα, 
εθαξκφζηεθε κηα δηαδηθαζία βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο κε ηελ εθαξκνγή ζε 
πξψην ζηάδην ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. θαη ζε επφκελν ζηάδην ηεο παξνπζίαζεο ηεο λέαο δνκήο 
ηνπ ζπζηήκαηνο. ην λέν βειηησκέλν ζχζηεκα απνθαζίζηεθε λα πξνζηεζεί έλα επηπιένλ ηκήκα 
(ππνζχζηεκα) ζηε Γηεχζπλζε Πσιήζεσλ κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ on-line 
αγνξψλ. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ην ηκήκα Ζιεθηξνληθψλ Πσιήζεσλ θαη δχν λέα κηθξφηεξα 
ηκήκαηα (ππνζπζηήκαηα), απηά ηεο ηερληθήο ππνζηήξημεο θαη ηνπ e-shop. 

ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εξγαζίαο, πξνζνκνηψζεθε κέζσ ηνπ εξγαιείνπ Vensim PLE ε 
επηξξνή πνπ ζα έρεη ε δηαθήκηζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο. Ζ δηαθήκηζε ζεσξήζακε φηη 
αθνξά δχν θαηεγνξίεο, ηε δηαθήκηζε ηνπ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ ηεο θαη ηελ δηαθήκηζε ησλ on-
line αγνξψλ. ε θάζε πεξίπησζε, ππήξρε εμάξηεζε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ ηεο θάζε 
θαηεγνξίαο θαη ηνπ πνζνζηνχ ηεο δηαθήκηζεο, ζεσξψληαο έηζη φηη ε εηαηξεία ζα επηθεληξψζεη 
ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ θαηεγνξία κε ηα πεξηζζφηεξα θέξδε. Δπηπιένλ, ζεσξήζακε φηη ην θνηλφ 
αληηδξά ηπραία ζηε δηαθήκηζε νξίδνληαο κηα ηπραία κεηαβιεηή επεξεαζκνχ απφ ηε δηαθήκηζε 
γηα θάζε θαηεγνξία πνπ ζα αθνινπζεί ηελ νκνηφκνξθε θαηαλνκή. Ύζηεξα απφ αξθεηέο 
επαλαιήςεηο ηεο πξνζνκνίσζεο, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 
κνληέινπ έδεημαλ φηη έλα πνζνζηφ επί ησλ εζφδσλ ηεο ηάμεσο ηνπ 25% απνθέξεη γηα ηελ 
εηαηξεία ην βέιηηζην χςνο θεξδψλ ηεο ηάμεσο ησλ 1,2 εθαη. επξψ ζε ρξνληθφ δηάζηεκα 2 εηψλ. 

Κιείλνληαο ηελ εξγαζία, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ε ζπζηεκηθή ζεσξία θαη νη εθαξκνγέο ηεο 
κέζσ ζπζηεκηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη ηεο ζπζηεκηθήο δπλακηθήο, απνηεινχλ έλα απαξαίηεην 
εξγαιείν γηα ηελ εθαξκνγή ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη. Γίλεηαη ε 
δπλαηφηεηα λα εληνπηζζνχλ θαη λα κειεηεζνχλ απφ δηάθνξεο ζθνπηέο ηα πξνβιήκαηα 
δηνίθεζεο, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα πξνηαζνχλ, λα δνθηκαζζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ λέεο 
πξνηάζεηο κε ζθνπφ ν κάλαηδεξ λα θαηαιήμεη  ζηε βέιηηζηε ιχζε πνπ ζα εθαξκφζεη. 
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