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1. Εισαγωγή στη Στρατηγική  
των Επιχειρήσεων  
 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ  
  Που είμαστε; 

 Που θέλουμε να πάμε; 
• Σε ποιος δραστηριότητες και κλάδους θα 

μπούμε; 
• Πως θα τοποθετηθούμε στην αγορά;  
• Ποιες ανάγκες των καταναλωτών θέλουμε να 

εξυπηρετήσουμε; 
• Τι αποτελέσματα θέλουμε να πετύχουμε; 

 Πως θα πάμε; 



1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των 
Επιχειρήσεων 
 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - Τι είναι; 

Είναι ο καθορισμός των βασικών μακροχρόνιων 
στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης, καθώς και η 

υιοθέτηση μιας σειράς πράξεων και ο προσδιορισμός 
των αναγκαίων μέσων για την πραγματοποίηση 

αυτών των σκοπών 

Η στρατηγική λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στο 
εξωτερικό και εσωτερικό της περιβάλλον πριν καθορίσει την 

αποστολή της, του αντικειμενικούς στόχους, τις στρατηγικές της 
επιλογές και τον τρόπο υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών 



1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των 
Επιχειρήσεων 
Η σημασία της στρατηγικής 

 Θέτει κατευθύνσεις 
 Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων 
 Συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες 
 Ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της στον ανταγωνισμό 
 Μειώνει την αβεβαιότητα 
 Μπορεί να προσδώσει διατηρήσιμο συγκριτικό πλεονέκτημα 



1.Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων 
                              Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

•Μάκρο Περιβάλλον (Πολιτικό, Οικονομικό,  
  Κοινωνικό, Τεχνολογικό κλπ) 

Μίκρο Περιβάλλον (π.χ. Πέντε Δυνάμεις,  
  Στρατηγικές Ομάδες) 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
(Θεμελιώδεις Ικανότητες, Αλυσίδα Αξίας,  
 Δομές, Πόροι, Κουλτούρα) 
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Αποτίμηση 
 αποτελεσμάτων 

και έλεγχος 
 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
& ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ανάδραση 

Πηγή: Wheelen & Hunger, 1995 



2. ΟΡΑΜΑ 
 

• Περιγράφει τη ‘μορφή’/ το είδος της επιχείρησης  

που θέλουμε να είμαστε στο μέλλον (που πάμε) 

• Θέτει γενικούς στόχους  

• Οδηγεί τη στρατηγική και την αποστολή 

 



        Όραμα 
 
Όραμα του ΟΤΕ είναι να 
προσφέρει ολοκληρωμένες 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 
υψηλού επιπέδου ώστε να 
αποτελεί την πρώτη επιλογή των 
πελατών στην Ελλάδα και τη Ν.Α 
Ευρώπη, καθώς και να ενεργεί ως 
«υπεύθυνος πολίτης» σε όλες τις 
χώρες όπου δραστηριοποιείται 
προσθέτοντας αξία σε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη.  

Type S.A. 

Traded as Athex: HTO 
OTC Pink: HLTOY 

Industry Telecommunications 

Founded 1949 

Headquart
ers 

Maroussi, Greece 

Area 
served 

Greece, Southeast Europe 

Key 
people 

Michael Tsamaz (Chairman and CEO) 

Products Fixed line and mobile telephony, internet, digital 
television, IT services 

Revenue  €4,680.3 billion (2012)[1] 

Profit €476.4 million (2012)[1] 

Total 
assets 

€8,359.8 billion (2012)[1] 

Total 
equity 

€2.013.8 billion (2012)[1] 

Employee
s 

28,134 (2012)[1] 

Subsidiari
es 

Cosmote, OTEGlobe, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTE-SAT MERITEL, 
OTE ESTATE, OTE PLUS, OTE ACADEMY, COSMO-ONE 
(B2B), HELLASCOM INTERNATIONAL, OTE Ασφάλιση, 
ΟΤΕ – ΤV 
 
ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ (ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 

Website www.ote.gr 

http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_business_entity
http://en.wikipedia.org/wiki/S.A._(corporation)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ticker_symbol
http://en.wikipedia.org/wiki/Athens_Stock_Exchange
http://www.ase.gr/content/en/Companies/ListedCo/Profiles/Profile.asp?name=HTO
http://en.wikipedia.org/wiki/OTC_Markets_Group
http://www.otcmarkets.com/stock/HLTOY/quote
http://en.wikipedia.org/wiki/Marousi
http://en.wikipedia.org/wiki/Greece
http://en.wikipedia.org/wiki/Landline
http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_phone
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_television
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
http://en.wikipedia.org/wiki/OTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Net_income
http://en.wikipedia.org/wiki/OTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset
http://en.wikipedia.org/wiki/Asset
http://en.wikipedia.org/wiki/OTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/Equity_(finance)
http://en.wikipedia.org/wiki/OTE
http://en.wikipedia.org/wiki/OTE
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary
http://en.wikipedia.org/wiki/Subsidiary
http://www.ote.gr/


2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ   
 

 Μία επιτυχημένη δήλωση αποστολής θα πρέπει να 
απαντάει σε 3 κρίσιμες ερωτήσεις: 

 
1. Τι είδους επιχείρηση θα είμαστε στο μέλλον; 

(ενδεχόμενες αλλαγές στο προϊόν/υπηρεσία ή τον κλάδο 
δραστηριοποίησης) 

2. Ποιοι είναι οι στόχοι μας; (τι θέλει να επιτύχει σε 
σχέση με τα μερίδια αγοράς και τον ανταγωνισμό) 

3. Πως θα κερδίσουμε συγκριτικό πλεονέκτημα στην 
αγορά; (σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο 
επίτευξης των στόχων της επιχείρησης) 
 



         Αποστολή  

   Αποστολή μας είναι να ανταποκρινόμαστε στις 
προσδοκίες των πελατών μας με καινοτόμες 
τεχνολογίες , που παρέχουν υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας στη σύγχρονη ανταγωνιστική αγορά. 
Στοχεύουμε επίσης, στη συνεχή βελτίωση της 
εταιρείας εσωτερικά, αναπτύσσοντας τις 
δυνατότητες και τις δεξιότητες των στελεχών μας σε 
όλα τα επίπεδα, παραμένοντας στην πρώτη γραμμή 
της καινοτομίας. 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τι είναι; 

Το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης είναι ο χώρος, όπου 
η διοίκηση της επιχείρησης πρέπει να αναζητεί ευκαιρίες και 

πιθανές απειλές 

Αποτελείται: 
 Από το Ευρύτερο-μάκρο Περιβάλλον (που επηρεάζει κάθε 

επιχείρηση) 
 Από το Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον (που επηρεάζει 

μόνο το συγκεκριμένο κλάδο που δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση) 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το Ευρύτερο-μάκρο Περιβάλλον 

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τα επιμέρους στοιχεία του Ευρύτερου-μάκρο 
Περιβάλλοντος 

Οικονομικό ΑΕΠ, επιτόκιο, προσφορά χρήματος, πληθωριστικές τάσεις, ανεργία, 
μισθοί, τιμές, υποτίμηση/ανατίμηση νομίσματος, διαθεσιμότητα και 
κόστος ενέργειας 

Πολιτικό-Νομικό Νόμοι, φορολογία, προστασία περιβάλλοντος, ειδικά κίνητρα, κανονισμοί 
εμπορίου, πολιτική σταθερότητα 

Κοινωνικό Η θέση της γυναίκας στην εργασία, η διανομή του εισοδήματος, οι 
αλλαγές στον τρόπο ζωής, ο καταναλωτισμός, το επίπεδο μόρφωσης, η 
στάση απέναντι στην εργασία και τον ελεύθερο χρόνο 

Δημογραφικό Το μέγεθος του πληθυσμού και ο ρυθμός αύξησής του, ο μ.ο. ζωής, η 
ηλικιακή δομή, το εθνικό μίγμα, η διανομή του εισοδήματος, οι 
δημογραφικές τάσεις 

Τεχνολογικό  Εθνικές δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, βιομηχανικές δαπάνες για 
έρευνα και ανάπτυξη, προστασία ευρεσιτεχνιών, νέα προϊόντα, 
αυτοματισμοί 

Παγκόσμιο Άνοιγμα νέων αγορών, αλλαγές στις υφιστάμενες αγορές, πολιτικά και 
πολιτισμικά δρώμενα ανά τον κόσμο, χαρακτηριστικά διεθνών αγορών 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
H ανάλυση PEST: Εργαλείο κατανόησης του μάκρο –περιβάλλοντος 
και αξιολόγησης της επίδρασης του στην επιχείρηση 

 PEST 
• Political/Legal, Economic, Sociο-Cultural, Technological 

 PEST – DG 
• PEST + Demographic + Global 

 PESTEL ή PESTLE 
• PEST + Ecological + Legal 

 STEEPLE 
• PESTEL + Ethics 

 STEEPLED 
• STEEPLE + Demographic 
 

 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Το Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

ΑΠΕΙΛΗ ΑΠΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΩΝ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 



3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Παράγοντες που προσδιορίζουν το Ανταγωνιστικό 
Μίκρο Περιβάλλον 

Απειλή εισόδου 
νέων 
ανταγωνιστών 

Οικονομίες κλίμακας, απαιτήσεις σε κεφάλαια, διαφοροποίηση 
προϊόντος, πρόσβαση σε κανάλια διανομής, νομικοί περιορισμοί, φόβος 
αντίδρασης από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις 

Διαπραγματευτική 
δύναμη 
προμηθευτών 

Αριθμός προμηθευτών, μέγεθος και σημασία του αγοραστή, βαθμός 
διαφοροποίησης προϊόντων του προμηθευτή, δυνατότητα 
υποκατάστασης προϊόντων προμηθευτή, δυνατότητα κάθετης 
ολοκλήρωσης των προμηθευτών προς τα εμπρός 

Διαπραγματευτική 
δύναμη αγοραστών 

Μέγεθος αγοραστή, αριθμός προμηθευτών, πληροφορίες για το κόστος 
της εταιρείας, ευαισθησία των αγοραστών στην τιμή, χαρακτηριστικά του 
προϊόντος, κάθετη ολοκλήρωση των αγοραστών προς τα πίσω 

Απειλή από τα 
υποκατάστατα 
προϊόντα 

Ύπαρξη «κοντινών» υποκαταστάτων, επίδραση της τιμής, τάση 
καταναλωτών προς τα υποκατάστατα 

Υφιστάμενος 
ανταγωνισμός 

Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς, χαρακτηριστικά ανταγωνιστών, υψηλά 
σταθερά κόστη και οικονομίες κλίμακας, προσπάθειες για αύξηση 
μεριδίου αγοράς, έλλειψη διαφοροποίησης στα προϊόντα, ύπαρξη 
υψηλών εμποδίων εξόδου 



 
1.Opportunities: Ευκαιρίες, οποιαδήποτε ευνοϊκή συνθήκη στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης / οργάνωσης. 
Παράγοντες ή εξελίξεις λ.χ. πολιτικές, οικονομικές και 
τεχνολογικές αλλαγές  που αν αξιοποιηθούν θα διευκολύνουν 
την υλοποίηση της στρατηγικής 

 
1.Threats: Απειλές, οποιαδήποτε ανεπιθύμητη κατάσταση στο 

εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης /οργάνωσης που είναι 
δυνητικά ζημιογόνο για τη στρατηγική της – εμπόδια στην 
ομαλή πορεία υλοποίησης της στρατηγικής 

 
 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Αποτελέσματα Ανάλυσης Εξωτερικού περιβάλλοντος 

Μ
ΕΛ

ΛΟ
Ν

  



  

Α. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
• Είσοδος σε νέες αγορές ή τμήματα; 
• Προσθήκη νέων προϊόντων στην 

υπάρχουσα γκάμα; 
• Διαφοροποίηση σε συσχετισμένα 

προϊόντα;   
• Προσθήκη συμπληρωματικών 

προϊόντων;  
• Κάθετη ολοκλήρωση; 
• Ταχύτερη ανάπτυξη αγοράς; 

 

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 
 
•Πιθανή είσοδος νέων 
ανταγωνιστών; 

•Αυξανόμενες πωλήσεις 
υποκατάστατων προϊόντων;  

•Χαμηλή ανάπτυξη αγοράς; 
•Ενάντιες  κυβερνητικές πολιτικές; 
•Αυξανόμενες ανταγωνιστικές 
πιέσεις; 

•Ευάλωτη στην ύφεση; 
•Αυξανόμενη διαπραγματευτική 
δύναμη των πελατών  και των 
προμηθευτών; 

•Μεταλλασόμενες ανάγκες και 
προτιμήσεις των αγοραστών; 

•Δυσμενείς δημογραφικές αλλαγές; 

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Τι είναι; 

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης αναφέρεται στους 
πόρους και τις ικανότητες της επιχείρησης, καθώς και στον 

τρόπο με τον οποίον τους εκμεταλλεύεται 

Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος βασίζεται: 
 Στη θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων της Επιχείρησης 
 Στη θεώρηση της επιχείρησης ως Αλυσίδα Αξίας 



Ποιοι είναι οι πόροι της επιχείρησης; 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η Θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων 

ΠΟΡΟΙ 
•Υλικοί 
•Άυλοι 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 
•Ομάδες πόρων 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

•Πηγές συγκριτικού 
πλεονεκτήματος 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Είναι πηγή 

Είναι πηγή 

Είναι βάση για: 

Οδηγούν σε: 



4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Η Αλυσίδα Αξίας  

Εσωτερική υποδομή (Στρατηγική ηγεσία, λογιστήριο, χρηματοδοτική διοίκηση, 
στρατηγικός προγραμματισμός) 

Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (Στελέχωση, εκπαίδευση κλπ.) 

Έρευνα και ανάπτυξη (Τεχνολογία, βελτίωση προϊόντων κλπ.) 

Προμήθειες (Α΄ύλες, εξοπλισμός κλπ.) 

ΚΥΡΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

ΥΠ
Ο

ΣΤ
Η

ΡΙ
Κ
ΤΙ

Κ
ΕΣ

  
Λ
ΕΙ

ΤΟ
ΥΡ

ΓΙ
ΕΣ

 

Α 
Ξ 
Ι 
Α 



1. Strengths:  Πλεονεκτήματα, δυνάμεις, 
ικανότητες που μπορεί να χρησιμοποιήσει μία 
επιχείρηση για να πετύχει τους στόχους της 
 

2. Weaknesses: Αδυναμίες, περιορισμοί, 
σφάλματα ή ελλείψεις στην οργάνωση που 
εμποδίζουν την επίτευξη των στόχων της. 
Μειονεκτήματα ή αδυναμίες σύμφωνα με την 
υπάρχουσα κατάσταση 
 

 

 

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
Αποτελέσματα Ανάλυσης Εσωτερικού περιβάλλοντος 

ΠΑ
ΡΟ

Ν
  



 
          Μήτρα SWOT/ – Διαμόρφωση  4 τύπων στρατηγικών  

Εξω
τερικό Π

εριβάλλον 

        
       Απ

ειλές  

Επιφυλακτικές στρατηγικές  (S-T) 
εκμετάλλευση των ισχυρών σημείων 
για να αποφευχθούν ή να μειωθούν 
οι απειλές 

Αμυντικές στρατηγικές W-T 
αμυντικές τακτικές για να 
περιοριστούν τα αδύναμα σημεία και 
να αποφευχθούν οι απειλές 

       Ευκαιρίες  

 Δυναμικές Στρατηγικές  (S-O) 
εκμετάλλευση των ισχυρών 
σημείων για να αξιοποιηθούν οι 
ευκαιρίες  

Προσεγμένων προσαρμογών και 
βελτιώσεων ( W-O) 
βελτίωση των αδύναμων σημείων 
που εμποδίζουν την αξιοποίηση των 
ευκαιριών  

ΔΥΝΑΜΕΙΣ Αδυναμίες  

 
Ε σ ω τ ε ρ ι κ ό  π ε ρ ι β ά λ λ ο ν   



Παράδειγμα μήτρας SWOT 



5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής 

1. Το εταιρικό επίπεδο 
2. Το επίπεδο κάθε μίας από τις στρατηγικές επιχειρηματικές 

μονάδες 
3. Το επίπεδο των επιμέρους λειτουργιών 

ΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΠΡΟΪΟΝ Α ΠΡΟΪΟΝ Β ΠΡΟΪΟΝ Γ 

ΕΡΕΥΝΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 

1 

2 

3 



5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Περιεχόμενο στρατηγικής και επίπεδα 

Είδος στρατηγικής Περιεχόμενο 
Εταιρικό επίπεδο Αποστολή και όραμα επιχείρησης, νέα αντικείμενα 

εργασιών ή απαλοιφή άλλων, ανάπτυξη 
διασυνδέσεων και συνεργασιών, συντονισμός των 
επιχειρηματικών μονάδων 

Επιχειρηματικές 
μονάδες 

Αντιμετώπιση ανταγωνισμού, επίτευξη 
συγκριτικού/ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

Επιμέρους λειτουργίες Επίτευξη επιμέρους στόχων (π.χ. μάρκετινγκ, 
παραγωγής, ανθρώπινων πόρων κλπ.) 

Τα 3 επίπεδα στρατηγικής θα πρέπει να βρίσκονται σε αρμονία μεταξύ 
τους και να αλληλοενισχύονται, ώστε να κατανέμονται ορθολογικά οι 

πόροι και να μεγιστοποιείται η συνολική απόδοση της επιχείρησης 



5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Σύγκλιση επιπέδων στρατηγικής 

Λειτουργίες 

Ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα 

Ανταγωνιστική 
στρατηγική για 

κάθε SBU 
(Προϊόν ή 

Υπηρεσία ) 

Λειτουργικές 
στρατηγικές 

Υποστηρίζουν 

Επιχειρηματική 
στρατηγική 



5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Είδη στρατηγικών 

ΕΠΙΠΕΔΟ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Εταιρικό επίπεδο Στρατηγικές Σταθερότητας •Στρατηγική καμίας αλλαγής 
•Στρατηγική συγκομιδής κερδών 
•Στρατηγικό διάλειμμα 

Στρατηγικές Ανάπτυξης •Κάθετης ολοκλήρωσης 
•Οριζόντιας ολοκλήρωσης 
•Διαφοροποίησης δραστηριοτήτων 
•Συγκέντρωσης – διείσδυσης αγοράς 
•Ανάπτυξης αγοράς 
•Ανάπτυξης προϊόντων 

Στρατηγικές Διάσωσης - 
Αναστροφής 

•Ανόρθωσης 
•Αποεπένδυσης 
•Αιχμαλωσίας 
•Ρευστοποίησης 

Επιχειρηματικές 
μονάδες 

Στρατηγικές Επίτευξης Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος 

•Ηγεσίας κόστους 
•Διαφοροποίησης 
•Εστίασης 

Διεθνοποίηση Στρατηγικές Διεθνοποίησης •Διεθνής ανταγωνιστική στρατηγική 
•Εταιρική στρατηγική διεθνοποίησης 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Επιλογή της κατάλληλης Στρατηγικής Ανάπτυξης 

Μία επιχείρηση μπορεί: 
 Να εστιάσει στα υπάρχοντα προϊόντα και τις υπάρχουσες αγορές 

(στρατηγική διείσδυσης-συγκέντρωσης αγοράς),  
 Να επεκταθεί σε νέες αγορές με τα υπάρχοντα προϊόντα της (στρατηγική 

ανάπτυξης αγοράς), ή  
 Να επεκταθεί με νέα προϊόντα στις υπάρχουσες αγορές (στρατηγική 

ανάπτυξης προϊόντων) 

Στρατηγική 
Διείσδυσης – 

Συγκέντρωσης της 
αγοράς 

Στρατηγική 
Ανάπτυξης 
Προϊόντων 

Στρατηγική 
Διαφοροποίησης 
Δραστηριοτήτων 

Στρατηγική 
Ανάπτυξης Αγοράς 

Νέα Προϊόντα Υπάρχοντα Προϊόντα 

Υπάρχουσες  
Αγορές 

Νέες Αγορές 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στρατηγική συγκέντρωσης – διείσδυσης 
αγοράς 

 Η στρατηγική συγκέντρωσης αγοράς σημαίνει ότι η επιχείρηση αποφασίζει να 
διαθέσει τους πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, μιας αγοράς ή 
μιας καινούργιας τεχνολογίας. Αυτό μπορεί να γίνει με 3 τρόπους: 

 Με την αύξηση της χρήσης του προϊόντος από τους υπάρχοντες πελάτες (π.χ. 
αύξηση χρήσης προϊόντος, μείωση χρόνου ζωής, νέες χρήσεις, κίνητρα τιμής κλπ.) 

 Με την προσέλκυση των πελατών των ανταγωνιστών (π.χ. διαφοροποίηση 
προϊόντος, προώθηση προϊόντος, χαμηλότερη τιμή κλπ.) 

 Με την προσέλκυση μη χρηστών του προϊόντος (π.χ. υποκίνηση δοκιμαστικής 
χρήσης, διαφήμιση νέων χρήσεων κλπ.)  

 Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 
 Οι παρούσες αγορές δεν είναι κορεσμένες 
 Υπάρχει περιθώριο αύξησης της χρήσης του προϊόντος από τους υφιστάμενους 

καταναλωτές 
 Τα μερίδια αγοράς μειώνονται και η αγορά αναπτύσσεται 
 Οικονομία κλίμακας μπορεί να προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτήματα 
 Ο κλάδος δεν είναι αντικείμενο τεχνολογικών καινοτομιών 
 Υπάρχουν εμπόδια εισόδου νέων τεχνολογιών 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στρατηγική ανάπτυξης αγοράς 

 Η στρατηγική ανάπτυξης αγοράς σημαίνει ότι η επιχείρηση προσπαθεί να 
προωθήσει υπάρχοντα προϊόντα σε νέες αγορές: 

 Με την ανάπτυξη επιπλέον γεωγραφικών περιοχών (π.χ. σε εθνικό ή διεθνές 
επίπεδο) 

 Με την προσέλκυση πελατών από άλλα τμήματα της αγοράς (π.χ. με 
παραλλαγές προϊόντων) 

 Με την είσοδο σε νέα κανάλια διανομής  

 Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 
 Υπάρχουν νέα, όχι ακριβά και ταυτόχρονα αξιόπιστα κανάλια διανομής 
 Υπάρχουν ανεκμετάλλευτες ή μη κορεσμένες αγορές 
 Η επιχείρηση έχει υπερβάλλουσα παραγωγική δυναμικότητα και πρέπει να τη 

διοχετεύσει 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων 

 Η στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων σημαίνει ότι αναπτύσσονται νέα προϊόντα 
για τις υπάρχουσες αγορές ή επιχειρούνται σημαντικές τροποποιήσεις των 
υπαρχόντων προϊόντων: 

 Με την ανάπτυξη νέων χαρακτηριστικών των προϊόντων (π.χ. αλλαγές 
χρώματος, σχήματος κλπ.) 

 Με την ανάπτυξη ποιοτικών παραλλαγών του προϊόντος 
 Με την ανάπτυξη επιπλέον μεγεθών και μοντέλων 

 Η στρατηγική αυτή ενδείκνυται όταν: 
 Η επιχείρηση διαθέτει επιτυχημένα προϊόντα που όμως βρίσκονται σε φάση 

ωρίμανσης 
 Η επιχείρηση ευνοείται από τις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις σε ένα δεδομένο 

κλάδο 
 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Διάγνωση αιτιών αποτυχίας 

 Η γνώση των συνθηκών που κάνουν μία επιχείρηση 
προβληματική είναι καθοριστική για τη επιλογή της στρατηγικής που θα 

ακολουθηθεί 

 Συμπτώματα – ενδείξεις αποτυχίας: 
 Η άσχημη προσαρμογή στο περιβάλλον. Αυτή μπορεί να μεταφράζεται, είτε σε 

αδυναμία προσαρμογής των προϊόντων στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις, είτε σε 
αδυναμία διαφοροποίησης και υιοθέτησης νέων τρόπων ανταγωνισμού. 

 Η απουσία εσωτερικού έλεγχου. Αφορά κυρίως επιχειρήσεις που είτε αναπτύσσονται 
με μεγάλη ταχύτητα, είτε αναπτύσσονται μέσω εξαγορών / συγχωνεύσεων 

 Η υπερβολική ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου. Κυρίως σε επιχειρήσεις που 
προβαίνουν σε επεκτατικές κινήσεις, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τη διαθεσιμότητα 
των πόρων 

 Ορισμένοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες, όπως οι κυβερνητικές πολιτικές, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις και οι φυσικές καταστροφές, που είναι πέρα από τον έλεγχο της 
επιχείρησης. 

 Συνδυασμός των παραπάνω, αφού ένα πρόβλημα συχνά προκύπτει από κάποιο άλλο. 



6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ 
Στρατηγική ανόρθωσης 

Η στρατηγική ανόρθωσης σημαίνει ότι η επιχείρηση έχει για μακρύ χρονικό διάστημα 
χαμηλή απόδοση, κάτω από το ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο. Η στρατηγική ανόρθωσης πρέπει 
να αντιμετωπίσει τα κάτωθι: 
Τους περιορισμένους πόρους (έλλειψη ταμειακών ροών, υψηλή δανειακή επιβάρυνση, 
αδυναμία χρηματοδότησης επενδύσεων) 
Το άσχημο ηθικό των εργαζομένων (αποχωρήσεις, συγκρούσεις, έλλειψη εμπιστοσύνης) 
Προβλήματα από ομάδες ενδιαφερομένων (μέτοχοι, πελάτες και προμηθευτές 
παρουσιάζονται επιφυλακτικοί  ως προς τη στήριξή της) 
Πίεση χρόνου (αντικειμενικοί χρονικοί περιορισμοί και πιστωτές πιέζουν την επιχείρηση) 

 Τα στάδια της στρατηγικής ανόρθωσης είναι: 
1. Το στάδιο συρρίκνωσης / σμίκρυνσης: συγκράτηση χρηματικών ροών, περικοπές 

εργαζομένων, μείωση εξόδων, παύση συνεργασιών με οριακούς πελάτες, μείωση 
ιεραρχικών επιπέδων 

2. Το στάδιο της σταθεροποίησης: βελτίωση περιθωρίων κέρδους, καλύτερη 
προσαρμογή στο μίγμα προϊόντων, εστίαση σε αποδοτικές αγορές, προσανατολισμός σε 
νέες δραστηριότητες 

3. Το στάδιο αναδόμησης: ανάπτυξη νέων προϊόντων, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, επιθετικές διαφημιστικές εκστρατείες, ανανέωση κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού, ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εισαγωγή νέων τεχνολογιών 

 



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
Συγκριτικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

Συγκριτικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι η δυνατότητα 
μιας επιχείρησης να αποδίδει περισσότερο από τις 

υπόλοιπες του κλάδου στον οποίο ανήκει 

 Βασικά χαρακτηριστικά του συγκριτικού/ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος είναι ότι:  
1. Δημιουργεί ατελείς συνθήκες ανταγωνισμού 
2. Είναι διατηρήσιμο 
3. Ταιριάζει σε εξωστρεφή περιβάλλοντα 
4. Οδηγεί σε μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους 

 



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ  
Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

Ανώτερη Ποιότητα 

Ανώτερη  
Αποτελεσμα- 

τικότητα 
 

Ανώτερη 
Ανταπόκριση στις 
Απαιτήσεις των 

Πελατών 

Ανώτερη Καινοτομικότητα  
 

Ανταγωνιστικό 
 Πλεονέκτημα 

 

•Ηγεσία Κόστους  
•Διαφοροποίηση 

Β. Παπαδάκης 



Ανταγωνιστικό  
Πλεονέκτημα 

Πλεονέκτημα  
Διαφοροποίησης 

Πλεονέκτημα όμοιο προϊόν 
χαμηλότερο 

κόστος  

υψηλή τιμή 
μοναδικό  
προϊον  

Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

Πηγή: Grant R.M., Contemporary Strategy Analysis:Concepts, Techniques, Applications, Blackwell 
           Business, 1998 , Third Edition , page 190 Β. Παπαδάκης 



Ανταγωνιστικές Στρατηγικές  
(Generic Business Level Strategies) 

Χαμηλό Κόστος/  
Χαμηλή Τιμή 

Μοναδικότητα 

Πηγή Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος 

Ανταγω- 
νιστικό  
Εύρος 
 
(Breadth of 
Competitive 
Scope) 

Ευρεία  
Αγορά 

Νησίδα/ες  
της  

αγοράς  

Εστίαση με 
Διαφοροποίηση 

(Focused Differen- 
tiation) 

Cost 
Leadership 

Διαφοροποίηση 
(Differen- 

tiation) 

Εστίαση με  
Ηγεσία Κόστους 

(Focused Low 
Cost) 

Ηγεσία Κόστους 
(Cost 

Leadership) 

Στρατηγική 
συνδυασμού κόστους 
– αξίας (Best Cost 
Provider Strategy) 



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
 Στρατηγική ηγεσίας κόστους 

 Η στρατηγική ηγεσίας κόστους εφαρμόζεται όταν η 
επιχείρηση έχει ως στόχο να ξεπεράσει τους ανταγωνιστές 
της επιτυγχάνοντας χαμηλότερο κόστος στην παραγωγή 
προϊόντων ή / και υπηρεσιών. Τα χαρακτηριστικά της 
επιχείρησης αυτής είναι: 

 Απευθύνεται συνήθως στο σύνολο της αγοράς 
 Επιδιώκει μεγάλους όγκους παραγωγής 
 Χρησιμοποιεί τεχνικές μαζικής παραγωγής 
 Επενδύει μεγάλα κεφάλαια για να ανακαλύψει τρόπους 

μείωσης του κόστους 
 Έχει πολύ καλή προσβασιμότητα σε α΄ύλες 



7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ 
Στρατηγική διαφοροποίησης 

Αποσκοπεί στην παροχή προϊόντων τα οποία 
διαφοροποιούνται από τα ανταγωνιστικά 

 
Εξαρτάται από: 
 
Τον προσδιορισμό και την κατανόηση του 

στρατηγικού πελάτη  
Τον προσδιορισμό των κύριων ανταγωνιστών 
 
 

 


	Slide Number 1
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
	Εισαγωγή στη Στρατηγική �των Επιχειρήσεων ��ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ �
	Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων� ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - Τι είναι;
	1. Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων�Η σημασία της στρατηγικής
	1.Εισαγωγή στη Στρατηγική των Επιχειρήσεων�                              Μοντέλο Στρατηγικής Διοίκησης
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	2. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ  �
	         Αποστολή 
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Τι είναι;
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Το Ευρύτερο-μάκρο Περιβάλλον
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Τα επιμέρους στοιχεία του Ευρύτερου-μάκρο Περιβάλλοντος
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ �H ανάλυση PEST: Εργαλείο κατανόησης του μάκρο –περιβάλλοντος και αξιολόγησης της επίδρασης του στην επιχείρηση
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Το Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον
	3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Παράγοντες που προσδιορίζουν το Ανταγωνιστικό Μίκρο Περιβάλλον
	� 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ �Αποτελέσματα Ανάλυσης Εξωτερικού περιβάλλοντος
	 
	4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Τι είναι;
	Ποιοι είναι οι πόροι της επιχείρησης;
	4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Η Θεωρία των Πόρων και των Ικανοτήτων
	4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ�Η Αλυσίδα Αξίας 
	4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ �Αποτελέσματα Ανάλυσης Εσωτερικού περιβάλλοντος
	��          Μήτρα SWOT/ – Διαμόρφωση  4 τύπων στρατηγικών 
	Slide Number 25
	5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ�Επίπεδα διαμόρφωσης στρατηγικής
	5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ�Περιεχόμενο στρατηγικής και επίπεδα
	5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ�Σύγκλιση επιπέδων στρατηγικής
	5. ΕΙΔΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ�Είδη στρατηγικών
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ�Επιλογή της κατάλληλης Στρατηγικής Ανάπτυξης
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ�Στρατηγική συγκέντρωσης – διείσδυσης αγοράς
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ�Στρατηγική ανάπτυξης αγοράς
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ�Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ�Διάγνωση αιτιών αποτυχίας
	6. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ - ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ�Στρατηγική ανόρθωσης
	7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ�Συγκριτικό/ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
	7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ �Πηγές Ανταγωνιστικού Πλεονεκτήματος
	Slide Number 38
	Slide Number 39
	7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ� Στρατηγική ηγεσίας κόστους
	7. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ�Στρατηγική διαφοροποίησης

