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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1. Γιατί είναι αναγκαία η στρατηγική; (Τελικές 2007-2008) 

Η στρατηγική είναι αναγκαία για τους εξής λόγους: 

 Θέτει κατευθύνσεις (πως η επιχείρηση θα πραγματοποιήσει την αποστολή και το όραμα της;) 

 Υποστηρίζει τη λήψη ομοιόμορφων αποφάσεων (όταν υπάρχει ξεκάθαρη, κατανοητή και αποδεκτή 

απο όλους στρατηγική, οι αποφάσεις που λαμβάνονται κινούνται προς την επίτευξη συγκεκριμένων 

στρατηγικών στόχων) 

 Συγκεντρώνει την προσπάθεια και συντονίζει δραστηριότητες 

 Ορίζει την επιχείρηση και τη θέση της απέναντι στον ανταγωνισμό (προσδιορίζει την προσωπικότητα 

της επιχείρησης, σε ποιές επιχειρηματικές δράσεις έχει παρουσία και τοποθετείται έναντι των 

ανταγωνιστών της) 

 Μειώνει την αβεβαιότητα(μέσω της στρατηγικής, ξεχωρίζει καλύτερα ευκαιρίες και απειλές) 

 Μπορεί να προσδώσει ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα(επιτρέπει στις επιχειρήσεις να 

επιτύχουν αρμονική σύνδεση ανάμεσα στις εσωτερικές τους δυνατότητες και το εξωτερικό τους 

περιβάλλον και αυτό τελικά τους προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα).  
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2. Αναφερθείτε περιεκτικά στον διευρυμένο ορισμό της στρατηγικής των 

«5 Ps» του Mintzberg (Τελικές Εξετάσεις 2010-2011) 

 

Σύμφωνα με τον Mintzberg, η στρατηγική μπορεί να ειδωθεί υπό το πρίσμα των εξής 5 διαστάσεων: 

 Ως σχέδιο (plan): έλεγχος πραγματοποίησης συγκεκριμένων στόχων και πρόληψη μελλοντικών 

γεγονότων 

 Ως τέχνασμα (ploy): σχεδιασμός ενεργειών που θα της δώσουν προβάδισμα να ξεπεράσει τους 

ανταγωνιστές της 

 Ως υπόδειγμα (pattern): εξέταση από την πλευρά της πραγματοποίησης των αποτελεσμάτων 

 Ως τοποθέτηση (position): ορίζει ποια θέματα θα καλύψει η στρατηγική  

 Ως προοπτική (perspective): σχετίζεται με την ιδεολογία στο εσωτερικό της και την ιδεολογία των 

ατόμων που την απαρτίζουν.  

Τα 5 αυτά στοιχεία αλληλοσυμπληρώνονται και χρειάζονται όλα για να εξεταστούν οι πολυάριθμες πτυχές της 

πολύπλοκης έννοιας της στρατηγικής.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

3. Ποιες είναι οι βασικές κατηγορίες παραγόντων που λαμβάνονται 

υπόψη κατά την ανάλυση του ευρύτερου μακρο-περιβάλλοντος; 

(Επαναληπτικές Εξετάσεις 2004-2005) 

Οι βασικές κατηγορίες είναι οι εξής: 

 Οικονομικό περιβάλλον: αναφέρεται στην κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα οικονομικά μεγέθη της 

χώρας στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση και στις γενικότερες οικονομικές εξελίξεις που 

μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία της.  

 Τεχνολογικό περιβάλλον: αφορά στις τεχνολογικές τάσεις ή τα τεχνολογικά επιτεύγματα που 

λαμβάνουν χώρα έξω από την αγορά και μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την επιχείρηση και την 

στρατηγική της.  

 Πολιτικό – νομικό περιβάλλον: αναφέρεται στους νόμους, τους κυβερνητικούς φορείς και τις διάφορες 

ομάδες πίεσης που επηρεάζουν τους σύγχρονους οργανισμούς άμεσα ή έμμεσα 



Eclass4u.gr 
2105711484 - 6970401981 
 4 

 Κοινωνικό – πολιτιστικό περιβάλλον: αναφέρεται σε παράγοντες όπως είναι οι αλλαγές στον τρόπο 

ζωής, η θέση της γυναίκας, το μορφωτικό επίπεδο κλπ. 

 Δημογραφικό περιβάλλον: αναφέρεται σε παράγοντες όπως το μέγεθος του πληθυσμού, η 

γεωγραφική του κατανομή, η ηλικιακή του δομή κλπ.  

 Παγκόσμιο περιβάλλον: περιλαμβάνει τους παράγοντες που αφορούν στις νέες αγορές διεθνώς, τις 

υπάρχουσες διεθνείς αγορές, τα διεθνή πολιτικά και πολιτιστικά δρώμενα κλπ. 

4. Δώστε με ένα διάγραμμα το Πλαίσιο των 5 δυνάμεων του Porter γι την 

ανάλυση του ανταγωνισμού. Αναπτύξτε τους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις ενός κλάδου καθώς και την απειλή εισόδου 

νέων ανταγωνιστών. 

 

SOS το διάγραμμα βρίσκεται στη σελ. 71 του βιβλίου του Παπαδάκη 

Οι 5 δυνάμεις του Porter είναι : 

 η απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων: η απειλή αυτή περιορίζεται όταν στον κλάδο υπάρχουν 

οικονομίες κλίμακας (όσο μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντων τόσο μικρότερο το κόστος ανά μονάδα), 

όταν οι απαιτήσεις σε κεφάλαια είναι υψηλές, όταν τα κοστολογικά πλεονεκτήματα είναι υπέρ των 

επιχειρήσεων που ήδη δραστηριοποιούνται στον κλάδο, όταν το προϊόν είναι διαφοροποιημένο, όταν 

είναι δύσκολη η πρόσβαση στα κανάλια διανομής, όταν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί και όταν είναι 

σημαντικός ο φόβος αντιδράσεων από τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

 η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών : οι προμηθευτές είναι περισσότερο ισχυροί ως 

προς τη διαπραγματευτική τους δύναμη όταν είναι λίγοι σε αριθμό, όταν οι αγοραστές δεν είναι 

μεγάλοι, όταν ο βαθμός διαφοροποίησης του προϊόντος που προσφέρουν είναι υψηλός, όταν δεν 

υπάρχουν πολλές δυνατότητες για την υποκατάσταση των προϊόντων τους και όταν υπάρχουν 

δυνατότητες για την κάθετη ολοκλήρωση τους προς τα εμπρός ώστε να διαθέτουν μόνοι τους τα 

προϊόντα τους στο κοινό είτε παράγοντας ένα προϊόν οι ίδιοι με αποτέλεσμα να γίνουν ανταγωνιστές 

των πελατών τους. 

 η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών : οι αγοραστές είναι περισσότερο ισχυροί όταν είναι 

μεγάλοι, επομένως απορροφούν μεγάλες ποσότητες από τις επιχειρήσεις, όταν είναι λόγοι σε αριθμό, 

όταν έχουν πλήρη πληροφόρηση για το κόστος της επιχείρησης, όταν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ως 

προς τις τιμές, όταν το προϊόν που αγοράζουν δεν είναι σημαντικά διαφοροποιημένο και όταν 
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μπορούν εύκολα να ακολουθήσουν τη στρατηγική ολοκλήρωσης προς τα πίσω και να παράγουν μόνοι 

τους τα προϊόντα που χρειάζονται. 

 η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα : υποκατάστατα είναι εκείνα τα προϊόντα που ικανοποιούν 

ακριβώς την ίδια ανάγκη π.χ. φακοί επαφής – γυαλιά, ζαχαρίνη – φρουκτόζη κλπ. Η απειλή από τα 

υποκατάστατα είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχουν πολλά κοντινά υποκατάστατα, όταν οι τιμές τους είναι 

ανταγωνιστικές και όταν η ροπή των καταναλωτών προς τα υποκατάστατα προϊόντα είναι υψηλή. 

 η ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις επιχειρήσεις που ήδη δραστηριοποιούνται στον 

κλάδο: οι παράγοντες οι οποίοι προσδιορίζουν την ένταση του ανταγωνισμού ανάμεσα στις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις στον κλάδο είναι ο ρυθμός με τον οποίον αναπτύσσεται η αγορά, τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανταγωνιστών, η ύπαρξη υψηλού σταθερού κόστους και οικονομικών 

κλίμακας, οι προσπάθειες των επιχειρήσεων για αύξηση των μεριδίων αγοράς, η έλλειψη 

διαφοροποίησης στα προϊόντα και η ύπαρξη υψηλών εμποδίων εξόδου από τον κλάδο (π.χ. υψηλό 

κόστος εξοπλισμού που έχει με αποτέλεσμα να μην μπορεί να το ρευστοποιήσει κλπ.) 

Με βάση τα στοιχεία της απάντησης αυτής δίνεται απάντηση και στο εξής ερώτημα: 

5. Οι αγοραστές (buyers) έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη 

(bargainingpower) απέναντι στους προμηθευτές τους (suppliers) όταν:  

α. Ο όγκος των αγορών που κάνουν συνιστά ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεων των προμηθευτών 

β. Υπάρχουν λίγοι αγοραστές στην αγορά 

γ. Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές στην αγορά  

δ. Υπάρχουν λίγοι προμηθευτές στην αγορά  

ε. Υπάρχουν πολλά υποκατάστατα προϊόντα στην αγορά 

Επιλέξτε όποια ή όποιες από τις παραπάνω απαντήσεις θεωρείτε σωστές και δικαιολογήστε σύντομα και 

περιεκτικά την απάντηση σας.  

(Τελικές Εξετάσεις 2005-2006) 

Σωστές απαντήσεις είναι οι α, β, γ. Άρα έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική δύναμη όταν απορροφούν 

μεγάλες ποσότητες από τους προμηθευτές, όταν είναι λίγοι επομένως είναι σημαντικοί για τους προμηθευτές 

τους και όταν υπάρχουν πολλοί προμηθευτές επομένως πο αγοραστές θα θέτουν πιο εύκολα τους δικούς τους 

όρους. 
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6. Τι γνωρίζετε για την 6
η

 δύναμη του Porter; (Επαναληπτικές Εξετάσεις 

2005-2006) 

Υποστηρίζεται ότι το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε επιχείρησης μπορεί να προσδιορίζεται και από μια έκτη 

δύναμη : τα συμπληρωματικά προϊόντα ( το ένα χρειάζεται το άλλο για να λειτουργήσει ή απλώς για να 

λειτουργήσει καλύτερα). Οι παράγοντες που προσδιορίζουν τη δύναμη αυτή είναι η ζήτηση για 

συμπληρωματικά αγαθά ( αυξάνεται η ζήτηση για το ένα, αυξάνεται και για το άλλο, άρα οι επιχειρήσεις που 

τα παράγουν έχουν κοινά συμφέροντα) και η επίδραση της τεχνολογίας (η εξέλιξη της τεχνολογίας μπορεί να 

ανατρέψει τις σχέσεις ανάμεσα στα υπάρχοντα προϊόντα). 

 

7. Ανάλυση στρατηγικών ομάδων (Τελικές Εξετάσεις 2004-2005 και 

Επαναληπτικές Εξετάσεις 2008-2009) 

 

Στην ανάλυση αυτή χωρίζουμε τον κλάδο σε ομάδες επιχειρήσεων με βάσει διάφορες παραμέτρους που 

μπορεί να προσδιορίσουν την τοποθέτηση των επιχειρήσεων μέσα στον κλάδο. Τέτοιες παράμετροι μπορεί 

να είναι η γεωγραφική κάλυψη, τα κανάλια διανομής, η τεχνολογική ηγεσία κλπ. (Δείτε σελ. 90 Πίνακας 2.9 

Βιβλίο Παπαδάκη). Αφού επιλέξουμε τις σημαντικές διαστάσεις για τον κλάδο, δημιουργούμε έναν πίνακα στον 

οποίο τοποθετούμε τις ομάδες επιχειρήσεων του κλάδου, δηλαδή των στρατηγικό χάρτη για να εντοπίσουμε 

τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται πιο άμεσα μεταξύ τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Το Κεφάλαιο αυτό είναι από τα πλέον αγαπημένα τους και μπαίνει κάτι σχεδόν σε κάθε 

εξεταστική. Στη συνέχεια παρουσιάζονται όλα τα στοιχεία των ερωτήσεων που έχουν 

ζητηθεί: 

8. Ποιες είναι οι κατηγορίες πόρων; 

 Υλικοί πόροι (μηχανολογικός εξοπλισμός, εγκαταστάσεις κλπ) 

 Ανθρώπινοι πόροι  

 Συστήματα (οι πόροι μιας επιχείρηση έχουν αξία μόνο όταν είναι οργανωμένοι σε συστήματα τα οποία 

εξασφαλίζουν τα απαραίτητα αποτελέσματα) 

 Άυλοι πόροι (π.χ. φήμη και πελατεία) 
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Κάποιοι από τους πόρους είναι τόσο σημαντικοί ώστε να προσφέρουν στην επιχείρηση ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα, εφόσον συνδυαστούν σωστά και δημιουργήσουν ικανότητες. 

9. Ποιες ικανότητες ονομάζονται οριακές και ποιες θεμελιώδεις; 

Οριακές είναι οι ιδιότητες που είτε διαθέτουν και οι ανταγωνιστές είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν (π.χ. οι 

πρώτες ύλες) 

Θεμελιώδεις είναι οι ικανότητες που είναι μοναδικές, δεν τις διαθέτουν οι ανταγωνιστές και δεν μπορούν εύκολα 

να τις μιμηθούν.  Αυτές μας δίνουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (π.χ. η επιχειρηματική κουλτούρα, 

το καλό κλίμα εργασίας κλπ.). 

Οι οριακές είναι απαραίτητες , είναι η αναγκαία συνθήκη, ενώ οι θεμελιώδεις βοηθούν για την αντιμετώπιση 

του ανταγωνισμού και εξασφαλίζουν αποτελεσματικότητα και επιτυχία.  

 

10. Ποιοι παράγοντες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να 

προσδίδει ένας πόρος που έχει στην κατοχή της μια επιχείρηση τη 

δυνατότητα να πετύχει διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα; 

Εξηγήστε συνοπτικά κάθε μία από τις προϋποθέσεις που θα 

αναφέρετε.    

 

Οι πόροι μιας επιχείρησης δεν είναι πάντα ικανοί να της χαρίσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία. 

Δεν αρκεί δηλ. μια επιχείρηση να διαθέτει πόρους (πχ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, καταστήματα σε 

κεντρικά σημεία, καινοτομία  κλπ). Πρέπει τους πολύτιμους πόρους να τους συνδυάζει ώστε να δημιουργεί 

ικανότητες. Προκύπτουν από το σωστό συνδυασμό και την ολοκλήρωση μιας ομάδας πόρων. Διαχωρίζονται 

σε οριακές και θεμελιώδεις / μοναδικές ικανότητες. 

Οριακές ικανότητες: Είτε τις διαθέτουν και οι ανταγωνιστές είτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. 

Θεμελιώδεις ικανότητες: Ολοκλήρωση μιας ομάδας επιμέρους ικανοτήτων (wal mart: άμεση ανταπόκριση στις 

ανάγκες των πελατών της, σύστημα παραγωγής TOYOTA, επιχειρησιακή κουλτούρα / εργασιακό κλίμα 

APIVITA). Ικανότητες που δεν τις διαθέτουν οι ανταγωνιστές και ούτε μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Αυτές 

οι ικανότητες μπορούν να δώσουν διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να οδηγήσουν μια επιχείρηση 

σε στρατηγική ανταγωνιστικότητα. 

Για παράδειγμα : Μια τεχνολογία ή συγκεκριμένες πρώτες ύλες μπορεί να αποτελούν οριακές ικανότητες όταν 
είναι δυνατό να αποκτηθούν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία από τους ανταγωνιστές. Αντίθετα θεμελιώδεις 
ικανότητες μπορεί να είναι η επιχειρησιακή κουλτούρα και το κλίμα εργασίας που ως «κοινωνικά προϊόντα» 
δεν μπορούν να αποτελέσουν εύκολα αντικείμενο αντιγραφής. Το ζητούμενο είναι να αποκτήσει η επιχείρηση 
θεμελιώδεις ικανότητες για την αντιμετώπιση του ανταγωνισμού. Οι οριακές όμως ικανότητες είναι εξίσου 
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απαραίτητες καθώς αυτές αποτελούν την αναγκαία συνθήκη ενώ οι θεμελιώδεις την ικανή για την 
επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και επιτυχία. 

11. Προϋποθέσεις που πληροί μία θεμελιώδης ικανότητα έναντι μιας 

μη θεμελιώδους: 

α. Συμβάλλει σε σημαντικό βαθμό στην αξία όπως την αντιλαμβάνεται ο πελάτης (φιλικότητα προς το χρήστη 
ipod, ipad, iphone κλπ ) 

β. Προσφέρει διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού (ανταγωνιστικά μοναδική ιδιότητα που δεν μπορεί να 
αντιγραφεί από τους ανταγωνιστές) 

γ. Παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές (ικανότητα της Honda στις μηχανές- εισαγωγή της εταιρείας 
σε ποικιλία νέων αγορών και προϊόντων, ικανότητα της 3M σε κόλες και λειαντικά - εισαγωγή της εταιρείας σε 
νέους τομείς / αυτοκόλλητα σημειώσεων post it) 

 

12. Οι πόροι και οι ικανότητες ως βάση Διαμόρφωσης της 

Στρατηγικής 

Οι πόροι και οι ικανότητες παρέχουν τη βασική κατεύθυνση για τη στρατηγική και αποτελούν πρωταρχικές 
πηγές κερδοφορίας. Τα στάδια διαμόρφωσης της στρατηγικής με βάση τη θεώρηση των πόρων και ικανοτήτων 
είναι τα εξής: 

1. Αναγνώριση των πόρων, ταξινόμηση τους και εκτίμηση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

2. Αναγνώριση των ικανοτήτων 

3. Αξιολόγηση της δυνητικής απόδοσης των πόρων και ικανοτήτων 

4. Επιλογή της στρατηγικής 

5. Αναγνώριση ελλείψεων σε πόρους οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν.  

13. Τι γνωρίζετε για την Αλυσίδα Αξίας; 

SOS προσοχή σελ. 199 σχήμα 3.4. βιβλίο Παπαδάκη 

Η αλυσίδα αξίας αναλύει την επιχείρηση στις στρατηγικά κύριες δραστηριότητες της, ούτως ώστε να εξετάζει 

την πορεία του κόστους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση  και τις υπάρχουσες ή δυνητικές πηγές 

διαφοροποίησης της.  Περιλαμβάνει ως κύριες δραστηριότητες τις εξής: 

 Λειτουργίες χειρισμού εισερχόμενων 

 Λειτουργίες Παραγωγής 

 Διαχείριση Εξερχόμενων 

 Μάρκετινγκ και πωλήσεις 

 Υπηρεσίες μετά την πώληση 
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Περιλαμβάνει ως υποστηρικτικές δραστηριότητες της εξής: 

 Προμήθειες – αγορές 

 ‘Ερευνα και Ανάπτυξη 

 Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων 

 Εσωτερικές Υποδομές (γενική διοίκηση, χρηματοδοτική διοίκηση κλπ. 

Οι δραστηριότητες αξίας αποτελούν το θεμέλιο λίθο για την επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. 

 

14. Πώς συνδυάζονται τα µοντέλα Περιβαλλοντικού Καθορισµού και 

Πόρων και Ικανοτήτων για να «δώσουν» ένα Ορθολογικό Μοντέλο 

του Στρατηγικού Μάνατζµεντ;  

∆ύο από τις κύριες σχολές σκέψης για τη διαµόρφωση στρατηγικής µιας επιχείρησης είναι το µοντέλο 

Περιβαλλοντικού Καθορισµού και το µοντέλο Πόρων και Ικανοτήτων. Οι υποστηρικτές της πρώτης 

προσέγγισης θεωρούν ότι η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρµόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα του επιχειρησιακού της περιβάλλοντος. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται οι τρόποι 

αποτελεσµατικής µελέτης του εξωτερικού περιβάλλοντος µιας επιχείρησης και παρουσιάζονται οι διάφορες 

τεχνικές που αναπτύχθηκαν για το σκοπό αυτό (Ενότητες 2.1-2.3). Αντίστοιχα, στο τρίτο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η δεύτερη προσέγγιση, οι υποστηρικτές της οποίας θεωρούν ότι η στρατηγική πρέπει να είναι 

αποτέλεσµα των θεµελιωδών/µοναδικών ικανοτήτων που έχει η επιχείρηση σε σχέση µε τους ανταγωνιστές 

της (Ενότητες 3.2-3.4).  

Ο συνδυασµός των δύο αυτών µοντέλων στρατηγικής δηµιουργεί ένα ορθολογικό µοντέλο, το οποίο αντλεί 

ισχυρά σηµεία και από τα δύο. Το συγκεκριµένο ορθολογικό µοντέλο (Σχήµα 5.1, σελ. 201) αποτελείται από 

τέσσερα βασικά βήµατα: α) την ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, β) το σχηµατισµό της 

στρατηγικής, γ) την εφαρµογή της στρατηγικής, δ) την αξιολόγηση και έλεγχο των αποτελεσµάτων.   

Βασικό εργαλείο του ορθολογικού αυτού µοντέλου είναι η SWOT Analysis (Πίνακας  

5.1, σελ. 202), η οποία διερευνά το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης (προσδιορίζοντας τα ισχυρά και 

αδύναµα σηµεία της), αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον (προσδιορίζοντας τις ευκαιρίες και τις απειλές). Με 

βάση τα συµπεράσµατα που εξάγονται από την ανάλυση αυτή, η επιχείρηση σχεδιάζει και υλοποιεί τη 

στρατηγική της. 

Μία τρίτη προσέγγιση, αυτής της Στρατηγικής Πρόθεσης, υποστηρίζει ότι η επιχείρηση δεν αρκεί να 

προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες του περιβάλλοντος, αλλά πρέπει να οραµατιστεί το µέλλον πριν από 

τους ανταγωνιστές της και να προσπαθήσει να το κάνει πραγµατικότητα. Η προσαρµογή στις συνθήκες του 
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περιβάλλοντος, οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτουν οι επιχειρήσεις, καθώς και η κατά το δυνατόν 

διαµόρφωση του πεδίου δραστηριοποίησης, αποτελούν εξίσου σηµαντικές παραµέτρους για τη συγκρότηση 

και την υλοποίηση µιας επιτυχηµένης στρατηγικής. Το ζητούµενο είναι ο συνδυασµός τους και η αξιοποίηση 

των δυνατοτήτων που προσφέρει η κάθε προσέγγιση (Ενότητα 5.5).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

15. Περιεχόμενο και συστατικά στοιχεία δήλωσης αποστολής 

(Τελικές Εξετάσεις 2006-2007) 

Μια δήλωση αποστολής θα πρέπει να δίνει απάντηση σε 3 ερωτήματα: 

- τι είδους επιχείρηση θα είμαστε στο μέλλον; 

- Ποιοι είναι οι στόχοι μας; 

- Πως θα κερδίσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά; 

Θα πρέπει να παρουσιάζει: 

 Το προϊόν ή την υπηρεσία 

 Την ανάγκη που καλύπτει το προϊόν ή η υπηρεσία 

 Την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί 

 Τον απώτερο στόχο της επιχείρησης 

 Την παρούσα ή επιδιωκόμενη φιλοσοφία – κουλτούρα της επιχείρησης 

 Τις θεμελιώδεις ικανότητες της 

 Το ιδιαίτερο προσωπικό της στοιχείο για το οποίο ξεχωρίζει 

 Το ενδιαφέρον για τους εργαζόμενους, τους μετόχους, τους πελάτες και άλλες ομάδες 

ενδιαφερομένων. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ---επικοινώνησε στα 210-5711484  6970-401981 ή 

στείλε μειλ τώρα στο grammateia.eclass4u@gmail.com 
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