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ΤΟΜΟΣ A-Στρατηγικό Μάνατζμεντ

TA SOS 

Θέματα για ανάπτυξη 
[στο WORD σας ].

Στρατηγική είναι η κατεύθυνση και το εύρος δραστηριοτήτων

μιας επιχείρησης μακροπρόθεσμα, η οποία εξασφαλίζει

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την επιχείρηση μέσω της

διάταξης των πόρων της μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο

περιβάλλον, με στόχο να ανταποκριθεί στις ανάγκες των

αγορών και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των βασικών

ομάδων των ενδιαφερομένων.
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Ποια είναι τα βασικά σημεία της θεωρίας των πόρων και 
των ικανοτήτων; Πώς διαφοροποιούνται οι έννοιες των 

πόρων, ικανοτήτων και θεμελιωδών ικανοτήτων; Ποια είναι 
αυτά τα χαρακτηριστικά των πόρων και ικανοτήτων που 

συμβάλλουν στην δυνατότητα τους να προσφέρουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση; 
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Η θεωρία των πόρων και των ικανοτήτων αναφέρεται ως μια

εσωστρεφής θεώρηση, η οποία προσδιορίζει το εσωτερικό

περιβάλλον της επιχείρησης, χωρίς να παραγνωρίζει τη σημασία του

εξωτερικού της περιβάλλοντος. Οι υποστηρικτές της θεωρίας των

πόρων-ικανοτήτων της επιχείρησης διατείνονται ότι σε μια περίοδο

όπου το εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων μεταβάλλεται με

ταχείς ρυθμούς, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, όπως

οι πόροι και οι ικανότητες, συνθέτουν μία περισσότερο σταθερή βάση

για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της στρατηγικής. Οι πόροι μιας

επιχείρησης δεν είναι ικανοί από μόνοι τους να της χαρίσουν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και επιτυχία, αλλά πρέπει να

συνδυάζονται μεταξύ τους προκειμένου να δημιουργούν ικανότητες

και, τελικά, πλεονεκτήματα .



ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Ποια είναι τα βασικά σημεία της θεωρίας των πόρων και 
των ικανοτήτων; Πώς διαφοροποιούνται οι έννοιες των 

πόρων, ικανοτήτων και θεμελιωδών ικανοτήτων; Ποια είναι 
αυτά τα χαρακτηριστικά των πόρων και ικανοτήτων που 

συμβάλλουν στην δυνατότητα τους να προσφέρουν 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχείρηση; 
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Οι ικανότητες διαχωρίζονται σε:

«Οριακές», όπου καλούνται εκείνες τις οποίες διαθέτουν και οι

ανταγωνιστές ή είναι εύκολο να τις μιμηθούν, και

«Θεμελιώδεις-μοναδικές», όπου καλούνται εκείνες που οι ανταγωνιστές

δεν μπορούν εύκολα να τις μιμηθούν. Μπορούν, δε, να δώσουν στην

επιχείρηση ένα διατηρήσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και στρατηγική

ανταγωνιστικότητα . Είναι βασικό, μια θεμελιώδης ικανότητα να

εκπληρώνει τις εξής 3 προϋποθέσεις:

1. να συμβάλλει δυσανάλογα στην αξία, όπως την αντιλαμβάνεται ο

πελάτης,

2. να προσφέρει διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού και

3. να παρέχει τη δυνατότητα εισόδου σε νέες αγορές,

➔ ενώ ως κύρια χαρακτηριστικά τους είναι ότι θεωρούνται μακρόβιες, δεν

σχετίζονται με ένα

μόνο συγκεκριμένο προϊόν και είναι περιορισμένες σε αριθμό.



Με ποιο τρόπο διαμορφώνεται η στρατηγική μιας 
επιχείρησης με βάση τους πόρους και τις ικανότητες της; 
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- Αναγνώριση και ταξινόμηση των πόρων

- Αναγνώριση των ικανοτήτων της επιχείρησης και διαχωρισμός τους

σε οριακές και θεμελιώδεις-μοναδικές. Αυτές οι ικανότητες που

διαφοροποιούν στρατηγικά την επιχείρηση. Ορίζονται επίσης και ως

σύνολα γνώσεων και έχουν 4 διαστάσεις: α) γνώσεις και ικανότητες

των εργαζομένων β) τεχνικά συστήματα γ) διοικητικά συστήματα δ)

αξίες και νόρμες/κανόνες

- Αποτίμηση της δυνητικής απόδοσης των πόρων και ικανοτήτων

- Σχεδιασμός και επιλογή στρατηγικής

- Εντοπισμός ελλείψεων σε πόρους και ικανότητες



Κριτική της θεωρίας των πόρων και ικανοτήτων
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Η θεωρία των πόρων και ικανοτήτων υποστηρίζει τη δημιουργία

στρατηγικών με βάση τις θεμελιώδεις/μοναδικές ικανότητες που

διαθέτει μια επιχείρηση. Η κεντρική αυτή ιδέα δεν είναι

λανθασμένη και μπορεί να φέρει τα επιθυμητά

αποτελέσματα. Ωστόσο, επειδή οδηγεί σε εσωστρέφεια, υπάρχει

η περίπτωση να δημιουργήσει προβλήματα. Αναλυτικότερα: Συχνά

‘περιχαρακώνονται’ γύρω από τις θεμελιώδεις ικανότητες που τους

έδωσαν την πρωτοπορία στην αγορά στο παρελθόν, δεν

αντιλαμβάνονται τη νέα δυναμική του ανταγωνισμού και συνήθως

χάνουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα τους και ξεπερνιούνται

από τους νέους ανταγωνιστές.

Είναι αναγκαίο να συνυπολογίζει το περιβάλλον στις στρατηγικές

της επιλογές και γενικότερα να χαρακτηρίζεται από ευελιξία στις

θεμελιώδεις της ικανότητες, ώστε να μπορεί να ικανοποιεί τις

διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της. Πολλές επιχειρήσεις

δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις θεμελιώδεις ικανότητες τους.



Θεμελιώδεις Ικανότητες ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Η ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, διαθέτει ανθρώπινο δυναμικό - εργαζόμενους

με άριστες γνώσεις στον τομέα του τουρισμού, οι οποίες προσαρμόζονται

ιδανικά στην πληθώρα πεδίων της συγκεκριμένης βιομηχανίας της

φιλοξενίας. Επίσης, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας

επιτυγχάνει την εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού μέσω του υψηλού

μαθησιακού του επιπέδου στο γλωσσικό πλαίσιο καθώς ομιλεί Ελληνικά,

Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, σε συνδυασμό με την

θέσπιση υψηλών επαγγελματικών στόχων και καινοτόμων ιδεών. Ακόμη,

σημαντικός παράγοντας της εταιρείας υπήρξε ανέκαθεν η συνεχής και διά-

βίου μάθηση και κατάρτιση του προσωπικού, η οποία και επιτυγχάνεται

μέσω του

Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO, που ακολουθεί η εταιρεία, βάσει

του οποίου, ορίζεται η ελάχιστη απαίτηση προσόντων για την πρόσληψη νέων

εργαζομένων, την εκπαίδευση και αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ακολούθως, η εκπαίδευση των στελεχών της επιχείρησης ορίζεται με τον

σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις

ανάγκες της εταιρείας και του προσωπικού της.

Αναλυτικότερα, η εργασιακή θέση ορίζεται μέσω γενικών κριτηρίων, τα οποία

αφορούν κυρίως τα ακόλουθα πλαίσια:

➢ Υπηρεσιακή κατάρτιση και ενδιαφέρον

➢ Πρωτοβουλία και ικανότητα

➢ Ποιοτική και ποσοτική απόδοση βάσει σαφών στόχων

➢ Συνεργασία και τη γενική συμπεριφορά



[1/4]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

A TOMOΣ
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Πολιτικό/ Νομικό Περιβάλλον

Οι πολιτικές συνθήκες που επικρατούν σε μία χώρα έχουν άμεσο

αντίκτυπο και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν. Σε

κάθε πολιτειακή αλλαγή που συμβαίνει αυξάνεται η ανασφάλεια των

επιχειρήσεων καθώς δεν γνωρίζουν ποια θα είναι η στάση της νέας

κυβέρνησης απέναντί τους.

Η χώρα από το 2011έως και σήμερα οδηγήθηκε σε αλλαγή τεσσάρων

κυβερνήσεων, γεγονός που ενέτεινε την πολιτική και οικονομική

ανασφάλεια

Η λειτουργία της εξεταζόμενης εταιρείας αλλά και οι μελλοντικές

προοπτικές της συναρτώνται με την σταθερότητα που προσδίδει στην

χώρα η λειτουργία εντός της ΕΕ καθώς και από τον τρόπο εφαρμογής της

εγχώριας φορολογικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό θα γίνει αναφορά στις

εξής διαστάσεις: Ευμένεια/δυσμένεια του φορολογικού κλίματος απέναντι

στις επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα ειδικά τα τελευταία χρόνια και μετά τις 2

απανωτές κρίσεις, το φορολογικό σύστημα και ειδικότερα οι φορολογικοί

συντελεστές μεταβάλλονται συνεχώς προκαλώντας περαιτέρω ανησυχία

και ανασφάλεια στους επενδυτές και επομένως αστάθεια στην οικονομία.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. [2/4]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Οικονομικό Περιβάλλον

Η οικονομική κρίση κυρίως από το 2010 κι εξής επηρεάζει αρνητική

την εν λόγω εταιρεία δεδομένου ότι μεγάλοι πελάτες της ( πολυεθνικές,

φαρμακευτικές κ.λπ.) έχουν περιορίσει σημαντικά τα budgets τους για

συνεδριακές και εταιρικές εκδηλώσεις.

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα δέχθηκε πιο έντονα τις επιπτώσεις της

οικονομικής κρίσης με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πολύ σοβαρά

προβλήματα στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών, οι οποίες δεν

είναι πλέον σε θέση να εξασφαλίσουν ή εξασφαλίζουν με δυσκολία τη

χρηματοδότηση ακόμα και υγιών επιχειρήσεων ή κλάδων της

οικονομίας όπως ο τουριστικός.

Μια συγκυρία που επηρεάζει την εταιρεία άμεσα είναι η τουριστική

ανάκαμψη και αύξηση των τελευταίων ετών που παρατηρείται στην

Ελλάδα και λόγω της ασφάλειας και σταθερότητας που παρέχει έναντι

άλλων χωρών που πλήττονται από τη διεθνή τρομοκρατία.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. [3/4]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
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Κοινωνικό Περιβάλλον

Το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις και από την

άποψη της καταναλωτικής συμπεριφοράς αλλά και από την άποψη της

στελέχωσης και οργάνωσης των επιχειρήσεων που θα καθορίσει και την

ικανότητα ανάπτυξης και ανταπόκρισης στον ανταγωνισμό. Ιδιαίτερα την

περίοδο προ κρίσης επικρατούσε η τάση στις μεγάλες εταιρείες και

πολυεθνικές η διοργάνωση εταιρικών meetings και για σύσφιξη των

σχέσεων μεταξύ των στελεχών τους με στόχο την αύξηση της

ικανοποίησής του και βελτίωση της αποδοτικότητάς τους. Η τάση αυτή

βέβαια έχει περιοριστεί δραστικά τα τελευταία χρόνια καθώς οι εταιρείες

έχουν περιορίσει σημαντικά τα budgets τους για ανάλογες διοργανώσεις.

Τεχνολογικό Περιβάλλον

Η τεχνολογία επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τον συγκεκριμένο κλάδο, του

οποίου πλέον αποτελεί αναπόσπαστο και απαραίτητο κομμάτι

λειτουργίας του.

Σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος, η τεχνολογική ανάπτυξη και

καινοτομία στον κλάδο του τουρισμού και της διοργάνωσης εκδηλώσεων,

φαίνεται να επιδρά σημαντικά στην ένταση του ανταγωνισμό εντός του

κλάδου. Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία που διαθέτει τα πιο τεχνολογικά

εξελιγμένα μέσα για την διοργάνωση εκδηλώσεων μπορεί να διαθέτει και

το μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνής αγοράς και όχι μόνο της Ελληνικής.

Άρα οι βασικότερες περιοχές της τεχνολογικής ανάπτυξης αναφέρονται

στην ανάπτυξη της καινοτομικότητας, στη διάχυση της τεχνολογικής

γνώσης και στην υιοθέτηση τεχνολογίας αιχμής από της επιχειρήσεις.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ.. [4/4]

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

A TOMOΣ5

11Επιμέλεια: Βίκυ Βάρδα   
vicky.eclass4u@gmail.com

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

• Αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, με δυνατότητα σύγκρισης των

υπηρεσιών που προσφέρονται, με αποτέλεσμα τις μειώσεις των τιμών,

της αύξησης της διαφάνειας καθώς και της ανταγωνιστικότητας. •

Αύξηση και απελευθέρωση του ανταγωνισμού αναφορικά με τις

θαλάσσιες μεταφορές. •Προώθηση της νέας τεχνολογίας σε ακόμη

μεγαλύτερο εύρος παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα •�Προβολή

αξιών όπως η αλληλεγγύη, η εμπιστοσύνη, η αξιοπιστία και μεγαλύτερη

αξιοποίηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του τόπου •Ανάπτυξη του

τουριστικού προϊόντος μέσω ενίσχυσης των επενδύσεων και προώθηση

στις μεγαλύτερες ξενοδοχειακές μονάδες •Μείωση της παραοικονομίας

Υψηλότερη προσέλκυση των επισκεπτών από

αναπτυσσόμενες αγορές όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η

Ρωσία. • Ως το 2020 πάνω από 1,6 δις άνθρωποι θα

ταξιδεύουν (η τουριστική αγορά διαρκώς μεγαλώνει)

• �Επέκταση του τουρισμού και στις ορεινές, ήμι - ορεινές

περιοχές, περαιτέρω ανάπτυξη χειμερινού και κοινωνικού

τουρισμού • �Ενίσχυση στην εκπαίδευση προσωπικού

υποδοχής τουριστών και περαιτέρω εκπαίδευση του

προσωπικού γενικότερα ώστε να αναπτυχθεί η τουριστική

συνείδηση των Ελλήνων.



SWOT ANALYSIS ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

A TOMOΣ
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Δυνάμεις Αδυναμίες

• Αυξημένος όγκος πελατών και

συνεργαζόμενων εταιρειών, στην

εγχώρια και ξένη αγορά

• Εδώ πρέπει να έχετε δυνάμεις που

αναφέρονται κυρίως στα δυνατά σημεία

της Επιχείρησης όπως π.χ Πολύ καλή

διαχείριση πελατειακών σχέσεων με τους

προμηθευτές της εταιρείας.

• Συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο

Δημόσιας Διοίκησης.

• Άριστα καταρτισμένο προσωπικό.

• Ικανότητα να ανταπεξέρχεται σε

πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες

διαγωνιστικών διαδικασιών.

• Πιστοποίηση διαχείρισης ποιότητας ISO

9001:2008

• Συνεργασία με την αεροπορική εταιρεία 

Lufthansa.

• Εμπειρία 20 και πλέον έτη στον 

τουριστικό κλάδο

o

o Μέσω των capital controls, τα τελευταία

έτη, έχει μειωθεί αισθητά η χορήγηση

πιστώσεως στις συνεργαζόμενες

εταιρείες, με απόρροια, η επιχείρηση να

λαμβάνει την πληρωμή των υπηρεσιών

της άμεσα.

o Πίστωση ως προς τις προσφερόμενες

υπηρεσίες στους συνεργάτες, με κίνδυνο

την καθυστέρηση της πληρωμής των

υπηρεσιών της εταιρείας.

o Ελάχιστη πίστωση από τους

προμηθευτές του εξωτερικού, οι οποίοι

απαιτούν την προεξόφληση των

υπηρεσιών.

Μειωμένη ικανότητα δανειακής

χρηματοδότησης για επενδυτικούς στόχους της

επιχείρησης από το Ελληνικό Τραπεζικό

σύστημα

Διαπραγματευτική ικανότητα με προμηθευτές

εξωτερικού

o

Ευκαιρίες Απειλές

o Μειωμένη απειλή εισόδου νέων

επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα,

λόγω της οικονομικής ύφεσης.

o Εκμάθηση νέων τεχνολογιών,

παρέχοντας υπηρεσίες , όπως e-

conferences, και άλλου είδους εξ’

αποστάσεως μεθόδων.

o Λόγω της ανάπτυξης του κλάδου του

συνεδριακού τουρισμού και της αύξησης

της ζήτησης να παρουσιαστούν ευκαιρίες

σύναψης συμφωνιών με εταιρείες του

ιδιωτικού τομέα ή με φορείς του

δημοσίου τομέα.

o Αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη των

προμηθευτών του εξωτερικού.

o Αύξηση e-conferences, μέσω Skype και

άλλων εφαρμογών εξ’ αποστάσεως

επικοινωνίας. Συνεπώς, η κράτηση

αιθουσών, διαμονής και εισιτηρίων δεν

είναι αναγκαία.

o Κίνδυνος πρόκλησης σημαντικών

προβλημάτων, λόγω της οικονομικής

κρίσης, από την οποία επλήγησαν

ταξιδιωτικά γραφεία.

o Μείωση της αυξημένης ζήτησης των

αγοραστών (συνεργαζόμενων εταιρειών).



Ποιες είναι και τι γνωρίζετε για τις στρατηγικές 
ανάπτυξης. Εξηγείστε συνοπτικά.
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Οι στρατηγικές ανάπτυξης (ενότητα 6.3) αποτελούν την πλέον διαδεδομένη

και εφαρμοζόμενη κατηγορία των εταιρικών στρατηγικών με κύριο στόχο την

ανάπτυξη των πωλήσεων, των μεριδίων αγοράς, των κερδών ή κάποιο

συνδυασμό αυτών. Οι κυρίαρχες στρατηγικές ανάπτυξης είναι οι ακόλουθες:

1. Κάθετη ολοκλήρωση= Η επιχείρηση προσπαθεί να αποκτήσει

παρουσία είτε προς τα μπροστά (διανομείς) είτε προς τα πίσω

(προμηθευτές). Η επέκταση της επιχείρησης μπορεί να γίνει αυτόνομα ή

μέσωεξαγορών, συμμαχιών, συγχωνεύσεων κ.ά.

2. Οριζόντια ολοκλήρωση= Η επιχείρηση επεκτείνει τις δραστηριότητές

της οριζόντια, παραμένοντας στον ίδιο ή σεπαρόμοιους κλάδους. Η

επέκταση μπορεί να γίνεται αυτόνομα ή μέσω συμμαχιών, εξαγορών, κ.ά

• Διαφοροποίηση δραστηριοτήτων= Διακρίνεται σε συσχετισμένη και

ασυσχέτιστη διαφοροποίηση. Η πρώτη αναφέρεται στην προσφορά

νέων προϊόντων που είναι σχετικά με τα προϋπάρχοντα προϊόντα της

επιχείρησης. Η συσχετισμένη διαφοροποίηση εφαρμόζεται όταν το

σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης σχετίζονται μεταξύ τους. Η

ομοιότητα μπορεί να παρουσιάζεται στην τεχνολογία και τη μέθοδο

παραγωγής ή προώθησης των διαφόρων προϊόντων ή υπηρεσιών. Η

ασυσχέτιστη συμβαίνει όταν η επιχείρηση προσθέτει στη γκάμα

προϊόντων της και νέα, ασυσχέτιστα προϊόντα. Δηλαδή, σε αυτή την

περίπτωση, μια επιχείρηση εφαρμόζει ασυσχέτιστη διαφοροποίηση,

όταν έχει δραστηριότητες οι οποίες δεν σχετίζονται μεταξύ τους.

1. Συγκέντρωση – διείσδυση αγοράς= Η επιχείρηση συγκεντρώνει τους

πόρους της στην πιο επικερδή ανάπτυξη ενός προϊόντος, μιας αγοράς ή

μιας κυρίαρχης τεχνολογίας.

2. Ανάπτυξη αγοράς= Η επιχείρηση προωθεί τα προϊόντα της σε νέες

αγορές, είτε με τη γεωγραφική έννοια και με νέα κανάλια διανομής είτε

προσελκύοντας πελάτες από άλλα τμήματα της αγοράς.

3. Ανάπτυξη προϊόντων= Η επιχείρηση επικεντρώνεται στα προϊόντα που

προσφέρει, τροποποιεί τα υπάρχοντα προϊόντα με νέα χαρακτηριστικά

και αναπτύσσει νέα προϊόντα.



Ποιες είναι οι κυριότερες στρατηγικές ΔΙΑΣΩΣΗΣ –
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ) και ποια τα αίτια που 

οδηγούν σε αυτές;
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Στη διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης δεν υπάρχουν μόνο επιλογές

ανάπτυξης. Εκτιμάται ότι ανά 10-15 χρόνια μια επιχείρηση

αντιμετωπίζει προβλήματα και καλείται να υιοθετήσει στρατηγικές

επιλογές αναστροφής των προβλημάτων αυτών. Οι Στρατηγικές

διάσωσης-αναστροφής είναι δυνατόν να επιλεγούν, όχι γιατί

πραγματικά οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά για να

προληφθούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα ή γιατί οι επιχειρήσεις

αποφάσισαν να αλλάξουν τις μακροχρόνιες στρατηγικές επιλογές

τους.

Ως κυριότερες στρατηγικές διάσωσης/αναστροφής, θεωρούνται:

1. Στρατηγικές Ανόρθωσης: Αφορούν στην υιοθέτηση μιας σειράς

στρατηγικών κινήσεων εξυγίανσης / διάσωσης, που συνήθως

ακολουθούν τις φάσεις της συρρίκνωσης, σταθεροποίησης και

ανάπτυξης (ενότητα 7.3.1, σελ. 316-324)

2. Στρατηγική Αιχμάλωτης Επιχείρησης: Αφορά στην επιλογή της

επιχείρησης να μειώσει το εύρος μερικών δραστηριοτήτων της και να

γίνει άμεσα εξαρτώμενη μιας άλλης επιχείρησης.

3. Στρατηγική Ρευστοποίησης: Αφορά στην εκποίηση των

περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, στην παρούσα τους αξία.

4. Στρατηγική Αποεπένδυσης: Αφορά στην πώληση τμήματος /

τμημάτων της επιχείρησης ή/και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ…

Ποιες είναι οι κυριότερες στρατηγικές ΔΙΑΣΩΣΗΣ –
ΑΝΟΡΘΩΣΗΣ (ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ) και ποια τα αίτια που 

οδηγούν σε αυτές;
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Η διάγνωση των αιτιών που οδηγούν μια επιχείρηση σε αποτυχία δεν είναι

εύκολη υπόθεση καθώς δεν υπάρχουν δύο απόλυτα ταυτόσημες περιπτώσεις

αποτυχίας. Ωστόσο, έρευνα απομόνωσε ορισμένα συμπτώματα – ενδείξεις

αποτυχίας επιχειρήσεων, τα οποία είναι: α) Η κακή προσαρμογή στο

περιβάλλον. β) Η απουσία εσωτερικού ελέγχου, γ) Η υπερβολική ανάληψη

επιχειρηματικού κινδύνου, , δ) Ορισμένοι ανεξέλεγκτοι παράγοντες, ε)

Προβληματική ηγεσία. στ) Συνδυασμός των προηγούμενων, αφού συχνά

ένα πρόβλημα αποτελεί αιτία δημιουργίας κάποιου άλλου. Μια επιχείρηση έχει

ανάγκη εφαρμογής στρατηγικών διάσωσης, όταν η απόδοση της

βρίσκεται για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από ένα ελάχιστο αποδεκτό

επίπεδο, για παράδειγμα, όταν τα κέρδη που πραγματοποιεί δεν καλύπτουν το

κόστος κεφαλαίου της. Υπάρχουν τέσσερα χαρακτηριστικά στοιχεία που

διαφοροποιούν τη στρατηγική διάσωσης από τις λοιπές εταιρικές /

επιχειρηματικές στρατηγικές: οι περιορισμένοι πόροι, το χαμηλό ηθικό των

εργαζομένων, οι επιφυλακτικές ομάδες ενδιαφερομένων και ο περιορισμένος

χρόνος.

Οι τρόποι αντιμετώπισης μιας κρίσης ή παρατεταμένης ύφεσης και, κατά

συνέπεια, η αποφυγή των στρατηγικών διάσωσης / εξυγίανσης, είναι : Η

κατανόηση της πραγματικότητας, μέσα από τον συνεχή έλεγχο της «στρατηγικής

υγείας» της επιχείρησης, την έγκαιρη πρόβλεψη τάσεων και δημιουργία

«σεναρίων»., Η μείωση του κόστους και η βελτίωση της παραγωγικότητας., o Η

αναθεώρηση της στρατηγικής που ακολουθεί η επιχείρηση και η αναζήτηση

συνεργειών., o Η αναζήτηση ριζοσπαστικών ιδεών ανάπτυξης που μπορεί να

πραγματοποιηθεί από τη συνεχή επικοινωνία των στελεχών, την επένδυση σε

έρευνα και ανάπτυξη, την αναζήτηση νέων πηγών πωλήσεων και τη σύσφιξη

των σχέσεων με τους πελάτες, και έμφαση στην ποιότητα και ανάπτυξη των

ανθρώπινων πόρων.



Παρουσιάστε συνοπτικά τη δομική ανάλυση ανταγωνισμού
ενός κλάδου (μοντέλο Porter) και τις κριτικές/ενστάσεις που
έχουν διατυπωθεί αναφορικά με τη συνεισφορά της
τεχνικής στον προσδιορισμό και τη διαμόρφωση της
στρατηγικής.
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Η δομική ανάλυση ανταγωνισμού ενός κλάδου ή το μοντέλο των 5

δυνάμεων του Porter αποτελεί μια τεχνική ανάλυσης – “χαρτογράφησης”

του ανταγωνιστικού (μίκρο) περιβάλλοντος (του κλάδου μέσα στον

οποίο δραστηριοποιείται μια επιχείρηση) είναι ιδιαίτερα κρίσιμη διότι

επιτρέπει να περιγραφεί ο επιχειρηματικός κλάδος, να προσδιοριστεί η

ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης και να διαμορφωθεί ανάλογα η

κατάλληλη στρατηγική.

Σύμφωνα με το εν λόγω μοντέλο, το ανταγωνιστικό περιβάλλον κάθε

επιχείρησης προσδιορίζεται από 5 δυνάμεις:

1. Την απειλή εισόδου νέων επιχειρήσεων

2. Τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών της

επιχείρησης

3. Τη διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

4. Την απειλή από τα υποκατάστατα

5. Ένταση του υφιστάμενου ανταγωνισμού στον κλάδο

Οι σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των 5 δυνάμεων σε έναν κλάδο

επηρεάζει την ελκυστικότητα του κλάδου αυτού.

Σύμφωνα με τον Porter, η στρατηγική της επιχείρησης θα πρέπει να έχει

ως επιδίωξη την τοποθέτηση της απέναντι στις δυνάμεις του κλάδου, με

τέτοιον τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η διαπραγματευτική τους

δύναμη απέναντι στην επιχείρηση.



ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

A TOMOΣ
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Μίκρο περιβάλλον

Ένταση ανταγωνισμού: Υψηλή – Πλέον λίγοι ισχυροί παίκτες (5 μέσω

εξαγορών – παύσης λειτουργίας – προσφορές) , υψηλά εμπόδια εξόδου

(αλλά και εισόδου), υψηλά πάγια και σταθερό κόστος, σχετικά χαμηλός

βαθμός διαφοροποίησης, «επιθετική» συμπεριφορά παικτών,

(προσφορές – εξαγορές), ρυθμός ανάπτυξης κλάδου

Απειλή νεοεισερχόμενων: Χαμηλή – Υψηλές απαιτήσεις σε κεφάλαια

(πάγια και κίνησης, ιδιωτική ετικέτα), μεγάλη συγκέντρωση σε μικρό

αριθμό δυνατών παικτών (επιθετικοί)= οικ. κλίμακας , ίσως και πίστη

καταναλωτών (απειλή κυρίως από αλυσίδες εξωτερικού καθώς υπάρχουν

σημάδια βελτίωσης)

Απειλή από υποκατάστατα: Χαμηλή σχετικά. Θα μπορούσαν να

θεωρηθούν ίσως οι μικρές αλυσίδες (στρατηγική ομάδα στον κλάδο), στην

οποία πλέον μπαίνουν και οι 5 μεγάλοι παίκτες ή/και π.χ. κρεοπωλεία,

λαϊκές αγορές, κίνημα χωρίς μεσάζοντες κλπ τα οποία όμως πωλούν

συγκεκριμένα προϊόντα και απαιτείται «ενέργεια» για τον καταναλωτή

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών: Χαμηλή σχετικά. Αγορά

μεγάλου όγκου, μικρός αριθμός ισχυρών σούπερ μάρκετ και προϊόντα

ιδιωτικής ετικέτας («κάθετη ολοκλήρωση» προς τα πίσω), ποικίλει ίσως

και ανάλογα με το μέγεθος

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών/πελατών: Μάλλον σχετικά

υψηλή. Ευαισθησία στην τιμή (μείωση Yd, αύξηση % Υ που δαπανάται),

εύκολη η αλλαγή, μάλλον σχετικά καλή πληροφόρηση, πίστη (ίσως

μείωση λόγω σχετικής ευαισθησίας στην τιμή), οργανώσεις καταναλωτών.



[1/3]

ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ PORTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Απειλή Εισόδου Νέων Επιχειρήσεων

Παράγοντες που συντελούν ως κίνητρο εισαγωγής νέων επιχειρήσεων,

σε έναν κλάδο, όπως αυτός του συνεδριακού τουρισμού είναι οι

παρακάτω:

➢ Ικανότητα επίτευξης οικονομίες κλίμακος στην παραγωγή και την

πώληση τουριστικών υπηρεσιών

➢ Διαφοροποίηση των τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών

➢ Πρόσβαση σε πολλαπλά κανάλια διανομής

➢ Υποστήριξη του κλάδου μέσω ευνοϊκής κυβερνητικής πολιτικής

➢ Είδος διάρθρωσης του κλάδου (π.χ μονοπώλιο ολιγοπώλιο)

➢ Αυξημένος ρυθμός ανάπτυξης παρόλη την οικονομική ύφεση

Οι τουριστικές επιχειρήσεις ετησίως, αυξάνονται διεθνώς καθώς

υπάρχει αρκετά μεγάλη τουριστική ζήτηση για πολλούς διεθνής

προορισμούς. Στην Ελλάδα παρ όλη την οικονομική κρίση που υπάρχει

στη χώρα, οι τουριστικές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται στον

εξωτερικό τουρισμό, μπορούν να καταφέρουν να επιβιώσουν και να

αναπτυχθούν. Σαφέστατα η προσφορά τουριστικών επιχειρήσεων είναι

μεγαλύτερη από τη ζήτηση, όπως αναφέρεται και από τον ΣΕΤΕ, (2015),

αλλά παρόλα αυτά η τουριστική βιομηχανία μπορεί να προσφέρει

ευκαιρίες κερδοφορίας στους επενδυτές που ενδιαφέρονται να

δραστηριοποιηθούν σε αυτή.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ… [2/3]

ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ PORTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ
ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Απειλή από Υποκατάστατα

Σύμφωνα με τον Porter, (2008), "τα υποκατάστατα περιορίζουν τις πιθανές

αποδόσεις μιας βιομηχανίας, τοποθετώντας ένα ανώτατο όριο στις τιμές, που

επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να χρεώνουν με κέρδος."

Οι κύριες υποκατάστατες υπηρεσίες στον κλάδο του τουρισμού είναι οι

διάφορες ιστοσελίδες μέσω των οποίων μπορείς να προβείς σε κράτηση

εισιτηρίων, ξενοδοχείων ή και τα δύο. Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν αποτελούν

μεγάλη απειλή για την επιχείρηση καθώς αυτές χρησιμοποιούνται ως επί το

πλείστον για κρατήσεις ταξιδιών αναψυχής και όχι για επαγγελματικά ταξίδια,

συνέδρια κ.λπ.

Διαπραγματευτική Δύναμη των Προμηθευτών

Οι προμηθευτές της επιχείρησης χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στους

προμηθευτές του εσωτερικού (Ξενοδοχειακοί όμιλοι, εταιρείες μετακίνησης-

πούλμαν, εταιρείες catering, ταχυμεταφοράς οπτικοακουστικών μέσων,

μεταφραστικών υπηρεσιών- διερμηνείες, εταιρείες συνεδριακών δώρων) και

στους προμηθευτές του εξωτερικού (ξενοδοχειακοί όμιλοι). Οι προμηθευτές

του εσωτερικού δεν έχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη έναντι της GSS

International, καθώς λόγω του μεγάλου όγκου πελατών που διακινεί για τις

ανάγκες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης κυρίως, λαμβάνει μεγάλη

πίστωση.

Αντίθετα, οι προμηθευτές του εξωτερικού διαθέτουν μεγάλη διαπραγματευτική

δύναμη καθώς απαιτούν την άμεση προεξόφληση.



ΣΥΝΕΧΕΙΑ… [3/3]

ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ PORTER ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ 
ΚΛΑΔΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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Διαπραγματευτική Δύναμη των Αγοραστών

Ένας αγοραστής ή μια ομάδα αγοραστών είναι ισχυρός όταν ισχύουν οι

παράγοντες : Ένας αγοραστής αγοράζει ένα μεγάλο μέρος του προϊόντος

ή της υπηρεσίας του πωλητή, oι εναλλακτικοί προμηθευτές είναι πολλοί,

επειδή το προϊόν είναι τυποποιημένο ή αδιαφοροποίητο και η αλλαγή του

κόστους των προμηθευτών είναι πολύ μικρή.

Ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών του κλάδου

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τουριστικών επιχειρήσεων επικεντρώνεται

στην παροχή υψηλών υπηρεσιών εξυπηρέτησης και μέσω των

διαπροσωπικών σχέσεων. Τα δυνατά σημεία των άμεσων ανταγωνιστών

της υπό εξέταση τουριστικής επιχείρησης είναι η εμπειρία, καθώς όλες οι

προαναφερόμενες εταιρίες δραστηριοποιούνται πολλά χρόνια είτε στον

Ελλαδικό χώρο είτε στο Εξωτερικό. Είναι το μέγεθος του προσωπικού που

διαθέτουν καθώς οι περισσότερες από αυτές είναι παραρτήματα

πολυεθνικών εταιριών. Τέλος ένα ακόμα δυνατό τους σημείο αποτελεί η

αναγνωρισιμότητά τους. Όσον αφορά τα αδύνατα σημεία των άμεσων

ανταγωνιστών της GSS International είναι η τιμολόγηση καθώς η γραμμή

που ακολουθούν είναι αυτή της μητρικής εταιρίας. Επίσης η συνεργασία

μέσω αυτών των εταιριών είναι τις περισσότερες φορές απρόσωπη. Οι

έμμεσοι ανταγωνιστές της εταιρίας μας είναι οι γνωστές ιστοσελίδες

Booking.com, Airtickets.gr καθώς επίσης και οι εταιρίες που εξειδικεύονται

στις διοργανώσεις εκδηλώσεων, οι διαφημιστικές εταιρίες κλπ.


