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Θέµατα Επιχειρησιακής Πολιτικής και Στρατηγικής

∆ιαφάνειες Τµήµατος Μαθήµατος που διδάσκει ο Β. Παπαδακης

Σχήµα 1.1.: Το πλαίσιο των πέντε δυνάµεων του Porter

(∆οµική Ανάλυση Ανταγωνισµού)

ΣχήµαΣχήµα 11..11..: : ΤοΤο πλαίσιοπλαίσιο τωντων πέντεπέντε δυνάµεωνδυνάµεων τουτου PorterPorter

((∆οµική∆οµική ΑνάλυσηΑνάλυση ΑνταγωνισµούΑνταγωνισµού))

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΝΕΩΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

Ανταγωνισµός µεταξύ
υπαρχουσών µονάδων

∆ιαπραγµατευτική δύναµη προµηθευτών

∆ιαπραγµατευτική δύναµη αγοραστών

Κίνδυνος
εισόδου

νέων
ανταγωνιστών

Απειλή από

υποκατάστατα

Πηγή: Porter, M. Competitive strategy. NY: The Free Press, 1980.

ΣχήµαΣχήµα 1.21.2: : ΑνταγωνιστικέςΑνταγωνιστικές ΣτρατηγικέςΣτρατηγικές
((Generic Business Level StrategiesGeneric Business Level Strategies))

ΧαµηλόΧαµηλό ΚόστοςΚόστος/ / 

ΧαµηλήΧαµηλή ΤιµήΤιµή
ΜοναδικότηταΜοναδικότητα

ΠηγήΠηγή ΑνταγωνιστικούΑνταγωνιστικού ΠλεονεκτήµατοςΠλεονεκτήµατος

ΕύροςΕύρος

ΑνταγωνισµούΑνταγωνισµού

(Breadth of (Breadth of 

Competitive Competitive 

Scope)Scope)

ΕυρείαΕυρεία

ΑγοράΑγορά

ΝησίδαΝησίδα//εςες

τηςτης

αγοράςαγοράς

Εστίαση µε

∆ιαφοροποίηση

(Focused 

Differen-

tiation)

Εστίαση µε

∆ιαφοροποίηση

(Focused 

Differen-

tiation)

Cost

Leadership

Cost

Leadership

∆ιαφορο-

ποίηση
(Differen-

tiation)

∆ιαφορο-

ποίηση
(Differen-

tiation)

Εστίαση µε

Ηγεσία

Κόστους

(Focused Low 

Cost)

Εστίαση µε

Ηγεσία

Κόστους

(Focused Low 

Cost)

ΗγεσίαΗγεσία

ΚόστουςΚόστους
(Cost(Cost

Leadership)Leadership)

Πηγή: Porter, M. Competitive strategy. NY: The Free Press, 1980.
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Σχήµα 1.3 Η Αλυσίδα ΑξίαςΣχήµαΣχήµα 1.3 1.3 ΗΗ ΑλυσίδαΑλυσίδα ΑξίαςΑξίας

ΈρευναΈρευνα καικαι ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ((πχπχ ΤεχνολογίαΤεχνολογία, , 

ΑνάπτυξηΑνάπτυξη καικαι ΒελτίωσηΒελτίωση ΠροϊόντωνΠροϊόντων))

∆ιοίκηση∆ιοίκηση ΑνθρώπινουΑνθρώπινου ∆υναµικού∆υναµικού

ΕσωτερικήΕσωτερική ΥποδοµήΥποδοµή ((ΣτρατηγικήΣτρατηγική

ΗγεσίαΗγεσία, , ΧρηµατοδοτικήΧρηµατοδοτική ∆ιοίκηση∆ιοίκηση, , ΠρογραµµατισµόςΠρογραµµατισµός))
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Πηγή: Porter M., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, New York, Free Press, 1985, p.87, fig. 2-2.

Πηγή: Brandenburger A.M and B.J. Nalebuff,  “Use Game Theory to Shape Strategy”, Harvard Business Review, 1995

ΣχήµαΣχήµα 1.1.4:  4:  Η Θεωρία του Συν-ανταγωνισµού (Co-opetition)

Πελάτες

Προµηθευτές

Επιχείρηση ΣυνεργάτεςΑνταγωνιστές

Πηγή: Kim C.W. και R. Mauborgne, H Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών. Κερδίστε τις Ανεκµετάλλευτες Αγορές, Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική, 2006.

ΣχήµαΣχήµα 1.1.55 Συγκρίνοντας τη στρατηγική των γαλάζιων ωκεανών µε αυτή των κόκκινων ωκεανών
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Τιµή Γεύµατα Χώροι

Αναµονής

∆ιάκριση

εισιτηρίων

σε διάφορες

κατηγορίες

Σύνδεση µε

µεγάλα

αεροδρόµια-

Hub 

Connectivity

Ταχύτητα Συχνά
δροµολόγια
απευθείας
πτήσεων

Φιλική
Εξυπηρέτηση

Southwest 
Airlines

ΧΑΜΗΛΟ

ΥΨΗΛΟ

Μέση Αεροπορική
Επιχείρηση

Μεταφορά µε
Λεωφορείο

ΣχήµαΣχήµα 1.61.6: : ΟΟ ΚαµβάςΚαµβάς τηςτης ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής τηςτης Southwest AirlinesSouthwest Airlines

ΣχήµαΣχήµα 1.71.7: : ΤοΤο ΠλαίσιοΠλαίσιο τωντων ΤεσσάρωνΤεσσάρων ΕνεργειώνΕνεργειών

ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ
Ποια από τα στοιχεία

που θεωρεί δεδοµένα

ο κλάδος θα πρέπει να

εξαλειφθούν; 

ΑΥΞΗΣΤΕ
Ποια στοιχεία θα πρέπει να

ξεπεράσουν τα επίπεδα που

θέτει ο κλάδος;

ΑΥΞΗΣΤΕ
Ποια στοιχεία θα πρέπει να

ξεπεράσουν τα επίπεδα που

θέτει ο κλάδος;

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Ποια είναι τα νέα στοιχεία

που πρέπει να

δηµιουργηθούν και τα

οποία δεν προσφέρονται

σήµερα από τον κλάδο;

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ
Ποια είναι τα νέα στοιχεία

που πρέπει να

δηµιουργηθούν και τα

οποία δεν προσφέρονται

σήµερα από τον κλάδο;

ΜΕΙΩΣΤΕ
Ποια στοιχεία θα πρέπει

να περιοριστούν κάτω

από τα επίπεδα που

θέτει ο κλάδος;

ΜΕΙΩΣΤΕ
Ποια στοιχεία θα πρέπει

να περιοριστούν κάτω

από τα επίπεδα που

θέτει ο κλάδος;

Μια νέα

Πρόταση

Αξίας

Πηγή: Kim C.W. και R. Mauborgne, H Στρατηγική των Γαλάζιων Ωκεανών. Κερδίστε τις Ανεκµετάλλευτες Αγορές, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική, 2006.

• Ικανοποίηση

αναγκών και

υποστήριξη

• Πληροφόρηση

και γνώση του

πελάτη

• ∆υναµική

σχέσεων µε τον

πελάτη

• ∆οµή

τιµολόγησης

• Ικανοποίηση

αναγκών και

υποστήριξη

• Πληροφόρηση

και γνώση του

πελάτη

• ∆υναµική

σχέσεων µε τον

πελάτη

• ∆οµή

τιµολόγησης

ΣχήµαΣχήµα 1.91.9:: ΕπιχειρηµατικόΕπιχειρηµατικό ΜοντέλοΜοντέλο κατάκατά HamelHamel..

Επιλογή Πελάτη

& Πρόταση Αξίας

Επιλογή Πελάτη

& Πρόταση Αξίας

•Όραµα/Αποστολή

•Εύρος και είδος

δραστηριοτήτων

και αγορών

•Στρατηγική

επίτευξης

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος

•Όραµα/Αποστολή

•Εύρος και είδος

δραστηριοτήτων

και αγορών

•Στρατηγική

επίτευξης

ανταγωνιστικού

πλεονεκτήµατος

Στρατηγική

και Όραµα

Στρατηγική

και Όραµα

• Θεµελιώδεις

ικανότητες

• Στρατηγικής

σηµασίας

περιουσιακά

στοιχεία

• Οργανωτικά

συστήµατα

• Θεµελιώδεις

ικανότητες

• Στρατηγικής

σηµασίας

περιουσιακά

στοιχεία

• Οργανωτικά

συστήµατα

Επιχειρησιακές
Ικανότητες και

Συστήµατα

Επιχειρησιακές
Ικανότητες και

Συστήµατα

ΈλεγχοςΈλεγχος ∆υνητικής∆υνητικής ΚερδοφορίαςΚερδοφορίας
ΑποτελεσµατικότηταΑποτελεσµατικότητα//ΜοναδικότηταΜοναδικότητα//
ΤαίριασµαΤαίριασµα//ΕπαύξησηΕπαύξηση ΚερδοφορίαςΚερδοφορίας

• Προµηθευτές

• Συνεργάτες

• Συµµαχίες µε

δίκτυα

επιχειρήσεων

• Προµηθευτές

• Συνεργάτες

• Συµµαχίες µε

δίκτυα

επιχειρήσεων

∆ίκτυο
Συνεργατών

∆ίκτυο
Συνεργατών

Προσαρµογή από: Hamel. G., ‘Leading the Revolution’,  Harvard Business School  Press, 2000
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ΣχήµαΣχήµα 1.11.10: To 0: To ∆ιαµάντι∆ιαµάντι τηςτης ΣτρατηγικήςΣτρατηγικής

ΧρονισµόςΧρονισµός
ΚινήσεωνΚινήσεων
((StagingStaging))

ΑνταγωνιστικήΑνταγωνιστική
ΣτρατηγικήΣτρατηγική
((DifferentiatorsDifferentiators))

ΟικονοµικήΟικονοµική
ΛογικήΛογική

((Economic Economic 
logiclogic))

ΤρόποιΤρόποι
ΥλοποίησηςΥλοποίησης

((VehiclesVehicles))

ΠεδίαΠεδία
∆ράσης∆ράσης
((Arenas)Arenas)

–– ΠοιαΠοια θαθα είναιείναι ηη ταχύτηταταχύτητα καικαι
αλληλουχίααλληλουχία τωντων κινήσεώνκινήσεών µαςµας;;

•• ΤαχύτηταΤαχύτητα ανάπτυξηςανάπτυξης

•• ΑλληλουχίαΑλληλουχία στρατηγικώνστρατηγικών
κινήσεωνκινήσεων;;

•• ΧρονισµόςΧρονισµός ΚινήσεωνΚινήσεων
((StagingStaging))

––ΠωςΠως θαθα επιτύχουµεεπιτύχουµε ανώτερηανώτερη αποδοτικότητααποδοτικότητα;;
•• ΣυνέργειεςΣυνέργειες;;

•• ΧαµηλότεραΧαµηλότερα κόστηκόστη µέσωµέσω οικονοµιώνοικονοµιών κλίµακαςκλίµακας; ; 

•• ΧαµηλότεραΧαµηλότερα κόστηκόστη µέσωµέσω πλεονεκτηµάτωνπλεονεκτηµάτων εύρουςεύρους
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων ((economies of scope); economies of scope); 

•• ∆υνατότητα∆υνατότητα πώλησηςπώλησης σεσε ανώτερηανώτερη τιµήτιµή λόγωλόγω
πλεονεκτηµάτωνπλεονεκτηµάτων µοναδικότηταςµοναδικότητας ((πχπχ ανώτερηανώτερη
καινοτοµικότητακαινοτοµικότητα, , ανώτερηανώτερη ανταπόκρισηανταπόκριση στιςστις
ανάγκεςανάγκες τωντων πελατώνπελατών, , ανώτερηανώτερη ποιότηταποιότητα));;

•• ΟικονοµικήΟικονοµική ΛογικήΛογική ((Economic logicEconomic logic))

–– ΠωςΠως θαθα αποκτήσουµεαποκτήσουµε
παρουσίαπαρουσία;;

•• ΕσωτερικήΕσωτερική ανάπτυξηανάπτυξη

•• ΚοινοπραξίεςΚοινοπραξίες

•• ΕξαγορέςΕξαγορές--ΣυγχωνεύσειςΣυγχωνεύσεις

•• ∆ικαιοχρησία∆ικαιοχρησία
((franchising)franchising)

ΤρόποιΤρόποι ΥλοποίησηςΥλοποίησης ((VehiclesVehicles))

––ΠωςΠως θαθα κερδίσουµεκερδίσουµε ανταγωνιστικάανταγωνιστικά πλεονεκτήµαταπλεονεκτήµατα στηνστην αγοράαγορά
µαςµας;;

•• ΕικόναΕικόνα ΠροϊόντοςΠροϊόντος//ΥπηρεσίαςΥπηρεσίας (image)(image)
•• ΑνταπόκρισηΑνταπόκριση στιςστις ανάγκεςανάγκες τουτου πελάτηπελάτη ((πχπχ CustomizationCustomization))
•• ΤιµήΤιµή;;
•• ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά τουτου προϊόντοςπροϊόντος
•• ΑξιοπιστίαΑξιοπιστία προϊόντοςπροϊόντος//υπηρεσίαςυπηρεσίας

•• ΑνταγωνιστικήΑνταγωνιστική ΣτρατηγικήΣτρατηγική ((DifferentiatorsDifferentiators))

–– ΣεΣε ποιουςποιους τοµείςτοµείς θαθα δραστηριοποιηθούµεδραστηριοποιηθούµε
καικαι µεµε ποιαποια έµφασηέµφαση;;

•• ΤοµείςΤοµείς δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων

•• ΠροϊοντικέςΠροϊοντικές κατηγορίεςκατηγορίες

•• ΚανάλιαΚανάλια διανοµήςδιανοµής

•• ΤµήµαταΤµήµατα τηςτης αγοράςαγοράς

•• ΓεωγραφικέςΓεωγραφικές περιοχέςπεριοχές

•• ΤεχνολογίεςΤεχνολογίες

•• ΕπιχειρησιακέςΕπιχειρησιακές λειτουργίεςλειτουργίες

ΠεδίαΠεδία ∆ράσης∆ράσης ((ArenasArenas))

Πηγή: Hambrick, D.,C., and  J.W. Fredrickson, ‘Are you Sure you Have a Strategy?’, Academy of Management Executive, (2005), 19,4, pp. 51-62.

Αποστολή και στόχοι

Ανάλυση εξωτερικού

περιβάλλοντος

Ευκαιρίες & απειλές

Ανάλυση SWOT

Επιλογή

στρατηγικής

Ανάλυση εσωτερικού

περιβάλλοντος

∆υνατά σηµεία & αδυναµίες

Εταιρική

Στρατηγική

Στρατηγική επιµέρους

Λειτουργιών

Ανταγωνιστική

Στρατηγική

Σχεδιασµός

Οργανωτικής ∆οµής

Σχεδιασµός

Συστηµάτων Ελέγχου

Tαίρισµα

Στρατηγικής,

∆οµής & Ελέγχου

∆ιοίκηση Αλλαγής

Feedback

Εφαρµογή της Στρατηγικής

Σχήµα 2.1. Το ορθολογικό µοντέλο διαµόρφωσης στρατηγικής.

Πηγή: Hill C. and G. Jones, Strategic Management: An Integrated Approach, Boston, Houghton Mifflin, 2008, eighth edition.

Σχήµα 2 : Τα διαφορετικά µοντέλα της διαδικασίας

διαµόρφωσης στρατηγικής
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Πίνακας 2.1: Σύγκριση των τριών µοντέλων στρατηγικής
 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΛΟΓΙΚΩΝ 
ΒΗΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Κίνητρο για αποφάσεις Πρόδραση Αντίδραση Και πρόδραση και 
αντίδραση 

Στόχοι Ανάπτυξη Ενδιάµεση Αποτελεσµατικότητα και 
ανάπτυξη 

Αξιολόγηση προτάσεων Με βάση την 
κρίση-διαίσθηση 

Με βάση την 
κρίση-διαίσθηση 

Με βάση ανάλυση 

Οι επιλογές γίνονται από: Επιχειρηµατία ∆ιαπραγµατεύσεις Οµάδα διοίκησης 

Ορίζοντας των αποφάσεων Μακροχρόνιος Βραχυχρόνιος Μακροχρόνιος 

Προτιµώµενο περιβάλλον Αβεβαιότητα Βεβαιότητα Κίνδυνος 

Σύνδεση αποφάσεων Σχετικά ασύνδετες Εντελώς ασύνδετες Ενοποιηµένες 

Ευελιξία; Ευέλικτη Προσαρµογή Περιορισµένη 

Μέγεθος στρατηγικών 
κινήσεων 

Μεγάλες/Τολµηρές Βηµατικές/Μικρές Ολοκληρωµένες 
στρατηγικές 

Όραµα αποστολή Γενική/Θολή Καµία Συγκεκριµένη 

ΠΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ   

Πηγή δύναµης Επιχειρηµατίας ∆ιαµοιρασµένη Management team 

Εξωτερικό περιβάλλον Ελαστικό/πλούσιο σε 
ευκαιρίες 

Μεταβαλλόµενο Σταθερό-προβλεπόµενο 

Είδος επιχείρησης Νέα, µικρή Καθιερωµένη Μεγάλη 

 
Πηγή: Mintzberg H., Strategy Making in Three Models, California Management Review, 1973. 

Σχήµα 2.6: Οι δραστηριότητες των µεσαίων στελεχών

ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΕΠΙΡΡΟΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

(championing strategic 

alternatives)

∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

(facilitating adaptability)

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(synthesizing information)

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΘΕΙΣΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

(implementing deliberate 

strategy)

Ο

Λ

Ο

Κ

Λ

Η

Ρ

Ω

Μ

Ε

Ν

Η

Σ

Κ

Ε

Ψ

Η

Πηγή: Floyd W. S. & Wooldridge B., “Dinosaurs or dynamos? Recognizing Middle Management’ s 

Strategic Role” Academy of Management Executive, (1994), Vol. 8, No. 4.

ΠΡΟΣΠΡΟΣ ΜΙΑΜΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚ

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μοντέλα διαµόρφωσης

στρατηγικής

Χαρακτηριστικά

και προϋποθέσεις

ΠροβλήµαταΡόλος στελεχών

Νοητικά µοντέλα
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ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ

“ΘΑΜΠΟ ΟΡΑΜΑ»
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΑΠΟ

“ΘΑΜΠΟ ΟΡΑΜΑ»

ΣΚΕΨΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΧΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣΚΕΨΗ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΟΧΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ

H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ
H ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ

ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΩΡΑΣ

Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΙ

ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Ο ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΩΝ

ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΕΙ

ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ

ΟΧΙ ΠΡΟ∆ΡΑΣΤΙΚΗ
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ

ΟΧΙ ΠΡΟ∆ΡΑΣΤΙΚΗ

Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΠΟ∆ΙΟ
Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΜΠΟ∆ΙΟ

ΚΑΜΙΑ ΚΡΙΣΗ…ΚΑΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΚΑΜΙΑ ΚΡΙΣΗ…ΚΑΜΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

«ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΩ »«ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΡΩ »

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΚΕΨΗΣ
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ

ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΟΧΗ

ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
ΒΑΡΟΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ

ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΗ
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ

ΣΕ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗΑΠΟΤΥΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΣΗΣ (ΤΗΕ ANCHORING TRAPS)

Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ STATUS-QUO (THE STATUS-QUO TRAP)

THE SUNK COST TRAP

THE CONFIRMING- EVIDENCE TRAP

THE FRAMING TRAP

ESTIMATING AND FORECASTING TRAP

Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ STATUS-QUO (THE STATUS-QUO TRAP)

THE SUNK COST TRAP

THE CONFIRMING- EVIDENCE TRAP

Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ STATUS-QUO (THE STATUS-QUO TRAP)

THE SUNK COST TRAP

THE FRAMING TRAP

THE CONFIRMING- EVIDENCE TRAP

Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ STATUS-QUO (THE STATUS-QUO TRAP)

THE SUNK COST TRAP

ESTIMATING AND FORECASTING TRAP

THE FRAMING TRAP

THE CONFIRMING- EVIDENCE TRAP

Η ΠΑΓΙ∆Α ΤΟΥ STATUS-QUO (THE STATUS-QUO TRAP)

THE SUNK COST TRAP

Ο Ρόλος των Στελεχών

∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΜΕΣΑΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

•Υποστήριξη εναλλακτικών

στρατηγικών

•Σύνθεση πληροφοριών

•Ανάπτυξη

προσαρµοστικότητας

•Εφαρµογή της στρατηγικής

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ∆ΥΝΑΜΙΚΟ

•Φωνή του πελάτη

•Κυνηγοί - συλλέκτες

•∆ιατµηµατικοί µαγνήτες

ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

•Εστίαση στο όραµα

•Ισορροπία

•Συντονισµός
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κρίσιµοι παράγοντες για επιτυχηµένη στρατηγική.

•Στρατηγική καινοτοµία

•Επικοινωνία - πληροφόρηση

•Συµµετοχή - αφοσίωση

•Ενδυνάµωση ρόλου µεσαίων στελεχών

•Αµφισβήτηση - αλλαγή στερεοτύπων

∆εν υπάρχει ιδανική διαδικασία

διαµόρφωσης στρατηγικής

Η επιτυχία και διατήρηση µίας επιχείρησης στην κορυφή

εξαρτάται

από την ικανότητα των στελεχών της να αλλάζουν

τους κανόνες του ανταγωνιστικού παιχνιδιού προς όφελός της

ΟΡΙΣΜΟΣΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

•• ΕνσωµάτωσηΕνσωµάτωση νέωννέων µεθόδωνµεθόδων ήή τεχνολογιώντεχνολογιών µεµε

σκοπόσκοπό τηντην αναδιάρθρωσηαναδιάρθρωση τηςτης δοµήςδοµής ενόςενός

οργανισµούοργανισµού, , τηντην προσαρµογήπροσαρµογή τουτου στοστο συνεχώςσυνεχώς

µεταβαλλόµενοµεταβαλλόµενο περιβάλλονπεριβάλλον,  ,  τηντην εκµετάλλευσηεκµετάλλευση

νέωννέων ευκαιριώνευκαιριών καικαι τηντην δηµιουργίαδηµιουργία ήή διατήρησηδιατήρηση

συγκριτικούσυγκριτικού πλεονεκτήµατοςπλεονεκτήµατος

ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

1. 1. ΕπανασχεδίασηΕπανασχεδίαση

–– θεµελιώδηςθεµελιώδης προσπάθειαπροσπάθεια δηµιουργίαςδηµιουργίας νέωννέων ((ήή

ανανέωσηανανέωση) ) επιχειρηµατικώνεπιχειρηµατικών διαδικασιώνδιαδικασιών

–– απώτεροςαπώτερος σκοπόςσκοπός ηη βελτίωσηβελτίωση τηςτης απόδοσηςαπόδοσης

–– απαιτείταιαπαιτείται ηη ανάπτυξηανάπτυξη ενόςενός οράµατοςοράµατος καικαι

στόχωνστόχων
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ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

2. 2. ΑναδιάρθρωσηΑναδιάρθρωση

–– αλλαγήαλλαγή στηστη δοµήδοµή καικαι τοτο µέγεθοςµέγεθος τωντων επιχειρήσεωνεπιχειρήσεων

–– δύοδύο φάσειςφάσεις: : 

•• 1) 1) µείωσηµείωση τωντων τµηµάτωντµηµάτων τηςτης επιχείρησηςεπιχείρησης καικαι τωντων επιπέδωνεπιπέδων στηνστην

ιεραρχικήιεραρχική τηςτης δοµήδοµή καικαι

•• 2) 2) µείωσηµείωση τουτου αριθµούαριθµού εργαζοµένωνεργαζοµένων µεµε σκοπόσκοπό τητη µείωσηµείωση τουτου

λειτουργικούλειτουργικού κόστουςκόστους

–– οφείλεταιοφείλεται σεσε αλλαγέςαλλαγές πουπου δενδεν ήτανήταν δυνατόδυνατό νανα προβλεφθούνπροβλεφθούν ήή σεσε

πλεονάζουσαπλεονάζουσα παραγωγικήπαραγωγική δυναµικότηταδυναµικότητα

ΕΙ∆ΗΕΙ∆Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

3. 3. ΣτρατηγικήΣτρατηγική καινοτοµίακαινοτοµία

–– οο οργανισµόςοργανισµός χρησιµοποιείχρησιµοποιεί δυνατότητεςδυνατότητες καικαι

πόρουςπόρους τουτου γιαγια νανα δηµιουργήσειδηµιουργήσει νέεςνέες

τεχνολογίεςτεχνολογίες ήή νέανέα προϊόνταπροϊόντα καικαι υπηρεσίεςυπηρεσίες

–– εγκυµονείεγκυµονεί κινδύνουςκινδύνους γιατίγιατί ποτέποτέ κανείςκανείς δενδεν

µπορείµπορεί νανα γνωρίζειγνωρίζει τατα αποτελέσµατααποτελέσµατα τουτου R&DR&D

–– τρόποςτρόπος προώθησηςπροώθησης τηςτης καινοτοµίαςκαινοτοµίας είναιείναι ηη

δηµιουργίαδηµιουργία οµάδωνοµάδων µεµε αυτόαυτό τοτο σκοπόσκοπό

ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Βήµατα στρατηγικής αλλαγής :

•Καθορισµός της ανάγκης για αλλαγή

•Καθορισµός των εµποδίων στην αλλαγή

•Εφαρµογή της αλλαγής

•Αξιολόγηση της αλλαγής
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ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Παράγοντες επηρεασµού της ικανότητας

του οργανισµού για αλλαγή :

•Πόροι - Πηγές

•Εσωτερικές ∆ιαδικασίες Οργάνωσης

•Αξίες

ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Μοντέλα καθορισµού εµποδίων και

δυνατοτήτων του οργανισµού για

αλλαγή:

•Μοντέλο Πολιτιστικού Ιστού (Cultural 

Web) 

•Μοντέλο Force Field Analysis

ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Μοντέλα διαδικασίας στρατηγικής

αλλαγής :

•Μοντέλο 8 βηµάτων του Kotter

•Μοντέλο των Theory E - Theory O

•Μοντέλο εξαρτώµενο από τη

συµπεριφορά των εργαζοµένων
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ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ
Μοντέλο των 8 βηµάτων του Kotter :

•∆ηµιουργία αισθήµατος έκτακτης ανάγκης

•Σχεδιασµός ενός ισχυρού καθοδηγητικού συνασπισµού

•∆ηµιουργία του οράµατος

•Επικοινωνία του οράµατος στα υπόλοιπα µέλη του οργανισµού

•Ενδυνάµωση άλλων ατόµων προκειµένου να δράσουν υπέρ του

οράµατος

•Σχεδιασµός και δηµιουργία βραχυπρόθεσµων νικών

•Σταθεροποίηση των βελτιώσεων και παραγωγή επιπλέον αλλαγών

•Καθιέρωση νέων προσεγγίσεων

ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Μοντέλο των Theory E - theory O :

Κύριες µεταβλητές σύγκρισης :

•Επιτεύξιµος στόχος

•∆ιοίκηση ηγεσίας

•Εστίαση αλλαγής

•∆ιαδικασία αλλαγής

•Σύστηµα αµοιβών

•Χρήση εξωτερικών συµβούλων

ΗΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣΤΗΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Μοντέλο εξαρτώµενο από τη συµπεριφορά των

εργαζοµένων :

•Disruptive Self - Expression

•Verbal Jujitsu

•Variable - Term Opportunism

•Strategic Alliance Building
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ΟΟ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Λόγοι για τους οποίους οι εργαζόµενοι αντιστέκονται στην

αλλαγή :

•Αντιλαµβανόµενο αρνητικό αποτέλεσµα

•Φόβος αύξησης του φόρτου εργασίας

•Αλλαγή συνηθειών

•Έλλειψη επικοινωνίας

•Έλλειψη συνοχής της αλλαγής µε τον οργανισµό ως σύνολο

•Εργαζόµενοι – “Επαναστάτες”

ΟΟ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
Τρόποι µε τους οποίους οι εργαζόµενοι πείθονται για την

αναγκαιότητα της αλλαγής:

•µετακίνηση τους σε άλλο τµήµα

•εκπαίδευση

•διαδικασία της ενδυνάµωσης (empowerment)

•περισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνες

ΟΟ ΡΟΛΟΣΡΟΛΟΣ ΤΟΥΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ο Ρόλος Της Ανώτερης Ηγεσίας :

1. ∆ηµιουργία µιας οµάδας που θα έχει τις γνώσεις και την

αξιοπιστία να κατευθύνει τις αλλαγές

2. Ενθάρρυνση και επιβράβευση των προσπαθειών
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ΛΟΓΟΙΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣΤΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

8 8 λάθηλάθη εξαιτίαςεξαιτίας τωντων οποίωνοποίων µπορείµπορεί νανα αποτύχειαποτύχει µιαµια

στρατηγικήστρατηγική αλλαγήαλλαγή

�Λάθος 1: Μη αντίληψη της τεράστιας σηµασίας της αλλαγής

�Λάθος 2: Αδυναµία των πρώτων ατόµων που πίστεψαν στην αλλαγή να

δηµιουργήσουν έναν ισχυρό συνασπισµό που θα αποτελεί τον υποστηρικτή της

ιδέας για µετασχηµατισµό. 

�Λάθος 3: Έλλειψη οράµατος. 

�Λάθος 4: Υπάρχει περίπτωση το όραµα για αλλαγή αν και υπάρχει να µην

µπορεί να γίνει αντιληπτό (κακή επικοινώνηση)

ΛΟΓΟΙΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΤΗΣΤΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

8 8 λάθηλάθη εξαιτίαςεξαιτίας τωντων οποίωνοποίων µπορείµπορεί νανα αποτύχειαποτύχει µιαµια

στρατηγικήστρατηγική αλλαγήαλλαγή

�Λάθος 5: Για να επιτευχθεί ένας µετασχηµατισµός πρέπει να δράσει ένας µεγάλος αριθµός

εργαζοµένων.

�Λάθος 6: Καµία διαδικασία µετασχηµατισµού δεν ολοκληρώνεται άµεσα. Η έλλειψη

σαφών βραχυπρόθεσµων στόχων µειώνει σταδιακά το ενδιαφέρον των συµµετεχόντων στον

µετασχηµατισµό. 

�Λάθος 7: Οι εργαζόµενοι µε το πρώτο θετικό αποτέλεσµα να θεωρούν ότι η αλλαγή είναι

επιτυχηµένη. 

�Λάθος 8: Για να θεωρηθεί ότι ο µετασχηµατισµός µίας επιχείρησης είναι επιτυχηµένος, 

πρέπει οι επιµέρους αλλαγές να έχουν ενσωµατωθεί στην κουλτούρα και την λειτουργία της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Κρίσιµοι παράγοντες επιτυχίας :

� ∆ηµιουργική µίµηση των γεγονότων του

περιβάλλοντος

�Προσπάθεια αποφυγής λαθών του παρελθόντος

�Αλλαγή µε βάση τη δοµή, την κουλτούρα και τις

εσωτερικές διαδικασίες του οργανισµού

�Πρόσληψη εργαζοµένων µε γενική µόρφωση

�Στρατηγική δυναµικής σταθερότητας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Temporary Organizations: Μια διαφορετική προσέγγιση

για επιτυχηµένη αλλαγή

Εκστρατείες για µια επιτυχηµένη αλλαγή :

�Πολιτική εκστρατεία

�Εκστρατεία Μάρκετινγκ

�«Στρατιωτική» εκστρατεία

ΣΤΟΙΧΕΙΑΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΗΣΑΛΛΑΓΗΣ

Έξι στάδια που βεβαιώνουν την επιτυχία της

διαδικασίας αλλαγής:

•Εκδήλωση δέσµευσης προς την ηγεσία

•Κατανόηση της ανάγκης για αλλαγή

•∆ιαµόρφωση του οράµατος

•Επιστράτευση της δέσµευσης σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα

•Ευθυγράµµιση των δοµών, των συστηµάτων και των

κινήτρων

•Ενίσχυση της αλλαγής

ΠίνακαςΠίνακας 33..2: 2: ΑνάλυσηΑνάλυση ∆υνάµεων∆υνάµεων, , ΑδυναµιώνΑδυναµιών, , ΕυκαιριώνΕυκαιριών, , ΑπειλώνΑπειλών

((SWOT Analysis)SWOT Analysis)

∆υνάµεις
(Strengths)

Αδυναµίες
(Weaknesses)

Ευκαιρίες
(Opportunities)

Πιθανές Απειλές
(External Threats)

• Ευέλικτη στρατηγική

• Ισχυρή
χρηµατοοικονοµική
κατάσταση

• Πλεονεκτήµατα
κόστους

• Ισχυρό όνοµα-εικόνα
στην αγορά

• Ικανότητες στη
δηµιουργία
καινοτοµικών
προϊόντων

• Ηγετική θέση στην
αγορά

• Ισχυρές υπηρεσίες
µετά την πώληση

• Τεχνολογία
προστατευµένη από
πατέντες

• Αποτελεσµατική
διαφήµιση

• Ποιότητα προϊόντων

• Στενές σχέσεις µε
επιχειρήσεις
συµµάχους

• Ασαφής στρατηγική
κατεύθυνση

• Μεγάλη δανειακή
επιβάρυνση

• Απαρχαιωµένες
παραγωγικές
εγκαταστάσεις

• Εσωτερικά
λειτουργικά
προβλήµατα

• Υψηλότερα έναντι των
ανταγωνιστών κόστη

• Χαµηλή κερδοφορία

• Έλλειψη ορισµένων
ικανοτήτων που ζητάει
η αγορά

• Αδυναµίες σε θέµατα
έρευνας και ανάπτυξης

• Πολύ ‘ρηχή’ γραµµή
προϊόντων

• Αδυναµία στον τοµέα
του µάρκετινγκ

• Προσέγγιση
επιπλέον τµηµάτων
της αγοράς

• Επέκταση σε νέες
γεωγραφικές
περιοχές

• Επέκταση της
γραµµής προϊόντων

• Μεταφορά
ικανοτήτων σε νέα
προϊόντα

• Καθετοποίηση
δραστηριοτήτων

• Να αποσπάσουµε
µερίδια αγοράς από
ανταγωνιστές

• Εξαγορά
ανταγωνιστών

• Στρατηγικές
συµµαχίες για είσοδο
σε νέες αγορές

• Υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών

• Είσοδος στην αγορά
ισχυρών νέων
ανταγωνιστών

• Απώλεια εσόδων
από υποκατάστατα

• Επιβραδυνόµενη
ανάπτυξη αγοράς

• ∆υσµενείς αλλαγές
σε συναλλαγµατικές
ισοτιµίες

• Επαχθείς οικονοµικά
νέες κρατικές
ρυθµίσεις/ 
παρεµβάσεις

• Αυξανόµενη
ισχυροποίηση
πελατών ή/και
προµηθευτών

• Αλλαγή στις
προτιµήσεις των
καταναλωτών

• ∆ηµογραφικές
αλλαγές

Προσαρµογή από: Thompson A. & A. Srtickland, “Strategic Management Concepts and cases”, 17th edition, Irwin-McGraw-Hill, 2006
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∆υνάµεις∆υνάµεις υπέρυπέρ τηςτης αλλαγήςαλλαγής ∆υνάµεις∆υνάµεις κατάκατά τηςτης αλλαγήςαλλαγής

Σχήµα 3.3: Ανάλυση ∆υναµικού Πεδίου

(Forcefield analysis)

Πηγή: Balogun, J. and V.H. Hailey, Exploring Strategic Change, Prentice Hall, 2008, third edition.

ΣχήµαΣχήµα 3.43.4: : ΜήτραΜήτρα ΕµπιστοσύνηςΕµπιστοσύνης//ΣυµφωνίαςΣυµφωνίας

ΧαµηλήΧαµηλή ΥψηλήΥψηλή

ΕµπιστοσύνηΕµπιστοσύνη

ΣυµφωνίαΣυµφωνία

ΥψηλήΥψηλή

ΧαµηλήΧαµηλή

Αντιτιθέµενοι

(Opponents)

Αντιτιθέµενοι

(Opponents)

Cost

Leadership

Cost

Leadership

Σύµµαχοι
(Allies)

Σύµµαχοι
(Allies)

Αντίπαλοι

(Adversaries)

Αντίπαλοι

(Adversaries)

ΣύντροφοιΣύντροφοι
(Bedfellows)(Bedfellows)

Αναποφάσιστοι

Fence sitters
Αναποφάσιστοι

Fence sitters

Πηγή: Johnson G., K. Scholes and R. Whittington, Exploring Corporate Strategy, London, Prentice Hall, 2008, 8th edition. 

∆ιαπραγµάτευση

(Negotiation)

Χειραγώγηση
(Manipulation

& Cooptation)

Επιβολή-

Εξαναγκασµός
(Coercion)

Συµµετοχή

(Participation)

Ενδυνάµωση και

Υποστήριξη

(Facilitation

& Support)

Εκπαίδευση και

επικοινωνία

(Education &

Communication)

Σχήµα 3.5: Τακτικές µείωσης της αντίστασης
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ΣχήµαΣχήµα 3.6: 3.6: ΤοΤο µοντέλοµοντέλο αλλαγώναλλαγών τουτου LewinLewin

• ∆ηµιουργία

κλίµατος µη

ικανοποίησης µε

το παρόν

καθεστώς

• Ελαχιστοποίηση

της αντίδρασης

στην αλλαγή

• Ενδυνάµωση του

οράµατος

Φάση 1: Ξεπάγωµα

Unfreezing

• Αλλαγή ατόµων, 

δοµών και

συστηµάτων

• Εκπαίδευση για

απόκτηση των

απαραίτητων

δεξιοτήτων

• Ενθάρρυνση

συνεχούς

υποστήριξης

• Περιθωριοποίηση

αυτών που

αντιστέκονται

Φάση 2

Αλλαγή-Κίνηση

Changing

• Νέα

συστήµατα

επιβράβευσης

•Νέα συστήµατα

ελέγχου και νέες

δοµές

•Νέες αξίες και

κουλτούρα

Φάση 3

Παγίωση
Refreezing

Πηγή: Spector, B., Implementing Strategic Change: Theory and Practice, 2007

ΠίνακαςΠίνακας 3.53.5: : ΟιΟι 8 8 φάσειςφάσεις τηςτης διαδικασίαςδιαδικασίας αλλαγήςαλλαγής

1. ∆ηµιουργία της αίσθησης του επείγοντος ((sense of urgencysense of urgency))

2. ∆ηµιουργία της ηγετικής οµάδας ((guiding coalitionguiding coalition))

3. Ανάπτυξη οράµατος και στρατηγικής ((vision and strategyvision and strategy))

4. Επικοινωνία του οράµατος της αλλαγής ((Communicate the change visionCommunicate the change vision))

5. Ενίσχυση της δράσης σε όλα τα επίπεδα ((αποµάκρυνσηαποµάκρυνση εµποδίωνεµποδίων, , αλλαγήαλλαγή

συστηµάτωνσυστηµάτων καικαι δοµώνδοµών πουπου υπονοµεύουνυπονοµεύουν τοτο όραµαόραµα τηςτης αλλαγήςαλλαγής, , ενθάρρυνσηενθάρρυνση

πρωτοβουλιώνπρωτοβουλιών))

6. Επίτευξη βραχυχρόνιων νικών-επιτυχιών ((shortshort--term winsterm wins))

7. Παγίωση των κερδών και παραγωγή περισσότερων αλλαγών ((consolidate consolidate 

gains and produce more changegains and produce more change))

8. Ενσωµάτωση των νέων προσεγγίσεων στην κουλτούρα ((Anchor new Anchor new 
approaches in the cultureapproaches in the culture))

Πηγή: Kotter J., Leading Change, Harvard Business Review, (1995)

Οικονοµικοί

λόγοι

Φόβος για

το άγνωστο

Επιλεκτική και

λανθασµένη

πληροφόρηση

για την αλλαγή

Συνήθεια
Φόβος απώλειας

κεκτηµένων

ή προνοµίων

Σχήµα 3.8: Ορισµένοι Λόγοι αντίστασης στην αλλαγή
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MMΑΝΑΤΖΜΕΝΤΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝΑΛΛΑΓΩΝ

Τι εννοούµε µε τον όρο στρατηγική αλλαγή;

Μία ηθεληµένη µεταβολή της παρούσας κατάστασης

ενός οργανισµού προς µια ιδανικότερη, µέσα από ένα σύνολο

διαδικασιών & προγραµµατισµού στο οποίο συµµετέχει ολόκληρος

ο οργανισµός.

•Αναδιάρθρωση της δοµής ενός οργανισµού, 

•Αναπροσαρµογή του στο συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον,

•Εκµετάλλευση νέων ευκαιριών

•∆ηµιουργία ή διατήρηση συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

ΣκοπόςΣκοπός

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά
Έντονος ρυθµός πραγµατοποίησης

∆ραστηριοποίηση όλων των τµηµάτων
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Είδη Στρατηγικής Αλλαγής

Πεδίο

εφαρµογής
Πεδίο

εφαρµογής

Εύρος

εφαρµογής
Εύρος

εφαρµογής

Τοποθέτηση

ως προς

εξωτερικούς

παράγοντες

Τοποθέτηση

ως προς

εξωτερικούς

παράγοντες

Επανασχεδίαση (Reengineering

Αναδιάρθρωση (Restructuring)

Στρατηγική Καινοτοµία

Βασικές

Μετασχηµατιστικές

Αντιδραστικές (reactive)

Προδραστικές (proactive) 

Eπανασχεδίαση
•Νέες επιχειρηµατικές διαδικασίες

•Ανάπτυξη οράµατος και στόχων

Αναδιάρθρωση
•Αλλαγή σε δοµή & µέγεθος µε µείωση τµηµάτων -

επιπέδων ιεραρχίας- αριθµού εργαζοµένων.

•Ακολουθεί απρόβλεπτες αλλαγές

Στρατηγική

καινοτοµία

•Νέες τεχνολογίες ή προϊόντα & υπηρεσίες για

καλύτερη εξυπηρέτηση πελάτη & αντιµετώπιση

ανταγωνισµού.  

Αίτια Στρατηγικής Αλλαγής

Ευρύτερο – µάκρο

εξωτερικό περιβάλλον
Ευρύτερο – µάκρο

εξωτερικό περιβάλλον

Άµεσο – κλαδικό

εξωτερικό περιβάλλον

Άµεσο – κλαδικό

εξωτερικό περιβάλλον

Επιχειρησιακές

σχέσεις

Επιχειρησιακές

σχέσεις ΤεχνολογίαΤεχνολογία

Ανθρώπινο

δυναµικό
Ανθρώπινο

δυναµικό
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Στάδια της διαδικασίας αλλαγής

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
∆ΙΟΙΚΙΗΣΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

∆εν αρκεί η συνειδητοποίηση

της ανάγκης, πρέπει

να υπάρχει & η

ικανότητα

•Πόροι

•Εσωτερικές διαδικασίες

οργάνωσης

•Αξίες

Σχεδιασµός της ∆ιοίκησης

της Στρατηγικής Αλλαγής
Το µοντέλο του

Ιστού Κουλτούρας µελετά

Το µοντέλο της Ανάλυσης

∆υναµικού Πεδίου

•Ρουτίνες

•Πεποιθήσεις σχετικά µε την εργασία

• Το επίπεδο ελέγχου ή και τα

συστήµατα ελέγχου

•Ιστορίες που αναπτύσσονται στο

εσωτερικό περιβάλλον

•Οργανωτική δοµή

•Το επίπεδο δύναµης και εξουσίας

•Τα διάφορα σύµβολα (κύρους) 

•Ορισµός και περιγραφή της απαιτούµενης

αλλαγής.

•Εντοπισµός των δυνάµεων που

λειτουργούν υπέρ και κατά της αλλαγής.

•Καθορισµός της σχετικής σπουδαιότητας

• κάθε δύναµης.

•Σχεδιασµός του σχεδίου δράσης για την

αλλαγή της ισορροπίας των δυνάµεων

Τα 2 µοντέλα καθορίζουν εµπόδια&δυνατότητες του οργανισµού για αλλαγή

Μοντέλα διοίκησης στρατηγικής αλλαγής

Μοντέλο των Theory E- Theory O

Μοντέλο εξαρτώµενο από

συµπεριφορά εργαζοµένων

Μοντέλο των 8 βηµάτων του Kotter
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Μοντέλο των Theory E- Theory O

Αποτελούν δύο θεωρίες µέσα από τις οποίες επιδιώκεται η επίτευξη

συγκεκριµένων επιχειρησιακών στόχων.

Βασίζεται αποκλειστικά σε οικονοµικές αξίεςΘεωρία Ε

Θεωρία Ο
Βασίζεται στις οργανωσιακές ικανότητες

της επιχείρησης

Αντιπαράθεση

Στόχοι

Ηγεσία

Εστίαση

∆ιαδικασία

Σύστηµα Αµοιβών

Χρήση Συµβούλων

Μοντέλο εξαρτώµενο από

συµπεριφορά εργαζοµένων

Τρόποι συµπεριφοράς των εργαζοµένων για επίιτευξη αλλαγής

����Disruptive Self - Expression

����Verbal Jujitsu

����Variable - Term Opportunism

����Strategic Alliance Building

Μοντέλο των 8 βηµάτων του Kotter

1) ∆ηµιουργία αισθήµατος έκτακτης ανάγκης

2)Σχεδιασµός ενός ισχυρού καθοδηγητικού συνασπισµού

3)∆ηµιουργία του οράµατος

4) Επικοινωνία του οράµατος στα υπόλοιπα µέλη οργανισµού

5) Ενδυνάµωση άλλων ατόµων για δράση υπέρ του οράµατος

6) Σχεδιασµός και δηµιουργία βραχυπρόθεσµων νικών

7) Σταθεροποίηση των βελτιώσεων και παραγωγή επιπλέον

αλλαγών

8)Ενσωµάτωση νέων προσεγγίσεων σε κουλτούρα επιχείρησης
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Το µοντέλο του Lewin

H αλλαγή επιτυγχάνεται σε 3 στάδια

Unfreezing

�αύξηση

ανικανοποίησης

�ενδυνάµωση

οράµατος

Unfreezing

�αύξηση

ανικανοποίησης

�ενδυνάµωση

οράµατος

ChangeChange

Refreezing

�Νέα συστήµατα

�Νέοι έλεγχοι

�Νέες αµοιβές

�Νέα µέτρα

Refreezing

�Νέα συστήµατα

�Νέοι έλεγχοι

�Νέες αµοιβές

�Νέα µέτρα

•Κατάργηση των επικρατουσών εργασιακών

συµπεριφορών (Unfreezing).

• Μετακίνηση σε ένα νέο επίπεδο (Change).

•Καθιέρωση νέων συµπεριφορών στο νέο πια

επίπεδο (Refreezing).

Το µοντέλο των «Προσωρινών Οργανισµών»

ΟργανισµόςΟργανισµός

Προσωρινός

Οργανισµός
Προσωρινός

Οργανισµός
Αλλαγή, µε όσο το δυνατόν καλύτερη καθοδήγηση

& πραγµατοποίηση της διαδικασίας αλλαγής.

Εσωτερική επιχειρησιακή µονάδα

•Μέσο προετοιµασίας του οργανισµού για αλλαγή

•Μηχανισµός αποδοχής και ενσωµάτωσης των νέων

διαδικασιών για την ολοκλήρωση της αλλαγής

Αθήνα

2004

Ατλάντα

1992

Εφαρµογή

Προετοιµασία εδάφουςΠροετοιµασία εδάφους Ανθρώπινο δυναµικόΑνθρώπινο δυναµικό

•Πολιτική εκστρατεία

Σχηµατισµός συµµάχων

Ευελιξία σε οργανωτικές δοµές

•Εκστρατεία marketing

Επικοινωνία µηνυµάτων αλλαγής

•Στρατιωτική εκστρατεία

Συγκέντρωση προσοχής & χρόνου

Αντιµετώπιση αντίστασης

προσωπικού

•Εργαζόµενοι

Φόβος αύξησης του φόρτου εργασίας

Αλλαγή συνηθειών…

Εργαζόµενοι – «Επαναστάτες»

Έλλειψη συνοχής αλλαγής-οργανισµού

Αντιλαµβανόµενο αρνητικό αποτέλεσµα

Έλλειψη επικοινωνίας

•Μεσαία στελέχη

•Ανώτερη ηγεσία

∆ιαδραµατίζουν

ιδιαίτερα

σηµαντικό ρόλο



21

περισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνεςπερισσότερες πρωτοβουλίες και ευθύνες

διαδικασία ενδυνάµωσης

(empowerment)

διαδικασία ενδυνάµωσης

(empowerment)

εκπαίδευσηεκπαίδευση
µετακίνηση τους

σε άλλο τµήµα

µετακίνηση τους

σε άλλο τµήµα

Αντιδράσεις

εργαζοµένων
Αντιδράσεις

εργαζοµένων

Αξιολόγηση

Μέτρηση

πραγµατικής

απόδοσης

Μέτρηση

πραγµατικής

απόδοσης

Σύγκριση

πραγµατικής

& πρότυπης

απόδοσης

Σύγκριση

πραγµατικής

& πρότυπης

απόδοσης

∆ιόρθωση

παρεκκλίσεων
∆ιόρθωση

παρεκκλίσεων

Παράγοντες επιτυχίας αλλαγής

�∆ηµιουργική µίµηση των γεγονότων του

περιβάλλοντος

�Προσπάθεια αποφυγής λαθών του παρελθόντος

�Αλλαγή µε βάση τη δοµή, την κουλτούρα και

τις εσωτερικές διαδικασίες του οργανισµού

�Πρόσληψη εργαζοµένων µε γενική µόρφωση

�Στρατηγική δυναµικής σταθερότητας
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Λόγοι αποτυχίας αλλαγών

Μη αντίληψη της τεράστιας σηµασίας της αλλαγής.

Αδυναµία δηµιουργία ς ενός ισχυρού συνασπισµού

υποστηρικτικού της ιδέας για µετασχηµατισµό. 

Έλλειψη οράµατος.

Κακή επικοινωνία οράµατος.

Απαίτηση για µεγάλο αριθµό εργαζοµένων που θα δράσουν.

Έλλειψη σαφών βραχυπρόθεσµων στόχων.

Θεώρηση επιτυχούς αλλαγής µε το πρώτο θετικό αποτέλεσµα.

Μη ενσωµάτωση αλλαγών σε κουλτούρα οργανισµού.

Χαρακτηριστικά επιτυχηµένων αλλαγών

•Εδραίωση της ανάγκης για αλλαγή

•∆ιαµόρφωση οράµατος

•Παρουσίαση πραγµατικών αποτελεσµάτων και

δηµιουργία πρόωρων ωφελειών

•Επικοινωνία οράµατος σε όλα τα µέλη επιχείρησης

•Σχηµατισµός δυναµικού καθοδηγητικού

συνασπισµού ανώτατης διοίκησης

•∆υνατότητα έκφρασης προσωπικών ιδεών

•Επιστράτευση της δέσµευσης σε όλα τα επίπεδα

•Ευθυγράµµιση δοµών, συστηµάτων και κινήτρων

•Ενίσχυση της αλλαγής. 

•Εδραίωση της ανάγκης για αλλαγή

•∆ιαµόρφωση οράµατος

•Παρουσίαση πραγµατικών αποτελεσµάτων και

δηµιουργία πρόωρων ωφελειών

•Επικοινωνία οράµατος σε όλα τα µέλη επιχείρησης

•Σχηµατισµός δυναµικού καθοδηγητικού

συνασπισµού ανώτατης διοίκησης

•∆υνατότητα έκφρασης προσωπικών ιδεών

•Επιστράτευση της δέσµευσης σε όλα τα επίπεδα

•Ευθυγράµµιση δοµών, συστηµάτων και κινήτρων

•Ενίσχυση της αλλαγής. 

Αλλαγή υπό το πρίσµα της

µαθησιακής οργάνωσης

Ενθάρρυνση µάθησης & ανταλλαγής πληροφοριών.

∆ηµιουρία ιδιαίτερα ελαστικού οργανισµού.

Κίνδυνοι Οφέλη

•Αντίσταση σε µαθησιακή κουλτούρα

•Άγνοια & αδιαφορία για µάθηση

•Παραµέληση κανονικής εργασίας

•Πληροφοριακή υπερφόρτωση

•Κουλτούρα & οικονοµική ανάπτυξη

χώρας.

•Βελτιωµένη επικοινωνία µελών οργάνωσης

•Καινοτοµία προϊόντων και αυξηµένη

δηµιουργικότητα των εργαζοµένων

•Προσαρµοστικότητα στις αλλαγές

•Βελτιωµένη εξυπηρέτηση πελατών

•Ιδιαίτερα αυξηµένη ανταγωνιστικότητα

•Αυξηµένα κίνητρα για εργασία και κλίµα

εµπιστοσύνης


