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Περιεχόμενα 

 
• Έννοια της «αξίας» 
• Προσεγγίσεις «αξίας» 
• Η «αξία» από την πλευρά της επιχείρησης 
• Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 
• Δημιουργία εξατομικευμένης αξίας 
• Μέτρηση αξίας   
• Δημιουργώντας αξία για τον πελάτη 
• Σύνοψη 
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Έννοια της «αξίας» 
 

• Μαρξ (1933): μελέτησε την αξία από τη σκοπιά 
του εργάτη και το πώς η προσωπική εργασία 
προσθέτει αξία σε ένα προϊόν 

• Η νεοκλασική οικονομική θεωρία αναφέρεται 
στην αξία από την οπτική της χρησιμότητας  

• Porter (1985): με τη θεωρία του για το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα περιγράφει πώς 
μπορεί να δημιουργηθεί αξία μέσα από την 
αλληλεπίδραση διαιρετικών συμμετεχόντων με 
διαφορετικές ικανότητες και χαρακτηριστικά κατά 
τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.  
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Προσεγγίσεις «αξίας» 
 

► Δύο προσεγγίσεις  
 

• Η «Αξία» από την πλευρά της επιχείρησης 
• Δημιουργώντας  «αξία» για τον πελάτη  
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Η «αξία» από την πλευρά της 
επιχείρησης 

 
► Η αξία στον τομέα της διοίκησης 

εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics  
 

• Λιτή (Lean) 
• Ευέλικτη (Agile) 
• Μετάθεσης διαδικασιών (Postonment)  
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Λιτή (Lean) 

► Εννέα βασικά στοιχεία που δημιουργούν αξία  
 

 Ευθυγράμμιση ροών των παραγγελιών και της εργασίας με την κατάργηση των 
διαδικασιών και παραγόντων που στρεβλώνουν τη ζήτηση. 

 Οργάνωση των διαδικασιών ώστε το προϊόν να παράγεται χωρίς διακοπές. 
 Να παράγεται ή να διανέμεται μόνο ότι έχει παραγγελθεί. 
 Το σύστημα παραγωγής να συντονίζεται με τη ζήτηση των πελατών. 
 Τυποποίηση των διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται σταθερή απόδοση. 
 Τυποποίηση και ελαχιστοποίηση των αποθεμάτων ασφαλείας μεταξύ των 

διαδικασιών. 
 Να εντοπίζεται και να τερματίζεται κάθε σφάλμα σε κάθε στάδιο της παραγωγής 

έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει σε επόμενο στάδιο. 
 Διαχείριση της προόδου των εργασιών και τυχόν παρατυπιών με συσκευές 

απλού οπτικού ελέγχου. 
 Καταγραφή λαθών ώστε να εξαλείφονται τα αιτία που δημιουργούν 

καθυστερήσεις σε κάθε διαδικασία. 
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Ευέλικτη (Agile) 

 
 Οι Lampel και Mintzberg (1996) υποστηρίζουν 

ότι η δημιουργία εξατομικευμένης αξίας κατά 
την παραγωγική διαδικασία αρχίζει με τις 
κατανόηση των αναγκών των πελατών οι 
οποίες μεταφέρονται στο κομμάτι της 
παραγωγής όπου και υλοποιούνται. 
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Μετάθεση διαδικασιών (Postonment) 
 

• Προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία 
μεταξύ του χαμηλού κόστους παραγωγής και 
της προσαρμογής του προϊόντος στις ακριβείς 
απαιτήσεις των καταναλωτών πολλές εταιρείες 
έχουν υιοθετήσει τη στρατηγική της μετάθεσης 
των διαδικασιών ολοκλήρωσης των προϊόντων 
όσο ποιο κοντά στον καταναλωτή γίνεται 
(Hoekstra και Romme, 1992)  
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Στρατηγικές μετάθεσης διαδικασιών 

Πηγή: Hoekstra και Romme (1992) 
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Μοντέλο αξίας Johansson et al. 
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Πηγή: Johansson et al. (1993) 

 



Παράγοντες μέτρησης αξίας στη Ναυτιλία 
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Αξιολόγηση διαδικασιών στη Ναυτιλία 
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Δημιουργώντας «αξία» για τον 
πελάτη 

 
► Μοντέλο Δέλτα 

 
• Στο κέντρο ο πελάτης.  
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Αξιώματα του μοντέλου Δέλτα 
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1. Το επίκεντρο της στρατηγικής είναι ο πελάτης. 
2. Δεν κερδίζεις νικώντας τον ανταγωνιστή. Κερδίζεις με την επίτευξη της δέσμευσης με τον 

πελάτη. 
3. Η στρατηγική δεν είναι πόλεμος, είναι αγάπη. 
4. Η νοοτροπία με επίκεντρο το προϊόν είναι περιοριστική. Ανοίξτε τους ορίζοντες για να 

συμπεριλάβετε τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους   συνεργάτες (complementors) ως 
τους βασικούς σας παίκτες. 

5. Πρέπει να κατανοήσετε τον πελάτη σας βαθιά. Η στρατηγική πραγματοποιείται για πελάτη κάθε 
φορά ξεχωριστά. 

6. Όλα τα προϊόντα μπορούν να διαφοροποιηθούν. 
7. Τα θεμέλια της στρατηγικής είναι δύο : 

 Η τμηματοποίηση του πελάτη και η πρόταση αξίας του πελάτη 
 Η επιχείρηση ως ένα πλέγμα ικανοτήτων 

8. Απορρίψτε τις δύο κοινοτοπίες : 
 “ο πελάτης έχει πάντα δίκιο”, και  
 “ξέρω τις ανάγκες των πελατών και πώς να τις ικανοποιήσω” 

9. Η διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού είναι ένα πλαίσιο διαλόγου μεταξύ των βασικών 
στελεχών της εταιρείας - αναζητώντας συναίνεση σχετικά με την κατεύθυνση του οργανισμού. 

10. Οι μετρήσεις είναι απαραίτητες. Ο πειραματισμός είναι καθοριστικός. 



Το μοντέλο Δέλτα 
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Πηγή: Hax (2010) 

 



Βήματα δημιουργίας «αξίας» 
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Πηγή: Hax (2010) 

 



Δημιουργώντας «αξία» στην περίπτωση της 
Singapore Airlines 
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Πηγή: Hax (2010) 

 



Πρόταση αξίας για πελάτες επαγγελματίες και 
διαμορφωτές της κοινής γνώμης (Κατηγορία 1) 

20 Πηγή: Hax (2010) 

 



Πρόταση αξίας για πελάτες μαζικής αγοράς 
(Κατηγορία 4) 
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Πηγή: Hax (2010) 

 



Σύνοψη 
 

• Το παρόν κεφάλαιο προσεγγίζει την έννοια της αξίας στα πλαίσια των 
επιχειρήσεων. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζονται και αναλύονται δύο 
προσεγγίσεις εκ των οποίων η μία έχει ως κέντρο την επιχείρηση και η άλλη 
τον πελάτη. Η πρώτη προσέγγιση προέρχεται από τον χώρο της διοίκησης 
εφοδιαστικής αλυσίδας όπου γίνεται χρήση τη μεθοδολογίας των Johansson 
κ.α. (1993) και η δεύτερη προέρχεται από το χώρο τη στρατηγικής διοίκησης 
των επιχειρήσεων όπου γίνει η χρήση της μεθοδολογίας του μοντέλου Δέλτα 
του Hax (2010). 

•  Το μοντέλο Δέλτα στηρίζεται σε δέκα αξιώματα και ακολουθεί μια 
μεθοδολογία πέντε βημάτων για δημιουργία αξίας στον πελάτη. Η βασική 
στρατηγική είναι να επιτευχθεί η δέσμευση του πελάτη. Σύμφωνα με το 
μοντέλο υπάρχουν τρεις διαφορετικές στρατηγικές επιλογές για την επίτευξη 
αυτού του στόχου. Οι τρεις στρατηγικές επιλογές είναι το καλύτερο προϊόν 
(Best Product), η συνολική λύση για τον πελάτη (Total Customer Solutions) 
και το κλείδωμα του συστήματος (System Lock-In) 
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