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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η εφαρμογή του μοντέλου της διεργασίας του
στρατηγικού σχεδιασμού, των δώδεκα βημάτων, το οποίο εφαρμόζεται σε επίπεδο εταιριών και
επιχειρήσεων, να μεταφερθεί και να εφαρμοστεί σε επίπεδο χώρας και πιο συγκεκριμένα για την
Ελλάδα. Αρχικά, γίνεται μία περιγραφή του μοντέλου σε επίπεδο εταιρίας. Έπειτα, γίνεται
προσαρμογή των όρων του μοντέλου, από το επίπεδο των εταιριών στο επίπεδο της χώρας.
Ακολουθεί μία σύντομη παρουσίαση της Ελλάδος, από οικονομικής άποψης, για την κατανόηση
της θέσης και της κατάστασης της Ελλάδος σήμερα. Έπειτα, ξεκινά η εφαρμογή του μοντέλου
ακολουθώντας τα δώδεκα βήματα που επιβάλει το μοντέλο. Κατά την εφαρμογή των δώδεκα
βημάτων, καθορίζονται το όραμα και ο σκοπός της Ελλάδος, οι ευκαιρίες, οι απειλές, τα
πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες τόσο της χώρας όσο και των τομέων της οικονομίας της,
διαμορφώνονται οι στρατηγικές ωθήσεις και διαμορφώνονται και αξιολογούνται, με τη βοήθεια
της αναλυτικής ιεραρχικής μεθόδου (AHP) και τη χρήση του λογισμικού Expert Choice, οι δράσεις
που συμβάλλουν στην ολοκλήρωση του στόχου. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα, που
προέκυψαν, τόσο από την εφαρμογή του μοντέλου σε επίπεδο χώρας, όσο και από την εφαρμογή
του μοντέλου για την Ελλάδα, συγκεκριμένα. Τα συμπεράσματα για την εφαρμογή του μοντέλου
σε επίπεδο χώρας, καταδεικνύουν ότι αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, ενσωματώνοντας τις όποιες
πολιτικές επιθυμεί να συμπεριλάβει κάποιος. Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά την εφαρμογή
του μοντέλου, για την Ελλάδα, συμπεραίνεται ότι η αξιοποίηση ενός μοντέλου το οποίο θα
καταλήξει και θα αξιολογήσει δράσεις για την εκπλήρωση του οράματος της, θα προσέδιδε
προοπτικές εξόδου της χώρας από τη δυσμενή κατάσταση, στην οποία βρίσκεται από το 2008.
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