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Δςσαπιζηίερ 

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ, φινπο ηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ, γηα ηηο γλψζεηο πνπ καο κεηέθεξαλ αιιά θαη γηα ηελ ππνζηήξημε πνπ καο παξείραλ 

ζε φιε ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. Δηδηθά, φκσο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία 

Φαθαιηνχ, γηαηί ήηαλ εθείλε πνπ κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ καζεκάησλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, κνπ άλνημε ηνπο νξίδνληεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, ηελ 

επέιεμα σο επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηελ δσή καο λα ζπλαληάκε 

αλζξψπνπο πνπ καο βνεζνχλ, καο ππνζηεξίδνπλ, καο εκπλένπλ θαη καο δίλνπλ έλαπζκα γηα 

πξνβιεκαηηζκφ θαη γηα δηεξεχλεζε, θαη ιεηηνπξγνχλ ζαλ κέληνξεο.  
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Πεπίλητη 

 

Ζ ζεκεξηλή επνρή, παξνπζηάδεη ηδηαηηεξφηεηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο έληνλεο κεηαβνιέο 

ζε ηερλνινγηθφ, νηθνλνκηθφ, πνιηηηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν. Οη ζπλερείο αιιαγέο, θπξίσο 

ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, απαηηνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, άκεζε πξνζαξκνγή ζηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη ζηα λέα δεδνκέλα. Ζ θαηλνηνκία, ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, 

δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ επηξξνή ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη ηάζεηο ηεο 

παγθνζκηνπνηεκέλεο αγνξάο θαη νη ζπλζήθεο έληνλνπ αληαγσληζκνχ πνπ επηθξαηνχλ, 

νδεγνχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Ζ θαηλνηνκία ησλ «Διιεληθψλ Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ επηρεηξήζεσλ» (ΜΜΔ), απνηειεί 

βαζηθφ ζέκα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Απνηειεί έλαλ πνιχηηκν ζχκκαρν ζην πιεπξφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, επηθέξνληαο αξθεηά πιενλεθηήκαηα θαη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε, ηα νπνία 

κεγηζηνπνηνχληαη φηαλ ε θαηλνηνκία απνηειεί θνκκάηη ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο θαη 

δηέπεη φιεο ηηο θάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Μέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο θαηλνηφκσλ εηαηξηψλ, πξνθχπηνπλ πνιχηηκα 

ζπκπεξάζκαηα. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο, 

εηδηθά ζηηο ΜΜΔ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ησλ 

ειιεληθψλ ΜΜΔ κπνξεί λα επηθέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηελ εζληθή νηθνλνκία ηεο 

ρψξαο. Γηα φινπο απηνχο ηνπ ιφγνπο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε ηεο ζηξνθήο ησλ ειιεληθψλ 

ΜΜΔ πξνο ηελ θαηλνηνκία. 
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Innovation of Greek Small Medium Enterprises. A case study.  

  

 

Keywords: Innovation of Greek small medium enterprises, entrepreneurship, competitive 

advantage 

 

Abstract 

 

The current era is characterized by remarkable and continuous changes in the technological, 

economic, political and social environment. The enterprises should follow up these changes, 

especially when they concern a significant change of the economic environment. In addition, 

they have to undertake immediate adaptation to the new market conditions. The economic 

crisis, the intense competition, generated by the mondialization and the global market trends, 

are factors that have lead more SMEs in developing innovative entrepreneurship. 

The innovation of Greek SMEs is the central theme of this master thesis. Innovation is an 

exceptional tool for the businesses and can bring several benefits and numerous advantages. 

Specifically, these benefits are maximized when the innovation consists valuable part of the 

corporate strategy. 

Through the case study, of highly innovative companies, valuable conclusions have been 

generated. The economic crisis has highlighted the importance and role of investing in 

innovation, especially for the SMEs. Finally, it is worth to mention that, enhancing innovation 

of the Greek SMEs can bring positive results at the national economy. For all these reasons, it 

is incontestable that the Greek SMEs should be motivated to innovate.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΧΓΗ-ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΙΚΟΤ ΘΔΜΑΣΟ 

 

1.1  ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ, κειέηεο θαη αλάιπζεο, ηνπ 

ξφινπ ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο «ειιεληθέο κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο» (ΜΜΔ). 

πγθεθξηκέλα, βαζηθφ αληηθείκελν είλαη ε δηεξεχλεζε θαη απνηχπσζε ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πιενλεθηεκάησλ, πνπ επηθέξεη ζε κηα επηρείξεζε, ε ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζε φιν ην 

θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. χκθσλα κε ηελ παγθφζκηα ηάζε πνπ επηθξαηεί, ε 

θαηλνηνκία αλαδεηθλχεηαη ζε αλαπφζπαζην θνκκάηη ηνπ ζχγρξνλνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα δηεξεπλήζεη ζε ηη βαζκφ ε θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνζδψζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα επηρείξεζε, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. Δπίζεο, αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ε ζπκβνιή ηεο, 

ζηελ καθξνρξφληα δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη, ε ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηεο επηρείξεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, αληηθείκελν κειέηεο ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο απνηειεί ε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο 

κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, ηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ζηηο ΜΜΔ.  

Κίλεηξν θαη έλαπζκα, γηα ηελ δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο, απνηέιεζε ε νηθνλνκηθή θξίζε, 

πνπ έπιεμε ζε κεγάιν πνζνζηφ ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ βησζηκφηεηα θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ. Ζ έξεπλα, θπξίσο, εζηίαζε ζε απηήο ηεο κνξθήο ηεο επηρεηξήζεηο, 

θαζψο απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ ππιψλα φρη κφλν ηεο εζληθήο αιιά θαη ηεο επξσπατθήο 

νηθνλνκίαο. Μέζα φκσο απφ ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο, πνπ επηθξαηνχζαλ ζηελ αγνξά θαη ηελ 

νηθνλνκία, νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πέηπραλ βηψζηκε αλάπηπμε. Δπηπιένλ, κέζα απφ ηηο 

πθεζηαθέο ζπλζήθεο, αλαδείρζεθε ε ζεκαληηθφηεηά ηεο θαηλνηνκίαο. 

Ζ εξγαζία απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα. Σν πξψην θεθάιαην απνηειεί ην εηζαγσγηθφ 

κέξνο. Οπζηαζηηθά, εηζάγεη ηνλ αλαγλψζηε ζην θεληξηθφ ζέκα, ζέηεη πξνβιεκαηηζκνχο θαη 

γίλεηαη αλαθνξά ζηελ κνξθή δηάξζξσζεο ηεο εξγαζίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην, γίλεηαη 

επηζθφπεζε ηεο ειιεληθήο θαη μέλεο βηβιηνγξαθίαο πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ νξηζκνί θαη λα 

γίλεη απνζαθήληζε βαζηθψλ ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα επηκέξνπο θεθάιαηα. ην 

ηξίην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν ξφινο θαη ε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ 
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(ΜΜΔ), αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν. ην ηέηαξην θεθάιαην ζπκπεξηιακβάλεηαη ε πνηνηηθή 

έξεπλα κέζα απφ ηελ κειέηε πεξίπησζεο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην 

ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα 

θαζψο θαη νη πξνηάζεηο γηα ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ειιεληθέο ΜΜΔ. 

 

 

1.2 ΓΙΑΣΙ ΑΠΟΣΔΛΔΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΜΔΛΔΣΗ Η 

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, ν έληνλνο αληαγσληζκφο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν, δηαδξακαηίδεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν. Οη ζπλερείο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, νδεγνχλ, πνιχ γξήγνξα, ζε 

απαξραίσζε ηεο ηερλνινγίαο θαη ζε πηνζέηεζε ηερλνινγίαο αηρκήο. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

είλαη επέιηθηεο θαη λα πξνζαξκφδνληαη άκεζα ζηα λέα δεδνκέλα.  

πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα εμαζθαιίζνπλ βηψζηκε αλάπηπμε, νθείινπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο, λα πηνζεηνχλ λέεο πξαθηηθέο, λα έρνπλ επειημία θαη 

λα δηαθνξνπνηνχλ ηα πξντφληα θαζψο θαη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο (Denton, 1999).  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί έλα πνιχπιεπξν εξγαιείν ζηελ δηάζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

επηθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα.. πγθεθξηκέλα, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα έρεη νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ζηελ δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ κπνξεί λα 

απμήζεη ην επίπεδν απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη απηφ ζα έρεη σο 

άκεζε ζπλέπεηα ηελ εδξαίσζε ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο.  

Οη θαηλνηφκεο, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο εηαηξίεο, παξνπζηάδνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα 

θπξίσο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη, εθείλεο έρνπλ ηδηαίηεξα αλαπηπγκέλε 

ηελ αληίιεςε ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ αγνξά. πλεπψο, 

ππάξρεη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο επθαηξίαο ή ηνπ θηλδχλνπ, αληίζηνηρα θαη άκεζε αληίδξαζε. 

Απηή ε επειημία ησλ γξήγνξσλ αληηδξάζεσλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ ησλ 

θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ αιιά θαη ησλ ηθαλνηήησλ κηαο επηρείξεζεο, θαίλεηαη πσο ζηάζεθε 

ζχκκαρνο ησλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δηδηθά νη 

παξάγνληεο απηνί, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία θαη ζηε βηψζηκε αλάπηπμεο 

επηρείξεζεο. 
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Ζ θαηλνηνκία είλαη ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ, πνπ βνεζά κηα επηρείξεζε λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. κσο, δελ έρεη ηφζν κεγάιε ζεκαζία ε απφθηεζε ηνπ, γηα 

ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, φζν ε δηαηήξεζή ηνπ ζε καθξνρξφλην νξίδνληα. Οη 

επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζνπλ ηελ θαηλνηνκία ζην ζχζηεκα αμηψλ ηνπο. Ζ 

θαηλνηνκία δελ είλαη απηνζθνπφο, αιιά είλαη ε νπζία ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο επηρείξεζεο.  

Οη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κεγάιν βαζκφ πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη επειημίαο, κπνξνχλ θαη 

ζπκβαδίδνπλ κε ηα λέα δεδνκέλα, κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ζχγρξνλεο αγνξάο. Ζ 

νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Αλέδεημε ηελ ζεκαζία ηεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. πλδπαζηηθά κε ηηο επηρεηξήζεηο, ε θαηλνηνκία 

πξέπεη λα απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, θαζψο ε θαηλνηνκία απνηειεί 

ππιψλα αλάπηπμεο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο.  

 

 

1.3 ΓΙΑΣΙ ΔΙΝΑΙ ΗΜΑΝΣΙΚΟ Ο ΡΟΛΟ ΣΧΝ ΚΑΙΝΟΣΟΜΧΝ 

ΜΜΔ  

 

ην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα εζηηάζνπκε κφλν ζηηο ΜΜΔ πνπ αλαπηχζζνπλ 

θαηλνηνκία. Σα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη θαηαηξηθζεί ε ιαλζαζκέλε αληίιεςε πνπ 

θπξηαξρνχζε, πσο κφλν νη πνιπεζληθέο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα θαηλνηνκνχλ, 

θαζψο δηαζέηνπλ πιεζψξα απφ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα ππνζηεξίμνπλ απηή ηελ 

ιεηηνπξγία. κσο, σο θαηλνηφκεο αλαδεηθλχνληαη νη ΜΜΔ, πνπ επελδχνπλ ζηελ έξεπλα θαη 

ζην θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. 

χκθσλα κε ηνλ λέν νξηζκφ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, πνπ νξίδεηαη ζηελ λνκνζεζία ηεο 

Δ.Δ., ζχζηαζε 2003/361, νη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ εάλ κηα επηρείξεζε αλήθεη 

ζηηο ΜΜΔ ή φρη, είλαη νη εμήο : 

 ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ 

 ν θχθινο εξγαζηψλ ή ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ  

Ωο κεζαίεο, ινγίδνληαη επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο 

θαη ν θχθινο εξγαζηψλ δελ μεπεξλά ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηνπο, δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. Δπηπιένλ, σο κηθξή, νξίδεηαη ε 

επηρείξεζε πνπ νη εξγαδφκελνί ηεο δελ μεπεξλνχλ ηνπο 50 θαη ν θχθινο εξγαζηψλ ή ην 

ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ δελ μεπεξλά ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. Αληίζηνηρα, σο πνιχ κηθξή 
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επηρείξεζε νξίδεηαη εθείλε πνπ απαζρνιεί κέρξη 10 εξγαδφκελνπο ελψ ν θχθινο εξγαζηψλ 

ηεο θαη ην ζχλνιν ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο δελ μεπεξλά ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ.  

Οη ΜΜΔ απνηεινχλ κηα πνιχ ηζρπξή νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή νκάδα. Ο 

ζεκαληηθφο ηνπο ξφινο αληαλαθιάηαη ζηελ ζεηηθή ζπκβνιή ζην αθαζάξηζην εγρψξην πξντφλ, 

ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απαζρφιεζε θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο, θαηέρνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εζληθή θαη ζηελ επξσπατθή 

νηθνλνκία, θαζψο απνηεινχλ ην 99% ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ. Δηδηθά ζηελ Διιάδα, 

ζχκθσλα κε ην Δλεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο ΜΜΔ, πνπ εθδίδεη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν 

αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε 531.059 ζε ζχλνιν ησλ 531.437. Οπζηαζηηθά θαιχπηνπλ ην 99,9% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα (SBA, 2013). 

Δίλαη εχινγν πσο, απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ηελ θηλεηήξηα δχλακε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, αθνχ απνηεινχλ θαη ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Οη ΜΜΔ 

απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ηδησηηθή απαζρφιεζεο, ηελ βαζηθή πεγή ηεο θαηλνηνκίαο θαζψο 

θαη αζηείξεπηε πεγή επηρεηξεκαηηθψλ δεμηνηήησλ. Υαξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε απιή δνκή 

θαη νξγάλσζε. Δπηπξφζζεηα, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα επεξεάδνπλ θαη λα θαζνξίδνπλ ηνλ 

ηξφπν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη ζπκπεξηθέξνληαη νηθνλνκηθά νη θνηλσλίεο, ελψ θαζνξίδνπλ ηηο 

ηάζεηο ζηελ αγνξά.  

Έρνληαο αλαθέξεη ηελ ζεκαληηθφηεηα θαη ην ξφιν ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ, ηφζν ζε 

επίπεδν θνηλσλίαο φζν θαη ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν, είλαη πιένλ μεθάζαξν γηαηί, απηνχ ηνπ 

είδνπο νη επηρεηξήζεηο απνηεινχλ ην αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

Δλδηαθέξνλ πξνθαιεί, φηαλ νη ΜΜΔ θαηλνηνκνχλ, θαζψο ηα νθέιε γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ηελ 

εζληθή νηθνλνκία είλαη πνιπάξηζκα. Παξά ηα πξνβιήκαηα, ιφγσ νηθνλνκηθήο θξίζεο, νη 

ειιεληθέο ΜΜΔ ζηξέθνληαη ζηαδηαθά πξνο ηελ θαηλνηνκία. Απηφ απνηειεί ζεηηθφ νησλφ γηα 

ην κέιινλ, γηα ηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο θαη γηα ηελ ζεηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ εζληθή 

νηθνλνκία. 

 

 

1.4 ΓΙΑΣΙ ΔΠΙΛΔΥΘΗΚΔ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΜΔΛΔΣΗ 

ΠΔΡΙΠΣΧΗ 

 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο απνηειεί ζπρλή κέζνδν έξεπλαο γηα ηηο «Κνηλσληθέο Δπηζηήκεο» θαη 

εηδηθφηεξα γηα ηνπο ηνκείο «Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ». Απνηειεί έλα 
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εξεπλεηηθφ εξγαιείν θαζψο γίλεηαη ζπιινγή θαη αλάιπζε εκπεηξηθψλ ζηνηρείσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηεξεχλεζε ζηνηρείσλ. Οπζηαζηηθά, ζπκβάιεη ζηελ εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ βάζε ζηνηρείσλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.  

χκθσλα κε ηνλ Yin, ε κειέηε πεξίπησζεο νξίδεηαη σο ε εκπεηξηθή έξεπλα, ε νπνία έρεη 

ζαλ βαζηθφ ζηφρν ηε δηεξεχλεζε ελφο ζχγρξνλνπ θαηλνκέλνπ, ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο. 

Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε ζπκβνιή ηεο, φηαλ ηα φξηα ηνπ ππφ δηεξεχλεζε θαηλνκέλνπ θαη ηνπ 

πιαηζίνπ δελ είλαη επδηάθξηηα (Yin, 1994).  

Μέζα απφ ηελ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξεπλεηή, ηα νπνία, φκσο, εκπεξηέρνπλ θαη ηελ ππνθεηκεληθή ηνπ θξίζε θαη 

δηάζηαζε. Ζ κειέηε πεξίπησζεο, ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο έξεπλαο, δελ δηέπεηαη απφ 

ηδηαίηεξα απζηεξνχο θαλνληζκνχο θαη πεξηέρεη ηελ ππνθεηκεληθή θξίζε ηνπ εξεπλεηή (Patton, 

Appelbaum, 2003). 

Δίλαη επξέσο απνδεθηφ, πσο κέζα απφ ηηο κειέηεο πεξίπησζεο, πξνθχπηνπλ 

ζπκπεξάζκαηα θαη δίλεηαη πξνζεγγηζηηθά κηα εηθφλα γηα ην εμεηαδφκελν ζέκα, φπνπ κε ηελ 

ρξήζε ησλ άιισλ κεζφδσλ έξεπλαο, απηφ δελ ζα ήηαλ εθηθηφ ( Rowley, 2002).  

πλεπψο, επηιέρζεθε ε κειέηε πεξίπησζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ν ξφινο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ηα νθέιε πνπ επηθέξεη ζηηο ΜΜΔ. Απφ ηελ κειέηε θαη αλάιπζε ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα φρη κεκνλσκέλα γηα ηηο εμεηαδφκελεο 

επηρεηξήζεηο, αιιά εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα, γεληθά, γηα ηηο ΜΜΔ. Σέινο κέζα απφ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, απνξξένπλ θαη πξνηάζεηο γηα ην κέιινλ.  

 

 

1.5   ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

 

Σν παξφλ θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθφ θαη πεξηγξάθεη ην θεληξηθφ ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε 

εξγαζία. Αθνινπζεί επηρεηξεκαηνινγία γηαηί επηιέρζεθε ην ζέκα, ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη 

ζηελ δνκή θαη δηάξζξσζε ηεο. 

Σν θεληξηθφ ζέκα, πνπ πξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή, είλαη ε θαηλνηνκία ησλ 

ειιεληθψλ ΜΜΔ. Απηνχ ηνπ είδνπο νη επηρεηξήζεηο, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηεο. Οη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ 

θαιχηεξεο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ηηο κε θαηλνηφκεο. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί παξάγνληα πνπ 

επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηελ επηρείξεζε. Αλαιπηηθά, ζπληειεί ζηελ βειηίσζε ηεο 
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ζέζε ηεο ζηνλ θιάδν πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη, θαη βειηηψλεη ηα νηθνλνκηθά ηεο απνηειέζκαηα. 

Δπίζεο, απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, 

ζηελ εμσζηξέθεηά ηεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο εμαγσγηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο.  

Γηα λα δηεξεπλεζεί, ε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ επηθέξεη ζηηο 

ειιεληθέο ΜΜΔ, επηιέρζεθε ε εξεπλεηηθή κέζνδνο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. ηελ ηειεπηαία, 

εμεηάδνληαη θαη κειεηψληαη έλα ζχλνιν απφ επηρεηξήζεηο θαη πξνθχπηνπλ ελδηαθέξνληα 

απνηειέζκαηα θαζψο δίλεηαη κηα γεληθφηεξε εηθφλα γηα ηελ ζρέζε θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

θαηλνηνκίαο, φρη κφλν ζε επίπεδν επηρείξεζεο, αιιά θαη ζε εζληθφ επίπεδν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΘΔΧΡΗΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

2.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπφο ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο. Μέζα 

απφ ηελ απνζαθήληζε ηνπ φξνπ θαη ηελ δηάθξηζή ηεο, ζηα επηκέξνπο είδε, γίλεηαη πην 

απνηειεζκαηηθή ε αλάιπζε ηνπ αθνινπζεί ζηα επφκελα θεθάιαηα ηεο εξγαζίαο. 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη αλαθνξά, ζηα νθέιε πνπ απνιακβάλνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη ηελ θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο.  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί έλλνηα πνιχπιεπξε θαη πνιπδηάζηαηε. Θα πξέπεη λα ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε φιεο ηηο θάζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. ε έλα άθξσο αληαγσληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ε ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα εηζάγεη πξψηε ζηελ αγνξά, πξηλ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο, ζπληζηά ην κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο. (Κνθθίλεο, 2006) 

ηηο κέξεο καο, είλαη πιένλ αδηακθηζβήηεηε ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο σο πξνο ηελ 

εχξπζκε ιεηηνπξγία, ηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη θεξδνθνξία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Δπηρεηξήζεηο πνπ 

αλαπηχζζνπλ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζπλήζσο, παξνπζηάδνπλ δηπιάζηα θέξδε απφ 

ηηο ππφινηπεο θαη νη εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη ζε κεγάιν πνζνζηφ. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ, νη ζπλερφκελεο αιιαγέο 

ζε ηερλνινγηθφ, θνηλσληθννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη ζην ζεζκηθφ πιαίζην κπνξεί λα 

θξχβνπλ επθαηξίεο ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα εθκεηαιιεπηνχλ.  

 

 

2.2 ΟΡΙΜΟ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

ηελ ζεκεξηλή επνρή, ε θαηλνηνκία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παγθφζκηαο θαη 

εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Παξνπζηάδεηαη σο ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ 

δεκηνπξγία, ηελ εμέιημε, ηελ αλάπηπμή κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ βησζηκφηεηά ηεο, ζην 

άθξσο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 
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Ζ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο, έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο θαη έρεη απαζρνιήζεη 

ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, ήδε απφ ηνλ 18
ν
 αηψλα. Ζ θαηλνηνκία ζαλ φξνο, έρεη κηα 

πνιππινθφηεηα ζηελ έλλνηα, απνηχπσζε θαη απνζαθήληζή ηνπ. Γη’ απηφ ηνλ ιφγν , 

πιεζψξα νξηζκψλ ζπλαληάηαη ζηελ παγθφζκηα βηβιηνγξαθία θαη κεξηθνί, ελδεηθηηθά, 

αλαθέξνληαη παξαθάησ.  

Ζ πξψηε έγγξαθε αλαθνξά, πξνζέγγηζε θαη απνηχπσζε ηνπ νξηζκνχ ηεο θαηλνηνκίαο, 

δφζεθε απφ ηνλ Joseph Schumpeter ην 1930. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ήηαλ ν πξψηνο 

νηθνλνκνιφγνο, πνπ έδσζε νπζηψδε έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία, ηφληζε ηε ζεκαζία ηεο θαη 

ηελ αλέδεημε σο ηελ βαζηθή πεγή δπλακηζκνχ ζηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία 

(Schumpeter, 1930). χκθσλα κε ηνλ Schumpeter (1934), νη θαηλνηνκίεο είλαη  ηα λέα, 

βειηησκέλα πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο, ηα λέα νξγαλσηηθά πξφηππα, ε εθαξκνγή ηεο 

ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο ζε λέα πεδία, ε αλαθάιπςε λέσλ πφξσλ θαη ην άλνηγκα λέσλ 

αγνξψλ.  

Ο Schumpeter, ήδε απφ ην 1934, ππνζηήξημε πσο ε θαηλνηνκία απνηειεί ηελ ρξπζή 

ηνκή ησλ επηρεηξήζεσλ γηα λα κεηαβνχλ απφ ηελ πιήξσο αληαγσληζηηθή αγνξά, φπνπ ηα 

θέξδε ηείλνπλ ζην κεδέλ, πξνο ην νιηγνπψιην θαη θαηά επέθηαζε  πξνο ην κνλνπψιην, 

φπνπ ηα θέξδε κεγηζηνπνηνχληαη. Καηά ζπλέπεηα, ν επηρεηξεκαηίαο νθείιεη λα νξγαλψλεη 

ηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο, κε ηξφπν πξσηφηππν θαη θαηλνηφκν , κε ζθνπφ λα 

μερσξίζεη, λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη λα κεγηζηνπνηήζεη ην  

νηθνλνκηθφ ηεο απνηέιεζκα. 

χκθσλα κε ηνλ Christensen (1992), ε θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ζαλ κηα 

αιιεπάιιειε ζεηξά, κηθξψλ παξεθθιίζεσλ απφ δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη 

θαζεκεξηλά, πνπ έγθεηηαη ζε λένπο θαη δηαθνξεηηθνχο ζπλδπαζκνχο ηεο ήδε ππάξρνπζαο 

γλψζεο. Ζ λέα γλψζε, κπνξεί λα ζπκβάιεη ζε επηπιένλ δηαθνξνπνηήζεηο ηεο αξρηθήο 

θαηλνηνκίαο. ρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε θαη ηηο πξνεγνχκελεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη 

πνηθηιίαο πξντφλησλ. Γη’ απηφ θαη απαηηείηαη πξννπηηθή εζηηαζκέλε ζηελ επηρείξεζε θαη φρη 

ζηελ αγνξά, θαζψο ην λέν δεκηνπξγεί αβεβαηφηεηα θαη ζηελ θαη ζηελ επηρείξεζε, αιιά θαη 

ζηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο, αλαθνξηθά κε ηε κειινληηθή ηνπ πνξεία. (Christensen, 1992). 

Ο Rogers (1983) νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο κηα ηδέα, κηα πξαθηηθή ή έλα αληηθείκελν 

πνπ ζεσξείηαη λέν, είηε απφ έλα άηνκν είηε απφ θάπνηα κνλάδα πνπ ηελ πηνζεηεί. 

Δπηπξφζζεηα, ε θαηλνηνκία απνηειεί κηα γλσζηηθή εξκελεία. πγθεθξηκέλα, ν ρξήζηεο 

ηεο θαηλνηνκίαο θξίλεη εάλ κηα νληφηεηα ζεσξείηαη θαηλνηνκία απφ κφλε, ηεο ζε ζρέζε 
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κε ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία ησλ αηφκσλ. Καηά ηνλ ηξφπν απηφ, εμειίζζεηαη ε 

ππνθεηκεληθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο, ε θαηλνηνκία ζηα κάηηα εθείλνπ πνπ θνηηάδεη.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε θαηλνηνκία δελ αζρνιείηαη κφλν κε ηηο κεγάιεο εμειίμεηο 

ζηελ ηερλνινγία ή ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ ηδεψλ, αζρνιείηαη επίζεο κε ηε ρξήζε 

ησλ αιιαγψλ κηθξήο θιίκαθαο (Rothwell θαη Gardiner, 1985). 

Σέινο, ν πιένλ ζχγρξνλνο νξηζκφο γηα ηελ θαηλνηνκία, απνηππψζεθε απφ ηνλ 

«Οξγαληζκφ γηα ηελ Οηθνλνκηθή πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε» (ΟΟΑ) ζην «εγρεηξίδην 

ηνπ ζιν». Σν ελ ιφγσ εγρεηξίδην, ήηαλ πξσηνβνπιία ηεο επξσπατθήο επηηξνπήο θαη ηνπ 

ΟΟΑ θαη ζε απηφ πεξηιακβάλνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ ζπιινγή, 

αλάιπζε θαη εξκελεία ησλ δεδνκέλσλ αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκία. χκθσλα κε ηνλ 

ΟΟΑ, ε θαηλνηνκία απνηειείηαη απφ φια εθείλα ηα επηζηεκνληθά, ηερληθά, εκπνξηθά θαη 

νηθνλνκηθά βήκαηα πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε θαη ην κάξθεηηλγθ 

λέσλ ή βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ηελ εκπνξηθή ρξήζε λέσλ ή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ ή 

εμνπιηζκνχ ή ηελ εηζαγσγή κηαο λέαο πξνζέγγηζεο ζε κηα θνηλσληθή ππεξεζία. Ζ 

Έξεπλα θαη ε Αλάπηπμε, απνηειεί έλα κφλν απφ απηά ηα βήκαηα  (OECD, 2005). 

 

 

2.3 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

χκθσλα κε ην «εγρεηξίδην ηνπ ζιν» (OECD, 2005) ππάξρεη ζαθήο δηάθξηζε κεηαμχ 

ηεο ηερλνινγηθήο θαη κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. χκθσλα κε ην εγρεηξίδην, ππάξρεη 

δηάθξηζε ζε ηέζζεξα επηκέξνπο είδε θαηλνηνκίαο. Ζ θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε παξαγσγή 

ελφο λένπ αγαζνχ ή ππεξεζίαο, ε εθαξκνγή κηαο λέαο  δηαδηθαζίαο, κηα λέα κέζνδνο 

εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη σο κηα λέα νξγάλσζε. Σα δχν πξψηα είδε αλήθνπλ ζηελ 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ελψ ηα άιια δπν ζηελ κε ηερλνινγηθή αληίζηνηρα .   

Αξρηθά, σο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, νξίδεηαη, ε εηζαγσγή ζηελ αγνξά θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζε ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ, αλαθνξηθά θπξίσο µε ηα ραξαθηεξηζηηθά, 

ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην ινγηζκηθφ ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά φπσο ε θηιηθφηεηα 

πξνο ηνλ θαηαλαισηή ή νη πξνζηηζέκελε αμία ρξήζεο ηνπ πξντφληνο είηε πξφθεηηαη γηα 

πιηθφ αγαζφ είηε γηα ππεξεζία.  

Αλαιπηηθφηεξα, ζαλ ηερλνινγηθά θαηλνηνκηθφ λέν πξντφλ ζεσξείηαη εθείλν, πνπ ηα 

ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά δηαθέξνπλ ζε αμηνζεκείσην βαζκφ , απφ απηά ησλ 
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πξνγελέζηεξσλ παξαγνκέλσλ πξντφλησλ. Δπηπξφζζεηα, απηφ ην είδνο ηεο θαηλνηνκίαο 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ξηδηθά λέαο ηερλνινγίαο ή ζπλδπαζκνχο πθηζηάκελσλ 

γλψζεσλ ή ηερλνινγηψλ πνπ δελ είραλ εθαξκνζηεί. 

αλ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, νξίδεηαη ε εηζαγσγή ζηελ επηρείξεζε κίαο 

λέαο ή ζαθψο βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο είηε εθαξκφδεηαη ζηελ παξαγσγή, είηε ζηελ 

κέζνδν παξνρήο, δηαλνκήο ή ζε ππνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ παξαγφκελσλ 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. Σν απνηέιεζκα απηήο, ζα πξέπεη λα επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά 

νθέιε θαη λα έρεη άκεζε ζπλάξηεζε κε ηελ πνηφηεηα θαη ηνλ φγθν παξαγσγήο θαζψο θαη 

κε παξάγνληεο φπσο ην θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία 

πξέπεη λα είλαη απφξξνηα λέσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, πξσηφηππσλ ζπλδπαζκψλ κε 

ρξήζε ησλ ππαξρνπζψλ ηερλνινγηψλ ή ζηε ρξεζηκνπνίεζε άιινπ είδνπο γλψζεσλ πνπ 

απνθηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα πξνζδηνξίζνπκε ηη δελ απνηειεί ηερλνινγηθή 

θαηλνηνκία. Σν έλαο είδνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ε θαηλνηνκία εκπνξίαο. Δδψ , 

εθαξκφδεηαη κηα λέα ή ζεκαληηθά βειηησκέλε κέζνδνο κάξθεηηλγθ ζε κηα επηρείξεζε. 

Αλαιπηηθά, αθνξά κηα λέα κέζνδν ζχλζεζεο, ζρεδίαζεο θαη ζπζθεπαζίαο ηνπ πξντφληνο 

(product), ηηκνιφγεζεο (price), ηνπνζέηεζεο (place) θαη κηα λέα πξνσζεηηθή ελέξγεηα 

(promotion).  

Σέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο έρνπλ ζαλ απφξξνηα, ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε, γηα λα ππάξμεη θαηλνηνκία εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο είλαη λα 

γίλεη ρξήζε λέσλ κεζφδσλ πνπ δελ είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ζην παξειζφλ πνηέ μαλά απφ 

ηελ επηρείξεζε.  

Οξγαλσζηαθή µε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ζηε δνκή ή 

ζην κνληέιν δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. Οη ελ ιφγσ κέζνδνη,  απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε 

ηεο ρξήζεο ηεο γλψζεο, ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ξνψλ εξγαζίαο.  

Σέινο, έλα ζεκειηψδεο ζηνηρείν γηα φια ηα είδε θαηλνηνκίαο , είλαη φηη πεξηιακβάλνπλ 

κηα ζεκαληηθή αιιαγή ή κηα ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε είηε ζηα ππάξρνληα πξντφληα 

(αγαζά ή ππεξεζίεο), είηε ζηηο δηαδηθαζίεο, είηε ζηηο κεζφδνπο εκπνξίαο θαη ζηηο 

νξγαλσηηθέο δνκέο ηεο επηρείξεζεο. Ωο θαηλνηνκία, δελ ινγίδνληαη αιιαγέο κηθξήο 

ζεκαζίαο θαη εκβέιεηαο ή αιιαγέο πνπ δελ επηθέξνπλ ην θαηάιιειν επίπεδν 

λεσηεξηζκνχ ζηελ επηρείξεζε. Δπηπιένλ, σο θαηλνηνκία δελ ζπλίζηαηαη αιιαγέο ή 
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λεσηεξηζκνί πνπ επηθέξνπλ βειηηψζεηο ζηελ αηζζεηηθή, ζε ππνθεηκεληθέο ηδηφηεηεο, 

φπσο αιιαγέο πνπ εμαξηψληαη θπξίσο απφ ηε κφδα ή αιιαγέο αηζζεηηθήο θχζεσο γεληθά. 

 

 

2.4 ΔΙΓΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

 

Πέξα απφ ηελ δηάθξηζε πνπ γίλεηαη ζην εγρεηξίδην ηνπ ζιν, αλάκεζα ζηελ ηερλνινγηθή 

θαη κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε θαηλνηνκίαο πνπ παξαηεξνχληαη 

θαη έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ θφζκν (SPRU, 1976). Σα 

είδε αλαιχνληαη θαη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ.  

 Ρηδνζπαζηηθή Καηλνηνκία 

Ζ ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία απνηειεί κηα εληειψο θαηλνχξγηα  επηλφεζε ή ζχιιεςε 

θαη αλαθέξεηαη ζε νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

πξνθαιέζεη ζεκαληηθνχ βαζκνχ αιιαγέο ηφζν ζηελ ίδηα ηεο επηρείξεζε φζν θαη ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. χκθσλα κε ηνλ Mensch (1975), απηνχ ηνπ είδνπο νη θαηλνηνκίεο, φηαλ 

πξνθχςνπλ, κπνξεί λα απνηειέζνπλ νξφζεκν γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ θαη γηα 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία. Ζ 

ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία δελ επέξρεηαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ελψ παξάγεηαη 

ζπρλά ζηνπο ρψξνπο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ή ηνπ ηκήκαηνο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

 ηαδηαθή ή Οξηαθή Καηλνηνκία 

Ζ ζηαδηαθή ή νξηαθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζπλερφκελεο θαη κηθξήο 

θιίκαθαο βειηηψζεηο ζηα πξντφληα ή ζηηο δηαδηθαζίεο, απμάλνληαο ηελ πξνζηηζέκελε 

αμία απηψλ. Δίλαη απφξξνηα, ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ 

επηρείξεζε. Ζ ελ ιφγσ κνξθή θαηλνηνκίαο, ζπλαληάηαη, πην ζπρλά, ζηηο επηρεηξήζεηο 

θαζψο δελ απαηηείηαη κεγάιε επέλδπζε θεθαιαίνπ θαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα είλαη 

κηθξήο θιίκαθαο. ηαδηαθή ή Οξηαθή θαηλνηνκία παξαηεξείηαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο 

θαη δξαζηεξηφηεηεο θαη είλαη ζπλάξηεζε ησλ πηέζεσλ ηεο δήηεζεο, ησλ θνηλσληθψλ, 

πνιηηηζηηθψλ παξαγφλησλ θαη ησλ ηερλνινγηθψλ επθαηξηψλ.   

 Γηαηαξαθηηθή Καηλνηνκία 

Ζ δηαηαξαθηηθή θαηλνηνκία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά πξντφλησλ 

ρακειφηεξεο απνηειεζκαηηθφηεηαο απφ ηα ήδε ππάξρνληα. Ηδίσο , εθαξκφδεηαη απφ 



12 

κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα λα θεξδίζνπλ έλα κηθξφ κεξίδην αγνξάο , απφ ηελ είζνδφ ηνπο 

ζηνλ θιάδν, παξέρνληαο πξντφληα ρακειήο πνηφηεηαο ηερλνινγίαο. Έπεηηα , κε κηθξέο 

βειηηψζεηο θάλνληαο ρξήζε ηεο ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο πξνζπαζνχλ λα απμήζνπλ ην 

κεξίδην αγνξάο.  

 πληεξεηηθή Καηλνηνκία 

Σέινο, ε ζπληεξεηηθή θαηλνηνκία ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερφκελεο βειηηψζεηο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο, κε ηελ ρξήζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο ηερλνινγίαο θαη ζηνρεχεη 

ζηελ ίδηα αγνξά ζηφρν. πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη, πσο πξνθαιεί ακειεηέα δηαηαξαρή 

ζηελ αγνξά. 

 

 

2.5 ΠΗΓΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (OECD , 

2005), νη πεγέο πιεξνθφξεζεο ησλ θαηλνηνκηψλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

 Δζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο  

Οη εζσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο πξνέξρνληαη κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε 

θαη κπνξεί λα πεγάδνπλ απφ ηελ ελδνεπηρεηξεζηαθή έξεπλα, ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε, 

ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ην κάξθεηηλγθ ή απφ άιιεο εζσηεξηθέο πεγέο.  

 Δμσηεξηθέο πεγέο  

Οη εμσηεξηθέο πεγέο πιεξνθφξεζεο αληινχληαη απφ ηελ αγνξά θαη ην εκπφξην. 

Μπνξεί λα πξνθχπηνπλ απφ πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηνπο αληαγσληζηέο, απφ 

πξνκήζεηα ελζσκαησκέλεο ή θαη κε ελζσκαησκέλεο ηερλνινγίαο, απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, απφ ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξείεο ή αθφκα θαη απφ πξνκεζεπηέο εμνπιηζκνχ  

 Δθπαηδεπηηθά θαη εξεπλεηηθά θέληξα.  

Σα δηάθνξα ηδξχκαηα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηα θξαηηθά ή ηδησηηθά 

εξεπλεηηθά θέληξα απνηεινχλ αθφκα κηα πνιχηηκε πεγή πιεξνθφξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο .  

 Γεληθά δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 

Απηέο, κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ δεκνζηεχζεηο επξεζηηερληψλ είηε απφ 

επαγγεικαηηθά ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θαη πεξηνδηθά είηε απφ δηάθνξεο εκπνξηθέο θαη 

επαγγεικαηηθέο εθζέζεηο. 
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2.6 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑ  

 

Έρεη γίλεη αλαθνξά, πσο ε παγθνζκηνπνίεζε είλαη έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ εμέιημε 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Ζ δηεζλνπνίεζε ηνπ αληαγσληζκνχ επηθέξεη αχμεζε ησλ θηλδχλσλ 

θαη απεηιψλ γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε. Δμαηηίαο απηνχ ηνπ γεγνλφηνο, νη επηρεηξήζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ λα δηαηεξήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζηξέθνληαη ζηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο.  

χκθσλα κε ηνλ Porter, ε θαηλνηνκία είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε 

θεξδίδεη θαη δηαηεξεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Porter, 1990). Αλαιπηηθά, κηα 

επηρείξεζε ζα κπνξέζεη λα απνθηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηελ πεξίπησζε πνπ εηζάγεη λέα ή βειηησκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ αγνξά. Θα 

πξέπεη φκσο παξάιιεια, λα πξνβεί, ζηελ αλαθάιπςε λέσλ ή θαη βειηησκέλσλ ηξφπσλ 

αληαγσληζκνχ ζε έλαλ θιάδν, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κεηαθνξά ηνπο ζηελ αγνξά, ην 

νπνίν ζπληζηά κηα θαηλνηνκηθή πξάμε. ηελ εξγαζία ηνπ, «Σν Αληαγσληζηηθφ 

Πιενλέθηεκα ησλ Δζλψλ» (1990), αλαθέξεη πσο ε θαηλνηνκία πξέπεη λα απνηειεί ηνλ 

βαζηθφ ζηξαηεγηθφ ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηάο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

εηαηξίαο. 

Ζ θαηλνηνκία, ζα κπνξέζεη λα απμήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο , 

αθνχ, ζα θαηαζηήζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο, βηψζηκα αθφκα θαη ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Οη θαηλνηφκεο επθαηξίεο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, πξνθχπηνπλ απφ 

αζπλέρεηα ή απφ κε πξνβιεπφκελε αιιαγή ζηελ δνκή ελφο θιάδνπ. Σν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζα επέιζεη, ζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εληνπίζεη, αληηιεθζεί άκεζα 

θαη εθκεηαιιεπηεί ηελ επθαηξία ηελ θαηάιιειε ζηηγκή. 

Παξαθάησ, παξαηίζεληαη νη αληηπξνζσπεπηηθέο αηηίεο ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ κπνξνχλ 

λα κεηαηνπίζνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα.   

 Νέεο Σερλνινγίεο 

πλήζσο, ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζπληειεί ζηελ γέλλεζε επθαηξηψλ γηα 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ, νη νπνίεο ζα εθαξκνζηνχλ ζηελ δεκηνπξγία λέσλ 

πξντφλησλ, ζηελ χπαξμε λέσλ δπλαηνηήησλ γηα ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ππαξρφλησλ 

πξντφλησλ, ζε λένπο ηξφπνπο κάξθεηηλγθ, αθφκα θαη ζε λέεο βηνκεραλίεο.  

 Νέεο ή κεηαηνπηδφκελεο αλάγθεο αγνξαζηψλ 
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Ζ αλάπηπμε θαη δηαθνξνπνίεζε ησλ αλαγθψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αιιαγή ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ ησλ θαηαλαισηψλ, απνηεινχλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο φπνπ κηα 

θαηλνηφκνο ηδέα, ζα κπνξνχζε λα ηθαλνπνηήζεη ηηο λέεο αλάγθεο. Καηά ζπλέπεηα , ζα 

κπνξνχζε λα νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζηελ απφθηεζε ηνπ πιενλεθηήκαηνο έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, εάλ κπνξνχζε λα πξνζαξκνζηεί θαη λα αληαπνθξηζεί επηηπρψο ζηα λέα 

δεδνκέλα.  

 Ζ εκθάληζε ελφο λένπ ηνκέα βηνκεραλίαο 

Αθφκε κηα επθαηξία γηα απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, είλαη ε 

πεξίπησζε δεκηνπξγίαο ελφο λένπ ηνκέα ζηελ βηνκεραλία. Απηφ ην γεγνλφο, ζα 

κπνξνχζε λα ζπληειέζεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ, ζηελ ρξήζε λέσλ ηξφπσλ 

κάξθεηηλγθ θαη πξνζέγγηζεο κηαο εηδηθήο αγνξάο ζηφρνπ, θαζψο θαη ζε λένπο ηξφπνπο 

παξαγσγήο εηδηθήο θαηεγνξίαο πξντφλησλ.  

 Ζ κεηαηφπηζε πξνζηηζέκελσλ δαπαλψλ ή δηαζεζηκφηεηαο  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα πξνθχςεη σο απφξξνηα αιιαγψλ ζηηο 

πξνζηηζέκελεο δαπάλεο (εξγαζία, πξψηεο χιεο, ελέξγεηα, κεραλήκαηα). Σέηνηνπ είδνπο 

αιιαγέο, κπνξεί λα κεηαηνπίζνπλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ηηο πξαγκαηνπνηνχλ επηηπρψο.  

 Οη αιιαγέο ζηνπο θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο 

Καηλνηνκηθέο επθαηξίεο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ελδέρεηαη λα πεγάδνπλ απφ αιιαγέο ζε θπβεξλεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

Σέηνηνπ είδνπο αιιαγέο ζρεηίδνληαη κε πξφηππα πξντφλησλ, πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο, 

πεξηνξηζκνχο ζην εκπφξην, εκπφδηα εηζφδνπ θαη άιια. Οη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ γξήγνξε πξνζαξκνγή, ζηηο ελ ιφγσ αιιαγέο, είλαη ζε ζέζε λα 

θεξδίζνπλ κεγάιν πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε απηέο πνπ έρνπλ δνκήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θαζεζηψηα θπβεξλεηηθψλ θαλνληζκψλ.  

Ζ δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα ελζσκαηψλεη θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

ιεηηνπξγία ηεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε 

δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ηεο.  

 

 

2.7 ΟΦΔΛΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ  
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Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα απνθέξεη πνιπάξηζκα νθέιε ζηηο επηρεηξήζεηο. κσο είλαη 

αλαγθαίν λα απνηειεί θνκκάηη ηεο επηρεηξεζηαθήο ζηξαηεγηθήο. χκθσλα κε ην 

εγρεηξίδην ηνπ ζιν (OECD, 2005), ε ελζσκάησζε ηεο ζηελ επηρείξεζε κπνξεί λα 

ζπληειέζεη ζηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Δπηπξφζζεηα, 

κπνξεί λα ζπληειέζεη ζηελ δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο ησλ παξερφκελσλ αγαζψλ (πιηθψλ ή 

άπισλ), ηα νπνία κπνξεί λα κελ είλαη ζπλαθή κε ηελ ήδε ππάξρνπζα γξακκή 

παξαγσγήο. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επειημία ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Δίλαη πξνθαλέο, πσο ηα νθέιε πνπ επηθέξεη ε αιιαγή πιεχζεο θαη ζηξνθή πξνο ηελ 

θαηλνηνκία ζε κηα επηρείξεζε είλαη, ελ γέλεη, νηθνλνκηθά. Ζ κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο κπνξεί λα επηηεπρζεί, κέζσ ηεο κείσζεο, κηαο ζεηξάο παξαγφλησλ πνπ ηελ 

επεξεάδνπλ, φπσο ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, ηεο ελεξγεηαθήο ζπαηάιεο, ηνπ 

ρξφλνπ παξαγσγήο θαη άιισλ. Δπηπξφζζεηα, ηα λέα βειηησκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ζηνρεχνπλ λα θαηαθηήζνπλ ηελ εγρψξηα αγνξά, λα απμήζνπλ ην κεξίδην αγνξάο θαη  λα 

εηζέιζνπλ ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σέινο, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηδίσο, ζεκεηψλεηαη 

ζηξνθή πξνο ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θηιηθφηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαζψο θαη  ζηε 

κείσζε ησλ ξχπσλ απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία.  

Δκπεηξηθέο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζην παξειζφλ (Γεσξγαληά, 2003) θαηαιήγνπλ πσο 

ην πεξηβάιινλ απνηειεί βαζηθφ ππιψλα γχξσ απφ ηνλ νπνίν ζπληειείηαη ε αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο, νπνχ είλαη δπλαηφλ λα κελ ζπκπίπηεη πάληα κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν. 

πσο έρεη αλαθεξζεί, νη ηερλνινγηθέο αιιαγέο απνηεινχλ ην έλαπζκα γηα ηελ ζχιιεςε 

θαη πινπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ.  

Γηα λα κπνξέζεη κηα επηρείξεζε λα αλαπηχμεη θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη λα 

πεηχρεη ζα πξέπεη ε εγεζία λα εζηηάζεη ζε δπν βαζηθνχο ηνκείο. Παξάιιεια, είλαη 

αλαγθαίν ε δηνίθεζε λα ιακβάλεη ππφςηλ ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο αγνξάο, ην 

αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηνπο ξπζκνχο ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ.  

Αξρηθά, ζπζηαηηθφ επηηπρίαο απνηειεί ε ζπγθέληξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα πεδίν θαη φρη παξάιιεια ζε πνιιαπιά. πλήζσο , κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν είλαη πην ζηνρεπκέλε θαη απνηειεζκαηηθή ε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

πγθεθξηκέλα, ε δηνίθεζε, θαζψο θαη ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζα πξέπεη λα 

εζηηάδνπλ ζε ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ αληηθεηκέλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, είηε απηά 



16 

είλαη πξντφληα, είηε ππεξεζίεο, ψζηε λα θαηεπζχλνπλ ηελ αλάπηπμε βειηησκέλσλ 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη ηθαλνπνηνχλ αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ.  

Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε, φπνηα θαη αλ είλαη ε κνξθή θαη ην κέγεζφο ηεο, ζα πξέπεη 

λα επηιέμεη ην θαηάιιειν νξγαλσηηθφ κνληέιν. Αλαιπηηθά, ην κνληέιν κπνξεί λα είλαη ε 

θάζεηε ή νξηδφληηα νξγαλσηηθή δνκή ιεηηνπξγίαο ή αθφκα θαη ν ζπλδπαζκφο ησλ δπν 

δνκψλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζπλήζσο, ζηηο επηρεηξήζεηο κε νξηδφληηα νξγαλσηηθή 

δνκή ππάξρεη επηηπρήο αλάπηπμε θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο  

πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη πσο, ε θαηλνηνκία αληαλαθιάηαη ζην ηειηθφ πξντφλ ή 

ππεξεζία πνπ είλαη αληηιεπηή απφ ηνλ ηειηθφ απνδέθηε. κσο, γηα λα κπνξέζεη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί απηφ, ζα πξέπεη, εθείλε, λα ζπλδέεηαη κε φιεο ηηο πηπρέο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα ππάξρεη ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, απφ ηα αξρηθά ζηάδηα κέρξη ηελ πινπνίεζε, ηελ εηζαγσγή ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ηδέαο ζηελ αγνξά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κέξηκλα θαη ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζπλδένληαη άξξεθηα κε επελδπηηθέο απνθάζεηο θαζψο θαη κε ηελ 

νξγαλσηηθή κνξθή  ησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο (Porter, Stern, 2001). 

 

 

2.8 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

 

Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο «θαηλνηνκία» είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν 

θαη κε ηελ αιιαγή. Οη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο απνηεινχλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ 

γέλλεζε ηεο θαηλνηνκίαο, φρη φκσο θαη απνθιεηζηηθφ Οη αιιαγέο πνπ επηθέξεη είλαη ζε 

κεγάιν πνζνζηφ ζεκαληηθέο θαη εθαξκφδνληαη κέζα απφ βειηηψζεηο θαη 

δηαθνξνπνηήζεηο ησλ παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, είηε επηδξνχλ ζηηο 

δηαδηθαζίεο, ζηηο νξγαλσηηθέο δνκέο θαη ζηηο κεζφδνπο εκπνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Μπνξεί φκσο, νη αιιαγέο πνπ ζα επηθέξεη λα είλαη θαη κηθξήο θιίκαθαο.  

Ζ θαηλνηνκία είλαη απνηέιεζκα κηαο πνιχπινθεο θαη πνιπεηνχο δηαδηθαζίαο, ε νπνία 

ζπληειείηαη απφ ηελ χπαξμε θαη ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζε ηεο λέαο γλψζεο πνπ έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ή βειηησκέλσλ αγαζψλ (πιηθψλ ή άπισλ)  (Porter, 

Stern, 2001). Ζ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα επηθέξεη πιεζψξα 

πιενλεθηεκάησλ ζε κηα επηρείξεζε, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ 

νηθνλνκηθή κεγέζπλζή ηεο. Σα ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα, είλαη πσο κέζα απφ ηελ 
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θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, πξνάγεηαη ε βησζηκφηεηα θαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, ζε 

ζρέζε κε αληίζηνηρεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, είηε ζηελ εγρψξηα είηε ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά.   
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

KAINOTOMIA, Η ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

3.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπφο ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, είλαη λα απνηππψζεη ηνλ ξφιν θαη ηελ ζέζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε εζληθφ θαη ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, ζα παξνπζηαζηνχλ θαη ζα 

αλαιπζνχλ ζηνηρεία, απφ κειέηεο πνπ έρνπλ ήδε γίλεη. πλεπψο, ν αλαγλψζηεο ζα έρεη κηα 

νινθιεξσκέλε άπνςε γηα ηελ ζέζε θαη ηελ ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Αξρηθά, κειεηάηαη ε θαηλνηνκία ζε εζληθφ επίπεδν, κέζα απφ ζηνηρεία θαη δείθηεο. 

Παξνπζηάδεηαη, ε ζέζε ηεο ρψξαο θαη νη επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, ζε ζρέζε κε 

ηα ππφινηπα θξάηε κέιε. Δπίζεο, παξνπζηάδεηαη θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο, ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη γίλεηαη αλαθνξά πσο ε θαηλνηνκία ζπκβάιεη ζηελ αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο.  

ηελ κηθξννηθνλνκηθή αλάιπζε, γίλεηαη αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

ΜΜΔ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Δπίζεο, εληνπίδνληαη νη ιφγνη πνπ απνηξέπνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην λα θαηλνηνκνχλ. Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηηο θαηλνηφκεο ΜΜΔ, πνπ παξά 

ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο αγνξάο, θαηαθέξνπλ θαη επηβηψλνπλ, 

παξνπζηάδνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, απμάλνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο θαη θαηαθηνχλ ηελ 

παγθφζκηα αγνξά. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ ζηξνθή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε αλαδεηθλχεηαη 

επηηαθηηθή αλάγθε. 

 

 

3.2 Η ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΥΧΡΔ ΣΗ 

Δ.Δ.  

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζεζπίζεη, ήδε απφ ην 2001, ηελ εηήζηα έθδνζε ηνπ πίλαθα 

επηδφζεσλ ηεο Έλσζεο Καηλνηνκίαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, είλαη εθηθηφ λα κεηξεζεί ν ηνκέαο 
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ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ρψξεο ηεο επξσπατθήο έλσζεο. Δπηπιένλ, ν πίλαθαο επηδφζεσλ, 

ζπληειεί ζην λα ππάξρνπλ άκεζα ζπγθξίζηκα απνηειέζκαηα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. Ο 

πίλαθαο εθδίδεηαη θαη δεκνζηεχεηαη ζε εηήζηα βάζε. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη πσο, ζηηο ηξεηο 

ηειεπηαίεο εθδφζεηο, ήηαλ εκθαλήο ε επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ζηνλ ηνκέα ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

κσο, ε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο γηα ην 2014 (Innovation Union Scoreboard, 

2014), παξνπζηάδεη ηελ χπαξμε έληνλεο αλάθακςεο, ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, ζε 

επξσπατθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, πξνθχπηεη πσο, ζηαδηαθά κεηψλεηαη ε δηαθνξά ζηηο επηδφζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ηεο Δ.Δ. κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο. 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Κνκηζηφλ (Innovation Union Scoreboard, 2014), νη θαιέο 

επηδφζεηο ηεο θαηλνηνκίαο, ζην επξσπατθφ έδαθνο, νθείινληαη ζηα νξγαλσκέλα εξεπλεηηθά 

θέληξα. Δθείλα, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, θαζψο ε γλψζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε, δηαρέεηαη ζηηο επξσπατθέο επηρεηξήζεηο θαη ηηο βηνκεραλίεο, γηα ηελ αλάπηπμε 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Ζ κέηξεζε ιακβάλεη ππφςε ηξία είδε δεηθηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε νθηψ δηαζηάζεηο ηεο 

θαηλνηνκίαο. πλεπψο, πξνθχπηεη έλα πιήζνο δεηθηψλ, πνπ αλέξρεηαη ζην ζχλνιν ζηνπο 

εηθνζηπέληε, νη νπνίνη αλαιχνπλ θαη πνζνηηθνπνηνχλ ηηο επηδφζεηο ζηα πιαίζηα ηεο αλάιπζεο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο ζηελ Δ.Δ. Οη βαζηθνί ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ πίλαθα είλαη: 

 νη αλζξψπηλνη πφξνη,  

 ε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε ππνζηήξημε  

 ηα ζπζηήκαηα έξεπλαο  

 ηα ζηνηρεία πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο  

 νη επελδχζεηο ηεο επηρείξεζεο  

 νη δηαζπλδέζεηο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα  

 ε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο  

 ν νηθνλνκηθφο αληίθηππνο πνπ εθείλε επηθέξεη ζηελ εθάζηνηε επηρείξεζε  

Οη ηξεηο πξψηνη παξάγνληεο απνηεινχλ δξάζεηο θαηλνηνκίαο, εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Οη 

αθφινπζεο ηξεηο, είλαη δξάζεηο, πνπ ζπληεινχληαη εληφο ηεο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ, νη δπν 

ηειεπηαίεο δηαηάζεηο, ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ επηθέξνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ην θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο. 
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Έρνληαο θάλεη ήδε αλαθνξά γηα ηνλ ηξφπν πνπ πνζνηηθνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα, 

ζα ήηαλ ελδηαθέξνλ λα αλαθέξνπκε, κε πνηνλ ηξφπν γίλεηαη ε νκαδνπνίεζε ησλ θξαηψλ ζε 

θαηεγνξίεο. Αξρηθά, ηα θξάηε-κέιε ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ 

απφδνζή ηνπο. πγθεθξηκέλα, ε θαηεγνξηνπνίεζε γίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απνθιίζεηο 

πνπ ππάξρνπλ απφ ηνλ κέζν φξν ησλ επηδφζεσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζηνλ ηνκέα πάληα ηεο 

θαηλνηνκίαο.  

ηελ πξψηε θαηεγνξία, ινηπφλ, αλήθνπλ ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ επηδφζεηο ζεακαηηθά 

πςειφηεξεο απφ ηνλ κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θαη νλνκάδνληαη επάμηα σο 

«πξσηνπφξνη ηεο θαηλνηνκίαο». ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

o ε νπεδία  

o ε Γαλία  

o ε Γεξκαλία  

o ε Φηλιαλδία  

ηελ επφκελε θαηεγνξία ζπλαληάκε ρψξεο φπνπ νη επηδφζεηο ηνπο ηείλνπλ πξνο ηνλ κέζν 

φξν ή ηνλ πιεζηάδνπλ πνιχ θαη νλνκάδνληαη ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή «ρψξεο 

κε θαιέο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία». ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ:  

o ην Λνπμεκβνχξγν  

o ε Οιιαλδία  

o ην Βέιγην  

o ην Ζλσκέλν Βαζίιεην  

o ε Ηξιαλδία  

o ε Απζηξία  

o ε Γαιιία  

o ε ινβελία  

o ε Δζζνλία  

o ε Κχπξνο  

Ζ επφκελε θαηεγνξία είλαη ε ηξίηε θαηά ζεηξά. Δδψ θαηεγνξηνπνηνχληαη νη ρψξεο κε 

επηδφζεηο πνπ είλαη πην θάησ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ πνπ αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ. Καηά 

ζπλέπεηα ραξαθηεξίδνληαη σο «ρψξεο κε κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ θαηλνηνκία». ε απηή ηελ 

θαηεγνξία αλήθνπλ: 

o ε Ηηαιία  

o ε Σζερηθή Γεκνθξαηία  



22 

o ε Ηζπαλία  

o ε Πνξηνγαιία  

o η Δλλάδα  

o ε Οπγγαξία  

o ε ινβαθία  

o ε Μάιηαο  

o ε Κξναηία  

o ε Ληζνπαλία  

o ε Πνισλία  

ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ζπλαληάκε ρψξεο, πνπ νη επηδφζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία είλαη 

απνγνεηεπηηθέο θαη ζαθψο έρνπλ κεγάιε απφθιηζε απφ ηνλ κέζν φξν ησλ ινηπψλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Σέινο ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

o ε Ρνπκαλία  

o ε Λεηνλία  

o ε Βνπιγαξία 

ηνλ πίλαθα πνπ παξαηίζεηαη ζηελ ζπλέρεηα, βιέπνπκε ηελ θαηάηαμε ησλ επηδφζεσλ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ην 2014.  

 

Πίνακαρ 3.1  

Πίνακαρ Δπιδόζευν Καινοηομίαρ Δ.Δ για ηο 2014 

 

 

Πεγή: European Union Scoreboard, 2014 
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πσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Πίλαθα 3.1, παξαηεξείηαη πσο νη ρψξεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη γεσγξαθηθά λφηηα ή θαη λνηηναλαηνιηθά ζηελ επξσπατθή ήπεηξν 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξεο επηδφζεηο. ε αληίζεζε κε ηηο ρψξεο ηεο βφξεηαο επξψπεο, πνπ 

παξνπζηάδνπλ πνιχ πςειέο επηδφζεηο. Αμηνζεκείσην είλαη πσο, ε νπεδία είλαη ζηελ πξψηε 

ζέζε ηνπ πίλαθα θαηλνηνκίαο θαη γηα ην ηξέρνλ έηνο θαζψο θαη γηα ην πξνεγνχκελν έηνο. 

Δπίζεο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα θξάηε πνπ ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο βειηίσζαλ 

ζεκαληηθά ηηο επηδφζεηο ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα άιιαμαλ αλνδηθά ηελ ζέζε ηνπο ζηνλ πίλαθα, 

είλαη ε Πνξηνγαιία, ε Δζζνλία θαη ε Λεηνλία.  

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ έθζεζε, ε Διιάδα παξνπζηάδεη κέηξηεο επηδφζεηο ζηελ 

θαηλνηνκία. ηνλ πίλαθα εκθαλίδεηαη κε θίηξηλν ρξψκα θαη θαηαιακβάλεη ηελ 5
ε
 ζέζε ζηνλ 

πίλαθα, ζε ζρέζε κε ηηο ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ αληίζηνηρα κέηξηεο επηδφζεηο. ηελ ελ ιφγσ 

έθζεζε ηεο ε Δπηηξνπή, ηνλίδεη πσο απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2013, ε Διιάδα έρεη 

επηδείμεη ζηαζεξή βειηίσζε, ζηηο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο. Υαξαθηεξηζηηθά, γηα 

ην έηνο 2013, παξνπζίαζε ηελ θαιχηεξε επίδνζε, ζπγθξηηηθά κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Ζ 

επίδνζε ηεο Διιάδαο, φπσο θαίλεηαη θαη ζρεκαηηθά, είλαη ρακειά ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλνηηθφ 

κέζν φξν, αθνχ θαηέρεη ηελ 19 ζέζε ζηνλ πίλαθα. 

Ωζηφζν, φπσο ζεκεηψλεη ε Δπηηξνπή, νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο, ζην επξχηεξν πιαίζην, 

παξακέλνπλ θάησ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Σνλίδεη, φηη ε Διιάδα εκθαλίδεη 

ηθαλνπνηεηηθέο επηδφζεηο, νη νπνίεο είλαη πάλσ απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δ.Δ, ζηηο δηεζλείο 

επηζηεκνληθέο δεκνζηεχζεηο, ηηο πσιήζεηο κεξηζκάησλ θαηλνηνκηψλ πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ 

ΜΜΔ θαη ζην κάξθεηηλγθ θαηλνηνκηψλ. Οη ρεηξφηεξεο επηδφζεηο ηεο ρψξαο καο, ζηελ 

θαηλνηνκία, επηθεληξψλνληαη ζηηο ρακεινχ χςνπο δαπάλεο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε, ζηηο ρακεινχ χςνπο επελδχζεηο ζε επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαη ζηελ έιιεηςε 

θαηφρσλ δηδαθηνξηθψλ θνηηεηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηξίηεο ρψξεο.  

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε θαηλνηνκία δελ κπνξεί λα κειεηεζεί κεκνλσκέλα. Δίλαη 

έλαο πνιχπιεπξνο παξάγνληαο πνπ επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο. Τπάξρνπλ πνιπάξηζκνη ιφγνη, πνπ ε Διιάδα δελ είλαη 

πξσηνπφξνο ζηελ θαηλνηνκία θαη νη επηδφζεηο ηεο είλαη κέηξηεο. Ζ χθεζε ησλ ηειεπηαίσλ 

ηξηψλ εηψλ έρεη επηθέξεη δξακαηηθά απνηειέζκαηα ζηηο νηθνλνκηθέο επηδφζεηο ηεο ρψξαο. Σν 

πξφβιεκα ηεο ξεπζηφηεηαο  θαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί ζαλ 

ηξνρνπέδε ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμή ηνπο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο.  
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Ήδε, απφ ηα ηέιε ηνπ 2013 ππάξρνπλ κηθξήο θιίκαθαο δείγκαηα αλάθακςεο. Δίλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ πσο κέζα απφ ηελ θξίζε ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο πιεχζεο θαη γέλλεζεο 

λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Γηα απηφ, είλαη ζεκαληηθφ ην φηη ε Διιάδα ζεκείσζε ηελ 

θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο ην 2013. πλεπψο, ππάξρεη κηα ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα βειηίσζεο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. 

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ππιψλα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο. Δπνκέλσο, είλαη επηηαθηηθή 

αλάγθε λα ιεθζνχλ νξζέο θαη απνηειεζκαηηθέο πνιηηηθέο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ θαη θαηά επέθηαζε, ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ αλάθακςε ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα. Ζ επέλδπζε θαη ε ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο, ζα 

επηθέξνπλ πνιιαπιαζηαζηηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε, ζε επίπεδν επηρεηξήζεσλ θαη 

ζε εζληθφ. Σέινο, ζα ζπληειέζνπλ ζηελ αλάθακςε θαη ζα δείμνπλ ηνλ δξφκν ηεο εμφδνπ απφ 

ηελ θξίζε. 

 

 

3.3 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ - ΠΤΛΧΝΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

 

Σν «Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ» (World Economic Forum) δεκνζηεχεη θάζε έηνο ηελ 

«Παγθφζκηα Έθζεζε γηα ηελ Αληαγσληζηηθφηεηα». ηελ ελ ιφγσ έθζεζε θαηαηάζζνληαη νη 

ρψξεο, αλάινγα κε ηηο επηδφζεηο ηνπο, ζε δηάθνξνπο ππιψλεο. πγθεθξηκέλα, νη ππιψλεο 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ θαη είλαη δψδεθα ζην ζχλνιφ ηνπο. Οη 

ππιψλεο πνπ ιακβάλεη ππφςηλ ην «Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ» γηα λα θαηαηάμεη ηηο 

ρψξεο θαη λα εθδψζεη έθζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη νη εμήο: 

1. ηα ζεζκηθά φξγαλα 

2. νη ππνδνκέο  

3. ην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

4. ε πγεία θαη ε πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

5. ε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

6. ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο αγαζψλ 

7. ε απνδνηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο 

8. ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο αγνξάο 

9. ε ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα 

10. ην κέγεζνο ηεο αγνξάο 
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11. ε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ 

12. ε θαηλνηνκία 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα (Global Competitiveness 

Report, 2013-2014) ηνπ World Economic Forum, παξαηεξείηαη πσο ζηηο πξψηεο ζέζεηο 

θαηαηάζζνληαη ρψξεο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.1, είλαη «Πξσηνπφξνη Καηλνηνκίαο». 

πλεπψο ππάξρεη άκεζε ζρέζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο.  

Ζ Φηλιαλδία θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ηνπ Πίλαθα 3.2. Απνηειεί ηελ ρψξα ηεο Δ.Δ πνπ 

ζεκείσζε ηελ θαιχηεξε επίδνζε ζηνλ παγθφζκην πίλαθα αληαγσληζηηθφηεηαο. ηελ επφκελε 

ζέζε βξίζθεηαη ε Γεξκαλία, ε νπνία παξνπζηάδεη πςειή ζέζε ζηελ θαηάηαμε. ηελ έθηε 

ζέζε βξίζθεηαη ε νπεδία, ελψ ε Γαλία βξίζθεηαη ζηελ 15ε ζέζε ηνπ πίλαθα θαηάηαμεο. 

Σέινο, ζηελ πξψηε δεθάδα βξίζθεηαη ε Οιιαλδία (ζηελ 8ε ζέζε) θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(ζηελ 10ε ζέζε). πκπεξαζκαηηθά  πξνθχπηεη, πσο νη ρψξεο κε πςειέο επηδφζεηο ζηελ 

θαηλνηνκία, θαηέρνπλ πςειέο ζέζεηο ζηελ παγθφζκηα αληαγσληζηηθφηεηα. 

χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ Έθζεζε, ε Διιάδα θαηάθεξε λα βειηηψζεη ηελ ζέζε ηεο ζηελ 

παγθφζκηα θαηάηαμε. πγθεθξηκέλα, ε Διιάδα, βειηίσζε ηελ ζέζε ηεο θαηά 5 κνλάδεο ζηνλ 

πίλαθα θαηάηαμεο. Καηέθηεζε ηελ 91
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 148 ρψξεο. Σν πξνεγνχκελν έηνο 

βξηζθφηαλ ζηελ 96
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 144 ρψξεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε θαηάηαμε ηεο 

ρψξαο καο απνηειεί ηελ ρακειφηεξε ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ.  

 

 

Πίνακαρ 3.2 

Καηάηαξη συπών ζύμθυνα με ηην Παγκόζμια Έκθεζη Ανηαγυνιζηικόηηηαρ 2013 - 

2014. 
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Πεγή : Global Competitiveness Report, 2013-2014, επεμεξγαζία ζηα ειιεληθά απφ ηνλ ΔΠΔ  
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χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.2, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 91 ζέζε, έρνληαο ζεκεηψζεη 

κηα κηθξή βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο. Σν αμηνζεκείσην είλαη πσο ζχκθσλα 

κε ηα έθζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο, αλαπηπζζφκελεο ρψξεο έρνπλ πην αληαγσληζηηθή 

νηθνλνκία ζε ζρέζε κε ηελ ειιεληθή.  

Ζ πησηηθή πνξεία πνπ έρεη ζεκεηψζεη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηελ ρψξα καο απεηθνλίδεηαη 

ζρεκαηηθά ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί: 

 

 

Πεγή: Global Competitiveness Report, 2013-2014, επεμεξγαζία ζηα ειιεληθά απφ ηνλ ΔΠΔ  

 

Γιάγπαμμα 3.1 : 

Δξελικηική ποπεία Καηάηαξηρ ηηρ Δλλάδαρ από ηο 2001-2014 ζύμθυνα με ηον Γείκηη 

Παγκόζμιαρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ 

 

Δίλαη εκθαλέο απφ ην Γηάγξακκα 3.1, πσο ζηαδηαθά ε Διιάδα αθνινπζεί πησηηθή πνξεία 

ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο ηα ηειεπηαία δεθαηξία ρξφληα. Ηδίσο, έληνλε πησηηθή πνξεία 

παξνπζηάδεηαη ην 2006-2007, φπνπ απφ ηελ ζέζε 47 αλάκεζα ζε 125 ρψξεο, ην 2007-2008 

θαηαηάζζεηαη ζηελ 65
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 131 ρψξεο. Παξαηεξείηαη, πσο ε θζίλνπζα πνξεία 

ζε φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο, είρε ζεκεησζεί πξηλ ηελ έληνλε νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2009.  

κσο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έθζεζεο γηα ην 2013-2014, πξνθχπηεη φηη, ε ρψξα 

παξνπζηάδεη θαιχηεξεο επηδφζεηο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο θαη ηνκείο. Ίζσο απηή είλαη ε 

έλδεημε πσο ηα αξρηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα, ηεο κεηαξξπζκηζηηθήο γξακκήο πνπ αθνινπζεί 
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ε ρψξα, είλαη πιένλ νξαηά. Οη θαιχηεξεο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο, ήηαλ 

βειηηψζεηο κηθξήο θιίκαθαο. Ζ ρψξα παξνπζίαζε άλνδν ζηνπο ππιψλεο: 

 Τγεία θαη πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε, φπνπ θαηέθηεζε ηελ 35
ε
 ζέζε 

 Σερλνινγηθή εηνηκφηεηα πνπ βξέζεθε ζηελ 39
ε
 ζέζε 

 Σξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε, φπνπ ζθαξθάισζε ζηελ 41
ε
 ζέζε 

 Μέγεζνο αγνξάο φπνπ ηνπνζεηήζεθε ζηελ 47
ε
 ζέζε 

Παξά ην γεγνλφο πσο νξηζκέλνη ηνκείο ζεκεηψλνπλ πξφνδν, ππάξρνπλ θαη άιινη, πνπ ηα 

απνηειέζκαηά ηνπο παξακέλνπλ απνγνεηεπηηθά. χκθσλα κε ηελ Έθζεζε 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε ρεηξφηεξε επίδνζε ζεκεηψλεηαη ζηνλ Ππιψλα Μαθξννηθνλνκηθφ 

Πεξηβάιινλ, φπνπ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 147
ε
 ζέζε αλάκεζα ζε 148 ρψξεο. Υακειέο 

επηδφζεηο παξνπζηάδεη ε Διιάδα θαη ζηνπο αθφινπζνπο Ππιψλεο θαηαθηψληαο: 

 Σελ 103
ε
 ζέζε ζηα Θεζκηθά ξγαλα 

 Σελ 108
ε
 ζέζε ζηελ Απνηειεζκαηηθφηεηα Αγνξάο Αγαζψλ  

 Σελ 127
ε
 ζέζε Απνδνηηθφηεηα Αγνξάο Δξγαζίαο  

 Σελ 137
ε
 ζέζε Οηθνλνκηθή αλάπηπμε αγνξάο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ Ππιψλα Καηλνηνκίαο ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 87
ε
 ζέζε κε 

βαζκνινγία 3,1. ινη νη δείθηεο πνπ πξνζκεηξψληαη γηα λα βγεη ε ηειηθή θαηάηαμε ηεο ζέζεο 

γηα ηελ θαηλνηνκία αλαθέξνληαη παξαθάησ. 

 

Πίνακαρ 3.3 

Αποηελέζμαηα Πςλώνα Καινοηομίαρ ηος Γείκηη Παγκόζμιαρ Ανηαγυνιζηικόηηηαρ 

 

Πεγή Global Competitiveness Report, 2013-2014, επεμεξγαζία ζηα ειιεληθά απφ ηνλ ΔΠΔ  

 

Ζ έθζεζε γηα ηνλ Ππιψλα ηεο Καηλνηνκίαο εμεηάδεη 7 επηκέξνπο παξάγνληεο. Ζ Διιάδα 

παξνπζηάδεη κε ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκία 

(117
ε
 ζέζε) θαη κε ηηο θπβεξλεηηθέο πξνκήζεηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο θαη πξντφλησλ 



29 

(141
ε
 ζέζε). Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δελ δηαζέηνπλ πφξνπο θαη δελ επελδχνπλ ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε (122
ε
 ζέζε).  

Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 5
ε
 ζέζε ζηελ δηαζεζηκφηεηα επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ 

θαη ζηελ 37
ε,

 ζηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Παξά ην γεγνλφο πσο ε ρψξα δηαζέηεη πιεζψξα 

επηζηεκφλσλ θαη κεραληθψλ, ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ηεο κε δπλαηφηεηαο 

αμηνπνίεζεο ηνπο, νη επηζηήκνλεο επηιέγνπλ λα κεηαβνχλ ζε άιιεο ρψξεο. ζνλ αθνξά ζηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, κπνξεί ε θαηάηαμε λα είλαη ελζαξξπληηθή, φκσο ιφγσ νηθνλνκηθήο 

θξίζεο θαη έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο, ηα πεξηζζφηεξα δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα.   

Παξά ηελ κηθξή βειηίσζε, ππάξρνπλ αθφκα πνιιά πεξηζψξηα. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο παξάγνληεο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο θαη ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο 

ηεο. Γηα λα βειηηψζεη ηελ εζληθή ηεο αληαγσληζηηθφηεηα, πξέπεη λα γίλνπλ ζεκαληηθέο 

βειηηψζεηο ζε φινπο ηνπο ππιψλεο, ηδίσο ζην καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Ο θάζε ππιψλαο 

είλαη αιιειέλδεηνο κε ηνλ άιιν θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελφο επεξεάδνπλ θαη ηνπο άιινπο 

 

 

3.4 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΜΜΔ 

 

Ζ Διιάδα βηψλεη γηα πέκπην ζπλερφκελν έηνο ζπλζήθεο χθεζεο. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ηεο ρψξαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα κέηξα ιηηφηεηαο, ηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΜΜΔ θαη ε απνπζία κεηαξξπζκίζεσλ, έρνπλ πξνθαιέζεη ζεκαληηθή 

κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ.  

Οη ΜΜΔ απνηεινχλ δσηηθφ θνκκάηη ζηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο. χκθσλα κε ην 

ελεκεξσηηθφ δειηίν γηα ηηο ΜΜΔ, πνπ δεκνζηεχεη θάζε έηνο ε επξσπατθή επηηξνπή (SBA 

Fact Sheet, 2013), νη ΜΜΔ απνηεινχλ ην 99,9% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπίζεο απαζρνινχλ ην 84,8% ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ απαζρνινχκελσλ ηεο ρψξαο, πνζνζηφ 

πνπ μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ ηεο έλσζεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ην 69% 

ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνζνζηφ κεγαιχηεξν απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν.  

χκθσλα κε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ΜΜΔ έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά. ην παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ε πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ 

ην 2008 κέρξη θαη ην 2011, ελψ γίλεηαη κηα πξφβιεςε κέρξη θαη ην 2014.  
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Πεγή : Δλεκεξσηηθφ δειηίν SBA γηα ηελ Διιάδα, 2013  

 

Γιάγπαμμα 3.2  

Σάζη ηος απιθμού ΜΜΔ ζηην Δλλάδα 

 

Απφ ην Γηάγξακκα 3.2, είλαη νξαηή ε πησηηθή πνξεία ηνπ αξηζκνχ ησλ ΜΜΔ ζηελ 

Διιάδα. Βέβαηα, ε δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ζεκεηψλεηαη απφ ην 2008 κέρξη 

ην 2010. Δλψ απφ ην 2011 κέρξη θαη ην 2014, ε εθηίκεζε, πξνβιέπεη ζπλέρηζε ηεο 

ζηαζεξήο πησηηθήο πνξείαο ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε πησηηθή πνξεία ηνπ 

αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, νθείιεηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο. εκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο είλαη ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα. ην παξαπάλσ 

Γηάγξακκα, παξαηεξνχκε πσο ν κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ ΜΜΔ ζηελ Δ.Δ. δελ 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο απνθιίζεηο. Δπίζεο, ε πξφβιεςε δείρλεη πσο ν αξηζκφο ησλ 

ΜΜΔ, παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία απφ ην 2012 κέρξη ην 2014.  

πσο ήδε έρεη γίλεη αλαθνξά, ππάξρνπλ πνιπάξηζκνη παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο  

ηξνρνπέδε ζηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ρψξα. Καηά ζπλέπεηα θαη 

ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα.  

 

Πίνακαρ 3.4 

Παπάγονηερ πος δςζσεπαίνοςν ηην επισειπημαηική δπαζηηπιόηηηα 
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Πεγή : Global Competitiveness Report, 2013-2014, επεμεξγαζία ζηα ειιεληθά απφ ηνλ ΔΠΔ  

 

Οη παξάγνληεο, πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ βαζηθά εκπφδηα πνπ δπζραηξέλνπλ ηελ εγρψξηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε κε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε (22,4%) θαη ε 

γξαθεηνθξαηία (21,2%). Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα, δελ 

δαλείδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ιφγσ ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεξηνξηζκψλ, πνπ ηνπο έρνπλ 

επηβιεζεί. Σν γεγνλφο απηφ, εληείλεη ηελ νηθνλνκηθή χθεζε θαη έρεη σο άκεζν 

απνηέιεζκα λα εκπνδίδεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ.  

Δπηπξφζζεηα, εδψ θαη ρξφληα, ε γξαθεηνθξαηία απνηειεί παξάγνληα πνπ ιεηηνπξγεί 

ζαλ εκπφδην ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. ζα κέηξα θη αλ έρνπλ ιεθζεί κέρξη ζήκεξα, 

δελ έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή. Ζ θσιπζηεξγία ησλ δεκφζησλ νξγαληζκψλ ιεηηνπξγεί 

απνζαξξπληηθά ζηελ έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Με απνηέιεζκα, νη 

επηρεηξεκαηίεο λα ζηξέθνληαη ζε άιιεο ρψξεο θαη λα εγθαηαιείπνπλ ηηο πξνζπάζεηεο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα. 

χκθσλα κε ηνλ Πίλαθα 3.4, πξνθχπηεη πσο ην ζπλερψο κεηαβαιιφκελν θνξνινγηθφ 

ζχζηεκα, ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαη ε δηαθζνξά, απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

αξλεηηθά ηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Σέινο, ε αλεπάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 

λα θαηλνηνκνχλ ζπγθέληξσζε πνιχ ρακειφ πνζνζηφ (1,9%). Οπζηαζηηθά, νη επηρεηξήζεηο 

έρνπλ ηελ ηάζε λα θαηλνηνκνχλ. κσο ππάξρνπλ παξάγνληεο, φπσο ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκνχλ.   

 

 

3.5 ΣΑΓΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΜΜΔ  
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χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία έξεπλα ζπγθπξίαο ησλ ΜΜΔ, πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ 

Δζληθή Σξάπεδα Διιάδνο, γηα ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2013, ηα ζηνηρεία πνπ 

πξνθχπηνπλ, είλαη ελζαξξπληηθά γηα ηηο επηρεηξήζεηο (ETE, 2013). Αξρηθά, ην θεληξηθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πεγάδεη απφ ηελ έξεπλα, είλαη ε κηθξήο θιίκαθαο αλάθακςε θαη ε 

ζηαδηαθή πξφνδνο ηνπ επξχηεξνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ ρψξα. Δπηπξφζζεηα , 

απφ ηελ κειέηε, πξνθχπηεη πσο παξά ηηο αληίμνεο νηθνλνκηθέο ζπγθπξίεο, νη ειιεληθέο 

ΜΜΔ, ηείλνπλ λα ζηξέθνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο ηελ θαηλνηνκία, γηα λα 

πεηχρνπλ βηψζηκε αλάπηπμε, καθξνπξφζεζκα.  

Απφ ην ζχλνιν ησλ ΜΜΔ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ ρψξα, ην πνζνζηφ ησλ 

θαηλνηφκσλ, αγγίδεη πιένλ ην 30%, γηα ην έηνο 2013. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

αληίζηνηρα ην 2008, ην πνζνζηφ ησλ θαηλνηφκσλ ήηαλ 20% αληίζηνηρα. Ζ πνζνζηηαία 

αχμεζε 10 κνλάδσλ, ζε κηα πεληαεηία, είλαη ζεκαληηθή, δεδνκέλσλ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ θαη απνδεηθλχεη ηελ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ. Καηά ζπλέπεηα, πξνθχπηεη πσο θαη ην πνζνζηφ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ 

ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ έρεη παξνπζηάζεη αχμεζε. πγθεθξηκέλα, ηα θαηλνηφκα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ παξάγνληαη, αγγίδνπλ πιένλ ην 11% ηνπ ζπλφινπ ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ, ζε ζρέζε κε ην 2008 φπνπ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 

ηεο ηάμεο ηνπ 7%.  

Σν βαζηθφηεξν πξφβιεκα, πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ νη ελ ιφγσ επηρεηξήζεηο , ηα 

ηειεπηαία πέληε ρξφληα, ήηαλ απηφ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο. χκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, ην πνζνζηφ ησλ ΜΜΔ πνπ ζπλερίδνπλ λα 

παξνπζηάδνπλ έληνλα πξνβιήκαηα, αλαθνξηθά κε ηελ ξεπζηφηεηα, κεηψζεθε ζην 33% 

γηα ην β΄ εμάκελν ηνπ 2013. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ ήηαλ 40% ην α΄ εμάκελν ηνπ ίδηνπ 

έηνπο. πκπεξαζκαηηθά, πξνθχπηεη φηη, ζηαδηαθά, ε βειηίσζε πνπ παξαηεξείηαη ζην 

επηρεηξεκαηηθφ θιίκα ηεο ρψξαο παξνπζηάδεη άκεζν θαη ζεηηθφ αληίθηππν ζηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ ΜΜΔ.  

Ζ αληηζηξνθή ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ε πξφνδνο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο απνηεινχλ πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. ρεδφλ φινη νη θιάδνη ησλ ΜΜΔ, φπσο ν 

βηνκεραληθφο, ν θαηαζθεπαζηηθφο, ν θιάδνο ηνπ ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ, 

παξνπζηάδνπλ ζαθψο πςειφηεξν δείθηε εκπηζηνζχλεο γηα ην 2013 ζε ζρέζε κε ην 2012. 

Ο θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο θαίλεηαη λα παξνπζηάδεη ηελ πην γξήγνξε αλάθακςε ζε ζρέζε 

κε ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο.  
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Έλα ελζαξξπληηθφ ζηνηρείν, πνπ απνξξέεη απφ ηελ βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

θιίκαηνο, είλαη φηη επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζρεδηάδνπλ ηελ βηψζηκε αλάπηπμε 

κέζα απφ λέα επελδπηηθά ζρέδηα. Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη πσο ην 

80% ησλ ΜΜΔ έρνπλ ζθνπφ κέζα ζηελ επφκελε δεθαεηία λα πξνβνχλ ζε νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο επέλδπζε. Σν αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ην έηνο 2012 ήηαλ θαηά 13 πνζνζηηαίεο 

κνλάδεο ρακειφηεξν. Σν άλνηγκα ζε λέεο αγνξέο θαη ζπλεπψο ε έλαξμε ή ελίζρπζε ηεο 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο παξακέλεη βαζηθφο ζηφρνο ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο, πνπ ιεηηνπξγνχζε σο ηξνρνπέδε, ζηελ εχξπζκε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη ε κε πξφζεζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

απφ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. κσο θαη απηφο ν παξάγνληαο θαίλεηαη λα 

παξνπζηάδεη ζηαδηαθά βειηίσζε. πγθεθξηκέλα, ην 31% ησλ ΜΜΔ πνπ επηζπκεί λα 

ιάβεη ρξεκαηνδφηεζε, ηειηθά ιακβάλεη ζεηηθή έγθξηζε ζην αίηεκά ηνπο, ε πιεηνςεθία.  

ηελ αγνξά, γεληθφηεξα, παξαηεξείηαη κηα πξνζπάζεηα πηνζέηεζεο κηαο λέαο 

θηινζνθίαο, απηήο ηεο απνθπγήο ηνπ δαλεηζκνχ. Ζ ζεκαληηθή απηή αιιαγή ζηελ 

λννηξνπία νδεγεί ηηο ΜΜΔ ζε ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ην 50% ησλ ΜΜΔ 

έρεη ηελ πξφζεζε λα πξνρσξήζεη ζε θάπνηα επέλδπζε κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ ζα 

αληιεζεί κέζα απφ ηα ίδηα θεθάιαηα.  

 

 

3.6  ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΧΝ ΜΜΔ  

 

Ζ θαηλνηνκία ζηελ ειιεληθή επηρεηξεκαηηθή ζθελή, δελ έρεη ηζρπξή παξνπζία. 

πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο ζπγθπξίαο γηα ηηο ΜΜΔ, πνπ 

εθπνλήζεθε απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδαο, κφλν ην 15% ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη 

ζηξαηεγηθά θαηλνηφκεο. Δπηπιένλ, ην 35% θαηλνηνκεί πεξηζηαζηαθά, ελψ ην ππφινηπν 

50% ησλ ΜΜΔ, δελ αλαπηχζζεη θακία θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε, ππάξρνπλ θαη δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία αθελφο εκπνδίδνπλ ηελ 

αλάπηπμε θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη αθεηέξνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

δξάζε θαη ηελ επξχηεξε ζπκπεξηθνξά ησλ ΜΜΔ.   

Οη ειιεληθέο ΜΜΔ δαπαλνχλ ειάρηζηνπο, έσο θαη κεδακηλνχο πφξνπο γηα έξεπλα θαη 

αλάπηπμε. Απηφ έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο λα 
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παξάγνπλ πξσηνγελή θαηλνηνκία. Σν γεγνλφο απηφ, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ ηεο αλάπηπμεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο λα πξνθχπηεη απφ αλαπξνζαξκνγή 

θαηλνηνκίαο, πνπ έρνπλ ήδε αλαπηχμεη άιιεο εηαηξίεο. 

ηελ Διιάδα, ππάξρνπλ ηδξχκαηα θαη νξγαληζκνί πνπ αλαπηχζζνπλ αμηφινγε 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν αληηθαηηθφ ζηνηρείν ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη πσο , 

ελψ ππάξρνπλ εξεπλεηηθά θέληξα πνπ παξάγνπλ αμηφινγν έξγν, εθιείπεη ε δηαζχλδεζή 

ηνπο κε ηηο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, δελ δχλαηαη λα γίλεη εκπνξηθή αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, απφ ηα εγρψξηα ηδξχκαηα. Οη επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα 

παξάγνπλ πξσηνγελή θαηλνηνκία. αλ ζπλέπεηα απηνχ, νη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζε 

εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ κειέηε ηνλίδεη, πσο ζηνλ ηνκέα ησλ ΜΜΔ, κέζα απφ ηελ εμειηθηηθή πνξεία ηνπ 

ρξφλνπ θαη ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο θαη ηεο νηθνλνκίαο, νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ 

ηάζεηο, νη νπνίεο δηακνξθψλνπλ ην κέιινλ. Δληνπίδνληαη θάπνηα ελζαξξπληηθά ζηνηρεία 

ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ ελ ιφγσ θιάδνπ, φπνπ αλ νη επηρεηξήζεηο ηα αθνινπζήζνπλ θαη ηα 

αμηνπνηήζνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο, ηφηε ζην κέιινλ ζα έρνπλ ηα επηζπκεηά ζεηηθά 

απνηειέζκαηα.  

Αξρηθά, ε ηάζε πνπ παξαηεξήζεθε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ήηαλ ε ζηαδηαθή ζηξνθή 

πξνο ηελ θαηλνηνκία. Παξά ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο ζην πεξηβάιινλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο αγνξάο, ην 30% ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ αλέπηπμε θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Σν 

αληίζηνηρν πνζνζηφ, πξηλ ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ 20%. Ζ 

αχμεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηφικεζαλ θαη έθαλαλ ζηξνθή πξνο ηελ  θαηλνηνκία, ίζσο, 

λα ήηαλ ην απνηέιεζκα ζηξαηεγηθήο επηινγήο γηα βηψζηκε αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία.  

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ΜΜΔ, επέλδπζαλ ζηελ αλάπηπμε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. 

πγθεθξηκέλα, ην 45% ησλ επηρεηξήζεσλ, επηθεληξψζεθε ζηελ αλάπηπμε ηεο γξακκήο 

παξαγσγήο κε θαηλνηφκα πξντφληα ή θαη ππεξεζίεο θαη ην 16% ζηξάθεθε ζηελ 

νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία.  

Οη ρακειέο επελδχζεηο, ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, είραλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ πεξηνξηζκέλε παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηελ αγνξά. Απηή είλαη ε βαζηθή αηηία, φπνπ νη εμαγσγέο θηλήζεθαλ ζε πνιχ 

ρακειά επίπεδα. κσο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην θιίκα θαίλεηαη λα αληηζηξέθεηαη, 

θαζψο ππάξρεη πξνζπκία ζηηο επηρεηξήζεηο γηα επέλδπζε ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο, 
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πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. Οη 

επηρεηξήζεηο θαίλεηαη λα έρνπλ ζέζεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ εμσζηξέθεηα. Δηδηθά, 

βαζηθφο ζθνπφο ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηα ειιεληθά πξντφληα λα έρνπλ παξνπζία ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο, κέζα απφ έλα νξγαλσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ δίθηπν δηαλνκήο. 

Δμέρνληα ξφιν, δηαδξακαηίδεη ν ηνκέαο ηεο θαηλνηνκίαο, ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

θαη ηελ πξφνδν ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΜΔ. Απνδεηθλχεηαη πσο, ε θαηλνηνκία 

απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζχκκαρν ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο επηθέξεη πνιιαπιά νθέιε θαη 

εληζρχεη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε.  

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα, γηα ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ηνικνχλ θαη θαηλνηνκνχλ, δίλνπλ έλαλ αέξα αηζηνδνμίαο ζηελ γθξίδα ειιεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ έξεπλα, πξνθχπηεη πσο νη ΜΜΔ πνπ έρνπλ 

ελζσκαηψζεη θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο ζηελ δξαζηεξηφηεηά ηνπο, αλαδεηθλχνληαη πην 

αλζεθηηθέο ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ησλ ηειεπηαίσλ πέληε εηψλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ (70%), δελ ήξζαλ αληηκέησπεο κε 

ζέκαηα ξεπζηφηεηαο.  

Οη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζέηνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ εμσζηξέθεηα. 

πγθεθξηκέλα, ην 48% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηλνηφκσλ, είλαη ήδε εμσζηξεθείο θαη ην 

πνζνζηφ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε ηα επφκελα ρξφληα. Δπηπιένλ, αθφκα έλα 

ελζαξξπληηθφ κήλπκα πνπ πξνθχπηεη, είλαη πσο ην 40% ησλ επηρεηξήζεσλ 

πξνγξακκαηίδνπλ επελδπηηθά ζρέδηα πνπ ζα ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζην άκεζν κέιινλ, 

ελψ κφλν ην 23%  ησλ κε θαηλνηφκσλ έρνπλ ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάπηπμε. Σέινο , 

αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο ηα θαηλνηφκα πξντφληα ή ππεξεζίεο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο, 

απνηεινχλ ην 37% ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ θαηλνηφκσλ ΜΜΔ.  

 

3.7 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

 

Ζ Διιάδα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ, ραξαθηεξίδεηαη κέηξηα σο πξνο ηηο 

επηδφζεηο ζην θνκκάηη ηεο θαηλνηνκίαο. Σα απνηειέζκαηα, ζχκθσλα κε ηνπο δείθηεο 

πνπ ιακβάλεη ππφςε ε επξσπατθή επηηξνπή, είλαη θάησ απφ ηνλ θνηλνηηθφ κέζν φξν. Σν 

ειπηδνθφξν κήλπκα είλαη φηη, γηα ην 2013, νη δείθηεο θαηλνηνκίαο, ζην ζχλνιφ ηνπο, 

ζεκείσζαλ ηηο αξθεηά πςειέο επηδφζεηο, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε. Αλαθνξηθά 

κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο, νη επηδφζεηο είλαη απνγνεηεπηηθέο. Ζ ελίζρπζε 
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ηεο θαηλνηνκίαο  ζα ζπληειέζεη ζηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη θαηά 

ζπλέπεηα θαη ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε έρεη επεξεάζεη θαη έρεη πξνθαιέζεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζε 

πνιινχο ηνκείο θαη θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Δπίζεο, έρεη  επηθέξεη κείσζε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ΜΜΔ θαη έρεη επεξεάζεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο πγεία. ζεο επηρεηξήζεηο δελ 

κπφξεζαλ λα αληηζηαζνχλ ζηελ ιαίιαπα ησλ δχζθνισλ ζπγθπξηψλ, δηέθνςαλ ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπο. κσο αμηνζεκείσηε πνξεία ζεκείσζαλ νη ειιεληθέο θαηλνηφκεο ΜΜΔ.  

Σέινο, ελζαξξπληηθά είλαη ηα ζηνηρεία, θαζψο απφ ηα κέζα ηνπ 2013, ππάξρεη 

ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο. εκεηψλεηαη αλάθακςε ησλ ΜΜΔ, 

θπξίσο ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πγείαο. Δλζαξξπληηθά είλαη ηα 

κελχκαηα πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επηζπκνχλ λα ζηξαθνχλ πην ζπζηεκαηηθά πξνο 

ηελ θαηλνηνκία.   



37 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΚΑΙΝΟΣΟΜΧΝ ΜΜΔ 

 

4.1  ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπφο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ ξφινπ ηεο θαηλνηνκίαο, κέζα απφ ηελ 

κειέηε πεξίπησζεο επηρεηξήζεσλ. Οη εηαηξίεο πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο, 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Παξνπζηάδνληαο αξθεηέο νκνηφηεηεο αιιά 

θαη δηαθνξέο αλαθνξηθά κε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ 

αθνινπζνχλ, έρνπλ θαηαθέξεη κε φπιν ηελ θαηλνηνκία λα εδξαησζνχλ ζηελ εγρψξηα αγνξά, 

αιιά λα θαηαθηήζνπλ θαη ηελ δηεζλή.  

Ζ «Apivita», ν «Κνξξέο» θαη ε «Fresh Line» είλαη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πνπ απνηεινχλ 

αληηπξνζσπεπηηθά δείγκαηα ειιεληθψλ ΜΜΔ. Παξνπζηάδνπλ αμηνζεκείσηε δηαδξνκή ζηνλ 

θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. Δπηπξφζζεηα, νη δπν πξψηεο εηαηξίεο παξάγνπλ πξσηνγελή 

θαηλνηνκία, ζπλδπάδνληαο ηελ βηνπνηθηιφηεηα ηεο ειιεληθήο θχζεο, ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, γηα ηελ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Δπηπιένλ, ε 

ηξίηε επηρείξεζε θαηλνηνκεί θπξίσο ζηνλ ηξφπν δηάζεζεο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Παξαηεξείηαη πσο, κέζα απφ ηελ ηζηνξία ησλ εηαηξηψλ, αλαθάιπςαλ ηελ ζσζηή ζηηγκή νη 

ηδξπηέο ηνπο θαη εηζήιζαλ δπλακηθά ζηνλ θιάδν. Ζ εηαηξία «Apivita», πξψηε, κέζα απφ κηα 

ζεηξά πνηθίισλ ζπγθπξηψλ αλαθάιπςε ηελ επηρεηξεκαηηθή επθαηξία θαη εηζήιζε ζηνλ θιάδν, 

ν νπνίνο είρε πξννπηηθέο δπλακηθήο. Οη εηαηξίεο «Κνξξέο» θαη «Fresh Line» , ηελ θαηάιιειε 

ρξνληθή ζηηγκή, μεθίλεζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλαθαιχπηνληαο ην θελφ πνπ 

ππήξρε ζηελ αγνξά. 

Σν ζεκαληηθφ, φκσο, δελ είλαη κφλν κηα επηρείξεζε λα ζπζηαζεί θαη λα παξάγεη. Αιιά λα 

παξέρεη ζηνπο θαηαλαισηέο πξντφληα δηαθνξνπνηεκέλα απφ απηά ησλ αληαγσληζηψλ, ηα 

νπνία ζα είλαη πνηνηηθά θαη θαηλνηφκα. Μέζα απφ ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ, ζα αλαδεηρζεί ν ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηα πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε πνπ 

εθείλε επηθέξεη ζηηο ΜΜΔ. Σέινο, ζα εξεπλεζεί κέζα απφ πξαγκαηηθά ζηνηρεία, αλ θαη θαηά 

πφζν ε θαηλνηνκία κπνξεί λα παίμεη ηνλ ξφιν ηνπ θαηαιχηε ζηελ βηψζηκε αλάπηπμή ηνπο. 
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4.2  ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 1: Η ΔΣΑΙΡΙΑ «APIVITA» 

 

Ζ εηαηξία «Apivita» απνηειεί πιένλ πξφηππν ειιεληθήο ΜΜΔ, γηα ηελ θαηλνηφκν δξάζε ηεο 

θαη ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ ελ ιφγσ επηρείξεζε, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν 

ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Έρεη θαηαθέξεη λα κεηαθέξεη επηηπρψο ηελ έκπλεπζε απφ ηνλ 

πινχην ηνπ ειιεληθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ ηζηνξία ηεο εηαηξίαο «Apivita», φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, 

μεθίλεζε ην 1979, ζηελ Αζήλα θαη ζθνπφ είρε ηελ παξαγσγή θπζηθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ. Οη ηδξπηέο ηεο, πνπ είλαη θαξκαθνπνηνί ζην επάγγεικα, (Νίθνο 

θαη Νίθε Κνπηζηαλά) ζπλαληήζεθαλ ηπραία ην 1972 ζε έλα θαξκαθείν θαη έθηνηε 

αθνινχζεζαλ θνηλή πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή πνξεία. Υαξαθηεξηζηηθφ απνηειεί ην 

γεγνλφο, πσο απφ ηελ πξψηε ζηηγκή, καδί πεηξακαηίζηεθαλ γηα λα δεκηνπξγήζνπλ θπζηθά 

θαιιπληηθά κε βάζε αγλά ειιεληθά πξντφληα, ην κέιη θαη ηα βφηαλα. πζηαηηθά πνπ απφ ηελ 

πξψηε ζηηγκή απνηέιεζαλ ηελ πεγή έκπλεπζεο θαη έγηλαλ ην ζήκα θαηαηεζέλ ηεο 

επηηπρεκέλεο εηαηξίαο.  

Σν φλνκα ηεο εηαηξίαο είλαη βαζηζκέλν ζηηο ιαηηληθέο ιέμεηο Apis, πνπ ζηα ειιεληθά είλαη 

ε κέιηζζα θαη Vita, πνπ ζεκαίλεη δσή. Σν φλνκα «Apivita», ζπλεπψο είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλν κε ηνλ ζθνπφ θαη γεληθφηεξα κε ηελ θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο. Δηδηθά, ην 

ζηίγκα θαη ν ζθνπφο ηεο ζπλνςίδνληαη ζε κηα απνηειεζκαηηθά νξγαλσκέλε, παξαγσγηθή θαη 

ηδίσο αεηθφξν αλάπηπμε, πνπ ιεηηνπξγεί ζέηνληαο ζαλ πξφηππν ηελ θνηλσλία ηεο κέιηζζαο. 

Αθφκα θαη ην ινγφηππν, ζήκα θαηαηεζέλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη βαζηζκέλν ζηελ κέιηζζα.  

Ζ εηαηξία «Apivita» απνηέιεζε ηελ πξψηε εηαηξία θπζηθψλ θαιιπληηθψλ, πνπ 

δεκηνπξγήζεθε θαη αλέπηπμε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα. Ζ επηηπρεκέλε 

ηεο πνξεία, έρεη άκεζε ζχλδεζε κε ηνλ θαζνξηζκφ θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ ηδεψλ θαη 

αμηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ επηρείξεζε απφ ην μεθίλεκά ηεο έσο θαη ζήκεξα. πγθεθξηκέλα, 

νη πεγέο έκπλεπζεο πξνέξρνληαη απφ ηελ θνηλσλία ηεο κέιηζζαο, απφ ηελ κεγάιε πνηθηιία 

ειιεληθψλ βνηάλσλ πνπ πξνζθέξεη ε ειιεληθή γε θαη ηέινο απφ ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ Ηππνθξάηε ζηελ πγεία. Δπηπξφζζεηα, αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ρξεζηκνπνηεί θπξίσο 

αλαθπθιψζηκεο θαη βηνδηαζπψκελεο πξψηεο χιεο γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ πξντφλησλ, ησλ 

νπνίσλ ηα ζπζηαηηθά, βαζίδνληαη ζε θπζηθέο πξψηεο χιεο, απφ βηνινγηθά εθρπιίζκαηα θαζψο 

θαη αηζέξηα έιαηα. 
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Σα θαηλνηφκα πξντφληα ηεο εηαηξίαο, κε πνζνζηφ θπζηθφηεηαο 83-100%, ππάξρνπλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ θαξκαθείσλ ζε φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Δθηφο απφ ηελ αγνξά ηνπ 

θαξκαθείνπ, φπνπ έρεη δπλακηθή παξνπζία, ε «Apivita» δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο θαη ζηελ 

παξαδνζηαθή ιηαληθή αγνξά κε θαηαζηήκαηα θαη παξνπζία κέζα ζε πνιπθαηαζηήκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, εθηφο απφ ηελ παξνπζία ηεο ζηελ εγρψξηα αγνξά, δηαγξάθεη κηα επηηπρεκέλε 

παξνπζία θαη πνξεία δηεζλψο. πγθεθξηκέλα, ε εηαηξία «Apivita», δξαζηεξηνπνηείηαη δηεζλψο 

έρνληαο θπζηθή παξνπζία ζε 14 ρψξεο, (Απζηξαιία, Βέιγην, ΖΠΑ, Κχπξν, Οιιαλδία, 

Ρνπκαλία, νπεδία, Λνπμεκβνχξγν, Ηαπσλία, Ηζπαλία, Υνλγθ Κφλγθ, ηγθαπνχξε, Κξναηία 

θαη Βξεηαλία).  

 

 

4.2.1 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗΝ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Ζ εηαηξία «Apivita» είλαη απφ ηηο ιίγεο ειιεληθέο ΜΜΔ πνπ δηαζέηνπλ δηθφ ηνπο ηκήκα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Σν ηκήκα απαξηίδεηαη απφ 10 επηζηήκνλεο, πνπ εηδηθεχνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο ρεκείαο, ηεο θνζκεηνινγίαο θαζψο θαη ηεο ρεκηθήο κεραληθήο. Ο ζπληδξπηήο ηεο 

επηρείξεζεο, ν θνο Νίθνο Κνπηζηαλάο, εγείηαη θαη επηβιέπεη ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ ηκήκαηνο, 

θαζψο δηαζέηεη πεξίπνπ 35 ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θπζηθψλ 

θαιιπληηθψλ.  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηεο 

εηαηξίαο, ν ζηφρνο θαη νη βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ηκήκαηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμήο είλαη:  

 H αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ-θαιιπληηθψλ 

 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ πξντφλησλ  

 Σα ηεζη απνηειεζκαηηθφηεηαο 

 Ζ παξαθνινχζεζε ησλ παγθφζκησλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά θαιιπληηθψλ 

 Ζ άκεζε εθαξκνγή ησλ ηειεπηαίσλ επηζηεκνληθψλ εξεπλψλ ζηα πξντφληα 

 Ζ ζπκκεηνρή θαη αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, ζε δηεζλή ζπλέδξηα θαη εθζέζεηο 

Ζ επηρείξεζε, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία, έρεη αλαπηχμεη επηζηεκνληθέο ζπλεξγαζίεο κε 

παλεπηζηεκηαθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. Οη ζπλεξγαζίεο απηέο έρνπλ ζαλ θχξην ζηφρν ηελ 

κειέηε θαη ηελ έξεπλα ησλ ηδηνηήησλ ειιεληθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ. Μέζα απφ απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία ππάξρεη κεηαθνξά θαη δηάρπζε ηεο ηερλνγλσζίαο αλάκεζα ζηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο.  
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Μέρξη ζήκεξα έρνπλ δηεμαρζεί επηηπρψο 7 εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Δζληθφ Καπνδηζηξηαθά Παλεπηζηήκην. Δπίζεο έρεη ιάβεη αξθεηέο θνξέο επηρνξήγεζε απφ ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα ζπλεξγαζία κε εγρψξηα θαη δηεζλή εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, ζε 

εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

Απφ ην μεθίλεκα ηεο εηαηξίαο «Apivita», ν ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο απνηέιεζε θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα θαη πνιχηηκν ζχκκαρν ζηελ επηηπρεκέλε πνξεία θαη εμέιημε ηεο επηρείξεζεο. 

πγθεθξηκέλα, ε «Apivita» απφ ην πξψην έηνο ηεο ίδξπζήο ηεο, θαηάθεξε θαη ελζσκάησζε 

ηελ θαηλνηνκία ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. πγθεθξηκέλα, ήηαλ ε πξψηε εηαηξία 

πνπ, κέζα απφ κηα εηδηθή δηαδηθαζία, ελζσκάησζε ηελ πξφπνιε ζηα ζαπνχληα. Αμίδεη ζε 

απηφ ην ζεκείν λα ζεκεησζεί, πσο είλαη επηζηεκνληθά απνδεδεηγκέλεο νη επεξγεηηθέο 

ηθαλφηεηεο ηεο πξφπνιεο ζην αλζξψπηλν δέξκα.  

Γεληθά, ζηελ καθξνρξφληα πνξεία, ην ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ηνικά θαη θαηλνηνκεί 

ζπζηεκαηηθά. Οη θαηλνηνκίεο παηεληνπνηνχληαη θαη θαηνρπξψλνληαη σο πξνο ηα πλεπκαηηθά 

δηθαηψκαηα θαη κεηά ελζσκαηψλνληαη ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

ιεο νη κέζνδνη πνπ αλαπηχζζνληαη ζηα εξγαζηήξηα ηεο «Apivita», είλαη θηιηθέο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ζπκβάιινπλ, γεληθφηεξα, ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε ηεο Διιάδαο. Καηά ηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία δελ γίλεηαη ρξήζε ρεκηθψλ νπζηψλ ή ρεκηθψλ ζπληεξεηηθψλ. Γίλεηαη 

εθηεηακέλε πξνζπάζεηα θαη έξεπλα απφ ηνπο επηζηήκνλεο, ψζηε λα αλαπηχμνπλ πξντφληα πνπ 

ζα είλαη θαηλνηφκα, νηθνινγηθά, κε ζεηηθή επίδξαζε ζηελ θνηλσλία θαη ζα έρνπλ πςειή 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.   

Σα ηειηθά πξντφληα, πξνέξρνληαη απφ ζπλδπαζκνχο θπηηθψλ ζπζηαηηθψλ απφ ηελ 

βηνπνηθηιφηεηα ηεο ειιεληθήο γεο. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ησλ ππνπξντφλησλ πνπ παξάγεη ε 

κέιηζζα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθζνλία ησλ βνηάλσλ θαη θπηψλ πνπ επδνθηκνχλ ζηελ ρψξα, 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη θηλεηήξην κνριφ αλάπηπμεο θαη ηφλσζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα 

ηεο ρψξαο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 

Ζ εηαηξία έρεη απνζπάζεη ζηα 35 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, πνιπάξηζκεο δηαθξίζεηο θαη 

βξαβεία. Ζ πην πξφζθαηε δηάθξηζε, γηα ηελ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ αληίζηνηρνπ ηκήκαηνο, 

είλαη ε απνλνκή ηνπ δεχηεξνπ βξαβείνπ γηα ηελ θαηεγνξία ηεο Καηλνηνκίαο, ζηνλ 

δηαγσληζκφ «ε Διιάδα θαηλνηνκεί», ηνλ επηέκβξην ηνπ 2013, κηα ζπλδηνξγάλσζε ηεο 

ηξάπεδαο Eurobank θαη ηνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ.  

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηεο «Apivita», κεηά απφ εθηεηακέλε έξεπλα θαη πεηξακαηηθέο 

δνθηκέο, θαηάθεξε λα εθαξκφζεη κηα θαηλνηφκν κέζνδν εθρχιηζεο ηεο πξφπνιεο, κε ζθνπφ 
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ηεο παξαγσγή πξψηεο χιεο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία, ε νπνία ζα έρεη αληηνμεηδσηηθή θαη 

θσηνπξνζηαηεπηηθή δξάζε. Ζ ελ ιφγσ παηέληα έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή ζε φια ηα αληειηαθά 

πξντφληα. Γηα ηελ «Apivita» ην βξαβείν απηφ απνηειεί κεγάιε ηηκή, γηαηί αλαγλσξίδεηαη ε 

επηζηεκνληθή ζπλέπεηα, ε επηζηεκνληθή κέζνδνο, ε επηζηεκνληθή εζηθή θαη πεηζαξρία ζε έλα 

ηνκέα εκπνξηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο φπσο απηφο ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ θαη θαιιπληηθψλ. 

 

 

4.2.2 ΔΠΔΝΓΤΔΙ Δ ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΡΙΗ 

 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο ζηφρεπε ζηελ βηψζηκε 

δηαηήξεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ζεκείσλαλ επηρεηξήζεηο πνπ είραλ ελζσκαηψζεη ηελ θαηλνηνκία ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Τπάξρνπλ, φκσο, θαη επηρεηξήζεηο, φπσο ε «Apivita», νη νπνίεο κε ηελ 

χπαξμε νξάκαηνο, ζηφρνπ θαη ζσζηήο εγεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θαηλνηφκα πξντφληα, 

θαηάθεξαλ θαη δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη 

παξαθάησ, πξνέθπςαλ απφ ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο κε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη απφ 

άξζξα ζε νηθνλνκηθέο εθεκεξίδεο.  

Ζ «Apivita», παξά ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ηφικεζε θαη πινπνίεζε κηα ζεηξά 

απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, νη επελδχζεηο απνηεινχλ θνκκάηη 

ηεο πξνζπάζεηαο γηα εμσζηξέθεηα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο. 

Σν 2013, νινθιεξψζεθε ε ιεηηνπξγία ησλ λέσλ θαηλνηφκσλ βηνθιηκαηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο. Απνηειεί ην κφλν εξγνζηάζην παξαγσγήο κε 

απηέο ηηο νηθνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ζηελ Διιάδα. Ζ επέλδπζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 15 

εθαηνκκπξίσλ επξψ θαη είρε σο ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο θαη ηεο δηνίθεζεο θάησ απφ κηα θνηλή ζηέγε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε επέλδπζε 

μεθίλεζε ηνλ Μάξηην ηνπ 2009 θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2013. Ζ επέλδπζε 

δεκηνχξγεζε πνιπάξηζκεο ζέζεηο εξγαζίαο, ηελ πεξίνδν πνπ ηα πνζνζηά απαζρφιεζεο, ιφγσ 

θξίζεο, ήηαλ ηδηαίηεξα ρακειά.  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ε νινθιήξσζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ ήηαλ έλα πιάλν πνπ 

πινπνηήζεθε επηηπρψο. Ζ θίλεζε απηή θαλεξψλεη κηα δέζκεπζε αεηθφξνπ αλάπηπμεο, κε 

ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Παξάιιεια, πξνβάιεη κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ πγηή 
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ειιεληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ παξά ηελ θξίζε, θαηαθέξλεη επηηπρψο λα δεκηνπξγεί, λα 

επελδχζεη θαη λα θαηλνηνκεί ζε θαζεκεξηλή βάζε. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2013, κηα λέα επέλδπζε έθαλε αηζζεηή ηελ παξνπζία ηεο, ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο. Σν «Apivita Experience Store», απνηειεί έλαλ, ζχγρξνλσλ πξνδηαγξαθψλ, 

θαηλνηφκν πνιπρψξν, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ 5 νξφθνπο, 650 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζην 

ζχλνιν. Σν λέν εγρείξεκα, ηνπνζεηείηαη ζηελ ζπκβνιή ησλ νδψλ Καλάξε θαη φισλνο ζην 

Κνισλάθη. Ζ επέλδπζε είλαη ηεο ηάμεο ησλ 700.000 επξψ. Μπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο εδξαηψλεη, κε ηελ παξνπζία ηεο ζην θέληξν 

ηεο Αζήλαο, έλα εληειψο δηαθνξεηηθήο θηινζνθίαο καγαδί ζε ζρέζε κε ηα ήδε ππάξρνληα. 

ηφρνο ηνπ «Experience Store», είλαη λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ηελ θηινζνθία, ηηο 

αμίεο θαη ην φξακα ηεο εηαηξίαο ζηνπο επηζθέπηεο ηεο, κε ηξφπν πξσηφηππν. Δπίζεο, θπξίσο 

ζθνπφο ηνπ λένπ εγρεηξήκαηνο είλαη λα κνηξαζηεί κε ηνλ θφζκν ηελ δχλακε ηεο ειιεληθήο 

θχζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο ρισξίδαο. Παξάιιεια, ζηφρνο είλαη λα πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ 

θαη ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηεο πγείαο θαη ηεο νκνξθηάο ζχκθσλα κε ηνλ Ηππνθξάηε. Απηφ 

ην λέν είδνο καγαδηνχ, αλακέλεηαη λα αλαπαξαρζεί ζαλ κνληέιν ζηηο 14 αγνξέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ, φπνπ ήδε έρεη παξνπζία ε «Apivita» ζήκεξα.  

Ζ «Apivita» είλαη κηα επηρείξεζε πνπ ζπζηεκαηηθά επελδχεη ζηελ αεηθνξία. Σνλ 

Ννέκβξην ηνπ 2013, ιεηηνχξγεζαλ 2 ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ε «Apivita Farm» θαη ε «Apigea». 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πξψηεο ζπγαηξηθήο είλαη ε αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε βηνινγηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ κε αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά. Κχξηνο ζηφρνο ηεο δεχηεξεο είλαη ε 

δεκηνπξγία κηαο πξφηππεο κνλάδαο νηθνινγηθήο κειηζζνθνκίαο.  

ηα ηέιε ηνπ 2013 ηνπνζεηείηαη αθφκα κηα ζεκαληηθή επέλδπζε γηα ηεο εηαηξία «Apivita». 

Ζ επέλδπζε  αλέξρεηαη ζην 1,5 εθαηνκκχξην επξψ, ε νπνία επίζεο, ζα κπνξνχζε λα 

ραξαθηεξηζηεί ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. πγθεθξηκέλα, ε επέλδπζε αθνξά ην θιείζηκν 

ζπκθσλίαο γηα εμαγνξά ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηνλ δηαλνκέα ζηελ Ηαπσλία, κε ηαπηφρξνλε 

ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο.  

Σέινο, ε εηαηξία «Apivita» θάλεη επελδχζεηο ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. πγθεθξηκέλα, 

κεξηκλά θαη θξνληίδεη ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

κπνξέζνπλ φινη νη εξγαδφκελνη λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο αμίεο, ηελ απνζηνιή, ην θνηλφ 

φξακα θαη ηε θηινζνθία ηεο εηαηξίαο.  
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4.2.3 ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 

Ζ πνξεία ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηνλ ρξφλν, θαζνξίζηεθε απφ ην ζχλνιν ησλ αμηψλ, ηνπ 

θνηλνχ νξάκαηνο αιιά θαη απφ ηηο απνθάζεηο ησλ ηδξπηψλ ηεο. Ζ «Apivita», απνηειεί κηα 

εηαηξία φπνπ, απφ ην μεθίλεκά ηεο, ε θαηλνηνκία, ήηαλ έλλνηα ζπλπθαζκέλε ζε φια ηα 

επίπεδα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Σα αγλά ζπζηαηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πνηνηηθά θαηλνηφκα πξντφληα απνηεινχλ ηνπο δπν θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο επηηπρίαο. 

Καηάθεξε θαη δεκηνχξγεζε λέεο ηάζεηο ζηελ αγνξά θαιιπληηθψλ, ηδίσο δηφηη ε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ζηεξίδεηαη ζηελ πξσηνγελή θαηλνηνκία.  

Οη λέεο πξσηνπνξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Μαξθφπνπιν Αηηηθήο έρνπλ γίλεη κε ζθνπφ λα 

πινπνηήζνπλ ην πεληαεηέο πιάλν ηεο επηρείξεζεο. χκθσλα κε απηφ, βαζηθφο ζθνπφο ηεο 

εηαηξίαο απνηειεί ε παξνπζία ζε λέεο δηεζλείο αγνξέο. Δπηπξφζζεηα, ζηφρνο είλαη ε 

δηεχξπλζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ν εκπινπηηζκφο ηεο κε λέα πξντφληα θαη ε 

εχξεζε λέσλ θαλαιηψλ δηαλνκήο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο πσο, κε ηηο λέεο 

εγθαηαζηάζεηο ε ζεκεξηλή δήηεζε θαιχπηεηαη πεξίπνπ ην 75% κηαο βάξδηαο, ελψ κε ηελ 

εθηελή δηεζλνπνίεζε ηεο επηρείξεζεο ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία λα ιεηηνπξγεί ζηαζεξά ζε 

ηξεηο βάξδηεο. 

πσο αλαθέξζεθε, ε δηεζλνπνίεζε θαη ε είζνδνο ζε λέεο αγνξέο απνηειεί θχξην ζηφρν ηεο 

εηαηξίαο. Αλαιπηηθά, κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017, ε επηρείξεζε, ζθνπεχεη λα έρεη παξνπζία ζε 20 

ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. ήκεξα δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 14 δηεζλείο αγνξέο. Θα είλαη κηα 

πξφθιεζε γηα ηελ θαηλνηφκα ειιεληθή ΜΜΔ, ε δηείζδπζε θαη δξαζηεξηνπνίεζε ζε απηέο ηηο 

αγνξέο θαζψο έρνπλ ηδηαίηεξε παξάδνζε ζηα θπζηθά θαιιπληηθά. πγθεθξηκέλα, ηέηνηεο 

αγνξέο είλαη ηεο Κίλαο, ηεο Ηηαιίαο, ηεο Μαιαηζίαο, ηεο Κνξέαο, ηεο Ρσζίαο, ηεο Γαιιίαο, 

ηεο Γεξκαλίαο, ηνπ Καλαδά θαη ηεο Σατβάλ. 

Απψηεξνο ζηφρνο ηεο έληνλεο εμσζηξέθεηαο θαη δηεζλνπνίεζεο ηεο «Apivita», είλαη ε 

αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη εμαγσγέο ηεο γηα ην 2012 ήηαλ κφιηο ζην 11%, 

ελψ γηα ην έηνο 2013 αλέξρνληαη ζην 31% ησλ ζπλνιηθψλ πσιήζεσλ. Γηα ην επφκελν έηνο, ην 

πνζνζηφ αλακέλεηαη λα παξνπζηάζεη αχμεζε θαη λα αθνινπζήζεη απμεηηθή πνξεία γηα ηα 

επφκελα έηε. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζα δνζεί ζηηο ειεθηξνληθέο πσιήζεηο, νη νπνίεο 

θαηαιακβάλνπλ κφιηο ην 1% ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Απφ ην 2014 έρεη ζρεδηαζηεί εηδηθφ 

πιάλν γηα επαλαηνπνζέηεζε ζηελ αγνξά ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ.  
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Ζ «Apivita» έρεη αλαπηχμεη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζπλεξγαζίεο κε εγρψξηα μελνδνρεία 

πέληε αζηέξσλ. Ο ζθνπφο ηεο ζπλεξγαζίαο, είλαη λα ηα εθνδηάδεη κε νινθιεξσκέλεο ζεηξέο 

πξντφλησλ θαηάιιεια δηακνξθσκέλεο γηα ηα μελνδνρεηαθά δσκάηηα, ψζηε λα πξνζθέξνπλ 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ραιάξσζεο θαη νκνξθηάο. Δίλαη έλαο 

ηξφπνο έκκεζεο πξνψζεζεο ηεο κάξθαο, ηεο θηινζνθίαο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξντφλησλ ηεο 

ζηνπο πειάηεο, είηε πξνέξρνληαη απφ ηελ εγρψξηα είηε απφ ηελ δηεζλή αγνξά.  

Μειινληηθφο ζηφρνο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ δηθηχνπ ησλ ζπλεξγαζηψλ κε μελνδνρεία πνπ 

ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, ψζηε λα εληαηηθνπνηεζεί ην δίθηπν ζπλεξγαζηψλ. 

Δπίζεο, άκεζνο ζηφρνο είλαη λα πξνζπαζήζεη λα επελδχζεη ζηελ ζπλεξγαζία κε μελνδνρεία 

πέληε αζηέξσλ, ζε νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο ζπα, ζε αγνξέο φπσο ην Σφθην θαη ην Υνλγθ 

Κνλγθ. 

 

 

4.3 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 2: Η ΔΣΑΙΡΙΑ ΚΟΡΡΔ 

 

Ζ εηαηξία «Κνξξέο» δεκηνπξγήζεθε ην 1996, απφ ηνλ Γηψξγν Κνξξέ, ν νπνίνο ήηαλ ν 

εκπλεπζηήο, ν δεκηνπξγφο θαη ηδξπηήο ηεο επηρείξεζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο. Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Ο 

ηδξπηήο ηεο εηαηξίαο, είλαη θαξκαθνπνηφο ζην επάγγεικα. Ωο θνηηεηήο, εξγαδφηαλ ζην 

παιαηφηεξν νκνηνπαζεηηθφ θαξκαθείν ηεο Αζήλαο. Απηφ απνηέιεζε θαη ηελ αξρή ηνπ 

πεηξακαηηζκνχ γηα αλάπηπμε παξαζθεπαζκάησλ απφ βφηαλα, απφ θάξκαθα θπζηθήο 

πξνέιεπζεο θαη ζηελ πνξεία θαιιπληηθά πξντφληα.  

Σν πξψην πξντφλ «Κνξξέο», ήηαλ έλα απιφ αξσκαηηθφ ζηξφπη γηα ηνλ ιαηκφ. Σν 

αμηνζεκείσην είλαη πσο ην ζηξφπη είρε σο βάζε ην κέιη θαη ηνλ γιπθάληζν, αιιά ήηαλ 

εκπλεπζκέλν απφ ην επξέσο γλσζηφ ζεξκαληηθφ ξαθφκειν, πνπ παξαζθεχαδε ν παππνχο ηνπ 

Γηψξγνπ Κνξξέ. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη, ην γεγνλφο πσο ην πξψην θαιιπληηθφ πξντφλ, ην 

νπνίν ζπκπσκαηηθά είλαη πξψην ζε πσιήζεηο κέρξη θαη ζήκεξα, ήηαλ ε θξέκα 24-σξεο 

ελπδάησζεο.  

Ζ επηρείξεζε παξάγεη θαη δηαζέηεη ζην θνηλφ, πεξίπνπ 400 θπζηθά θαη βηνινγηθά 

πηζηνπνηεκέλα πξντφληα. Ζ ζεηξά πεξηιακβάλεη πξντφληα γηα νινθιεξσκέλε πεξηπνίεζε 

πξνζψπνπ, ζψκαηνο, καιιηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε πξντφληα καθηγηάδ, αληειηαθά θαη εηδηθέο 

ζεξαπείεο απφ βφηαλα. Γηα ηελ παξαγσγή ηνπο, ρξεζηκνπνηνχληαη νκάδεο θπζηθψλ 
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ζπζηαηηθψλ. Απηέο απνηεινχληαη απφ βφηαλα κε θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο, βφηαλα απφ ηελ 

ειιεληθή ρισξίδα, βξψζηκα ζπζηαηηθά θαη πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θπζηθά ζπζηαηηθά.   

Οη αμίεο θαη ν ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο παξακέλνπλ ζε κεγάιν βαζκφ αθέξαηεο απφ ηελ 

αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Βαζηθφο ζθνπφο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία θαη ε παξνρή 

ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο, θαηλνηφκσλ θαη απνηειεζκαηηθψλ πξντφλησλ, απφ αγλά θαη 

θπζηθά ζπζηαηηθά. Δπίζεο, φια ηα πξντφληα είλαη θαηάιιεια θαη ζπκβαηά γηα ηελ αλζξψπηλε 

επηδεξκίδα θαη θηιηθά σο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Άκεζν απνηέιεζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, είλαη ε αλάδεημε ησλ επεξγεηηθψλ ηδηνηήησλ 

ησλ ειιεληθψλ βνηάλσλ, κέζα απφ ζπλεξγαζίεο κε κηθξνχο παξαγσγνχο-θαιιηεξγεηέο. Ζ 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ζηεξίδεηαη ζηελ ρξήζε ησλ βηνινγηθψλ βνηάλσλ γηα ηελ απνκφλσζε 

ησλ θπηηθψλ εθρπιηζκάησλ κε πςειή βηνινγηθή αμία.  

Ζ εηαηξία «Κνξξέο» έρεη αλαπηχμεη έλα νινθιεξσκέλν δίθηπν ζπλεξγαζηψλ, κε 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θαη ηνπηθνχο ζπλεηαηξηζκνχο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκπξάμνπλ ζηελ 

εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα. Αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί ε θαηαγξαθή θαη εμέηαζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ θπηψλ, δέληξσλ, βνηάλσλ πνπ απαξηίδνπλ ηελ ειιεληθή ρισξίδα. 

Ζ εηαηξία ζήκεξα έρεη δπλακηθή παξνπζία ζε πάλσ απφ 6.000 θαξκαθεία ζε φιε ηεο 

Διιάδα. Δπηπιένλ, δηαζέηεη 23 θαηαζηήκαηα ζε φινλ ηνλ θφζκν (Παξίζη, Μαδξίηε, 

Βνπιγαξία, Κχπξν, Γαιιία, Γεξκαλία, Σζέρηθε δεκνθξαηία, Κνξέα, Ρσζία, ινβαθία) 

Δπηπξφζζεηα, πξντφληα ηεο εηαηξίαο ππάξρνπλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα ζην Σφθην, ην Λνο 

Άληδειεο, ην Βεξνιίλν, ην ίδλευ, ην Νέν Γειρί θαη ηελ ηγθαπνχξε. 

 

 

4.3.1.ΔΠΔΝΓΤΗ Δ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 

Σα θαηλνηφκα πξντφληα ηεο εηαηξίαο είλαη απφξξνηα δπν παξαγφλησλ. Πξψηνλ, είλαη 

απνηέιεζκα ηεο πξσηνγελνχο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο. Γεχηεξνλ, ηα ηειηθά πξντφληα 

είλαη απνηέιεζκα ηεο θηινζνθίαο θαη ησλ αμίσλ ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη ηεο δέζκεπζεο 

γηα λα επηθνηλσλήζνπλ ζην επξχ θνηλφ ηηο επεξγεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ηα νθέιε ησλ 

ειιεληθψλ βνηάλσλ.  

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, ην 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο αλάπηπμεο 

λέσλ πξντφλησλ. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έρεη ζπζηαζεί έλα αλεμάξηεην επηζηεκνληθφ 
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ζπκβνχιην, πνπ απαξηίδεηαη απφ παλεπηζηεκηαθνχο θαζεγεηέο, δηδάθηνξεο εξεπλεηέο εηδηθά 

ζηνπο ηνκείο ηεο Φαξκαθνγλσζίαο, ηεο Βηνρεκείαο θαζψο θαη ηεο Κιηληθήο Γεξκαηνινγίαο. 

Μέζα απφ απηή ηελ ζπλεξγαζία, θαζνξίδνληαη θαη ζρεδηάδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

γηα ην θνκκάηη ηεο πξσηνγελνχο έξεπλαο.  

Δηδηθά, κε ηνλ ηνκέα Φαξκαθνγλσζίαο ηνπ Φαξκαθεπηηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ, ε εηαηξία «Κνξξέο» έρεη αλαπηχμεη κηα ζηελή θαη κφληκε ζπλεξγαζία. ηφρνο 

απηήο ηεο ζπλεξγαζίαο, είλαη ε αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, γηα ελδειερή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηδηνηήησλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη ε ρξήζε ησλ επεξγεηηθψλ 

ηδηνηήησλ ζηα πξντφληα ηεο. Δίλαη εχινγν πσο απφ ηα επξήκαηα ησλ εξεπλψλ θαη απφ ηελ 

αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο, επσθεινχληαη θαη ηα δπν κέξε. 

Ζ εξεπλεηηθή νκάδα, επηθεληξψλεη ην αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, ζηελ 

παξαγσγή θπζηθψλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. πλδπαζηηθά κε ηελ εξγαζηεξηαθή έξεπλα, 

ην ηκήκα δέρεηαη επηξξνέο θαη ιακβάλεη ππφςε ηα 3.000 θπζηθήο πξνέιεπζεο, 

νκνηνπαζεηηθά ζθεπάζκαηα πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζε έλα θαξκαθείν. Βαζηθφο ζηφρνο 

ηνπ ηκήκαηνο, είλαη λα κειεηά ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ ζηα θπζηθά ζπζηαηηθά, ψζηε 

λα έρεη ηηο θαηάιιειεο πξψηεο χιεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βηνρεκεία ηνπ δέξκαηνο θαη ηα 

δξαζηηθά θπηηθά ζπζηαηηθά, λα παξάγεη πνηνηηθά, απνηειεζκαηηθά θαη θαηλνηφκα πξντφληα.  

Ζ εηαηξία «Κνξξέο» έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζίεο, γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, κε 

δηάθνξα εξεπλεηηθά θέληξα θαη παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, εγρψξηα θαη δηεζλή. Έρεη 

ιάβεη, θαηά πεξηφδνπο, αξθεηά βξαβεία θαη δηαθξίζεηο. Πξφζθαηα, ε ζχκπξαμε θαη ην 

κειεηεηηθφ έξγν, ηεο εηαηξίαο κε 8 εξεπλεηηθά θέληξα, ζεκείσζε ηελ πςειφηεξε 

βαζκνινγία απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή θαη ηεο ράξηζε ηελ 

παλεπξσπατθή πξσηηά. Σν αληηθείκελν ηεο εξεπλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε κειέηε 

3.600 θπζηθψλ δξαζηηθψλ νπζηψλ σο πξνο ηηο αληηνμεηδσηηθέο θαη αληηγεξαληηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο. Ζ ειιεληθή πξφηαζε μερψξηζε αλάκεζα ζηνπο 106 ζπκκεηέρνληεο θαη ζηηο 

ζπλνιηθά 11 κειέηεο.  

Σέινο, ην πην ζεκαληηθφ επίηεπγκα ηνπ ηκήκαηνο, είλαη ε θαηνρχξσζε πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ηξηψλ παγθφζκησλ θαηλνηνκηψλ. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε θαηλνηνκία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ πξψηε θπζηθή θξέκα εηθνζηηεηξάσξεο ελπδάησζεο. Ζ δεχηεξε , 

είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ «Yoghurt Cooling Gel». Δίλαη ην πξψην πξντφλ, πνπ ζηελ 

ζχλζεζή ηνπ, ππάξρεη βξψζηκν ειιεληθφ γηανχξηη. Σέινο, ε ηξίηε αθνξά ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο πξψηεο αληηξπηηδηθήο θαη αληηγεξαληηθήο θξέκαο, πνπ βαζίδεηαη ζηα 
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ζπζηαηηθά ηεο θεξζεηίλεο θαη ηεο βειαληδηάο. Δίλαη ε πξψηε θξέκα κε θπζηθά 

ζπζηαηηθά πνπ παξνπζηάδεη ζεακαηηθά απνηειέζκαηα ζηηο θιηληθέο δνθηκέο, ζε ζρέζε 

κε αληίζηνηρεο ζπκβαηηθέο θξέκεο.  

 

 

4.3.2   ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ 

 

Ζ εηαηξία «Κνξξέο» πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη πνηνηηθέο ειιεληθέο πξψηεο χιεο, έρεη 

πξνβεί ζε ζπλεξγαζίεο κε ηνπηθέο αγξνηηθέο θνηλφηεηεο αιιά θαη κε κηθξνχο 

παξαγσγνχο. πσο έρεη ήδε γίλεη αλαθεξζεί, ζηελ ειιεληθή θχζε επδνθηκνχλ 

πνιπάξηζκα θπηά θαη βφηαλα, ε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα, ησλ νπνίσλ, βξίζθεηαη ζε 

πνιχ ρακειά επίπεδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε νξγαλσκέλε θαιιηέξγεηα θαη 

παξαγσγή ελδεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ δελ μεπεξλά ην 1%, ηνπ ζπλφινπ ηεο 

παξαγσγήο.  

Με ζθνπφ λα εληζρχζεη ην έξγν ησλ ειιεληθψλ παξαγσγψλ, ε εηαηξία «Κνξξέο» έρεη 

αλαπηχμεη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο κε θαιιηεξγεηέο βηνινγηθψλ πξντφλησλ θαη κε ηνπηθέο 

θνηλφηεηεο. Αξρηθά, έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία κε ηελ «Έλσζε Μαζηηρνπαξαγσγψλ 

Υίνπ», γηα πξνκήζεηα θπζηθήο καζηίραο, θαη κε ηελ «Έλσζε Κξνθνπαξαγσγψλ 

Κνδάλεο», γηα πξνκήζεηα ζαθξάλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαη ε καζηίρα θαη ην 

ζαθξάλ είλαη πξντφληα κε πξνζηαηεπφκελε νλνκαζία πξνέιεπζεο. Δπίζεο, ζπλεξγάδεηαη 

κε ηνλ «αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ αξσκαηηθψλ θπηψλ Αγξηλίνπ», κε ηελ «ακεξηθάληθε 

γεσξγηθή ζρνιή ηεο Θεζζαινλίθεο», κε ηνπο θαιιηεξγεηέο ηεο Καζηαληάο Αξθαδίαο θαη 

κε ηνλ «αγξνηηθφ ζπλεηαηξηζκφ Ρνκπφια» ηεο Κεθαιινληάο.  

Ζ εηαηξία, φκσο, ζπλεξγάδεηαη θαη κε κηθξνχο παξαγσγνχο θαη θαιιηεξγεηέο, 

πξνθεηκέλνπ λα ηελ πξνκεζεχνπλ κε θαξκαθεπηηθά θπηά θαη βφηαλα. Οη ζπλεξγαζίεο 

απηέο πνπ αλαπηχζζνληαη ραξαθηεξίδνληαη ζαλ «εζηθέο ζπλεξγαζίεο». πγθεθξηκέλα, ε 

επηρείξεζε πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη, λα εθπαηδεχζεη θαη λα αλαδείμεη ηα 

πιενλεθηήκαηα ηεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο θαη γεσξγίαο, θαζψο θαη ηελ βησζηκφηεηα 

ησλ γεσξγηθψλ ζπζηεκάησλ. Παξέρεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ζε ζπλεξγαζία κε ην 

Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο αλάπηπμεο 

ηεο θαιιηέξγεηαο. Δπηπιένλ, ηνπο ζηεξίδεη νηθνλνκηθά, θαζψο αγνξάδεη ην κεγαιχηεξν 
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πνζνζηφ ηεο παξαγσγήο, ην νπνίν απνηειεί ηελ πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ.   

Πξφζθαηα νξηζηηθνπνηήζεθε ε ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο κε ηελ πνιπεζληθή εηαηξία 

«Avon». Απηή ε ζπλεξγαζία ζα κπνξνχζε λα ραξαθηεξηζηεί σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ παξαγσγή, ηελ παξνπζία θαη ηελ δηάρπζε ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ ζηελ 

αγνξά ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. Ζ ηζρχο ηεο ελ ιφγσ ζπλεξγαζίαο αξρηθά είρε γίλεη 

πξφβιεςε γηα 14 ρξφληα. Παξάιιεια, κειινληηθά ζα δψζεη ηελ δπλαηφηεηα ζηελ 

εηαηξία Avon, λα αγνξάζεη ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα θαζψο θαη δηθαηψκαηα 

βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο ησλ πξντφλησλ, κφλν γηα ηελ πεξηνρή ηεο Λαηηληθήο 

Ακεξηθήο.  

Ζ εηζαγσγή ηεο εηαηξίαο «Κνξξέο» ζε κηα ηφζν δπλακηθή αγνξά είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή γηα ηελ κειινληηθή ηεο πνξεία. Δπηπξφζζεηα, ε ζπκθσλία αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ κεγηζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο εηαηξίαο . 

Δθηηκάηαη πσο ηα έζνδα γηα ηνλ πξψην ρξφλν ηεο ζπλεξγαζίαο, ζα αλέξρνληαη ζηα 8,5 

εθαηνκκχξηα επξψ. Σα έζνδα απηά αθνξνχλ ζηελ δηάζεζε ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ θαη 

ζε ππνζηεξηθηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ πξντφλησλ «Κνξξέο», ζηηο 

ρψξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο. ηελ πνξεία, αλάινγα κε ηηο πσιήζεηο πνπ ζα 

ζεκεηψλνπλ ηα πξντφληα, ζα θαηαβάιινληαη ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα γηα ρξήζε 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαζψο θαη γηα ηηο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξέρνληαη. Ζ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζε ήδε ππάξρνλ εξγνζηάζην  

ηεο ακεξηθαληθήο εηαηξίαο ζηελ Βξαδηιία. Δπηπξφζζεηα, ππάξρεη πξφβιεςε ε παξαγσγή 

νξηζκέλσλ πξντφλησλ λα γίλεηαη ζηελ Διιάδα θαη λα εμάγνληαη έηνηκα ζηελ Λαηηληθή 

Ακεξηθή.  

Σν ζεκαληηθφ είλαη πσο ηα θπζηθά ζπζηαηηθά, ε ζχλζεζε θαη ε παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ζα παξακείλνπλ ηα ίδηα. Δλδέρεηαη λα γίλνπλ θάπνηεο κηθξέο ηξνπνπνηήζεηο 

έηζη ψζηε λα πιεξνχλ φιεο ηηο δηεζλείο πξνδηαγξαθέο. Πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεχζνπλ 

θαηάιιεια ην πξνζσπηθφ θαη γηα λα απνθεπρζνχλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία, ε εηαηξία «Κνξξέο» ζα ζηείιεη κηα νινθιεξσκέλε νκάδα απφ ζπλεξγάηεο 

ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή. ην πιαίζην απηφ, ε νκάδα ησλ ζπλεξγαηψλ ζα έρεη ηελ 

επθαηξία λα εθπαηδεχζεη ην πξνζσπηθφ, λα κεηαθέξεη ηελ εκπεηξία θαη ηελ ηερλνγλσζία 

ηεο εηαηξίαο. Δπηπιένλ ζηφρνο είλαη λα επηθνηλσλήζεη θαη ηελ θηινζνθία θαη ηηο αμίεο 

ηεο ειιεληθή επηρείξεζεο θαη ηελ ζεκαζία ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηα πξντφληα.  
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4.3.3   ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 

 

Ζ εηαηξία «Κνξξέο» δηαζέηεη κηα πιεζψξα ζρεδίσλ πξνο πινπνίεζε ζην άκεζν ή 

έκκεζν κέιινλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηειεθσληθή ζπλέληεπμε κε ζηειέρε ηεο 

επηρείξεζεο. ε πξψηε θάζε, ε επηρείξεζε αλακέλεη λα εθνδηάζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο 

δηαδηθαζία  κε κηα ζχγρξνλε θαη πξφηππε κνλάδα εθρχιηζεο βνηάλσλ. Ζ κνλάδα ζα έρεη 

ηελ δπλαηφηεηα λα απνκνλψλεη κε έλαλ πξσηφηππν θαη θαηλνηφκν ηξφπν ηα δξαζηηθά 

ζπζηαηηθά ηνπο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνλάδα ζα ιεηηνπξγήζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο 

επηρείξεζεο ζηα Οηλφθπηα ηνλ επηέκβξην ηνπ 2014. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ζα είλαη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή θαη ζα παξάγεη ξχπνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο.  

Ζ επηρείξεζε ζα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο εμσζηξέθεηαο θαη δηεζλνπνίεζεο. Ήδε 

ππάξρνπλ πξνηάζεηο γηα ζπλεξγαζίεο κε πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο, θπξίσο γηα επέθηαζε 

ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζίαο. Ηδηαίηεξν βάξνο δίλεηαη ζηελ αγνξά ηεο Ακεξηθήο , 

αθνχ αλακέλεηαη ίδξπζε ζπγαηξηθήο εηαηξίαο γηα λα δηαλέκεη ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο θαη ζηνλ Καλαδά. Παξάιιεια, 

εμεηάδεηαη ην ελδερφκελν λα δεκηνπξγεζνχλ θαη λα ιεηηνπξγήζνπλ απηφλνκα 

θαηαζηήκαηα ζηελ Λαηηληθή Ακεξηθή, αλεμάξηεηα απφ ηελ ήδε ππάξρνπζα ζπλεξγαζία 

κε ηελ πνιπεζληθή «Avon».  

 

 

4.4 ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ 3: Η ΔΣΑΙΡΙΑ «FRESH LINE» 

 

Ζ εηαηξία «Fresh Line» είλαη κηα ειιεληθή παξαγσγηθή εηαηξία, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ ρεηξνπνίεησλ θαιιπληηθψλ. χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ δηαζέζηκεο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, παξάγεη θαη δηαζέηεη ζηελ αγνξά, 

πάλσ απφ 400 ρεηξνπνίεηα θαη αζθαιή θαιιπληηθά πξντφληα, γηα φιε ηελ νηθνγέλεηα. 

Ηδξπηήο θαη εκπλεπζηήο ηεο εηαηξίαο είλαη ε θπξία Μαχξα Βαγηψλε-ηαζηλνπνχινπ. Σν 

1992, δεκηνχξγεζε ηελ δηθή ηεο επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ζαλ ζηφρν, λα ραξίδεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο, νινθιεξσκέλε πεξηπνίεζε ιάκςεο, θξεζθάδαο θαη αλαλέσζεο, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο. 
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Βαζηθή πεγή έκπλεπζεο, γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο «Fresh Line», ήηαλ ε νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε θαη ε γλψζε «κπζηηθψλ ζπληαγψλ νκνξθηάο» ηεο γηαγηάο ηεο. πγθεθξηκέλα, 

ε νηθνγέλεηα ηεο θπξίαο Βαγηψλε-ηαζηλνπνχινπ δηέζεηε κηα παξαδνζηαθή ζαπσλνπνηία 

ζηελ Εάθπλζν, φπνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ πξσηφηππνπο ζπλδπαζκνχο αγλψλ πιηθψλ, γηα 

ηελ παξαγσγή ζαπνπληψλ θαη θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Μέληνξαο θαη πεγή έκπλεπζεο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηεο «Fresh Line», ήηαλ ε γηαγηά ηεο, ε νπνία ήηαλ γλψζηεο ησλ 

ζεξαπεπηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ ειιεληθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, 

φιεο νη ζπληαγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε, είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξραία ειιεληθή 

βνηαλνζεξαπεία θαη αξσκαηνζεξαπεία.  

Σν πξψην θαηάζηεκα άλνημε ην 1993, ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο. Έρνληαο εδξαησζεί ζηελ 

ειιεληθή αγνξά, ε εηαηξία ην 2004 μεθηλάεη πξνζπάζεηεο δηεζλνπνίεζεο. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο, ε πνξεία πξνο ηελ εμσζηξέθεηα, ζπλνδεχηεθε απφ κηα πνιπεηή θαη 

ζπζηεκαηηθή πξνεηνηκαζία θαη αθνχ είρε πξνεγεζεί αλαβάζκηζε φισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο εηαηξίαο. 

Σν πξψην θαηάζηεκα εθηφο ζπλφξσλ, ζην Chelsea ηνπ Λνλδίλνπ, ζα απνηειέζεη 

αθεηεξία γηα κηα λέα επνρή γηα ηελ «Fresh Line». Σν πάζνο θαη ην φξακα ηεο ηδξχηξηαο, 

ηηο αμίεο θαη ηελ εκπεηξία απφ ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε, πξνζπάζεζε λα ηα πεξάζεη 

θαη ζηηο δπν θφξεο ηεο, Ναηαιί θαη Πάνια. πλεπψο, ε θπξία Βαγηψλε-ηαζηλνπνχινπ 

καδί κε ηηο δπν θφξεο ηεο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο, πξνζπαζνχλ λα πεηχρνπλ παγθφζκηα 

αλάπηπμε ηεο εηαηξίαο θαη θαηάθηεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηνλ θιάδν. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ζήκεξα, ηα ηλία ηεο επηρείξεζεο έρνπλ πεξάζεη ζηελ Ναηαιί Βαγηψλε, φπνπ σο 

Γηεπζχλνπζα χκβνπινο, εμειίζζεη ηελ «Fresh Line» θαη ζέηεη σο βαζηθφ ζηφρν ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ.  

Ζ εηαηξία δηαζέηεη δηθή ηεο παξαγσγηθή κνλάδα ζηελ Αηηηθή. Γηαζέηεη έλα 

εθηεηακέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 40 ζεκεία πψιεζεο ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Δπηπιένλ, δηαζέηεη δηεζλή παξνπζία ζε 16 αγνξέο θαη πάλσ απφ 210 

ζεκεία πψιεζεο παγθνζκίσο. Ζ εηαηξία εμαπιψζεθε επηηπρψο, θαζψο αθνινχζεζε 

ζηξαηεγηθή επέθηαζε κέζα απφ ην «franchising» θαη απφ ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

αιπζίδεο πνιπθαηαζηεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, ε επηρείξεζε δηαζέηεη εηαηξηθά θαηαζηήκαηα 

ζε Αζήλα θαη Βεξνιίλν.  

Σέινο, ν ζηφρνο ηεο εηαηξίαο παξακέλεη ν ίδηνο απφ ηελ αξρή ηεο ίδξπζήο ηεο θαη είλαη 

ε παξνρή πνηνηηθψλ, θαηλνηφκσλ θαη σθέιηκσλ πξντφλησλ γηα ηνλ άλζξσπν. Σα 
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ζπζηαηηθά επηιέγνληαη κε απζηεξά θξηηήξηα πνηφηεηαο, πξνέιεπζεο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. ηα πξντφληα δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ρεκηθά νχηε πξψηεο χιεο πνπ 

έρνπλ δνθηκαζηεί ζε δψα. Ζ εηαηξία έρεη νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ρξεζηκνπνηεί γηα ηελ 

ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ αλαθπθιψζηκα ζπζηαηηθά. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε «Fresh 

Line» ζηεξίδεηαη ζηελ ζσζηή επηθνηλσλία, ζην ήζνο, ζηηο αμίεο, ζηνλ επαγγεικαηηζκφ 

θαη ηελ πξαγκαηηθή ζπλεξγαζία.  

 

 

4.4.1 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΣΗ «FRESH LINE»  

 

Ζ «Fresh Line», ζην μεθίλεκά ηεο, ήηαλ κηα πνιχ κηθξή εηαηξία θαιιπληηθψλ, ε παξαγσγή 

ησλ νπνίσλ βαζηδφηαλ ζε αγλά θπζηθά ζπζηαηηθά φπσο θξνχηα, κέιη, γάια, βφηαλα, 

βνχηπξν, αλζφλεξν. Ζ ηδξπηήο ηεο, θπξία Βαγηψλε-ηαζηλνπνχινπ, μεθίλεζε ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηεο θαξηέξα, θνπβαιψληαο ηηο αμίεο ηεο νηθνγελεηαθήο ηεο επηρείξεζεο 

θαη ηηο «κπζηηθέο ζπληαγέο» νκνξθηάο πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε γηαγηά ηεο. πλεπψο κε 

κφλα εθφδηα ην πάζνο, πίζηε θαη επηκνλή, ην ζεβαζκφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

θαιιπληηθή θνπδηληθή παξάδνζε, έθαλε πξαγκαηηθφηεηα  ην φξακά ηεο. Σελ δεκηνπξγία 

κηαο εηαηξίαο κε θαηλνηφκα πξντφληα θπζηθψλ θαιιπληηθψλ, πνπ θαηαθηνχλ πέξα απφ 

ηελ εγρψξηα θαη ηηο δηεζλείο αγνξέο.  

πσο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο, ζηαδηαθά, ππήξραλ πνιιά 

ζηάδηα πεηξακαηηζκνχ αλαθνξηθά κε λέεο κνξθέο θαιιπληηθψλ, κε πξσηφηππνπο 

ζπλδπαζκνχο πξψησλ πιψλ, φπσο ζηέξεεο πιάθεο βνπηχξνπ γηα ελπδάησζε, ζαπνχληα 

γηα ινχζηκν, κάζθεο κε θξέζθα ιαραληθά θαη θξνχηα. Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή , ηα 

πξντφληα είραλ άκεζε αληαπφθξηζε ζην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ. Απηφ ήηαλ ην 

έλαπζκα πνπ νδήγεζε ηελ θπξία Βαγηψλε-ηαζηλνπνχινπ ζην λα εληαηηθνπνηήζεη ηελ 

παξαγσγή ησλ θξέζθσλ βηνινγηθψλ θαιιπληηθψλ, πνπιψληαο ηα θξέζθα κε ην θηιφ, ζε 

πξσηφηππεο κνξθέο.  

Ζ ηδέα ηεο πψιεζεο θξέζθσλ θαιιπληηθψλ κε ην θηιφ, εμειίρζεθε θαη ζήκεξα 

απνηειεί ηελ πξψηε νκάδα πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ην «Fresh Beauty Bar». ε φια ηα 

ζεκεία πψιεζεο, δηαηίζεληαη ρχκα πξντφληα, φπσο κάζθεο πξνζψπνπ, αθξφινπηξα, 

ζαπνχληα, ηα νπνία πσινχληαη «κε ην δχγη», ζηελ πνζφηεηα πνπ επηιέγεη ν θαηαλαισηήο. 

Με απηφ ηνλ θαηλνηφκν ηξφπν δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ, ν πειάηεο επσθειείηαη απφ ηελ 
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ρακειφηεξε ηηκή δηάζεζεο θαζψο δελ επηβαξχλεηαη κε επηκέξνπο θφζηε, φπσο ηεο 

ζπζθεπαζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, φια ηα πξντφληα ηνπ «Fresh Beauty Bar», 

απνηεινχληαη απφ θξέζθα πιηθά πνπ ππάξρνπλ ζηε θνπδίλα ελφο λνηθνθπξηνχ ή ζηνλ 

θήπν κηαο εμνρηθήο θαηνηθίαο. Αλακθίβνια ην «Fresh Beauty Bar» απνηειεί κηα λέα θαη 

αλαηξεπηηθή πξφηαζε γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ε νπνία ζπκβαδίδεη κε ηηο ζχγρξνλεο 

θαηαλαισηηθέο αλάγθεο.  

Δθηφο απφ ηελ νκάδα πξντφλησλ «Fresh Beauty Bar», ζηελ «Fresh Line» ιεηηνπξγεί θαη 

κηα δεχηεξε θαηεγνξία πξντφλησλ, πνπ έρεη ηελ δηθή ηεο θηινζνθία θαη απνηειεί απηφλνκε 

αγνξαζηηθή πξφηαζε θαιιπληηθψλ. πγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε νκάδα, απνηειείηαη απφ 

ζπζθεπαζκέλα εμεηδηθεπκέλα πξντφληα θαη εηδηθέο αγσγέο θαη ζεξαπείεο γηα ην πξφζσπν, ηα 

καιιηά θαη ην ζψκα. Οη ζπληαγέο ησλ πξντφλησλ βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο βνηαλνινγίαο θαη αξσκαηνζεξαπείαο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ, φια ηα πξντφληα ηεο 

«Fresh Line» θέξνπλ νλφκαηα απφ ηελ ειιεληθή κπζνινγία. Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο νη 

αξραίνη έιιελεο ήηαλ νη πξψηνη πνπ κειέηεζαλ ηηο ηδηφηεηεο βνηάλσλ θαη αηζέξησλ ειαίσλ. 

Δπίζεο ήηαλ νη πξψηνη πνπ αλαγλσξίδνληαο ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο νξηζκέλσλ θπηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ, δεκηνχξγεζαλ παξαθαξκαθεπηηθά θαη θαιιπληηθά ζθεπάζκαηα.   

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο φια ηα πξντφληα είλαη πηζηνπνηεκέλα κε ην δηεζλέο 

πξφηππν δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ISO 9001:2008. Δπηπιένλ, ε εηαηξία «Fresh Line» δηαζέηεη 

πηζηνπνίεζε απφ ηνλ δηεζλή νξγαληζκφ ICEA (Ethical and Environmental Certification 

Institute), ν νπνίνο πηζηνπνηεί επηρεηξήζεηο κε δπλαηέο εζηθέο, πεξηβαιινληνινγηθέο θαη 

θνηλσληθέο αμίεο.  

 

 

4.4.2  ΣΡΑΣΗΓΙΚΔ ΤΝΔΡΓΑΙΔ 

 

χκθσλα κε ζπλέληεπμε ηεο Γηεπζχλνπζαο ζπκβνχινπ ηεο «Fresh Line», θπξίαο Ναηαιί 

Βαγησλή, ζηελ νηθνλνκηθή εθεκεξίδα «Σν Βήκα», ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2013, αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά, πσο πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη ε εμσζηξέθεηα. πγθεθξηκέλα, ηφληζε 

πσο κηα εηαηξία πνπ έρεη ζαθέο φξακα, ζηφρνπο θαη ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ, κπνξεί λα 

θαηαμησζεί επηηπρψο, αθφκα θαη ζηηο κεγαιχηεξεο αγνξέο δηεζλψο. Σν 2012, ν ηδίξνο ηεο 

εηαηξίαο ήηαλ εληζρπκέλνο θαηά 20% ζε ζρέζε κε ην 2011, ελψ ην πξψην εμάκελν ην 2014 

αλακέλεηαη λα απμεζεί θαηά 40% ζε εηήζηα βάζε. Δπηπιένλ, ην 75% ησλ εζφδσλ πξνέξρεηαη 
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απφ ηηο εμαγσγέο θαη απηφ απνηειεί ηνλ θχξην ιφγν ελίζρπζεο ηεο εμαγσγηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.    

Ζ πξνζπάζεηα εμσζηξέθεηαο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κεζνδηθά θαη πξνρσξά κε ζηαζεξνχο 

ξπζκνχο, απφ ην 2004. ηα ηέιε ηνπ 2013, ε ζπλεξγαζία κε ηνπο δηαλνκείο ζην Υνλγθ Κνλγθ 

επεθηάζεθε θαη ν ζηφρνο γηα είζνδν ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο ζηέθζεθε κε επηηπρία.  

πγθεθξηκέλα, ην δεθαεηέο ζπκβφιαην, πξνβιέπεη εδξαίσζε ηεο «Fresh Line» ζηελ θηλέδηθε 

αγνξά, κε ηελ δεκηνπξγία 120 θαηαζηεκάησλ θαη πάλσ απφ 300 ζεκείσλ πψιεζεο. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί πσο, είλαη ην κεγαιχηεξν εμαγσγηθφ ζπκβφιαην πνπ έρεη ππνγξαθεί ζηελ ηζηνξία 

ηεο εηαηξίαο. Ζ ζπκθσλία είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο 

ζεκαηνδνηεί ηελ είζνδν ηεο εηαηξίαο ζηελ αγνξά ηεο Αζίαο. Δπίζεο αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

νη ξπζκνί αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, εηδηθά, ζηνλ θιάδν ησλ 

θαιιπληηθψλ, είλαη αξθεηά πςεινί.  

ηηο αξρέο ηνπ 2014, νξηζηηθνπνηήζεθε ε ζπκθσλία αλάκεζα ζηελ «Fresh Line» θαη ην 

«amazon.co.uk», ηνλ κεγαιχηεξν ειεθηξνληθφ δηαλνκέα ηεο Δπξψπεο. Απφ ην Μάην ηνπ 

2014, πάλσ απφ ην 30% ησλ πξντφλησλ πσινχληαη ειεθηξνληθά, ελψ γίλνληαη ζπλερείο 

πξνζπάζεηεο λα απμεζνχλ ηα πξνο πψιεζε πξντφληα, πξνθπκκέλνπ λα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε 

θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Δπξψπεο. Ζ «Fresh Line» είλαη ε κφλε ειιεληθή 

εηαηξία θπζηθψλ θαιιπληηθψλ, πνπ ζχλαςε απεπζείαο ζπλεξγαζία κε ηνλ αγγιηθφ 

ειεθηξνληθφ δηαλνκέα. Ζ ζπκθσλία είλαη ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, θαζψο πιένλ, δίλεηαη ε 

επθαηξία ζε θαηαλαισηέο απφ φιε ηελ Δπξψπε λα γλσξίζνπλ θαη λα δνθηκάζνπλ θαηλνηφκα 

πξντφληα θαη θαιιπληηθά πςειήο πνηφηεηαο.  

Σέινο, κηα λέα ζπλεξγαζία νξηζηηθνπνηήζεθε ην 2013, ε παξνπζία ηεο «Fresh Line» ζην 

Άκπνπ Νηάκπη. πγθεθξηκέλα, ην πξψην βήκα ζε κηα απφ ηηο πιένλ απαηηεηηθέο θαη  

αληαγσληζηηθέο δηεζλείο αγνξέο είλαη πιένλ πξαγκαηηθφηεηα. Σα πξντφληα ηεο εηαηξίαο ζα 

βξίζθνληαη ζην πνιπηειέο εκπνξηθφ θέληξν «Boutik Sun & Sky Mall» θαη εηδηθά ζην ζπα 

«Boudoir Beauty Lounge». Ζ ζπλεξγαζία απηή είλαη δπλακηθή, θαζψο, ην Άκπνπ Νηάκπη 

απνηειεί κηα ηεξάζηηα θαηαλαισηηθή βάζε, κε πνιχ κεγάιε αγνξαζηηθή δχλακε.  

 

 

4.4.3   ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
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χκθσλα κε ηειεθσληθή ζπλέληεπμε, κε ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ην 2014 αλακέλεηαη λα είλαη 

κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη απνδνηηθή ρξνληά γηα ηελ «Fresh Line». Ζ ζπλερήο δηεζλνπνίεζε ηεο 

εηαηξίαο παξακέλεη βαζηθφο ζηφρνο. Μέζα ζην 2014 αλακέλεηαη ε είζνδνο ζε αγνξέο, φπσο νη 

ΖΠΑ θαη ε Μέζε Αλαηνιή. Παξάιιεια, ζα γίλεη επέθηαζε ζε αγνξέο πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηείηαη, κε αχμεζε ησλ ζεκείσλ πψιεζεο, φπσο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηε 

Γεξκαλία.  

Αλακέλεηαη λα εληζρπζεί ην δίθηπν δηαλνκήο κε 30 λέα ζεκεία πψιεζεο, ζε Διιάδα θαη 

εμσηεξηθφ. Αλακέλεηαη λα γίλεη επαλαιαλζάξηζκα 100 λέσλ θσδηθψλ, γηα πεξηπνίεζε ηνπ 

ζψκαηνο, πξνζθέξνληαο κνλαδηθή εκπεηξία αξσκαηνζεξαπείαο. Δπηπιένλ, πξνο ηα ηέιε ηνπ 

2014, ζα έρεη νινθιεξσζεί ε λέα ηζηνζειίδα ηεο εηαηξίαο ε νπνία ζα δηαζέηεη δπλαηφηεηα 

ειεθηξνληθήο αγνξάο (e-shop). 

Πξνηεξαηφηεηα ηεο εηαηξίαο είλαη λα εδξαησζεί ζηελ αγνξά ηεο Κίλαο. Σν πξψην βήκα 

πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε έρεη ήδε γίλεη. Δλψ παξάιιεια ζηα επφκελα πέληε ρξφληα, 

ζηνρεχεη λα ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο πέληε πην αλαγλσξίζηκεο εηαηξίεο θπζηθψλ θαιιπληηθψλ, 

ζηελ Κίλα.  

 
 

4.5  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

 

Ζ εηαηξία «Apivita», είλαη κηα θαηλνηφκνο ειιεληθή εηαηξία, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη 

ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ. Ζ επηρείξεζε ήδε κεηξά 35 ιεηηνπξγίαο θαη έρεη 

ζεκεηψζεη αμηφινγε πνξεία εγρψξηα θαη δηαζέηεη παξνπζία ζε 14 δηεζλείο αγνξέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο φιν απηά ηα ρξφληα είλαη ε θαηλνηνκία θαη ε ζπλερήο επέλδπζε 

ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Οη αγλέο θαη θπηηθέο πξψηεο χιεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε απνηεινχλ ηα θχξηα ζπζηαηηθά γηα παξαγσγή θαηλνηφκσλ θαη 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Ζ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ν ζεβαζκφο πξνο ην 

πεξηβάιινλ θαη ε αεηθφξνο αλάπηπμε απνηεινχλ αμίεο πνπ έρνπλ πξαθηηθή εθαξκνγή 

ζηελ επηρείξεζε θαη ζηα πξντφληα. Ζ επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ ηα θαηλνηφκα 

πξντφληα, πξνβαίλεη θαη ζε θαηλνηφκεο επελδχζεηο.  

Αθφκε κηα θαηλνηφκνο ειιεληθή ΜΜΔ, είλαη ε εηαηξία «Κνξξέο». Γξαζηεξηνπνηείηαη 

κφιηο 16 ρξφληα ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ θαη νκνηνπαζεηηθψλ πξντφλησλ. 

ηφρνο ηεο είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ κε θπηηθά ζπζηαηηθά, φπσο βφηαλα θαη 

θαξκαθεπηηθά θπηά, γηα ηελ παξαγσγή απνηειεζκαηηθψλ, πξντφλησλ κε πςειή 
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πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. Ηδηαίηεξε ζεκαζία θαη ξφιν έρεη ε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, έρεη αλαπηπρζεί  κφληκε ζπλεξγαζία κε 

εγρψξηα παλεπηζηεκηαθά. ήκεξα δηαζέηεη παξνπζία ζε πεξίπνπ 6.000 εγρψξηα 

θαξκαθεία θαη δηαζέηεη 23 θαηαζηήκαηα ζε φιν ηνλ θφζκν.  

Ζ εηαηξία «Fresh Line» είλαη κηα θαηλνηφκα ΜΜΔ, κε άθξσο εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Γηαζέηεη 40 ζεκεία πψιεζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη έρεη δηεζλή 

παξνπζία ζε 16 αγνξέο θαη πάλσ απφ 210 ζεκεία πψιεζεο  αλα ηνλ θφζκν. 

Γξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ θιάδν ησλ θπζηθψλ θαιιπληηθψλ εδψ θαη 22 ρξφληα. ηφρνο ηεο 

εηαηξίαο, είλαη κέζα απφ ηα θαηλνηφκα πξντφληα, λα ραξίδεη ζηνπο θαηαλαισηέο, 

νινθιεξσκέλε πεξηπνίεζε ιάκςεο, θξεζθάδαο θαη αλαλέσζεο. Σα πξντφληα βαζίδνληαη 

ζε πνηνηηθά αγλά θπζηθά ζπζηαηηθά θαη πεγάδνπλ απφ ηηο αξρέο ηεο βνηνζεξαπείαο θαη 

αξσκαηνζεξαπείαο. Δπηπιένλ, ηα θπζηθά θαιιπληηθά, δηαζέηνπλ πξσηφηππνπο ηξφπνπο 

πψιεζεο θαη δηάζεζεο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Σέινο, νη παξαπάλσ επηρεηξήζεηο έρνληαο φξακα, αμίεο θαη ζηφρνπο κπφξεζαλ λα 

δηαγξάςνπλ αμηνζεκείσηε πνξεία ζηελ εγρψξηα άιια θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ πεγή 

έκπλεπζεο, ν πινχηνο ηεο ειιεληθήο θχζεο είλαη ζρεδφλ θνηλφο θαη γηα ηηο ηξεηο 

επηρεηξήζεηο. Με ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιεο ηηο εθθάλζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κε ηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ πξντφλησλ νη 

επηρεηξήζεηο έρνπλ δηαπξέςεη θαη απνηεινχλ πξφηππν γηα άιιεο, αλεμάξηεηα κε ηνλ 

θιάδν ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ, ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ, ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

5.1  ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

θνπφο ηνπ πέκπηνπ θαη ηειεπηαίνπ θεθαιαίνπ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, είλαη ε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην βαζηθφ ζέκα παξνπζίαζεο θαη αλάιπζεο. Έπεηηα, 

αθνινπζνχλ νη παξαηεξήζεηο θαη ζην ηέινο νη πξνηάζεηο γηα βειηίσζε θαη ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηηο ΜΜΔ.  

Ζ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη παξαηεξήζεσλ απνηειεί ην πξψην ζηάδην νινθιήξσζεο 

ηεο εξγαζίαο. Έρνληαο θάλεη αλαθνξά ζηα νθέιε ηεο θαηλνηνκίαο, έρνληαο παξνπζηάζεη ηελ 

ζρέζε ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ κε ηελ θαηλνηνκία κέζα απφ έξεπλεο θαη κε ηελ κειέηε 

πεξίπησζεο, ζρεκαηίδεηαη κηα νινθιεξσκέλε εηθφλα, πνπ απνηππψλεηαη ζηα ζπκπεξάζκαηα. 

ε απηή ηελ ελφηεηα, παξνπζηάδεηαη ε εηθφλα πνπ απνξξέεη, θπξίσο, απφ ηελ κειέηε 

πεξίπησζεο. Οη παξαηεξήζεηο είλαη γεληθέο θαη αθνξνχλ ζηελ ζρέζε ησλ ΜΜΔ κε ηε 

θαηλνηνκία.  

Οη πξνηάζεηο είλαη ε ηειεπηαία ελφηεηα ηεο εξγαζίαο. χκθσλα κε φζα απνηππψλνληαη 

ζηα ζπκπεξάζκαηα, πξνθχπηεη φηη ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο. Δπηηαθηηθή είλαη ε 

αλάγθε γηα ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΜΜΔ. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ 

κηα δηαθνξεηηθή θηινζνθία, ε νπνία ζα ελζαξξχλεη ηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ 

πνιηηεία, απφ ηελ πιεπξά ηεο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη κηα απνηειεζκαηηθή πνιηηηθή πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ζρεδηάζεη κεηαξξπζκηζηηθά κέηξα, πνπ ζα 

επλννχλ ηελ θαηλνηνκία, ζα αλαδεηθλχνπλ ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη 

ζα εμαζθαιίδνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή πγεία ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ θαηλνηνκία είλαη 

ππιψλαο αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο, φπνηε είλαη αλαγθαίν λα γίλεη ζηξνθή φισλ ησλ 

εκπιεθφκελσλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

 

 

5.2  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  
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Σα ζπκπεξάζκαηα είλαη απφξξνηα ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Απφ ηα εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πξνθχπηνπλ γεληθά, γηα ηνλ 

θιάδν θαη γηα ηηο ειιεληθέο ΜΜΔ. πγθεθξηκέλα, ζηελ κειέηε πεξίπησζεο, ησλ εηαηξηψλ 

«Κνξξέο», «Apivita» θαη «Fresh Line», αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο θαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην 

θιάδν. Ζ επηινγή έγηλε θαζψο ν ζπγθεθξηκέλνο θιάδνο είλαη άθξσο θαηλνηφκνο θαη 

αληαγσληζηηθφο. Δπηπξφζζεηα, νη ηξεηο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ πξφηππα κνληέια θαηλνηφκσλ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ πξνβάιινπλ ηελ πγηή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Παξάιιεια, ε ζηξαηεγηθή, νη 

αμίεο θαη ν ξφινο ηεο θαηλνηνκίαο ζε εθείλεο, πξέπεη λα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, 

γηα ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, θάζε θιάδνπ.  

Ο «Κνξξέο» θαη ε «Apivita», είλαη δπν απφ ηηο ηέζζεξηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, πνπ 

παξάγνπλ πξσηνγελή θαηλνηνκία, θαζψο δηαζέηνπλ ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ «Creta 

farm», πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή αιιαληηθψλ θαη ε «Sunlight» εηαηξία 

παξαγσγήο ζπζζσξεπηψλ θαη ζπζηεκάησλ ελέξγεηαο είλαη νη άιιεο δπν θαηλνηφκεο εηαηξίεο 

πνπ δηαζέηνπλ αληίζηνηρν ηκήκα. πνηε επηιέγνληαο, ζηελ εκπεηξηθή έξεπλα, ηελ κειέηε ησλ 

δπν παξαπάλσ επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηνπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχλ πξσηνγελή θαηλνηνκία. Δπηπξφζζεηα, κειεηψληαο ηξεηο ΜΜΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν, αξρηθά πξνθχπηνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ θιάδν, αιιά 

θαη γηα ην ζχλνιν ησλ ΜΜΔ, αλεμάξηεηα κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηνπο.  

ηελ εγρψξηα βηνκεραλία ησλ θαιιπληηθψλ, δξαζηεξηνπνηνχληαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο, νη 

νπνίεο εκπνξεχνληαη έλα κεγάιν εχξνο πξντφλησλ, αξθεηέο θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ, θαζψο 

θαη εκπνξηθψλ ζεκάησλ. ηνλ θιάδν, ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη παξαγσγηθέο 

θαζψο θαη εηζαγσγηθέο. Αξθεηέο επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο θιάδνπο 

παξάιιεια, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εηαηξία «Κνξξέο», πνπ δεκηνπξγεί θαη εκπνξεχεηαη 

παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα. 

Ο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν είλαη ηδηαίηεξα έληνλνο, θαζψο ππάξρεη ππεξπξνζθνξά 

πξντφλησλ, ε νπνία, πξνθχπηεη απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή αιιά θαη απφ ηηο εηζαγσγέο 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηλνηφκεο. 

πγθεθξηκέλα, νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, ε ηάζε ηνπ θιάδνπ θαη ν έληνλνο αληαγσληζκφο, ηηο 

σζνχλ πξνο ηελ ζπζηεκαηηθή θαηλνηνκία. 

Απφ ηελ δηεξεχλεζε ησλ ηξηψλ επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηνπλ πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα, γηα 

ηνλ ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. Ζ επηινγή ηεο θαηλνηνκίαο, σο 

ζπζηεκαηηθήο πξαθηηθήο, επηθέξεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε ζηηο ΜΜΔ. ηηο εηαηξίεο πνπ 
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κειεηήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε θαηλνηνκία είλαη έλλνηα ζπλψλπκε κε ηελ 

επσλπκία ηνπο. Δίλαη ειπηδνθφξν, λα ππάξρνπλ ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, φπνπ εληάζζνπλ ηελ 

θαηλνηνκία, ζαλ βαζηθφ ππιψλα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο 

ηνπο. 

Ζ εγεζία απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ επεκεξία, ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, έρεη μερσξηζηή ζεκαζία, φηαλ ηα άηνκα πνπ εγνχληαη κηαο 

επηρείξεζεο, ζέηνπλ ηελ θαηλνηνκία, ζαλ βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σφηε ηα νθέιε θαη ηα απνηειέζκαηα κεγηζηνπνηνχληαη. πγθεθξηκέλα, νη 

ηδξπηέο θαη ησλ δπν επηρεηξήζεσλ (Apivita, Κνξξέο) ήηαλ θαξκαθνπνηνί, φπνπ ζηελ 

αληίζηνηρν θιάδν ηεο επηζηήκεο ε έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν ζηελ παξαγσγή. 

ηαλ ζην ίδην άηνκν ηαπηίδεηαη ν ηδξπηήο, ν εγέηεο θαη ν ζπλερηζηήο ηεο επηρείξεζεο, ηφηε 

είλαη πνιχ εχθνιν λα ππάξρεη θαη λα δηαηεξείηαη καθξνπξφζεζκα έλα εληαίν εζηθφ ζχζηεκα 

αμηψλ, αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ ζθνπνχ θαη ηνπ νξάκαηφο ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε κηα 

εηαηξία, ην φξακα θαη ν ζθνπφο λα είλαη μεθάζαξα απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, φπσο 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο. 

Δίλαη ζρεηηθά εχθνιν κηα ΜΜΔ, λα κπνξέζεη λα επηθνηλσλήζεη ζηνπο εξγαδφκελνπο, ην 

εηαηξηθφ ζχζηεκα εζηθψλ αμηψλ, ζην νπνίν ε θαηλνηνκία θαηέρεη ζεκαίλνληα ξφιν. Απηή ε 

δηαδηθαζία απινπνηείηαη, φηαλ ε ίδηα ε δηνίθεζε έρεη ελεξγή εκπινθή ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο, 

παξέρνληαο ππνζηεξηθηηθφ θαη ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν. ιεο νη απνθάζεηο θαη ε ράξαμε ηεο 

ζηξαηεγηθήο θαζνξίδνληαη απφ εθείλε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ηα άηνκα πνπ δηνηθνχλ λα έρνπλ 

εξεπλεηηθή εκπεηξία. Καζψο, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, γλσξίδνπλ ηελ ζεκαζία θαη ηελ ζπκβνιή 

ηεο ζηελ παξαγσγή πνηνηηθψλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Δθείλε απνηειεί ηελ νπζία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Δίλαη ην κέζν, ην νπνίν ηελ βνεζά λα επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο. 

Ζ ελζσκάησζε ηεο θαη δηαηήξεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε φιεο ηεο θάζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, 

έλαληη άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, κε νκνεηδή ή παξεκθεξή πξντφληα. Άκεζν 

απνηέιεζκα είλαη ε βειηηζηνπνίεζεο ηεο ζέζεο ηεο εηαηξίαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ηνπ 

θιάδνπ, ε εδξαίσζε ζηελ εγρψξηα αγνξά, ε αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη ε βηψζηκε 

αλάπηπμε.  
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ια ηα παξαπάλσ, επαιεζεχνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ δηεπξχλζεθαλ. Απφ ηελ αξρή ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπο εηζήιζαλ δπλακηθά ζηνλ θιάδν. Ζ πςειή πνηφηεηα, ηα αγλά ζπζηαηηθά, ε 

ρξήζε ησλ ειιεληθψλ θπηψλ θαη βνηάλσλ, ζε ζρέζε κε ηηο πξνζηηέο ηηκέο πψιεζεο ησλ 

πξντφλησλ πξνθάιεζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ θφζκνπ. Οη παξαπάλσ ιφγνη ζπληέιεζαλ ζηελ 

εδξαίσζή ηνπο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ζηελ γξήγνξε επέθηαζή ηνπο, αλαπηχζζνληαο ηα 

ζεκεία πψιεζεο.  

Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνθηάηαη φηαλ ην πξντφλ πνπ παξάγεη κηα επηρείξεζε 

είλαη πνηνηηθά αλψηεξν, απφ ηα αληίζηνηρα, πνπ παξάγνπλ νη αληαγσληζηέο. Σν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ εηαηξηψλ «Apivita», «Κνξξέο» θαη «Fresh Line» πξνήιζε 

απφ ηα πνηνηηθά θαηλνηφκα πξντφληα, πςειήο πξνζηηζέκελεο αμία, ησλ νπνίσλ ηα ζπζηαηηθά 

ήηαλ εμνινθιήξνπ θπζηθά. Ζ πξψηε χιε πεγάδεη απφ ηελ ειιεληθή θχζε θαη ελζσκαηψλεη 

ηδηφηεηεο πνπ έρνπλ βφηαλα θαη θπηά. πλεπψο, κε ηελ βνήζεηα θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο, ηα πξντφληα είλαη έσο θαη 100% απφ θπζηθά ζπζηαηηθά θαη 

ελζσκαηψλνπλ ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο. Ζ πξψηε χιε είλαη 

ελδεηθηηθή ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξντφληνο. Δπηπξφζζεηα, είλαη παξάγνληαο θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία θαη ηελ θαηαμίσζε ησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. 

Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα δηαηεξήζεη κηα επηρείξεζε κε ηελ θαηλνηνκία 

εκπνξίαο. πγθεθξηκέλα, θάλνληαο εηζαγσγή κηαο λέαο κεζφδνπ ζρεδίαζεο θαη ζπζθεπαζίαο 

ησλ πξντφλησλ, ηηκνιφγεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη πξνσζεηηθήο ελέξγεηαο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαηλνηνκίαο εκπνξίαο είλαη λα κελ έρεη γίλεη ρξήζε αληίζηνηρσλ 

κεζφδσλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, ζην παξειζφλ. Δηδηθά ε «Fresh Line», 

θαηλνηφκεζε απφ ηελ αξρή, έρνληαο έλαλ ηδηαίηεξν ηξφπν δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ. 

Οπζηαζηηθά, ήηαλ ε πξψηε πνπ εηζήγαγε ζηνλ θιάδν έλαλ πξσηνπνξηαθφ ηξφπν πψιεζεο ησλ 

θαιιπληηθψλ θαη ησλ πξντφλησλ . ε φια ηα θαηαζηήκαηα θαη ζεκεία πψιεζεο, ππάξρνπλ 

θαιιπληηθά θαη πξντφληα, ηα νπνία, δηαηίζεηαη κε ην θηιφ, ζε εηδηθέο ζπζθεπαζίεο. πλεπψο, 

ν θαηαλαισηήο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα αγνξάδεη ηα πξντφληα ζηελ πνζφηεηα πνπ εθείλνο 

επηζπκεί θαη ζε ρακειφηεξε ηηκή, θαζψο δελ επσκίδεηαη ην θφζηνο ζπζθεπαζίαο.   

Ζ δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά απνηειεί ην 

έλαπζκα γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε ηεο εμσζηξέθεηαο ηεο επηρείξεζεο. Οη εμσζηξεθείο 

επηρεηξήζεηο ηείλνπλ λα απμάλνπλ ηελ θεξδνθνξία θαη ηηο πσιήζεηο ηνπο. Ζ έλαξμε 

εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί έλα πξνζεθηηθφ βήκα πνπ ζα πξέπεη λα εγρεηξείηαη 

έπεηηα απφ ηνλ θαηάιιειν ζρεδηαζκφ. Ζ «Fresh Line», κεηά απφ δψδεθα ρξφληα ιεηηνπξγίαο 
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ζηελ Διιάδα, θαη αθνχ είρε γίλεη ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο, μεθίλεζε ηελ πξνζπάζεηα λα 

κπεη ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. Σέηνηεο θηλήζεηο πξέπεη λα γίλνληαη κε απφιπηε 

κεζνδηθφηεηα, πιάλν θαη θαηάιιειν ζρεδηαζκφ.  

Ζ ειιεληθή πξψηε χιε, ηα θπζηθά ζπζηαηηθά θαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ήηαλ 

παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ηα πξντφληα ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ λα κπνπλ θαη λα 

εδξαησζνχλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σα πξντφληα, ησλ ελ ιφγσ εηαηξηψλ, ήηαλ δηαθνξνπνηεκέλα 

απφ απηά ηνπ αληαγσληζκνχ, ήηαλ θαηλνηφκα θαη πνιχ πνηνηηθά. Απηνί ήηαλ θαη νη βαζηθνί 

παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ εμσζηξέθεηα ησλ εηαηξηψλ. Ζ έληνλε, εμαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ ηξηψλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα απνηειεί παξάδεηγκα γηα ηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο.  

Οη ζχγρξνλνη θαηαλαισηέο, πέξα απφ ηελ θάιπςε ηεο αλάγθεο, πξνζδνθνχλ λα 

απνδψζνπλ θαη κηα πξνζσπηθή έλλνηα ζηελ αγνξά ησλ πξντφλησλ. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί 

απαξαίηεην ζπζηαηηθφ, γηα λα δεκηνπξγήζεη ζπλαηζζήκαηα ζηνλ θαηαλαισηή, πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ιήςε απνθάζεσλ γηα αγνξέο πξντφλησλ. Απηφ αθξηβψο πέηπραλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ δηεξεπλήζεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην. Ζ πνιχ θαιή πνηφηεηα ησλ 

πξντφλησλ θαη ηα θπζηθά ζπζηαηηθά ήηαλ νη παξάγνληεο πνπ δεκηνχξγεζαλ ζεηηθά 

ζπλαηζζήκαηα ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ην νπνίν ηα εκπηζηεχηεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο, ν θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο ησλ θαιιπληηθψλ είλαη ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθφο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν αληαγσληζκφ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν, δίλεηαη 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζην θνκκάηη ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο ε θαηλνηνκία είλαη 

απνηέιεζκά ηεο. Παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πνξεία θαη εμέιημε κηαο επηρείξεζεο ε 

ζπλερήο επέλδπζε ζηελ έξεπλα θαη ζην θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, 

πνπ ην απαξηίδεη. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ζα δεκηνπξγήζνπλ ηδέεο θαη ζα δείμνπλ ηνλ 

δξφκν γηα αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ.  

Ζ «Apivita» θαη ν «Κνξξέο» απνηεινχλ εηαηξίεο πνπ παξαδνζηαθά επελδχνπλ ζηελ 

έξεπλα. εκαληηθφο ζπληειεζηήο ζε απηφ, είλαη ε αλάπηπμε κφληκσλ ζπλεξγαζηψλ κε 

παλεπηζηεκηαθνχο θνξείο θαη εξεπλεηηθά θέληξα. Μέζα απφ απηή ηελ ζπλεξγαζία, γίλεηαη 

ακθίδξνκε δηάρπζε ηεο γλψζεο, ηεο εκπεηξίαο θαη ηεο ηερλνγλσζίαο, φπνπ επσθεινχληαη 

φινη νη εκπιεθφκελνη θνξείο. Απνηειεί παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, ε ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

πξνζθφιιεζε θαη επέλδπζε ζηελ έξεπλα.  

Σελ ηειεπηαία πεξίνδν ππάξρεη ε ηάζε γηα ζηήξημε ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο απφ ηελ 

πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ. Απηή ε ηάζε ζπκβαδίδεη κε ηελ ελζσκάησζε ηεο πξάζηλεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη εηαηξίεο πξνζπαζνχλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν, λα αλαπηχμνπλ 

ηερλνινγίεο θαη λα ηηο ελζσκαηψζνπλ ζηηο κεζφδνπο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, νη νπνίεο 

ζα είλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ.  

χκθσλα κε ηε ζχγρξνλε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε, ην επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ απνηειεί ππνζχλνιν ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Δπηπξφζζεηα, νη θπζηθνί πφξνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία, πξνέξρνληαη απφ ηελ θχζε, ηε ζάιαζζα, 

ην αέξα, ηνλ ήιην. πλεπψο νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη αληαπνδνηηθά λα αλαπηχμνπλ κεζφδνπο 

πνπ λα κελ επηβαξχλνπλ ην πεξηβάιινλ. Απφ εθείλν, αληινχλ ηηο πξψηεο χιεο γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο.   

Έληνλν είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα αλάπηπμε θαη ρξήζε πξντφλησλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, νη ζπζθεπαζίεο ησλ νπνίσλ είλαη βηνδηαζπψκελεο θαη 

νηθνινγηθέο. Ζ θαηλνηνκία ζηέθεηαη ζχκκαρνο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ 

«Apivita», ν «Κνξξέο» θαη ε «Fresh Line», ζηεξίδνληαο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε, πξνζπαζνχλ 

κέζα απφ ηελ θαηλνηνκία, λα αλαπηχζζνπλ κεζφδνπο παξαγσγήο θαη  πξντφληα θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ, έρνληαο απέξαλην ζεβαζκφ ζηελ θχζε θαη ηνλ ξφιν ηεο.  

πλνςίδνληαο, ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα πξνζδψζεη ε ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα 

επηρείξεζε είλαη αξθεηά θαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα εθείλε. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, λα ζπληειέζεη ζηελ αλάπηπμε θαη δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία, ζα έρνπλ άκεζν απνηέιεζκα ζηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ.  

Δπηπξφζζεηα, ηα θαηλνηφκα πξντφληα ζα βνεζήζνπλ ηελ επηρείξεζε λα εδξαησζεί ζηελ 

εγρψξηα αγνξά, λα βειηηψζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο εγρψξηα, λα αλαπηχμεη ηελ 

εμσζηξέθεηά ηεο θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο αγνξέο. Σέινο, ε θαηλνηνκία ζα ζπληειέζεη ζηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ζα πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε πξνζαξκνζηηθφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη 

επηηπρψο ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ.  

Σέινο, πξέπεη λα γίλνπλ θαηάιιειεο κεηαξξπζκηζηηθέο πνιηηηθέο, γηα ελίζρπζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ησλ ΜΜΔ, θαζψο, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη 

εμφδνπ απφ ηελ θξίζε. Σέινο, αμίδεη λα γίλεη αλαθνξά πσο ε θαηλνηνκία είλαη άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ Διιάδα παξνπζηάδεη πνιχ ρακειέο επηδφζεηο ζε 

φξνπο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. πλεπψο, ε ελίζρπζε ησλ ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα βειηηψζεη θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο. 
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5.3 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, παξά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, παξαηεξείηαη ζηαδηαθή 

ζηξνθή ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ πξνο ηελ θαηλνηνκία. Σν 30% ηνπ ζπλφινπ ησλ ΜΜΔ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα, γηα ην 2013 είλαη θαηλνηφκεο (ΔΣΔ, 2013). Ζ πνζνζηηαία 

αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 10%, ζε ζρέζε κε ην 2008, είλαη ζεκαληηθή, γηαηί απνδεηθλχεηαη πσο 

νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ λα θαηλνηνκνχλ, αθφκα θαη ζε αθηιφμελν θαη κε 

ππνζηεξηθηηθφ πεξηβάιινλ. Σα δεδνκέλα, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη ηάζεηο ηεο αγνξάο 

αιιάδνπλ δηαξθψο θαη νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα εληνπίδνπλ ηηο αιιαγέο θαη λα 

πξνζαξκφδνληαη ζχκθσλα κε εθείλεο. Καηλνηνκία νπζηαζηηθά είλαη ε δπλαηφηεηα αιιαγήο.  

Ζ ηάζε ηεο αγνξάο, ν έληνλνο αληαγσληζκφο θαη ε αλάγθε δηαηήξεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ, 

απνηέιεζαλ θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο, γηα ηελ ζηξνθή πξνο ηελ θαηλνηνκία. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί, πσο είλαη πνιχ ζεηηθή, ε αλαγλψξηζε ηνπ ξφινπ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ζηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ε ζηξαηεγηθή επηινγή πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε αλέδεημε νπζηαζηηθά ηε ζεκαζία ηεο θαη ηα πνιπάξηζκα νθέιε πνπ 

επηθέξεη ζε κηα επηρείξεζε. Ζ θαηλνηνκία πξέπεη λα απνηειεί θνκκάηη ηεο θηινζνθίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ηνλ ζθνπφ, νη επηρεηξήζεηο πνπ επέιεμαλ λα ζηξαθνχλ πξνο εθείλε, 

θαηέβαιαλ έληνλε πξνζπάζεηα λα πηνζεηήζνπλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ ζηελ ζηξαηεγηθή ηνπο, 

ηελ θνπιηνχξα ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο ζηελ Διιάδα, ζε ζπλδπαζκφ κε, ηελ 

ηάζε πξνο ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απνηεινχλ ειπηδνθφξα κελχκαηα 

γηα ηελ πνξεία, ηελ εμέιημε θαη ηελ βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ ζην κέιινλ. Τπάξρνπλ 

αθφκα ζεκαληηθά πεξηζψξηα βειηίσζεο. Πξέπεη νη εηαηξίεο λα ζηξαθνχλ ζηελ ζπζηεκαηηθή 

θαηλνηνκία, γηα φινπο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ. 

 

 

5.4  ΠΡΟΣΑΔΙ  

 

Οη πξνηάζεηο πνπ αθνινπζνχλ είλαη απνηέιεζκα ησλ ζπκπεξαζκάησλ έξεπλαο θαη ηεο 

ζρέζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ειιεληθέο ΜΜΔ. Απνηεινχλ απφξξνηα ηεο κειέηεο ηνπ 

θεληξηθνχ ζέκαηνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη αθνξνχλ ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ 



64 

κειινληηθά απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο πνιηηείαο. ηφρνο είλαη λα επηηεπρζεί ε 

ζηξνθή πξνο ηελ θαηλνηνκίαο ησλ κε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ, ε ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε εηαηξίεο πνπ  θαηλνηνκνχλ πεξηζηαζηαθά θαη ε ζηήξημε ησλ θαηλνηφκσλ.  

Ο επηρεηξήζεηο, πνπ ζπκπεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα, απνηεινχλ πξφηππεο θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο θαη ζα πξέπεη λα απνηειέζνπλ παξάδεηγκα γηα ηηο ππφινηπεο ΜΜΔ. Ζ 

θαηλνηνκία είλαη απνηέιεζκα ηεο κεζνδηθήο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη είλαη ζπλπθαζκέλε, 

κε ηελ θηινζνθία θαη ηνλ ζθνπφ ηεο επηρείξεζεο.. Ζ θαηνρχξσζε ησλ πλεπκαηηθψλ 

δηθαησκάησλ ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ε εθαξκνγή ηνπο ζε πξντφληα, απνηέιεζε ηνλ παξάγνληα 

ηεο επηηπρίαο.  

Οη εηαηξίεο, αλεμάξηεηα κε ηνλ θιάδν πνπ αλήθνπλ, ζα πξέπεη λα παξαδεηγκαηίδνληαη απφ 

επηρεηξήζεηο φπσο ε «Apivita». Δπίζεο, ζα πξέπεη λα παξαηεξνχλ ηελ εμέιημε ησλ 

ζηξαηεγηθά θαηλνηφκσλ εηαηξηψλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, ηα επηηεχγκαηά ηνπο, ηελ 

εμσζηξέθεηά ηνπο θαη ηελ βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπο. Απηά ηα ζηνηρεία, ζα 

πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ θίλεηξν ζηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζε φιν ην θάζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.    

πσο πξνθχπηεη απφ πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ην 2013 ήηαλ ε πξψηε ρξνληά πνπ 

παξνπζηάζηεθε κηθξήο θιίκαθαο βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηελ Διιάδα, 

απφ ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Ζ ζηξνθή ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θαηλνηνκία θαη 

θαηά επέθηαζε ζηελ εμσζηξέθεηα θαληάδεη πιένλ, σο επηηαθηηθή αλάγθε, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία θαη βησζηκφηεηά ηνπο. Οπζηαζηηθά, απηφ ην γεγνλφο ζα έρεη άκεζε ζπκβνιή θαη 

ζηελ εζληθή νηθνλνκία. πλεπψο, απαηηείηαη νη επηρεηξήζεηο λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ 

ζεκαζία ηεο θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη λα ηελ εληάμνπλ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο. Δπηπιένλ, ην θξάηνο ζα πξέπεη λα κεξηκλήζεη θαηάιιεια γηα λα εληζρχζεη 

ηνλ ξφιν ηεο θαηλνηνκία θαη λα δψζεη θίλεηξα ζηηο επηρεηξήζεηο λα ζηξαθνχλ ζε απηήλ.  

Τπάξρνπλ εκπφδηα πνπ απνηξέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ζην λα ελζσκαηψζνπλ ηελ 

θαηλνηνκία ζηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κε εχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο, ε 

έιιεηςε ελεκέξσζεο γηα εχξεζε ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ, ε γξαθεηνθξαηία, ην κε ζηαζεξφ 

θαη δηαξθψο κεηαβαιιφκελν ζεζκηθφ πιαίζην, ε θνξνινγία είλαη κεξηθνί απφ ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ηξνρνπέδε ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα. Βεβαίσο, ε 

νηθνλνκηθή θξίζε είλαη έλαο επηπιένλ παξάγνληαο πνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ βηψζηκε 

αλάπηπμε θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ.  
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Αλαθνξηθά κε ηηο εγρψξηεο επηρεηξήζεηο, ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα ελαξκνληζηνχλ κε ηηο λέεο 

ζπλζήθεο θαη ηηο ηάζεηο ηεο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα απνθηήζνπλ ηελ θνπιηνχξα 

θαη ηελ θηινζνθία ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο. αθψο, δελ απνηειεί κηα εχθνιε 

δηαδηθαζία θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηαδηαθά βήκαηα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ζ 

θαηλνηνκία ζα πξέπεη λα είλαη έλλνηα ζπλπθαζκέλε κε ηελ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Ο θάζε θιάδνο έρεη ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θαηλνηνκία παίδεη θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηηο εμειίμεηο θαη ηελ πνξεία ηνπ. Ζ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηνπ 

εθάζηνηε θιάδνπ, δεκηνπξγεί λέεο ηάζεηο θαη ζπλζήθεο. Οη επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη πνιιέο 

θνξέο ζηελ θαηλνηνκία σο απνηέιεζκα ηεο ηάζεο πνπ θπξηαξρεί ζηνλ θιάδν. Αλ κείλνπλ 

ζηάζηκεο δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο θαη δελ 

ζα κπνξέζνπλ λα εμαζθαιίζνπλ ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. Δίλαη αλαγθαία θαη απαξαίηεηε, γηα 

κηα επηρείξεζε, ε ζπλερήο κειέηε αληαγσληζκνχ θαη πνξείαο ηνπ θιάδνπ. Πξέπεη νη 

επηρεηξήζεηο κέζα απφ θαηάιιεινπο κεραληζκνχο, λα αληηιακβάλνληαη άκεζα ηηο κεηαβνιέο, 

ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο θαη λα πξνζαξκφδνληαη κε ηα λέα δεδνκέλα. Ζ θαηλνηνκία είλαη 

κηα ζπλερφκελε δηαδηθαζία θαη πξέπεη νη επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκνχλ ζπζηεκαηηθά.   

Οη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα επελδχζνπλ ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηα νθέιε πνπ ζα ηνπο επηθέξεη απηή ε επηινγή. πλεπψο, ζα πξέπεη λα 

απμεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο δαπάλεο ζηνλ ηνκέα απηφ. Ζ πξσηνγελήο θαηλνηνκία  ζα πξέπεη 

λα εληζρπζεί, θαζψο απνηειεί παξάγνληα, πνπ θαζηζηά ηα θαηλνηφκα πξντφληα αληαγσληζηηθά 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά.  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί ππιψλα αλάπηπμεο κηα ρψξαο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν πξέπεη ε πνιηηεία 

λα αλαπηχμεη κηα πνιηηηθή ηέηνηα ψζηε κέζα απφ ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, λα εληζρπζεί ε 

εγρψξηα νηθνλνκία θαη λα εληζρπζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο.  

Ζ πνιηηεία, ζπλεπψο, ζα πξέπεη απφ ηελ πιεπξά ηεο λα βνεζήζεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

ζηξαθνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Θα πξέπεη ε θπβέξλεζε λα αθνινπζήζεη κηα 

κεηαξξπζκηζηηθή πνιηηηθή, ε νπνία, ζα έρεη ζαλ πξνηεξαηφηεηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο 

ζηηο ΜΜΔ. Απηά ηα κέηξα ζα πξέπεη λα είλαη νπζηαζηηθά θαη απνηειεζκαηηθά. Οη ΜΜΔ 

απνηεινχλ ηνλ ππιψλα ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο, φπνηε ε ελίζρπζε ηνπο είλαη εμαηξεηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο ρψξαο.  

ινη νη παξαπάλσ παξάγνληεο, πνπ νπζηαζηηθά εκπνδίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ θαηλνηφκα δξαζηεξηφηεηα, ζα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ πξνζεθηηθά απφ ηνπο 
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αξκφδηνπο θνξείο θαη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν πξνβιεκαηηζκνχ. Άκεζν απνηέιεζκα 

απηνχ, ζα είλαη ε ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα λα αληηζηξαθεί ην ππάξρσλ θιίκα. Βέβαηα, 

πνιιέο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη αξθεηά κέηξα έρνπλ ιεθζεί θαηά θαηξνχο, φκσο δε 

ιεηηνχξγεζαλ πξνο φθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δελ επέθεξαλ πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα.  

Σέινο, ν ξφινο θαη ηελ ζπκβνιή ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, είλαη παξάγνληεο κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηνλ ξφιν 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΜΜΔ. Θα πξέπεη ην θξάηνο λα εληζρχζεη νπζηαζηηθά ηα εξεπλεηηθά 

θέληξα κε ηηο αξκφδνπζεο ηερλνινγηθέο ππνδνκέο. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα εληζρπζεί ε 

ζπλεξγαζία ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηνπο θνξείο ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα, ψζηε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα, λα δηαρένληαη κέζα απφ θαηάιιεια θαλάιηα, ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη απνηειεζκαηηθφηεξνο ζρεδηαζκφο ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ψζηε λα πξνζθέξνπλ νπζηαζηηθή βνήζεηα ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε, πνπ 

ζπληειείηαη απφ ηνλ ηδησηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα.  

  

 

5.5  ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ 

ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

παξαηεξήζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζρέζε θαη ηνλ ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ειιεληθέο 

ΜΜΔ. Σαπηφρξνλα, γίλνληαη θαη πξνηάζεηο πνπ πξέπεη λα πηνζεηεζνχλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

γηα λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ θαηλνηνκία. Δπίζεο, γίλνληαη θαη πξνηάζεηο γηα θξαηηθή κέξηκλα 

ελίζρπζεο ηεο θαηλνηνκίαο. 

πκπεξαζκαηηθά πξνθχπηεη πσο, ε αλάπηπμε θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο επηθέξεη ζηελ 

επηρείξεζε έλα ζχλνιν πιενλεθηεκάησλ. Ζ θαηλνηνκία απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν ζηα 

ρέξηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνία ηηο βνεζά λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ λέα 

πξντφληα, λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία, λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, λα 

γίλνπλ εμσζηξεθείο θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο δηεζλείο αγνξέο. Δπηπξφζζεηα, ε θαηλνηνκία 

πξνζδίδεη ζε κηα επηρείξεζε ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα ζην λέα δεδνκέλα 

θαη ηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην δηαξθψο κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο επεξεάζηεθαλ ειάρηζηα απφ ηελ 

νηθνλνκηθή θξίζε.  
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Σέινο, ε ζηξνθή πξνο ηελ θαηλνηνκία πξέπεη λα απνηειέζεη πξνηεξαηφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπλ ηελ ζεκαζία 

θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα παξέρεη ε αλάπηπμε θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ηε 

ζεκαζία ηεο επέλδπζεο ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε. Αθφκα φκσο θαη επηρεηξήζεηο πνπ 

θαηλνηνκνχλ πεξηζηαζηαθά ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ πξνο ηελ ζπζηεκαηηθή θαηλνηνκία, ε 

νπνία, ζα πξέπεη λα πεγάδεη απφ φιεο ηηο θάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα ζηεξίμεη ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηηο ΜΜΔ θαζψο 

απνηειεί ππιψλα αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη παξάγνληα αχμεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηεο ρψξαο. πλεπψο, ε πνιηηεία, ζα πξέπεη εμεηάζεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζαλ 

ηξνρνπέδε ζηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα εθαξκφζεη κηα κεηαξξπζκηζηηθή 

πνιηηηθή, πνπ κε ηελ νπνία, ζα εληζρχεηαη ε θαηλνηνκία ζηηο ΜΜΔ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

δνζνχλ θίλεηξα θαη ζα πεξηνξηζηνχλ ηα εκπφδηα γηα ηελ επηηπρή αλάπηπμε θαηλνηνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο επηρεηξήζεηο..    
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