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ΚΑΙΝΟΣΟΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑ 

ΑΝΑΛΤΘ ΣΟΤ ΣΡΟΠΟΤ ΕΠΙΔΡΑΘ  

ΜΕΛΕΣΘ ΠΕΡΙΠΣΩΘ: COCO-MAT 

ΚΑΙΜΘ Ι. ΓΕΩΡΓΙΑ 

 

θμαντικοί όροι: Καινοτόμοσ επιχειρθματικότθτα, επιχειρθματίασ, ανταγωνιςτικότθτα, 

ςτρατθγικι, ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, διατθριςιμο ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα, 

επιχειρθματικζσ ςτρατθγικζσ, επιχειρθςιακζσ ςτρατθγικζσ,  καινοτομία, υπόδειγμα 

ςτρατθγικοφ μάνατημεντ, ςτρατθγικζσ ομάδεσ, ανάλυςθ PEST, ανάλυςθ SWOT, υπόδειγμα των 

πζντε δυνάμεων του Porter, COCO-MAT, κλάδοσ ςτρωματοποιίασ  

Πεξίιεςε: 
 
το ςθμερινό ανταγωνιςτικό, ταχζωσ μεταβαλλόμενο περιβάλλον, θ δθμιουργία και εν 
ςυνεχεία, διατιρθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, αποτελεί επιτακτικι ανάγκθ για 
τισ ςφγχρονεσ επιχειριςεισ. Ζρευνεσ μαρτυροφν ότι με τθν πάροδο του χρόνου θ απόκτθςθ 
του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ ζχει γίνει πολφ δφςκολο να επιτευχκεί και πόςο μάλλον 
να διατθρθκεί. Θ καινοτομία και θ διαχείριςι τθσ, θ οποία αποτελεί ςυςτατικό ςτοιχείο μιασ 
αποτελεςματικισ επιχειρθματικότθτασ, αποτελεί το κυριότερο ίςωσ «μζςο» που οδθγεί ςτθν 
απόκτθςθ και αναηωογόνθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, για αυτό το λόγο 
αποτελεί φλζγον ηιτθμα ςτθν εποχι μασ. Θ παροφςα εργαςία πραγματεφεται τθ ςχζςθ 
καινοτομίασ, ωσ ςτρατθγικι κατεφκυνςθ του οργανιςμοφ και ανταγωνιςτικοφ 
πλεονεκτιματοσ. κοπόσ τθσ εργαςίασ είναι να γίνει πλιρωσ κατανοθτι θ ςθμαντικότθτα τθσ 
καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ και να αναγνωριςτεί ο ρόλοσ που διαδραματίηει θ 
καινοτομία ςτθν απόκτθςθ και αναηωογόνθςθ του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ.        
 
Προκειμζνου να επιτευχκεί ο ςκοπόσ τθσ εργαςίασ, ζχουν επιλεγεί ςυγκεκριμζνεσ ζννοιεσ, 
που αποτελοφν το κζμα κάκε κεφαλαίου και οι οποίεσ ζχουν επικρατιςει ζπειτα από 
διεξοδικι μελζτθ. υγκεκριμζνα, ςτο πρώτο και δεφτερο κεφάλαιο τθσ μελζτθσ 
πραγματοποιείται μια πρώτθ επαφι με τισ ζννοιεσ τθσ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ και 
τθσ ανταγωνιςτικότθτασ αντίςτοιχα. Παρατίκενται οριςμοί και διαφορετικζσ προςεγγίςεισ με 
απώτερο ςτόχο τθν εκτενζςτερθ κατανόθςθ των προαναφερκζντων όρων. τθν ςυνζχεια, ςτο 
τρίτο κεφάλαιο παρουςιάηεται ο «κόςμοσ τθσ ςτρατθγικισ». Αναλφονται ζννοιεσ, το μοντζλο 
του ςτρατθγικοφ μάνατημεντ και καταγράφεται ο οριςμόσ, τα είδθ, οι πθγζσ και θ διατιρθςθ  
του ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ. Σο τζταρτο κεφάλαιο ζρχεται να αιτιολογιςει το λόγω 
που θ καινοτομία αποτελεί πθγι ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ, αφοφ αναλφει τθν ζννοια 
τθσ καινοτομίασ και τα είδθ τθσ. Σζλοσ, το πζμπτο και ζκτο κεφάλαιο τθσ εργαςίασ 
καταλαμβάνει θ μελζτθ περίπτωςθσ τθσ επιχείρθςθσ COCO-MAT, θ οποία αποδεικνφει ςτθν 
πράξθ το κζμα τθσ παροφςασ εργαςίασ, αφοφ μζςω τθσ καινοτομίασ τθσ, ζχει κερδίςει 
ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα το οποίο και διατθρεί με τθν πάροδο των χρόνων.         
. 
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INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP AND COMPETITIVE ADVANTAGE 

ANALYSIS OF EFFECT MODE 

CASE STUDY: COCO-MAT 

KASSIMI I. GEORGIA 

Key words: Entrepreneurship, entrepreneur, competitiveness, strategy, competitive 

advantage, sustainable competitive advantage, business strategies, corporate strategies, 

innovation, strategic management model, strategic groups, PEST analysis, SWOT analysis, a 

model of the five Porter's forces, COCO-MAT , stratified industry 

Abstract: 
 
In today's competitive, rapidly changing environment, creating and maintaining a competitive 
advantage, is crucial for today's businesses. Surveys reveal that over time the acquisition of 
competitive advantage has become very difficult to achieve, let alone to maintain. Innovation 
is considered as a critical component for the rejuvenation of an enterprise in order to maintain 
its competitive advantage. Moreover, the management of innovations, which helps a company 
sustain its competitive advantage is a very contemporary and “hot topic” in today’s volatile 
environment. The objective of this thesis is to analyze the relationship between innovation, as 
strategic direction of the organization and how it affects the company’s competitive 
advantage. The aim is to fully understand and comprehend the importance of 
entrepreneurship and to recognize the contribution of innovation to the company’s 
revitalization.  
 
In order to meet the objective of the study, specific concepts (topics) have been selected, 
which are the subject of each chapter and which have prevailed after a thorough study. 
Specifically, the first and second chapter of the study deals with the concepts of 
entrepreneurship and competitiveness respectively. Definitions and different approaches are 
examined, in order to better comprehend the above topics. The third  chapter presents the 
"world of strategy", analyzes concepts such as “model of strategic management”, definitions, 
sources, types and the “How” to maintain a competitive advantage. The fourth chapter 
justifies the claim that innovation is a source of competitive advantage, it analyzes the concept 
of innovation and its effects. Finally, the fifth and sixth chapter of the study occupies a case 
study of COCO-MAT company, which is used as a practical example to demonstrate that 
through it’s long term innovation strategy, the company has gained and sustained its 
competitive advantage over time. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ:  1 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

«Η θαηλνηόκνο επηρεηξεκαηηθόηεηα πξέπεη λα γίλεη ε θαξδηά θαη ν ππξήλαο ηνπ 

management» (Peter Drucker) 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλέθαζελ απνηεινχζε πφιν έιμεο αθαδεκατθψλ θαη 

επηρεηξεκαηηψλ, φκσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη κία απφ ηηο πιένλ θνξπθαίεο 

έλλνηεο ζην ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη ηείλνπλ λα 

αζρνιεζνχλ κε ην πεξηερφκελφ ηεο. Ζ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γη‘ απηή ηελ έλλνηα  

έγθεηηαη ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο, κεξηθνί εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε παγθνζκηνπνίεζε, ην 

λέν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηαλχνπκε ζηηο 

κέξεο καο. πγθεθξηκέλα, ζην θφζκν ηεο ηαρείαο παγθνζκηνπνίεζεο ν αληαγσληζκφο 

αλάκεζα ζηηο επηρεηξήζεηο έρεη εληαζεί ζε κεγάιν βαζκφ. Οη επηρεηξήζεηο θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ φρη κφλν ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ρψξαο ζηελ νπνία εληάζζνληαη, αιιά 

έλα ηεξάζηην πιήζνο επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, έρεη 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ παξαγσγή θαη ηα βήκαηα ησλ ππεξεζηψλ, θαζηζηψληαο κε απηφ ην 

ηξφπν δσηηθήο ζεκαζίαο ηελ εχξεζε ζηνηρείσλ πνπ ζα θάλνπλ ηελ επηρείξεζε λα 

μερσξίζεη. Με άιια ιφγηα, έρεη απμήζεη ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.1   

Σελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ λα μερσξίζνπλ απφ ηηο ππφινηπεο ππνγξακκίδεη θαη ε 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη απμεζεί ζηηο 

δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο πνπ δηαλχνπκε, θαζψο κέζσ απηήο επηηπγράλνπκε 

πξψηα απφ φια ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αλάπηπμε 

(νηθνλνκηθή, ηερλνινγηθή, θ.α.).  

Παξά ην γεγνλφο φηη ην πεδίν ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη αλαγλσξηζηεί 

σο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο, πιεζψξα εξεπλεηψλ ζε φιν 

ην θφζκν έρνπλ ζηξέςεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ έλλνηα απηή θαη ν φξνο 

                                                           
1

Hobikoğlu, Elif Haykır, and Bahar Şanlı. "Comparative Analysis in the Frame of Business 

Establishment Criteria and Entrepreneurship Education from the Viewpoint of Economy Policies Supported 

By Innovative Entrepreneurship." Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2015): 1156-1165 
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επηρεηξεκαηηθφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηε θνηλή γιψζζα, δελ ππάξρεη πξνο 

ην παξφλ,  έλα αθξηβέο πεξηερφκελν γηα ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ θνηλά απνδεθηφ.2 Ζ 

εχξεζε αθξηβνχο νξηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο παξακέλεη κηα πξφθιεζε κέρξη θαη 

ζήκεξα θαη απηφ  νθείιεηαη ζην κεγάιν αξηζκφ ησλ δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ πνπ έρνπλ 

δνζεί θαηά θαηξνχο γηα ηελ έλλνηα απηή θαη νη νπνίν δελ ζπγθιίλνπλ ζε κία θνηλή 

άπνςε. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ αλ αλαινγηζηνχκε φηη ν επηρεηξεκαηίαο, 

ν νπνίνο θαηά θχξην ιφγν αζθεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηεί 

ηηο επθαηξίεο, ελεξγεί δηαθνξεηηθά απφ ηνπο άιινπο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα 

δνζεί έλαο ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο ηνπ ξφινπ ηνπ. Σν θαηλφκελν ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ινηπφλ είλαη πνιπδηάζηαην θαη πνιπζήκαλην. Δίλαη έλλνηα πνπ 

εχθνια ζπιιακβάλεηαη απζφξκεηα, αιιά δχζθνια κπνξεί λα νξηνζεηεζεί ζε απζηεξνχο 

επηζηεκνληθνχο νξηζκνχο. Καηαλννχκε ζπλεπψο φηη θάζε έλα άηνκν πνπ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλάινγα κε ην γλσζηηθφ ή επαγγεικαηηθφ ππφβαζξφ ηνπ, 

ζα δψζεη θαη κία δηαθνξεηηθή εξκελεία ηνπ φξνπ. Σέινο, δηαθνξεηηθέο εξκελείεο ηνπ 

φξνπ πξνθχπηνπλ θαη απφ ην επξχηεξν πιαίζην ζην νπνίν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

αλαπηχζζεηαη ή πξνζδνθάηαη λα αλαπηπρζεί.  

Ζ δεκηνπξγία θαη ελ ζπλερεία ε επηηπρία κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε 

επλντθέο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε, ε χπαξμε ελφο ειθπζηηθνχ 

ηκήκαηνο ηεο αγνξάο (niche market) ην νπνίν δελ ηθαλνπνηεί άιιε επηρείξεζε. Χζηφζν, 

ππάξρεη πάληα ε αλάγθε λα εθηηκήζεηο ην γχξσ πιαίζην θαη λα ζπλζέζεηο έλα 

επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (business plan).3 Με άιια ιφγηα, δελ αξθεί λα επαλαπαπηνχκε 

ζηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζήο καο, αιιά πξέπεη λα αλαδεηήζνπκε ηα ζηνηρεία ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηάο καο πνπ καο βνήζεζαλ λα επηηχρνπκε. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

ηελ επηζηεκνληθή πξφνδν θαη ηελ βηνκεραληθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε.4  

Λακβάλνληαο ινηπφλ ππφςε ηνλ αληίθηππν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ 

πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, ν ζρεδηαζκφο εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ είλαη ηθαλά λα 

ζπκβάινπλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή ξνπή θαη ζην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα (επηρεηξεκαηηθή 

θνπιηνχξα), είλαη ζεκειηψδεο. Δπίζεο ην λα παξέρνπκε ζηνπο πηζαλνχο επηρεηξεκαηίεο 

ηα απαξαίηεηα εξγαιεία γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί ζεκαληηθφ 

                                                           
2
Bruyat, Chirstian, and Pierre-André Julien. "Defining the field of research in entrepreneurship." Journal 

of business venturing 16.2 (2001): 165-180 

3
 Krueger, Norris F., Michael D. Reilly, and Alan L. Carsrud. "Competing models of entrepreneurial 

intentions." Journal of business venturing 15.5 (2000): 411-432 

4
 Jaafar, Jimisiah, et al. "Effect of Training towards Emotional Intelligence (EQ) and Entrepreneur 

Culture: An Analysis." Procedia Economics and Finance 31 (2015): 730-735 
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επίηεπγκα. 5  Γηα απηφ ινηπφλ ην ιφγν, έρεη εκθαληζηεί έλαο απμαλφκελνο αξηζκφο 

εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πξψηα ζηηο Ζλσκέλεο 

πνιηηείεο φπνπ ζήκεξα πξνζθέξεηαη πιήζνο καζεκάησλ (courses) ζε πνιιά ζρνιεία 

θαη έπεηηα ζηελ Δπξψπε.6  

θεπηφκελνη ινηπφλ ηε ζεκαζία θαη ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δελ κπνξνχκε λα κελ αλαθεξζνχκε ζε έλα 

πνιπζπδεηεκέλν πιένλ δήηεκα πνπ απαζρνιεί θαηά θαηξνχο πνιινχο αλαιπηέο. Σν 

δήηεκα απηφ είλαη αλ ν επηρεηξεκαηίαο γελληέηαη ή αλ γίλεηαη ζηελ πνξεία, δειαδή αλ 

είλαη κηα έκθπηε ππφζεζε ή κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα απφ ηελ εθπαίδεπζε. Οη 

πεξηζζφηεξνη αλαιπηέο πηζηεχνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία έλλνηα πνπ 

δηδάζθεηαη θαη κπνξεί λα δηδαρζεί κέζα απφ δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη φξνπο.7  

ρεηηθά κε απηφ ην ζέκα ν Drucker αλαθέξεη ηα εμήο: “Τα πεξηζζόηεξα από όζα αθνύηε 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη ιάζνο. Δελ είλαη καγεία, δελ είλαη κπζηεξηώδεο θαη δελ 

έρεη λα θάλεη κε γνλίδηα. Είλαη κία πεηζαξρία θαη όπσο θάζε πεηζαξρία κπνξεί λα 

δηδαρζεί”.8 Ο Drucker ππνζηεξίδεη αθφκε ζην βηβιίν ηνπ φηη νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα 

ιακβάλεη απνθάζεηο, κπνξεί θαη λα κάζεη πψο λα γίλεη επηρεηξεκαηίαο θαη πψο λα 

θέξεηαη επηρεηξεκαηηθά. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ινηπφλ, είλαη ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο 

κάιινλ παξά ραξαθηεξηζηηθφ πξνζσπηθφηεηαο θαη νη βάζεηο ηεο βξίζθνληαη ζηηο 

έλλνηεο θαη ζηηο ζεσξίεο θη φρη ζηελ έκπλεπζε9. Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε 

φηη έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πξνζθέξνπλ επηπιένλ, επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία ζηνπο λένπο, δειαδή ηνπο θαζηζηά 

ηθαλνχο λα ζθέθηνληαη θαη λα δξνπλ ζαλ επηρεηξεκαηίεο ζε φιεο ηηο πηπρέο ηεο δσήο 

ηνπο.  

πγθεθξηκέλα, ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα, λα επηκέλνπλ 

αθφκε θαη αλ απνηπγράλνπλ, λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν επέιηθηνη θαη λα πξνζαξκφδνληαη 

                                                           
5
 Moriano Juan A. Gorgievski Marjan, Laguna Mariola, Stephan Ute, Zarafshani Kiumars, “A cross-

cultural approach to understanding entrepreneurial intention‖, Journal of career development (2011) 

6
 Fayolle Alain, ―Handbook of research in entrepreneurship education: contextual perspectives‖, published 

by Edward Elgar Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA (2010) 

7
 Malekian, Faramarz, and Zhila Maleki “A survey on relation between the amount of multiple 

intelligences (Gardner) and entrepreneurship sense among university students‖, Procedia - Social and 

Behavioral Sciences 51 ( 2012 ): 891 – 896 

8
 Gündoğdu, Mehmet Çağrı. "Re-thinking entrepreneurship, intrapreneurship, and innovation: a multi-

concept perspective." Procedia-Social and Behavioral Sciences 41 (2012): 296-303 

9
 Drucker Peter, ―Καηλνηνκία θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα: Θεσξία θαη εθαξκνγέο‖, ΜΣΦ Γηάλλεο Γαιάηεο, 

Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Δθδφζεηο, 1990  

http://jcd.sagepub.com/search?author1=Juan+A.+Moriano&sortspec=date&submit=Submit
http://jcd.sagepub.com/search?author1=Juan+A.+Moriano&sortspec=date&submit=Submit
http://jcd.sagepub.com/search?author1=Juan+A.+Moriano&sortspec=date&submit=Submit
http://jcd.sagepub.com/search?author1=Mariola+Laguna&sortspec=date&submit=Submit
http://jcd.sagepub.com/search?author1=Ute+Stephan&sortspec=date&submit=Submit
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φηαλ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ δηάθνξα εκπφδηα, λα αλαιακβάλνπλ «έμππλνπο» 

θηλδχλνπο  θαη λα αλαδεηνχλ επθαηξίεο θαη ιχζε ζηα πξνβιήκαηα. ηνηρεία δειαδή, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ.10 Καηαλννχκε ζπλεπψο φηη ηα 

δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη θάηη παξαπάλσ 

απφ ζεκαληηθά γηα λα ελζαξξχλνπλ ηνπο δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο, γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθά πεδία θαη λα απμήζεη ην ελδηαθέξνλ ζρεηηθά κε 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε λεφηεξεο ειηθίεο. Γηα λα επηθέξνπλ φια απηά ηα ζεηηθά 

απνηειέζκαηα παξαηεξνχκε πσο νη δεκφζηεο πνιηηηθέο έρνπλ αθηεξψζεη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο γηα λα πξνσζήζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

1.2 Οξηζκνί  

 

Ζ ιέμε επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ηελ Γαιιηθή ιέμε ―entreprendre‖ πνπ 

κεηαθξάδεηαη θπξηνιεθηηθά σο «εθείλνο πνπ παξεκβάιιεηαη». Γελ είλαη απιά κία 

ζεσξεηηθή έλλνηα, θάηη πνπ απιά ζθεθηήθακε, αιιά έρεη πξαθηηθή εθαξκνγή.11 Με ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ν άλζξσπνο επηρεηξεί, πξνζπαζεί λα θάλεη θάηη θαηλνχξγην, ρσξίο 

βεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο. Δπίζεο, πξνζπαζεί λα 

νξγαλψζεη θαη λα ζπλδπάζεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κε έλαλ άξηζην ηξφπν έηζη 

ψζηε λα δεκηνπξγήζεη αγαζά θαη ππεξεζίεο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη άξξεηα 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηλνηνκία, δειαδή είλαη έλλνηα πνπ εκπεξηέρεη ην ζηνηρείν ηεο 

εηζαγσγήο θαη εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο κίκεζεο θάζε 

πξσηνπνξηαθήο επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο. Βέβαηα, εκπεξηέρεη θαη ην ζηνηρείν ηνπ 

θηλδχλνπ, ή δηαθνξεηηθά ην ξίζθν αθνχ φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ δελ είκαζηε 

ζίγνπξνη γηα ηελ έθβαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ καο. Οπζηαζηηθά, ν επηρεηξεκαηίαο είλαη 

ην άηνκν πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαβιέπεη, λα αλαγλσξίδεη θαη λα αμηνπνηεί ηηο 

επθαηξίεο θέξδνπο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά, ε νπνία ζπλήζσο ιεηηνπξγεί κε 

αηέιεηεο.12   

Ζ έκθπηε ηάζε ησλ αλζξψπσλ λα νξίδνπλ ηελ νηαδήπνηε έλλνηα ζε ζηελά πιαίζηα έηζη 

ψζηε λα ηελ θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα, καο σζεί ζηελ παξάζεζε ησλ επηθξαηέζηεξσλ 

                                                           
10

 Osborne Shawn, ―Young people need to know entrepreneurship is hard‖, Harvard Business Review 

April  2015 

11
 Lowe, Robin, and Sue Marriott. ―Enterprise: entrepreneurship and innovation: concepts, contexts and 

commercialization‖. 1
st
 Edition Published by Elsevier Ltd (2006) 

12
 Γθαγθάηζηνο Ησάλλεο, ―Καηλνηνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Δπηρεηξήζεηο‖, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2008 
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νξηζκψλ πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάινγα κε ηε ζρνιή ζθέςεο 

πνπ εθθξάδεη ν εθάζηνηε κειεηεηήο. Ξεθεχγνληαο ινηπφλ απφ ην γεληθφ νξηζκφ πνπ ζα 

βξεη θάπνηνο κε έλα ―θιηθ‖ ζηε κεραλή αλαδήηεζεο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηνλ εμήο: 

«επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε πξνζπάζεηα κεηαηξνπήο ηεο πξσηνβνπιίαο ζε 

απνηέιεζκα θαη απφ απηή ηε δηαδηθαζία λα πξνθχςεη θαη νηθνλνκηθφ θέξδνο», 13 

παξνπζηάδνπκε ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνχο πνπ ζα καο δψζνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

νξίζνπκε ηελ έλλνηα κε πεξηζζφηεξν ζηελά πιαίζηα. πγθεθξηκέλα: 

 χκθσλα κε ηνλ Cantillon (1730) νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ιφγσ ηεο χπαξμεο ησλ δηθαησκάησλ ηεο αηνκηθήο 

ηδηνθηεζίαο πνπ θαηέρνπλ. Οη ηξεηο θνηλσληθέο ηάμεηο πνπ αλαγλψξηδε ν 

Cantillon, ήηαλ νη επηρεηξεκαηίεο, νη γαηνθηήκνλεο θαη νη εξγάηεο,  

ζεκαληηθφηεξε εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ απηή ησλ επηρεηξεκαηηψλ. Δπίζεο 

ζεσξνχζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο άηνκα πνπ ζπλεηδεηά παίξλνπλ απνθάζεηο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ πφξσλ θαη αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν ηεο 

επηρείξεζεο. Σέινο, δελ πίζηεπε φηη νη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα είλαη 

απαξαίηεηα θαη θαηλνηφκνη.14 

 

 O Say (1803) επίζεο ζεσξνχζε φηη ν επηρεηξεκαηίαο απνηειεί θαηαιχηε ηεο 

νηθνλνκηθήο αιιαγήο θαη αλάπηπμεο, θαζψο αλαιάκβαλε λα ζπγθεληξψζεη ηνπο 

δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ παξαγσγή θαη λα κεηαθέξεη 

πφξνπο απφ πεξηνρέο κηθξφηεξεο, ζε πεξηνρέο κεγαιχηεξεο απνδνηηθφηεηαο. 

 

Ο Cantillon θαη ν Say είλαη δχν απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο Γάιινπο 

νηθνλνκνιφγνπο θαη αλήθνπλ ζηε ιεγφκελε γαιιηθή ζρνιή ζθέςεο ησλ 

«θπζηνθξαηψλ», κία νλνκαζία πνπ νθείιεηαη ζηελ άπνςε φηη θπξηαξρεί ε πιηθή 

θχζε ηεο αγξνηηθήο νηθνλνκίαο.15 

 

 χκθσλα κε ηνλ Kirzner (1973), επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε ζπλερήο 

πξνζπάζεηα ηνπ επηρεηξεκαηία λα αλαγλσξίζεη θαη λα αμηνπνηήζεη θάζε 

επθαηξία θέξδνπο πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ αγνξά. Ο επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αγνξά πνπ δελ δηαζέηνπλ νη 

                                                           
13

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B

7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1 

14
 Lowe, Robin, and Sue Marriott. φ.π. 

15
 Deakins David, Freel Mark, ―Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‖, 1

st
 Edition, ΜΣΦ Νίθνο Ρνχζζνο, Λνπθάο παλφο, 

Δπγελία Πεηξίδνπ, Αζήλα, Δθδφζεηο Κξηηηθή 2007 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1
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ππφινηπνη, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί απφ απηέο ηηο επθαηξίεο.16 Σν γεγνλφο 

φηη ε αγνξά έρεη αηειή γλψζε βνεζά γηαηί ράξε ζε απηφ ην γεγνλφο 

νπνηνζδήπνηε κπνξεί λα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη θάηη πνπ νη άιινη δελ 

μέξνπλ. ε αληίζεζε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο, ν θαηά Kirzner 

επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα είλαη ηδηνθηήηεο παξαγσγηθψλ πφξσλ, 

θαζψο ην θέξδνο ηνπ πξνθχπηεη απφ ηε δηακεζνιαβεηηθή ηνπ ιεηηνπξγία. 

Σέινο, ν νξηζκφο απηφο ζέιεη ηνλ επηρεηξεκαηία λα είλαη εθηφο ησλ άιισλ, 

δεκηνπξγηθφο. 

 

 Ο Schumpeter (1934), ζε αληίζεζε κε ηνλ Kirzner, ζεσξεί φηη νη επηρεηξεκαηίεο 

είλαη μερσξηζηνί άλζξσπνη. Γηα ηνλ Schumpeter ζπγθεθξηκέλα κφλν άηνκα 

κπνξνχλ λα γίλνπλ επηρεηξεκαηίεο θαη λα πξνθαιέζνπλ ζεκαληηθέο εμειίμεηο. Ο 

θαηά Schumpeter επηρεηξεκαηίαο είλαη θαηλνηφκνο, κεηαβάιιεη ηηο ηερλνινγηθέο 

δπλαηφηεηεο, αιιάδεη ηνπο θαζηεξσκέλνπο ζεζκνχο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ζπλεπψο κεηαηνπίδεη ηνπο παξαγσγηθνχο πεξηνξηζκνχο. Δπίζεο, πξνθεηκέλνπ 

λα εθκεηαιιεπηεί ηηο επθαηξίεο θέξδνπο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαηλνηνκηθέο 

ελέξγεηεο, φπσο είλαη ε είζνδνο ζηελ αγνξά λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, 

λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο ή λέεο ηερλνινγίεο, αθφκε θαη λέεο αγνξέο ή λένπο 

ηχπνπο νξγαληζκψλ. χκθσλα κε ηε δηαηχπσζε ηνπ Schumpeter, ξφινο ηνπ 

επηρεηξεκαηία είλαη ε «δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή»17 θαη κε ηε κηκεηηθή ηνπ δξάζε 

απνθαζηζηά ζπλερψο εθ λένπ ηελ ηζνξξνπία. 

 

Ο Kirzner θαη ν Schumpeter είλαη εθπξφζσπνη ηεο Απζηξηαθήο ζρνιήο. Παξφηη 

αλήθνπλ ζηελ ίδηα ζρνιή, νη απφςεηο ηνπο πεξί επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

δηαθέξνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο. Σα ζεκεία ζηα νπνία δηαθέξνπλ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ. 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα ηνλ Drucker (1985) δελ είλαη νχηε επηζηήκε νχηε 

ηέρλε, είλαη πξαθηηθή ζηελ νπνία ε γλψζε απνηειεί ην κέζν γηα ηελ επίηεπμε 

ηνπ ζθνπνχ ηεο. πσο αλαθέξακε θαη ζηελ εηζαγσγή, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ, είηε θάπνηνπ αηφκνπ, είηε θάπνηνπ 

νξγαληζκνχ, είλαη ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο κάιινλ παξά ραξαθηεξηζηηθφ 

πξνζσπηθφηεηαο. 18  Ο Drucker ζεσξεί φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία 

                                                           
16

 Γθαγθάηζηνο Ησάλλεο, φ.π. 

17
 Drucker Peter, φ.π.  

18
 Drucker Peter, φ.π.  
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θαηλνηνκηθή πξάμε πνπ εληζρχεη κε λέν δπλακηθφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο 

πφξνπο.19 Γξάηηνληαο ηελ επθαηξία, απφ ηε ζχλδεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 

ηελ δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

θαηλνηνκία είλαη ε «αλαδήηεζε θαη εθκεηάιιεπζε λέσλ επθαηξηψλ πξνο 

ηθαλνπνίεζε αλζξψπηλσλ επηζπκηψλ θαη αλαγθψλ». 

 

 Ο Knight (1921) ηζρπξίδεηαη φηη επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε αλάιεςε θηλδχλσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ θπξηαξρεί ζηελ νηθνλνκηθή δσή. ε 

αληίζεζε κε άιινπο αλαιπηέο, ν Knight αληηιακβάλεηαη έλαλ επηρεηξεκαηία πνπ 

αλαιακβάλεη ππνινγίζηκνπο (κεηξήζηκνπο) θηλδχλνπο θαη αληακείβεηαη, δειαδή 

απνιακβάλεη ηελ απφδνζε (θέξδνο) γηα ηελ αβεβαηφηεηα απηή πνπ 

επσκίδεηαη.20  

 

 Ο Casson (1982) ζεσξεί φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία πνιχπιεπξε 

δξαζηεξηφηεηα θαη νξίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία σο «ην άηνκν πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηε 

ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ ζπάλησλ πφξσλ».  Απηή ε ιεηηνπξγία 

ηνπ επηρεηξεκαηία κπνξεί λα αζθεζεί απφ άηνκα πνπ έρνπλ επάξθεηα 

πιεξνθνξηψλ θαη ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηνλ 

απνηειεζκαηηθφ ζπλδπαζκφ θαη ηε θαηαλνκή ησλ πφξσλ. 21  Ο νξηζκφο ηνπ 

Casson ζπγθιίλεη πεξηζζφηεξν κε απηφλ ηνπ Knight ζε ζρέζε κε νξηζκνχο 

άιισλ ζπγγξαθέσλ, δηφηη ν θαηά Casson επηρεηξεκαηίαο ιακβάλεη δχζθνιεο 

απνθάζεηο (κε πςειφ θίλδπλν), απνιακβάλνληαο ην απνηέιεζκα (θέξδνο), 

γεγνλφο πνπ ηνπ επηηξέπεη λα ζπληνλίδεη ηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε ζε 

ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο.   

 

 Ο Gartner (1985) νξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο θαηλφκελν ίδξπζεο κηαο 

επηρείξεζεο, σο κία δηαδηθαζία πνπ νδεγεί ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. 

Δθθξαζηέο απηήο ηεο αληίιεςεο είλαη θαη νη Low θαη MacMillan.  

 

 Οη Stevenson θαη Jarillo (1990) πξνηείλνπλ φηη επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα 

δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα άηνκα αλαδεηνχλ επθαηξίεο αλεμάξηεηα απφ ηνπο 

ππάξρνληεο πφξνπο πνπ ειέγρνπλ. Ξεθεχγνπλ απφ ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ 

                                                           
19

 Storey David, Greene Francis, ―Δπηρεηξεκαηηθφηεηα γηα κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο‖ ΜΣΦ Ησζήθ 

Υαζζίδ, Δηξήλε Φαθαιηνχ, Ησάλλεο ηδεξήο, Αζήλα, Δθδφζεηο Κξηηηθή, 2011 

20
 Deakins David, Freel Mark, φ.π. 

21
 Lowe, Robin, and Sue Marriott. φ.π. 
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νηθνλνκνιφγσλ θαη πξνζεγγίδνπλ ηα ςπρνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, επηθεληξψλνληαο ζην πσο δξνπλ νη επηρεηξεκαηίεο.22   

 

 Ο Dollinger (2003) ζην βηβιίν ηνπ παξαζέηεη φηη νη πεξηζζφηεξνη νξηζκνί πνπ 

έρνπλ δνζεί γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ζεκεηψλνπλ θνηλά ζηνηρεία θαη 

ραξαθηεξηζηηθά, φπσο είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία, ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ πφξσλ, ε δεκηνπξγία νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ θαη ε 

επθαηξία θέξδνπο ππφ ζπλζήθεο θηλδχλνπ θαη αβεβαηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία 

ηζρπξηδφκελνο ηα εμήο: «Επηρεηξεκαηηθόηεηα είλαη ν έιεγρνο θαη ε θαηαλνκή ησλ 

πόξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο θαηλνηόκνπ νηθνλνκηθνύ νξγαληζκνύ (ή δηθηύνπ 

νξγαληζκώλ) κε ζθνπό ην θέξδνο ή ηελ αλάπηπμε ππό ζπλζήθεο θηλδύλνπ θαη 

αβεβαηόηεηαο».23 

Παξαζέηνληαο ινηπφλ απηφ ην κηθξφ δείγκα ησλ νξηζκψλ πνπ θαηά θαηξνχο έρνπλ 

απνδνζεί ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είκαζηε ζε ζέζε λα αληηιεθζνχκε ην 

ιφγν πνπ δελ έρεη δνζεί κέρξη θαη ζήκεξα έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ φξνπ. 

πσο παξαηεξείηαη, αθφκε θαη αλαιπηέο πνπ ζπγθιίλνπλ αξθεηά νη απφςεηο ηνπο, 

δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ηνπο σο πξνο κεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη αλαιπηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ 

ίδηα ζρνιή ζθέςεο, δηαθνξνπνηνχληαη επίζεο.  

Οη νξηζκνί πνπ παξνπζηάζηεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ έλα κφλν κηθξφ δείγκα ηεο 

πιεζψξαο νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ γηα απηή ηελ έλλνηα, ζέινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

λα πάξνπκε κία κηθξή γεχζε απφ απηφ πνπ απνθαινχκε «επηρεηξεκαηηθφηεηα». ηνλ 

πίλαθα 1.1 παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά κεξηθνί νξηζκνί πνπ έρνπλ δνζεί γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο.  

 

 

 

 

                                                           
22

Stevenson, Howard H, Jarillo, J.Carlos, ―A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 

Management‖, Strategic Management Journal, Vol. 11, 17-27 (1990) 

23
 Dollinger Marc J., ―Entrepreneurship Strategies and Resources‖, 4

th
 Edition, Marsh Publications 

Lombard, Illinois U.S.A. (2008) 
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Πίλαθαο 1.1 : Οξηζκνί ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο  

 

Αλαιπηήο 

 

Οξηζκφο 

Knight (1921) 
Κέξδε απφ ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ θαη 

αβεβαηφηεηαο   

Schumpeter (1934) 

Γηελέξγεηα λέσλ ζπλδπαζκψλ ηεο 

νξγάλσζεο ηεο επηρείξεζεο – λέα 

πξντφληα, λέεο ππεξεζίεο, λέεο πεγέο 

πξψησλ πιψλ, λέεο κέζνδνη παξαγσγήο, 

λέεο αγνξέο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο 

Hoselitz (1952) 

Αλάιεςε αβεβαηφηεηαο  –  ζπληνληζκφο 

ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ – εηζαγσγή 

θαηλνηνκηψλ θαη παξνρή θεθαιαίνπ 

Cole (1959) 

Δπηηεδεπκέλε δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ 

ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε επηρείξεζεο 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα  

McClelland (1961) Μέηξηα αλάιεςε θηλδχλνπ 

Casson (1982) 
Απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ζπληνληζκφ 

ζπάλησλ πφξσλ 

Gartner (1985) Γεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ  

Stevenson, Roberts, & Grousbeck 

(1989); Barringer & Ireland (2006) 

Αλαδήηεζε επθαηξηψλ ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ππάξρνληεο 

ειεγρφκελνη πφξνη 

Hart, Stevenson, & Dial (1995) 

Αλαδήηεζε επθαηξηψλ ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη ππάξρνληεο 

ειεγρφκελνη πφξνη, αιιά πνπ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο 

επηινγέο θαη ηελ πξνεγνχκελε εκπεηξία 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

Shane & Venkataraman (2000) 

Πεδίν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθεη 

λα θαηαλνήζεη ηνλ ηξφπν πνπ νη 

επθαηξίεο δεκηνπξγνχλ θάηη λέν 

Kuratko & Hodgetts (2004) 
Γπλακηθή δηαδηθαζία νξακαηηζκνχ, 

αιιαγήο θαη δεκηνπξγίαο  

Allen (2006) Νννηξνπία ή ηξφπνο ζθέςεο πνπ 
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επηθεληξψλεηαη ζηηο επθαηξίεο, εκπεξηέρεη 

ηελ θαηλνηνκία θαη είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε 

Πεγή: Dollinger Marc J., ―Entrepreneurship Strategies and Resources‖, 4th Edition, 

Marsh Publications Lombard, Illinois U.S.A. (2008)  

 

Δλ ζπλερεία παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 1.2 ν νπνίνο πξνζθέξεη επηπξφζζεηνπο νξηζκνχο.  

 

Πίλαθαο 1.2 : Οξηζκνί ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ δηάθνξνπο αλαιπηέο  

 

πγγξαθέαο 

 

 

Οξηζκφο 

Drucker (1985) 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα 

θαηλνηνκηθή πξάμε πνπ εληζρχεη κε λέν 

δπλακηθφ ηνπο ήδε ππάξρνληεο πφξνπο 

Stevenson et al (1989) 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε επηδίσμε κηαο 

επθαηξίαο ρσξίο λα δίλεηαη ζεκαζία 

ζηνπο ππάξρνληεο πφξνπο θαη 

δπλαηφηεηεο 

Rumelt (1987) 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, λέσλ ππφ ηελ έλλνηα 

φηη δελ απνηεινχλ πηζηή αληηγξαθή 

θάπνηαο πξνυπάξρνπζαο επηρείξεζεο, 

αιιά εκπεξηέρνπλ θάπνην ζηνηρείν 

λεσηεξηζκνχ  

Low and MacMillan (1988) 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία 

κηαο λέαο επηρείξεζεο  

Gartner (1988) 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία 

επηρεηξήζεσλ, ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

γελληνχληαη λέεο επηρεηξήζεηο 

Timmons (1997) 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα ινγηθή, 

έλαο ηξφπνο ζθέςεο θαη δξάζεο 

εζηηαζκέλνο ζηελ εθκεηάιιεπζε 
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επθαηξηψλ, νιηζηηθφο ζηελ πξνζέγγηζή 

ηνπ θαη ν νπνίνο εμηζνξξνπείηαη κέζσ 

ηεο άζθεζεο εγεζίαο 

Venkataraman (1997) 

Οη έξεπλεο κε ζέκα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζπαζνχλ λα 

θαηαλνήζνπλ  απφ πνηνπο, κε πνηνλ 

ηξφπν θαη κε ηη ζπλέπεηεο εληνπίδνληαη, 

δεκηνπξγνχληαη θαη αμηνπνηνχληαη νη 

επθαηξίεο δεκηνπξγίαο λέσλ πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ 

Morris (1998) 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δηαδηθαζία 

κέζσ ηεο νπνίαο ηα άηνκα θαη νη νκάδεο 

παξάγνπλ αμία ζπγθεληξψλνληαο 

δηαθνξεηηθέο εηζξνέο πφξσλ γηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ 

ζην πεξηβάιινλ ηνπο. Μπνξεί λα 

εθδεισζεί ζε νπνηνδήπνηε νξγαλσηηθφ 

πιαίζην θαη λα έρεη πνηθίια 

απνηειέζκαηα, φπσο λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζπάζεηεο, πξντφληα, 

ππεξεζίεο, δηαδηθαζίεο, αγνξέο θαη 

ηερλνινγίεο 

Sharma & Chrisman (1999) 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη 

πξάμεηο νξγαλσζηαθήο δεκηνπξγίαο, 

αλαλέσζεο ή θαηλνηνκίαο πνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα εληφο ή εθηφο ελφο 

πξνυπάξρνληνο νξγαληζκνχ 

Πεγή: Storey David, Greene Francis, ―Δπηρεηξεκαηηθφηεηα γηα κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο‖ ΜΣΦ Ησζήθ Υαζζίδ, Δηξήλε Φαθαιηνχ, Ησάλλεο ηδεξήο, Αζήλα, 

Δθδφζεηο Κξηηηθή, 2011 

 

1.3 Δπηρεηξεκαηίαο 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλακηγλχεη ηε δνκή 

κε ην πάζνο, ην φξακα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ, ηα εξγαιεία κε ηε ζνθία γηα  λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ, ηε ζηξαηεγηθή κε ηελ ελέξγεηα γηα λα εθηειεζηεί θαη ηε θξίζε κε ηε 

ηάζε αλάιεςεο θηλδχλσλ. Ζ εθαξκνγή φκσο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ κπνξεί λα 

γίλεη πξαγκαηηθφηεηα ρσξίο ηηο ελδηαθέξνπζεο απηέο πξνζσπηθφηεηεο πνπ αθνχλε ζην 

φλνκα «επηρεηξεκαηίεο».24 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα, παξαηεξείηαη φηη ε 

έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη άξξεηα ζπλδεδεκέλε κε απηή ηνπ επηρεηξεκαηία. 

Οη αλαιπηέο ζηελ παξάζεζε ηνπ νξηζκνχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, δελ εζηηάδνπλ ηφζν 

ζηελ ίδηα ηελ έλλνηα, φζν ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ζηε δξάζε ηνπ επηρεηξεκαηία. Με 

άιια ιφγηα, ν επηρεηξεκαηίαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν άμνλα πξνζέγγηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δχινγα ινηπφλ γίλεηαη θαηαλνεηφ θαη ην πνιππιεζέο ζχλνιν ησλ 

νξηζκψλ πνπ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηελ έξεπλα γηα ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη γηα ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξνπζηάζακε παξαπάλσ. 

Ο ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηία έρεη θαηά θαηξνχο πξνζδηνξηζηεί κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά αιιά θαη ςπρνινγηθά. Ζ έλλνηα ηνπ φξνπ έρεη ζεκεηψζεη ζεκαληηθή αιιαγή 

κε ην πέξαο ησλ εηψλ θαη ν ηξφπνο πνπ ε ιέμε «επηρεηξεκαηίαο» θάληαδε θάπνηε ζην 

λνπ ησλ αλζξψπσλ, δηαθέξεη θαηά πνιχ κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο ζεκεξηλήο επνρήο. Σελ 

πξνζπάζεηα λα παξνπζηάζνπκε ηα ζεκεία πνπ δηαθνξνπνηείηαη ε έλλνηα, έξρεηαη λα 

βνεζήζεη o Bill Sahlman (2011), θαζεγεηήο ζην Harvard Business School, ν νπνίνο 

ππνζηεξίδεη φηη, αλ πάξνπκε δείγκα απφ κία νκάδα αηφκσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ξσηήζνπκε αλ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο επηρεηξεκαηίεο, νη 

πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ζα ηζρπξίδνληαλ πσο είλαη. Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη αλήθνπλ 

απαξαίηεηα ζε απηή ηελ θαηεγνξία, αιιά ζε αληίζεζε κε ηα παιαηφηεξα ρξφληα, ζα 

ήζειαλ λα αλήθνπλ. Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη γίλεη κία «θαπηή εηηθέηα» ζηε 

ζεκεξηλή επνρή γηαηί, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία άιιαμε.  

Παιαηφηεξα ν επηρεηξεκαηίαο θάληαδε ζηα κάηηα ησλ αλζξψπσλ σο θάπνην άηνκν 

ζθιεξφ, ηνικεξφ θαη θπξίσο άληξαο πνπ θαηεχζπλε ηελ επηρείξεζε ρσξίο ηε βνήζεηα 

ηεο θαηάξηηζεο ή ηεο εθπαίδεπζεο. Οη επηρεηξεκαηίεο θάπνηε ζεσξνχληαλ ηδξπηέο 

κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε ηζρπξή αλεμαξηεζία, δίρσο δειαδή λα ρξεηάδνληαη ηε βνήζεηα 

εηδηθψλ ή ηξαπεδηηψλ γηα ελδερφκελε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηέινο θπξηαξρνχζε ε άπνςε 

φηη επηρεηξεκαηίαο γελληφζνπλ, δελ γηλφζνπλ. Σα πξάγκαηα είλαη δηαθνξεηηθά φκσο 

ζήκεξα (πίλαθαο 1.3). Μηα θαηεγνξία απφ επαγγεικαηίεο επηρεηξεκαηίεο αλαδχεηαη 

ζήκεξα, νη νπνίνη βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζην κπαιφ απφ φηη ζηα «θφηζηα» ηνπο θαη νη 

                                                           
24

 Bessant John, Tidd Joe, ―Innovation and entrepreneurship‖, 2
nd

 Edition, Chichester, West Sussex, UK, 

Wiley, 2011 
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νπνίνη έρνπλ εθπαηδεπηεί λα ρξεζηκνπνηνχλ ηφζν ηηο δηάθνξεο κεζφδνπο πνπ 

ππάξρνπλ, φζν θαη ηελ ηερλνινγία γηα λα αλαιχζνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Οη 

λένη απηνί επηρεηξεκαηίεο δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εγεζία.  

Ο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα εγείηαη ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ απηήο. 

Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ν παξαθηλεηήο ηεο νκάδαο θαη έλα κνληέιν, πξφηππν 

ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ νκάδα ηνπ. Οη λένη απηνί επηρεηξεκαηίεο εζηηάδνπλ, εθηφο απφ 

ηελ εγεζία θαη ζην θαιχηεξν κάλαηδκελη. πσο παξαηεξνχκε νη δηαθνξέο αλάκεζα 

ζηηο αληηιήςεηο γηα ηελ έλλνηα απηή είλαη πνιχ κεγάιεο. Ο επηρεηξεκαηίαο παιαηνχ 

ηχπνπ θαίλεηαη λα αλεζπρεί θαηά θχξην ιφγν γηα ην αλ ζα βγάιεη ηα πξνο ην δελ, ελψ ν 

ζεκεξηλφο επηρεηξεκαηίαο έρεη θχξην κέιεκα λα ρηίζεη κηα δηαθεθξηκέλε επηρείξεζε, ε 

νπνία λα δεκηνπξγήζεη πινχην ηφζν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, φζν θαη γηα ηνπο 

επελδπηέο.25 

 

Πίλαθαο 1.3 : Ο επηρεηξεκαηίαο ζήκεξα θαη παιαηφηεξα  

Παιαηφηεξνη Νένη 

Ηδξπηέο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ Πξαγκαηηθφο επηρεηξεκαηίαο 

Αθεληηθφ Ζγέηεο 

«κνλαρηθφο θαβαιάξεο» 
Κνηλσληθφο θαη επηρεηξεκαηηθφο 

networker 

Δθθξηηηθφο (secretive) Αλνηθηφο 

Απηνδχλακνο Πεξίεξγνο 

Βαζίδεηαη ζηε πεπαηεκέλε (Seat on the 

pants) 
Δπηρεηξεκαηηθφ ζρέδην 

Μεκνλσκέλεο απνθάζεηο (Snap 

decisions) 

Οκνθσλία (consensus) 

 

Ηδηνθηήηεο θπξίσο άληξεο Ηδηνθηήηεο άληξεο θαη γπλαίθεο 

Ηδέα (ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ 

βαζίδεηαη ζηηο λέεο, κνλαδηθέο ή 

ηδηφθηεηεο ηδέεο) 

Δθηέιεζε (ε επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ 

δελ βαζίδεηαη ζηηο ηδέεο νη νπνίεο είλαη 

ζπλεζηζκέλεο, αιιά ζηα θαιχηεξα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια) 

Γλσξίδεη ην εκπφξην Γλσξίδεη ηηο επηρεηξήζεηο 

Απηνκαηνπνίεζε (ε ηερλνινγία επηηξέπεη Καηλνηνκία (ε ηερλνινγία επηηξέπεη ζηνπο 

                                                           
25

 Dollinger Marc J., φ.π. 
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ζηηο επηρεηξήζεηο λα απηνκαηνπνηήζνπλ 

ηε δνπιεηά πνπ θάλνπλ νη άλζξσπνη) 

αλζξψπνπο λα θάλνπλ πξάγκαηα πνπ 

δελ έθαλαλ παιαηφηεξα) 

Πεγή: Richman, T. "The Evolution of the Professional Entrepreneur: The 

characteristics of the old-school and new-style company builders laid bare." Inc.‘s the 

State of Small Business Special Issue (1997): 50-53 

 

Αθνχ ινηπφλ παξαηεξήζακε πνηα είλαη ηα ζεκεία πνπ απνθιίλνπλ νη ζεσξήζεηο γηα ηελ 

έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ήξζε ε ψξα λα παξνπζηάζνπκε 

έλα κηθξφ δείγκα απφ ηνπο πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο ηεο έλλνηαο απηήο. 

πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ φξνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, έηζη θαη ζηελ έλλνηα 

επηρεηξεκαηίαο δελ κπνξεί λα δνζεί έλαο θαη κνλαδηθφο νξηζκφο. Τπάξρνπλ πνιινί 

ιφγνη πνπ ζπκβάιινπλ ζην πιήζνο νξηζκψλ, φπσο ην επξχ θάζκα επηζηεκνληθψλ 

θιάδσλ, δηαθνξεηηθά πεδία έξεπλαο, δηαθνξεηηθά παξαδείγκαηα. εκαληηθφηεξνο φκσο 

παξάγσλ είλαη ην πξίζκα κέζα απφ ην νπνίν ν ζπληάθηεο ηνπ νξηζκνχ παξαηεξεί θαη 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ είλαη ην πξψην ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ζε θάζε νξηζκφ.  

Αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο ζπγγξαθείο πνπ παξνπζίαζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ελέξγεηεο 

θαη ην έξγν ησλ επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ νη εμέρνπζεο κνξθέο ησλ Cantillon, Say θαη 

Schumpeter. Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία κπνξεί λα θαηαλνεζεί πην εχθνια κέζα απφ 

ηα θείκελα ησλ ηξηψλ απηψλ πξσηνπφξσλ ζπγγξαθέσλ. πγθεθξηκέλα: 

 Ο Cantillon (1730) πεξηγξάθεη ηνλ επηρεηξεκαηία σο έλα πξφζσπν πνπ 

αγνξάδεη πξψηε χιε ζε κηα γλσζηή ηηκή πξνθεηκέλνπ λα ηελ πσιήζεη ζε κία 

άγλσζηε ηηκή. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Cantillon, ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ην 

άηνκν πνπ αλαδεηά επελδπηηθέο επθαηξίεο κε απφδνζε θαιχηεξε απφ ην κέζν 

φξν. Σν ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ απνηειεί βαζηθή πηπρή γηα λα θαηαηάμεη ν 

επηρεηξεκαηίαο ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 Ο Say (1803) αλαγλψξηζε ηελ θαηλνηνκία σο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν 

ηνπ επηρεηξεκαηία. Ο θαηά Say επηρεηξεκαηίαο είλαη άηνκν ην νπνίν κπνξεί λα 

θάλεη λέα πξάγκαηα, άηνκν πνπ κπνξεί λα θάλεη πνιιά αθφκε θαη κε ιίγα, 

άηνκν πνπ κπνξεί λα απνθηήζεη πνιιά θάλνληαο θάηη κε λέν ή δηαθνξεηηθφ 

ηξφπν. Σέινο, ν Say ζεσξεί ηνλ επηρεηξεκαηία σο νηθνλνκηθφ παξάγνληα ηνπ 

νπνίνπ νη δξαζηεξηφηεηεο δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία. 
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 Ο Schumpeter (1934) είλαη ν ζπγγξαθέαο ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη πην ζπρλά, ε 

ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ήηαλ ν ζπγγξαθέαο 

πνπ επηζήκαλε φηη νη επηρεηξεκαηίεο θαίλεηαη λα έρνπλ θάπνην εξσηθφ φξακα.26 

Υαξαθηήξηζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο σο ηα άηνκα πνπ είλαη ηα πιένλ απαξαίηεηα 

γηα ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο, 

ζπζρέηηζε ηελ θαηλνηνκία κε ηνλ επηρεηξεκαηία κέζσ ηεο εηζαγσγήο ελφο λένπ 

πξντφληνο ή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο, ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο, 

ηελ θαηάθηεζε κηαο λέαο πεγήο πξνκεζεηψλ ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηε 

δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο ζε νπνηαλδήπνηε βηνκεραλία.27  πλεπψο, ν 

θαηά Schumpeter επηρεηξεκαηίαο θέξλεη ην λέν ζηελ αγνξά κέζα απφ ηε 

δεκηνπξγηθή αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο.  

 

Αληίζηνηρα, ππάξρνπλ νξηζκνί φπσο ησλ Kuratko & Hodgetts (2004), νη νπνίνη 

ζεσξνχλ φηη επηρεηξεκαηίαο είλαη εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη, πνπ παξαηεξεί θαη 

αμηνπνηεί ηηο επθαηξίεο, κεηαηξέπεη απηέο ηηο επθαηξίεο ζε εκπνξηθέο ηδέεο, πξνζζέηεη 

αμία κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ, ηελ πξνζπάζεηα, ην θεθάιαην, ή ηηο ηθαλφηεηεο θαη 

αληηκεησπίδεη ηνπο θηλδχλνπο ηεο αληαγσληζηηθήο αγνξάο γηα λα εθαξκφζεη απηέο ηηο 

ηδέεο, 28  ή ησλ Bolton & Thompson (2004), πνπ αλαγλσξίδνπλ ζην πξφζσπν ηνπ 

επηρεηξεκαηία έλα πξφζσπν πνπ ζπλήζσο θαηλνηνκεί θαη δεκηνπξγεί αμία, 

εμεξεπλψληαο ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο. 29  Με ηε ζεηξά ηνπ ν Kirzner (1973) 

δειψλεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο επθαηξίεο, παξά 

απηφο πνπ ηηο δεκηνπξγεί. Αξγφηεξα, ν Gilder (2013) ζεψξεζε φηη ν επηρεηξεκαηίαο 

είλαη έλαο ππεξάλζξσπνο πνπ γλσξίδεη ηνπο θξπθνχο λφκνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη πνπ 

ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν. Δπίζεο, παιεχεη ελάληηα ζηε θηψρεηα κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο.30  

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ινηπφλ λα νξίζνπκε έλαλ επηρεηξεκαηία. Γηα ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, επηρεηξεκαηίαο είλαη έλα πξφζσπν πνπ θαηέρεη κηα 

                                                           
26

 Gündoğdu, Mehmet Çağrı. φ.π. 

27
 Dana Leo Paul, ―World Encyclopedia of Entrepreneurship‖, Publised by Edward Elgar, 2011  

28
 Kuratko Donald F., Richard M. Hodgetts, ―Entrepreneurship: A contemporary approach‖, 3

rd
 Edition, 

Dryden Press, 1995  

29
 Bolton, Bill K., and John Thompson, ―Entrepreneurs: talent, temperament and opportunity‖, 3

rd
 

Edition, Routledge, 2013  

30
 Toma, Sorin-George, Ana-Maria Grigore, and Paul Marinescu. "Economic development and 

entrepreneurship." Procedia Economics and Finance 8 (2014): 436-443 
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επηρείξεζε θαη εγείηαη απηήο. Χζηφζν, νη εηδηθνί ρξεζηκνπνηνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξν 

αξηζκφ ζηνηρείσλ ζηνπο νξηζκνχο ηνπο ζρεηηθά κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Απφ ηε κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρνπκε εληνπίζεη 15 ζηνηρεία πνπ θπξίσο 

αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα ζηνπο νξηζκνχο θαη ηα νπνία πηζηεχνπκε φηη είλαη ηα πιένλ 

ζρεηηθά γηα  ηνλ φξν.31 Σα ζηνηρεία απηά παξαηίζεληαη ζηνλ πίλαθα 1.4.   

 

Πίλαθαο 1.4 : Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζπρλφηεξα ζηνπο νξηζκνχο ηνπ 

«επηρεηξεκαηία»  

ηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ έλαλ 

επηρεηξεκαηία 
πγγξαθέαο 

Καηλνηνκία Schumpeter, Drucker, Julien 

Ρίζθν Knight 

πληνληζκφο ησλ πφξσλ γηα ηελ 

παξαγσγή, νξγαλσηήο ζπληειεζηψλ 

παξαγσγήο 

Cantillon, Casson 

Γεκηνπξγία αμίαο Say, Bruyat and Julien, Fayolle 

Οξακαηηθή ζθέςε (projective and 

visionary thinking) 
Longenecker and Schoen, Filion 

πγθεληξσκέλνο ζην έξγν Baty 

Ζγεζία Hornaday and Aboud 

Γπλακφ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο Weber, Baumol, Storey 

Γεκηνπξγία επηρείξεζεο (venture 

creation) 
Smith, Collins and Moore 

Ηθαλφηεηα λα δηαθξίλεη ηηο επθαηξίεο 
Smith, Kirzner, Timmons, Shane and 

Venkataraman 

Γεκηνπξγηθφηεηα Shackle 

Αλεζπρία Lynn, Kets de Vries 

Έιεγρνο McClelland 

Δηζαγσγή ζηελ αιιαγή Mintzberg, Shapiro 

Αληίδξαζε / παξαβαηηθφηεηα Hagen 

                                                           
31

 Filion, Louis Jacques, and Léo-Paul Dana. Defining the entrepreneur: complexity and multi-

dimensional systems: some reflections. HEC Montréal, Chaire d'entrepreneuriat Rogers-J.-A.-Bombardier, 

2008 
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Πεγή: Filion, Louis Jacques, and Léo-Paul Dana. Defining the entrepreneur: complexity 

and multi-dimensional systems: some reflections. HEC Montréal, Chaire 

d'entrepreneuriat Rogers-J.-A.-Bombardier, 2008 

 

1.4 Ζ επηρεηξεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα 

 

Ζ ζηεξενηππηθή εηθφλα ηνπ επηρεηξεκαηία είλαη έλα απζφξκεην άηνκν, εμσζηξεθή, πνπ 

ελεξγεί δηαηζζεηηθά, εκπλένληαο θαη παξαθηλψληαο (παξέρεη θίλεηξα) άιινπο γηα λα 

ηνπο βνεζήζεη λα πινπνηήζνπλ ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη λα θάλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ηνπο ηδέεο λα απνδψζνπλ θαξπνχο. Δίλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί θαλείο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο σο δηαθνξεηηθνχο απφ ηελ ππφινηπε θνηλφηεηα, σο «μερσξηζηνχο», 

ιφγσ ηνπ ραξίζκαηνο λα παξαρσξείηαη ε επηηπρία πάλσ ηνπο. πρλά ραξαθηεξίδνληαη 

σο πξφηππα, άλζξσπνη ηνπο νπνίνπο ζαπκάδνπκε θαη νη ππφινηπνη παξαθηλνχληαη λα 

θηινδνμνχλ λα γίλνπλ φπσο εθείλνη. Αιιά πξέπεη λα ηεζεί ην εξψηεκα αλ απηή ε εηθφλα 

είλαη κηα αιεζηλή αληαλάθιαζε ηνπ πξαγκαηηθά θαηλνηφκνπ θαη δεκηνπξγηθνχ 

επηρεηξεκαηία, ή αλ πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα κχζν. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ 

θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ (εκθαλίδνπλ) απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ 

επηρεηξεκαηία, αιιά έρνπλ απνηχρεη ζηελ επηρείξεζε. Πξάγκαηη, πνιινί επηηπρεκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο απνηπγράλνπλ πξνηνχ πξνρσξήζνπλ ζε ζεακαηηθή επηηπρία. Δπηπιένλ, 

είλαη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηεί αλ ππάξρεη ή φρη επηρεηξεκαηηθφ πξνθίι 

πξνζσπηθφηεηαο.  

Θέινληαο θαλείο λα πεξηγξάςεη έλαλ επηηπρεκέλν επηρεηξεκαηία, ζα παξνπζίαδε έλα 

άηνκν θηιφδνμν, πνπ έρεη κία απνζηνιή θαη θαζνδεγείηαη απφ απηή, είλαη παζηαζκέλνο, 

είλαη ζηξαηεγηθφο θαη φρη κφλν παξνξκεηηθφο, είλαη πνιπκήραλνο θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλνο πξνο ην απνηέιεζκα. Μπνξνχκε λα ζθεθηνχκε πνιιά νλφκαηα 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ 

ν Bill Gates (Microsoft), ν Steve Jobs (Apple) ή ν Jeff Bezos (Amazon). Σα άηνκα απηά 

έρνπλ ζεκεηψζεη έλα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ θνηλσλία, κεηαηξέπνληαο ηηο ηδέεο ηνπο 

ζε πξάμε.32  Αο κειεηήζνπκε φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ παξνπζηάδνπλ απηέο νη 

ζπνπδαίεο πξνζσπηθφηεηεο γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην πξνθίι 

ηνπο. 

                                                           
32

 Bessant John, Tidd Joe, φ.π. 



 
18 

 

Ο McLelland (1992), ν νπνίνο είλαη ςπρνιφγνο, εθπαηδεπκέλνο ζε ζπκπεξηθνξηθέο 

κεζφδνπο επηζηήκεο, κειεηψληαο ηελ επηρεηξεκαηηθή πξνζσπηθφηεηα, πξνζδηφξηζε φηη 

ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ζηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη «ε αλάγθε 

γηα επίηεπμε». Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζε ζέζε λα δνπλ θαη λα δξάζνπλ ζηηο επθαηξίεο 

πνπ ηνπο δίλνληαη, είλαη δηεθδηθεηηθνί θαη επηδεηθλχνπλ δέζκεπζε ζηνπο άιινπο.  

Δπίζεο έρνπλ κηα πςειή ζέζε ειέγρνπ θαη πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα 

γεγνλφηα θαη φρη λα δέρνληαη παζεηηθά απηά πνπ απνλέκεη ε ηχρε επάλσ ηνπο. Καηά 

ζπλέπεηα, ιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο θαη ζπκπεξηθέξνληαη κε πξνιεπηηθφ ηξφπν. Σν 

κεηνλέθηεκα απηνχ είλαη φηη επεηδή αηζζάλνληαη φηη είλαη ζε ζέζε λα ιάβνπλ ηελ 

επηηπρία θαη φηη ζε έλα ζεκαληηθφ βαζκφ λα επεξεάζνπλ ηε δηθή ηνπο κνίξα, κπνξεί λα 

δνπλ πξαγκαηηθά ηηο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπο πάξα πνιχ αηζηφδνμα. Απηφ πηζαλφλ 

λα εμεγεί θαη ηνλ πςειφ θίλδπλν ηεο απνηπρίαο.33  

Απφ δηάθνξεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζρεηηθά κε ην πξνθίι ησλ επηρεηξεκαηηψλ, εηδηθά 

απφ ην πεδίν ηεο ςπρνινγίαο θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπνπδψλ, ζχκθσλα κε ηνλ  

Driessen (2005),  ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηθαλφηεηεο: 

 Αλάγθε γηα επηηεχγκαηα 

 Αλάγθε γηα απηνλνκία, ηζρπξή επηζπκία αλεμαξηεζίαο  

 Αλάγθε γηα εμνπζία 

 Απηνπεπνίζεζε, απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 

 Αλάιεςε θηλδχλνπ, ξίζθν 

 Δπειημία (ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο αιιαγέο ηνπ πεξηβάιινληνο) 

 Γεκηνπξγηθφηεηα (δπλαηφηεηα λα πηνζεηήζνπλ κηα άπνςε απφ κηα δηαθνξεηηθή 

νπηηθή γσλία, ή αθφκε θαιχηεξα λα κεηαηξέςνπλ πξνβιήκαηα ζε λέεο 

επθαηξίεο) 

 Κνηλσληθφο πξνζαλαηνιηζκφο (πεξηιακβάλεη ηελ θαηαλφεζε φηη ε ζχλδεζε κε 

άιινπο αλζξψπνπο είλαη απαξαίηεηε γηα λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο) 

 Αληνρή (ηθαλφηεηα λα ζπλερίζεη ξεηά, αθφκε θαη αλ ππάξρνπλ απνηπρίεο) 

 Δπαηζζεηνπνίεζε αγνξάο (ηθαλφηεηα λα «ζπκπάζρνπλ» κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ ή δπλεηηθψλ πειαηψλ θαη λα ηηο ζπλδέζνπλ κε ηελ επηρείξεζε) 

ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά ζα κπνξνχζε λα εκπεξηέρεηαη επίζεο, ε πεξηέξγεηα θαη ε 

ηάζε λα παξαβαίλεηο ηνπο θαλφλεο, θαζψο νη επηρεηξεκαηίεο, θάζε άιιν παξά  

ραξαθηεξίδνληαη σο άηνκα πνπ αθνινπζνχλ ηελ πεπαηεκέλε. Δίλαη ινγηθφ φηη απηνί 
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πνπ παξαβαίλνπλ ηνπο θαλφλεο είλαη θαιά ηνπνζεηεκέλνη γηα λα μεθηλήζνπλ 

επηρείξεζε. Οη επηρεηξεκαηίεο είλαη πεξηζζφηεξν άλεηνη λα ζέηνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο 

θαλφλεο απφ ην λα πεξηνξίδνληαη ζηα φξηα πνπ έρνπλ ηεζεί απφ άιινπο θαη ζπρλά 

έρνπλ ιίγν ζεβαζκφ γηα ηελ εμνπζία.34 

Οη ηθαλφηεηεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά θαζηζηνχλ έλαλ επηρεηξεκαηία επηηπρεκέλν.35 

Φπζηθά, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφ φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα είλαη 

επηηπρεκέλνο έλαο επηρεηξεκαηίαο είλαη λα γλσξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο 

ηθαλφηεηέο ηνπ, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ηα εθκεηαιιεπηεί θαη λα ηα αμηνπνηήζεη. 

κσο, θαζψο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία δπλακηθή έλλνηα, δελ κπνξνχκε λα 

ζεσξήζνπκε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ σο ζηαηηθά. πγθεθξηκέλα, αδηακθηζβήηεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά 

είλαη ζρεηηθά, αιιά ε έξεπλα δελ έρεη βξεη πεηζηηθέο απαληήζεηο σο πξνο ην αλ είλαη 

φια απαξαίηεηα. Αλ ιφγνπ ράξε κεξηθά γλσξίζκαηα είλαη πην ζεκαληηθά γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία ή αλ ε ζρεηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ δηαθνξεηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κπνξεί λα αιιάμεη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε παξνπζηαδφκελεο 

θαηαζηάζεηο (π.ρ. αλ ε επηρείξεζε είλαη λενζπζηαζείζα ή ψξηκε, αλ ν επηρεηξεκαηίαο 

έρεη θνηλσληθή ππνζηήξημε ή φρη, θ.α.).  

Οη επηρεηξεκαηίεο δελ είλαη κία νκνηνγελή νκάδα, πξνέξρνληαη απφ πνιχ δηαθνξεηηθά 

ππφβαζξα θαη έρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο. Αμίδεη επίζεο λα εμεηαζηεί αλ ε 

θνηλσληθή αλάπηπμε παίδεη θάπνην ξφιν ζηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηψλ. Ζ πξνδηάζεζε 

ελφο αηφκνπ λα είλαη επηρεηξεκαηηθφ, απφ ηελ άπνςε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, 

θαίλεηαη λα είλαη ζεκαληηθή, αιιά είλαη απίζαλν λα είλαη ην κνλαδηθφ ζεκαληηθφ, αλ ην 

εμεηάζνπκε απνκνλψλνληαο ηνπο άιινπο παξάγνληεο θαη εκπεηξίεο. Σν δήηεκα ινηπφλ 

είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθν θαη εμαξηάηαη απφ εζσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη 

εμσηεξηθέο ζπλζήθεο.  
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1.5 Κίλεηξα επηρεηξεκαηηψλ 

 

Αδηακθηζβήηεην είλαη ην γεγνλφο φηη, ελψ πνιινί άλζξσπνη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη ε 

δεκηνπξγία ηεο δηθήο ηνπο επηρείξεζεο είλαη κία επηινγή ζηαδηνδξνκίαο, ιίγνη 

πξαγκαηηθά πξνρσξνχλ ζηελ πινπνίεζή ηεο. Γηα λα θαηαλνήζνπκε ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο, σο εθ ηνχηνπ, είλαη απαξαίηεην λα θαηαλνήζνπκε πνηνη παξάγνληεο 

ηνπο παξαθίλεζαλ λα πξνρσξήζνπλ πξάγκαηη ζε απηφ ην βήκα.  

πρλά ππνζέηνπκε φηη ην θέξδνο είλαη ην θίλεηξν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, άιια απηφ ζα 

ήηαλ έλα επηθίλδπλν ζπκπέξαζκα, ππφζεζε. Δίδακε φηη νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ αλάγθε 

γηα επηηεχγκαηα θαη ελψ έλαο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα κεηξάεη ηελ επηηπρία ζε φξνπο 

θεξδψλ, θάπνηνο άιινο κπνξεί λα ηε κεηξάεη φζνλ αθνξά ηελ εθπιήξσζε ησλ 

θηινδνμηψλ ηνπ. Δπίηεπγκα ζεκαίλεη δηαθνξεηηθά πξάγκαηα ζε θάζε άλζξσπν. 

Πξάγκαηη, γηα πνιινχο επηρεηξεκαηίεο, ην λα γίλνπλ πινχζηνη κπνξεί λα κελ είλαη 

απηνζθνπφο, αιιά κάιινλ ην κέζν κε ην νπνίν ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα απνδείμεη 

φηη έρεη επηηχρεη κε ηε δεκηνπξγία ελφο βηψζηκνπ νξγαληζκνχ.36 

Πξνηνχ πξνβεί ζην ιεγφκελν «πξψην βήκα» ν δπλεηηθφο επηρεηξεκαηίαο, ζα πξέπεη λα 

πάξεη κηα ζεκαληηθή απφθαζε πνπ ελδερνκέλσο λα ηνπ αιιάμεη ηελ δσή. Θα πξέπεη 

λα εμεηάζνπλ ηη ειπίδνπλ λα επηηχρνπλ, πνηα είλαη ε πηζαλφηεηα λα ην επηηχρνπλ, ηη 

θηλδχλνπο ζα ρξεηαζηεί λα αλαιάβνπλ θαη πφζν άλεηνη είλαη κε ην επίπεδν απηφ ηνπ 

θηλδχλνπ πνπ ζα αλαιάβνπλ. Αθνχγεηαη ζαλ έλαο απιφο ππνινγηζκφο θφζηνπο – 

νθέινπο, αιιά θπζηθά δελ είλαη. Τπάξρνπλ ζπρλά πνιιέο κεηαβιεηέο πνπ πξέπεη λα 

εμεηαζηνχλ θαη πηζαλφλ ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί.  

Παξά ην γεγνλφο φηη ε απφθαζε λα γίλεη θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο είλαη κία αηνκηθή θαη 

πξνζσπηθή ππφζεζε, είλαη δπλαηφ λα δνχκε θάπνηα θνηλά ζηνηρεία ζηνπο «push and 

pull» παξάγνληεο, ή δηαθνξεηηθά παξάγνληεο «ψζεζεο θαη έιμεο» πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζσπηθή απφθαζε λα επηιέμνπλ ηελ απηφ-απαζρφιεζε. Οη παξάγνληεο ψζεζεο 

αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο φπνπ έλα άηνκν σζείηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε αλεξγία, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη έλα 

άηνκν ζηε δεκηνπξγία επηρείξεζεο. Οη παξάγνληεο ψζεζεο πξνέξρνληαη απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζηνηρα, νη παξάγνληεο έιμεο αλαθέξνληαη ζε θαηαζηάζεηο 

φπνπ έλα άηνκν πξνζειθχεηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, έλα άηνκν 

πνπ είρε πάληα φλεηξν λα έρεη ηε δηθή ηνπ επηρείξεζε. Οη παξάγνληεο έιμεο, ζε 

                                                           
36

 Lowe, Robin, and Sue Marriott. φ.π. 



 
21 

 

αληίζεζε κε ηνπο παξάγνληεο ψζεζεο, πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ.37 

Οη παξάγνληεο ινηπφλ απηνί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ πίλαθα 1.5. 

 

Πίλαθαο 1.5 : Παξάγνληεο «ψζεζεο θαη έιμεο»  

Push παξάγνληεο Pull παξάγνληεο 

Πεξηνξηζκνί ζηηο νηθνλνκηθέο απνιαβέο Δξγαζία γηα ηνλ εαπηφ ζνπ 

Δξγαζηαθή αλαζθάιεηα Οηθνλνκηθά νθέιε 

Αληαγσληζκφο ζηελ εξγαζία Δξγαζηαθή ηζνξξνπία 

Πεξηνξηζκφο ζηελ θαξηέξα Αίζζεκα επηηπρίαο 

Ζ έιιεηςε επθαηξηψλ γηα θαηλνηνκία Διεπζεξία γηα θαηλνηνκία 

Έιιεηςε αλαγλψξηζεο θαη πξνζαξκνγήο Απφθηεζε θνηλσληθήο ζέζεο 

Γπζαξέζθεηα κε ηνπο ππεχζπλνπο Δπειημία 

Πεγή: Lowe, Robin, and Sue Marriott. ―Enterprise: entrepreneurship and innovation: 

concepts, contexts and commercialization‖. 1st Edition Published by Elsevier Ltd (2006) 

 

ην ζεκείν απηφ, έρνληαο παξνπζηάζεη ηφζν ηα θπξηφηεξα ραξαθηεξηζηηθά, φζν θαη ηα 

θίλεηξα ηνπ επηρεηξεκαηία, κπνξνχκε λα ζεκεηψζνπκε ηε δηαπίζησζε φηη αληί λα 

ζεσξνχκε δεδνκέλα (fixed) θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά, θάπνηα επηρεηξεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά κπνξεί λα δηδαρζνχλ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνχκε, κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη ηελ νπηηθή καο (αληίιεςε) γηα ηε δσή θαη έηζη ηα επηρεηξεκαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ θαηάζηαζε.  

Ζ αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ησλ 

ζπλζεθψλ ηεο δσήο είλαη πξνθαλήο. Αλ ε ζεσξία ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη έγθπξε, 

ζα είκαζηε ζε ζέζε λα πξνζδηνξίζνπκε ηνπο ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο, αιιά φπσο 

έρνπκε ήδε επηζεκάλεη, απηφ είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα. Δάλ ε 

ζπκπεξηθνξηθή πξνζέγγηζε είλαη έγθπξε, ζα είκαζηε ζε ζέζε λα βνεζήζνπκε ηνπο 

αλζξψπνπο λα κάζνπλ λα είλαη πεξηζζφηεξν επηρεηξεκαηηθνί. 
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1.6 χγθξηζε επηρεηξεκαηία – ελδν-επηρεηξεκαηία - manager 

 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ην έξγν ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζα 

πξνρσξήζνπκε ζε κία ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνπ ελδν-επηρεηξεκαηία θαη 

ηνπ manager. Πξψηα απφ φια φκσο πξέπεη λα δνχκε πνηνο είλαη ν ελδν-

επηρεηξεκαηίαο ή δηαθνξεηηθά intrapreneur. Δζηηάδνπκε ζηνλ ελδν-επηρεηξεκαηία θαη φρη 

ζηνλ manager, γηαηί ν δεχηεξνο είλαη επξέσο γλσζηφο θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Ο ελδν-επηρεηξεκαηίαο ινηπφλ είλαη έλαο «εζσηεξηθφο επηρεηξεκαηίαο», ή 

έλαο επηρεηξεκαηίαο κέζα ζε κία κεγάιε επηρείξεζε, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο ρσξίο λα αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. Οη ελδν-επηρεηξεκαηίεο είλαη ζπλήζσο εξγαδφκελνη κέζα 

ζε κία εηαηξεία, έρνπλ κηα ηδηαίηεξε ηδέα ή project θαη έρνπλ θαηεχζπλζε λα αλαπηχμνπλ 

ην project απηφ, φπσο ζα έθαλε έλαο επηρεηξεκαηίαο.38 Ο φξνο απηφο ζα αλαιπζεί 

πεξαηηέξσ ζε επφκελε ελφηεηα.  

Πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία είλαη 

παξφκνηα κε εθείλα ηνπ ελδν-επηρεηξεκαηία, αθνχ θαη νη δχν δίλνπλ έκθαζε ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηλνηνκία, ηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο 

θαη ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ. Οη δηαθνξέο είλαη, σζηφζν, φηη νη επηρεηξεκαηίεο 

αζρνινχληαη κε ηελ αλάπηπμε, ελψ νη ελδν-επηρεηξεκαηίεο κε ηελ απνθαηάζηαζε, 

επίζεο, νη επηρεηξεκαηίεο θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ ηα εκπφδηα ηεο αγνξάο, ελψ νη 

ελδν-επηρεηξεκαηίεο ηα εκπφδηα κέζα ζηελ εηαηξεία. Ο πίλαθαο 1.6 παξνπζηάδεη ηα 

βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε νκάδαο θαη καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.39 

 

Πίλαθαο 1.6 : χγθξηζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ, ελδν-επηρεηξεκαηηψλ θαη managers  

 Managers Δπηρεηξεκαηίεο 
Δλδν-

επηρεηξεκαηίεο 

Κπξίαξρα θίλεηξα 

Πξνψζεζε θαη 

άιιεο 

παξαδνζηαθέο 

Αλεμαξηεζία, 

επθαηξία λα 

δεκηνπξγήζνπλ θαη 

Αλεμαξηεζία θαη 

ηθαλφηεηα λα 

απμήζνπλ ηηο 
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εηαηξηθέο 

αληακνηβέο, φπσο 

εμνπζία 

ρξήκαηα εηαηξηθέο 

αληακνηβέο 

Υξνληθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο 

Βξαρππξφζεζκεο 

(εβδνκαδηαία, 

κεληαίν, ηξηκεληαίν 

θαη εηήζην νξίδνληα 

πξνγξακκαηηζκνχ) 

Δπηβίσζε θαη 

επίηεπμε 5-10 έηε 

αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο 

Δμαξηάηαη απφ ην 

εηαηξηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα 

Γξαζηεξηφηεηα 

Δθπξνζσπεί θαη 

επνπηεχεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 

ηηο άκεζεο 

ζπκκεηνρέο 

Άκεζεο ζπκκεηνρέο 

Άκεζεο 

ζπκκεηνρέο, 

πεξηζζφηεξν απφ 

εθπξνζψπεζε 

Ρίζθν Πξνζεθηηθφο 
Μέηξηα αλάιεςε 

ξίζθνπ 

Μέηξηα αλάιεςε 

ξίζθνπ 

Κνηλσληθή ζέζε 

(status) 

Δλδηαθέξεηαη γηα 

ηελ θνηλσληθή ζέζε 

(status) 

Γελ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ θνηλσληθή 

ζέζε (status) 

Γελ ελδηαθέξεηαη 

γηα ηελ 

παξαδνζηαθή 

θνηλσληθή ζέζε – 

επηζπκεί 

αλεμαξηεζία 

Απνηπρία θαη 

ιάζε 

Πξνζπαζεί λα 

απνθεχγεη ιάζε θαη 

εθπιήμεηο 

Αληηκεησπίδεη ιάζε 

θαη απνηπρίεο 

Πξνζπαζεί λα 

απνθξχςεη 

επηθίλδπλα 

projects, κέρξη λα 

είλαη έηνηκνο 

Απνθάζεηο 

πλήζσο ζπκθσλεί 

κε ηα αλψηεξα 

ζηειέρε 

management 

Αθνινπζεί ην 

φλεηξν κε ηηο 

απνθάζεηο 

Δίλαη ζε ζέζε λα 

θάλεη ηνπο άιινπο 

λα ζπκθσλήζνπλ 

λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ επίηεπμε ηνπ 

νλείξνπ 

Πνηνπο εμππεξεηεί Άιινπο 
Σνπο ίδηνπο θαη 

πειάηεο 

Σνπο ίδηνπο, 

πειάηεο θαη 

ρνξεγνχο 

Οηθνγέλεηα Σα κέιε ηεο Δπηρεηξεκαηηθέο, Δπηρεηξεκαηηθέο, 
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νηθνγέλεηαο 

εξγάδνληαη γηα 

κεγάινπο 

νξγαληζκνχο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

ρέζεηο 
Ηεξαξρία σο βαζηθή 

ζρέζε 

πλαιιαγέο θαη 

δεκηνπξγία 

ζπκθσληψλ σο 

βαζηθή ζρέζε 

πλαιιαγέο κέζα 

ζηελ ηεξαξρία 

Πεγή: Maritz, Alex. "Entrepreneurial orientation in a franchise system." International 

Business and Economy Conference, Conference proceedings. 2005 

 

 

Μειεηψληαο ηνλ πίλαθα 1.6 κπνξνχκε πιένλ λα πάξνπκε κηα πξψηε εηθφλα γηα ην πνηα 

είλαη ηα ζεκεία εθείλα πνπ απνθιίλνπλ θπξίσο νη δηαθνξεηηθέο απηέο θαηεγνξίεο 

αηφκσλ θαη λα κπνξέζνπκε λα θαηαηάμνπκε έλα άηνκν ζηελ αληίζηνηρε θαηεγνξία, 

κέζα απφ ην γλσξίζκαηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.  

Σέινο, νη ζηνραζηέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κπνξεί λα είλαη εμαίξεηνη εξγαδφκελνη 

αθφκε θαη αλ δελ μεθηλνχλ απφ ηελ αξρή κηα επηρείξεζε. Μπνξεί λα είλαη νη ιεγφκελνη 

«ελδν-επηρεηξεκαηηέο» (intrapreneurs) (εθείλνη πνπ θαηλνηνκνχλ θαη δεκηνπξγνχλ 

αιιαγή κέζα ζε ππάξρνπζα επηρείξεζε), ή νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ησλ θνηλσληθψλ θαη θπβεξλεηηθψλ ζπλζεθψλ. Κάζε κία 

θαηεγνξία έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα.40 

 

1.7 Ο επηρεηξεκαηίαο ζην κέιινλ 

 

 

Ζ ζχιιεςε ηνπ επηρεηξεκαηία έρεη εμειηρζεί κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, αθξηβψο φπσο 

θαη νη νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έρνπλ γίλεη πεξηζζφηεξν πεξίπινθεο.41 Πξηλ απφ 

ρξφληα ην θεθάιαην, ε αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ε απηνπεπνίζεζε, ήηαλ ηα θπξίαξρα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο αηφκνπ πνπ μεθηλά κία επηρείξεζε, κε άιια ιφγηα, ελφο 

επηρεηξεκαηία. Χζηφζν, ζήκεξα, απηέο νη ηδηφηεηεο βνεζνχλ ζηε δηαηήξεζε κηαο 

                                                           
40

 Osborne Shawn, φ.π. 

41
 Uyar, Arzu Safak, and Nevin Deniz. "The perceptions of entrepreneurs on the strategic role of human 

resource management." Procedia-Social and Behavioral Sciences 58 (2012): 914-923 
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επηρείξεζεο κφλν γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν δελ είλαη πνιχ κεγάιν. 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε θξάζε φηη «ην λα ζνπ αλήθεη ην πινίν δελ ζε θάλεη θαη 

απαξαίηεηα ηνλ ηδηνθηήηε, ην θαπεηάλην». Δίλαη ππνρξέσζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ λα εμειίζζνληαη έηζη ψζηε λα γίλνπλ «θαπεηάληνη νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε 

λα επηπιένπλ ην πινίν ηνπο ζην λέν νηθνλνκηθό σθεαλό». (innopreneurs). 

πγθεθξηκέλα, ν παξαδνζηαθφο επηρεηξεκαηίαο νθείιεη ηψξα λα ελεξγεί σο θπλεγφο ηεο 

θαηλνηνκίαο γηα λα είλαη ζε ζέζε,  πξνιεπηηθά λα δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξήζεηο. 

Ηδαληθά απφ ηελ αξρή κέρξη ην ηέινο θάζε θχθινπ δσήο ηεο επηρείξεζεο. Φαίλεηαη 

αλεπαξθέο ην λα κείλεηο σο έλαο παξαδνζηαθφο επηρεηξεκαηίαο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζεηο ζην λεζί ησλ αιιαγψλ.42 

 

Ο λένο ινηπφλ επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα έρεη αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, ηθαλφηεηα 

λα ιχλεη νπνηαδήπνηε πξφθιεζε κε ζπλδπαζκφ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ αλαθέξακε 

παξαπάλσ,43 λα είλαη αλνηρηφκπαινο γηα ηα πάληα θαη λα κπνξεί λα είλαη ελήκεξνο θαη 

εχθνια πξνζαξκφζηκνο ζηηο λέεο ηάζεηο ηεο αγνξάο. Καηαλννχκε ζπλεπψο πσο ν 

ραξαθηήξαο δηαδξακαηίδεη κείδνλα ξφιν ζηελ επηηπρία ηνπ λένπ επηρεηξεκαηία.44 Πξέπεη 

φκσο λα ζεκεησζεί φηη ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα έρεη ρηίζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ κε 

βάζε ηελ απφδνζε, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην πξνζηηφ θφζηνο (affordability).45 Ο λένο 

επηρεηξεκαηίαο δελ εθηειεί απιά ελέξγεηεο, μέξεη αθξηβψο ηη θαη πσο πξέπεη λα θάλεη. 

Δπαλεηιεκκέλα έρνπκε ηνλίδεη φηη νη επηρεηξεκαηίεο απμάλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ 

αγνξά θαη πηέδνπλ ηηο άιιεο εηαηξείεο λα βειηηψζνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο ή λα ηείλνπλ λα θαηλνηνκήζνπλ. Ζ επηηπρία ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ δελ πξνζθέξεη κφλν λέεο επθαηξίεο εξγαζίαο ζηελ θνηλσλία θαη πινχην, 

αιιά θαη κεγαιχηεξε πνηθηιία πξνηηκήζεσλ ζηνπο θαηαλαισηέο.46 Παξφια απηά φκσο, 

ηε ζεκεξηλή επνρή, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ δελ είλαη απηφο πνπ ζα έπξεπε λα 

είλαη. Πνιιά άξζξα έρνπλ δεκηνπξγεζεί κε ζθνπφ λα κειεηήζνπλ εξσηήκαηα φπσο αλ 

έρνπκε ηελ πνιπηέιεηα λα θιείζνπκε ηελ πφξηα ζηνπο ιακπξνχο, κε θίλεηξα επίδνμνπο 

επηρεηξεκαηίεο ησλ νπνίσλ νη ηδέεο ζα κπνξνχζαλ λα αιιάμνπλ ηνλ θφζκν θάπνηα 
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κέξα, ή πνηνη είλαη νη ιφγνη πνπ νη λένη κε σξαίεο ηδέεο θαη φλεηξα ηειηθά αδπλαηνχλ λα 

ηα πξαγκαηνπνηήζνπλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα έρεη δείμεη φηη απηφ αθξηβψο είλαη πνπ 

ζπκβαίλεη ζε φιν ηνλ θφζκν. Νένη άλζξσπνη κε ηηο δπλαηφηεηεο λα γίλνπλ εγέηεο 

επηρεηξήζεσλ, πνιχ ζπρλά δελ είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζνπλ ηα  κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θηψρεηαο θαη ηεο έιιεηςεο πξφζβαζεο ζε γλψζε θαη ππνζηήξημε. Ο θφζκνο ινηπφλ ζα 

ράζεη ηα ηαιέληα ρηιηάδσλ λέσλ αλζξψπσλ πνπ είλαη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο, εθηφο 

εάλ θαηαβιεζνχλ κεγαιχηεξεο πξνζπάζεηεο γηα λα δηδάμεη θαη λα γαινπρήζεη ηελ 

έμππλε θαη κε απηνπεπνίζεζε κεηνλεθηηθή ζέζε ησλ πνιιά ππνζρφκελσλ απηψλ 

λέσλ.47 

 

Γίλεηαη έηζη θαηαλνεηή ε επηηαθηηθή αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη θαη‘ επέθηαζε γηα ηνλ επηρεηξεκαηία. 

Δπηπξφζζεηα, πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη δελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ ήηαλ απαηεψλεο θαη εμαπάηεζαλ πειάηεο, θαηαλαισηέο ή 

αληαγσληζηέο. Οη επηρεηξεκαηίεο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ εηιηθξίλεηα, πλεπκαηηθφηεηα 

θαη εζηθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπλ λα αλζίζνπλ θαη λα επεκεξήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπο48. 

 

Οη λένη επηρεηξεκαηίεο πξνέξρνληαη απφ πνιχ δηαθνξεηηθά ππφβαζξα. Πνιινί απφ 

απηνχο κπνξεί λα είλαη άηνκα πνπ έρνπλ απνκαθξπλζεί απφ έλαλ νξγαληζκφ, λα 

δειεάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε θνηλσληθνχ νλφκαηνο (status), ρξήκαηα ή έιεγρν ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπο δσήο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε, φπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζηελ 

εηζαγσγή, έρεη πξνσζήζεη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ηφζν ζηηο κηθξέο, φζν θαη ζηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ελψ ε ηερλνινγία ησλ πιεξνθνξηψλ ηψξα επηηξέπεη πνιιέο 

κηθξέο λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο λα αληαγσληζηνχλ ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. 

 

1.8 Δίδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 

 

Γηα λα αλζίζεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ππάξρνπλ δχν θχξηεο πξνυπνζέζεηο. Πξψηνλ, 

πξέπεη λα ππάξρεη ειεπζεξία. Διεπζεξία ψζηε λα εγθαζηδξπζεί κηα νηθνλνκηθή 

επηρείξεζε θαη έπεηηα ην άηνκν λα είλαη δεκηνπξγηθφ θαη θαηλνηφκν κε ηελ ελ ιφγσ 
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επηρείξεζε.  Γεχηεξνλ, πξέπεη λα ππάξρεη επεκεξία, δειαδή επλντθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία ζε κηα επηρείξεζε λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα  

αλαπηπρζεί.49 Αθνχ ινηπφλ πεξηγξάςακε ηηο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ 

λα αλζίζεη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ζθφπηκν λα κειεηήζνπκε ηα είδε θαη ηηο κνξθέο 

ηνπ φξνπ απηνχ.  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο 

θαη ην ηξφπν πνπ ζηνρεχεη λα αληιήζεη αμία απφ ηελ αγνξά. ζνλ αθνξά ηψξα ηηο 

κνξθέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ έρνπλ αλαπηπρζεί 

δηάθνξεο κνξθέο θαη απηφ νθείιεηαη ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ν 

επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο, αιιά θαη ζηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηα δηαθξηηά 

γλσξίζκαηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.50  Ο δηαρσξηζκφο ησλ εηδψλ θαη ησλ κνξθψλ 

πνηθίιεη αλάινγα κε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ κειεηεηψλ.  

 

χκθσλα κε ην Global Entrepreneurship Monitor (GEM) (εξεπλεηηθφ πξφγξακκα πνπ 

κειεηά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα), κηα θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ηχπσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ή αλάγθεο. 

Οπζηαζηηθά νη δχν παξαπάλσ ηχπνη απνηεινχλ θίλεηξα ησλ αηφκσλ γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο αλαθέξεηαη ζηελ αμηνπνίεζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ εληνπίδεηαη απφ ην άηνκν θαη αμηνινγείηαη ζην πιαίζην 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ε νπνία πξνθξίλεηαη ηθαλή είηε λα νδεγήζεη ζε 

αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, είηε λα πξνζθέξεη εξγαζηαθή αλεμαξηεζία.  Αληίζηνηρα, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο αλαθέξεηαη ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο άιισλ επηινγψλ εξγαζίαο, δπζαξέζθεηαο κε ηελ 

ππάξρνπζα απαζρφιεζε ή θφβνπ γηα πηζαλή απφιπζε θαη έρεη σο ζηφρν 

βξαρππξφζεζκα, ηε δηαηήξεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ.51 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο 

βαζίδεηαη ζε έλα δχζθνιν πεξηβάιινλ πνπ δίλεη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο, ελψ ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ζρεηίδεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ειθπζηηθψλ 

επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ.52 
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πσο αλαθέξακε ήδε, ππάξρνπλ δηάθνξεο απφςεηο γηα ηα είδε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ πιένλ επηθξαηέζηεξε άπνςε ππνζηεξίδεη φηη ππάξρνπλ δχν 

είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε δεκηνπξγία κηαο 

λέαο επηρείξεζεο (start-up) θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη κέζα ζε κία ήδε 

πθηζηάκελε επηρείξεζε, ε νπνία θαιείηαη «ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα».53 Ο φξνο ελδν-

επηρεηξεκαηηθφηεηα (intrapreneurship) έρεη αλαπηπρζεί πνιχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηξηψλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ θαη αλαθέξεηαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηεμάγνληαη ζην πιαίζην ησλ ππαξρνπζψλ νξγαληζκψλ.54 

 

1.8.1 Δλδν – επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Ζ ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα (επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πιαίζην πθηζηάκελσλ 

επηρεηξήζεσλ) απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νξγαλσηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Μειεηεηέο θαη επαγγεικαηίεο έρνπλ δείμεη ελδηαθέξνλ γηα ην θαηλφκελν απηφ, ράξε ζηελ 

επεξγεηηθή επίδξαζή ηνπ ζηελ αλαδσνγφλεζε θαη επίδνζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 55  Ζ 

ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα ινηπφλ, ή δηαθνξεηηθά εηαηξηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ή εηαηξηθφ 

εγρείξεκα, είλαη ε πξαθηηθή ηεο αλάπηπμεο κηαο λέαο επηρείξεζεο ζην πιαίζην κηαο ήδε 

ππάξρνπζαο νξγάλσζεο, δεκηνπξγψληαο νηθνλνκηθή αμία κε ηελ αμηνπνίεζε κηαο λέαο 

επθαηξίαο. 56  Αλαθέξεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κέζα ζην εζσηεξηθφ κηαο πθηζηάκελεο 

επηρείξεζεο, αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζφο ηεο θαη νδεγεί φρη κφλν ζε λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά θαη ζε άιιεο θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

αλάπηπμε ή αλαβάζκηζε λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ηερλνινγηψλ θαζψο θαη 

αιιαγέο ζηε ζηξαηεγηθή, ζηελ νξγάλσζε θαη ζηελ αληαγσληζηηθή ζηάζε. 57  Σέινο, 

αλαθέξνπκε φηη ηα λέα επηρεηξεκαηηθά εγρεηξήκαηα απνηεινχλ ην πιένλ εμέρνλ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Απηφ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κηα λέα δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ κέζα ζε κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε, κε 
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ηνλ επαλαθαζνξηζκφ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο ή κε ηελ αλάπηπμε 

λέσλ αγνξψλ. Παιαηφηεξεο έξεπλεο ηαμηλνκνχλ ηελ ελδν-επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε 

ηέζζεξηο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη νη εμήο:  

 

1. Νέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα (αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ππάξρνληα πξντφληα ή αγνξέο, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε 

ην επίπεδν απηνλνκίαο ή ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο) 

2. Καηλνηνκία (αλαθέξεηαη ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαηλνηνκίαο, κε έκθαζε 

ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο) 

3. Απηφ-αλαλέσζε (αλαθέξεηαη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ νξγαληζκψλ κέζα απφ 

ηελ αλαλέσζε ησλ βαζηθψλ ηδεψλ πάλσ ζηηο νπνίεο έρνπλ βαζηζηεί) 

4. Πξνλνεηηθφηεηα (αλαθέξεηαη ζηελ πξσηνβνπιία, ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ, ηελ 

αληαγσληζηηθή επηζεηηθφηεηα θαη ηελ ηφικε πνπ αληαλαθιάηαη ζηνλ 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλσηάησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ) 

 

1.8.2 Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Δίλαη, ζε γεληθέο γξακκέο αιήζεηα, φηη ππάξρεη κηα ζαθήο πξνθαηάιεςε ησλ θχισλ 

ζην ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αξρηθά ε ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειή. Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ήηαλ ζρεηηθά ππαλάπηπθηε θαη νη κειέηεο ζπλήζηδαλ λα εξκελεχνπλ 

ηα δεδνκέλα απφ ηελ άπνςε ησλ αξζεληθψλ πξνηχπσλ. 58  Χζηφζν, νη δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δείρλνπλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ 

γπλαηθψλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηα επαθφινπζα πνζνζηά 

απηαπαζρφιεζεο, απμάλνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, ηδηαίηεξα ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο θαη ηηο 

κεηξνπφιεηο. 59   Σν πεξηβάιινλ εξγαζίαο έρεη γίλεη ζηαδηαθά πην επλντθφ γηα ηηο 

γπλαίθεο. Ο ξφινο ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ γίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν εμέρνλ, 

φρη κφλν ζε θιάδνπο φπνπ παξαδνζηαθά δξαζηεξηνπνηνχληαλ νη γπλαίθεο, αιιά θαη ζε 

ιηγφηεξν παξαδνζηαθνχο ηνκείο ή αθφκε θαη θαζφινπ παξαδνζηαθνχο, φπσο ιφγνπ 

ράξε ε κεηαπνίεζε, ε θαηαζθεπή θαη νη κεηαθνξέο.  
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Οη γπλαίθεο αληηκεησπίδνπλ ηδηαίηεξα δεηήκαηα θαη δπλεηηθά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηελ πξνεγνχκελε 

εκπεηξία πνπ δηαζέηνπλ, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ αλάπηπμε θαη πξφζβαζε ζε 

δίθηπα. 60  Χζηφζν, ν ξφινο ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εληζρχεηαη δηαξθψο, 

γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη απφ ηηο κειέηεο ηνπ GEM. πγθεθξηκέλα, θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο θαη δηάθνξνη θνξείο εληείλνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο λα ελζαξξχλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα.61  

 

1.8.3 Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη γίλεη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ 

δηεζλέο πνιηηηζηηθφ θαηλφκελν. Άηνκα κε θνηλσληθή ζπλείδεζε ή άηνκα πνπ έρνπλ γίλεη 

πην επηθπιαθηηθά ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα ησλ θπβεξλήζεσλ θαη επηρεηξήζεσλ λα 

αληηκεησπίδνπλ νπζηαζηηθά ηα ζνβαξά θνηλσληθά πξνβιήκαηα, φπσο ε θηψρεηα, ν 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο ή ην πεξηβάιινλ, ζεκεηψλνπλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.62     

 

Οη ιφγνη πνπ απμάλνπλ ηε δεκνηηθφηεηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη 

πνιινί. Ο πην βαζηθφο ιφγνο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ππάξρεη θάηη εγγελψο ελδηαθέξνλ 

θαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηηο ηζηνξίεο ηνπο. Οη άλζξσπνη έιθνληαη απφ 

ηνπο θνηλσληθνχο επηρεηξεκαηίεο. Αλ θαη ν φξνο «θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα» γίλεηαη 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο, φπσο ήδε αλαθέξακε, ε έλλνηά ηνπ ζεκαίλεη 

δηαθνξεηηθά πξάγκαηα γηα ηνλ θαζέλα. Αξθεηνί άλζξσπνη ζπζρεηίδνπλ ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνθιεηζηηθά κε κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ελψ πνιινί είλαη 

εθείλνη πνπ ζεσξνχλ φηη αλαθέξεηαη ζηελ θνηλσληθή επζχλε πνπ ελζσκαηψλνπλ νη 

ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο.63     
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Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα ζχλζεην θαηλφκελν. Αξρηθά, ζπζρεηίδεηαη κε 

ηελ ελίζρπζε ησλ απαηηήζεσλ δηαθφξσλ ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (stakeholders) ζην 

κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη σο πξνο ηνλ ηνκέα θέξδνπο γηα λα ελζαξξχλεη ηελ 

πηνζέηεζε θνηλσληθά ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο. 64  Ζ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ φπσο ιφγνπ ράξε: ηα 

ηνικεξά επηρεηξεκαηηθά άηνκα πνπ θάλνπλ ηε δηαθνξά, επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνχ ζθνπνχ αθηεξσκέλεο λα πξνζδίδνπλ θεξδνζθνπηθά 

θίλεηξα ζην κε θεξδνζθνπηθφ ηνκέα, λένη ηχπνη θηιαλζξσπηψλ πνπ ππνζηεξίδνπλ 

επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα πνπ κνηάδνπλ κε «ραξηνθπιάθηα επελδχζεσλ» θαη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί πνπ αλαθαιχπηνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, αληιψληαο 

δηδάγκαηα απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν.  

 

Ο νξηζκφο ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ εηήζηα έθζεζε ηνπ GEM 

(Global Entrepreneurship Monitor) είλαη ν αθφινπζνο: «Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

είλαη θάζε απόπεηξα λέαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ή ηε δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο, 

όπσο ε απην - απαζρόιεζε , κηα λέα επηρείξεζε ή ηελ επέθηαζε κηαο ππάξρνπζαο 

θνηλσληθήο επηρείξεζεο από έλα άηνκν, νκάδα αηόκσλ ή εγθαηεζηεκέλε θνηλσληθή 

επηρείξεζε, κε θνηλσληθνύο ή θνηλνηηθνύο ζηόρνπο σο βάζε ηνπ θαη όπνπ ην θέξδνο 

είλαη επελδπκέλν ζηε δξαζηεξηόηεηα ή ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε θαη δελ επηζηξέθεηαη 

ζηνπο επελδπηέο».65  

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε φκσο θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πνηνο είλαη ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο θαη πνηεο είλαη νη 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Ο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο ινηπφλ, είλαη νπνηνδήπνηε 

πξφζσπν, ζε νπνηνλδήπνηε ηνκέα, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηεί ζηξαηεγηθέο πνπ κέζσ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπ, επηδηψθεη θνηλσληθφ ζθνπφ. Πξφθεηηαη δειαδή γηα επηρεηξεκαηία κε 

θνηλσληθή απνζηνιή. Χζηφζν, εμαηηίαο απηήο ηεο απνζηνιήο, αληηκεησπίδεη νξηζκέλεο 

δηαθξηηέο πξνθιήζεηο. Γηα ην θνηλσληθφ επηρεηξεκαηία ε θνηλσληθή απνζηνιή είλαη ξεηή 

θαη θεληξηθή. Απηφ πξνθαλψο επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεηαη θαη αμηνινγεί 

ηηο επθαηξίεο. Βαζηθφ θξηηήξην ινηπφλ γηα ηνλ πξναλαθεξζέληα δελ απνηειεί ε 

δεκηνπξγία πινχηνπ, αιιά ην αληίθηππν ηεο απνζηνιήο ηνπο. 
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Ο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο παίδεη ην ξφιν ηνπ παξάγνληα αιιαγήο ζηνλ θνηλσληθφ 

ηνκέα, κέζσ ησλ εμήο ελεξγεηψλ: 

 

 Τηνζεηεί κηα απνζηνιή γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη λα δηαηεξήζεη ηελ θνηλσληθή 

αμία (θαη φρη κφλν ηδησηηθή αμία) 

 Αλαγλσξίδεη θαη επηδηψθεη λέεο επθαηξίεο γηα λα εμππεξεηήζεη ηελ απνζηνιή ηνπ 

 πκκεηέρεη ζε κηα δηαδηθαζία ζπλερνχο θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο  

 Δλεξγεί κε ηφικε, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηνπο πφξνπο 

 Παξνπζηάδεη κηα απμεκέλε αίζζεζε επζχλεο  

 

ζν πην πνιχ έλα άηνκν ηείλεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο, ηφζν 

πεξηζζφηεξν ηαηξηάδεη κε ην κνληέιν ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία.66   

 

Πξέπεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη έλαο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο δηαθέξεη απφ έλαλ 

παξαδνζηαθφ επηρεηξεκαηία κε δχν ζεκαληηθνχο ηξφπνπο. Πξψηνλ, νη παξαδνζηαθνί 

επηρεηξεκαηίεο ζπρλά ελεξγνχλ θαηά ηξφπν θνηλσληθά ππεχζπλν: δσξίδνπλ ρξήκαηα ζε 

κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, αξλνχληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζε νξηζκέλα είδε 

επηρεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχλ αζθαιή γηα ην πεξηβάιινλ πιηθά θαη πξαθηηθέο, 

κεηαρεηξίδνληαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπο κε αμηνπξέπεηα θαη ζεβαζκφ. ια απηά είλαη 

αμηνζαχκαζηα, αιιά νη πξνζπάζεηέο ηνπο ζπλδένληαη κφλν έκκεζα κε ηα θνηλσληθά 

πξνβιήκαηα.  

 

Οη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο είλαη δηαθνξεηηθνί, δηφηη νη ζηξαηεγηθέο ηνπο κέζσ ηνπ 

εηζνδήκαηφο ηνπο, ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ απνζηνιή ηνπο. πγθεθξηκέλα, κπνξεί είηε 

λα απαζρνινχλ αλζξψπνπο πνπ έρνπλ επηβξάδπλζε εμέιημεο, ρξνλίσο ςπρηθά ή 

ζσκαηηθά πξνβιήκαηα, πνπ καζηίδνληαη απφ ηε θηψρεηα ή πνπ βξίζθνληαη κε άιιν 

ηξφπν ζε κεηνλεθηηθή ζέζε, ή πσινχλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ άκεζν 

αληίθηππν ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ πξφβιεκα (π.ρ. ηελ θαηαζθεπή βνεζεηηθψλ 

ζπζθεπψλ γηα άηνκα πνπ είλαη ζσκαηηθά αλάπεξνη, ή παξέρνπλ ππεξεζίεο θαη 'νίθνλ 

θξνληίδαο πνπ βνεζνχλ ηνπο ειηθησκέλνπο λα κείλνπλ έμσ απφ γεξνθνκεία).  

 

Γεχηεξνλ, νη παξαδνζηαθνί επηρεηξεκαηίεο κεηξνχλ ηελ απφδνζή ηνπο κε νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα. Ζ επηηπρία ή ε απνηπρία ησλ εηαηξεηψλ ηνπο θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα παξάγνπλ θέξδε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη 
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θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο κεηξνχλ ηελ απφδνζή ηνπο κέζα απφ έλα εηθνληθφ κείγκα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ απνηειεζκάησλ. Ζ θεξδνθνξία εμαθνινπζεί λα είλαη 

έλαο ζηφρνο, αιιά δελ είλαη ν κνλαδηθφο ζθνπφο. Δπίζεο, ηα θέξδε επαλεπελδχνληαη 

ζηελ απνζηνιή αληί λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο κεηφρνπο.67 

 

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ ε θξίζηκε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο  

θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηα έγθεηηαη ζηε πξφηαζε αμίαο.68 Τπάξρεη επξεία ζπκθσλία 

φηη νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο νδεγνχληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ηνπο ζηφρνπο. Οη 

ζηφρνη απηνί είλαη ε επηζπκία λα σθειήζνπλ ηελ θνηλσλία κε θάπνην ηξφπν ή ηξφπνπο. 

Απηφο είλαη έλαο άιινο ιφγνο λα πνχκε φηη ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο επηδηψθεη θαηά 

θάπνην ηξφπν λα απμήζεη ηελ «θνηλσληθή επζχλε», δειαδή λα ζπκβάιεη ζηελ επεκεξία 

ηεο αλζξψπηλεο θνηλφηεηαο.69   

 

Σέινο, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηρεηξήζεηο κε θπξίσο θνηλσληθνχο ζηφρνπο, 

ησλ νπνίσλ ηα πιενλάζκαηα επαλεπελδχνληαη γηα ηνπο ζηφρνπο απηνχο ή γηα ηελ 

θνηλφηεηα, αληί λα θαζνδεγνχληαη απφ ηελ αλάγθε λα κεγηζηνπνηήζνπλ ηα θέξδε ησλ 

κεηφρσλ. Λφγσ ηεο δνκήο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπο, είλαη ζε ζέζε λα εμππεξεηήζνπλ 

έλαλ ηξηπιφ ζηφρν πνπ είλαη ε επίηεπμε θεξδνθνξίαο, θνηλσληθέο επηπηψζεηο θαη 

πεξηβαιινληηθή βησζηκφηεηα.  

 

1.8.4 πλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Ζ ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζχλζεην δείθηε ηεο  

 επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ   

  θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  
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 Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ 

 

Έλαο βαζηθφο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ-

ζηαδίσλ. Ο ηχπνο απηφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ππνινγίδεηαη ζε εζληθφ επίπεδν απφ ην 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην ζηάδην εθθίλεζεο 

ελφο λένπ επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Σα άηνκα απηά κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε 

δχν επηκέξνπο θαηεγνξίεο, ηνπο «επίδνμνπο» επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο «λένπο» 

επηρεηξεκαηίεο.  

 

Οη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο είλαη άηνκα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ζρεδηαζκνχ γηα ηελ 

αλάιεςε θαη πινπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο ή κφιηο μεθηλνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Γειαδή, έρνπλ θάλεη θάπνηεο πξνθαηαξθηηθέο 

ελέξγεηεο πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο έλαξμεο ελφο λένπ εγρεηξήκαηνο. Αληίζηνηρα, νη 

λένη επηρεηξεκαηίεο είλαη άηνκα πνπ ε επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηνπνίεζε μεθίλεζε 

πξφζθαηα θαη δελ έρεη ππεξβεί ζε δηάξθεηα ηνπο 42 κήλεο.70 

 

εκαληηθφο επλντθφο παξάγνληαο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ 

απνηειεί ε παγθνζκηνπνίεζε. Ο εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο πξνυπνζέζεηο θαη λα απμήζεη ηηο πηζαλφηεηεο γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπο, ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηελ εγρψξηα αγνξά, ηελ απνξξφθεζε θαη ηε δηάρπζε γλψζεο. Απηφ 

απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη εηδηθά ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, κε ηηο 

ππάξρνπζεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

 

 Καζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

 

Ζ δεχηεξε θαηεγνξία πνπ εκπεξηέρεηαη ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε νπνία δίλεη εηθφλα γηα επφκελν ζηάδην απφ ην 

αξρηθφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ελεξγνπνίεζεο. ε απηή ηελ θαηεγνξία εληάζζνληαη άηνκα 

ηα νπνία είλαη ηδηνθηήηεο θαη δηνηθνχλ κηα επηρείξεζε πνπ έρεη ππεξβεί ηελ ειηθία ησλ 

3,5 εηψλ, ε νπνία ζεσξείηαη έηζη σο «θαζηεξσκέλε επηρείξεζε».  

 

Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο ην γεγνλφο φηη ε ρψξα καο εκθαλίδεη ην πςειφηεξν πνζνζηφ 

θαζηεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο. 
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1.8.5 Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

ηηο κέξεο καο, νινέλα θαη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί ζε φιν ηνλ θφζκν πξνζπαζνχλ λα 

πξνζθέξνπλ ζηελ αγνξά πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ είλαη ιηγφηεξν επηβιαβή γηα ην 

ηνπηθφ θαη παγθφζκην πεξηβάιινλ. Οξγαληζκνί ηφζν ηνπ δεκφζηνπ, φζν θαη ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ πεξηβαιινληηθφ 

ελδηαθέξνλ (θαη θνηλσληθφ), νη ιεγφκελεο «πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο». Οη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ θηλήκαηνο, πξνο πεξηζζφηεξν 

βηψζηκεο κνξθέο παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Οη θπβεξλήζεηο ζπλεηδεηνπνηνχλ ηα 

νθέιε ησλ πξάζηλσλ πξαθηηθψλ, φπσο εμνηθνλφκεζε θφζηνπο απφ ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ησλ πφξσλ ή ηε ρξήζε θαη ηε δηαρείξηζε πιηθνχ. Μπνξνχλ 

επίζεο, κέζσ απηψλ ησλ πξαθηηθψλ, λα απνθνκίζνπλ πεξηζζφηεξα πνηνηηθά νθέιε, 

φπσο βειηησκέλε εηθφλα θαη επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθήο ηνπο ή ηνπ 

πξνγξάκκαηφο ηνπο. Κνξπθαίνη νξγαληζκνί ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα έδεημαλ επίζεο 

ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ησλ πξάζηλσλ πξαθηηθψλ. Πνιιέο 

ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο εξγάδνληαη γηα λα βειηηψζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίδνζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπο θαη νη πξάζηλεο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ήηαλ κηα 

ινγηθή επέθηαζε απηνχ ηνπ έξγνπ.  

 

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα παξέρεη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηε δπλαηφηεηα λα 

ζπλερίζνπλ δπλεηηθά ηηο βηψζηκεο θαη επηηπρεκέλεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο, κε παξάιιειε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Άιισζηε, έλαο απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο ζηφρνπο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη λα απνηξέςεη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ απφ φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. 71  Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ινηπφλ κπνξεί: 

 

 Να δεκηνπξγήζεη ζέζεηο εξγαζίαο θαη λα πξνζθέξεη επθαηξίεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Να απμήζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε, εμνηθνλνκψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

θπζηθνχο πφξνπο θαη  ρξήκαηα. 

 Να κεηψζεη ηε βιάβε ζηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Να επηηξέςεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα εθκεηαιιεπηνχλ λέεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, 

φπσο ιφγνπ ράξε είλαη νη ηνπηθνί, πνιηηεηαθνί θαη νκνζπνλδηαθνί θνξείο. 
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 Να εθκεηαιιεπηεί ηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ γηα θηιηθά πξνο ην 

πεξηβάιινλ πξντφληα, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα, ε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα βηνινγηθά ηξφθηκα.  

 Να δηαηεξήζεη ηα πεξηνξηζκέλα θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία επί ησλ νπνίσλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη νη θνηλφηεηεο εμαξηψληαη γηα λα επηρεηξήζνπλ θαη λα έρνπλ 

πνηφηεηαο δσήο. 

 

Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα απηή φκσο, πξέπεη λα κειεηήζνπκε πνηνη 

είλαη νη «πξάζηλνη» επηρεηξεκαηίεο θαη πνηεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. Οη  πξάζηλνη 

επηρεηξεκαηίεο ινηπφλ, είλαη εθείλνη πνπ μεθηλνχλ επηρεηξήζεηο κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

αεηθνξίαο, κε ηζρπξέο πξάζηλεο αμίεο θαη νη νπνίνη πσινχλ πξάζηλα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Απηέο νη επελδχζεηο ηδησηηθνχ ηνκέα ζηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ 

παξάγνπλ κφλν ηδησηηθά θέξδε, αιιά επίζεο δεκηνπξγνχλ κεγάιεο ζεηηθέο 

εμσηεξηθφηεηεο (externalities) γηα ηελ θνηλσλία, εηδηθά φηαλ δελ ζπκβάιινπλ κφλν ζηε 

δεκηνπξγία ελφο κηθξνχ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο (niche market), αιιά έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαβαζκηζηνχλ γηα λα επηθέξνπλ ηε βηψζηκε κεηαηξνπή κηαο νιφθιεξεο 

βηνκεραλίαο. Οη  πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία, 

θαζψο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο, φπσο αλαθέξακε 

θαη παξαπάλσ. Έρνπλ επίζεο αλαγλσξηζηεί σο θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο αιιαγήο θαη 

ραξαθηεξίδνληαη γηα ηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ πξνζαξκνγή ζηηο λέεο ηδέεο θαη 

αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο πην γξήγνξα, επέιηθηα θαη απνηειεζκαηηθά απφ φ,ηη 

κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο. Απηφ πνπ θάλεη ηνπο πξάζηλνπο επηρεηξεκαηίεο εμαηξεηηθνχο 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν είλαη ε ηζρπξή ζχλδεζε κεηαμχ επαγγεικαηηθψλ θαη 

πξνζσπηθψλ παζψλ θαη αμηψλ ηνπο. Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο κνηξάδνληαη κηα 

ζεκειηψδε πεπνίζεζε ζηε ζεκαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο παξαπάλσ απφ ηελ απζηεξή νηθνλνκηθή επηηπρία.72 

 

Ζ θίλεζε πξνο πεξηβαιινληηθά ππεχζπλεο επηρεηξήζεηο απμάλεηαη ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Καζνδεγνχκελνη απφ ηελ επηζπκία λα ελζσκαηψζνπλ ηηο αξρέο ηεο εηαηξηθήο επζχλεο 

θαη ηεο βησζηκφηεηαο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, πνιινί επηρεηξεκαηίεο δηαπηζηψλνπλ φηη νη 

πξάζηλεο επηρεηξήζεηο είλαη κηα πγηήο επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε, επεηδή κπνξνχλ λα 

δηεηζδχζνπλ ζε λέεο, φζν θαη πθηζηάκελεο αγνξέο. Παξφια απηά φκσο, ππάξρνπλ 

θάπνηεο πξνθιήζεηο γηα ηνπο πξάζηλνπο επηρεηξεκαηίεο. Οη πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο 

ππνθέξνπλ απφ έιιεηςε πξφζβαζεο ηφζν ζην θεθάιαην, φζν θαη  ζηηο ππεξεζίεο ησλ 
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επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ ελζσκάησζε επηρεηξεκαηηψλ θαη γηα ππνςήθηνπο 

επηρεηξεκαηίεο. Δπηπιένλ, νη πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο ζπρλά απνηπγράλνπλ λα ιάβνπλ 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο πξάζηλεο επηινγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, επεηδή ηα 

πεξηζζφηεξα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο ή ρξεκαηνδφηεζεο, δελ είλαη ελήκεξα γηα ην αλ 

ππάξρνπλ απηέο νη επθαηξίεο ζηελ αγνξά, ή φρη. Με άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πεξηνξίδεηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη 

κπνξεί είηε λα επηβξαδχλνπλ, είηε λα παξεκπνδίζνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. Οη νηθνλνκηθνί 

θξαγκνί είλαη ίζσο ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη θπξίσο νη 

εμήο: 

 

1. Οη  πξάζηλεο ηερλνινγίεο ζπρλά απαηηνχλ ηε ζπγθξφηεζε κηαο θξίζηκεο κάδαο 

ηεο γλψζεο, (δηεπηζηεκνληθή) αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ πνπ είλαη δχζθνιε ε 

πξφζβαζε. Απφ απηή ηελ άπνςε, ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξέπεη λα 

αθηεξσζνχλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ, γηα ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηερλνγλσζίαο, θαζψο θαη γηα 

ηελ ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο λέεο πξάζηλεο ηερλνινγίεο θαη 

ππεξεζίεο θαη ην δπλακηθφ ηνπο ζηελ αγνξά. 

2. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλεπάγεηαη ηεξάζηηα έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(R&D), παξαγσγή θαη θφζηνο εκπνξεπκαηνπνίεζεο, ηδίσο ζηνπο ηνκείο ηεο 

ελέξγεηαο. Οη νηθνλνκηθέο αβεβαηφηεηεο πνπ ζπλήζσο ραξαθηεξίδνπλ ηηο 

επελδχζεηο ζηελ πξάζηλε επηρείξεζε κπνξεί λα είλαη αξθεηά πςειέο γηα λα 

απνζαξξχλεη ηελ αλάιεςε ηνπ θηλδχλνπ απφ ηδηψηεο ή αθφκα θαη δεκφζηνπο 

επελδπηέο. 

3. Ζ κεηάβαζε πξνο κηα πξάζηλε νηθνλνκία δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

αδξάλεηαο θαη αληίζηαζε (πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο ηνκείο πνπ ζα πξέπεη λα 

αλαιάβεη ην θφζηνο γηα απηή ηε κεηάβαζε) πνπ κπνξεί λα επηβξαδχλεη ή λα 

εκπνδίζεη ηελ αλάπηπμε ησλ πξάζηλσλ αγνξψλ θαη θαηά ζπλέπεηα, λα 

απνζαξξχλεη ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

4. Mε νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, φπσο γηα παξάδεηγκα θάπνηεο βαζηθέο ππνδνκέο 

δηθηχσλ (ελέξγεηα, κεηαθνξέο, θιπ) λα κελ ππάξρνπλ ή λα είλαη αδχλακεο, ή 

λα ππάξρεη έιιεηςε νξηζκέλσλ θπζηθψλ πφξσλ ή αθαηέξγαζησλ πιηθψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα νξηζκέλεο πξάζηλεο ηερλνινγίεο.73  
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Σν πεξίγξακκα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο παξακέλεη κάιινλ 

αζαθή, θπξίσο ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη δηαθνξνπνηείηαη αλάινγα κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θάζε ρψξαο ή αθφκε θαη θάζε ηνκέα ζηελ ίδηα ρψξα. Σν θαηλφκελν ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ππνζηήξημε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ησλ επελδπηηθψλ ηδξπκάησλ, πνπ πξνζειθχνληαη απφ ην 

νηθνλνκηθφ δπλακηθφ ησλ θαηλνηφκσλ έξγσλ ζην ηνκέα ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

Γηα λα δψζνπλ ιχζε ινηπφλ ζε απηέο ηηο πξνθιήζεηο νη πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ 

δεκηνπξγήζεη θάπνηα δίθηπα. Σα δίθηπα ησλ επηρεηξεκαηηψλ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα 

ηνπο επηηξέπνπλ λα αληαιιάζνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηά πεξίπησζε λα ζπλεξγάδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα δηθηχνπ γηα ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί ε «Green Gazelles», ή «The food alliance» ζηηο ΖΠΑ.  

 

Ζ πξάζηλε επηρείξεζε παξέρεη πνιιέο δπλαηφηεηεο ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ, φζν θαη 

γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Μπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, λα κεηψζεη ην 

θφζηνο ιεηηνπξγίαο κέζσ ηεο κείσζεο ησλ απνβιήησλ θαη ηεο ξχπαλζεο, θαη λα 

ζπκβάιεη ζηελ πην βηψζηκε ηνπηθή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ παξάιιεια λα δίλεη 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο κηα λέα θαη δηαθνξεηηθή άθξε γηα λα επηηχρνπλ ζηελ αγνξά. Με 

ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε, νη επηρεηξεκαηίεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ ηηο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθέο αγνξέο θαη λα απμήζνπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ 

θαηαλαισηψλ.74  

 

1.8.6 Νεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

H επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ κπνξεί λα νκαδνπνηεζεί ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο, 

πνπ νδεγεί ζε ηξεηο ηχπνπο επηρεηξεκαηηψλ λενιαίαο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο: νη πξν-

επηρεηξεκαηίεο, νη εθθνιαπηφκελνη επηρεηξεκαηίεο θαη νη αλαδπφκελνη επηρεηξεκαηίεο. Οη 

πξν-επηρεηξεκαηίεο πεξηιακβάλνπλ κηα ειηθηαθή νκάδα 15-19 εηψλ (έθεβνη). Απηνί 

είλαη αξράξηνη θαη δελ έρνπλ θαζφινπ ή έρνπλ πνιχ πεξηνξηζκέλε εκπεηξία ζηελ 

ηδηνθηεζία ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπιένλ, είλαη ζπρλά ζε κεηάβαζε απφ ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ζπηηηνχ ή ηεο εθπαίδεπζεο ζηνλ ηφπν εξγαζίαο θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο, κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ επηρεηξνχλ λα 
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ζέζνπλ ζε επηρείξεζε. Οη εθθνιαπηφκελνη επηρεηξεκαηίεο πεξηιακβάλνπλ λένπο 

ελήιηθεο πνπ είλαη ζηε κέζε ηεο δεθαεηίαο ησλ '20 ηνπο. ε αληίζεζε κε ηνπο πξν-

επηρεηξεκαηίεο, απηή ε θαηεγνξία έρεη θάπνηα επηρεηξεκαηηθή εκπεηξία, ηηο δεμηφηεηεο 

θαη ηα θεθάιαηα πνπ ηνπο επηηξέπεη λα ηξέμνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. Σέινο, νη 

αλαδπφκελνη επηρεηξεκαηίεο είλαη εθείλνη ζηα ηέιε ησλ '20 ηνπο, δειαδή ζε ειηθία 26 κε 

29 ρξνλψλ. Απηνί νη επηρεηξεκαηίεο ηεο λενιαίαο είλαη πην ψξηκνη θαη είλαη επίζεο 

πηζαλφ λα έρνπλ ζπζζσξεχζεη δσηηθήο ζεκαζίαο εκπεηξία ζε επηρεηξήζεηο ή ζε άιινπο 

ηνκείο ηεο δσήο. Χο επί ην πιείζηνλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο κειέηεο, νη επηρεηξεκαηίεο ησλ 

λέσλ νξίδνληαη σο λένη απφ 15 έσο 35 εηψλ, νη νπνίνη αλαγλσξίδνπλ κηα επθαηξία γηα 

ηε δεκηνπξγία αμίαο θαη ηνπ πινχηνπ ζε έλα ππάξρνλ νξγαληζκφ ή λέα επηρείξεζε, 

αλεμαξηήησο ηνπ ηνκέα.75 

 

Δίλαη πιένλ επξέσο απνδεθηφ φηη ππάξρνπλ πνιινί θαινί ιφγνη γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ λέσλ. Ζ ελζάξξπλζε ηνπ «επηρεηξεκαηηθνχ 

πλεχκαηνο» ζηνπο λένπο νξίζηεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, σο πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηηπρία ζην ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο, αλάπηπμεο, αληαγσληζηηθφηεηαο θαη  

θαηλνηνκίαο. 76  Πξηλ εμεηάζνπκε φκσο, ηα πηζαλά νθέιε απφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ λέσλ, είλαη ζεκαληηθφ λα έρνπκε θαηαλνήζεη ηη είλαη αθξηβψο ε 

έλλνηα «επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ». ρεηηθφ κε απηφ είλαη ε αλάγθε λα 

θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ελ γέλεη θαη ηεο 

λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, εηδηθφηεξα.  

 

Ζ λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ή αιιηψο επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ, νξίδεηαη σο «ε 

πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηδηνηήησλ, φπσο ε πξσηνβνπιία, ε 

θαηλνηνκία, ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε αλάιεςε θηλδχλσλ ζην πεξηβάιινλ εξγαζίαο, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηηπρία ζε 

απηφ ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ». 

 

Σν Κέληξν γηα ηελ Δθπαίδεπζε ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνζζέηεη φηη: «Η 

απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ησλ λέσλ πξνεηνηκάδεη ηνπο λένπο 

λα είλαη ππεύζπλνη θαη λα απνηεινύλ επηρεηξεκαηηθά άηνκα πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ 
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επηρεηξεκαηίεο ή επηρεηξεκαηηθνί ζηνραζηέο θαη λα ζπκβάινπλ ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ζε βηώζηκεο θνηλόηεηεο».77 

 

Μεηαμχ άιισλ, ε ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γίλεηαη 

θαηαλνεηή, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ην πιήζνο ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ 

επηθέξεη. Μεξηθά εθ ησλ νπνίσλ παξαηίζεληαη σο εμήο: 

 

• Γεκηνπξγεί επθαηξίεο απαζρφιεζεο ηφζν γηα ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, φζν θαη γηα 

άιινπο λένπο 

• Δπηζηξέθεη ηελ αιινηξησκέλε θαη πεξηζσξηνπνηεκέλε λενιαία ζηελ νηθνλνκηθή 

πνξεία 

• Βνεζά ζηελ αληηκεηψπηζε νξηζκέλσλ θνηλσληθν-ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε 

κείσζε ηεο παξαβαηηθφηεηαο, ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεξγία 

• Πξνσζεί ηε θαηλνηνκία θαη ηελ αλζεθηηθφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο λενιαίαο 

• Πξνσζεί ηελ αλαδσνγφλεζε ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο 

• Νένη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζηηο λέεο νηθνλνκηθέο 

επθαηξίεο θαη ηάζεηο 

• Γίλεη ζηνπο λένπο, ηδηαίηεξα ζηνπο πεξηζσξηνπνηεκέλνπο, κηα αίζζεζε φηη αλήθνπλ 

θάπνπ  

• Σν επηρεηξείλ βνεζά ηνπο λένπο, άλδξεο θαη γπλαίθεο, λα αλαπηχμνπλ λέεο δεμηφηεηεο 

θαη εκπεηξίεο πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζε πνιιέο άιιεο πξνθιήζεηο ηεο δσήο . 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ελήιηθεο, νη λένη 

βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. πγθεθξηκέλα, ε λενιαία αληηκεησπίδεη πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζε πφξνπο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ην θεθάιαην. Δπίζεο, νη 

πεξηζζφηεξνη λένη μεθηλνχλ ηελ επηρείξεζή ηνπο κε ρακειφηεξα επίπεδα αξρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη αζρνινχληαη κε έλα ζηελφηεξν θάζκα δξαζηεξηνηήησλ. Σέινο, νη 

πεξηζζφηεξνη λένη άλζξσπνη ζπλήζσο δελ θέξνπλ ηελ εκπεηξία θαη ηηο επαθέο πνπ 

έρνπλ κεγαιχηεξα άηνκα θαη ηείλνπλ λα βαζίδνληαη ζε απιά εξγαιεία δηφηη δελ έρνπλ 

ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ. 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ λέσλ έρεη νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμία. Θεηηθά 

απνηειέζκαηα απηήο απνηεινχλ ε αχμεζε ηεο απηνεθηίκεζεο θαη ηεο επηπρίαο ζηνπο 

λένπο. Απηή ε νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αμία ζα κπνξνχζε λα εληζρπζεί εάλ ζα 
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κπνξνχζαλ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ελ δπλάκεη 

επηρεηξεκαηίεο ησλ λέσλ θαη πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ. Γηα απηφ ην ιφγν έρνπλ 

δεκηνπξγεζεί πνιιά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχλ ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

γίλνληαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί ε έλλνηα απηή. ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ππάξρνπλ πνιιά επηηπρεκέλα πξνγξάκκαηα λεαληθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Αληίζηνηρα, ζηελ Διιάδα πνιινί νξγαληζκνί έρνπλ εθδειψζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο λα ζηεξίμνπλ ηε λεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ δηαθφξσλ 

πξνγξακκάησλ. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπκε ιφγνπ ράξε ην πξφγξακκα 

act4Greece78 ή ην πξφγξακκα egg (enter, grow, go),79ηα νπνία απνηεινχλ έλα απφ ηα 

θιεηδηά γηα ηελ εθθίλεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θπγήο ησλ λέσλ ζην εμσηεξηθφ. 

 

 

1.8.7 Αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Ζ αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα ηδηαίηεξε κνξθή ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο. Λακβάλεη ρψξα φηαλ εξεπλεηέο ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα κε 

θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα απνθαζίδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο 

ηερλνινγίαο πνπ πξνέξρεηαη ή νπζηαζηηθά αλαπηχρζεθε ζην πιαίζην ηνπ ηδξχκαηφο 

ηνπο. Έλαο αθαδεκατθφο επηρεηξεκαηίαο δελ είλαη απιψο έλαο επηζηεκνληθφο 

εξεπλεηήο, αιιά έλαο ελεξγφο ζπκκεηέρσλ ζηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο. 80  Οη 

θπβεξλήζεηο επελδχνπλ κεγάια ρξεκαηηθά πνζά ζε παλεπηζηήκηα, κε ζηφρν ηε 

κεηαηξνπή ηνπο ζε θηλεηήξεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.81 

 

Με κηα πξψηε καηηά, ν νξηζκφο ηνπ «αθαδεκατθνχ επηρεηξεκαηία» θαίλεηαη απιφο. Ζ 

αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα παλεπηζηήκην επηζηήκνλαο, ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο έλαο θαζεγεηήο, κεξηθέο θνξέο έλαο δηδαθηνξηθφο θνηηεηήο ή έλαο 
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κεηαδηδαθηνξηθφο εξεπλεηήο, ν νπνίνο δεκηνπξγεί κηα επηρεηξεκαηηθή εηαηξεία, 

πξνθεηκέλνπ λα εκπνξεπκαηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ.  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηα παλεπηζηήκηα έρνπλ δείμεη απμαλφκελν ελζνπζηαζκφ γηα ηηο 

κνξθέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 82  Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ζηα 

παλεπηζηήκηα έρνπλ πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο, ησλ 

θνξέσλ ράξαμεο πνιηηηθήο, θαη πην πξφζθαηα ηνπ επξχ θνηλνχ, σο απνηέιεζκα ηεο 

εληππσζηαθήο αλάπηπμεο.83 Τπάξρεη επξεία παγθφζκηα ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηελ αμία 

ηεο πξνψζεζεο ή εκπνξεπκαηνπνίεζεο ηεο γλψζεο θαη ηεο έξεπλαο πνπ παξάγεηαη ζε 

δεκφζηα θαη ηδησηηθά παλεπηζηήκηα. 

  

Ζ αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο γεληθφο φξνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνζπάζεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα παλεπηζηήκηα θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο ζηε 

βηνκεραλία αλαιακβάλνπλ, κε ηελ ειπίδα ηεο εκπνξεπκαηνπνίεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο παλεπηζηεκηαθήο έξεπλαο. Ζ βαζηθή αξρή πίζσ απφ ηελ 

αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη φηη έλα επξχ θάζκα ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο 

ιακβάλεη ρψξα εληφο ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη θάπνηα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο κπνξεί λα έρνπλ εκπνξηθέο εθαξκνγέο ηθαλέο λα απνθέξνπλ έζνδα γηα εθείλα 

ηα παλεπηζηήκηα. Απηή ε ηάζε ησλ παλεπηζηεκίσλ λα ιεηηνπξγνχλ σο θαηαιχηεο γηα 

ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη σο ζπληειεζηέο πνπ παξάγνπλ έζνδα, βξίζθεηαη 

ζην επίθεληξν ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αθαδεκατθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

 

1.9 Καηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα 

 

 

Οη θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ ζε εζληθφ επίπεδν. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο 

αλφδνπ ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ νθείιεηαη ζηελ θαηλνηνκία, ηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη ε 

βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ψζηε λα επέιζεη ε θαηλνηνκία είλαη 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο ε επηρείξεζε είλαη ε βαζηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο 
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θαηλνηνκίαο. Μειέηεο ηνλίδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε ζρέζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο, 

έξεπλαο θαη επηρεηξεκαηηθήο πξνζπάζεηαο, κε ζηφρν ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ζ θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ 

είλαη κφλν αηνκηθέο, αιιά θαη ζπλεξγαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πεξηζζφηεξεο 

θαηλνηνκίεο είλαη ζπιινγηθά επηηεχγκαηα ησλ πξνζπαζεηψλ πνιιψλ θνξέσλ πνπ 

εξγάδνληαη καδί γηα κηα παξαηεηακέλε ρξνληθή πεξίνδν.84 

 

Ζ θαηλνηνκία έρεη αλαπφζπαζηα ζπλδεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα κε ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηηο επηρεηξήζεηο. Γελ 

απνηειεί απιά κηα επξέσο απνδεθηή έλλνηα θαη πξαθηηθή, αιιά είλαη πξνυπφζεζε γηα 

ηελ επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, δεδνκέλνπ ηνπ ηαρέσο κεηαβαιιφκελνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. Έλα κεγάιν κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζπλεπάγεηαη ζίγνπξα, ηελ θαηλνηνκία θαη νκνίσο, νη επηρεηξεκαηίεο 

είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο. Δίλαη δπλαηφ λα παξαηεξεζεί 

ζχγθιηζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηδίσο φηαλ ν ζηφρνο ηεο 

πνιηηηθήο είλαη λα πξνσζήζεη λέεο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο πςειήο αλάπηπμεο. 

 

Πξνθεηκέλνπ λα νξίζνπκε ηελ έλλνηα ηεο «θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο», είλαη 

ζθφπηκν λα αλαιχζνπκε ηνπο φξνπο απηήο κεκνλσκέλα. Ο πξψηνο φξνο είλαη ε 

θαηλνηνκία, ε νπνία είλαη «ε εθαξκνγή ελφο λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο 

ή ππεξεζίαο,  δηαδηθαζίαο, κηα λέα κέζνδνο marketing, ή κηα λέα νξγαλσηηθή κέζνδνο 

ζηηο πξαθηηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ». Ο δεχηεξνο φξνο δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ νπνία πξνσζνχλ νη επηρεηξεκαηίεο πνπ είλαη «εθείλα ηα άηνκα, 

ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ πνπ επηδηψθνπλ λα δεκηνπξγήζνπλ αμία, κέζσ ηεο 

δεκηνπξγίαο ή ηεο επέθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε ηνλ εληνπηζκφ θαη 

ηελ αμηνπνίεζε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ ή αγνξψλ». Ο ζπλδπαζκφο ησλ δχν 

παξαπάλσ φξσλ, δειαδή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, έρεη 

απνηέιεζκα ηελ θαηλνηφκν επηρεηξεκαηηθφηεηα, πνπ είλαη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ 

βαζίδνληαη ζε λέεο θαηλνηφκεο ηδέεο.85  
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Ο θπξηφηεξνο ίζσο εθθξαζηήο ηεο ζχλδεζεο ησλ δχν απηψλ φξσλ, δειαδή ηεο 

θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, είλαη ν Schumpeter.86 Ο ίδηνο ζην έξγν ηνπ δειψλεη 

φηη νη θαηλνηνκίεο, σο δπλακηθφ ζηνηρείν ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, νδεγνχλ ζηε 

ιεγφκελε δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή θαη εκθαλίδνληαη κε ηηο εμήο κνξθέο: 

 Ζ εηζαγσγή ελφο λένπ ή πνηνηηθά θαιχηεξνπ αγαζνχ  

 Ζ εηζαγσγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο  

 Ζ δεκηνπξγία κηαο λέαο αγνξάο  

 Ζ θαηάθηεζε κηαο λέαο πεγήο πξνζθνξάο πξψησλ πιψλ ή εκηθαηεξγαζκέλσλ 

αγαζψλ 

 Ζ δεκηνπξγία ελφο λένπ είδνπο βηνκεραληθήο νξγάλσζεο  

Οη «θαηλνηφκνη επηρεηξεκαηίεο» είλαη ηα άηνκα πνπ αλαγλσξίδνπλ, δίλνπλ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή θαη εμαζθαιίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή αμηνπνίεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη 

ηδεψλ. Σα άηνκα απηά δηαδξακαηίδνπλ δσηηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ο 

θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηίαο, ινηπφλ, είλαη έλα απφ ηα γξαλάδηα ζηε κεραλή πνπ θηλεί ηελ 

νηθνλνκηθή πξφνδν, ρσξίο απηφλ ηνλ ηξνρφ, ην ζχλνιν ηνπ κεραληζκνχ αλάπηπμεο ζα 

αλαθνπεί, φπσο ζε έλα κεραληθφ ξνιφη.87  

 

Ο ξπζκφο ηεο ηερληθήο αιιαγήο δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ην απφζεκα ζε ηερλνινγηθέο 

γλψζεηο, αιιά θαη απφ ηελ παξνπζία ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ 

λα κεηαηξέςνπλ απηή ηε γλψζε ζε πξντφλ ή δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο. Γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο, ε γλψζε «θηιηξάξεηαη» θαη κπνξεί λα πεξηνξίζεη ην ξπζκφ εηζαγσγήο 

θαηλνηνκηψλ, απφ ηηο θαηεζηεκέλεο επηρεηξήζεηο, φπσο είλαη ιφγνπ ράξε ηα 

παλεπηζηήκηα ή νη δεκφζηνη νξγαληζκνί έξεπλαο. Χζηφζν, απηφ δεκηνπξγεί επθαηξίεο 

γηα ηνπο θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη κπνξνχλ λα κεηαηξέςνπλ γεληθή 

ηερλνινγηθή γλψζε ζε θαηλνηνκία πην απνηειεζκαηηθά.88  

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη λα δηαδψζεη ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κε βάζε ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε, πνπ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ε πξνρσξεκέλε 
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ηερλνινγία.89 Ζ θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα νδεγεί ζε ζέζεηο εξγαζίαο πςειφηεξεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζηε δεκηνπξγία πινχηνπ θαη ζε επηρεηξήζεηο κε πςειφηεξα 

πνζνζηά αλάπηπμεο. 90  Ζ επηινγή ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιάδεη ηελ 

αγνξά γηα ηηο αλαθαιχςεηο. Δπεξεάδεη ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ έξεπλα 

θαη αλάπηπμε (R & D) θαη ηηο επελδχζεηο ησλ δπλεηηθψλ αηφκσλ πνπ ζα πηνζεηήζνπλ 

ηηο αλαθαιχςεηο απηέο.91 Σέινο, ε θαηλνηφκνο επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί έλαο απφ 

ηνπο βαζηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη πξέπεη λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο (βειηίσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπζηήκαηνο, δηακφξθσζε νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο), ηδηαίηεξα ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δηαλχνπκε.  

 

1.10 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 

 

 

Ζ Διιεληθή θνηλσλία έρεη καθξά επηρεηξεκαηηθή παξάδνζε θαη αληηκεησπίδεη θηιηθά ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο. Σε δπλαηφηεηα φκσο λα κηιήζνπκε κε αξηζκνχο ζε 

ζέκαηα γχξσ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο, καο παξέρεη ε 

εηήζηα έθζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ δηεμάγεη θάζε ρξφλν ην ΗΟΒΔ. Σν Ίδξπκα 

Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΗΟΒΔ) είλαη ηδησηηθφο, κε θεξδνζθνπηθφο, 

θνηλσθειήο εξεπλεηηθφο νξγαληζκφο θαη ν απνθιεηζηηθφο Διιεληθφο εηαίξνο ζηε δηεζλή 

εξεπλεηηθή θνηλνπξαμία ηνπ GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Σν ΗΟΒΔ 

δεκνζηεχεη ηελ εηήζηα έθζεζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα, αλαιχνληαο 

εκπεηξηθά δεδνκέλα.   

 

χκθσλα ινηπφλ κε ηελ ηειεπηαία έθζεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα (γηα ην 

2014-2015) πξνθχπηνπλ θάπνηα πνζνηηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία καο βνεζνχλ λα 

δηαπηζηψζνπκε ηε πνξεία ηεο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα καο, ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ δηαλχνπκε. πγθεθξηκέλα, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε 

«ζηξνθή» ησλ επηρεηξεκαηηψλ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο.  Ζ ζπλερηδφκελε χθεζε νδήγεζε, ζπγθξηηηθά κε άιιεο 
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ρψξεο, πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν απφ αλάγθε, παξά γηα 

ιφγνπο αμηνπνίεζεο πξαγκαηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Ζ Διιεληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ θηλεηνπνηείηαη απφ ηνλ εληνπηζκφ επθαηξηψλ (30,5%) θηλείηαη ζε 

πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο (54,9%), ελψ 

ζηνλ αληίπνδα ην πνζνζηφ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα ιφγσ 

αλάγθεο (43,6%) θηλείηαη ζε πνιχ πςειφηεξα επίπεδα ζπγθξηηηθά κε ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ θαηλνηνκίαο (23,9%). Γελ είλαη ηπραίν φηη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία 

ζέζε ηεο θαηάηαμεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε φξνπο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο επθαηξίαο θαη ζηε πξψηε ζέζε ηεο θαηάηαμεο ζε φξνπο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο. 

 

Διπηδνθφξν φκσο θαίλεηαη ην γεγνλφο φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

Διιάδα έρεη αξρίζεη λα ζσξαθίδεηαη απέλαληη ζηελ θξίζε. Αλαιπηηθφηεξα, ην πνζνζηφ 

ηνπ πιεζπζκνχ πνπ δειψλεη πσο έρεη δηαθφςεη ή αλαζηείιεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ 

δξαζηεξηφηεηα ην 2014 αλέξρεηαη ζην 2,8% ηνπ πιεζπζκνχ ρακειφηεξα δειαδή απφ 

ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ην 2013 (4,8%) θαη ζε κηθξή απφζηαζε απφ ην κέζν φξν ησλ 

ρσξψλ θαηλνηνκίαο. Δπίζεο, ε Διιάδα θαηαγξάθεη έλαλ απφ ηνπο πςειφηεξνπο δείθηεο 

θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο (12,8% ην 2014). 

Σν ζπγθεθξηκέλν εχξεκα αληαλαθιά ηελ πξαγκαηηθή δνκή ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο 

ζηελ νπνία θπξηαξρνχλ κηθξέο θαη σο επί ην πιείζηνλ νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο.  

 

Απφ ηελ έθζεζε πξνθχπηεη αθφκε φηη ε θξίζε έρεη επεξεάζεη αξλεηηθά ηε 

θαηλνηνκηθφηεηα ησλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φκσο ε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε 

λέεο ηερλνινγίεο απφ ηνπο Έιιελεο θαζηεξσκέλνπο επηρεηξεκαηίεο δελ έρεη επεξεαζηεί. 

Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθφ εχξεκα θαζψο ππνδειψλεη φηη παξ‘ φιεο ηηο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη Έιιελεο θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο, δελ έρεη κεησζεί ε ηθαλφηεηα 

θαη ε δπλαηφηεηά ηνπο λα παξαθνινπζνχλ ηηο δηεζλείο εμειίμεηο ζηε ηερλνινγία. 

 

ζνλ αθνξά ηε ζηξνθή ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθφ, δελ έρνπλ 

θαηνξζψζεη λα θάλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα. Μάιηζηα, ε επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηνλ 

εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα 

ππήξμε πνιχ αξλεηηθή.92  

πλνςίδνληαο, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα καο, 

παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε θαη θαηαμησκέλε θαη 
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αλ «ρηίζνπκε» έλα πξφζθνξν έδαθνο, ζα κπνξέζεη λα επδνθηκήζεη. Καηαζηαιηηθφο 

παξάγνληαο γηα λα επηηεπρηεί ην παξαπάλσ, απνηειεί ην θξάηνο θαη ε πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο. Πξέπεη λα ζπκβάινπλ ηφζν ζηελ εθπαίδεπζε, γηα λα ζέζνπλ ηα θαηάιιεια 

ζεκέιηα γηα κηα επηρεηξεκαηηθή λννηξνπία, φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή γηα λα 

κπνξέζεη λα εληζρχζεη θαη λα βνεζήζεη ηνπο δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο.    
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 2 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ 
 

«Ο αληαγσληζκόο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί έλα πεξηβάιινλ γηα ηελ 

αξηζηεία»  (Porter, 1990) 

 

2.1 Δηζαγσγή  

 

 

ην ζεκεξηλφ θφζκν ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, ε αληαγσληζηηθφηεηα έρεη γίλεη νξφζεκν 

ηφζν γηα ηηο πξνεγκέλεο, φζν θαη γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. Δίλαη θνηλά απνδεθηφ 

φηη ε αγνξά δελ πεξηνξίδεηαη πιένλ ζε κηα ζπγθεθξηκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή. Μηα 

επηρείξεζε δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη ηνλ αληαγσληζκφ κφλν απφ ηηο γεηηνληθέο 

επηρεηξήζεηο ή απφ ηηο επηρεηξήζεηο κέζα ζηε δηθή ηεο πεξηνρή. Ζ αγνξά είλαη πιένλ 

παγθφζκηα θαη αθφκε θαη ε κηθξφηεξε επηρείξεζε αληαγσλίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα αμηνπνηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο ηηο απαξαίηεηεο επθαηξίεο γηα λα 

επηβηψζνπλ θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην παγθφζκην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη 

απαξαίηεην λα θαζνξηζηεί ε ζρεηηθή αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο.93 

 

Ζ είζνδνο ηεο νηθνλνκίαο ζε θάζε παγθνζκηνπνίεζεο έρεη αιιάμεη ξηδηθά ηε θχζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ. Ζ παγθνζκηνπνίεζε έρεη ππνρξεψζεη φιεο ηηο ρψξεο λα απμήζνπλ ηα 

πξφηππα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο απνδνηηθφηεηαο, εμ νπ θαη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ 

θαη ε αλεζπρία γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα.94 Σα έζλε, νη πεξηθέξεηεο θαη νη πφιεηο δελ 

έρνπλ άιιε επηινγή απφ ην λα πξνζπαζνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθέο πξνθεηκέλνπ λα 

επηβηψζνπλ ζηε λέα παγθφζκηα αγνξά. 95  Με άιια ιφγηα, είλαη επηηαθηηθή κηα λέα 

πξννπηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη κηα πην επαγγεικαηηθή δηαρείξηζε 

απηψλ ησλ νληνηήησλ. 96  Θεσξείηαη φηη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 

                                                           
93

 Önsel, Şule, et al., "A new perspective on the competitiveness of nations." Socio-Economic Planning 

Sciences 42.4 (2008): 221-246 

94
 Stanickova, Michaela. "Classifying the EU Competitiveness Factors Using Multivariate Statistical 

Methods." Procedia Economics and Finance 23 (2015): 313-320 

95
 Gardiner B., Martin R. and Tyler P., ―Competitiveness, productivity and economic growth across the 

European regions‖, Regional Studies (2004), 1037- 1059 

96
 Garbarski, L.,―Marketing Management for small and medium enterprise‖, 1999 



 
54 

 

επηρεηξήζεσλ ζε κηα δεδνκέλε πεξηνρή ηεο ρψξαο καθξνπξφζεζκα, επηδξά ζηελ 

άλνδν ηνπ επηπέδνπ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο ζην ζχλνιφ ηεο.97 

 

ε απηφ ινηπφλ ηνλ παγθνζκηνπνηεκέλν θφζκν, νη θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο 

αζρνινχληαη ηδηαίηεξα κε ηε βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ 

νηθνλνκηψλ ηνπο θαη δηαρεηξίδνληαη έμππλα ηνπο παγθφζκηνπο θηλδχλνπο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Χο εθ ηνχηνπ, κηα νινθιεξσκέλε θαη ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ησλ 

εζλψλ ζα επηηξέςεη λα δηαπηζηψζνπλ αλ είλαη απνηειεζκαηηθέο νη πνιηηηθέο ηνπο έλαληη 

εθείλσλ πνπ έρνπλ αλαιεθζεί απφ ηηο άιιεο ρψξεο, λα αμηνινγήζνπλ ηηο επηδφζεηο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα θαη λα αλαιχζνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα έζλε-θαη φρη κφλν νη επηρεηξήζεηο- πξέπεη λα αληαγσληζηνχλ ζηηο δηεζλείο 

αγνξέο. ηε ζπλέρεηα, απηή ε αμηνιφγεζε ζα απνηειέζεη βαζηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα θαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ επελδπηηθψλ ζρεδίσλ.98 

 

Οη εξεπλεηέο, πξνζεγγίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο, ηαμηλφκεζε, παξάγνληεο, κνληέια 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έλα 

νιφθιεξν ζθέινο ηεο επηζηεκνληθήο βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

δελ ππάξρεη νκφθσλε ζπκθσλία ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ή ην κνληέιν ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.99 πσο ινηπφλ αλαθέξζεθε ζην πξψην θεθάιαην κε ηελ έλλνηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλάινγα θαη ε έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη 

ζπλερψο, ρσξίο λα ππάξρεη έλαο θνηλά απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηά ηεο. Μία 

έλλνηα πνπ απνηειεί κείδνλ κέιεκα ηεο νηθνλνκηθήο ζθέςεο θαη ιακβάλεη απμαλφκελε 

πξνζνρή απφ ηνπο επηζηήκνλεο, θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, επηρεηξήζεηο θαη γεληθφ 

πιεζπζκφ ζηε ζεκεξηλή επνρή θπξίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηφηη νη ρψξεο 

αγσλίδνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ αλάπηπμε, ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλεξγίαο, 
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πξνζπαζνχλ λα ζηαζεξνπνηήζνπλ θαη λα αλαδηαξζξψζνπλ ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο 

ηνκείο θαη λα επηθεληξσζνχλ ζηε ζπξξίθλσζε ηεο βηνκεραληθήο βάζεο ηνπο.100 

 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζεσξνχλ ηελ ηδέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζρεηηθά απιή θαη 

εχθνια θαηαλνεηή, κε απνηέιεζκα λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν ρσξίο δεχηεξε ζθέςε. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ εθηεηακέλεο αλεζπρίεο απφ αθαδεκατθνχο θαη νηθνλνκνιφγνπο, φηη 

ε ελ ιφγσ έλλνηα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε έλαλ αθειή θαη απιντθφ ηξφπν. Γηα 

παξάδεηγκα, ν Michael Porter, έλαο εμέρσλ αθαδεκατθφο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην ηνπ Υάξβαξλη, αλαθέξεη: «Πηζηεύσ 

όηη πνιινί θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, όπσο θαη πνιιά ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, βιέπνπλ 

ηηο πεγέο ηεο πξαγκαηηθήο αληαγσληζηηθόηεηαο κέζα από ην ιάζνο πιαίζην». 101 

Καηαλννχκε ζπλεπψο φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη αθφκα αζαθήο θαη δηθνξνχκελε. 

Τπάξρνπλ αθφκα πνιιά αλαπάληεηα εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, παξάγνληεο αληαγσληζηηθφηεηαο, δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαη 

πξαθηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ ελίζρπζή ηεο.102  

 

Δίλαη θνηλά απνδεθηφ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα απνηειεί ζήκεξα πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, 

έλα απφ ηα πην επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά φπνπ κηα νληφηεηα (ρψξα, πεξηνρή ή 

επηρείξεζε) ςάρλεη ζηε παγθφζκηα αξέλα, 103  θαζφηη απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά 

θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ επηδφζεσλ, είλαη θαζνξηζηηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ θαη νη εηαηξείεο θαη γεληθά ν πιεζπζκφο δίλνπλ 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηηο δηεζλείο ζπγθξίζεηο ηεο, κε ζηφρν λα εληνπίδνπλ γξήγνξα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη λα έρνπλ κηα πην ζαθή θαηαλφεζε ηεο ζρεηηθήο επεκεξίαο 

ηνπ έζλνπο ηνπο.104 Γειαδή, έρεη φια ηα απαξαίηεηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα είλαη ζηνλ 

ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ζην θέληξν ησλ ζπδεηήζεσλ απφ ην δεκφζην ηνκέα, αιιά, 

επίζεο θαη απφ ηε δψλε ησλ επηρεηξήζεσλ. 105  Σν γεγνλφο απηφ δηθαηνινγεί ηελ 
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πξνζπάζεηα πνπ έρεη ζεκεησζεί γηα ηελ εμάιεηςε ησλ αλαπάληεησλ εξσηεκάησλ γχξσ 

απφ ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ην κεγάιν 

πιήζνο νξηζκψλ ηεο έλλνηαο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί έλαο ζαθήο θαη θνηλά απνδεθηφο 

νξηζκφο.  

 

2.2 Οξηζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο έρεη εμειηρζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ππάξρνπλ 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Οη εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζηνλ «πξαγκαηηθφ θφζκν», θαζψο θαη ζηνλ «αθαδεκατθφ ηνκέα», νδήγεζαλ ζηε 

δεκηνπξγία θάπνησλ λέσλ ή θαη εκπινπηηζκέλσλ πξνζεγγίζεσλ, πνπ κεηαθξάδνληαη 

ζε λέα, βειηησκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα, ηθαλά λα αγθαιηάζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. 

πσο ήδε αλαθέξζεθε ν ίδηνο ν φξνο παίξλεη έλα δηαθνξεηηθφ νξηζκφ απφ θάζε 

ζπγγξαθέα, κειεηεηή ή νξγαληζκφ πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηεί.  Απφ ηηο «θιαζηθέο» 

πξνζεγγίζεηο ηνπ Michael Porter ή ηνπ Paul Krugman, ζηηο πην πξφζθαηεο, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα παξέκεηλε κηα «εκκνλή», εηδηθά θάησ απφ ηελ πίεζε ηνπ 

παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα πξνρσξήζνπκε ζε κηα κειέηε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, 

πξψηα, είλαη απαξαίηεην λα ζεκεηψζνπκε κεξηθέο απφ ηηο πνιππιεζήο εξκελείεο ηνπ 

φξνπ. Με κία πξψηε έξεπλα, ε πεξηήγεζε ζην δηαδίθηπν αλαδεηψληαο εξκελεία γηα ηνλ 

φξν «αληαγσληζηηθφηεηα», ζα έδεηρλε ην εμήο: ―Αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα θαη 

ε απφδνζε κηαο επηρείξεζεο, ελφο ηνκέα ή κηαο ρψξαο λα πνπιά θαη λα πξνκεζεχεηαη 

αγαζά θαη ππεξεζίεο ζε κηα δεδνκέλε αγνξά, ζε ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 

απφδνζε ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, ηνκέσλ ή ρσξψλ ζηελ ίδηα αγνξά‖. 106   Ο 

ζπγθεθξηκέλνο νξηζκφο φκσο, φπσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δελ είλαη ν 

κνλαδηθφο. Ο πίλαθαο 2.1 έρεη πξνζαξκνζηεί απφ ην πκβνχιην ησλ ΖΠΑ γηα ηελ 

εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα θαη παξνπζηάδεη έλα δείγκα απφ ηηο δηάθνξεο εξκελείεο πνπ 

έρνπλ δνζεί ζηελ έλλνηα απηή.107 
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Πίλαθαο 2.1 :  Οξηζκνί αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Αληαγσληζηηθφηεηα Πεγή 

 

Έλα πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο γλψζεο, πνπ 

αλαιχεη ηα γεγνλφηα θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ 

δηακνξθψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

έζλνπο λα δεκηνπξγήζεη θαη λα 

δηαηεξήζεη έλα πεξηβάιινλ πνπ ζπληεξεί 

πεξηζζφηεξν ηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θαη ηελ επεκεξία γηα ην 

ιαφ ηνπ 

 

 

 

IMD‘s World Competitiveness Yearbook, 

2003 

 

Ζ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα επηηχρεη 

ζηαζεξά πςεινχο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ 

 

 

World Economic Forum, Global 

Competitiveness Report, 1996, pg. 19 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζρεηηθή θαη φρη 

απφιπηε. Δμαξηάηαη απφ ηνπο κεηφρνπο, 

ηηο αμίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ηελ 

νηθνλνκηθή δχλακε πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα δξνπλ θαη λα αληηδξνχλ 

κέζα ζην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη 

ην δπλακηθφ ησλ αλζξψπσλ θαη ηεο 

ηερλνινγίαο ζηελ εθαξκνγή ησλ 

αλαγθαίσλ ζηξαηεγηθψλ αιιαγψλ. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα κπνξεί λα δηαηεξεζεί 

κφλν αλ δηαηεξεζεί ε θαηάιιειε 

ηζνξξνπία κεηαμχ απηψλ ησλ 

παξαγφλησλ, νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη 

αληηθξνπφκελεο θχζεο 

 

 

 

 

 

Feurer, R. and Chaharbaghi, K., 

―Management Decision‖, 1994, Vol. 32, 

No. 2, pp.49 

 

 

 

 

Μηα επηρείξεζε είλαη αληαγσληζηηθή, εάλ 
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κπνξεί λα παξάγεη πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη λα έρεη 

ρακειφηεξν θφζηνο απφ φ, ηη νη εγρψξηνη 

θαη δηεζλείο αληαγσληζηέο. Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ζπλψλπκν κε κηα 

καθξνπξφζεζκε απφδνζε θεξδψλ 

επηρείξεζεο  θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα 

απνδεκηψζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη λα 

παξέρεη ηελ αλψηεξε 

επηζηξνθή ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

 

 

Report of the Select Committee of the 

House of Lords on Overseas Trade, 

1985 

 

Ζ άκεζε θαη κειινληηθή ηθαλφηεηα θαη νη 

επθαηξίεο γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

ζρεδηάζνπλ πξντφληα ζε φιν ηνλ θφζκν 

ησλ νπνίσλ ε ηηκή θαη νη ηδηφηεηεο 

απνηεινχλ έλα πην ειθπζηηθφ παθέην 

απφ εθείλα ησλ μέλσλ θαη εγρψξησλ 

αληαγσληζηψλ 

 

 

European Management Produce and 

Market (also used for defining 

Competitiveness of Enterprises in the 

World Competitiveness Report, 1991, 

IMD and World Economic Forum 

 

 

Δζληθή αληαγσληζηηθφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ ηθαλφηεηα κηαο ρψξαο λα 

δεκηνπξγεί, λα παξάγεη,  λα δηαλέκεη 

πξντφληα ή ππεξεζίεο ζην δηεζλέο 

εκπφξην, ελψ θεξδίδεη απμαλφκελε 

απφδνζε επί ησλ πφξσλ ηεο 

 

 

Scott, B. R. and Lodge, G. C., ―US 

Competitiveness in the World Economy‖, 

1985, pg. 3 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηελ απνδνηηθφηεηα (επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο), φζν 

θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (λα έρεη ηνπο 

ζσζηνχο ζηφρνπο). Δίλαη ε επηινγή ησλ 

βηνκεραληθψλ ζηφρσλ πνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα 

 

 

Buckley, P. J. et al, ―Measures of 

International Competitiveness: A Critical 

Survey‖, Journal of Marketing 

Management, 1988 
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πεξηιακβάλεη ηφζν 

ηα άθξα, φζν θαη ηα κέζα πξνο ηνπο 

ζθνπνχο απηνχο 

 

 

Αληαγσληζηηθφηεηα ζεκαίλεη ζηνηρεία ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, απνηειεζκαηηθφηεηαο 

θαη απνδνηηθφηεηαο. Αιιά δελ είλαη 

απηνζθνπφο ή έλαο ζηφρνο. Δίλαη έλα 

ηζρπξφ κέζν γηα ηελ επίηεπμε ηεο αλφδνπ 

ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

θνηλσληθήο επεκεξίαο - έλα εξγαιείν γηα 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. ε παγθφζκην 

επίπεδν, απμάλνληαο 

ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηεο 

δηεζλνχο εμεηδίθεπζεο, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα παξέρεη ηε βάζε γηα 

ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ησλ ιαψλ ζε έλα 

κε πιεζσξηζηηθφ ηξφπν 

 

 

 

 

 

Competitiveness Advisory Group, 

(Ciampi Group).  ―Enhancing European 

Competitiveness‖. First report to the 

President of the Commission, the Prime 

Ministers and the Heads of State, June 

1995 

 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη σο έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ 

αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο ζηνπο 

αλέξγνπο θαη ζπληειεί ζηελ εμάιεηςε ηεο 

θηψρεηαο 

 

Competitiveness Advisory Group, 

(Ciampi Group). ―Enhancing European 

Competitiveness‖. Second report to the 

President of the Commission, the 

Prime Ministers and the Heads of State, 

December 

1995 

 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ν βαζκφο ζηνλ 

νπνίν έλα έζλνο κπνξεί, θάησ απφ 

ειεχζεξν εκπφξην θαη δίθαηεο ζπλζήθεο 

αγνξάο, λα παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην ησλ 

 

 

 

OECD 
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δηεζλψλ αγνξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα 

δηαηεξεί θαη 

επεθηείλεη ην πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ 

αλζξψπσλ ηνπ, καθξνπξφζεζκα 

 

 

Βηνκεραληθή αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο ή 

βηνκεραλίαο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ ζέηνπλ νη 

μέλνη αληαγσληζηέο 

 

 

 

US Department of Energy 

 

Ζ ηθαλφηεηα λα παξάγεη αγαζά θαη 

ππεξεζίεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ην θξηηήξην 

ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ελψ νη πνιίηεο 

θεξδίδνπλ έλα βηνηηθφ επίπεδν πνπ είλαη 

ηφζν απμαλφκελν, φζν θαη δηαηεξήζηκν 

καθξνπξφζεζκα 

 

 

The First Report to the President and 

Congress, 1992. US Competitiveness 

Policy Council 

 

Ζ ζηήξημε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, βηνκεραληψλ, ησλ 

πεξηθεξεηψλ, ησλ εζλψλ ή ππεξεζληθψλ 

πεξηνρψλ λα δεκηνπξγήζνπλ, ελψ είλαη 

θαη παξακέλνπλ εθηεζεηκέλνη ζην δηεζλή 

αληαγσληζκφ, ζρεηηθά πςειά εηζνδήκαηα 

θαη επίπεδα απαζρφιεζεο 

 

 

 

OECD, 1996. ―Industrial 

Competitiveness: 

Benchmarking Business Environments in 

the Global Economy‖ 

Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο είλαη ε δπλαηφηεηα λα 

παξαδψζεη ζηαζεξά θαη θεξδνθφξα 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ νη πειάηεο 

είλαη πξφζπκνη λα αγνξάζνπλ ζε 

ζχγθξηζε κε εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ 

Department of Enterprise, Trade and 

Employment, UK 
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Πεγή: Garelli, Stéphane. "Competitiveness of nations: the fundamentals." IMD World 

competitiveness yearbook (2003): 702-713 

 

2.3 Δπίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

Οη νξηζκνί πνπ πξνζθέξνληαη ζηε βηβιηνγξαθία παξέρνπλ ηφζν κία κίθξν, φζν θαη 

κάθξν  ρξνηά ηεο «αληαγσληζηηθφηεηαο». Με βάζε ινηπφλ ηε κειέηε ηνπο, παξαηεξείηαη 

φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα. Ζ ηαμηλφκεζε ηεο έλλνηαο 

δηαθέξεη απφ εξεπλεηή ζε εξεπλεηή, αιιά έρεη επηθξαηήζεη ε δηαθνξνπνίεζε ζε 

ηέζζεξα επίπεδα. πγθεθξηκέλα, ε αληαγσληζηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε επίπεδν 

επηρείξεζεο, θιάδνπ, έζλνπο θαη πεξηθέξεηαο. Αλάινγα ινηπφλ, κε ην επίπεδν ην νπνίν 

εξεπλάηε, ππάξρεη θαη δηαθνξεηηθφο νξηζκφο γηα ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.  

 

Γηάγξακκα 2.1 : Σαμηλφκεζε ησλ πεξηνρψλ έξεπλαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

 

Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζεσξνχλ πξνθαλέο φηη ε αλαινγία αλάκεζα ζε κηα ρψξα 

θαη έλαλ νξγαληζκφ είλαη ινγηθή. ηε πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, ην λα πξνζπαζείο λα 

νξίζεηο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο έζλνπο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν ―πξνβιεκαηηθή‖ 

ππφζεζε, απφ ην λα νξίζεηο απηή ηνπ νξγαληζκνχ. Ζ θαηψηαηε γξακκή γηα κηα εηαηξεία 

είλαη θπξηνιεθηηθά ε θάησ γξακκή, δειαδή, εάλ κηα εηαηξεία δελ κπνξεί λα αληέμεη 

νηθνλνκηθά λα πιεξψζεη ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο 

νκνινγηνχρνπο ηεο, ζα βγεη έμσ απφ ην ρψξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Έηζη, φηαλ ιέκε φηη 

κηα εηαηξεία δελ είλαη αληαγσληζηηθή, ελλννχκε φηη ε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά δελ είλαη 

βηψζηκε, φηη αλ δελ βειηηψλεη ηηο επηδφζεηο ηεο, ζα πάςεη λα ππάξρεη. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη ρψξεο, δελ έρνπλ θακία ζαθψο θαζνξηζκέλε θαηψηαηε γξακκή. Χο εθ 

Περιοχζσ ζρευνασ τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ

Ανταγωνιςτικότθτα 
ςε επίπεδο 
επιχείρθςθσ

Ανταγωνιςτικότθτα 
ςε επίπεδο κλάδου

Ανταγωνιςτικότθτα 
ςε επίεπδο ζκνουσ

Ανταγωνιςτικότθτα 
ςε επίπεδο 

περιφζρειασ 
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ηνχηνπ, ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ν φξνο είλαη αξθεηά απιφο, ελ αληηζέζεη κε ην 

καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, φπνπ ε έλλνηα γίλεηαη πην αζαθήο.108 

 

2.3.1 Αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν επηρείξεζεο  

 

Ζ κηθξννηθνλνκηθή ρξνηά ηνπ φξνπ «αληαγσληζηηθφηεηα», κεηαθξάδεηαη ζε 

αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν επηρείξεζεο ή εηαηξείαο. Μηα επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ 

λα είλαη αληαγσληζηηθή πξέπεη λα παξέρεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο γηα ηα νπνία νη 

θαηαλαισηέο ή νη πειάηεο είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ κηα δίθαηε επηζηξνθή ή 

ηηκή. 109  Έλαο ηππηθφο νξηζκφο ζα ήηαλ φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληαγσληζηεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα είλαη θεξδνθφξα 

ζηελ αγνξά.110 Γηα λα κπνξέζεη σζηφζν κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ ζα 

πξέπεη λα έρεη ηε ιεγφκελε ―ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα‖. ηξαηεγηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα επηηπγράλεηαη φηαλ κηα επηρείξεζε δηακνξθψλεη θαη εθαξκφδεη κε 

επηηπρία κηα ζηξαηεγηθή πνπ δεκηνπξγεί αμία. Ζ παξαδνζηαθή δηαρεηξηζηηθή λννηξνπία 

είλαη απίζαλν λα νδεγήζεη κηα επηρείξεζε ζηε ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα. Οη 

δηεπζπληέο πξέπεη λα πηνζεηήζνπλ κηα λέα λννηξνπία κε αμίεο φπσο ε επειημία, ε 

ηαρχηεηα, ε θαηλνηνκία, ε νινθιήξσζε, θαζψο θαη λα αληηκεησπίδνπλ ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ εμειίζζνληαη απφ ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο.111 Ζ αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο 

θαη είλαη ην κέζν πνπ θάλεη ηηο επηρεηξήζεηο πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε λα γίλνπλ 

«αληαγσληζηηθέο» νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα θάλνπλ αλάιπζε ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν 

θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Μηα επηρείξεζε γηα λα κπνξέζεη λα αληαγσληζηεί 

ηηο ππφινηπεο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη αθξηβψο ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηεο, 

ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, αιιά θαη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαθξίλεη ηηο 

επθαηξίεο θαη απεηιέο πνπ πιαηζηψλνπλ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ. Με άιια ιφγηα, 
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κε ηε SWOT αλάιπζε ζα κπνξέζεη λα εθκεηαιιεπηεί επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη απεηιέο 

ηεο αγνξάο, ελψ παξάιιεια λα εζηηάζεη ζηα ζηνηρεία πνπ είλαη δπλαηή θαη λα βειηηψζεη 

ή αθφκε θαη λα εμαιείςεη εθείλα ζηα νπνία πζηεξεί. Ζ αλάιπζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε ηνλ M. Porter (1997), ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο έγθεηηαη ζηελ 

ηθαλφηεηά ηεο λα δηαηεξήζεη ζπζηεκαηηθά ηα πιενλεθηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο πνπ ηεο 

επηηξέπνπλ λα θηάζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα βειηηψζεη κηα δεδνκέλε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ζέζε. πσο ινηπφλ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ε  πξνζέγγηζε 

ηνπ M. Porter ππνζέηεη φηη θάζε εηαηξεία πνπ αληαγσλίδεηαη ζε έλα βηνκεραληθφ ηνκέα 

θαηέρεη κηα αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή. Απηή ε ζηξαηεγηθή κπνξεί λα αλαπηπρζεί ξεηά 

κέζσ κηαο δηαδηθαζίαο ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ή έκκεζα κέζσ ηεο ζπγθεληξσηηθήο 

δξάζεο ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο εηαηξείαο. Με βάζε ηε δεχηεξε ππφζεζε, ε 

αιπζίδα αμίαο κπνξεί λα νξηζηεί σο κηα ελλνηνινγηθή δνκή πνπ βνεζά λα δηαγλψζνπλ 

ηηο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.112  

 

Γηα λα απεηθνλίζνπκε ηελ πνηθηινκνξθία ησλ πξνζεγγίζεσλ ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

ηεο εηαηξείαο, έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξα κνληέια, ζεκαληηθά δηαθνξεηηθά κεηαμχ ηνπο. 

ηα κνληέια ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εηαηξείαο  πνπ παξνπζηάδνληαη ζπρλά ζηελ 

έξεπλα, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα παίδεη έλα βαζηθφ ξφιν.113  Υαξαθηεξηζηηθά, 

αλαθέξεηαη έλα νινθιεξσκέλν κνληέιν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Flak θαη Glod (2012). 
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Γηάγξακκα 2.2: Δλνπνηεκέλν κνληέιν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο  

Πεγή: Olaf Flak and Grzegorz Głód, ―Verification of the relationships between the 

elements of an integrated model of competitiveness of the company‖, Procedia - Social 

and Behavioral Sciences 207 ( 2015 ) 608 – 631 

 

 

Γηα λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ κνληέιν, είλαη απαξαίηεην λα 

απνκνλψζνπκε ηηο έλλνηεο πνπ απνηεινχλ ηα ζπζηαηηθά ηνπ. πγθεθξηκέλα, ην πξψην - 

ην αληαγσληζηηθφ δπλακηθφ - είλαη πφξνη, ηνπο νπνίνπο ε εηαηξεία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα ρηίζεη, λα δηαηεξήζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο.114 Σν δεχηεξν - ε ζηξαηεγηθή αληαγσληζκνχ - είλαη έλα πξφγξακκα δξάζεο πνπ 

έρεη εγθξηζεί κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, φπσο θαίλεηαη 

ζην δηάγξακκα 2.2. Σν ηξίην, - ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα – είλαη ην απνηέιεζκα 

ηνπ λα θάλεηο θάηη δηαθνξεηηθά ή θαη θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο (γίλεηαη 

εθηελέζηεξε αλαθνξά ζην επφκελν θεθάιαην). Σν ηέηαξην - ε αληαγσληζηηθή 
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ηνπνζέηεζε - λνείηαη σο ηα ζπλζεηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο εηαηξείαο, πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο λα αληαγσληζηεί ηψξα θαη ζην 

κέιινλ.115 

 

πλνςίδνληαο, γηα κηα επηρείξεζε, ε αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε ηθαλφηεηα λα παξάγεη ηα 

ζσζηά πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηεο ζσζηήο πνηφηεηαο, ζηε ζσζηή ηηκή, ζην ζσζηφ 

ρξφλν. εκαίλεη ζπλάληεζε ησλ αλαγθψλ ησλ πειαηψλ πην απνηειεζκαηηθά απφ φηη 

άιιεο επηρεηξήζεηο. 116  Οη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη γηα αγνξέο θαη πφξνπο 

(αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα) θαη ζπλεπψο είλαη ζρεηηθά εχθνιν λα εμεηάζεη θαλείο, 

ζπγθξηηηθά, ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε κεηξψληαο είηε κεξίδηα αγνξψλ (δείθηεο 

επίδνζεο), είηε ην βαζκφ δεκηνπξγίαο θαη ζπζζψξεπζεο αληαγσληζηηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ φπσο θαηλνηνκηθά πξντφληα, δηαδηθαζίεο, θιπ (δείθηεο εηζξνψλ). 

 

2.3.2 Αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν θιάδνπ  

 

Ζ ζεκειηψδεο θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζε πνιιέο απφ ηηο βηνκεραλίεο ηνπ θφζκνπ είλαη 

κεηαβαιιφκελε. ην ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ ηνπίν, ν ξπζκφο ηεο αιιαγήο απηήο είλαη 

ακείιηθηνο θαη δηαξθψο απμάλεηαη. Αθφκα θαη ν θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ κηαο βηνκεραλίαο 

έρεη γίλεη κία πνιχ δχζθνιε δηαδηθαζία.117 Πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζε 

ζχγθξηζε κε ηα ππφινηπα ηξία επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο (επηρείξεζεο, έζλνπο θαη 

πεξηθέξεηαο), ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν θιάδνπ γλσξίδεη κηα ζρεηηθή πζηέξεζε 

απφ άπνςε κειεηψλ θαη εξεπλψλ. Φπζηθά, ην γεγνλφο απηφ δελ κεηψλεη ηε 

ζεκαληηθφηεηά ηεο θαη ηνλ θαηαιπηηθφ ηεο ξφιν ζηα ππφινηπα επίπεδα 

αληαγσληζηηθφηεηαο.  

ε κέζν ινηπφλ επίπεδν, ν θιάδνο ή ε βηνκεραλία κηαο ρψξαο απνηειείηαη απφ κηα 

νκάδα επηρεηξήζεσλ πνπ αληαγσλίδνληαη φρη κφλν κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη σο ζχλνιν κε 

αληίζηνηρεο βηνκεραλίεο άιισλ ρσξψλ. Οη επηρεηξήζεηο ζηε βηνκεραλία κηαο ρψξαο 

κπνξεί λα αθνινπζνχλ παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο πνπ θαζηζηνχλ ηε ζηξαηεγηθή κηαο 

εζληθήο βηνκεραλίαο ζαθψο δηαθνξεηηθή απφ ηε ζηξαηεγηθή κηαο άιιεο εζληθήο 
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βηνκεραλίαο. Δπίζεο νη βηνκεραλίεο κπνξεί, εθηφο απφ ηζηνξηθνχο, ζεζκηθνχο θαη 

πεξηβαιινληηθνχο ιφγνπο λα δηαθέξνπλ σο πξνο ηε δνκή ηνπο, ηηο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ πξνκεζεπηψλ θαη ησλ αγνξαζηψλ θαζψο θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ  αλαθέξνληαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία (δηθηπψζεηο, ζπλέξγηεο θιπ) 

πνπ κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα δηαδηθαζία απμαλφκελεο αληαγσληζηηθφηεηαο. ην 

πιαίζην απηφ ν ηνκέαο κηαο ρψξαο είλαη αληαγσληζηηθφο, ζπγθξηλφκελνο κε ηνπο 

αληίζηνηρνπο ηνκείο άιισλ ρσξψλ, εάλ σο ζχλνιν έρεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

πνπ ηνπ επηηξέπνπλ λα δεκηνπξγήζεη κε ζπλέπεηα πςειφηεξε πξνζηηζέκελε αμία θαη 

πςειφηεξα θέξδε.   

 

2.3.3 Αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν έζλνπο 

 

ε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, δειαδή ζε επίπεδν έζλνπο, ε έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο γίλεηαη πεξηζζφηεξν δπζλφεηε. χκθσλα κε ηνλ M. Porter, νη 

ρψξεο, φπσο θαη νη εηαηξείεο, αληαγσλίδνληαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο γηα ην δηθφ ηνπο 

κεξίδην ησλ παγθφζκησλ αγνξψλ.118 Ο παξαπάλσ ηζρπξηζκφο, είλαη αληίζεηνο κε ηελ 

άπνςε ηνπ Krugman, ν νπνίνο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο κηα 

«επηθίλδπλε έκκνλε ηδέα». Τπνζηεξίδεη φηη ελψ ε αληαγσληζηηθφηεηα έρεη λφεκα γηα κηα 

επηρείξεζε, είλαη ιάζνο λα γίλεηαη εθαξκνγή ηεο έλλνηαο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. 

Τπάξρνπλ ζπλεπψο δχν ζρνιέο ζθέςεο ζρεηηθά κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν 

έζλνπο: ε νηθνλνκηθή ζρνιή, ε νπνία απνξξίπηεη ηελ ηδέα ηνπ M. Porter θαη ε ζρνιή ηεο 

δηαρείξηζεο ή management, ε νπνία ππνζηεξίδεη ηελ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε 

επίπεδν έζλνπο.  

 

Έλα θξάηνο δελ είλαη ην ίδην κε κηα επηρείξεζε ή κηα βηνκεραλία. Σα θξάηε δελ 

αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο φπσο θάλνπλ νη επηρεηξήζεηο. Αληαγσλίδνληαη ζηε 

δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ζην λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο πνιηηηθέο, λα δξνκνινγήζνπλ ηηο δηαξζξσηηθέο αιιαγέο πνπ 

είλαη ζπλεπείο κε ηε δηαδηθαζία ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ην 

ζεζκηθφ πιαίζην πνπ εληζρχεη ηελ εκπηζηνζχλε, παξάγεη θνηλσληθφ θεθάιαην, 

ελζαξξχλεη θαη δηεπθνιχλεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα 
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πεξηζζφηεξεο θαη πνηνηηθά θαιχηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο, δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξεο 

επθαηξίεο θαη εληζρχεη ηε ζπλνρή ηεο θνηλσλίαο θαη ηε πνηφηεηα δσήο ησλ πνιηηψλ. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ελφο έζλνπο απαηηεί κηα ζεηξά βηψζηκσλ επηρεηξήζεσλ θαη  

βηνκεραληψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα αληαγσληζηνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν, κε βάζε ηελ 

παξαγσγηθφηεηα. 119  Ο M. Porter πξνηείλεη φηη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα 

θαηαλνήζνπκε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα είλαη κέζσ ησλ πεγψλ ηεο επεκεξίαο ελφο 

έζλνπο. Τπνζηεξίδεη φηη ην βηνηηθφ επίπεδν ελφο έζλνπο, θαζνξίδεηαη απφ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπ. Ζ παξαγσγηθφηεηα επηηξέπεη ζε έλα έζλνο λα 

ππνζηεξίμεη πςεινχο κηζζνχο, έλα ηζρπξφ λφκηζκα, κηα ειθπζηηθή επηζηξνθή 

θεθαιαίνπ θαη καδί ηνπο έλα πςειφ βηνηηθφ επίπεδν. Ζ δηαηεξήζηκε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο απαηηεί κηα νηθνλνκία πνπ αλαβαζκίδεηαη ζπλερψο.120 

 

Κάζε ρξφλν, νξγαλψζεηο φπσο ην Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) θαη ην 

Ηλζηηηνχην Γηαρείξηζεο Αλάπηπμε (IMD) δεκνζηεχεη θαηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. Απηέο νη θαηαηάμεηο ρξεζηκεχνπλ σο ζεκεία 

αλαθνξάο γηα ηνπο εζληθνχο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε, 

πξνθεηκέλνπ λα θξίλνπλ ηε ζρεηηθή επηηπρία ηεο ρψξαο ηνπο ζηελ επίηεπμε ησλ 

θξηηεξίσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν 

δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο. 121  Σν ζχζηεκα κέηξεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 

ρψξαο έρεη γίλεη έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά ζηάδηα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην απμαλφκελν ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδνπλ νη έξεπλεο 

ησλ παξαπάλσ νξγαληζκψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εζληθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο.122  

 

Ο πιένλ δεκνθηιήο νξηζκφο ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηνλ νπνίν πηνζεηεί θαη ν 

Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), είλαη ν εμήο: Ζ 

αληαγσληζηηθφηεηα ελφο έζλνπο νξίδεηαη σο ν βαζκφο ζηνλ νπνίν έλα έζλνο κπνξεί, 
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ππφ ζπλζήθεο ειεχζεξεο θαη δίθαηεο αγνξάο, λα παξάγεη αγαζά θαη ππεξεζίεο πνπ 

πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ δηεζλψλ αγνξψλ, ελψ ηαπηφρξνλα επεθηείλνπλ ην 

πξαγκαηηθφ εηζφδεκα ησλ πνιηηψλ ηεο, βειηηψλνληαο επίζεο ηελ πνηφηεηα δσήο. 

Πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ, πνιηηηθψλ θαη παξαγφλησλ πνπ θαζνξίδνπλ ην 

επίπεδν ηεο παξαγσγηθφηεηαο κηαο ρψξαο.123 

 

Τπάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ψζηε λα επηηχρεη έλα 

έζλνο ηα παξαπάλσ ζεηηθά ζηνηρεία θαη λα είλαη αληαγσληζηηθφ. Ζ νηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία εληφπηζε έλα θαηάινγν κεξηθψλ ζεκαληηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ εζληθή αληαγσληζηηθφηεηα. Αλάκεζά ηνπο αλήθνπλ νη θνηλσληθέο 

ππνδνκέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πγείαο, ηεο δεκφζηαο 

αμηνπηζηίαο θαη νη πνιηηηθέο ζπλζήθεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηηο λνκηζκαηηθέο θαη 

δεκνζηνλνκηθέο πνιηηηθέο πνπ πξνσζνχλ ηα ζεζκηθά φξγαλα θαη θαζνξίδνπλ ην επξχ 

πιαίζην εληφο ηνπ νπνίνπ ε παξαγσγηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα εμειίζζεηαη. 124 

Δπίζεο, νη εζληθνί πφξνη, ε γεσγξαθηθή ζέζε, ην κέγεζνο ηεο ρψξαο θαη ε εζληθή 

θνπιηνχξα είλαη ζεκαληηθνί θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ θαζηζηνχλ κηα ρψξα πην 

αληαγσληζηηθή απφ κία άιιε.125 

 

Ζ εθπαίδεπζε απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο 

εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ 

ππφβαζξν γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο ελφο αηφκνπ θαη ηελ 

εηζαγσγή ζηε θαηλνηνκία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο δηεπθνιχλεη ηε θνηλή 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο.126 ζνλ αθνξά ηελ επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, κηα ζεηξά απφ εκπεηξηθέο κειέηεο 

δείρλνπλ ηε ζεηηθή επηξξνή ηεο, αιιά ν βαζκφο πνηθίιιεη αλάινγα κε ηελ πνηφηεηα ησλ 

κέηξσλ ηεο εθπαίδεπζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί φηη δελ αξθεί κφλν λα 

εθπαηδεχζεηο ηνπο αλζξψπνπο, πξέπεη λα ππάξρεη κηα επθαηξία λα ηνπο 

"ρξεζηκνπνηήζεηο" παξαγσγηθά. Δπίζεο, ε εθαξκνζκέλε πνιηηηθή απφ ην θξάηνο είλαη 

κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ αχμεζε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αληαγσληζηηθφηεηαο απαηηεί θαιά κνξθσκέλνπο θαη εθπαηδεπκέλνπο 
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αλζξψπνπο, ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα θαη εηνηκφηεηα δηθηχνπ, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο γηα 

λα εξγαζηνχλ ζε έλα θφζκν πινχζην ζε θαηλνηνκίεο.127  

 

πλνςίδνληαο, θάζε ρψξα ζα πξέπεη λα έρεη σο θχξην κέιεκά ηεο ηελ αλαδήηεζε ησλ 

κέηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο. Απαξαίηεηε ινηπφλ είλαη ε αχμεζε ησλ 

δεκφζησλ θαη ησλ ηδησηηθψλ επελδχζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηε βειηίσζε ηεο 

πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο, δηφηη ην 

αλζξψπηλν θεθάιαην απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα ηεο κεηάβαζεο ζε έλα πςειφηεξν 

επίπεδν αλάπηπμεο, δειαδή ηεο αλάπηπμεο πνπ βαζίδεηαη ζηε θαηλνηνκία. 128  Σν 

ηξίγσλν ηεο γλψζεο εθπαίδεπζε, έξεπλα θαη θαηλνηνκία, είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.129 

 

Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη φηη ν δηεζλήο αληαγσληζκφο κε βάζε ηελ αξηζηεία θαη ηελ 

αλάγθε λα έρνπκε κηα αληαγσληζηηθή θαη θαηλνηφκν βηνκεραλία επλφεζαλ ηελ εκθάληζε 

λέσλ κνξθψλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ηε κνξθή εηαηξηθψλ ζρέζεσλ 

(ζπλεξγαζηψλ) κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηεκίσλ, εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη 

θξαηψλ, πνπ νλνκάδνληαη ζπκπιέγκαηα (clusters).130  

 

2.3.4 Αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο  

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ην ζέκα ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο βξίζθεηαη ζην 

πξνζθήλην ηνπ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. Ζ έλλνηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο γξήγνξα 

εμαπιψζεθε ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αιιά ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη αθφκε ακθηιεγφκελε. Ο φξνο πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα πξνζεγγίδεηαη κε κεγαιχηεξε δπζθνιία απφ φηη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ππφινηπσλ επηπέδσλ. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο ΔΔ, ε 
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αληαγσληζηηθφηεηα νξίδεηαη σο: «ε ηθαλφηεηα ησλ πεξηθεξεηψλ λα δεκηνπξγήζνπλ 

ζπγθξηηηθά πςειά εηζνδήκαηα θαη ζέζεηο απαζρφιεζεο, ελψ βξίζθνληαη εθηεζεηκέλεο 

ζην δηεζλή αληαγσληζκφ». 131  Απφ ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, πξνθχπηεη φηη ε 

πεξηθεξεηαθή αληαγσληζηηθφηεηα είλαη «ζπγγελήο» ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δπίζεο, σο πξνο ην πεξηερφκελν, βξίζθεηαη θάπνπ αλάκεζα θαη ζηα ηξία επίπεδα 

αλαθνξάο (κίθξν, κέζν θαη κάθξν). πγθεθξηκέλα, ε αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

πεξηθέξεηαο ζπλδέεηαη κε ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο, θαζφηη 

ρξεηάδεηαη έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη ηφζν απφ ηηο επηδφζεηο ησλ ίδησλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φζν θαη απφ ην άκεζν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κέζα ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη.    

 

ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, αλαθέξζεθε φηη ε έλλνηα ηεο πεξηθεξεηαθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ακθηιεγφκελε. Ο ηζρπξηζκφο απηφο έγθεηηαη ζην φηη ππάξρνπλ 

εξσηήκαηα γηα ην πψο νη πεξηνρέο αληαγσλίδνληαη, θαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη 

πεξηθέξεηεο είλαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζηηο νπνίεο ε έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κπνξεί λα εθαξκνζηεί νπζηαζηηθά. Σν λα κηιάκε γηα πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα θαίλεηαη λα ππνδειψλεη φηη νη πεξηθεξεηαθέο νηθνλνκίεο είλαη ζαλ 

ηηο επηρεηξήζεηο ή ηα έζλε-θξάηε θαη βξίζθνληαη ζε αληαγσληζκφ κεηαμχ ηνπο. Χζηφζν, 

νη πεξηθέξεηεο δελ είλαη νχηε φπσο νη επηρεηξήζεηο, νχηε φπσο ηα έζλε. Μηα πεξηνρή 

δελ είλαη απιά ε έθδνζε κηαο αηνκηθήο κηθξν εηαηξείαο, νχηε ε απιή ζπλάζξνηζε 

πνιιψλ ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηνρέο δελ είλαη νηθνλνκηθνί «παξάγνληεο», ππφ 

ηελ έλλνηα πνπ είλαη νη επηρεηξήζεηο. Έρνπλ πεξηνξηζκέλν άκεζν έιεγρν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ ηνπο, έρνπλ ρακειφηεξν 

επίπεδν ηεο νξγαλσηηθήο ηαπηφηεηαο θαη αλακθηζβήηεηα, ηεο ελφηεηαο πνπ έρνπλ νη 

επηρεηξήζεηο θαη ηα εζληθά θξάηε. Αλάινγα, κηα πεξηνρή δελ είλαη απιά ε έθδνζε ηεο 

καθξν- ή εζληθήο νηθνλνκίαο. Οη πεξηθέξεηεο δελ έρνπλ δηθά ηνπο λνκίζκαηα θαη δελ 

ζέηνπλ ηα δηθά ηνπο επηηφθηα.132  

 

Οη πεξηθέξεηεο δηαδξακαηίδνπλ νινέλα θαη πην ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ θξαηψλ. ηελ απινχζηεξε κνξθή ηεο, ε πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα ζα κπνξνχζε λα νξηζηεί σο ε επηηπρία κε ηελ νπνία νη πεξηνρέο θαη 

νη πφιεηο αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε θάπνην ηξφπν. Ζ πεξηθεξεηαθή 

αληαγσληζηηθφηεηα κπνξεί επίζεο λα ζεσξεζεί σο ην απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ 
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γηα πην παξαγσγηθή ρξήζε ηεο αλάπηπμεο εζσηεξηθψλ πφξσλ ζε αιιειεπίδξαζε κε ηε 

ρξήζε ησλ εμσηεξηθψλ πφξσλ θαη ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο πνπ επηθεληξψλνληαη 

ζηελ αεηθφξν αχμεζε ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο.133  

 

Σν δήηεκα ηεο «πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο» αθνινπζείηαη απφ πιήζνο 

ζεσξεηηθψλ, εκπεηξηθψλ θαη πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ. ε κηα επνρή φπνπ νη δείθηεο 

επηδφζεσλ θαη νη βαζκνινγίεο, είλαη θπξίαξρν θαηλφκελν, είλαη ίζσο αλαπφθεπθην φηη 

νη πεξηθέξεηεο θαη νη πφιεηο ζα πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο φζνλ αθνξά ηελ 

νηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε. Σέηνηεο ζπγθξίζεηο κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ έλα ρξήζηκν 

ζθνπφ,  λα επηζεκαίλνπλ θαη λα θαινχλ γηα εμεγήζεηο γηαηί, νη πεξηθέξεηεο θαη νη πφιεηο 

δηαθέξνπλ ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία.134  Σν ζεκείν εθθίλεζεο γηα ηηο αλαιχζεηο θαη 

ζπγθξίζεηο ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο θαίλεηαη λα είλαη ε εμέηαζε ηεο 

ζπλνιηθήο πεξηθεξεηαθήο παξαγσγηθήο απφδνζεο - θαηά θεθαιήλ παξαγσγή, 

παξαγσγή αλά εξγαδφκελν, θαζψο θαη ε απαζρφιεζε.  

 

Αμηνζεκείσην αθφκε είλαη ην γεγνλφο φηη ζε πνιιά άξζξα θαη κειέηεο ε ηαμηλφκεζε ησλ 

πεξηνρψλ έξεπλαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο εκπινπηίδεηαη απφ επηπιένλ δχν επίπεδα, 

ηα νπνία είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν κπινθ (πεξηθέξεηαο) θαη ε δηεζλήο 

αληαγσληζηηθφηεηα. Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ζε επίπεδν κπινθ (πεξηθέξεηαο) αλαθέξεηαη 

ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ζπλαζπηζκψλ ρσξψλ θαη ε δηεζλήο αληαγσληζηηθφηεηα είλαη ε 

ηθαλφηεηα κηαο νηθνλνκίαο λα ηθαλνπνηεί ηελ αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο θαη λα 

εληζρχεη ηελ εμαγσγηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα.      

 

Σέινο, παξαηίζεηαη έλα πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, 

ην νπνίν απεηθνλίδεη ηα επίπεδα θαη παξνπζηάδεη ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, κε βάζε ηε βηβιηνγξαθία.  
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Πίλαθαο 2.2 : Πιαίζην πξνζδηνξηζκνχ ηεο πεξηθεξεηαθήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

 

Πεγή: Υιέηζνο Μηράιεο ―Αληαγσληζηηθφηεηα – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Δμσζηξέθεηα ηεο 

Διιεληθήο νηθνλνκίαο‖, (2011)  

 

2.4 Ο θχβνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

 

 

Οη ρψξεο δηαρεηξίδνληαη ην πεξηβάιινλ ηνπο ζχκθσλα κε ηηο απνθαινχκελεο «ηέζζεξηο 

ζεκειηψδεηο δπλάκεηο». Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαζηάζεηο δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο θαη είλαη ην απνηέιεζκα ηεο παξάδνζεο, ηεο ηζηνξίαο  

θαη ηεο αμίαο ηεο. Ζ ελζσκάησζε απηψλ ησλ δηαζηάζεσλ ζε κηα ζπλνιηθή ζεσξία, ε 

νπνία είλαη ζπζηεκηθή, δειαδή, πεξηγξάθεη ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηεζζάξσλ αμφλσλ, 

έρεη σο ζηφρν λα επηζεκάλεη έλα «πξνθίι αληαγσληζηηθφηεηαο», πνπ ραξαθηεξίδεη κηα 

νηθνλνκία θαη εθηηκά πψο κπνξεί λα ζπκπεξηθεξζεί θαη φρη ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο κηαο ρψξαο.135 

 

Ζ ζεσξία ηνπ θχβνπ αληαγσληζηηθφηεηαο νξίδεη ηέζζεξηο δπλάκεηο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νπνίεο απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα 2.3 θαη είλαη νη εμήο: 

 

α) ειθπζηηθφηεηα ελαληίνλ επηζεηηθφηεηα 

                                                           
135

 Garelli, Stéphane.φ.π. 

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (ΜΑΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Μακροοικονομικοί, πολιτικοί, κεςμικοί, κοινωνικοί
και τεχνολογικοί παράγοντεσ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ (ΜΕΟ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ)

Επιχειρθματικότθτα - περιβάλλον επιχειριςεων -
κεςμοί

ΕΤΘΜΕΡΙΑ

Ειςόδθμα - απαςχόλθςθ - επιχειρθματικότθτα -
ποιότθτα ηωισ
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β) εγγχηεηα ελαληίνλ παγθνζκηφηεηα 

γ) πφξνη ελαληίνλ δηεξγαζίεο 

δ) αηνκηθή αλάιεςε θηλδχλσλ ελαληίνλ θνηλσληθή ζπλνρή 

 

Ζ κπξνζηηλή φςε ηνπ θχβνπ πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν πνπ ε αληαγσληζηηθφηεηα 

δεκηνπξγείηαη ζε έλα δεδνκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δλψ, ην βάζνο ηνπ θχβνπ εηζάγεη ηε 

δηάζηαζε ηνπ ρξφλνπ θαη απεηθνλίδεη πσο ε αληαγσληζηηθφηεηα ζπζζσξεχεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ.136 

 

 

Γηάγξακκα 2.3 : Ο θχβνο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

Πεγή: Garelli Stephane, "Competitiveness 20 years later." IMD World Competitivenes 

Yearbook (2008) 

 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηφ ην κνληέιν ηνπ θχβνπ αληαγσληζηηθφηεηαο, 

αθνινπζεί εθηελέζηεξε κειέηε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δηαζηάζεσλ. πγθεθξηκέλα: 

 

Α) Διθπζηηθφηεηα ελαληίνλ Δπηζεηηθφηεηαο ( Attractiveness vs. Aggressiveness) 

 

Σα έζλε πνηθίινπλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδνληαη ηε ζρέζε ηνπο κε ην 

θφζκν ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο. Παξαδνζηαθά, ε αληαγσληζηηθφηεηα ζπλδέεηαη 

κε ηε δηεζλή επηζεηηθφηεηα ησλ ρσξψλ, πνπ είλαη, νη εμαγσγέο θαη νη μέλεο άκεζεο 

                                                           
136

 Opreana, Alin, and Diana Marieta Mihaiu. "Analysis of European Union competitiveness from a new 

multidimensional model perspective." Romanian Economic and Business Review 6.4 (2011): 68 
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επελδχζεηο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πην πξφζθαηα, νξηζκέλα έζλε δηαρεηξίδνληαη ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο κέζσ ηεο ειθπζηηθφηεηαο, δειαδή ηεο παξνρήο θηλήηξσλ γηα 

επελδχζεηο. Ζ επηζεηηθφηεηα δεκηνπξγεί έζνδα ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, αιιά φρη θαη 

'αλάγθε ζέζεηο εξγαζίαο. Ζ ειθπζηηθφηεηα, απφ ηελ άιιε, δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο 

ζηηο ρψξεο ππνδνρήο άκεζσλ μέλσλ επηρεηξήζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη αθφκε θαη 

πινχζηα έζλε δελ κπνξνχλ λα αγλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο ειθπζηηθφηεηαο, θπξίσο 

ιφγσ ησλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ απαζρφιεζε. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρψξεο πξέπεη λα 

εμεηάζνπλ ηφζν ηελ ειθπζηηθφηεηα, φζν θαη ηελ επηζεηηθφηεηα πξνθεηκέλνπ λα 

αληαγσληζηνχλ ζήκεξα. 

 

β) Δγγχηεηα ελαληίνλ παγθνζκηφηεηα (Proximity vs. Globality) 

 

Γεληθά, ην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα κηαο ρψξαο δελ είλαη νκνηνγελέο. ηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, ηα έζλε πξέπεη λα αζρνιεζνχλ κε δχν ηχπνπο νηθνλνκηψλ πνπ 

ζπλππάξρνπλ: ε νηθνλνκία ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο παγθνζκηφηεηαο. Ζ νηθνλνκία ηεο 

εγγχηεηαο πεξηιακβάλεη παξαδνζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο είλαη ε βηνηερλία, 

θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο ππεξεζίεο, φπσο νη γηαηξνί θαη νη θαζεγεηέο, δηνηθεηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ε θπβέξλεζε θαη ε δηθαηνζχλε θαη ηέινο, δξαζηεξηφηεηεο 

ππνζηήξημεο ηνπ θαηαλαισηή, φπσο εμππεξέηεζε κεηά ηε πψιεζε. Ζ νηθνλνκία ηεο 

εγγχηεηαο παξέρεη πξνζηηζέκελε αμία θνληά ζην ηειηθφ ρξήζηε θαη είλαη γεληθά 

πξνζηαηεπηηθή θαη δαπαλεξή. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νηθνλνκία ηεο παγθνζκηφηεηαο 

απνηειείηαη απφ εηαηξείεο κε δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο. Τπνζέηεη φηη ε παξαγσγή δελ 

είλαη απαξαίηεην λα είλαη θνληά ζην ηειηθφ ρξήζηε θαη επσθειείηαη απφ ηα ζπγθξηηηθά 

πιενλεθηήκαηα ησλ αγνξψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ηδίσο φζνλ αθνξά ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο. Δίλαη γεληθά αληαγσληζηηθή θαη απνηειεζκαηηθή σο πξνο ηε ηηκή. Ζ αλαινγία 

κεηαμχ απηψλ ησλ δχν νηθνλνκηψλ ηεο εζληθήο επεκεξίαο πνηθίιιεη αλάινγα κε ην 

κέγεζνο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο. Καηά κέζν φξν, κπνξεί λα ππνηεζεί 

φηη ζηε Γπηηθή Δπξψπε ηα δχν ηξίηα ηνπ ΑΔΠ παξάγεηαη απφ ηελ νηθνλνκία ηεο 

εγγχηεηαο θαη ην ππφινηπν έλα ηξίην απφ ηελ νηθνλνκία ηεο παγθνζκηφηεηαο. 

Μηθξφηεξεο ρψξεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξν εμαξηψκελεο απφ ηελ νηθνλνκία ηεο 

παγθνζκηφηεηαο. Μεγαιχηεξεο ρψξεο, φπσο νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, εμαθνινπζνχλ λα 

ζηεξίδνληαη πάξα πνιχ ζηηο ηεξάζηηεο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο, αλ θαη ε ηάζε πξνο ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε απμάλεηαη. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε νηθνλνκία ηεο παγθνζκηφηεηαο 

έρεη απμεζεί πάξα πνιχ, κεξηθέο θνξέο εηζβάιινπλ ζηελ νηθνλνκία ηεο εγγχηεηαο (κε 

κέηξα φπσο ην άλνηγκα ησλ εκπνξηθψλ θξαγκψλ, ησλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, ηελ 

πεξηθεξεηαθή νινθιήξσζε, ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη απνξξχζκηζεο).  
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γ) Πφξνη ελαληίνλ Γηαδηθαζίεο (Assets vs. Processes) 

 

Σα έζλε δηαρεηξίδνληαη ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ δίλνληαο έκθαζε 

πεξηζζφηεξν ζηνπο πφξνπο ή ηηο δηαδηθαζίεο. Μεξηθά έζλε κπνξεί λα είλαη πινχζηα ζε 

πφξνπο - γε, αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη θπζηθνί πφξνη - αιιά δελ είλαη θαη 'αλάγθελ 

αληαγσληζηηθά (πρ Βξαδηιία, Ηλδία θαη Ρσζία). Άιιεο ρψξεο πνπ είλαη θησρέο ζε 

πφξνπο έρνπλ ζηεξηρζεί νπζηαζηηθά ζηηο δηαδηθαζίεο κεηαζρεκαηηζκνχ (πρ 

ηγθαπνχξε, Ηαπσλία θαη Διβεηία). ε γεληθέο γξακκέο, ηα ηειεπηαία έζλε είλαη πην 

αληαγσληζηηθά απφ φ, ηη ηα πξνεγνχκελα. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη νη πφξνη 

πνπ έρνπλ θιεξνλνκεζεί, δελ είλαη απαξαίηεηα κφλν νη θπζηθνί πφξνη. Θα κπνξνχζε 

λα ζεσξεζεί φηη νη ππνδνκέο, ε βηνκεραληθή δχλακε, αθφκε θαη ε εθπαίδεπζε θαη νη 

δεμηφηεηεο είλαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ ζπζζσξεπηεί απφ πξνεγνχκελεο 

γεληέο.  

 

δ ) Αηνκηθή αλάιεςεο θηλδχλσλ ελαληίνλ Κνηλσληθή πλνρήο (Individual Risk 

Taking vs. Social Cohesiveness) 

 

Ζ ηέηαξηε δχλακε πνπ δηακνξθψλεη ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ κηαο ρψξαο είλαη ε 

δηάθξηζε αλάκεζα ζε έλα ζχζηεκα πνπ πξνσζεί ηελ αλάιεςε αηνκηθνχ θηλδχλνπ θαη 

έλα πνπ δηαηεξεί ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Σν ιεγφκελν αγγινζαμνληθφ κνληέιν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ έκθαζε ζην θίλδπλν, ηελ απνξξχζκηζε, ηελ ηδησηηθνπνίεζε θαη 

ηελ επζχλε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ κηα κηληκαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην ζχζηεκα 

θνηλσληθήο πξφλνηαο. Αληίζεηα, ην επξσπατθφ κνληέιν ζηεξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ 

ζηελ θνηλσληθή ζπλαίλεζε, κηα πην δίθαηε πξνζέγγηζε ζηηο επζχλεο θαη έλα εθηεηακέλν 

ζχζηεκα πξφλνηαο. Σα δχν απηά κνληέια έρνπλ αληαγσληζηεί γηα πνιιά ρξφληα. ηε 

ζεκεξηλή επνρή, ην Αγγινζαμνληθφ κνληέιν θαίλεηαη λα επηθξαηεί, κε ηε λνκνζεζία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο λα θηλείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο απνξξχζκηζεο θαη ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ. 

 

Αθνχ έγηλε αλάιπζε ζε θάζε δηάζηαζε ηνπ κνληέινπ, γίλεηαη θαλεξφ φηη είλαη δπλαηφλ 

λα ζπλδπαζηνχλ νξηζκέλεο απφ απηέο ηηο δηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζζνχλ 

νη ηάζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ζπλδπαζκνχ ησλ 
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παξαπάλσ δηαζηάζεσλ απνηεινχλ ε Παγθνζκηφηεηα κε ηελ αλάιεςε θηλδχλνπ θαη ε 

εγγχηεηα κε ηελ θνηλσληθή ζπλνρή.137 

  

2.5 Σν δηακάληη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο   

 

 

Σν «δηακάληη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο» είλαη έλα νηθνλνκηθφ κνληέιν πνπ αλαπηχρζεθε 

απφ ηνλ Michael Porter ζην βηβιίν ηνπ, «Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ Δζλψλ». 

Ο ίδηνο, απνγνεηεπκέλνο απφ ηηο νηθνλνκηθέο ζεσξίεο ηνπ εκπνξίνπ, αλέπηπμε κηα λέα 

ζεσξία γηα λα εμεγήζεη ην εζληθφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ε νπνία απνηειεί έλα 

απφ ηα πιένλ γλσζηά ππνδείγκαηα γηα ηελ αλάιπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

γλσξίδεη θνηλή απνδνρή απφ πνιινχο κειεηεηέο. Οινέλα θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

αλαξσηηνχληαη γηαηί νξηζκέλεο εηαηξείεο είλαη ηθαλέο λα θαηλνηνκνχλ ζπλερψο, γηαηί 

αδηάθνπα ζπλερίδνπλ ηηο βειηηψζεηο, αλαδεηψληαο νινέλα θαη πην εμειηγκέλεο πεγέο 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ, γηαηί είλαη ζε ζέζε λα μεπεξάζνπλ ηα ζεκαληηθά 

εκπφδηα ζηελ αιιαγή θαη ηελ θαηλνηνκία πνπ ηφζν ζπρλά ζπλνδεχνπλ ηελ επηηπρία. Ζ 

απάληεζε ζε απηά ηα εξσηήκαηα βξίζθεηαη ζε ηέζζεξηο γεληθέο ηδηφηεηεο ελφο έζλνπο. 

Ηδηφηεηεο πνπ αηνκηθά θαη σο ζχζηεκα απνηεινχλ ην δηακάληη ηνπ εζληθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ν αγσληζηηθφο ρψξνο πνπ θάζε έζλνο θαζηεξψλεη θαη ιεηηνπξγεί γηα 

ηηο βηνκεραλίεο ηνπ.138 Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 

 πλζήθεο ζπληειεζηψλ/ εηζξνψλ (factor conditions) 

Δλψ νη παξαδνζηαθέο ζεσξίεο γηα ην εκπφξην θαζνξίδνπλ ηηο ζπλζήθεο εηζξνψλ σο ηε 

γε, ηελ εξγαζία θαη ην θεθάιαην (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ), ν 

M. Porter δηαθξίλεη ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο, πνπ είλαη ε ζέζε ηνπ έζλνπο ζηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο, φπσο ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη θπζηθνί πφξνη, ε γλψζε ή ε 

ππνδνκή, ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα λα αληαγσληζηεί ζε κηα ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία. Οη 

ζπλζήθεο εηζξνψλ ππνδηαηξνχληαη πεξαηηέξσ ζε βαζηθνχο θαη πξνεγκέλνπο 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα είλαη είηε γεληθνί, είηε εμεηδηθεπκέλνη. Οη βαζηθνί παξάγνληεο 

φπσο είλαη ην αλεηδίθεπην εξγαηηθφ δπλακηθφ, νη πξψηεο χιεο θαη νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο 

έρνπλ θιεξνλνκεζεί θαη απαηηνχλ ειάρηζηε ή θακία λέα επέλδπζε γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Οη πξνεγκέλνη παξάγνληεο 

δεκηνπξγνχληαη θαη αλαβαζκίδνληαη κέζσ ηεο επαλεπέλδπζεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε 

                                                           
137

 Garelli, Stéphane. "Competitiveness of nations: the Fundamentals. Professor at IMD, Director of the 

World Competitiveness Project." World Competitiveness Yearbook (2007) 

138
Porter, Michael E. "The competitive advantage of notions." Harvard business review 68.2 (1990): 73-93 
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εμεηδηθεπκέλνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζχκθσλα κε ηνλ M. Porter απνηεινχλ ηε βάζε 

γηα ην βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κηαο ρψξαο. 139  Οη εμεηδηθεπκέλνη απηνί 

πφξνη είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη πξέπεη λα αλαβαζκίδνληαη 

ζπλερψο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 

 

 πλζήθεο δήηεζεο (demand conditions) 

Ζ θχζε ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ θιάδνπ. Οη 

ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο ζε κηα ρψξα είλαη επίζεο αληηιεπηέο απφ ηνλ Porter σο πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κηα ρψξα. Ζ δήηεζε σο παξάγνληαο πνπ εμεγεί ην 

εκπφξην δελ είλαη λένο. Ο Linder (1961) πξψηνο εηζήγαγε ηελ έλλνηα, γηα λα εμεγήζεη 

ην εκπφξην εληφο ηεο βηνκεραλίαο. χκθσλα κε ηελ ππφζεζε ηνπ Linder, ρψξεο κε 

παξφκνηα θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηα ζα έρνπλ παξφκνηα πξφηππα δαπαλψλ. Ο Porter, 

σζηφζν, επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο δηαθνξέο δήηεζεο απφ φ, ηη ζηηο νκνηφηεηεο 

γηα λα εμεγήζεη ηε δηεζλή αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ρσξψλ. χκθσλα κε ηνλ ίδην, δελ 

είλαη κφλν ην κέγεζνο ηεο δήηεζεο πνπ έρεη ζεκαζία, αιιά θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

αγνξαζηψλ. Δίλαη ε ζχλζεζε ηεο δήηεζεο πνπ δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο αληηιακβάλνληαη, εξκελεχνπλ θαη αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

αγνξαζηψλ. Απηφ αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκνχλ ζπλερψο θαη λα 

αλαβαζκίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπο ζέζε γηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηα πςειά πξφηππα 

φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο 

ππεξεζίαο. πλεπψο, νη ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά κπνξεί λα 

βνεζήζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, φηαλ 

νη εμειηγκέλνη αγνξαζηέο αζθνχλ πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο λα θαηλνηνκνχλ γξεγνξφηεξα 

θαη λα δεκηνπξγνχλ πην πξνεγκέλα πξντφληα απφ εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

 

 ρεηηθέο θαη Τπνζηεξηθηηθέο Βηνκεραλίεο (related and supporting 

industries) 

Οη ζρεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο βηνκεραλίεο κπνξνχλ λα παξάγνπλ ηηο εηζξνέο πνπ 

είλαη ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηε δηεζλνπνίεζε. Οη βηνκεραλίεο απηέο 

παξέρνπλ ηηο νηθνλνκηθά απνδνηηθέο εηζξνέο, αιιά επίζεο ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

αλαβάζκηζεο, ηνλψλνληαο έηζη άιιεο εηαηξείεο ζηελ αιπζίδα θαηλνηνκίαο. 

Υαξαθηεξηζηηθφο φξνο απνηειεί ην γλσζηφ «cluster» ή ζχκπιεγκα επηρεηξήζεσλ, ην 

νπνίν είλαη ε δηαζχλδεζε πνιιψλ βηνκεραληψλ, εηαηξεηψλ ή ηδξπκάησλ, πνπ έρνπλ 

θνηλνχο ή ζπκπιεξσκαηηθνχο ζηφρνπο. Ζ εηζαγσγή ησλ βηνκεραληθψλ «clusters», έρεη 

ζεσξεζεί σο κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζπλεηζθνξέο ηνπ κνληέινπ «δηακάληη» ηεο 
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αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Porter.140 Σν ζχκπιεγκα ησλ επηρεηξήζεσλ αληηπξνζσπεχεη 

έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν ε κάζεζε, ε θαηλνηνκία θαη ε ιεηηνπξγία ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο κπνξεί λα αλζίζεη θαη επηπξφζζεηα απνηειεί έλα ηδηαίηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ κηαο πξνεγκέλεο νηθνλνκίαο.141 

 

 ηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο, δνκή θαη αληαγσληζκφο (firm strategy, structure 

and rivalry) 

Ο ηξφπνο πνπ νη επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχληαη, νξγαλψλνληαη, ζέηνπλ ζηφρνπο θαη 

δηαρεηξίδνληαη είλαη ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρία ηνπο. κσο, ε παξνπζία ηεο έληνλεο 

εγρψξηαο αληηπαιφηεηαο, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηελ επηηπρία, δηφηη δεκηνπξγεί 

πίεζε γηα θαηλνηνκία κε απψηεξν ζηφρν ηελ αλαβάζκηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο.142 Ζ 

θχξηα έκθαζε εδψ είλαη φηη νη ζηξαηεγηθέο θαη νη δνκέο ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηψληαη 

ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εζληθφ πεξηβάιινλ θαη φηη ππάξρνπλ ζπζηεκαηηθέο δηαθνξέο 

ζηνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξεο ρψξεο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν νη επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη ζε θάζε ρψξα θαη, ηειηθά, ην αληαγσληζηηθφ ηνπο 

πιενλέθηεκα. Ο Porter εληνπίδεη ηελ αληηπαιφηεηα σο ηελ πην θξίζηκε θηλεηήξηα 

δχλακε γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξήζεσλ κηαο ρψξαο. Πηζηεχεη φηη 

ε εγρψξηα αληηπαιφηεηα αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα είλαη νηθνλνκηθά αληαγσληζηηθέο, 

λα βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα θαη λα είλαη θαηλνηφκεο. 

 

Σν κνληέιν πεξηιακβάλεη ηηο ηέζζεξηο αιιειέλδεηεο ζπληζηψζεο πνπ πεξηγξάθεθαλ 

παξαπάλσ θαη δχν εμσγελείο παξακέηξνπο, νη νπνίεο είλαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή θαη 

ηα ηπραία γεγνλφηα. Απφ ηε κηα κεξηά, ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επεξεάζεη θάζε έλαλ 

απφ ηνπο παξαπάλσ ηέζζεξηο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

Δίλαη ζαθέο φηη ε θπβέξλεζε κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ζπλζήθεο πξνζθνξάο ησλ 

βαζηθψλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηηο ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη 

ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο κπνξεί λα 

ζπκβνχλ ζε ηνπηθφ, πεξηθεξεηαθφ ή εζληθφ επίπεδν.  Απφ ηελ άιιε, ηα ηπραία γεγνλφηα 

είλαη γεγνλφηα πνπ είλαη εθηφο ηνπ ειέγρνπ κηαο επηρείξεζεο. Δίλαη ζεκαληηθά επεηδή 

δεκηνπξγνχλ αζπλέρεηεο ζηηο νπνίεο νξηζκέλνη θεξδίδνπλ θαη άιινη ράλνπλ 

αληαγσληζηηθέο ζέζεηο. Οη επηπξφζζεηνη απηνί παξάγνληεο, ππνζηεξίδνπλ θαη 
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ζπκπιεξψλνπλ ην ζχζηεκα ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο, αιιά δελ δεκηνπξγνχλ 

δηαξθή αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, γη‘ απηφ θαη δελ πεξηέρνληαη ζην κνληέιν. 

 

Οη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηνπ κνληέινπ «δηακάληη» ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, νη νπνίνη 

αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγνχλ ην εζληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη εηαηξείεο 

γελληνχληαη θαη καζαίλνπλ πψο λα αληαγσλίδνληαη. Κάζε ζεκείν ζην «δηακάληη» 

(δηάγξακκα: 2.4)- θαη ην ίδην ην δηακάληη σο έλα ζχζηεκα - επεξεάδεη ηα βαζηθά 

ζπζηαηηθά γηα ηελ επίηεπμε δηεζλνχο αληαγσληζηηθήο επηηπρίαο, φπσο δηαζεζηκφηεηα 

ησλ πφξσλ θαη δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε 

κηα βηνκεραλία, νη πιεξνθνξίεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο επθαηξίεο πνπ αληηιακβάλνληαη 

νη επηρεηξήζεηο θαη νη θαηεπζχλζεηο ζηηο νπνίεο ζα αλαπηχμνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

δεμηφηεηέο ηνπο, νη ζηφρνη ησλ ηδηνθηεηψλ, ησλ δηεπζπληψλ θαη ηδησηψλ θαη ην πην 

ζεκαληηθφ, νη πηέζεηο ζηηο εηαηξείεο λα επελδχνπλ θαη λα θαηλνηνκνχλ.143  

 

 

Γηάγξακκα 2.4 : Σν δηακάληη ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  
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Πεγή: Smith, Stephen C. "The competitive advantage of nations‖ Michael E. Porter, 

Free Press, New York,(1993): 399-404 

 

Σν «δηακάληη» ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ελζσκαηψλεη έμππλα ηηο ζεκαληηθέο κεηαβιεηέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κηαο ρψξαο ζε έλα κνληέιν. Σα πεξηζζφηεξα 

άιια κνληέια πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ απνηεινχλ ππνζχλνια ηνπ 

κνληέινπ ηνπ Porter. Χζηφζν, ζεκαληηθή αζάθεηα παξακέλεη φζνλ αθνξά ηα ζεκεία 

ησλ ζρέζεσλ θαη ηελ πξνβιεπηηθή ηθαλφηεηα ηνπ «κνληέινπ». Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο 

επεηδή ν Porter απνηπγράλεη λα ελζσκαηψζεη ηηο επηπηψζεηο ησλ πνιπεζληθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην κνληέιν ηνπ. Γηα λα ιπζεί απηφ ην πξφβιεκα, ην αξρηθφ κνληέιν 

«δηακάληη» ηνπ Porter έρεη επεθηαζεί ζην γεληθεπκέλν κνληέιν δηπιφ «δηακάληη» ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο (Double Diamond Model), ζχκθσλα κε ην νπνίν ε πνιπεζληθή 

δξαζηεξηφηεηα επίζεκα ελζσκαηψζεθε ζην κνληέιν. 

 

Έλα αθφκε κνληέιν πνπ απνηειεί επέθηαζε ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ ηνπ Porter, είλαη ην 

κνληέιν «ελλέα – παξάγνληεο» (The Nine – Factor model) ησλ Cho and Moon.144 Σν 

κνληέιν απηφ πεξηιακβάλεη ηνπο ηέζζεξηο θπζηθνχο παξάγνληεο ηνπ αξρηθνχ κνληέινπ 

ηνπ Porter θαη επηπιένλ ηέζζεξηο νκάδεο αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ. Χο εθ ηνχηνπ, είλαη 

πην νινθιεξσκέλν πξνθεηκέλνπ λα εμεγήζεη δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ησλ εζλψλ, 

εηδηθφηεξα, φπνπ νη ξφινη ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ησλ αλζξψπσλ είλαη ζεκαληηθνί γηα 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αλάπηπμε. Δπίζεο, είλαη πην δπλακηθφ, αθνχ νη αλζξψπηλνη θαη νη 

θπζηθνί παξάγνληεο αιιειεπηδξνχλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλψζνπλ ηελ αλάπηπμε ελφο 

έζλνπο. Δπηπιένλ, ζε απηφ ην λέν κνληέιν νη θπβεξλεηηθνί αμησκαηνχρνη είλαη 

ελδνγελείο παξάγνληεο θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ άκεζε επίδξαζε ζηελ εζληθή 

αληαγσληζηηθφηεηα, ζε αληίζεζε κε ην αξρηθφ κνληέιν ηνπ Porter φπνπ ν παξάγνληαο 

ηεο θπβέξλεζεο είλαη κηα εμσηεξηθή κεηαβιεηή. Οη αλζξψπηλνη παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο, πνιηηηθνχο θαη γξαθεηνθξάηεο, επηρεηξεκαηίεο θαη 

επαγγεικαηίεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζηεκφλσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ). Οη 

θπζηθνί παξάγνληεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ζπλζήθεο ζπληειεζηψλ/εηζξνψλ (factor 

conditions), ζπλζήθεο ηεο δήηεζεο  (demand conditions), ζρεηηθέο θαη ππνζηεξηθηηθέο 

βηνκεραλίεο (related and supporting industries) θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο εηαηξείαο, δνκή 

θαη αληαγσληζκφ (firm strategy, structure and rivalry). Σν ηπραίν γεγνλφο (Chance 

event), έλαο εμσηεξηθφο παξάγνληαο, πξνζηίζεηαη ζε απηνχο ηνπο νθηψ εζσηεξηθνχο 
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παξάγνληεο, δεκηνπξγψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν έλα λέν κνληέιν, φπσο θαίλεηαη ζην 

δηάγξακκα 2.5. 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 2.5 : Μνληέιν «Δλλέα Παξάγνληεο»  

Πεγή: Cho, Dong-Sung, and Hwy-Chang Moon. "National competitiveness: 

Implications for different groups and strategies." (2005) 

 

2.6 Ζ ππξακίδα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά πνπ θαζνξίδνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπνζεηνχληαη ζε έλα 

κνληέιν πνπ θαιείηαη «ππξακίδα» ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ  
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«ππξακίδα» νη δηαζηάζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο επηκεξίδνληαη ζε ηέζζεξα επίπεδα. 

ηε βάζε ηεο ππξακίδαο βξίζθνληαη νη «βαζηθέο πξνυπνζέζεηο», δειαδή ηα ζπζηαηηθά 

ηεο καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο, ζην επφκελν επίπεδν βξίζθνληαη νη «νξηδφληηεο 

πνιηηηθέο θαη εηζξνέο» πνπ απνηεινχλ ηνπο αλαπηπμηαθνχο παξάγνληεο θαη 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ επφκελνπ επηπέδνπ, δειαδή ησλ «ελδηακέζσλ 

απνηειεζκάησλ» ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη κε ηε ζεηξά ηνπο ζπληεινχλ ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ «ηειηθψλ ζηφρσλ» ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

απνηεινχλ θαη ηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο, πνπ δελ είλαη άιινη απφ απηνχο πνπ 

θαηαγξάθεη ν νξηζκφο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο: βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

απαζρφιεζε, πνηφηεηα δσήο. Σα ρακειφηεξα επίπεδα ηεο ππξακίδαο κε ηε ζεηξά ηνπο 

επηκεξίδνληαη ζε επηπιένλ ζπζηαηηθά ζηνηρεία, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ ζεσξνχληαη 

(βξαρπρξφληα) εμσγελή (π.ρ. ην θπζηθφ πεξηβάιινλ) θαη θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ 

πξνζδηνξίδνληαη ελδνγελψο ή απνηεινχλ αθφκα θαη πξντφλ ζπλεηδεηήο θξαηηθήο 

πνιηηηθήο (π.ρ. εθπαίδεπζε). ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα 2.6, ε «ππξακίδα 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο», ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα παξαπάλσ.  

 

 

Γηάγξακκα 2.6 : Ζ Ππξακίδα ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο  

Πεγή: Δηήζηα έθζεζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 2007, ΔΑ 

 

 

Ζ ππξακίδα αληαγσληζηηθφηεηαο παξνπζηάδεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα σο δπλακηθή, 

αλαηξνθνδνηνχκελε δηαδηθαζία, φπνπ κηα ζεηξά απφ «πξνυπνζέζεηο» δηακνξθψλνπλ 

ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν παξεκβαίλνπλ νη «νξηδφληηεο πνιηηηθέο θαη εηζξνέο», 
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πξνζδηνξίδνληαο έηζη ηα «ελδηάκεζα απνηειέζκαηα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο», πνπ κε 

ηε ζεηξά ηνπο δηακνξθψλνπλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα ζε φξνπο βηνηηθνχ επηπέδνπ, 

απαζρφιεζεο, πνηφηεηαο δσήο θιπ. χκθσλα ινηπφλ κε ην δηάγξακκα 2.5, νη 

δηαζηάζεηο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη νη εμήο: 

 

 Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη απφ ηηο ππνδνκέο, ηελ 

ελέξγεηα θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα, ην θνηλσληθφ 

θεθάιαην θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή. Γίλεηαη ινηπφλ άκεζα θαηαλνεηφ φηη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε δεκηνπξγία ελφο πξφζθνξνπ 

εδάθνπο ζην νπνίν ζα κπνξέζεη λα θαιιηεξγεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα.  

 Οη νξηδφληηεο πνιηηηθέο/εηζξνέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο ηηκέο θαη ην 

θφζηνο, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηελ 

έξεπλα θαη ηερλνινγία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηηο δεμηφηεηεο, ηελ αγνξά εξγαζίαο 

θαη ην νηθνλνκηθφ θαη επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Αθνχ ινηπφλ έρνπλ ηεζεί νη 

ζσζηέο βάζεηο ψζηε λα θαιιηεξγεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα, νη παξάγνληεο ζε 

απηφ ην επίπεδν ζπληεινχλ ψζηε λα «αλζίζεη» ε αληαγσληζηηθφηεηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα,  εμαζθαιίζεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

πεξηνρήο λα αληαπνθξηζεί ζε θάζε είδνπο ηερλνινγηθή, επηρεηξεζηαθή, 

πεξηβαιινληηθή ή άιιε πξφθιεζε κε ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή ή ε εθπαίδεπζε θαη 

νη δεμηφηεηεο, εμαζθαιίδνπλ φηη ππάξρεη ην θαηάιιειν ππφβαζξν θαη νη γλψζεηο 

γηα λα πξνζαξκνζηεί κε επειημία ζηηο κεηαβαιιφκελεο απαηηήζεηο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο, λα πξνεηνηκάζεη λεφηεξεο γεληέο θαη λα εθπαηδεχζεη ην ππάξρνλ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ γηα λα ζπλερίζνπλ ηηο δεκηνπξγηθέο θαη θαηλνηνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σα ελδηάκεζα απνηειέζκαηα, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ ηελ ηακεηαθή ζχλζεζε 

πξντφληνο θαη απαζρφιεζεο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ έληαμε ζηηο 

παγθφζκηεο αγνξέο (εκπφξην, επελδχζεηο, ηακεηαθέο δηαζπλδέζεηο). Σε 

ζεκαληηθφηεηα απηνχ ηνπ επηπέδνπ εχθνια κπνξεί λα θαηαλνήζεη θάπνηνο αλ 

αλαινγηζηεί ην γεγνλφο φηη πνιινί εξεπλεηέο εξκελεχνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα 

σο ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα αληαγσληζηηθφηεηαο. 

 Σα ηειηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία είλαη ην εζληθφ εηζφδεκα, ε απαζρφιεζε θαη 

ε πνηφηεηα δσήο. Οπζηαζηηθά, απηφ ην επίπεδν απνηειεί ηνπο θαξπνχο ησλ 

πξνζπαζεηψλ ησλ πξνεγνχκελσλ επηπέδσλ. Σα παξαπάλσ ζα γίλνπλ 

πξαγκαηηθφηεηα κφλν αλ έρνπλ ηεζεί νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο, έρνπλ 
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εθαξκνζηεί νη νξηδφληηεο πνιηηηθέο/εηζξνέο θαη έρνπλ ζπκβάιιεη ηα ελδηάκεζα 

απνηειέζκαηα.145 

 

Αλ θαη ε Ππξακίδα ηεο Αληαγσληζηηθφηεηαο δελ απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν ζχιιεςεο 

ηνπ ηξφπνπ ζπλαξκνγήο θαη ησλ ζηνηρείσλ ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, εληνχηνηο θαιχπηεη 

έλα επξχηαην θάζκα παξαγφλησλ θαη ζπκππθλψλεη ηηο θπξηφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο 

«δηεζλνχο ζπλαίλεζεο» γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα. Γηαθνξεηηθνί κειεηεηέο βέβαηα, 

κπνξεί λα εληάμνπλ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο ζε άιιεο ζεσξεηηθέο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην ππφδεηγκα πνπ αθνινπζνχλ. Οη απνθιίζεηο απηέο είλαη 

αλακελφκελεο, αθνχ ε πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ 

είλαη ηέηνηα ψζηε λα ππνλνκεχεη ηελ πηνζέηεζε απιψλ ζπληαγψλ θαη απιψλ ζρέζεσλ 

αηηηφηεηαο. Έηζη γηα παξάδεηγκα ε πνηφηεηα ηνπ αλζξσπίλνπ θεθαιαίνπ κπνξεί 

ηαπηφρξνλα λα είλαη θαη κνριφο θαη απνηέιεζκα κηαο αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ 

ε ζρέζε κεηαμχ θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε άιιν παξά 

κνλφδξνκε κπνξεί λα ζεσξεζεί. Αλαγλσξίδνληαο ηηο ακθίδξνκεο εμαξηήζεηο θαη ηελ 

χπαξμε πνιιψλ κεραληζκψλ αλαηξνθνδφηεζεο, ην ΔΑΑ δε ζεσξεί ηελ ππξακίδα 

απζηεξά ηεξαξρηθή, νχηε πηζηεχεη ζηελ χπαξμε απζηεξψλ ζηεγαλψλ κεηαμχ επηπέδσλ 

θαη επηκέξνπο δηαζηάζεσλ.146  

 

2.7 Ζ έθζεζε παγθφζκηαο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic 

Forum (WEF) – Οη δψδεθα ππιψλεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο   

 

 

ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, παξαηεξήζεθε φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο 

γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο έλλνηαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Απηή ε έιιεηςε νκνηνκνξθίαο 

ζπλαληάηαη επίζεο φηαλ νη εηδηθνί ζέινπλ λα ηε κεηξήζνπλ. Σα ππάξρνληα κνληέια, 

επηιέγνπλ θαη θαηεγνξηνπνηνχλ ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ  ζε έλα γεληθφ ζχζηεκα. Έηζη, ηα απνηειέζκαηα κπνξνχλ λα 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ην ρξεζηκνπνηνχκελν κνληέιν κέηξεζεο.147 

 

Γηάθνξνη δηεζλείο νξγαληζκνί ππνινγίδνπλ ηνπο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη κεηαμχ 

απηψλ, ην World Economic Forum, ην νπνίν  βάζε ηεο  πξνζέγγηζεο ηνπ Porter, ε 

                                                           
145

 Lengyel, Imre. "The pyramid model: enhancing regional competitiveness in Hungary." Acta 

Oeconomica 54.3 (2004): 323-342 

146
 Διιεληθφ χζηεκα Μέηξεζεο Αληαγσληζηηθφηεηαο (ΔΜΑ) 

147
 Bowen, Harry P., and Wim Moesen. φ.π. 
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νπνία είλαη ε βάζε γηα ηε θαηαζθεπή ηνπ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

(Global Competitiveness Index), δεκνζηεχεη ηελ εηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα 

Αληαγσληζηηθφηεηα. χκθσλα κε ηελ αξρηθή ηδέα ηνπ Klaus Schwab απφ ην 1979 ην 

Παγθφζκην Οηθνλνκηθφ Φφξνπκ (WEF) δεκνζηεχεη ηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο (GCI) πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Xavier Sala-i-Martin ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Φφξνπκ. Μέρξη ην 2007 φπνπ θαη ζεκεηψζεθε κία ελεκέξσζε ζηε 

δηαδηθαζία, ε κεζνδνινγία έρεη παξακείλεη ζε κεγάιν βαζκφ ακεηάβιεηε. Ζ ηαμηλφκεζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο παξέρεη έλα πιαίζην δξάζεο γηα ηηο ρψξεο πνπ επηζπκνχλ λα 

βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Ο Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

(GCI) θαιχπηεη 133 ρψξεο απφ φιεο ηηο πεξηνρέο ζην θφζκν θαη ζπλδπάδεη 114 δείθηεο, 

νη νπνίνη κεηξνχλ  ηνπο παξάγνληεο, ηηο πνιηηηθέο θαη ηνπο ζεζκνχο πνπ θαζνξίδνπλ 

ηελ παξαγσγηθφηεηα κηαο ρψξαο.148 Παξέρεη ζηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο κηα ζεηξά 

απφ πνζνηηθνχο δείθηεο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα αμηνινγνχλ ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ 

ηνπο ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο. Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ GCI είλαη φηη 

ελζσκαηψλεη ζηε κέηξεζε ην ζηάδην αλάπηπμεο κηαο ρψξαο.149 Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

GCI ην WEF, κεηξά ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ ζε 12 βαζηθνχο ππιψλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απαξηίδεηαη απφ πιήζνο κεηαβιεηψλ 

νη νπνίεο ζηαζκίδνληαη κε δηαθνξεηηθά βάξε, αλάινγα κε ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ ηνπο 

απνδίδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηεο εζληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη ππιψλεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ GCI είλαη ζπλνπηηθά, νη εμήο:  

 

1) Θεζκηθφ πεξηβάιινλ (Institutions)  

Σν ζεζκηθφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ηνπ λνκηθνχ, θαλνληζηηθνχ θαη 

δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ εληφο ηνπ νπνίνπ αζθείηαη ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηα 

άηνκα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα θξάηε.  

2) Τπνδνκέο (Infrastructure) 

Ζ χπαξμε εθηεηακέλνπ θαη ηθαλνχ δηθηχνπ ππνδνκψλ απνηειεί θξίζηκν παξάγνληα γηα 

ηε δηαζθάιηζε ηεο απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο αιιά θαη γηα ην 

θαζνξηζκφ ησλ ηνκέσλ θαη ησλ θιάδσλ πνπ αλαπηχζζνληαη.  

 

 

                                                           
148
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149
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3) Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ 

Σν  WEF αμηνινγεί σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη γηα ην 

ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο ηελ χπαξμε ζηαζεξνχ καθξννηθνλνκηθνχ 

πεξηβάιινληνο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε χπαξμε καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο δελ 

απνηειεί, απφ κφλε ηεο, ηθαλφ παξάγνληα γηα λα απμήζεη ηε παξαγσγηθφηεηα, αληίζεηα 

ε καθξννηθνλνκηθή αληζνξξνπία εκπνδίδεη ηελ επίηεπμε πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο. 

4) Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

Σν WEF ζεσξεί φηη ε πγεία ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηε παξαγσγηθφηεηα. Σαπηφρξνλα, ε πνζφηεηα θαη ε πνηφηεηα 

ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο απμάλνπλ, εηδηθά ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο πςειήο 

εμεηδίθεπζεο, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζην λα 

πξνζαξκφδεηαη ζε πην πξνρσξεκέλεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηερληθέο.  

5) Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε  

Ζ πνηνηηθή αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε είλαη θξίζηκε γηα νηθνλνκίεο πνπ 

επηζπκνχλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε πςειφηεξν ζεκείν ηεο αιπζίδαο αμίαο (value chain). 

ην παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη νη επηρεηξήζεηο ζήκεξα, 

είλαη απαξαίηεην κηα εζληθή νηθνλνκία λα δηαζέηεη κηα δεμακελή θαιά εθπαηδεπκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ νη νπνίνη είλαη ηθαλνί λα πξνζαξκφδνληαη ζηηο αιιαγέο θαη ζηηο 

εμειηζζφκελεο αλάγθεο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. 

6) Απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο αγαζψλ 

Οη νηθνλνκίεο ζηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί ν πγηήο αληαγσληζκφο (δελ ππάξρνπλ νιηγνπψιηα 

θαη κνλνπψιηα), απμάλνπλ ηε παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο θαη 

δεκηνπξγνχλ πξντφληα ηθαλά λα ζηαζνχλ επάμηα ζην δηεζλή αληαγσληζκφ.  

7) Απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο εξγαζίαο 

Σν WEF πξνηάζζεη σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ηελ χπαξμε επειημίαο ζηελ αγνξά εξγαζίαο . Γεληθά, ζεσξεί φηη ε 

επειημία ζηελ αγνξά εξγαζίαο επηηξέπεη ηε βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ ζηελ αγνξά θαζψο θαη φηη απνηειεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηάο ηνπο. Δπίζεο, ζεσξεί φηη ε πςειή επειημία επηηξέπεη ηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε αλαπηπζζφκελνπο θιάδνπο κε πςειή ηαρχηεηα θαη 

ρακειφ θφζηνο θαζψο θαη ηε δηαθχκαλζε ησλ κηζζψλ ρσξίο έληνλεο θνηλσληθέο 

αλαηαξαρέο.  
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8) Αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο αγνξάο  

Σν WEF ζεσξεί σο ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε πςειήο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηελ χπαξμε ελφο θαιά νξγαλσκέλνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ηνκέα πνπ επηηξέπεη ηελ 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ θαηεπζχλεηαη ζε 

πην παξαγσγηθέο ρξήζεηο. Δπίζεο, αμηνινγεί ζεηηθά ηελ χπαξμε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ 

πνπ πξνζηαηεχεη ηνπο επελδπηέο θαη ηελ χπαξμε ηξαπεδηθνχ ηνκέα πνπ εγγπάηαη ηελ 

αζθάιεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. 

9) Σερλνινγηθή εμεηδίθεπζε 

ην ππιψλα απηφ κεηξάηαη ε ηθαλφηεηα ηεο νηθνλνκίαο λα απνξξνθά λέεο ηερλνινγίεο 

πνπ απμάλνπλ ηε παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο 

απηήο. Καηά θχξην ιφγν ν ππιψλαο επηθεληξψλεηαη ζηηο ππνδνκέο ζην ηνκέα ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ. 

10) Μέγεζνο αγνξάο 

Σν κέγεζνο ηεο αγνξάο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ παξαγσγηθφηεηα δηφηη έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο θαη εθκεηάιιεπζεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

Σαπηφρξνλα, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κεγάιεο αγνξέο επλννχληαη 

απφ ηελ χπαξμε ηζρπξήο εγρψξηαο δήηεζεο. 

11) Δμεηδίθεπζε βηνκεραληθνχ ηνκέα – Πνηφηεηα επηρεηξεκαηηθψλ δηθηχσλ 

Ο ππιψλαο απηφο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο γηα ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε έλα πςειφ 

επίπεδν αλάπηπμεο. Οη ρψξεο πνπ ζεκεηψλνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε απηφ ην ππιψλα 

έρνπλ εμαληιήζεη ηηο βαζηθέο πεγέο βειηίσζεο παξαγσγηθφηεηαο θαη δεκηνπξγνχλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ρξεζηκνπνηψληαο λέεο κνξθέο νξγάλσζεο ηεο 

παξαγσγήο θαη δίθηπα επηρεηξήζεσλ (clusters). 

12) Καηλνηνκία 

Ο ηειεπηαίνο ππιψλαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην WEF γηα λα θαηεγνξηνπνηήζεη θαη λα 

θαηαγξάςεη ηελ επίδνζε ησλ ρσξψλ ζην ηνκέα ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ν 

ππιψλαο ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. Απνηειεί πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληα θπξίσο 

γηα εθείλεο ηεο ρψξεο θαη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηα φξηα ηεο γλψζεο ζηελ 

παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη άξα κέζσ θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ πξνζεγγίζεσλ 

επεθηείλνπλ ηε γλψζε θαη απνθηνχλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 
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Αλ θαη νη ππιψλεο παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά, παξέρνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε 

δπλαηφηεηα αλίρλεπζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο φπνπ κηα ρψξα ζα πξέπεη λα 

βειηησζεί, ππνγξακκίδεηαη ε αιιειεμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. ρη κφλν ζρεηίδνληαη κεηαμχ 

ηνπο, αιιά ηείλνπλ λα εληζρχνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε θαηλνηνκία (12νο 

ππιψλαο) δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζε κία ρψξα πνπ ζηεξείηαη ηνπ αλζξψπηλνπ 

θεθαιαίνπ (5νο ππιψλαο) θαη πνηέ δελ ζα ιάβεη ρψξα ζε νηθνλνκίεο κε 

αλαπνηειεζκαηηθέο αγνξέο (6νο, 7νο θαη 8νο ππιψλαο), ρσξίο ππνδνκέο (2νο ππιψλαο) ή 

εθπαηδεπκέλνπο πνιίηεο (4νο ππιψλαο).150 ινη νη ππιψλεο έρνπλ ζεκαζία γηα φιεο ηηο 

νηθνλνκίεο, αιιά επεξεάδνπλ ην εζληθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ κε δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Δμαξηάηαη απφ ην ζηάδην αλάπηπμεο ηεο αλαιπζείζαο ρψξαο.151  

Γηάγξακκα 2.7 : Ζ δνκή ηνπ Γείθηε Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο 

                                                           
150

 Önsel, Şule, et al., "A new perspective on the competitiveness of nations." Socio-Economic Planning 

Sciences 42.4 (2008): 221-246 

151
 Ulman, Simona-Roxana. "Corruption and national competitiveness in different stages of country 

development." Procedia Economics and Finance 6 (2013): 150-160 
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Πεγή: World Economic Forum, ―The case for trade and competitiveness‖, 2015 

 

Οη ππιψλεο αληαγσληζηηθφηεηαο, φπσο ππνδειψλεη ην δηάγξακκα 2.7, νκαδνπνηνχληαη 

θαη απηνί κε ηε ζεηξά ηνπο ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο, ππν - δείθηεο:  

 Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζεζκηθφ πεξηβάιινλ, ηηο 

ππνδνκέο, ηε καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ηελ πγεία & πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηηο νηθνλνκίεο κε γλψκνλα ηνπο 

παξάγνληεο. Καηά ην ζηάδην απηφ (factor-driven stage), βαζηθνί παξάγνληεο 

φπσο ην ρακειφ εξγαηηθφ θφζηνο θαη νη κε επεμεξγαζκέλνη θπζηθνί πφξνη είλαη 

νη θπξίαξρεο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη εηαηξείεο 

αληαγσλίδνληαη φζνλ αθνξά ηε ηηκή θαη έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο ξφινπο ζηελ 

αιπζίδα αμίαο. 

  

 Οη εληζρπηέο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ αλψηεξε 

εθπαίδεπζε/θαηάξηηζε, ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο εξγαζίαο, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα αγνξάο αγαζψλ, ηελ αλάπηπμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αγνξάο, ηελ ηερλνινγηθή εηνηκφηεηα θαη ην κέγεζνο αγνξάο, απνηεινχλ ην θιεηδί 

γηα ηηο νηθνλνκίεο κε γλψκνλα ηηο επελδχζεηο. Καηά ην ζηάδην απηφ (investment-

driven stage), ε απνδνηηθφηεηα ζηελ παξαγσγή ηππνπνηεκέλσλ πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ γίλεηαη ε θπξίαξρε πεγή αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Μεγάιεο 

επελδχζεηο ζηελ απνδνηηθή δνκή, ηζρπξά επελδπηηθά θίλεηξα θαη θαιχηεξε 

πξφζβαζε ζε θεθάιαηα επηηξέπνπλ ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο είλαη ε πην ζεκαληηθή εηαηξηθή 

πξνηεξαηφηεηα. Οη εηαηξείεο πξέπεη επίζεο λα αξρίζνπλ λα απμάλνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθφηεηά ηνπο ζηε δηαρείξηζε, λα δεκηνπξγνχλ ηελ ηθαλφηεηα 

απνξξφθεζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη λα μεπεξάζνπλ ηελ εμάξηεζή ηνπο απφ ηηο 

εμαγσγέο ζε ιίγεο, πξνεγκέλεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

 

 Ζ θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθή σξηκφηεηα, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή σξηκφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηηο 

νηθνλνκίεο κε γλψκνλα ηελ θαηλνηνκία. Καηά ην ζηάδην απηφ (innovation-driven 

stage), ε ηθαλφηεηα λα παξάγνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πην πξνεγκέλεο κεζφδνπο γίλεηαη ε θπξίαξρε πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Γηα λα επηηχρνπκε ζε κηα νηθνλνκία πςεινχ 

εηζνδήκαηνο, είλαη απαξαίηεην λα πξνρσξήζνπκε ζην ζηάδην κε γλψκνλα ηε 

θαηλνηνκία.  
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2.8 Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο Διιάδαο – ΚΠΔ  

 

 

Ζ Έθζεζε γηα ηελ Παγθφζκηα Αληαγσληζηηθφηεηα (GCR Global Competitiveness 

Report) 2015-2016 πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κηα θξίζηκε ζηηγκή γηα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία. Απφ ηε κία πιεπξά, ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιχ 

πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, ρακειή αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ηελ ππνηνληθή 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ε νπνία ζα κπνξνχζε αθφκα λα εθηξνρηαζηεί απφ αβεβαηφηεηεο, 

φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη γεσπνιηηηθέο εληάζεηο, ε κειινληηθή πνξεία ησλ 

αλαδπφκελσλ αγνξψλ, νη ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, θαζψο θαη νη αιιαγέο λνκίζκαηνο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, κεξηθέο πξφζθαηεο εμειίμεηο νδεγνχλ ζε έλα πνιιά ππνζρφκελν 

κέιινλ, ηε ιεγφκελε ηέηαξηε βηνκεραληθή επαλάζηαζε θαη λένπο ηξφπνπο 

θαηαλάισζεο, φπσο ε θνηλή ρξήζε νηθνλνκίαο πνπ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε έλα 

άιιν θχκα ζεκαληηθψλ θαηλνηνκηψλ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ σζεί ζηελ αλάπηπμε. 

 

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο θαηάηαμεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ 

δεκνζηεχηεθε ζηελ εηήζηα έθζεζε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ World Economic Forum, 

―Global Competitiveness Report 2015-2016‖ (πίλαθαο 2.3).  Ζ θεηηλή έθζεζε 

πξνζθέξεη κηα επηζθφπεζε ηεο απφδνζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 140 νηθνλνκηψλ θαη 

σο εθ ηνχηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη ε πην νινθιεξσκέλε αμηνιφγεζε ηνπ είδνπο ηεο. 

Δπίζεο, πεξηέρεη έλα ιεπηνκεξέο πξνθίι απφ θάζε κία απφ ηηο νηθνλνκίεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζ‘ απηήλ. Απφ ηε κειέηε ινηπφλ ηεο έθζεζεο (πίλαθαο: 2.3), 

παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο έρνπλ αλαθηήζεη ηα επίπεδα 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ θαηείραλ πξν θξίζεο. πσο θαη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, 

θαηαιακβάλνπλ φιεο ηηο θνξπθαίεο ζέζεηο ζηε θαηάηαμε. Χζηφζν, νξηζκέλεο 

αληζφηεηεο παξακέλνπλ, κε θάπνηεο Αλαηνιηθέο θαη Νφηηεο Δπξσπατθέο ρψξεο λα 

θαηαιακβάλνπλ ηηο ρακειφηεξεο βαζκνινγίεο ζε απηή ηελ νκάδα: πην αμηνζεκείσηε 

είλαη ε Διιάδα, ε νπνία ζηελ 81ε ζέζε είλαη ε ιηγφηεξν αληαγσληζηηθή νηθνλνκία απηήο 

ηεο νκάδαο. 

 

Δπηδφζεηο, πνπ δελ ηεο επηηξέπνπλ λα βειηηψζεη ηε ζέζε ηεο ζην δηεζλή νηθνλνκηθφ 

ράξηε, εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη ε Διιάδα ζε ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο. Ζ ρψξα 

παξακέλεη ζηάζηκε ζηελ 81ε ζέζε κεηαμχ 140 θξαηψλ αλά ηνλ θφζκν, ζχκθσλα κε ηελ 

έθζεζε ηνπ World Economic Forum, ―Global Competitiveness Report 2015-2016‖. 

Αληίζηνηρε επίδνζε θαηέγξαςε ε Διιάδα θαη ζηελ πξνεγνχκελε αμηνιφγεζε (Global 

Competitiveness Report 2014-2015), θαηαιακβάλνληαο ηελ 81ε ζέζε κεηαμχ 144 
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ρσξψλ, ελψ έλα ρξφλν λσξίηεξα βξηζθφηαλ ζηελ 91ε ζέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο. 

Μάιηζηα, φπσο ήδε αλαθέξζεθε, ε ειιεληθή νηθνλνκία αμηνινγείηαη σο ε ιηγφηεξν 

αληαγσληζηηθή κεηαμχ ησλ ζεσξνχκελσλ σο πξνεγκέλσλ νηθνλνκηψλ ηνπ πιαλήηε. 

 

Σα πξσηεία ζε επίπεδν αληαγσληζηηθφηεηαο θαηέρεη ε Διβεηία, ε νπνία κε βαζκνινγία 

5,76 δηαηεξεί ηελ πξψηε ζέζε γηα έβδνκε ζπλερή ρξνληά, κε ηζρπξέο επηδφζεηο ζε 

φινπο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο, πνπ αμηνινγεί ην World Economic Forum. ηε δεχηεξε 

θαηά ζεηξά ζέζε, εμαθνινπζεί λα βξίζθεηαη ε ηγθαπνχξε (κε βαζκνινγία 5,68), 

αθνινπζνχκελε απφ ηηο ΖΠΑ, πνπ φπσο θαη πέξζη θαηαηάζζνληαη ζηελ ηξίηε ζέζε κε 

βαζκνινγία 5,61, κε ηε Γεξκαλία λα έπεηαη ζηελ ηέηαξηε ζέζε κε 5,53 βαζκνχο, 

βειηηψλνληαο ηελ θαηάηαμε ηεο απφ ηελ πξνεγνχκελε επίδνζε ηεο πέκπηεο ζέζεο. Σε 

«πεληάδα» κε ηηο πην αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο ηνπ θφζκνπ, νινθιεξψλεη κία άιιε 

επξσπατθή ρψξα, ε Οιιαλδία, ζπγθεληξψλνληαο 5,50 βαζκνχο, πνπ ηελ αλεβάδεη ζηελ 

πέκπηε ζέζε ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο απφ ηελ φγδνε θαηά ηελ πεξαζκέλε 

αμηνιφγεζε. Μία ζέζε κεηαμχ ησλ πξψησλ δέθα θνξπθαίσλ ρσξψλ ηνπ θφζκνπ ζε 

ζέκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο θαηέρνπλ, επίζεο, ε Ηαπσλία, ην Υνλγθ Κνλγθ, ε 

Φηλιαλδία, ε νπεδία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία. Ζ Διιάδα, κε βαζκνινγία 4,02 απέρεη 

―έηε θσηφο‖ απφ ηελ θαηέρνπζα ζε παγθφζκηα πξσηεία, ζε επίπεδν 

αληαγσληζηηθφηεηαο, Διβεηία. 

 

Ζ θεηηλή αμηνιφγεζε ηνπ ―Global Competitiveness Report 2015-2016‖ εληνπίδεη έλα 

ζπζρεηηζκφ κεηαμχ ησλ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθψλ ρσξψλ θαη εθείλσλ πνπ είηε έρνπλ 

αληέμεη ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, είηε είραλ κηα άκεζε ―αλάξξσζε‖ απφ απηή. 

Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην ιφγν πνπ ε Διιάδα αδπλαηεί λα εκθαλίζεη πςειφ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο απνηειεί ζε κεγάιν βαζκφ ε παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ηε ρψξα καο θαη απφ ηελ νπνία δελ έρεη ―αλαξξψζεη‖ 

αθφκε. Οη παξάγνληεο, πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαη ζηεξνχλ πφληνπο απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, είλαη 

θαηά θχξην ιφγν ε αδπλακία πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε, ε αλαπνηειεζκαηηθή 

θπβεξλεηηθή γξαθεηνθξαηία, ε αζηάζεηα ησλ πνιηηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη, ε 

πεξηπινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ θαη ε δηαθζνξά. Ζ πξφζβαζε ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε εμαθνινπζεί λα είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ αλάπηπμε ζηηο 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο νηθνλνκίεο, κε ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο λα αληηπξνζσπεχεη 

κηα ζεηηθή εμαίξεζε, είλαη ηψξα θνληά ζηα πξν-θξίζεο επίπεδα φζνλ αθνξά ηελ 

πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε. ην άιιν άθξν ηνπ θάζκαηνο, βξίζθεηαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επξσδψλεο ε νπνία είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα έρεη ηελ πξφζβαζε 
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φπσο ήηαλ πξηλ απφ νθηψ ρξφληα, ππνγξακκίδνληαο έηζη έλαλ απφ ηνπο πην 

ζεκαληηθνχο παξάγνληεο επηβξάδπλζεο ηεο αλάπηπμε ηεο επείξνπ. 

 

Πίλαθαο 2.3 : Ζ Καηάηαμε ηεο Έθζεζεο ηνπ WEF γηα ην 2015-2016  

 

 

Πεγή: World Economic Forum, ―The Global Competitiveness Report 2015-2016‖, 2015 
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2.8.1 Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Διιάδα ην 2015 – 

2016: Οη ππιψλεο   

 

Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Global Competitiveness Report 2015-2016 αλαδεηθλχεη 

θάπνηα ζεηηθά ζηνηρεία γηα επηκέξνπο ηνκείο, ζηνπο νπνίνπο ε Διιάδα θαηαθέξλεη λα 

θαηαιάβεη κία ―αμηνπξεπή‖ ζέζε ζηνλ παγθφζκην ράξηε. χκθσλα κε ηε βαζκνινγία 

ηεο ρψξαο ζηνπο 12 ππιψλεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηνλ Γείθηε Παγθφζκηαο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, ε Διιάδα θαηαγξάθεη ζεηηθέο επηδφζεηο ζηνπο Ππιψλεο 

―Τπνδνκέο‖ (34ε ζέζε), ―Σερλνινγηθή Δηνηκφηεηα‖ (36ε ζέζε), ―Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε‖ (41ε ζέζε), ―Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε‖ (43ε ζέζε) θαη 

―Μέγεζνο Αγνξάο‖ (52ε ζέζε). Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηε ―Σερλνινγηθή Δηνηκφηεηα‖ 

(δηαζεζηκφηεηα ηερλνινγηψλ θαη θπξίσο ππνδνκέο - ρξήζε Γηαδηθηχνπ) ε Διιάδα έρεη 

κηα πνιχ θαιή επίδνζε ζε πνιινχο απφ ηνπο επηκέξνπο ηνκείο. 

 

Γηάγξακκα 2.8 :  Καηάηαμε ηεο Διιάδαο 

Πεγή: World Economic Forum, ―The Global Competitiveness Report 2015 – 2016‖, 

2015 

 

ε αληίζεζε κε ηηο ζεηηθέο επηδφζεηο πνπ ζεκεηψλεη ε ρψξα ζηνπο πξναλαθεξζέληεο 

ππιψλεο, ππάξρνπλ ππιψλεο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηνξζψλεη λα επηθέξεη ηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. πγθεθξηκέλα, ζην Ππιψλα ―Kαηλνηνκία‖ ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 77ε 

ζέζε θαη ζην Ππιψλα ―Θεζκηθά ξγαλα‖ ζηελ 74ε. Υεηξφηεξε είλαη ε εηθφλα ζην 

Ππιψλα ―Μαθξννηθνλνκηθφ Πεξηβάιινλ‖, φπνπ ε Διιάδα ―θιεξηάξεη‖ κε ηηο ηειεπηαίεο 
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ζέζεηο ηεο θαηάηαμεο, θαηαιακβάλνληαο ηελ 132ε. Αληίζηνηρα, θαθή είλαη θαη ε επίδνζε 

ηεο Διιάδαο ζην Ππιψλα ―Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Αγνξάο‖, θαζψο θαηέρεη ηελ 131ε 

ζέζε ζηε παγθφζκηα ιίζηα. Αλαθνξηθά κε ην Ππιψλα ―Απνδνηηθφηεηα Αγνξάο 

Δξγαζίαο‖, ε ρψξα βξίζθεηαη ζηελ 116ε ζέζε δηεζλψο, ελψ γηα ηηο επηδφζεηο ηεο ζην 

ππιψλα ―Απνηειεζκαηηθφηεηα Αγνξάο Αγαζψλ‖ αμηνινγείηαη κε ηελ 89ε ζέζε. 

 

Πίλαθαο 2.4 : Γείθηεο Παγθφζκηαο Αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηελ Διιάδα  

 

 

Πεγή: World Economic Forum, ―The Global Competitiveness Report 2015 – 2016‖, 

2015  

 

πλνιηθά, ην World Economic Forum παξνπζηάδεη αλαιπηηθά ηηο επηδφζεηο ησλ ρσξψλ 

ζε ηξεηο ζεκαηηθέο: ―Βαζηθέο απαηηήζεηο‖, ―Δληζρπηέο Απφδνζεο‖ θαη ―Καηλνηνκία θαη 

Πνιππινθφηεηα Παξαγφλησλ‖ (ζ.ζ. θάζε κία απφ απηέο ηηο ζεκαηηθέο αλαιχεηαη ζε κηα 

ζεηξά απφ επηκέξνπο Ππιψλεο θαη εηδηθέο θαηεγνξίεο). ηελ θαηεγνξία ησλ «Βαζηθψλ 

Απαηηήζεσλ» ε Διιάδα θαηαιακβάλεη, δηεζλψο, ηελ 86ε ζέζε κεηαμχ 140 ρσξψλ. 

ηνπο επηκέξνπο Ππιψλεο, πνπ εμεηάδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ε Διιάδα 

έρεη ηηο εμήο επηδφζεηο: ―Θεζκηθά ξγαλα‖ 81ε ζέζε, ―Τπνδνκέο‖ 34ε, 

―Μαθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ‖ 132ε, ―Τγεία θαη Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε‖ 41ε ζέζε. 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζεκαηηθή «Δληζρπηέο Απφδνζεο», ε Διιάδα πεηπραίλεη, ζηε 

ζπλνιηθή θαηάηαμε, κηα θαιχηεξε επίδνζε, θαηαιακβάλνληαο ηελ 62ε ζέζε. ηνπο 

επηκέξνπο ππιψλεο, πνπ ζπγθξνηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία, ε εηθφλα γηα ηελ 

http://www.sepe.gr/files/1/pdf/weforum_GCR2014-2015_Greece.pdf
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Διιάδα έρεη σο εμήο: ―Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε & Καηάξηηζε‖ 43ε ζέζε, 

―Απνηειεζκαηηθφηεηα Αγνξάο Αγαζψλ‖ 89ε ζέζε, ―Απνδνηηθφηεηα Αγνξάο Δξγαζίαο‖ 

116ε ζέζε, ―Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε ηεο Αγνξάο‖ 131ε ζέζε, ―Σερλνινγηθή Δηνηκφηεηα‖ 

39ε ζέζε θαη ―Μέγεζνο Αγνξάο‖ 52ε ζέζε. Σέινο, ζηε ζεκαηηθή «Καηλνηνκία θαη 

Πνιππινθφηεηα Παξαγφλησλ», ζην κελ Ππιψλα ―Δπηρεηξεκαηηθή Κνπιηνχξα 

Δπηρεηξήζεσλ‖, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηελ 74ε ζέζε ζην δε Ππιψλα, πνπ αθνξά ηελ 

―Καηλνηνκία‖ ζηελ 77ε. 

 

2.8.2 Κξίζηκνη Παξάγνληεο Δπηηπρίαο (ΚΠΔ) 

 

Οθηψ ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, νη ζπλέπεηέο ηεο είλαη 

αθφκε αηζζεηέο ζε φιν ην θφζκν. Ζ αλάθακςε ήηαλ ιηγφηεξν ηζρπξή, πεξηζζφηεξν 

αβέβαηε θαη πήξε πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ φηη αλακελφηαλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη 

απφ ηε ρακειή νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ρακειή παξαγσγηθφηεηα, θαη πςειή αλεξγία. Οη 

ζπλέπεηεο απφ ηνπο ρακεινχο δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ 

παξαπάλσ αλάιπζε, είλαη έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ αλεξγίαο, ε δηαηήξεζε ηνπ 

πιεζσξηζκνχ ζε πςειφ επίπεδν θαη ην πην ζεκαληηθφ, ε πηψζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. 

Δλ φςεη ησλ αξλεηηθψλ απηψλ θαηλνκέλσλ, απνδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε νπνία λνείηαη σο ν νδεγφο ηεο πςειφηεξεο παξαγσγηθφηεηαο, ε 

ζηήξημε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλζεθηηθφηεηαο. Ζ θξίζε είλαη κηα ηζρπξή 

ππελζχκηζε φηη ε αληαγσληζηηθφηεηα «κεηξάεη». Μεηαξξπζκίζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα, είλαη ν κφλνο δξφκνο πξνο ηα εκπξφο. 

 

Ζ επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζηελ επνρή καο 

εμαξηάηαη απφ νξηζκέλνπο παξάγνληεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Οη 

παξάγνληεο απηνί ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ απνηεινχλ ηνπο ιεγφκελνπο «θξίζηκνπο 

παξάγνληεο επηηπρίαο» θαη είλαη νη εμήο.152 

 

1. Ζ ηθαλφηεηα παξαγσγήο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο 

 

Ζ έλλνηα ηεο πνηφηεηαο είλαη πνιπδηάζηαηε θαη θαιχπηεη φρη κφλν ηα ιεηηνπξγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά απφδνζεο ελφο είδνπο, αιιά θαη δεπηεξεχνληα ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

θάλνπλ έλα πξντφλ πην εχρξεζην, ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ην θάλνπλ πην 

                                                           
152

 Γεξβηηζηψηεο Κψζηαο Ν., Λαγνδήκνο Αζαλάζηνο Γ., ―Αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ‖, B‘ 

Έθδνζε, Οηθνλνκηθή Βηβιηνζήθε 2007  
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ειθπζηηθφ, ε επθνιία θαη ε ηαρχηεηα ζπληήξεζεο θαη απνθαηάζηαζεο βιαβψλ θαη ε 

πνηφηεηα εμππεξέηεζεο πειαηψλ κεηά ηε πψιεζε ηνπ πξντφληνο. 

 

2. Σν αληαγσληζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο θαη δηαλνκήο 

 

Ζ δπλαηφηεηα παξαγσγήο θαη δηαλνκήο ζε ρακειφ θφζηνο δηακνξθψλεη έλα ηζρπξφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Σν γεγνλφο απηφ, θαηά θαλφλα απαηηεί θαιέο επηδφζεηο 

ζηελ απαζρφιεζε ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη πάλσ απφ φια ην πεξηνξηζκφ ζε θάζε 

κνξθήο ζπαηάιε. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο πξέπεη λα θαιχπηεη φινπο ηνπο 

ζπληειεζηέο παξαγσγήο, δειαδή ηελ εξγαζία, ηα πιηθά, ην θεθάιαην θαη ηελ ελέξγεηα. 

Απηφ επηηπγράλεηαη φρη κφλν κε θαιχηεξε ηερλνινγία, αιιά θαη κε θαιχηεξε νξγάλσζε 

ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη κε θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ.  

   

3. Ζ ηθαλφηεηα γηα θαηλνηνκίεο 

 

ην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ παξαηεξνχληαη ζπρλέο κεηαβνιέο πνπ αθνξνχλ 

ηελ είζνδν λέσλ αληαγσληζηψλ, ηελ εθαξκνγή λέσλ κνξθψλ ηερλνινγίαο πνπ 

βειηηψλνπλ πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο, ηε ζπκπίεζε ηνπ θχθινπ δσήο γηα πνιιά 

πξντφληα θαη ην ηξφπν νξγάλσζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη παξαπάλσ 

κεηαβνιέο θαη ζπλερείο εμειίμεηο ηξνθνδνηνχληαη απφ ζπρλέο θαηλνηνκίεο, δειαδή απφ 

ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ θαη κεζφδσλ παξαγσγήο, ηξφπσλ δηαλνκήο θαη αγνξάο, 

κεζφδσλ πιεξσκήο, θ.α. 

 

4. Ζ επηρεηξεκαηηθή επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα  

 

Γηα λα επηηχρεη κία επηρείξεζε ζην ζεκεξηλφ πεξηβάιινλ κε ηηο ξαγδαίεο αιιαγέο, είλαη 

απαξαίηεηε ε επειημία. Υάξε ζε απηφ ην ζηνηρείν είλαη δπλαηέο νη απαηηνχκελεο 

ζπλερείο πξνζαξκνγέο ζηηο αιιαγέο ησλ πξνηηκήζεσλ ηεο αγνξάο, ζηηο εμειίμεηο ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ λέσλ αληαγσληζηψλ πνπ δηεθδηθνχλ απμεκέλν 

κεξίδην αγνξάο. 

 

 

Σε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαπάλσ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο απνδεηθλχεη ε 

βειηίσζε ησλ ζέζεσλ αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ γλσξίδνπλ νη ρψξεο πνπ ηνπο 

εθήξκνζαλ. πσο επηζεκαίλεη ην Global Competitiveness Report 2015-2016, ζηελ 

Δπξψπε, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ε Πνξηνγαιία θαη ε Γαιιία έρνπλ θάλεη ζεκαληηθά βήκαηα 
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πξνο ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Υάξε ζηε ιήςε 

κεηαξξπζκηζηηθψλ κέηξσλ, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

αγνξψλ, ε Ηζπαλία θαη ε Ηηαιία αλέβεθαλ θαηά δχν θαη έμη ζέζεηο, αληίζηνηρα, ζηε 

δηεζλή θαηάηαμε. Αλάινγεο βειηηψζεηο πέηπραλ ε Γαιιία (22ε) θαη ε Πνξηνγαιία (38ε). 

Γηα ην ιφγν απηφ, ζα πξέπεη φιεο νη ρψξεο λα ελζσκαηψλνπλ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο θαηά ην ζρεδηαζκφ ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπο. 

 

2.8.3 Υξπζνί θαλφλεο αληαγσληζηηθφηεηαο  

 

Δπηπξφζζεηα ησλ θξίζηκσλ παξαγφλησλ επηηπρίαο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ππάξρνπλ 

νη ιεγφκελνη «ρξπζνί θαλφλεο αληαγσληζηηθφηεηαο» ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ θάλεη ηηο 

ρψξεο λα γίλνπλ ή λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο. Οη ρξπζνί θαλφλεο ηεο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη νη εμήο.153 

  

1. Γεκηνπξγήζηε έλα ζηαζεξφ θαη πξνβιέςηκν λνκνζεηηθφ πεξηβάιινλ 

2. Οη εξγαζίεο ζρεηηθά κε κηα επέιηθηε θαη ειαζηηθή νηθνλνκηθή δνκή 

3. Δπελδχζηε ζε παξαδνζηαθέο θαη ηερλνινγηθέο ππνδνκέο 

4. Πξνσζήζηε ηηο ηδησηηθέο απνηακηεχζεηο θαη ηηο εγρψξηεο επελδχζεηο 

5. Αλαπηχμηε ηελ επηζεηηθφηεηα ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαζψο θαη ηελ ειθπζηηθφηεηα 

ζηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

6. Έκθαζε ζηε πνηφηεηα, ηε ηαρχηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ζηε θπβέξλεζε θαη ηε 

δηνίθεζε  

7. Γηαηήξεζε κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζην επίπεδν κηζζψλ,  ηε παξαγσγηθφηεηα θαη 

ηε θνξνινγία 

8. Γηαηεξήζηε ην θνηλσληθφ ηζηφ κε ηε κείσζε ησλ αληζνηήησλ ησλ κηζζψλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο κεζαίαο ηάμεο 

9. Δπελδχζηε ζεκαληηθά ζηελ εθπαίδεπζε, εηδηθά ζην δεπηεξνγελή επίπεδν θαη 

ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ 

10. Δμηζνξξφπεζε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο εγγχηεηαο θαη ηεο παγθνζκηφηεηαο γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηε ζεκαληηθή δεκηνπξγία πινχηνπ, δηαηεξψληαο παξάιιεια ηα 

ζπζηήκαηα αμηψλ πνπ επηζπκνχλ νη πνιίηεο 

 

 

                                                           
153

 Garelli, Stéphane. φ.π. 
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2.9 Πξνο κηα λέα πξνζέγγηζε γηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηα: «Αεηθφξνο 

αληαγσληζκφο» - ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο  

 

 

Οη αξρεγνί ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πηνζέηεζαλ ηε «ηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο», θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Δπξσπατθνχ πκβνπιίνπ ηεο Ληζαβφλαο ην 

Μάξηην ηνπ 2000. Ζ ηξαηεγηθή πξνέθπςε απφ ηε βνχιεζε λα δνζεί κηα λέα ψζεζε 

ζηηο θνηλνηηθέο πνιηηηθέο, ζε κηα πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ε νηθνλνκηθή ζπγθπξία ήηαλ ε 

πιένλ επνίσλε ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζε. Με άιια ιφγηα, ε ζηξαηεγηθή 

ηεο Ληζαβφλαο, ζηεξηδφηαλ ζηελ αλάγθε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο λα απμήζεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο, εληζρχνληαο ζπγρξφλσο ηε θνηλσληθή 

ζπλνρή, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, ηεο ηερλνινγηθήο 

αιιαγήο θαη ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ. Αξρηθά, ιφγσ ηεο επλντθήο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο, ε πιήξεο απαζρφιεζε θαηλφηαλ εθηθηφο ζηφρνο ην 2000. Χζηφζν, 

εμαηηίαο ηεο επηβξάδπλζεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ δηαξζξσηηθψλ δπζθνιηψλ πνπ 

αληηκεηψπηζαλ ηα θξάηε-κέιε, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζπζηεξνχζε λα επηηχρεη απηφλ 

ην ζηφρν. Ζ ρξεκαηνπηζησηηθή θαη νηθνλνκηθή θξίζε πνπ άξρηζε ην 2008 νδήγεζε ζε 

ζεκαληηθέο απψιεηεο ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαη ηνπ δπλακηθνχ ηεο παξαγσγήο.154  

 

Χο θπζηθφ απνηέιεζκα ηεο εκθαληδφκελεο θξίζεο, ε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζαβφλαο δελ 

θαηφξζσζε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο πνπ είρε ζέζεη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

2000-2010. Καηά ηελ αλαζεψξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο, ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην ζηηο 26 Μαξηίνπ ηνπ 2010, ελέθξηλε ηε ζηξαηεγηθή «Δπξψπε 2020», ηελ 

νπνία πξφηεηλε ε Δπηηξνπή ζηηο 3 Μαξηίνπ ηνπ 2010 θαη απνηειεί ηε λέα επξσπατθή 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ επφκελε δεθαεηία (2011-2020). Ζ Δπξψπε 2020 ζέηεη σο 

πξσηαξρηθφ ζηφρν λα θαηαζηήζεη ηελ ΔΔ κηα βηψζηκε νηθνλνκία ρσξίο απνθιεηζκνχο 

πνπ ζα πξνζθέξεη πςειά επίπεδα απαζρφιεζεο, παξαγσγηθφηεηαο, 

αληαγσληζηηθφηεηαο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο155 θαη επηθεληξψλεηαη ζε βαζηθνχο ηνκείο 

πνπ απαηηείηαη δξάζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.156 ηεξίδεηαη ζ‘ έλαλ 

εληζρπκέλν ζπληνληζκφ ηεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, θαη είλαη νξγαλσκέλε ζε 

ηξεηο πξνηεξαηφηεηεο, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αιιεινεληζρχνληαη:  

                                                           
154

 Balkyte, Audrone, and Manuela Tvaronavičiene. φ.π. 

155
 http://ec.europa.eu/index_el.htm 

156
Υίνπ – Μαληαηνπνχινπ Θενδψξα, ―Ζ κεηαξξπζκηζηηθή ζπλζήθε ηεο Ληζαβψλαο‖, Δθδφζεηο Παπαδήζε 

2008 
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•  Έμππλε αλάπηπμε - «ελίζρπζε ηεο γλψζεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο σο 

θηλεηήξηεο δπλάκεηο ηεο κειινληηθήο καο αλάπηπμεο» 

 

•  Αεηθφξνο αλάπηπμε - «πξνψζεζε κηαο πην απνδνηηθήο ζηε ρξήζε πφξσλ, πην 

πξάζηλεο θαη πην αληαγσληζηηθήο νηθνλνκίαο» 

 

 • Υσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε - «πξνψζεζε κηαο νηθνλνκίαο κε πςειή 

απαζρφιεζε πνπ ζα επηηπγράλεη θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή» 

  

Ζ ζηξαηεγηθή πξνζδηνξίδεη πέληε πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο πνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ε 

Δπξσπατθή Έλσζε γηα λα ηνλψζεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε.157 Απηέο είλαη:  

 

1. Να απμήζεη ην πνζνζηφ απαζρφιεζεο ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 20-64 εηψλ  

2. Να επηηχρεη ην ζηφρν ηεο επέλδπζεο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Δ & Α, ηδίσο κε ηε 

βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ γηα ηηο επελδχζεηο Δ & Α απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, θαη 

λα αλαπηχμεη έλα λέν δείθηε γηα ηε παξαθνινχζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

3. Να κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, λα απμήζεη ην κεξίδην ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηε ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη λα 

επηηεπρζεί κηα αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο. 

4. Να κεηψζεη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εγθαηαιείπνπλ πξφσξα ην ζρνιείν θαη 

λα απμήζεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 30-34 εηψλ πνπ έρεη 

νινθιεξψζεη ηε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

5. Να κεησζεί ν αξηζκφο ησλ Δπξσπαίσλ πνπ δνπλ θάησ απφ ηα εζληθά φξηα 

θηψρεηαο. 

 

Βηψζηκε αλάπηπμε ζεκαίλεη απνζχλδεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο απφ ηε ρξήζε 

ησλ πφξσλ, απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ πφξσλ, βηψζηκε θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία, 

κηα δίθαηε θαηαλνκή ηνπ θφζηνπο θαη ηα νθέιε θαη αμηνπνίεζε ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ ηεο 

Δπξψπεο ζηνλ αγψλα δξφκνπ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη ηερλνινγηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξάζηλσλ ηερλνινγηψλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 3 

ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑ – ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ 

ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ 

 

«Σηξαηεγηθή ρσξίο ηαθηηθή είλαη ε πην αξγή πνξεία πξνο ηε λίθε. Ταθηηθή ρσξίο 

ζηξαηεγηθή είλαη ν ζόξπβνο πξηλ ηελ ήηηα» (Αλώλπκνο) 

«Αλ δελ έρεηο αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, κελ αληαγσλίδεζαη» (Jack Welch, CEO of 

GE) 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν ζεκεξηλφ επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κεηαβάιιεηαη ζε ηέηνην βαζκφ θαη ζε ηέηνηα 

ζπρλφηεηα, απνθηψληαο δηθαίσο ην ραξαθηεξηζκφ «πνιπηάξαρν» (turbulent). Ο 

επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο αιιάδεη κέξα κε ηε κέξα, γίλεηαη πεξηζζφηεξν πνιχπινθνο θαη 

απαηηεί λέεο πξννπηηθέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο πξέπεη λα πξνζαξκνζηνχλ 

ψζηε λα είλαη αληαγσληζηηθέο.158 Ζ είζνδνο ζηνλ 21ν αηψλα, κε ην θαχιν αληαγσληζκφ 

θαη ηελ νηθνλνκηθή αζηάζεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρεία ηερλνινγηθή εμέιημε θαη ηελ 

αζηακάηεηε δηαθνξνπνίεζε ησλ θαηαλαισηηθψλ ηάζεσλ, φιν θαη πεξηζζφηεξν 

εληείλνπλ ηελ αλάγθε ησλ ζχγρξνλσλ νξγαληζκψλ λα αλαδεηνχλ ζπλερψο λέεο πεγέο 

αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζην αζηαζέο πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο ηνπο. 159 

Άιισζηε, ν αληαγσληζκφο είλαη ε θχξηα θηλεηήξηα δχλακε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

ελζαξξχλνληαο φιεο ηηο επηρεηξήζεηο λα αλαδεηήζνπλ λέα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.160 

                                                           
158
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Ζ αλαδήηεζε θαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ απαηηεί θαηά θχξην 

ιφγν ζηξαηεγηθέο ηθαλφηεηεο εγεζίαο.161 ηελ «αξέλα» ηνπ ζεκεξηλνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, ε απφθηεζε θαη θπξίσο ε δηαηήξεζε κεξηδίνπ αγνξάο, είλαη πνιχ 

δχζθνιν επίηεπγκα. Ζ εηαηξεία δελ είλαη κφλε ηεο ζηελ αγνξά θαη ν αξηζκφο ησλ 

αληαγσληζηψλ είλαη ζε αλακνλή γηα ηα ιάζε ηεο.  Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη πςίζηεο 

ζεκαζίαο ε επηινγή ζσζηήο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ, δηφηη, φπσο αλαθέξεη ν 

Kotler: «αλ ε εηαηξεία έρεη ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή κε ηνπο αληαγσληζηέο, ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα δελ έρεη ζηξαηεγηθή». Δίλαη ινηπφλ αλαγθαίν γηα ηελ εηαηξεία λα βαζίζεη 

ηε ζηξαηεγηθή ζηε δηθή ηεο ζέζε ζηελ αγνξά θαη λα αμηνπνηήζεη ην δηαθξηηηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο.162  

 

Ζ ζεκεξηλή επηρείξεζε πξέπεη λα είλαη επέιηθηε, ζηξαηεγηθή θαη επηρεηξεκαηηθή. Βαζηθφ 

θξηηήξην γηα ηε βηψζηκε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ζεκεξηλήο επηρείξεζεο είλαη ε ηθαλφηεηά 

ηεο λα δεκηνπξγεί ζπλερψο, λα δηαρέεη θαη λα ελζσκαηψλεη λέα γλψζε. Ζ επηηπρία ηεο 

ζα εμαξηεζεί αξρηθά απφ ηελ νηθνδφκεζε ηεο ζηξαηεγηθήο επειημίαο. 163  Γηα λα 

αλαπηχμεη κηα επηρείξεζε ζηξαηεγηθή επειημία θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, απαηηεί 

ηελ ηθαλφηεηα αλίρλεπζεο ηφζν ησλ επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο, φζν θαη ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο 

πεξηβάιινληνο. Γηα ην ιφγν απηφ, ε θαηαλφεζε θαη ε εξκελεία ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, φζν αθνξά ην αηηηαηφ ζηνηρείν ηεο, έρεη εμειηρζεί ζε θεληξηθφ δήηεκα 

ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο ζηξαηεγηθήο επηρεηξήζεσλ.164 Ζ ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ 

επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο λα επηηχρνπλ κηα αξκνληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ θαη ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. Δίλαη δειαδή, απηή πνπ ηειηθά κπνξεί 

λα ηνπο πξνζδψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.165 Πνιπάξηζκα είλαη ηα παξαδείγκαηα 

επηρεηξήζεσλ πνπ έραζαλ ηελ εγεηηθή ηνπο ζέζε δηφηη δελ εθάξκνζαλ θαηάιιειεο θαη 

επέιηθηεο ζηξαηεγηθέο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα γίλεη αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηνπ 
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αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε ησλ θχξησλ 

ζηνηρείσλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη.   

 

3.2  ηξαηεγηθφ Μάλαηδκελη 

 

 

Αδηακθηζβήηεηα νη επηρεηξήζεηο δελ κπνξνχλ λα ειέγρνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο, σζηφζν 

δελ είλαη αβνήζεηεο ζηηο ζπλερηδφκελεο θαη πνιιέο θνξέο απξφβιεπηεο 

πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο. Ζ ζπλερψο απμεκέλε αβεβαηφηεηα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

απνηειεί ηε κεγαιχηεξε πξφθιεζε ηνπ ζχγρξνλνπ manager. ηα πιαίζηα ηεο 

πξνζπάζεηαο γηα άξηζηε δηαρείξηζε θαη αληηκεηψπηζε απηήο ηεο αβεβαηφηεηαο, 

αλαπηχρζεθε ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη. Σν ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη (strategic 

management) είλαη ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ θαη πξάμεσλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε καθξνπξφζεζκε επίδνζε κηαο επηρείξεζεο. Αλαθέξεηαη δειαδή ζην 

πσο κέζα απφ ηνλ αληαγσληζκφ γηα επηβίσζε θαη επηθξάηεζε ζην παξφλ, ζα ηεζνχλ ηα 

ζεκέιηα γηα ηελ επηηπρή πνξεία ζην κέιινλ166. 

 

Αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

κπνξνχλ λα εγεζνχλ πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθά. πγθεθξηκέλα, κπνξνχλ λα 

εηζάγνπλ λέα πξντφληα, λα απνζπξζνχλ απφ ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο, λα αληαγσληζηνχλ 

κε πεξηζζφηεξν «έμππλνπο»  ηξφπνπο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο θαη ηέινο λα 

πξνζθέξνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηνπο αγνξαζηέο ησλ πξντφλησλ ηνπο, κε άιια ιφγηα, λα 

απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη (Γηάγξακκα 3.1), νη βαζηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ζπλνςίδνληαη ζε ηέζζεξηο 

θάζεηο: 

 

 Αλίρλεπζε πεξηβάιινληνο 

 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο  

 Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο ζηξαηεγηθήο  
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Γηάγξακκα 3.1 : Τπφδεηγκα ηξαηεγηθνχ Μάλαηδκελη  

Πεγή: Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, ―Strategic Management and Business 

Policy: Toward Global Sustainability‖, 13th Edition, Pearson/ Prentice Hall, 2012  

 

3.2.1 Αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο   

 

Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο (environmental scanning) θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε 

ζε εξσηήκαηα φπσο πνπ βξηζθφκαζηε ζήκεξα ή πνηα είλαη ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε. 

Ζ πξψηε θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε, 

αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 

επηρείξεζεο κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ παξαγφλησλ, δειαδή ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ ζα αλαιχζνπλ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε, αιιά θαη ζα επεξεάζνπλ ηελ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο ζην κέιινλ167. Μία επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί απηφ ην εξγαιείν, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε ζηξαηεγηθή έθπιεμε θαη λα εμαζθαιίζεη ηελ 

καθξνπξφζεζκε πγεία ηεο. 
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Σν πεξηβάιινλ ινηπφλ ηεο επηρείξεζεο δηαηξείηαη ζε εμσηεξηθφ θαη εζσηεξηθφ, φπσο 

απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 3.2 θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα δηεξεπλεζεί πξηλ ηελ 

δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο.  

 

 

 

Γηάγξακκα 3.2 : Πεξηβαιινληηθέο κεηαβιεηέο 

Πεγή: Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, ―Strategic Management and Business 

Policy: Toward Global Sustainability‖, 13th Edition, Pearson/ Prentice Hall, 2012  

 

3.2.2 Δμσηεξηθφ πεξηβάιινλ  

 

Χο πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν επηκέξνπο 

ζπληζηψζεο: ην γεληθεπκέλν ή κάθξν-πεξηβάιινλ (societal environment) θαη ην άκεζν ή 

κίθξν-πεξηβάιινλ ή αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (task environment).  

 

 

Γεληθεπκέλν πεξηβάιινλ: 
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Σν γεληθεπκέλν ή κάθξν-πεξηβάιινλ (societal environment) πεξηιακβάλεη 

πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο θαη θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηηο καθξνπξφζεζκεο 

απνθάζεηο  θάζε επηρείξεζεο.   Οη παξάγνληεο απηνί δηαθξίλνληαη ζηηο αθφινπζεο 

ηέζζεξηο θαηεγνξίεο: 

 

1) Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Political environment)  

Οη πνιηηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζε κία ρψξα επεξεάδνπλ ηηο ελέξγεηεο 

ησλ επηρεηξήζεσλ. ε απηή ηε θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη ιφγνπ ράξε, ε 

ζηάζε ηεο θπβέξλεζεο έλαληη ηδησηηθψλ θαη θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ ή δηεζλψλ 

πνιηηηθψλ θαηαζηάζεσλ (ηηκή πεηξειαίνπ, πξνζθνξά πξψησλ πιψλ θ.α.). 

Δπίζεο, ζην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη πεξηνξηζκνί, ε 

πξνζηαζία ησλ λφκσλ θαη νη θαλνληζκνί.  

2) Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economic environment) 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ηα επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο, 

νη κεηαβνιέο ζην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ε ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο θαη ην ζηάδην 

ηνπ γεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ. Οη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο ξπζκίδνπλ ηελ 

αληαιιαγή πιηθψλ, ρξεκάησλ, ελέξγεηαο θαη πιεξνθνξηψλ. 

3) Κνηλσληθν-πνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ (Sociocultural environment) 

Οη θνηλσληθν-πνιηηηζκηθέο δπλάκεηο ξπζκίδνπλ ηηο αμίεο, ηα ήζε θαη ηα έζηκα κηαο 

θνηλσλίαο. Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ 

πεξηβάιινλ είλαη νη δεκνγξαθηθέο αιιαγέο ή αιιαγέο ζην ηξφπν δσήο, νη 

ζπλζήθεο εξγαζίαο, ην επίπεδν κφξθσζεο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο θ.α. 

4) Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological environment) 

Οη ηερλνινγηθέο δπλάκεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιεκαηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κέζσ εθεπξέζεσλ. Μεξηθά απφ ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη νη λένη ηξφπνη δηαλνκήο κηαο ππεξεζίαο κέζσ 

ηεο ηερλνινγίαο θαη νη εθηεηακέλεο επηινγέο κέζσ Γηαδηθηχνπ.  

 

πλεπψο, γηα ηε κειέηε ηνπ γεληθεπκέλνπ ή κάθξν-πεξηβάιινληνο, ην νπνίν επεξεάδεη 

έκκεζα ηελ επηρείξεζε, πξαγκαηνπνηείηαη ε ιεγφκελε PEST αλάιπζε. Πνιιέο 

επηζηεκνληθέο κειέηεο, σζηφζν, ππνζηεξίδνπλ φηη πξέπεη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε 

κειέηε νη θαηεγνξίεο ηνπ λνκηθνχ (Legal environment), εζηθνχ (Ethical environment) θαη 

παγθφζκηνπ (Global environment) πεξηβάιινληνο. 

Άκεζν πεξηβάιινλ: 
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Σν άκεζν ή κίθξν-πεξηβάιινλ ή αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ (task environment) 

πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ή νκάδεο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ επηρείξεζε θαη κε ηε ζεηξά 

ηνπο επεξεάδνληαη απφ απηή.  Μεξηθέο απφ απηέο ηηο νκάδεο (stakeholders) είλαη νη 

κέηνρνη (shareholders), νη θπβεξλήζεηο, νη πξνκεζεπηέο, νη ηνπηθέο θνηλσλίεο, νη 

αληαγσληζηέο, νη πειάηεο, νη πηζησηέο, νη εξγαηηθέο ελψζεηο θαη νη νκάδεο εηδηθνχ 

ελδηαθέξνληνο. Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ησλ ζηειερψλ είλαη λα ζπκβαδίζνπλ ηα 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα ησλ stakeholders θαη λα επηηχρνπλ κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο. 

Καηά ηελ εμέηαζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο, ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

εζηηάδνληαη θπξίσο ζην ζπγθεθξηκέλν βηνκεραληθφ θιάδν ζηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη ε 

επηρείξεζε. Κχξην εξγαιείν ζηελ αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί 

ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνλ θαζεγεηή ηνπ Harvard 

Business School, Michael Porter θαη ην νπνίν κεηξάεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ 

πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εθάζηνηε επηρείξεζε.     

 

3.3 Σν ππφδεηγκα ηνπ Porter (πέληε δπλάκεηο αληαγσληζκνχ) 

 

 

χκθσλα κε ηνλ Porter, κία επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη ηδηαίηεξα γηα ηελ έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ ζην θιάδν ζηνλ νπνίν αληαγσλίδεηαη. Ο βαζκφο απηήο ηεο έληαζεο, 

θαζψο θαη ε θεξδνθνξία ηνπ θιάδνπ, θαζνξίδεηαη απφ πέληε βαζηθέο αληαγσληζηηθέο 

δπλάκεηο (παξάγνληεο), νη νπνίεο εκθαλίδνληαη ζην δηάγξακκα 3.3 θαη είλαη νη εμήο: ε 

απεηιή απφ ηνπο λέν-εηζεξρφκελνπο, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ, ε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ, ε απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαη 

ε έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ.168  
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Γηάγξακκα 3.3 : Τπφδεηγκα ηνπ Porter 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 

Μπέλνπ, Αζήλα 2013  

 

Οη δπλάκεηο απηέο πξνζδηνξίδνπλ ηελ έληαζε θαη ηε θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηα 

πιαίζηα ελφο θιάδνπ, αιιά θαη ηηο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο. ζν πην ηζρπξή είλαη θάζε κία απφ ηηο πξναλαθεξζείζεο δπλάκεηο, ηφζν 

πην πεξηνξηζκέλε είλαη ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα απμήζνπλ ηηο ηηκέο θαη λα 

απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε169 . Ζ αιιειεμάξηεζε αλάκεζα ζε απηέο ηηο πέληε 

δπλάκεηο παξέρεη ζε θάζε θιάδν έλα ηδηαίηεξν αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα 

αθνινπζεί κηα πεξηζζφηεξν αλαιπηηθή παξνπζίαζε ησλ δπλάκεσλ πνπ απαξηίδνπλ ην 

ππφδεηγκα.  

 

 3.3.1 Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ  

 

Οη λενεηζεξρφκελνη ζε έλαλ θιάδν ηππηθά εηζάγνπλ κία λέα δπλακηθφηεηα, ηελ επηζπκία 

λα θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο θαη ζεκαληηθνχο πφξνπο. Χο εθ ηνχηνπ, απνηεινχλ 

απεηιή γηα κία ππάξρνπζα επηρείξεζε ζην θιάδν. Ζ απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ 

χπαξμε θξαγκψλ εηζφδνπ θαη ηελ αληίδξαζε πνπ αλακέλεηαη απφ ηνπο πθηζηάκελνπο 

αληαγσληζηέο. Φξαγκνί εηζφδνπ λννχληαη νη νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ επηβξαδχλνπλ ή 
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παξαθσιχνπλ ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν.  Παξαδείγκαηα δπλάκεσλ 

πνπ απνηεινχλ θξαγκνχο εηζφδνπ είλαη: 

 Οηθνλνκίεο θιίκαθαο: Ο φξνο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

πεξηγξάςεη ην γεγνλφο φηη θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ελφο πξντφληνο πνπ 

παξάγεηαη, ην θφζηνο θάζε παξαγφκελεο κνλάδαο κεηψλεηαη.  Οη 

λενεηζεξρφκελνη αληηκεησπίδνπλ έλα δίιεκκα φηαλ νη πθηζηάκελνη αληαγσληζηέο 

έρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο.170    

 Απαηηήζεηο ζε θεθάιαηα γηα ηελ είζνδν: Ζ είζνδνο κηαο επηρείξεζεο ζε έλα λέν 

θιάδν απαηηεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ. Πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ε 

επηρείξεζε ηα αλαγθαία εθφδηα γηα ηελ έλαξμή ηεο, φπσο είλαη νη εγθαηαζηάζεηο, 

ηα απνζέκαηα, ν κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο ή λα θαιχςεη δηάθνξεο άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, απαηηνχληαη ζπλήζσο κεγάια θεθάιαηα. 

πλεπψο, ε δηάζεζε ηνπ απαηηνχκελνπ θεθαιαίνπ απφ ηελ επηρείξεζε είλαη 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην θιάδν.  

 Δηαθνξνπνίεζε πξντόληνο: Αλαθέξεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο ή αληηιακβαλφκελεο 

δηαθνξέο πνπ θαζηζηνχλ έλα πξντφλ ηδηαίηεξν ή κνλαδηθφ ζηνπο αγνξαζηέο. 

Μέζα απφ ηελ απνηειεζκαηηθή εθζηξαηεία κάξθεηηλγθ, ηελ εμππεξέηεζε 

πειαηψλ, ηελ πξσηνπνξία ηεο επηρείξεζεο θαη άιισλ ζηνηρείσλ, νη 

επηρεηξήζεηο δεζκεχνπλ ηελ πίζηε ησλ θαηαλαισηψλ θαη ηνπο δεκηνπξγνχλ 

«θφζηνο κεηαθίλεζεο». πλεπψο, φζν πην δηαθνξνπνηεκέλν είλαη έλα πξντφλ, 

ηφζν πην εχθνια εηζέξρεηαη ζην θιάδν.   

 Πξόζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο: Μία λενεηζεξρφκελε επηρείξεζε δελ αξθεί λα 

παξάγεη έλα θαιφ πξντφλ, αιιά πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ην δηαζέηεη 

ζηελ αγνξά.  πρλά, νη ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ εδξαησζεί ζηελ 

αγνξά, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά ηα θαλάιηα δηαλνκήο θαζπζηεξψληαο ή 

παξαθσιχνληαο ηελ είζνδν ησλ λενεηζεξρφκελσλ. 

 Μεηνλέθηεκα θόζηνπο αλεμάξηεηα από ην κέγεζνο: Οη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα θιάδν θαη έρνπλ θεξδίζεη κία επαξθή αγνξά, 

δηαζέηνπλ πιενλεθηήκαηα θφζηνπο έλαληη ησλ λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε θακπχιε εκπεηξίαο, ε πξφζβαζε 

ζε πξψηεο χιεο, ε γλψζε ηνπ θιάδνπ θ.α. 

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή: Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή αθφκε θαη λα 

εκπνδίζεη ηελ είζνδν λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε έλα θιάδν.  Μέζσ απαηηήζεσλ 
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Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, φ.π.  
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αδεηνδφηεζεο, πεξηνξίδνληαο ηελ πξφζβαζε ζε πξψηεο χιεο ή κε ηελ χπαξμε 

κνλνπσιίσλ, ειέγρνπλ ηελ είζνδν ζε δηάθνξνπο θιάδνπο.   

Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηεο λέαο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ ηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ ζην θιάδν, αιιά θαη 

ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε απφ ηηο ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. Δπηρεηξήζεηο κε κεγάιν 

ελδηαθέξνλ γηα ην θιάδν, αλακέλεηαη λα έρνπλ ηζρπξή αληίδξαζε (κείσζε ηηκψλ, 

αχμεζε δηαθήκηζεο) θαη απηφ κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν ζην θιάδν. 

 

3.3.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ έλα θιάδν κέζσ ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο λα 

απμήζνπλ ηηο ηηκέο ή λα κεηψζνπλ ηε πνηφηεηα ησλ αγνξαζζέλησλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη κεγάιε εάλ: 

 Τπάξρνπλ ειάρηζηνη πξνκεζεπηέο πξψησλ πιψλ, ζηνπο νπνίνπο νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη άκεζα εμαξηεκέλεο. 

 Γελ ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο πεγέο αλεθνδηαζκνχ γηα ηα πξνζθεξφκελα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο, δειαδή δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ππνθαηάζηαηα. 

 Οη πσιήζεηο ησλ πξνκεζεπηψλ ζην θιάδν δελ αληηπξνζσπεχνπλ πςειφ 

πνζνζηφ ησλ  πσινχκελσλ απφ απηνχο πξντφλησλ. Γειαδή, νη επηρεηξήζεηο 

ηνπ θιάδνπ αγνξάδνπλ κηθξφ κέξνο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη 

ν πξνκεζεπηήο θαη επνκέλσο είλαη άλεπ ζεκαζίαο γη‘ απηφλ. 

 Σν πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ απνηειεί ζεκαληηθή εηζξνή ζηε παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ.  

 Οη πξνκεζεπηέο δηαζέηνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα, ή έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

«θφζηνο κεηαθίλεζεο» ζηνπο αγνξαζηέο. 

 Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ εχθνια λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα εκπξφο 

(θαζεηνπνίεζε πξνο ηα εκπξφο) θαη λα αληαγσληζζνχλ άκεζα κε ηνπο 

ζεκεξηλνχο πειάηεο ηνπο. 
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3.3.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ 

 

Οη αγνξαζηέο ησλ επηρεηξήζεσλ επηζπκνχλ λα αγνξάδνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο ζηελ 

θαηψηεξε δπλαηή ηηκή ή  ζηελ θαιχηεξε πνηφηεηα κε ηηο ίδηεο ηηκέο. Ζ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη πςειή εάλ:  

 Τπάξρεη έλαο κηθξφο αξηζκφο αγνξαζηψλ πνπ αγνξάδνπλ ηα πξντφληα ή ηηο 

ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ην θιάδν. Τπάξρεη δειαδή ζπγθέληξσζε 

αγνξαζηψλ.  

 Ο φγθνο ησλ αγνξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνπο αγνξαζηέο είλαη 

κεγάινο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλνπλ πην επλντθέο ηηκέο θαη φξνπο, αθνχ ε 

επηρείξεζε είλαη άκεζα εμαξηεκέλε απφ απηνχο. 

 Οη αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηνλ αγνξαζηή ζε πξντφληα ηνπ θιάδνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ έλα πςειφ πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ θφζηνπο. 

 Σν πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη αδηαθνξνπνίεην, ηππνπνηεκέλν ή άθζνλν, 

γεγνλφο πνπ κεηαθξάδεηαη ζε ρακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο. 

 Οη αγνξαζηέο έρνπλ κηθξά θέξδε, ηα νπνία δεκηνπξγνχλ πηέζεηο γηα 

ρακειφηεξεο ηηκέο ζηηο πξνκήζεηεο πιηθψλ θαη πξψησλ πιψλ. 

 Τπάξρεη δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο ηνπ αγνξαζηή πξνο ηα πίζσ, 

δειαδή ν αγνξαζηήο παξάγεη πιένλ ν ίδηνο ηα πξντφληα πνπ ζα πξνκεζεπφηαλ 

απφ ηελ επηρείξεζε. 

 Οη αγνξαζηέο έρνπλ πιήξε πιεξνθφξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην 

θιάδν. Σν ζηνηρείν απηφ εληζρχεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ αγνξαζηψλ. 

 

3.3.4 Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

 

ηαλ έλα πξντφλ ηθαλνπνηεί παξφκνηεο αγνξαζηηθέο αλάγθεο κε έλα άιιν, φηαλ δειαδή 

ην έλα κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ην άιιν, ηφηε θαιείηαη ππνθαηάζηαην. ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ απνηειεί ν θαθέο κε ην ηζάη θαη ηα 

αλαςπθηηθά. χκθσλα κε ηνλ Porter «ηα ππνθαηάζηαηα πεξηνξίδνπλ ηα πηζαλά θέξδε 

ελφο βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζέηνληαο έλα θαηψηεξν φξην ζηε ηηκή πνπ νη επηρεηξήζεηο 
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ελφο θιάδνπ κπνξνχλ λα ρξεψζνπλ».171 πλνπηηθά ινηπφλ, ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα 

πξνμελνχλ νιηθή ππνθαηάζηαζε ελφο πξντφληνο απφ έλα άιιν θαη δηαηεξνχλ ηα θέξδε 

ζε ρακειά επίπεδα.  

Γεληθά, ε απεηιή απφ ηα ππνθαηάζηαηα πξντφληα είλαη ηζρπξφηεξε φηαλ νη αγνξαζηέο 

αληηκεησπίδνπλ κηθξφ θφζηνο κεηαθίλεζεο, φηαλ ε ηηκή ησλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ 

είλαη ρακειφηεξε θαη ε πνηφηεηα ή ε επίδνζή ηνπο είλαη ίδηα ή κεγαιχηεξε απφ ηα 

πξντφληα ηνπ θιάδνπ. Πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηελ απεηιή ησλ ππνθαηάζηαησλ 

πξντφλησλ νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνζθέξνπλ 

έλαληη εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο.172 

 

3.3.5 Έληαζε αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ 

 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο βηνκεραληθνχο θιάδνπο, νη εηαηξείεο είλαη αιιεινεμαξηψκελεο. 

Μία αληαγσληζηηθή θίλεζε απφ κία επηρείξεζε, αλακέλεηαη λα έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε 

ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίπνηλα. 173  Ο 

ηξφπνο θαη ε έληαζε κε ηελ νπνία αληηδξνχλ νη αληαγσληζηηθέο επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη 

απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην θιάδν.174   

Ζ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαζνξίδεη ηελ 

θεξδνθνξία ελφο θιάδνπ. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ν έληνλνο αληαγσληζκφο 

απνηειεί ηζρπξή απεηιή ζηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο  θέξδνπο θαη αληίζηνηρα, ε ρακειή 

έληαζε αληαγσληζκνχ επηθέξεη κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. χκθσλα κε ηνλ Porter, ν 

έληνλνο αληαγσληζκφο ζρεηίδεηαη κε ηε παξνπζία δηαθφξσλ παξαγφλησλ, κεηαμχ ησλ 

νπνίσλ: 

 Μεγάινο  αξηζκόο αληαγσληζηώλ ή αληαγσληζηέο κε ηζνδύλακν κέγεζνο. ε 

απηή ηε πεξίπησζε ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο, θαζψο  θάζε επηρείξεζε 

πξνζπαζεί λα επηθξαηήζεη ησλ ππνινίπσλ. 

                                                           
171

 Porter E. Michael, ―Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors‖, New 

York: The Free Press 1980 

172
 Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, φ.π. 

173
 Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, φ.π.  

174
 Παπαδάθεο Μ. Βαζίιεο, φ.π.   
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 Φακειόο ξπζκόο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο. Οη επηρεηξήζεηο ζε αγνξέο κε 

ρακεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο ζα πξέπεη λα αληαγσληζηνχλ έληνλα γηα λα 

θεξδίζνπλ κεξίδην αγνξάο απφ ηνπο ππφινηπνπο αληαγσληζηέο.  

 Μεγάιε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή ηνπ ζηαζεξνύ θόζηνπο ή ηνπ θόζηνπο 

απνζήθεπζεο ζην νιηθό θόζηνο. ε απηή ηε πεξίπησζε, νη επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα δηακνηξάζνπλ ην  θφζηνο, παξάγνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ κεγάιε πξνζθνξά πξντφληνο, κε απνηέιεζκα λα 

ζπκπηέδνληαη νη ηηκέο.  

 Φακειόο βαζκόο δηαθνξνπνίεζεο ηνπ πξντόληνο ή έιιεηςε θόζηνπο 

κεηαθίλεζεο. ηαλ νη αγνξαζηέο ζεσξνχλ φηη ην πξντφλ ηνπ θιάδνπ είλαη 

αδηαθνξνπνίεην, κπνξνχλ εχθνια λα «κεηαθηλεζνχλ» (ρακειφ θφζηνο 

κεηαθίλεζεο) αλάκεζα ζηηο αληαγσληδφκελεο επηρεηξήζεηο γηα λα πξνκεζεπηνχλ 

ην πξντφλ πνπ ηνπο ζπκθέξεη, εληείλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηνλ αληαγσληζκφ. 

 Εγθαηάζηαζε πξόζζεηεο παξαγσγηθήο δπλακηθόηεηαο ζε κεγάια κεγέζε. Σν 

γεγνλφο απηφ, ζα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηε πξνζθνξά θαη ηε 

δήηεζε ζην θιάδν θαη ζα επηθέξεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θεξδνθνξία ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Παξνπζία πςειώλ εκπνδίσλ εμόδνπ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη νηθνλνκηθνί, 

ζηξαηεγηθνί ή ζπλαηζζεκαηηθνί παξάγνληεο πνπ αλαγθάδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο λα 

παξακέλνπλ θαη λα ζπλερίδνπλ λα αληαγσλίδνληαη ζε έλαλ θιάδν, αθφκε θαη 

ρσξίο θέξδε. Γηα ην ιφγν απηφ, φηαλ κία επηρείξεζε ζέιεη λα εηζέιζεη ζε έλα 

θιάδν, πξέπεη λα εμεηάδεη εθηφο απφ ηα εκπφδηα εηζφδνπ θαη ηα εκπφδηα 

εμφδνπ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ν Porter αλαθέξεη πέληε δπλάκεηο αληαγσληζκνχ, πνιιέο έξεπλεο 

ππνζηεξίδνπλ φηη ππάξρεη άιιε κία, ε έθηε, πνπ είλαη ηα άιια ελδηαθεξφκελα κέξε 

(other stakeholders), πνπ πξνζηίζεληαη γηα λα πεξηγξάςεη ηε δχλακε πνπ νη 

θπβεξλήζεηο, νη ηνπηθέο ηθαλφηεηεο θαη άιιεο νκάδεο απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο 

αζθνχλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο βηνκεραλίαο.  

Οη δπλάκεηο ινηπφλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ απνηεινχλ ην ππφδεηγκα ηνπ Porter 

θαη ε κειέηε ηνπο ππνδεηθλχεη θαηά πφζν έλαο θιάδνο είλαη ειθπζηηθφο ή φρη. Σα 

δηεπζπληηθά ζηειέρε πνπ ζα εθαξκφζνπλ ην ππφδεηγκα ηνπ Porter, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

εθηηκήζνπλ ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη απεηιέο ζην θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζή ηνπο θαη θαη‘ επέθηαζε ζα βξίζθνληαη ζε θαιχηεξε 

ζέζε απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο.  
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3.4 ηξαηεγηθέο νκάδεο (strategic groups) 

 

 

Οη εξεπλεηέο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ θαιχηεξε κειέηε θαη θαηαλφεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ηνπο πεξηβάιινληνο, δηαρσξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο  ζε 

δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο, αλάινγα κε ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Πνιινί 

θιάδνη φκσο ραξαθηεξίδνληαη απφ εηεξνγέλεηα, ε νπνία δπζρεξαίλεη ηελ αλάιπζή ηνπο. 

Λχζε ζην πξφβιεκα δίλεη ε χπαξμε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Μηα ζηξαηεγηθή νκάδα, 

ζχκθσλα κε ηνλ Porter, είλαη έλα ζχλνιν απφ επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ή επηρεηξήζεηο 

πνπ αθνινπζνχλ ίδηεο ή παξφκνηεο ζηξαηεγηθέο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο ίδηνπο ή 

παξφκνηνπο πφξνπο. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ ζε έλα 

ζχλνιν ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ είλαη πνιχ ρξήζηκε, σο έλαο ηξφπνο θαιχηεξεο 

θαηαλφεζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα ζπλήζσο παξνπζηάδνπλ 

θάπνηεο νκνηφηεηεο κεηαμχ ηνπο, φπσο είλαη ν ίδηνο αξηζκφο παξαγφκελσλ πξντφλησλ, 

ην ίδην αγνξαζηηθφ θνηλφ, ε ίδηα ηερλνινγία ή ηα ίδηα θαλάιηα δηαλνκήο. Δπίζεο νη 

επηρεηξήζεηο πνπ απαξηίδνπλ κία ζηξαηεγηθή νκάδα ηείλνπλ ζπλήζσο λα έρνπλ 

παξφκνηα κεξίδηα αγνξάο, ή λα επεξεάδνληαη θαη λα αληηδξνχλ παξφκνηα ζηηο αιιαγέο 

ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. 

 

Αθνχ ινηπφλ έγηλε πιήξσο θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο, εχινγα 

γελλάηαη ην εξψηεκα πνηα είλαη ηα εθάζηνηε θξηηήξηα πνπ θαηαηάζζνπλ κία ζηξαηεγηθή 

νκάδα. Απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ θαιείηαη λα δψζεη ν Michael Porter, ζχκθσλα κε 

ηνλ νπνίν ε δηάθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ γίλεηαη κε ηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ 

ζηξαηεγηθψλ κεηαβιεηψλ, νη νπνίεο παίδνπλ θαηαιπηηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο. Σα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα θαζνξίζνπλ ηνπο παξάγνληεο ή 

ηηο κεηαβιεηέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν ζρεηηθνί κε ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. 

Παξαδείγκαηα κεηαβιεηψλ, βάζε ησλ νπνίσλ κπνξεί λα γίλεη δηάθξηζε ησλ 

ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, απνηεινχλ ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ, ε 

αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε έθηαζε ηεο γεσγξαθηθήο 

θάιπςεο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο θ.α.. Αθνχ ινηπφλ εληνπηζζνχλ νη πην ζεκαληηθέο 

κεηαβιεηέο ηνπ θιάδνπ, κπνξνχκε πιένλ λα θαηαηάμνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο ζηε 

ζσζηή ζέζε ζην δηάγξακκα175. 
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3.5 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ νη επθαηξίεο θαη 

νη απεηιέο δελ είλαη αξθεηή λα παξέρεη ζε κηα επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Οη αλαιπηέο πξέπεη επίζεο λα εμεηάζνπλ εληφο ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο γηα λα 

εληνπίζνπλ εζσηεξηθνχο ζηξαηεγηθνχο παξάγνληεο. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 

εληνπίζνπλ ηηο δπλάκεηο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπο, νη νπνίεο ζα θαζνξίζνπλ αλ ε 

επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα επσθειεζεί απφ ηηο επθαηξίεο απνθεχγνληαο ηηο απεηιέο. 

Απηή ε εζσηεξηθή αλάιπζε, πνπ ζπρλά αλαθέξεηαη σο νξγαλσηηθή αλάιπζε, 

αζρνιείηαη κε ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ κηαο 

επηρείξεζεο.176 

 

Οη παξάγνληεο πνπ εμεηάδνληαη ζηελ αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο είλαη: 

 

 Ζ δνκή (structure) είλαη ν ηξφπνο πνπ κηα επηρείξεζε είλαη νξγαλσκέλε σο 

πξνο ηε ξνή επηθνηλσλίαο, ηε ξνή εμνπζίαο θαη ηε ξνή εξγαζίαο. Ζ δνκή 

παξνπζηάδεηαη γξαθηθά κε ην νξγαλφγξακκα θαη νη θπξηφηεξεο κνξθέο ηεο είλαη 

ε απιή (simple structure), ε ιεηηνπξγηθή (functional structure) θαη ε δνκή θαηά 

ηκήκαηα (divisional structure). 

 Ζ θνπιηνχξα (culture) είλαη ην ζχλνιν ησλ πηζηεχσ, ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ 

αμηψλ πνπ είλαη θνηλά ζηα κέιε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ θάλνπλ λα είλαη 

κνλαδηθή. Ζ θνπιηνχξα κεηαδίδεηαη απφ ηε κηα γεληά εξγαδνκέλσλ ζηελ άιιε 

θαη αληαλαθιά γεληθά ηηο αμίεο ηνπ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνζηνιή ηεο 

επηρείξεζεο. Δπίζεο, πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε κία αίζζεζε ηαπηφηεηαο, 

αληηπξνζσπεχνληαο πνηνη είκαζηε, ηη θάλνπκε θαη ηη πξεζβεχνπκε. εκαληηθφ 

ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε θνπιηνχξα πεξηιακβάλεη ην θπξίαξρν 

πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο, π.ρ. ε HP εζηηάδεη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε 

(R&D) ή ε Google ζηελ θαηλνηνκία. 

 Οη πφξνη (resources) είλαη ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ε επηρείξεζε 

γηα λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Οη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο θαηαηάζζνληαη νη 

δηαζέζηκνη πφξνη κηαο επηρείξεζεο είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθνί, θπζηθνί, 

ηερλνινγηθνί θαη αλζξψπηλνη. 
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Σα ζηειέρε έρνληαο αλαιχζεη ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο πνπ ζπλζέηνπλ ην 

εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο, είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ πνηεο είλαη νη 

δπλάκεηο θαη νη αδπλακίεο ηεο. Ο ζπλδπαζκφο ησλ δπλάκεσλ θαη αδπλακηψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη απεηιέο ηνπ 

εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαζνξίδεη ηε ζηξαηεγηθή πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ εμάιεηςε 

ησλ αδπλακηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ κε ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε ησλ 

επθαηξηψλ θαη απνθπγή ησλ απεηιψλ177. Ζ παξαπάλσ αλάιπζε ζπληειεί έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν ππφδεηγκα, γλσζηφ σο αλάιπζε S.W.O.T. θαη ζπληειεί ζηε 

δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ε νπνία αλαιχεηαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ.   

 

 

3.6 Ζ έλλνηα ηεο αιπζίδαο - αμίαο  

 

 

Αθνχ ινηπφλ έγηλε θαηαλνεηή ε αλάγθε ησλ ζηειερψλ λα γλσξίδνπλ αλαιπηηθά πνηεο 

είλαη νη δπλάκεηο θαη πνηεο νη αδπλακίεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, αλαπηχρζεθαλ δηάθνξεο 

ηερληθέο πνπ ζπληεινχλ ψζηε απηφ λα κπνξέζεη λα επηηεπρζεί. Μία απφ απηέο ηηο 

ηερληθέο είλαη ε αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν δηαρσξηζκφο 

ησλ δηαθφξσλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ε αλαδήηεζε ησλ πφξσλ θαη 

ηθαλνηήησλ θάζε ιεηηνπξγίαο ρσξηζηά, ζα δψζεη κία πην αλαιπηηθή εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο θαη ζα θάλεη ηα ζηειέρε λα αληηιεθζνχλ ηηο δπλάκεηο θαη αδπλακίεο πην 

εχθνια.178  

 

Ζ αιπζίδα αμίαο είλαη έλα ζχλνιν ζπλδεφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεκηνπξγνχλ 

αμία θαη μεθηλνχλ απφ ηηο βαζηθέο πξψηεο χιεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο, πξνρσξνχλ ζε κηα ζεηξά απφ δξαζηεξηφηεηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο πνπ 

εκπιέθνληαη ζηε παξαγσγή θαη ηε πξνψζεζε (κάξθεηηλγθ) ελφο πξντφληνο ή κηαο 

ππεξεζίαο θαη ηειεηψλνπλ κε ηελ δηαλνκή ησλ αγαζψλ ζηα ρέξηα ηνπ ηειηθνχ 

θαηαλαισηή. χκθσλα κε ηνλ Porter, ν νπνίνο δηαηχπσζε ηνλ φξν ην 1985, κία 

επηρείξεζε πνπ εθηειεί απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεζκαηηθφηεξα απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, δεκηνπξγεί ανηαγφνιζηικό πλεονέκηημα.  
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Ζ αιπζίδα αμίαο κηαο επηρείξεζεο εκθαλίδεη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ πξντφληνο θαη 

απνηειείηαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο αμίαο πνπ δηαθξίλνληαη επηκέξνπο ζε δχν βαζηθέο 

θαηεγνξίεο, ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο θαζψο θαη 

ην πεξηζψξην.  ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ παξαπάλσ 

(δηάγξακκα 3.4) θαη κία εθηελέζηεξε αλάιπζή ηνπο. 

 

Γηάγξακκα 3.4 : Ζ Αιπζίδα Αμίαο  

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 

Μπέλνπ, Αζήλα 2013  

 

Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη εθείλεο νπ ζπκβάιινπλ ζηε θπζηθή δεκηνπξγία ηνπ 

πξντφληνο, ζηελ πψιεζή ηνπ, ζηε κεηαθνξά ηνπ ζηνλ αγνξαζηή θαη ζηελ εμππεξέηεζε 

κεηά ηελ πψιεζε. πγθεθξηκέλα, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη εμήο:  

 

 Δηαρείξηζε εηζξνώλ: ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο μεθηλά κε ηε κεηαθνξά θαη ηελ 

παξαιαβή ηεο πξψηεο χιεο απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 Λεηηνπξγίεο: νη εηζξνέο κεηαηξέπνληαη ζε ηειηθφ πξντφλ 

 Δηαρείξηζε εθξνώλ: ε απνζηνιή ησλ πξντφλησλ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο 

 Marketing θαη πσιήζεηο: ε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα πξντφληα θαη ε 

παξαθίλεζε λα ηα αγνξάζνπλ 

 Υπεξεζίεο κεηά ηελ πώιεζε: ηα πξντφληα, ηα νπνία αλήθνπλ πιένλ ζηνπο 

πειάηεο, εγθαζίζηαληαη, επηδηνξζψλνληαη θαη επηζθεπάδνληαη 

 

Απηέο ινηπφλ νη δξαζηεξηφηεηεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ «θχξησλ 

δξαζηεξηνηήησλ», νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο αιπζίδαο αμίαο ππνζηεξίδνπλ ηηο 

θχξηεο θαη νλνκάδνληαη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο. Τπνζηεξηθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

είλαη εθείλεο πνπ πεξηβάιινπλ ηηο θχξηεο θαη βνεζνχλ ηελ επηρείξεζε ζηε βειηίσζε ηνπ 
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ζπληνληζκνχ θαη ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. Αλαιπηηθά νη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο 

είλαη νη εμήο: 

 

 Πξνκήζεηα: εμαζθάιηζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Αλάπηπμε ηερλνινγίαο: βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ κεζφδσλ εθηέιεζεο ησλ 

θχξησλ δξαζηεξηνηήησλ 

 Δηαρείξηζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ: πξφζιεςε, εθπαίδεπζε, παξαθίλεζε θαη 

επίβιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα εθηειέζνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Υπνδνκή ηεο επηρείξεζεο: δξαζηεξηφηεηεο φπσο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο, 

ινγηζηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή, λνκηθέο ππνζέζεηο πξαγκαηνπνηνχληαη 

πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμνπλ ηηο θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο   

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη χζηεξα απφ κηα πξνζεθηηθή κειέηε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο 3.4, ζα παξαηεξήζεη θαλείο φηη νη δηαθεθνκκέλεο γξακκέο πνπ 

δηακνηξάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ζε ζπγθεθξηκέλεο ή κε θχξηεο 

δξαζηεξηφηεηεο δε ζπλερίδνπλ θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ππνζηήξημεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ππνδνκή ηεο επηρείξεζεο. Ο ιφγνο απηφο έγθεηηαη ζην φηη ελ αληηζέζε κε ηηο 

ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο, ε ππνδνκή ππνζηεξίδεη νιφθιεξε ηελ 

αιπζίδα αμίαο θαη φρη κεκνλσκέλεο «θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο».179 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε αιπζίδα αμίαο είλαη κία κέζνδνο εθηίκεζεο δηαθφξσλ δπλάκεσλ θαη 

αδπλακηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζε έλαλ αξηζκφ ζπλδεδεκέλσλ κεηαμχ ηνπο 

ιεηηνπξγηψλ, θάζε κία απφ ηηο νπνίεο δεκηνπξγεί αμία / πεξηζψξην γηα ηνλ πειάηε180. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο αμίαο απνηεινχλ ην ζεκέιην ιίζν γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, αθνχ κέζα απφ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηνχληαη, 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ ρακειφηεξε ζέζε θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζε.  Γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ε αλάιπζε ηεο αιπζίδαο αμίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επηρείξεζε. 
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3.7 Ζ ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ 

 

 

Ζ απνηχπσζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο επηηπγράλεηαη εθηφο απφ ηελ αλάιπζε 

ηεο αιπζίδαο αμίαο, κε ηε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ. Καη νη δχν πξνζεγγίζεηο 

απνηεινχλ κέζνδνη δεκηνπξγίαο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Χζηφζν, ε 

δηαθνξεηηθή ζθνπηά ηεο θάζε κίαο ζην ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο θαη κεηέπεηηα δηαηήξεζεο 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ηηο θάλεη λα αιιεινζπκπιεξψλνληαη  θαη φρη λα 

επηθαιχπηνληαη. πγθεθξηκέλα, ε ζεσξία ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ πξνηείλεη φηη ε 

επηρείξεζε δηαθξίλεηαη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο σο πξνο ηνπο πφξνπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ηνπο εθκεηαιιεχεηαη. Χο 

εθ ηνχηνπ, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηπγράλεη ε επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη πφξνπο 

θαη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ ή λα αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο.181  

 

Οη πφξνη ινηπφλ, φπσο θαη νη ηθαλφηεηεο είλαη εθείλεο νη ζηαζεξέο πνπ κπνξνχλ λα 

απνδψζνπλ αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζε κία επηρείξεζε. νη πφξνη ρσξίδνληαη ζε: 

 

 Τιηθνχο, ζηνπο νπνίνπο ζπγθαηαιέγνληαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθνί (δαλεηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο), νη θπζηθνί (πξψηεο χιεο) θαη νη αλζξψπηλνη πφξνη 

 Άπινπο, φπσο ε ηερλνγλσζία, ε έξεπλα, ε θήκε θαη πειαηεία ή ε θνπιηνχξα 

ηεο επηρείξεζεο  

 

κσο νη πφξνη απφ κφλνη ηνπο δελ έρνπλ θακία αμία, δελ απνηεινχλ δειαδή ηθαλή 

ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Μέζα φκσο απφ ην 

θαηάιιειν ζπλδπαζκφ ηνπο κεηαζρεκαηίδνληαη ζε ηθαλφηεηεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηελ 

πεγή ηνπ ππξήλα αληαγσληζκνχ θαη ελ ζπλερεία, ην κέζν ζεκειίσζεο ελφο δηαξθνχο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 182  Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε ην παξαπάλσ, 

αξθεί λα αλαινγηζηνχκε κία θαηλνηνκία ε νπνία φκσο δελ έρεη ηθαλφηεηα ρξήζεο ή δελ 

ππνζηεξίδεηαη απφ ην κάξθεηηλγθ. 
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Οη ηθαλφηεηεο ρσξίδνληαη ζε δχν θχξηεο θαηεγνξίεο, ηηο βαζηθέο (core competences) θαη 

ηηο κνλαδηθέο ή δηαθεθξηκέλεο (distinctive competences). Ζ βαζηθή ηθαλφηεηα είλαη κηα 

θαιν-εθηειεζκέλε εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ νπνία δηαζέηνπλ ηφζν εκείο, φζν 

θαη νη αληαγσληζηέο καο. Αληίζεηα, ε κνλαδηθή ή δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα είλαη κηα 

αληαγσληζηηθά πνιχηηκε δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαζέηεη κφλν ε επηρείξεζή καο θαη δελ 

κπνξεί λα αληηγξαθεί εχθνια απφ ηνπο αληαγσληζηέο καο. Ζ χπαξμε ηφζν ησλ 

βαζηθψλ, φζν θαη ησλ δηαθεθξηκέλσλ ηθαλνηήησλ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα κηα 

επηρείξεζε. Σέινο, νη δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο είλαη δπλαηφλ λα πξνζθέξνπλ έλα 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεσξία ησλ πφξσλ θα ηθαλνηήησλ, 

παξαηίζεηαη ην δηάγξακκα 3.5, φπνπ απεηθνλίδεη φια ηα ζηάδηα πνπ νδεγνχλ ζηε 

ζηξαηεγηθή αληαγσληζηηθφηεηα. 

 

 

Γηάγξακκα 3.5 : Πφξνη θαη Ηθαλφηεηεο 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 

Μπέλνπ, Αζήλα 2013  
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3.8 Γηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο 

 

 

Ζ δηακφξθσζε ζηξαηεγηθήο (strategy formulation) απνηειεί ηε δεχηεξε θάζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη  θαιείηαη λα θαιχςεη ην κείδνλ εξψηεκα: «πνπ ε 

επηρείξεζε ζέιεη λα θαηεπζπλζεί». Ζ δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο, πνπ ζπρλά 

αλαθέξεηαη σο ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ή πξνγξακκαηηζκφο κεγάινπ βειελεθνχο, 

θαιείηαη ε αλάπηπμε καθξνρξφληνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

επθαηξηψλ θαη απεηιψλ ηνπ πεξηβάιινληνο ππφ ην πξίζκα ησλ δπλάκεσλ θαη 

αδπλακηψλ ηεο επηρείξεζεο. Γειαδή, ζηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

ζηξαηεγηθήο εμηζνξξφπεζεο (strategic fit) κεηαμχ ησλ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ θαη 

εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ, ελψ παξάιιεια εξεπλνχλ γηα ιχζεηο γχξσ απφ ηηο εμσηεξηθέο 

απεηιέο θαη ηηο εζσηεξηθέο αδπλακίεο. Οπζηαζηηθά, είλαη απηφ πνπ θαινχκε «αζθήζεηο 

επί ράξηνπ». Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα νξίζεη έλα φξακα πνπ λα 

δηακνξθψλεη ηε θαηεχζπλζε θαη ην κέιινλ ηνπ νξγαληζκνχ ηεο, κηα δήισζε απνζηνιήο 

πνπ λα εμεγεί ηη αθξηβψο θάλεη ε νξγάλσζε θαη δηθαηνινγεί ην ιφγν χπαξμήο ηεο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηα παξαπάλσ183. πλνπηηθά, ε δηακφξθσζε 

ζηξαηεγηθήο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε ηεο απνζηνιήο (mission), ησλ ζθνπψλ 

(objectives), ησλ ζηξαηεγηθψλ (strategies) θαη ησλ πνιηηηθψλ (policies) ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Απνζηνιή (mission):  

Ζ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο είλαη ν ιφγνο ή ε αηηία χπαξμήο ηεο. Μέζσ ηεο πξφηαζεο 

απνζηνιήο, ε επηρείξεζε δειψλεη πνηα είλαη, ηη θάλεη θαη ηη ζέιεη λα επηηχρεη ζην 

κέιινλ. Δπίζεο, παξέρεη ηελ θαηεχζπλζε γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζθνπψλ θαη ζηξαηεγηθψλ. Οπζηαζηηθά, ε απνζηνιή απνηππψλεη ηελ αμία πνπ 

δεκηνπξγεί ε επηρείξεζε ζηνπο πειάηεο ηεο, δειαδή, κέζσ απηήο πξνθχπηεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. ε κία πξφηαζε απνζηνιήο πξέπεη λα 

γίλεηαη θαηαλνεηή ε βαζηθή αγνξά, ε ζπλεηζθνξά θαη ε δηάθξηζε. Σέινο, ε απνζηνιή 

πξέπεη λα επηθνηλσλεζεί ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο επηρείξεζεο, δηφηη 

δηαθνξεηηθά δελ ζα έρεη λφεκα.  

 

 θνπνί (objectives): 

Οη ζθνπνί (objectives) είλαη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα κηαο ζρεδηαζκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο. Οη αληηθεηκεληθνί ζθνπνί πξέπεη λα δειψλνπλ ηη πξέπεη λα 
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πξαγκαηνπνηεζεί θαη έσο πόηε. ε απηφ ην γεγνλφο έγθεηηαη θαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ζθνπνχ θαη ηνπ ζηφρνπ. Ο ζηφρνο (goal) ελ αληηζέζεη κε ηνλ ζθνπφ, είλαη κία γεληθή 

πξφηαζε ηνπ ηη πξέπεη λα επηηεπρζεί θαη δελ νξίδεηαη πνζνηηθά θαη ρξνληθά. Αθφκε, νη 

ζθνπνί πξέπεη λα είλαη ζπγθεθξηκέλνη, κεηξήζηκνη, αληηιεπηνί, ξεαιηζηηθνί θαη 

επηηεχμηκνη (SMART). 

 

 ηξαηεγηθέο (strategies): 

Οη ζηξαηεγηθέο (strategies) είλαη πεξηεθηηθά ζρέδηα πνπ αλαιχνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ε 

επηρείξεζε ζα επηηχρεη ηελ απνζηνιή θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο. Οη ζηξαηεγηθέο 

δηαθξίλνληαη ζε επηρεηξεζηαθέο ή εηαηξηθέο (corporate), επηρεηξεκαηηθέο ή 

αληαγσληζηηθέο (business) θαη ιεηηνπξγηθέο (functional). 

 

Ζ επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζε εξσηήκαηα 

φπσο ζε πνηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε, 

θαζψο θαη πσο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα δηνηθήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή πεξηγξάθεη ηε ζπλνιηθή θαηεχζπλζε ηνπ 

νξγαληζκνχ ζε φξνπο γεληθήο ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε 

ησλ επηκέξνπο επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ θαη ησλ γξακκψλ πξντφλησλ ηνπ.  Σέινο, 

αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζηραηηγική καηεύθσνζης, ε νπνία 

δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο (ζπγθέληξσζε, νξηδφληηα θαη θάζεηε 

νινθιήξσζε, δηαπνίθηιζε), ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο (παχζε ή ζπλέρηζε κε 

πξνζνρή, θακία αιιαγή) θαη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο (αλαζηξνθή, αηρκάισηε 

επηρείξεζε, απνεπέλδπζε, ξεπζηνπνίεζε, ρξενθνπία),  ηε ζηραηηγική 

ταρηοθσλακίοσ θαη ηε γονική ζηραηηγική. 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ή αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζην 

εξψηεκα πσο ζα πξέπεη λα αληαγσληδφκαζηε ζε θάζε κία απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ επηιεγεί απφ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ κφιηο 

αλαιχζεθε. Ζ ζηξαηεγηθή απηή ζηνρεχεη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ζηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. γηα ην ιφγν απηφ δηαθξίλεηαη επηκέξνπο ζηε 

ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο. 

 

Ζ ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζηελ εξψηεζε πσο 

ππνζηεξίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο είλαη ε κεγηζηνπνίεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πφξσλ θαη κέζσ απηήο θάζε ηκήκα ηεο επηρείξεζεο 
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πξνζπαζεί λα ζπληνλίζεη ηηο δξάζεηο θαη ηηο ελέξγεηέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη 

ηελ απνδνηηθφηεηά ηνπ. 

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία κηαο επηρείξεζεο είλαη ε πιήξεο ζπλεξγαζία 

ησλ ηξηψλ επηπέδσλ ζηξαηεγηθήο. Σα επίπεδα ηεο ζηξαηεγηθήο αιιειεπηδξνχλ ζε 

κεγάιν βαζκφ κεηαμχ ηνπο θαη ζπλερψο επεξεάδνπλ ην έλα ην άιιν, δηακνξθψλνληαο 

ην αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ην επφκελν επίπεδν ζηελ επηρείξεζε. Έηζη, ε 

ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή αλαπηχζζεηαη κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ζηα φξηα πνπ 

έρνπλ ηεζεί απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη θαη‘ επέθηαζε απφ ηελ επηρεηξεζηαθή 

ζηξαηεγηθή.   

       

 Πνιηηηθέο (policies): 

Οη πνιηηηθέο (policies) είλαη νη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο θαη παξέρνπλ γεληθέο νδεγίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε φια ηα επίπεδα 

ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο, ζπλδένπλ ηε  δηακφξθσζε κε ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Οη επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ πνιηηηθέο γηα λα δηαζθαιίζνπλ φηη ην 

πξνζσπηθφ ηνπο απνθαζίδεη θαη ελεξγεί κε ηξφπν πνπ ππνζηεξίδεη ηελ απνζηνιή, ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο. 

 

3.9 Τινπνίεζε ζηξαηεγηθήο 

 

 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο (strategy implementation) απνηειεί ηε ηξίηε θάζε ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη θαη δίλεη απάληεζε ζην εξψηεκα «πσο ζα επηηεπρζνχλ ηα 

καθξνρξφληα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο». Δίλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζέηεη ζε εθαξκνγή ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο, κέζσ ηεο ρξήζεο 

πξνγξακκάησλ (programs), πξνυπνινγηζκψλ (budgets) θαη δηαδηθαζηψλ (procedures). 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο φισλ ησλ απαξαίηεησλ 

ελεξγεηψλ γηα ηελ επίηεπμε φζσλ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο 

θαη εθηφο εμαηξέζεσλ, πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα ελδηάκεζα θαη θαηψηεξα ζηειέρε κηαο 

επηρείξεζεο184.       
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 Πξνγξάκκαηα (programs): 

Σα πξνγξάκκαηα είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ θαη ησλ βεκάησλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ.  

 

 Πξνυπνινγηζκνί (budgets): 

Ο πξνυπνινγηζκφο είλαη ε πνζνηηθή έθθξαζε ησλ πξνγξακκάησλ θαη αλαιχνπλ απφ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή άπνςε ην φθεινο θαη ην θφζηνο πνπ ζα πξνθχςεη απφ έλα 

πξφγξακκα. Ο πξνγξακκαηηζκφο ελφο πξνυπνινγηζκνχ, είλαη ν ηειεπηαίνο 

πξαγκαηηθφο έιεγρνο πνπ εθηειεί κία επηρείξεζε γηα λα ειέγμεη ηελ ζθνπηκφηεηα ηεο 

επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο ηεο185. πγθεθξηκέλα, κηα ζηξαηεγηθή πνπ αξρηθά θάληαδε 

ηδαληθή, κπνξεί ηειηθά λα απνδεηρζεί φηη δελ έρεη ηελ απαηηνχκελε απφδνζε.   

 

 Γηαδηθαζίεο (procedures): 

Οη δηαδηθαζίεο ή Standard Operational Procedures (S.O.P.) πεξηγξάθνπλ κε 

ιεπηνκέξεηα θάζε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζε ελφο πξνγξάκκαηνο. 

Γλσζηέο θαη σο νξγαλσηηθέο ξνπηίλεο, νη δηαδηθαζίεο είλαη ηα θχξηα κέζα κε ηα νπνία νη 

επηρεηξήζεηο επηηπγράλνπλ πνιιά απφ απηά πνπ πξέπεη λα θάλνπλ. 

 

Αθνχ ινηπφλ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνπζίαζε ηφζν ηεο δηακφξθσζεο, φζν θαη ηεο 

πινπνίεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο, θαηαλννχκε ηελ εμάξηεζε πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηνπο. Γελ 

είλαη εθηθηή ε επηηπρία νχηε ηεο δηακφξθσζεο, νχηε ηεο πινπνίεζεο δξψληαο 

κεκνλσκέλα, ρσξίο λα ιάβεη ππ‘ φςηλ ηεο ε κία ηελ άιιε. Άιισζηε, ην κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη άιινο δηακνξθψλεη θαη άιινο 

πινπνηεί ηε ζηξαηεγηθή. 

 

3.10 Αμηνιφγεζε θαη έιεγρνο     

 

 

Ζ αμηνιφγεζε θαη ν έιεγρνο (evaluation and control) απνηεινχλ ηελ ηέηαξηε θαη 

ηειεπηαία θάζε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη είλαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ηα 

πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα δηαθφξσλ ελεξγεηψλ θαηαγξάθνληαη θαη ζπγθξίλνληαη κε ηα 

επηζπκεηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο ζχγθξηζεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα ζηειέρε ηεο 

αλψηαηεο δηνίθεζεο γηα ηε ιήςε δηαξζξσηηθψλ κέηξσλ θαη ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

Αθφκε, κπνξεί λα επηζεκάλεη αδπλακίεο ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ θαη ζπλεπψο 
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κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλακφξθσζή ηνπ. ηε θάζε απηή ινηπφλ, κεηξάηαη ε επίδνζε 

ηεο επηρείξεζεο. Ο φξνο επίδνζε αλαθέξεηαη ζην θαηά πφζν ε επηρείξεζε επηηπγράλεη 

ηνπο ζθνπνχο ηεο κε απνδνηηθφηεηα (πνζνηηθφ κέγεζνο) θαη απνηειεζκαηηθφηεηα 

(πνηνηηθφ κέγεζνο).   

 

 

3.11 Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 

3.11.1 Οξηζκφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 

Αλ θαη ε παξνπζία ηνπ φξνπ «αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα» ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ρψξν 

κεηξάεη αξθεηά ρξφληα, πνηέ άιινηε δελ είρε ηε βαξχηεηα θαη ηε ζεκαληηθφηεηα πνπ 

παξνπζηάδεη ζηε ζεκεξηλή επνρή. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί πιένλ 

απαξαίηεην ζηνηρείν επηβίσζεο ελφο νξγαληζκνχ, θαζφηη ε επηρείξεζε πξέπεη λα 

αληηκεησπίζεη έλα παγθνζκηνπνηεκέλν, έληνλα αληαγσληζηηθφ θαη γξήγνξα 

εμειηζζφκελν πεξηβάιινλ ζην νπνίν πξέπεη λα μερσξίζεη θαη λα δηαθξηζεί έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ. ην γεγνλφο απηφ έγθεηηαη θαη ν κεγάινο αξηζκφο άξζξσλ θαη κειεηψλ ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο γχξσ απφ ηελ έλλνηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο. 186  Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

επηηπρεκέλε χπαξμή ηνπο θαη λα βειηηψζνπλ ηα επίπεδα απνδνηηθφηεηάο ηνπο, 

εζηηάδνπλ ζηελ απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.187   

 

ηηο πνιπάξηζκεο κειέηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, αλήθνπλ θαη νη δηάθνξεο 

εξκελείεο πνπ έρνπλ  δνζεί γηα ηνλ φξν ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Σν 

πιήζνο ησλ νξηζκψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ έξεπλα είλαη ηεξάζηην θαη ε θαηαγξαθή ηνπο 

ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ θνπξαζηηθή γηα ηνλ αλαγλψζηε. Γηα ην ιφγν απηφ ζεκεηψλεηαη έλα 

κηθξφ, ελδεηθηηθφ δείγκα, ην νπνίν δίλεη απάληεζε ζην εξψηεκα ηη είλαη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη γηαηί απνηειεί ηφζν κεγάιν ζέιγεηξν ησλ ζεκεξηλψλ 

επηρεηξήζεσλ. Δμέρνπζα ζέζε θαηέρεη ε εξκελεία ηνπ Porter, ζχκθσλα κε ηελ νπνία 
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ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε δπλαηφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα απνθνκίζεη 

θέξδε ζηαζεξά πάλσ απφ ην κέζν φξν ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ.188 Μηα δηαθνξεηηθή 

εξκελεία δίλεη ν Grant, ζχκθσλα κε ηελ νπνία «φηαλ δχν επηρεηξήζεηο αληαγσλίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνθηά εθείλε πνπ επηηπγράλεη ή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα επηηχρεη πςειφηεξε απνδνηηθφηεηα». 189  Άιινη κειεηεηέο, φπσο ν 

Barney ζεκεηψλνπλ φηη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα επηηεπρζεί εάλ ε 

επηρείξεζε εθαξκφδεη κηα ζηξαηεγηθή πνπ δεκηνπξγεί αμία θαη δελ πινπνηείηαη 

ηαπηφρξνλα απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηξέρνλ ή δπλεηηθφ αληαγσληζηή.190 Έλαλ αθφκε 

νξηζκφ ζηε βηβιηνγξαθία ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πξνζέθεξαλ θαη νη 

Smith θαη Flanagan, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη απηφ 

πνπ μερσξίδεη ηελ επηρείξεζε απφ ηηο ππφινηπεο θαη ηελ θξαηά δσληαλή θαη 

απμαλφκελε.191  

 

Μία θξάζε πνπ ζα ραξαθηήξηδε ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη: «έλα δηαξθέο θαη 

εμειηζζφκελν ηαμίδη, παξά έλαο πξννξηζκφο». Οπζηαζηηθά, είλαη ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο κεγαιχηεξεο αμίαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζνπ. Αληηπξνζσπεχεη ην θάηη 

δηαθνξεηηθφ πνπ πξνζθέξεη κία επηρείξεζε έλαληη ησλ ππνινίπσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ίδην θιάδν. Με άιια ιφγηα, είλαη ην απνηέιεζκα ηνπ λα θάλεηο 

θάηη δηαθνξεηηθά ή θαη θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ζνπ. Δχινγα ινηπφλ 

θαηαλννχκε φηη αλ φιεο νη ζηξαηεγηθέο ησλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ίδηεο, θακία επηρείξεζε 

δελ ζα απνιάκβαλε θάπνην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Λχζε ζε απηφ ην πξφβιεκα 

δίλεη ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, ην νπνίν ζα εληνπίζεη ηα ζεκεία εθείλα πνπ ζα 

θαζνξίζνπλ ηα ελ δπλάκεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη ζα ζρεδηάζνπλ ηε 

ζηξαηεγηθή επίηεπμήο ηνπο. 

 

Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη παξά ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ αζρνιία ησλ 

επηρεηξήζεσλ κε ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, νη ίδηεο ζεκεηψλνπλ ην ιάζνο ηνπ λα κελ 

αμηνπνηνχλ πιήξσο ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα. Μεξηθέο επηρεηξήζεηο 

ππνζέηνπλ φηη μέξνπλ ην αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα, αιιά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

δελ ην θαηέρνπλ, ελψ άιιεο έρνπλ φλησο ην πιενλέθηεκα, αιιά απνηπγράλνπλ λα ην 
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ρξεζηκνπνηήζνπλ. 192  Έξεπλεο δείρλνπλ πσο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έρεη γίλεη πην δχζθνιν λα ην επηηχρεηο θαη αθφκε 

πεξηζζφηεξν λα ην δηαηεξήζεηο. 193  Μία επηρείξεζε είλαη φιν θαη πην δχζθνιν λα 

«ρηίζεη» έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ιφγσ ηεο ηζρπξήο αληαγσληζηηθήο πίεζεο θαη 

ηνπ γεγνλφηνο φηη νη πφξνη, νη ηερλνινγίεο θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη ζπγθξίζηκα θαη 

κπνξεί λα αλαπαξαρζνχλ. 194  Λφγσ ηεο αλάγθεο λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο, έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ κειεηψλ ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

αλαθέξεηαη ζην πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ ηνπ.195  

 

3.11.2 Δίδε θαη πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο  

 

χκθσλα κε ηνλ Michael Porter, ππάξρνπλ δχν βαζηθά είδε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ε ρακειή ζέζε θφζηνπο θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ πξντφληνο αληηιεπηή 

απφ ηνλ πειάηε. 196  Ζ ζηξαηεγηθή ηεο εγεζίαο θφζηνπο (cost leadership),  είλαη ε 

ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα παξάγεη θαη λα πξνζθέξεη έλα πξντφλ ζηελ αγνξά κε ην 

κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο, ελψ ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο (differentiation), είλαη 

ε πξνζθνξά ελφο πξντφληνο κε κνλαδηθά γλσξίζκαηα, ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά 

απφ ηνλ θαηαλαισηή θαζηζηψληαο ηνλ δηαηεζεηκέλν λα πιεξψζεη παξαπάλσ γηα λα ην 

απνθηήζεη.197 Πιενλεθηήκαηα θφζηνπο κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ κέζσ απνδνηηθφηεξσλ 

θαη απνηειεζκαηηθφηεξσλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ρακειφηεξσλ εμφδσλ εξγαζίαο 

θαη πιηθψλ ή ελφο απνηειεζκαηηθνχ δηθηχνπ δηαλνκήο. Αληίζηνηρα, πιενλεθηήκαηα 

δηαθνξνπνίεζεο κπνξνχλ λα πξνέιζνπλ απφ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, απφ 

θαηλνηνκία ή απφ αλψηεξε πνηφηεηα πξντφληνο. Αθφκε πιενλεθηήκαηα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηαρχηεξνπο ρξφλνπο αληαπφθξηζεο, αληαλαθινχλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα πξνζαξκφδεηαη γξήγνξα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ή λα δηαθξίλεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ηα παξαγφκελα απφ απηή αγαζά.198 ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ην 
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δηάγξακκα 3.6 πνπ απεηθνλίδεη ηνπο γεληθνχο παξάγνληεο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο.     

        

 

 

Γηάγξακκα 3.6 : Γεληθνί Παξάγνληεο Απφθηεζεο Αληαγσληζηηθνχ Πιενλεθηήκαηνο 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 

Μπέλνπ, Αζήλα 2013  

 

χκθσλα ινηπφλ κε ην δηάγξακκα 3.6, νη παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απφθηεζε 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ε απνδνηηθφηεηα, ε πνηφηεηα, ε θαηλνηνκία 

θαη ε αληαπφθξηζε πειαηψλ. πγθεθξηκέλα: 

 

 Απνδνηηθόηεηα: κεηξηέηαη κε ην θφζηνο ησλ απαηηνχκελσλ εηζξνψλ γηα ηελ 

παξαγσγή κηαο δεδνκέλεο εθξνήο (πιενλέθηεκα θφζηνπο) 

 Πνηόηεηα: αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ είλαη αμηφπηζηα κε ηελ έλλνηα φηη εθηεινχλ ηελ 

εξγαζία γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθαλ θαη ηελ εθηεινχλ ζσζηά (πιενλέθηεκα 

δηαθνξνπνίεζεο θαη θφζηνπο) 

ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ 
ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑ

Θγεςία Κόςτουσ

Διαφοροποίθςθ

Ποιότθτα

Καινοτομία

Ανταπόκριςθ 
Πελατών

Αποδοτικότθτα
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 Καηλνηνκία: νηηδήπνηε λέν ή θαηλνθαλέο ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

κία επηρείξεζε ή κε ηα πξντφληα πνπ παξάγεη (πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο) 

 Αληαπόθξηζε πειαηώλ: γηα ηελ επίηεπμε ηεο αληαπφθξηζεο ησλ πειαηψλ ε 

επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηεο απηφ πνπ επηζπκνχλ, 

φηαλ ην επηζπκνχλ (πιενλέθηεκα δηαθνξνπνίεζεο θαη θφζηνπο)  

 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηηο πεγέο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, νη ππάξρνπζεο κειέηεο 

ζπγθαηαιέγνπλ ηα αθφινπζα: ηνπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηεο νξγάλσζεο, ηελ 

θαηλνηνκία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πνηφηεηα, ην ρξφλν θαη ηελ ηαρχηεηα 

απφθξηζεο, ηελ επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο θαη 

δηαρείξηζεο ηεο γλψζεο, ηε κνλαδηθή ηερλνινγία, ηελ νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, ηε θήκε, 

ηελ ηερλνγλσζία, ην αλζξψπηλν θεθάιαην, ηε δηθηχσζε θαη πνιιέο αθφκε πηπρέο ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα εζηηάζεη θαη λα δηαθξηζεί. 199  Αδηακθηζβήηεηα, 

εμέρνληεο πφξνη ηνπ 21νπ αηψλα είλαη ε γλψζε, νη πιεξνθνξίεο, ε θαηλνηνκία, ε 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ην δηαλνεηηθφ θεθάιαην, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ αλεζπρία πνπ επηθξαηεί ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο γηα ηελ απφθηεζε, 

αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε απηψλ ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.200 Υσξίο θπζηθά 

λα κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ ππνινίπσλ, ε θαηλνηνκία απνηειεί κία εμέρνπζα πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, θαζφηη γηα λα επηηχρεη ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ 

κηα επηρείξεζε πξέπεη λα θαηλνηνκεί δηαξθψο, πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ ηθαλφηεηά 

ηεο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο γηα λέα πξντφληα, ππεξεζίεο θαη δηεξγαζίεο.201 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα επηηεπρζνχλ νη θαηλνηνκίεο απηέο, είλαη απαξαίηεην έλα άξηην θαη 

εμεηδηθεπκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Σν αλζξψπηλν θεθάιαην ζπρλά αλαθέξεηαη σο έλα 

άπιν πφξν πνπ είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηελ ηερλνγλσζία θαη ζπκβάιιεη ζηελ 

επίδνζε ηεο εηαηξείαο θαη ζην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα.202 Δμίζνπ ζεκαληηθή πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο απνηειεί θαη ε δηαρείξηζε γλψζεο (knowledge 
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management) ή αιιηψο αληαγσληζηηθή λνεκνζχλε,203 ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη 

θαη ηε δηαθξηηή ππεξνρή ηεο επηρείξεζεο. Σέινο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζπλδέεηαη επίζεο κε ηε καεζηξία ζην ζπλδπαζκφ ησλ πφξσλ (πιηθψλ θαη άπισλ) κε 

έλα δηαθξηηηθφ ηξφπν απφ ηηο εηαηξείεο. 

 

3.11.3 ηξαηεγηθέο επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο – 

αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο  

 

Σα ζηειέρε ησλ επηρεηξήζεσλ έρνληαο πιένλ θαηαλνήζεη, απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε, ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζηελ 

επηρείξεζή ηνπο, εθαξκφδνπλ ηηο αλάινγεο ζηξαηεγηθέο νχηνο ψζηε λα κπνξέζνπλ λα 

ην απνθηήζνπλ. Ζ ζηξαηεγηθή επίηεπμεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ή αιιηψο 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή, εζηηάδεηαη ζηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, βαζίδεηαη ζηνλ ππξήλα αληαγσληζκνχ (core competence) κηαο 

επηρείξεζεο θαη δείρλεη πσο απηή επηζπκεί λα αληαγσληζηεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

θιάδν, ψζηε λα θεξδίζεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 204 . Γηα ην ιφγν απηφ νη 

επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο αλαθέξνληαη θαη σο «αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο». Ζ 

νπζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη ε απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ν ζθνπφο ηεο είλαη ε εχξεζε κηαο ζέζεο ζηελ αγνξά φπνπ ε επηρείξεζε 

ζα ακπλζεί απφ ηνπο παξάγνληεο αληαγσληζκνχ (πέληε δπλάκεηο ηνπ Porter), ή ζα ηνπο 

επεξεάζεη γηα δηθφ ηεο φθεινο θαη ν ζηφρνο ηεο είλαη ε αχμεζε ηνπ πεξηζσξίνπ 

θέξδνπο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ παξάγεη.  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη ινηπφλ λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα: «πψο 

κπνξεί κία επηρείξεζε λα αληαγσληζηεί ζην θιάδν κε ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγεί 

δηαηεξήζηκα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη επνκέλσο πάλσ απφ ην κέζν ηνπ 

θιάδνπ θεξδνθνξία». Γηα λα είλαη ζε ζέζε φκσο κία επηρείξεζε λα απαληήζεη ζην 

παξαπάλσ εξψηεκα, ζα πξέπεη λα έρεη θαιχςεη ηξία ζηξαηεγηθά ζεκειηψδε 

εξσηήκαηα, ηα νπνία είλαη ηα εμήο: πνηνο, ηη θαη πσο. πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε 

πξέπεη αξρηθά λα θαζνξίζεη πνηνλ ζα εμππεξεηεί, πνηεο είλαη νη αλάγθεο, επηζπκίεο, 

                                                           
203

Loureiro, Miguel González, Mercedes Vila Alonso, and Giovanni Schiuma, ―Knowledge and 

sustained competitive advantage: How do services firms compete?‖, Published by Elsevier España, S.L.U 

2015 

204
 Hitt Michael A., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, ―Strategic Management 

Competitiveness and Globalization‖, 2
nd

 Edition, Mineapolis 1997 



 
134 

 

απαηηήζεηο ησλ αγνξαζηψλ πνπ ζα ηθαλνπνηήζεη θαη πσο απηά ζα ηθαλνπνηεζνχλ κέζσ 

ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Με άιια ιφγηα, ζα πξέπεη λα έρεη ήδε θαζνξίζεη ηελ αγνξά-ζηφρν 

ηεο θαη ην άξηζην Μίγκα Μάξθεηηλγθ (πξντφλ, δηαλνκή, πξνβνιή θαη ηηκή), ην νπνίν 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη παξάιιεια ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο.205   Ζ αγνξά ζηφρνο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 

επξχηεξε (broad target) θαη κηα πην ζπγθεθξηκέλε (narrow target-niche market), πνπ 

είλαη κηθξή αγνξά ζηφρνο κε άθξσο ηδηάδνπζεο αλάγθεο.  

 

Οη απαληήζεηο ζε απηά ηα ζέκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα δχν είδε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ηα νπνία αλαθέξζεθαλ ζηελ πξνεγνχκελε ππνελφηεηα, νδεγνχλ 

ζηελ πεξηγξαθή ησλ ηξηψλ βαζηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ή αληαγσληζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ 

πνπ είλαη ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη ε 

ζηξαηεγηθή εζηίαζεο, ε νπνία δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε θαη ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ην θφζηνο. Ζ επηινγή ηεο εθάζηνηε 

ζηξαηεγηθήο, εμαξηάηαη απφ ηηο δπλάκεηο (strengths) θαη ηηο δηαθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο 

(distinctive competences) ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη απφ ηηο αδπλακίεο 

(weaknesses) ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο θαινχληαη βαζηθέο 

(generic) θαζψο κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ θάζε ηχπν ή κέγεζνο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο, αθφκα θαη απφ κε θεξδνζθνπηθέο νξγαλψζεηο206. Πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

θαιχηεξα θαηαλνεηέο νη ζηξαηεγηθέο πνπ απεηθνλίδνληαη ζην πίλαθα 3.1, αθνινπζεί 

ιεπηνκεξήο αλάιπζε ζηε ζπλέρεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ. 
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Πίλαθαο 3.1 : Βαζηθέο ηξαηεγηθέο Αληαγσληζκνχ 

 

Πεγή: Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 

Μπέλνπ, Αζήλα 2013  

 

 

 ηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο (cost leadership strategy)  είλαη κία αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ απεπζχλεηαη ζηελ επξεία καδηθή αγνξά θαη ζηνρεχεη ζηελ παξαγσγή 

θαη πξνζθνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο.  Ζ 

επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί απηή ηε ζηξαηεγηθή έρεη σο ζηφρν λα γίλεη ν  ρακειφθνζηνο 

παξαγσγφο ζην θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη θαη απηφ ην επηηπγράλεη 

πξνζπαζψληαο λα αλαγλσξίδεη efficiencies ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη λα δηαηεξεί ηα 

γεληθά έμνδα ζην ειάρηζην, ρσξίο θπζηθά λα κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ζε ζχγθξηζε κε εθείλα ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Ζ 

επηρείξεζε απηή έρεη ην βαζηθφ πιενλέθηεκα λα κπνξεί λα δηαζέηεη ην πξντφλ ηεο ζε 

κηα ρακειή, αληαγσληζηηθή ηηκή θαη παξφια απηά λα απνθνκίδεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ 

θέξδνο. Έλα ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη λα ζεσξείηαη ιαζεκέλα φηη ε επηρείξεζε πνπ 

αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο πξνζθέξεη απαξαίηεηα θαη ηε ρακειφηεξε ηηκή 

ζην θιάδν, ελψ ζηελ νπζία είλαη εθείλε πνπ παξάγεη κε ην ρακειφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

Ο εγέηεο θφζηνπο πξέπεη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ 

παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κεγάιεο επελδχζεηο ζε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ, επλντθή 

ζρεδίαζε ηνπ πξντφληνο, πξφζβαζε ζε θζελέο θαη πςειήο πνηφηεηαο πξψηεο χιεο, 
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νινθιεξσκέλν θαη απνηειεζκαηηθφ έιεγρν πνηφηεηαο θαη θπζηθά κεγάιν κεξίδην 

αγνξάο. 

 

Ζ επηρείξεζε πνπ έρεη θαηνξζψζεη λα είλαη εγέηεο θφζηνπο ζε έλα θιάδν απνιακβάλεη 

πνιιά πιενλεθηήκαηα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

παξνπζηαζηνχλ κέζσ ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter. 

πγθεθξηκέλα, ε ρακειή ηηκή ζηελ νπνία δηαζέηεη ηα πξντφληα ηεο, απνηειεί εκπφδην 

γηα ηνπο λενεηζεξρφκελνπο, απφ ηνπο νπνίνπο ιίγνη κφλν ζα κπνξέζνπλ λα 

«ηαηξηάμνπλ» ζην πιενλέθηεκα θφζηνπο ηνπ εγέηε-θφζηνπο. Με άιια ιφγηα, νη 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη κάζεζεο (θακπχιε εκπεηξίαο) πνπ έρεη θαηαθηήζεη ν εγέηεο 

θφζηνπο, αλαγθάδεη ηνπο λενεηζεξρφκελνπο λα εηζέξρνληαη ζην θιάδν κε κεηνλέθηεκα 

θφζηνπο. Δπηπξφζζεηα, ην κεγάιν κεξίδην αγνξάο πνπ έρεη απνθηήζεη, ζπλεπάγεηαη 

αγνξά κεγάισλ πνζνηήησλ πξψησλ πιψλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνζδίδεη κεγάιε 

δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε έλαληη ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο. ζνλ αθνξά ηνπο αγνξαζηέο 

κε κεγάιε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε, ελψ κπνξνχλ λα εμαλαγθάζνπλ ην ρακειφθνζην 

παξαγσγφ λα κεηψζεη ηηο ηηκέο, δελ ην θάλνπλ δηφηη θαπηφ ζα επέθεξε κνλνπσιηαθά 

θαηλφκελα, ηα νπνία θάζε άιιν παξά επλντθά ζα ήηαλ γηα ηνλ ίδην. Ο εγέηεο θφζηνπο 

επίζεο, πξνζθέξνληαο έλα πνηνηηθφ πξντφλ θαη ζε ρακειή ηηκή, δελ δέρεηαη ηζρπξή 

απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα πξντφληα θαζφηη είλαη πην επέιηθηνο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηνπ. Σέινο, ην πιενλέθηεκα θφζηνπο ηεο εγέηηδαο θφζηνπο επηρείξεζεο 

ηεο επηηξέπεη λα ακπλζεί έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Σν ρακειφηεξν θφζηνο ηεο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλερίδεη λα απνθνκίδεη θέξδε αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ φηη ν εγέηεο θφζηνπο κπνξεί λα θεξδίζεη απνδφζεηο απφ ηηο 

επελδχζεηο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ, παξά ηελ παξνπζία έληνλνπ 

αληαγσληζκνχ. Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη κία επηρείξεζε πνπ είλαη εγέηεο 

θφζηνπο ζε έλα θιάδν θαη απνιακβάλεη ηα πιενλεθηήκαηα πνπ αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ, αληηκεησπίδεη ην θίλδπλν ηνπ λα κελ κπνξέζεη λα ηα δηαηεξήζεη 

καθξνπξφζεζκα. Ζ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο παχεη λα δηαηεξείηαη φηαλ νη 

αληαγσληζηέο θαηνξζψζνπλ λα αληηγξάςνπλ ηελ ηερλνινγία ή ηελ παξαγσγηθή 

δηαδηθαζία ηεο εγέηηδαο θφζηνπο επηρείξεζεο, φηαλ επέιζνπλ ξαγδαίεο ηερλνινγηθέο 

αιιαγέο νη νπνίεο εθκεδελίζνπλ ηα θνζηνινγηθά ηεο πιενλεθηήκαηα, ή φηαλ ε ίδηα ε 

επηρείξεζε ζηελ πξνζπάζεηά ηεο λα κεηψζεη ην θφζηνο, ράζεη ηελ πξνζέγγηζή ηεο ζηε 

δηαθνξνπνίεζε ή ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ πξνζθέξεη θαη ζπλεπψο παχνπλ 

λα είλαη ειθπζηηθά. Δπηπξφζζεηνο θίλδπλνο πνπ ειινρεχεη είλαη νη ινηπνί παξάγνληεο 
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ηεο εγεζίαο θφζηνπο λα δηαβξσζνχλ ή ε εκθάληζε ζηξαηεγηθψλ εζηίαζεο κε βάζε ην 

θφζηνο λα επηθέξνπλ θαιχηεξα απνηειέζκαηα. Παξ‘ φιεο φκσο ηηο απεηιέο πνπ 

ππάξρνπλ, κία επηρείξεζε κπνξεί λα δηαηεξήζεη ην απνθηψκελν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θφζηνπο εθαξκφδνληαο φιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο, πνπ ζα 

ηεο επηηξέςεη λα δηαηεξήζεη ηελ πςειή απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο, φπσο είλαη 

ιφγνπ ράξε ε δηάζεζε κεγάισλ πεξηζσξίσλ θέξδνπο ζε ζχγρξνλν εμνπιηζκφ. 

 

 ηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο  

 

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο (differentiation strategy)  είλαη κία αληαγσληζηηθή 

ζηξαηεγηθή πνπ επίζεο απεπζχλεηαη ζηελ επξεία καδηθή αγνξά, ζηνρεχνληαο φκσο 

ζηελ παξαγσγή θαη πξνζθνξά πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία αληηιακβάλνληαη σο 

κνλαδηθά ζην θιάδν φπνπ δξαζηεξηνπνηείηαη.  Ζ επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί απηή ηε 

ζηξαηεγηθή μερσξίδεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, θαζψο πξνζθέξεη πξντφληα 

κεγαιχηεξεο αμίαο, ηα νπνία είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθνχλ θαη λα ππνθαηαζηαζνχλ θαη 

παξφηη ζπλήζσο θνζηίδνπλ αξθεηά, νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ 

πςειφηεξε ηηκή γηα λα ηα απνθηήζνπλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ έγθεηηαη ζην 

ζρεδηαζκφ ή ηε κάξθα, ηε θήκε, ηελ ππεξνρή ζηελ πνηφηεηα, ηηο ηερλνινγηθέο 

θαηλνηνκίεο, ηα θαλάιηα δηαλνκήο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ή ηελ εμππεξέηεζε πειαηψλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο είλαη κία βηψζηκε ζηξαηεγηθή θαη ε επηρείξεζε πνπ ηελ 

εθαξκφδεη κπνξεί λα θεξδίζεη απνδφζεηο άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ θιάδνπ, θαζψο 

δηακνξθψλεη πειάηεο πεξηζζφηεξν «πηζηνχο»  ζηα πξντφληα ηεο θαη ιηγφηεξν 

επαίζζεηνπο ζηελ ηηκή.207 

 

Άμην αλαθνξάο είλαη φηη ε δηαθνξνπνίεζε ελφο πξντφληνο δελ είλαη κφλν νπζηαζηηθή θαη 

ρεηξνπηαζηή, αιιά κπνξεί λα είλαη θαη αληηιεπηή (perceived) θαη λα αλαθέξεηαη ζε άπια 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντφληνο. πγθεθξηκέλα, πνιινί θαηαλαισηέο είλαη αδηάθνξνη σο 

πξνο ηελ πςειή ηηκή ηνπ πξντφληνο, δηφηη απνβιέπνπλ ζην ζχκβνιν θχξνπο (status) 

πνπ ζα ηνπο πξνζθέξεη ε αγνξά ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο. Υαξαθηεξηζηηθά 

παξαδείγκαηα απνηεινχλ ηα ξνιφγηα Rolex, ή ηα απηνθίλεηα Mercedes. Σν γεγνλφο 

απηφ απνηειεί κεγάιε δχλακε γηα ηε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαζψο απηή ε κεξίδα 

ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο ςπρνινγηθέο ηνπ αλάγθεο, ζα 

απνηειέζεη ηνλ πην πηζηφ θαηαλαισηή ηεο. Αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα 
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αλαθεξζεί είλαη φηη ην θφζηνο, παξφιν πνπ δελ απνηειεί πξσηαξρηθφ παξάγνληα απηήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο, δελ αγλνείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο.208 

 

Πξνθείκελνπ λα γίλεη παξνπζίαζε ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ απνιακβάλεη ε 

επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο, ρξεζηκνπνηείηαη ην ππφδεηγκα 

ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο ζηξαηεγηθήο εγεζίαο 

θφζηνπο. πγθεθξηκέλα, ε «πίζηε» ησλ θαηαλαισηψλ ζηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο 

απνηειεί ζεκαληηθφ εκπφδην εηζφδνπ γηα κία λενεηζεξρφκελε ζην θιάδν επηρείξεζε. Ζ 

λέα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα αλαπηχμεη ηε δηθή ηεο δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνπνηεζεί θαη λα αληαγσληζηεί ζην θιάδν. εκαληηθφ ζηνηρείν γηα 

ηελ επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη απηή ηε ζηξαηεγηθή είλαη ην πεξηζψξην θέξδνπο πνπ 

δηαζέηεη θαη ην νπνίν ηεο επηηξέπεη λα δηαπξαγκαηεπζεί κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο, 

κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην γεγνλφο φηη ην πξντφλ είλαη κνλαδηθφ, δελ επηηξέπεη ζηνλ αγνξαζηή λα ην 

ζπγθξίλεη κε άιια, δειαδή κεηψλεη ηηο αληαγσληζηηθέο πηέζεηο θαη ζπλεπψο ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε. Απηφ αηηηνινγεί θαη ηε κηθξή απεηιή απφ ηα 

ππνθαηάζηαηα πξντφληα, αθνχ νη «πηζηνί» πειάηεο δελ δειεάδνληαη ψζηε λα 

εγθαηαιείςνπλ ην κνλαδηθφ γη‘ απηνχο πξντφλ. Σέινο, ε πνηνηηθή ππεξνρή ηνπ 

πξντφληνο ηελ νπνία πξνζθέξεη ε επηρείξεζε θαη ηελ αληηιακβάλνληαη νη «πηζηνί» 

πειάηεο ηεο, ηελ θαζηζηά αιψβεηε αθφκε θαη ζε θιάδνπο κε έληνλν αληαγσληζκφ.  

 

Ο  θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδεη ε εγέηηδα θφζηνπο επηρείξεζε, λα κελ θαηνξζψζεη λα 

δηαηεξήζεη καθξνπξφζεζκα ηα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ηεο, δελ αθήλεη αδηάθνξε θαη 

ηε δηαθνξνπνηεκέλε επηρείξεζε. Ζ επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο θηλδπλεχεη κε ηε ζεηξά ηεο θαη παχεη λα απνιακβάλεη ηα 

πιενλεθηήκαηα δηαθνξνπνίεζεο φηαλ νη αληαγσληζηέο ηε κηκεζνχλ, φηαλ ε βάζε γηα 

δηαθνξνπνίεζε δελ είλαη πιένλ ζεκαληηθή γηα ηνπο αγνξαζηέο ή φηαλ ε επηρείξεζε 

ζηακαηήζεη ηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο θφζηνπο ηεο. εκαληηθφο επίζεο θίλδπλνο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ην ελδερφκελν λα κελ γίλεη αληηιεπηή (perceived) 

απφ ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κία λέα δηαθνξνπνίεζε ζην ππάξρνλ μερσξηζηφ πξντφλ ή ε 

εκθάληζε ζηξαηεγηθψλ εζηίαζεο ζηε δηαθνξνπνίεζε λα επηθέξεη θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα. Αδηακθηζβήηεηα νη θίλδπλνη είλαη πνιινί, φκσο κία επηρείξεζε κπνξεί 

λα δηαηεξήζεη ηα πιενλεθηήκαηα δηαθνξνπνίεζήο ηεο εθαξκφδνληαο δηάθνξεο 

ηερληθέο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε ζπλερήο πξνζπάζεηα λα δηαθνξνπνηείηαη ζε 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο παξάγνληεο θαη λα κελ επαλαπαχεηαη, γεγνλφο πνπ ζα ηελ 
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πξνζηαηεχζεη απφ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ζα ηεο θέξεη κεγαιχηεξε απήρεζε ζηελ 

αγνξά. 

 

 ηξαηεγηθή εζηίαζεο 

 

Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο (focus strategy) είλαη ε ηξίηε αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή θαη 

δηαθέξεη απφ ηηο πξνεγνχκελεο ζην γεγνλφο φηη απεπζχλεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

ηκήκα ηεο αγνξάο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηεο. Ζ ζηξαηεγηθή απηή απνβιέπεη ζηελ θάιπςε 

κίαο αληαγσληζηηθήο ζέζεο, ην νπνίν επηηπγράλεη κε ην ρακειφ θφζηνο, ή ηε 

δηαθνξνπνίεζε, ή θαη ηα δχν. πλεπψο ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο δηαθξίλεηαη επηκέξνπο 

ζηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ην θφζηνο θαη ζηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηε 

δηαθνξνπνίεζε. Με άιια ιφγηα απνηειεί κηα ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο ή 

δηαθνξνπνίεζεο πνπ εζηηάδεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο.  

 

Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ην θφζηνο είλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ έρνληαο σο ζηφρν 

ην ρακειφ θφζηνο, εζηηάδεη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξαζηψλ θαη πξνζπαζεί λα 

ηθαλνπνηήζεη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν (niche) ηκήκα. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή ε επηρείξεζε 

αλαδεηά πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ζην ηκήκα πνπ εζηηάδεη. Αληίζηνηρα, ε ζηξαηεγηθή 

εζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε είλαη κία ζηξαηεγηθή πνπ επίζεο εζηηάδεη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε νκάδα αγνξαζηψλ, έρνληαο φκσο σο ζηφρν ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

παξαγφκελνπ πξντφληνο. Με ηε ζηξαηεγηθή απηή ε επηρείξεζε αλαδεηά πιενλεθηήκαηα 

δηαθνξνπνίεζεο ζην ηκήκα πνπ εζηηάδεη.209  

 

Καίξην ζεκείν γηα ηελ επηηπρία ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ε δηάθξηζε ηεο 

αγνξάο ζε επηκέξνπο ηκήκαηα θαη ε κεηέπεηηα επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ απφ απηά. 

Ζ επηρείξεζε επηιέγεη έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα πειαηψλ, αλαγλσξίδεη ηηο ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο, επηζπκίεο ή ελδηαθέξνληά ηνπο  θαη βαζηδφκελε ζε απηά δεκηνπξγεί έλα 

πξντφλ πνπ ζα θαιχςεη φια ηα παξαπάλσ. Ζ  ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

θαηαλαισηψλ ζηεξίδεηαη ζε γεσγξαθηθά, δεκνγξαθηθά, ςπρνγξαθηθά θαη πξντνληηθά 

θξηηήξηα. 210  Σν ελ ιφγσ ηκήκα ινηπφλ ηεο αγνξάο κπνξεί λα είλαη έλα νξηζκέλν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ, έλα κηθξφηεξν ηκήκα κηαο γξακκήο πξντφληνο, κηα γεσγξαθηθή 

αγνξά, ή έλα ηκήκα κε δηαθεθξηκέλεο, ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη επηζπκίεο. 211  

πγθεθξηκέλα, ε επηρείξεζε πνπ αθνινπζεί ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κπνξεί λα 
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απεπζχλεηαη ζε έλα λεαληθφ θνηλφ, ζε θνηλφ κε κεγάιε νηθνλνκηθή επρέξεηα, ή ζε θνηλφ 

πνπ επηδηψθεη ηελ πεξηπέηεηα. 212  Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

ζηξαηεγηθήο απηήο απνηειεί θαη ε ειθπζηηθφηεηα ηνπ επηιεγφκελνπ ηκήκαηνο ηεο 

αγνξάο. πλεπψο, ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηκήκαηνο ζην νπνίν ζα εζηηάζεη ε 

επηρείξεζε είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επεκεξία ηεο θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε 

πνιχ ζπλεηφ θαη κειεηεκέλν ηξφπν.  

 

πσο θαη νη δπν ζηξαηεγηθέο πνπ αλαιχζεθαλ παξαπάλσ, έηζη θαη ε ζηξαηεγηθή 

εζηίαζεο βάιιεηαη απφ κία ζεηξά θηλδχλσλ πνπ θαζηζηνχλ ακθίβνιε ηε 

καθξνπξφζεζκε δηαηήξεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο. πγθεθξηκέλα, παξαδείγκαηα 

θηλδχλσλ είλαη ην γεγνλφο φηη νη αληαγσληζηέο κπνξεί λα κηκεζνχλ, ή ην ηκήκα ηεο 

αγνξάο πνπ έρεη επηιεγεί λα γίλεη κε ειθπζηηθφ, ή λα εκθαληζηνχλ λένη αληαγσληζηέο 

πνπ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο ζε κηθξφηεξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο. Σέινο, 

απεηιή γηα ηε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο απνηεινχλ θαη νη επηρεηξήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζε 

νιφθιεξε ηελ αγνξά θαη κπνξεί λα ππεξηζρχνπλ έλαληη απηήο εθφζνλ δελ 

πεξηνξίδνληαη ζε έλα κφλν ηκήκα ηεο αγνξάο. 

 

 

3.11.4 ζέκαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ – θαηλφκελν «απνθιεηζκφο 

ζηε κέζε» 

 

Ζ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο ηεο ζηξαηεγηθήο σο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ έλαξμε θαη 

δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο, έρεη πιένλ γίλεη θαηαλνεηή απφ ηελ αλάιπζε πνπ 

πξνεγήζεθε ζην παξφλ θεθάιαην. Δχινγα ινηπφλ ν Porter αλαθέξεη φηη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο είλαη ε πηνζέηεζε κηαο απφ ηηο βαζηθέο 

ζηξαηεγηθέο αληαγσληζκνχ, γλσζηέο θαη σο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο. Πξνθεηκέλνπ 

ινηπφλ λα επηβηψζεη κία επηρείξεζε πξέπεη λα επηιέμεη πνηνλ «δξφκν» ζα 

αθνινπζήζεη, δειαδή πξέπεη λα απνθαζίζεη αλ ζα εζηηάζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

(εγεζία θφζηνπο), αλ ζα δηαθνξνπνηεζεί (δηαθνξνπνίεζε) ή αλ ζα εζηηάζεη ζε κία 

niche, εμεηδηθεπκέλε αγνξά (εζηίαζε). ηε πεξίπησζε φκσο πνπ κία επηρείξεζε δελ 

κπνξέζεη λα επηηχρεη ηελ εθαξκνγή νηαζδήπνηε ζηξαηεγηθήο, έρνπκε ην θαηλφκελν πνπ 

θαιείηαη «απνθιεηζκφο ζηε κέζε». 
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Ο φξνο «απνθιεηζκφο ζηε κέζε» (stuck in the middle) δφζεθε απφ ηνλ Porter θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη ηηο επηρεηξήζεηο πνπ είηε δελ κπφξεζαλ λα 

εθαξκφζνπλ κε επηηπρία κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή γηαηί δελ εθκεηαιιεχηεθαλ 

ζσζηά ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ δηέζεηαλ, είηε δηφηη πξνζπάζεζαλ 

λα εθαξκφζνπλ έλα ζπλδπαζκφ ησλ ππαξρνπζψλ ζηξαηεγηθψλ.  ε απηή ηελ 

πεξίπησζε, ε «απνθιεηζκέλε ζηε κέζε» επηρείξεζε δελ δηαζέηεη θάπνην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη ζπλεπψο είλαη θαηαδηθαζκέλε ζε απνδφζεηο θάησ ηνπ κέζνπ φξνπ. Ζ 

ελ ιφγσ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αλαζηείιεη ηελ θαζνδηθή ηεο πνξεία θαη λα 

ζπλερίζεη λα ππάξρεη, ζα πξέπεη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα λα 

εθαξκφζεη κία κεκνλσκέλε ζηξαηεγηθή απφ ηηο ππάξρνπζεο ηξεηο, αθνχ κειεηήζεη 

πξνζεθηηθά ην αληαγσληζηηθφ ηεο πεξηβάιινλ.  

 

Ζ ηαπηφρξνλε επηδίσμε ρακεινχ θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο απνηειεί ίζσο ηελ πην 

αμηνδήιεπηε ζέζε, παξάιιεια φκσο ελέρεη θαη πνιινχο θηλδχλνπο θαζφηη ε επηρείξεζε 

έρεη λα αληηκεησπίζεη ηηο απεηιέο θάζε ζηξαηεγηθήο μερσξηζηά θαη θπξίσο ηελ απεηιή 

ηνπ λα απνθιεηζηεί ζηε κέζε, ην νπνίν φπσο αλαιχζεθε παξαπάλσ, κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηελ επηρείξεζε ζε επηρεηξεκαηηθφ ηέικα. χκθσλα κε ηνλ Porter, ε επίηεπμε 

ζηξαηεγηθήο εγεζίαο θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο είλαη πηζαλή, αιιά ε δηαηήξεζή ηεο 

καθξνπξφζεζκα είλαη αλέθηθηε, θαζψο δηαηείλεηαη φηη νη δχν απηέο ζηξαηεγηθέο είλαη 

ζπλήζσο ακνηβαία απνθιεηφκελεο αθνχ απφ ηε κία πιεπξά ε ζηξαηεγηθή εγεζίαο 

θφζηνπο επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη απφ ηελ άιιε ε ζηξαηεγηθή 

δηαθνξνπνίεζεο ζπλεπάγεηαη κεγάιεο απμήζεηο ζην θφζηνο (πςειψλ δαπαλψλ 

κάξθεηηλγθ, έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θ.α.).  

 

Ζ επηηπρήο ινηπφλ ελαξκφληζε ησλ δχν ζηξαηεγηθψλ είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε, έσο 

αλέθηθηε δηφηη θάζε κία απαηηεί δηαθνξεηηθνχο πφξνπο, ηθαλφηεηεο θαη θνπιηνχξα. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πνπ θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ ην πξναλαθεξζέλ 

ζπλδπαζκφ, απνηεινχλ επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ ηε ιεγφκελε blue ocean 

ζηξαηεγηθή,  φπσο είλαη ε εηαηξεία ΗΚΔΑ. Αθφκε φκσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, 

καθξνπξφζεζκα ζα εηζέιζνπλ αληαγσληζηέο πνπ ζα αλαηξέςνπλ ηε θαηάζηαζε θαη ζα 

δηαβξψζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζεο πνπ απνιακβάλεη ε 

επηρείξεζε. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην πγηέο είλαη ν φκηινο λα δηαζέηεη 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαη 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο πνπ αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο.    
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3.12 Γηαηήξεζε απνθηψκελνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, έγηλε πιήξσο θαηαλνεηφ φηη ε απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα κία ζχγρξνλε επηρείξεζε είλαη θάζε άιιν παξά 

εχθνιε ππφζεζε. Αλ ινηπφλ ε απφθηεζε ελφο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη 

δχζθνιε, αλαινγηζηείηε ηε δπζθνιία πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα ην δηαηεξήζνπλ. Οη Barney θαη Hesterly δηέθξηλαλ δχν ηχπνπο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην πξνζσξηλφ θαη ην  βηψζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζπλήζσο νδεγεί ζε πςειά θέξδε, ηα θέξδε απηά πξνζειθχνπλ ηνλ αληαγσληζκφ θαη ν 

αληαγσληζκφο κε ηε ζεηξά ηνπ, πεξηνξίδεη ηε δηάξθεηα ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. Καζψο ινηπφλ ν παγθφζκηνο 

αληαγσληζκφο γίλεηαη νινέλα θαη πην έληνλνο, ην πψο λα δηαηεξήζνπλ ην 

αληαγσληζηηθφ ηνπο πιενλέθηεκα ή πψο λα επηηχρνπλ έλα αεηθφξν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα απνθηά πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη είλαη θχξην κέιεκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ.213  

 

ιεο νη εηαηξείεο, αλ είλαη ζε κηα ζπγθεθξηκέλε βηνκεραλία, έρνπλ έλα αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, δηαθνξεηηθά δελ ζα κπνξνχζαλ λα δήζνπλ. Σν αληαγσληζηηθφ απηφ 

πιενλέθηεκα πξέπεη λα είλαη βηψζηκν, δειαδή πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη κε θάπνην 

ηξφπν δηαθνξεηηθά ζα κεηαηξαπεί ζε αληαγσληζηηθφ κεηνλέθηεκα γηα ηελ επηρείξεζε θαη 

ζα απνηειέζεη κεγάιν θίλδπλν γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηεο. Ο αληαγσληζκφο, φπσο ήδε 

αλαθέξζεθε, ζέηεη ην πιενλέθηεκα ζε δνθηκαζία θαζεκεξηλά. Χο εθ ηνχηνπ, ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έρεη εκεξνκελία ιήμεο.214  Ζ δηαηήξεζε ινηπφλ ηνπ φξνπ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα απνηειεί κία απφ ηηο θχξηεο επζχλεο ηεο δηνίθεζεο ηεο 

επηρείξεζεο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη ζε δηαξθή επηθπιαθή έηζη ψζηε λα παξακείλεη 

αληαγσληζηηθή θαη πξσηνπφξνο.215   

 

Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο πξνηνχ απνθαζίζεη πξνο πνηα ζηξαηεγηθή ζα θηλεζεί, 

δειαδή αλ ζα επηιέμεη λα γίλεη εγέηεο θφζηνπο ή λα δηαθνξνπνηεζεί ζην θιάδν πνπ 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα κειεηήζεη πνιχ πξνζεθηηθά αλ ην αληαγσληζηηθφ 
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πιενλέθηεκα θφζηνπο ή δηαθνξνπνίεζεο πνπ ζα επηιέμεη, κπνξεί λα δηαηεξεζεί κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζα δηαξθέζεη κφλν γηα φζν 

ρξφλν νη αληαγσληζηέο ην επηηξέπνπλ. Οη αληαγσληζηέο πνπ αλαγλσξίδνπλ ην 

πιενλέθηεκα, κπνξνχλ λα επηιέμνπλ λα ην αγλνήζνπλ, λα ην αληηγξάςνπλ (ελ κέξεη ή 

πιήξσο), ή λα ην μεπεξάζνπλ. πνηα απφ ηηο παξαπάλσ αληηδξάζεηο θαη αλ 

πηνζεηήζνπλ, ζα δηακνξθψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή δπλακηθή κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ζηελ αγνξά. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, ζα πξέπεη λα πξνβιέςεη απηέο 

ηηο απαληήζεηο θαη ζηε ζπλέρεηα λα αμηνινγήζεη ηηο δηθέο ηηο πηζαλέο αληηδξάζεηο πξνο 

ηνπο αληαγσληζηέο. Απηέο νη αμηνινγήζεηο ζα επεξεάζνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

απφθαζε επηινγήο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζην νπνίν ηειηθά ζα εζηηάζεη ε 

επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, αλ ε ππφ κειέηε επηρείξεζε απνιακβάλεη πιενλέθηεκα 

θφζηνπο θαη νη αληαγσληζηέο είλαη πηζαλφ λα ζεκεηψζνπλ κείσζε ησλ ηηκψλ, 

κεηψλνληαο ηελ ηηκή ηεο ε επηρείξεζε κπνξεί απιά λα ππξνδνηήζεη έλαλ πφιεκν ηηκψλ 

πνπ ηειηθά νδεγεί ζε κείσζε ησλ θεξδψλ γηα φινπο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, είλαη 

ζίγνπξα πξνηηκφηεξν λα αλαδεηήζεη έλα πιενλέθηεκα ζε άιιεο δηαζηάζεηο.216 

 

Έλα ζχλεζεο ιάζνο ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε πνιιέο κειέηεο, φπσο ζηελ παξνχζα θαη 

ζην νπνίν ππνπίπηνπλ πνιινί κειεηεηέο, είλαη ε ρξήζε ηνπ φξνπ «δηαηήξεζε» ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ο φξνο απηφο είλαη ιαζεκέλνο θαη δελ 

αληηπξνζσπεχεη ζσζηά ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, θαζψο δελ αξθεί κία 

επηρείξεζε κφλν λα δηαηεξεί ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, αιιά πξέπεη θαη λα ην 

αλαλεψλεη. Ο πιένλ ινηπφλ ζσζηφο ραξαθηεξηζκφο είλαη ν φξνο «αλαδσνγφλεζε» ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν ππνδειψλεη ηελ αέλαε πξνζπάζεηα ηεο 

επηρείξεζεο λα ζπκβαδίζεη κε ηηο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο εμειίμεηο ηεο επνρήο, λα 

δηνξζψλεηαη, λα ειίζζεηαη θαη λα είλαη έλα βήκα κπξνζηά απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο.217    

 

Αλεμάξηεηα απφ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα απνιακβάλεη κία 

επηρείξεζε ζήκεξα, νη αληαγσληζηέο ηεο ηειηθά ζα δηαβξψζνπλ ζρεδφλ βέβαηα ην 

πιενλέθηεκα απηφ. Αιιά πφζν ζχληνκα ζα ην θάλνπλ; Γηα ην ζρεδηαζκφ 

απνηειεζκαηηθψλ ζηξαηεγηθψλ γηα ην κέιινλ, ζα πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή 

ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. 218  Έξεπλα ζην ηνκέα ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

κάλαηδκελη ππνδειψλεη φηη νη επηρεηξήζεηο απνθηνχλ δηαηεξήζηκα αληαγσληζηηθά 
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πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηηο εζσηεξηθέο 

ηνπο δπλάκεηο, ελψ εμνπδεηεξψλνπλ ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο θαη απνθεχγνπλ ηηο 

εζσηεξηθέο αδπλακίεο ηνπο. 219  Δπηηπγράλνληαο ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ 

ζηξαηεγηθψλ, νη επηρεηξήζεηο ζα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ην κηθξφ θχθιν δσήο 

ησλ πξντφλησλ ή ηνπο κηθξνχο θχθινπο ζρεδίαζήο ηνπο, ηηο λέεο ηερλνινγίεο, ηηο 

ζπρλέο εηζβνιέο απφ κε αλακελφκελνπο αληηπάινπο θαη άιια θαηλφκελα πνπ 

απνηεινχλ απεηιέο ηεο αλαδσνγφλεζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηνπο πιενλεθηήκαηνο.220  

 

χκθσλα κε ηνλ D‘Aventi κία επηρείξεζε πξέπεη αδηάθνπα λα εξγάδεηαη γηα λα 

βειηηψζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. Γελ είλαη αξθεηφ λα είζαη εγέηεο θφζηνπο 

ζην θιάδν, θαζφηη ζα πξνθχςνπλ λένη αληαγσληζηέο νη νπνίνη κέζσ θαηάιιεισλ 

πξνγξακκάησλ ζπλερνχο βειηίσζεο ζα πξνζπαζήζνπλ  λα κεηψζνπλ ην θφζηνο 

πεξαηηέξσ. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ ε επηρείξεζε λα αληηθξνχζεη ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηεο 

θαη λα παξακείλεη αληαγσληζηηθή, πξέπεη λα βξεη ηξφπνπο φρη κφλν λα κεηψζεη 

επηπιένλ ην θφζηνο, αιιά θαη λα πξνζζέζεη παξαπάλσ αμία ζην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη.  Αληίζηνηρα, ην ίδην ηζρχεη θαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ 

αθνινπζνχλ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο.221 χκθσλα ινηπφλ κε ηνλ πξναλαθεξζέληα, 

ν κφλνο ηξφπνο γηα λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα κία επηρείξεζε, 

είλαη κέζα απφ κηα ζπλερή ζεηξά πνιιαπιψλ βξαρππξφζεζκσλ πξσηνβνπιηψλ πνπ 

απνζθνπνχλ ζηελ αληηθαηάζηαζε ησλ ηζρπνπζψλ επηηπρεκέλσλ πξντφλησλ κε λέα. Ζ 

ηαρχηεηα, ε θχζε θαη ε έληαζε ησλ απαληήζεσλ ησλ αληαγσληζηψλ θαζνξίδνληαη ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ην αλ νη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα αλαπαξαγάγνπλ ή λα ππεξβνχλ 

ηελ αξρηθή ηνπο θίλεζε. Αλ πξαγκαηνπνηνχλ κφλν κηθξέο αιιαγέο ζηελ ηηκή, ην 

κέγεζνο ηνπ πξντφληνο, ηελ πξνψζεζε θαη ηε ζπζθεπαζία, νη αληαγσληζηέο ηνπο 

κπνξεί λα ηηο μεπεξάζνπλ ζρεηηθά εχθνια. Πην νπζηαζηηθέο βειηηψζεηο ηνπ πξντφληνο 

ιφγσ ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ή θαηλνηφκεο αιιαγέο ζην ζχζηεκα δηαλνκήο είλαη 

ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε ελδερφκελεο αληηδξάζεηο.222 ε απηφ ην γεγνλφο έγθεηηαη θαη ε 

ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο σο παξάγνληαο απφθηεζεο θαη δηαηήξεζεο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ ζην επφκελν 

θεθάιαην.  
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Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ βνεζά κία επηρείξεζε λα εμαθνινπζεί λα απνιακβάλεη ην 

αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα είλαη ε χπαξμε εκπνδίσλ εηζφδνπ λέσλ αληαγσληζηψλ. 

πγθεθξηκέλα, κία επηρείξεζε κέζσ ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο, ζπκθσληψλ γηα ηε 

δηαλνκή ησλ πξντφλησλ ή ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ, κπνξεί λα ζέζεη πςειά εκπφδηα 

θαη λα απνηξέςεη ηνπο λένπο αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζην θιάδν θαη λα ηελ 

αληαγσληζηνχλ.  Δπηπξφζζεην κέηξν πνπ ζπληειεί ζηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο είλαη λα δεκηνπξγήζεη ε επηρείξεζε ην ιεγφκελν «θφζηνο 

κεηαθίλεζεο», ην νπνίν θαζηζηά δχζθνιε ηελ απνκάθξπλζε ηνπ θαηαλαισηή θαη ηε 

πξνζθπγή ηνπ ζηνπο αληαγσληζηέο.  

 

Αλάκεζα ζηηο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα ηε «δηαηήξεζε», ή θαιχηεξα 

«αλαδσνγφλεζε» ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζπγθαηαιέγεηαη θαη ε ζεσξία 

ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ, ε νπνία παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα. 

χκθσλα ινηπφλ κε απηή ηε ζεσξία, αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα επηηπγράλεη ε 

επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ ή λα 

αλαπαξαρζνχλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο. Πξηλ φκσο παξνπζηαζηεί ν ηξφπνο απφθηεζεο 

δηαηεξήζηκνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ ζεσξία, είλαη 

απαξαίηεην λα απνζαθεληζηνχλ θάπνηεο θαίξηεο γηα ηε ζηξαηεγηθή έλλνηεο, νη νπνίεο 

ζπρλά κπεξδεχνπλ ηνπο αλαγλψζηεο θαη ηνπο νδεγνχλ ζε ιαζεκέλα ζπκπεξάζκαηα. 

Οη έλλνηεο απηέο είλαη ε δχλακε, ην ζεκείν ππεξνρήο θαη ε δηαθξηηή ππεξνρή.  

 

πγθεθξηκέλα, δύναμη είλαη κία εζσηεξηθή ηθαλφηεηα, ελέξγεηα πνπ κηα επηρείξεζε 

εθηειεί πνιχ θαιά, είλαη δειαδή ηα πςειήο αμίαο επίδνζεο ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. 

εκαληηθφ ζηνηρείν είλαη φηη δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο. ζν αλαθνξά ην 

ζεκείν ππεξνρήο είλαη θάηη πνπ έρεη κία επηρείξεζε θαη ππεξέρεη έλαληη θάπνηαο 

άιιεο. Έλα ζεκείν ππεξνρήο είλαη κηα ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο πνπ είλαη ζεκαληηθή 

γηα ηε ζηξαηεγηθή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο.  Σέινο, 

διακριηή σπεροτή είλαη ε ππεξνρή πνπ έρεη κηα επηρείξεζε θαη δελ ηελ έρεη θακία 

άιιε. Μηα δηαθξηηή ππεξνρή είλαη κηα αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνζδίδεη 

δηαηεξήζηκε  αμία ηελ νπνία ε επηρείξεζε εθηειεί θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

Σν ζεκείν ππεξνρήο είλαη απηφ πνπ πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε ανηαγφνιζηικό 

πλεονέκηημα αλ ην εθκεηαιιεπηεί, ελψ ε δηαθξηηή ππεξνρή πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε 

ανηαγφνιζηικό διαηηρήζιμο  πλεονέκηημα αλ ηελ εθκεηαιιεπηεί . 

 

Ο παξαπάλσ δηαρσξηζκφο ησλ ελλνηψλ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα 

ηε ζπκβνιή ηεο ζεσξίαο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ 
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αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Κχξηνο εθθξαζηήο ηεο παξαπάλσ ζεσξίαο είλαη ν  

Barney, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν απηφ πνπ δηαθνξνπνηεί ην ζεκείν ππεξνρήο (core 

competency) απφ ηε δηαθξηηή ππεξνρή (distinctive competency) είλαη ηέζζεξηο 

κεηαβιεηέο, νη νπνίεο είλαη ε αμία (Value), ε ζπαληφηεηα (Rareness), ε αδπλακία 

αληηγξαθήο ή ππνθαηάζηαζεο (Inimitability) θαη ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

(Organized to be exploited). Με απηφ ηνλ ηξφπν πξφηεηλε ηελ ιεγφκελε VRIO 

αλάιπζε.223  

 

Γηα λα κπνξέζεη ζπλεπψο κηα επηρείξεζε λα δηαηεξήζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο 

πιενλέθηεκα κέζσ ηεο ρξήζεο ησλ πφξσλ θαη ηθαλνηήησλ ζα πξέπεη νη δηαθεθξηκέλεο 

ηθαλφηεηέο ηεο λα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 

 

 Αμία (Value): επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα εμνπδεηεξψλεη απεηιέο ή λα 

εθκεηαιιεχεηαη επθαηξίεο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πξνζδίδεη αμία ηφζν ζην 

πξντφλ, φζν θαη ζηνπο πειάηεο θαη δεκηνπξγεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 παληφηεηα (Rare): νη πφξνη θαη ηθαλφηεηεο θαηέρνληαη απφ νξηζκέλνπο 

ππάξρνληεο ή κειινληηθνχο αληαγσληζηέο 

 Αδπλακία αληηγξαθήο ή ππνθαηάζηαζεο (Inimitability): φηαλ νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο είηε δελ κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ ηνπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο, είηε 

κπνξνχλ λα ηα απνθηήζνπλ αιιά κε πςειφηεξν θφζηνο. 

 Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο (Organized to be exploited): ε επηρείξεζε είλαη 

νξγαλσκέλε ψζηε λα εθκεηαιιεχεηαη απηνχο ηνπο πφξνπο θαη ηθαλφηεηεο, 

ππνζηεξηδφκελε απφ ηελ θαηάιιειε δνκή, ειέγρνπο θαη αληακνηβέο. 

 

Οινθιεξψλνληαο ηελ VRIO αλάιπζε πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζπαληφηεηα θαη ε 

δπζθνιία αληηγξαθήο ή ππνθαηάζηαζεο απνηεινχλ ην θπξηφηεξα ζηνηρεία πνπ πξέπεη 

λα δηαθξίλνπλ κία δηαθξηηή ηθαλφηεηα, ρσξίο θπζηθά λα κεηψλεηαη ε ζεκαζία ησλ 

ππνινίπσλ. ηαλ κία επηρείξεζε ζα θαηνξζψζεη λα επηηχρεη φια ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία, ηφηε ζα είλαη ζε ζέζε λα απνιακβάλεη έλα δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. Ζ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ είλαη πνιχ δχζθνιε θαη γηα ην ιφγν απηφ ε 

εκθάληζή ηεο είλαη ζπάληα. Σέινο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε δηάξθεηα θαη ε δηαχγεηα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα κία δηαθεθξηκέλε ηθαλφηεηα.  
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3.13 πκπέξαζκα 

  

 

Ζ ζεκεξηλή επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ζηνπο ξπζκνχο ηεο επνρήο, είλαη 

ζε κία ζπλερή αλαδήηεζε ησλ κέζσλ θαη εξγαιείσλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ ηε 

δεκηνπξγία θαη θπξίσο ηε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ επηζηεκφλσλ ζπκθσλνχλ φηη ε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο είλαη ζηξαηεγηθή απφθαζε πνπ επηηξέπεη ηε ρξήζε ησλ ηθαλνηήησλ 

ηεο εηαηξείαο θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.224 Σε δπλαηφηεηα απηή πξνζδίδεη 

ζηελ επηρείξεζε ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη, ην νπνίν κέζσ ηεο αλίρλεπζεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ηεο δηακφξθσζεο, ηεο πινπνίεζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο θαη ειέγρνπ, 

ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ ην ππφδεηγκα ηνπ ζηξαηεγηθνχ κάλαηδκελη, δηαζθαιίδεη ην 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ επηρείξεζε. Ζ αλίρλεπζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζα 

πξνζδψζεη ζηελ επηρείξεζε ηελ ηθαλφηεηα λα γλσξίδεη πνηεο είλαη νη επθαηξίεο θαη 

απεηιέο ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο θαη ηαπηφρξνλα πνηεο είλαη νη δπλάκεηο θαη 

νη αδπλακίεο ηεο. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο δηακφξθσζεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζα ηεζνχλ ηα 

καθξνρξφληα ζρέδηα ηεο επηρείξεζεο, δειαδή κέζα απφ ηελ απνζηνιή, ηνπο ζθνπνχο, 

ηηο ζηξαηεγηθέο θαη ηηο πνιηηηθέο ε επηρείξεζε δειψλεη ηελ θαηεχζπλζή ηεο. ια απηά 

φκσο δελ ζα επηηεπρζνχλ ρσξίο ηελ πινπνίεζε, ε νπνία ζέηεη ηε ζηξαηεγηθή ζε πξάμε, 

κέζσ ησλ πξνγξακκάησλ, πξνυπνινγηζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη επηβεβαηψλεη φηη νη 

νξγαλσζηαθέο απνθάζεηο είλαη ζπλεπήο κε απηή. Σέινο, αθνινπζεί ε αμηνιφγεζε θαη ν 

έιεγρνο ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ παξαπάλσ, δειαδή ηεο 

επίδνζεο.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα είλαη αληαγσληζηηθέο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ιακβάλνπλ ζνβαξά 

ππφςε ηελ ηδηνκνξθία ηεο δνκήο ηνπ θιάδνπ ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη, ηε δνκή 

ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζήο ηνπο, ηε δνκή ηεο αγνξάο ζηφρνπ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο, γηα λα είλαη ζε ζέζε λα απνθαζίζνπλ πνηα ζηξαηεγηθή ελδείθλπηαη γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε.225 Ζ ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ επηηξέπεη ζηηο επηρεηξήζεηο 

λα επηηχρνπλ κηα αξκνληθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη ηηο 

εζσηεξηθέο ηνπο δπλαηφηεηεο. πσο φκσο δηαπηζηψζακε νη ραξαθηεξηζκνί 

«πνιπηάξαρν» εμσηεξηθφ θαη «πνιχπινθν» εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απνδεηθλχνπλ φηη ε 

ζηξαηεγηθή δελ πξέπεη λα είλαη ζηαηηθή, αιιά λα πξνζαξκφδεηαη κε ηηο εμειίμεηο θαη ηηο 
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ηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζηξαηεγηθή είλαη απηή πνπ ηειηθά κπνξεί λα πξνζδψζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κηα επηρείξεζε, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε πιενλέθηεκα 

θφζηνπο θαη δηαθνξνπνίεζεο.226 

 

Δάλ ε επηρείξεζε δελ δηαζέηεη έλα πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο, ην νπνίν 

δελ αληηγξάθεηαη, νχηε αληηθξνχεηαη, ε καθξνπξφζεζκε θεξδνθνξία ηεο είλαη 

απαηειή.227 Ζ επίηεπμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δελ είλαη εχθνιε θαη ην 

«ράνο» είλαη ζρεδφλ εγγπεκέλν, αιιά ηα ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ε αλνδηθή πνξεία 

θέξδνπο πνπ επηθέξεη, ππεξθαιχπηεη ηηο δχζθνιεο ζηηγκέο. 228  Πνιιέο επηρεηξήζεηο 

πξνζπαζνχλ γηα έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αιιά ιίγεο θαηαιαβαίλνπλ αιεζηλά ηη 

είλαη ή πψο κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί. Έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

κπνξεί λα απνθηεζεί κε ηελ πξνζθνξά ζηνλ θαηαλαισηή κεγαιχηεξεο αμίαο απφ φ, ηη 

νη αληαγσληζηέο, φπσο πξνζθέξνληαο ρακειφηεξεο ηηκέο ή ηελ παξνρή πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ή άιια νθέιε πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ πςειφηεξε ηηκή. Σν ηζρπξφηεξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη κηα ζηξαηεγηθή πνπ δελ κπνξεί λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν κίκεζεο απφ άιιεο επηρεηξήζεηο. Αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί θαη σο νπνηαδήπνηε δξαζηεξηφηεηα πνπ δεκηνπξγεί αλψηεξε ηηκή πάλσ απφ 

ηνπο αληηπάινπο ηεο.229  

 

Ο Michael Porter νξίδεη ηξεηο γεληθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη 

επηρεηξήζεηο γηα λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νη νπνίεο είλαη ε 

ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο. Ζ επίηεπμε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο δελ είλαη πάληα κφληκε θαη πνιιέο θνξέο νχηε καθξάο 

δηαξθείαο. Μφιηο ε επηρείξεζε ζεκεηψζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, νη άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζα αθνινπζήζνπλ ην παξάδεηγκά ηεο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

επσθειεζνχλ απφ ηηο νκνηφηεηεο ηεο. Μηα εηαηξεία ιέγεηαη φηη έρεη έλα "βηψζηκν" 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα φηαλ νη αληαγσληζηέο ηεο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

επαλαιάβνπλ ηα νθέιε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο.  
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Μηα εηαηξεία κπνξεί λα είλαη αξθεηά ηπρεξή ψζηε λα εληνπίζεη αξθεηά ελ δπλάκεη 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, πξέπεη φκσο λα είλαη ζε ζέζε λα θαζνξίζεη πνηα αμίδεη 

λα εθκεηαιιεπζνχλ. Γελ είλαη φια ηα ελ δπλάκεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

ζεκαληηθά. Μεξηθέο ηδηαηηεξφηεηεο είλαη πάξα πνιχ εχθνιν λα κηκεζνχλ απφ ηνπο 

αληαγσληζηέο, ελψ άιιεο είλαη πνιχ αθξηβέο γηα λα ηηο εθκεηαιιεπζείο. Μηα εηαηξεία ζα 

πξέπεη λα είλαη ζίγνπξε φηη ν θαηαλαισηήο επηζπκεί, αληηιακβάλεηαη θαη εθηηκά ηε 

δηαθνξά πνπ ηνπ πξνζθέξεη. Με άιια ιφγηα, έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κπνξεί 

λα θηηάμεη ή λα θαηαζηξέςεη κηα επηρείξεζε, γη 'απηφ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επηρείξεζε φια ηα ζηειέρε λα είλαη εμνηθεησκέλα κε ηα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα 

θαη πψο λα ηα δεκηνπξγήζνπλ, δηαηεξήζνπλ θαη λα επσθειεζνχλ απφ απηά.230 

 

Μία θξάζε πνπ ίζσο εθθξάζεη θαιχηεξα ην παξφλ θεθάιαην είλαη ε αθφινπζε: «ε 

ηθαλφηεηα λα καζαίλνπκε, λα αιιάδνπκε πην γξήγνξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο, ίζσο 

είλαη ην κφλν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πνπ δελ αληηγξάθεηαη»  

(ARIE DE GEUS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
230

 http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Competitive-Advantage.html 

http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Competitive-Advantage.html


 
150 

 

Βηβιηνγξαθία 3νπ Κεθαιαίνπ 
 

Ξελφγισζζε: 

Thomas L. Wheelen and J. David Hunger, ―Strategic Management and Business 
Policy: Toward Global Sustainability‖, 13th Edition, Pearson/ Prentice Hall, 2012  

Fred R. David, ―Strategic Management‖, 6th Edition, Prentice-Hall, 1995 

Grant Robert M., ―Contemporary Strategy Analysis‖, 5th Edition, Blackwell Publishing 
2005   

Hitt Michael A., R. Duane Ireland and Robert E. Hoskisson, ―Strategic Management 
Competitiveness and Globalization‖, 2nd Edition, Mineapolis 1997 

Porter, Michael E. Competitive advantage of nations: creating and sustaining superior 
performance. Simon and Schuster, 2011 pages 34-41 

Gimbert, Xavier. "Competitive Advantage and Strategy." Think Strategically. Palgrave 
Macmillan UK, 2011 

Fahey Liam, ―The Strategic Planning Management Reader‖, Prentice Hall 1991 

Dogan, Nilhun. "The intersection of entrepreneurship and strategic management: 
strategic entrepreneurship." Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2015): 
1288-1294 

Dekoulou, Paraskevi, and Panagiotis Trivellas. "Learning Organization in Greek 
Advertising and Media Industry: A way to face crisis and gain sustainable competitive 
advantage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 148 (2014): 338-347 

Meidutė-Kavaliauskienė, Ieva, Aidas Vasilis Vasiliauskas, and Virgilija 
Zinkevičiūtė. "Securing Enterprises Competitive Advantage through the Management 
of Components of Distribution System." Procedia-Social and Behavioral Sciences 110 
(2014): 353-360 

Mahdi, Omar Rabeea, and Mahmoud Khalid Almsafir. "The role of strategic 
leadership in building sustainable competitive advantage in the academic 
environment." Procedia-Social and Behavioral Sciences 129 (2014): 289-296 

Ńvárová, Monika, and Jaroslav Vrchota. "Influence of competitive advantage on 
formulation business strategy." Procedia Economics and Finance 12 (2014): 687-694 

Hitt, Michael A., Barbara W. Keats, and Samuel M. DeMarie. "Navigating in the new 
competitive landscape: Building strategic flexibility and competitive advantage in the 
21st century." The Academy of Management Executive 12.4 (1998): 22-42 

Schendel, Dan. "Introduction to the summer 1994 special issue—‗Strategy: Search for 
New Paradigms‘." Strategic Management Journal 15.S2 (1994): 1-4 

Porter E. Michael, ―Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and 
Competitors‖, New York: The Free Press 1980 

Omvir Gautam,  V. K. Singh, ―Competitive Advantage through Sustainability: Value 
Chain Approach Frontier for Organisations‖ 

http://www.hbs.edu/faculty/product/195
http://www.hbs.edu/faculty/product/195
http://www.hbs.edu/faculty/product/195


 
151 

 

Peteraf, Margaret A. "The cornerstones of competitive advantage: a resource‐based 

view." Strategic management journal 14.3 (1993): 179-191 

Łobacz, Katarzyna, and Paweł Głodek. "Development of Competitive Advantage of 
Small Innovative Firm–How to Model Business Advice Influence within the 
Process?." Procedia Economics and Finance 23 (2015): 487-494 

Al Hijji, Khalfan Zahran. "strategic management model for academic 
Libraries." Procedia-social and Behavioral sciences 147 (2014): 9-15 

Powell, Thomas C. "Competitive advantage: logical and philosophical 
considerations." Strategic management journal 22.9 (2001) 

Economou, Victoria Pekka, and Pantelis G. Chatzikonstantinou. "Gaining 
Company's Sustained Competitive Advantage, Is Really a Necessary Precondition for 
Improved Organizational Performance? The Case of TQM." European Research 
Studies Journal (2009) 

Ab Rahman, Nor Azlina, and Aliza Ramli. "Entrepreneurship management, 
competitive advantage and firm performances in the craft industry: concepts and 
framework." Procedia-Social and Behavioral Sciences 145 (2014): 129-137 

Barney Jay, ―Firm Resources and Sustained Competitive Advantage‖, Journal of 
Management (1991) 99-120 

Smith, Jaynie L., and William G. Flanagan, Creating competitive advantage: give 
customers a reason to choose you over your competitors. Crown Business, 2006 

Goldsmith, David. "Rethinking the company's competitive advantage." Financial 
Executive 29.6 (2013): 14-18 

McClelland, Sam. "Gaining competitive advantage through Strategic Management 
Development (SMD)." Journal of Management Development(1994) 

Porter, Michael E. "From competitive advantage to corporate strategy." Readings in 
Strategic Management. Macmillan Education UK, 1989 

Sołoducho-Pelc, Letycja. "Competitive advantage: the courage in formulating 
objectives and expansiveness of a strategy." Procedia-Social and Behavioral 
Sciences 150 (2014): 271-280 

Todericiu, Ramona, and Alexandra Stăniţ. "Intellectual Capital–The Key for 
Sustainable Competitive Advantage for the SME's Sector." Procedia Economics and 
Finance 27 (2015): 676-681 

Dereli, Deniz Dilara. "Innovation Management in Global Competition and Competitive 
Advantage." Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2015): 1365-1370 

Ismail, Md Daud, Ahmad Khairy Ahmad Domil, and Azwardi Md Isa. "Managerial 
Competence, Relationship Quality and Competitive Advantage among SME 
Exporters." Procedia-Social and Behavioral Sciences 115 (2014): 138-146 

Loureiro, Miguel González, Mercedes Vila Alonso, and Giovanni Schiuma, 
―Knowledge and sustained competitive advantage: How do services firms compete?‖, 
Published by Elsevier España, S.L.U 2015 

Ranjith, V. K. "Business Models and Competitive Advantage." Procedia Economics 
and Finance 37 (2016): 203-207 



 
152 

 

Black, Janice A., and Kimberly B. Boal. "Strategic resources: Traits, configurations 
and paths to sustainable competitive advantage." Strategic management journal 15.S2 
(1994): 131-148 

Richard A. D’Aveni, ―Hyper competition‖, The free press, New York, 1994 

Munir, Ahsan, Ming K. Lim, and Louise Knight. "Sustaining competitive advantage 
in SMEs." Procedia-Social and Behavioral Sciences 25 (2011): 408-412 

Meutia and Tubagus Ismail, ―The Development of Entrepreneurial Social 
Competence And Business Network to Improve Competitive Advantage And Business 
Performance of Small Medium Sized Enterprises: A Case Study of Batik Industry In 
Indonesia‖, Procedia - Social and Behavioral Sciences 65 ( 2012 ) 46 – 51 

 

Διιεληθή: 

 

Γεσξγφπνπινο Β. Νηθφιανο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: 
Μπέλνπ, Αζήλα 2013  

Παπαδάθεο Μ. Βαζίιεο, ―ηξαηεγηθή ησλ επηρεηξήζεσλ: Διιεληθή θαη δηεζλήο 
εκπεηξία‖, 5ε Έθδνζε Σφκνο Α‘: Θεσξία, Δθδφζεηο: Μπέλνπ, Αζήλα 2007   

Μάιιηαξεο Πέηξνο, ―Δηζαγσγή ζην Μάξθεηηλγθ‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: ηακνχιεο 
2001  

ηψκθνο Η. Γεψξγηνο, ―ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ‖ Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: ηακνχιε 2013 

 

Ζιεθηξνληθέο πεγέο: 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%B
B%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%C
E%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85
%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD 

https://www.entrepreneur.com/article/243717 article (5 Ways Entrepreneurs Can Gain a Competitive 
Advantage) 

http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Competitive-
Advantage.html 

 

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF_%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CE%B5%CF%89%CE%BD
https://www.entrepreneur.com/article/243717
http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Competitive-Advantage.html
http://www.referenceforbusiness.com/management/Bun-Comp/Competitive-Advantage.html


 
153 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 4 

ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ – Ζ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ Ω ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ 

ΘΔΜΔΛΗΩΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΤ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΟ 

 

«Η επηρείξεζε πνπ δελ θαηλνηνκεί, αλαπόθεπθηα γεξλάεη, παξαθκάδεη θαη ζε κηα 

πεξίνδν ξαγδαίσλ αιιαγώλ, όπσο ε παξνύζα... ε πηώζε ζα είλαη γξήγνξε» (Peter F. 

Drucker) 

«Ζ θαηλνηνκία δηαθξίλεη έλαλ εγέηε απφ εθείλνλ πνπ αθνινπζεί, νπαδφ», «Ζ θαηλνηνκία 

είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο λα θεξδίζεηο» (Steve Jobs) 

«Η θαηλνηνκία είλαη ην κόλν βηώζηκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα πνπ κπνξεί λα έρεη κία 

επηρείξεζε» (David Friedberg, Weatherbill founder) 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

 

Σν ζεκεξηλφ αληαγσληζηηθφ, ηαρέσο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ σζεί ηηο επηρεηξήζεηο 

λα πξνζαξκνζηνχλ, εμειηρζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ πην γξήγνξα απφ πνηέ πξηλ. Οη 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, νη απαηηήζεηο γηα αλάπηπμε θαη νη 

λέεο θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο αζθνχλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε πίεζε γηα αληαγσληζηηθά 

πιενλεθηήκαηα.231 Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ, αληηκεησπίδνπλ ηελ επηηαθηηθή αλάγθε λα 

είλαη φιν θαη πην επέιηθηεο θαη εππξνζάξκνζηεο, θαζφηη έξρνληαη αληηκέησπεο κε ηελ 

πξφθιεζε ηεο αιιαγήο ζπρλφηεξα πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ 

εμππεξεηνχλ, φπσο πειάηεο, πξνκεζεπηέο ή κεηφρνπο. 232  Οη δηαθνξνπνηεκέλεο 

απαηηήζεηο θαη ηα λέα πξφηππα παξαγσγήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη λέα επαγγέικαηα θαη 

έρνπλ εμειίμεη ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο θαη γεληθφηεξα ηε θηινζνθία ηεο 
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επηρείξεζεο.233 Οη επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη λένπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο δεκηνπξγίαο 

αμίαο ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ, κε απνηέιεζκα ε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε 

θαηλνηνκία λα γίλνληαη ην θχξην θεθάιαην ησλ εηαηξεηψλ θαη ε επηηπρία ζε απηέο ηηο 

αφξηζηεο θαη επέιηθηεο ζπλζήθεο αγνξάο λα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε καδί ηνπο.234 

 

Γηα λα επηηχρνπλ ζηνλ παγθφζκην αληαγσληζκφ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζνπλ λέεο ηδέεο, λέα πξντφληα, θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο θαη θπζηθά φια απηά 

πξέπεη λα ηα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά. H δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο (innovation 

management), δειαδή πψο δεκηνπξγείηαη κηα θαηλνχξγηα ηδέα, πψο θαη κε πνηα 

θξηηήξηα αμηνινγείηαη, πψο ρξεκαηνδνηείηαη θιπ, είλαη κηα ηδηαηηέξσο επίπνλε θαη 

απαηηεηηθή δηαδηθαζία ε νπνία απνηειεί ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο απνηειεζκαηηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.235 Ο παξάγνληαο ηεο θαηλνηνκίαο, ν νπνίνο αληηπξνζσπεχεηαη 

απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α) θαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, 

έρεη γίλεη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αληαγσληζηηθήο δχλακεο. 236  Ζ αλάπηπμε θαη 

δηαρείξηζε θαηλνηφκσλ θαη δεκηνπξγηθψλ ηθαλνηήησλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν αλπςψλεη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα πξψηα ηεο επηρείξεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο ρψξαο ζην ζχλνιφ 

ηεο. Ζ  δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο γίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζφηη θπξίαξρνη ζηφρνη ηεο ζεκεξηλήο επνρήο, 

φπσο αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο, απφθηεζε λέσλ αγνξψλ θαη 

βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ κεξηδίσλ αγνξάο επηηπγράλνληαη κέζσ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηλνηνκίαο. ε απηφ ην πιαίζην, ε θαηλνηνκία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο 

πιένλ βαζηθνχο παξάγνληεο απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ην νπνίν 

φκσο δελ ζα επηηεπρζεί αλ ε επηρείξεζε δελ εθαξκφζεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, φπσο  

είλαη ε δηακφξθσζε ζπκβαηψλ ζηξαηεγηθψλ κε ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ε ινγηθή, ε 
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θνπιηνχξα θαη ν πνιηηηζκφο πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκεο δεμηφηεηεο θαη 

ηέινο ε ηθαλφηεηα λα δηαρεηξηζηεί απηή ηελ θαηλνηνκία απνηειεζκαηηθά.237 

 

Ο φξνο θαηλνηνκία έρεη κηα εκπνξηθή πηπρή δηαθνξεηηθή απφ ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα. 

Ζ θαηλνηνκία παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ, δηφηη 

νη θαηλνηνκηθέο επηρεηξήζεηο, κέζα απφ ηελ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, δεκηνπξγνχλ λέεο θαη αλχπαξθηεο αμίεο. Δπηπιένλ, νη ίδηεο 

απηέο επηρεηξήζεηο παίξλνπλ έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο αμίαο πνπ κφιηο δεκηνχξγεζαλ. 

Με απηφ ην ηξφπν, δεκηνπξγνχλ θπξίσο πινχην γηα ηνλ εαπηφ ηνπο, γηα ηε ρψξα ηνπο 

θαη γηα ην θφζκν. Ζ ζπγθεληξσηηθά θαηλνηφκνο ηθαλφηεηα ελφο έζλνπο πξνέξρεηαη απφ 

ηε ζπιινγηθή ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ. ζν πεξηζζφηεξν 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο έρεη έλα έζλνο,  ηφζν ηζρπξφηεξν είλαη ην  αληαγσληζηηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία πξνσζεί ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηελ αμία ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ παξάγεηαη απφ κηα κνλάδα εξγαζίαο ή θεθαιαίνπ.238 ζν πην 

παξαγσγηθή είλαη κία επηρείξεζε, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο 

ηεο. ζν πην παξαγσγηθέο νη επηρεηξήζεηο ζε έλα έζλνο, ηφζν πην απνηειεζκαηηθά ην 

έζλνο ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο ηνπ. 239  Ζ θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα είλαη νη θηλεηήξηεο δπλάκεηο γηα ηε καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

πλνςίδνληαο, ε θαηλνηνκία επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα240θαη 

απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηεο αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο.241 Ζ 

απνηπρία κηαο επηρείξεζεο λα θαηλνηνκεί γεληθά κεηψλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.242   

 

Απφ ηα πιένλ δεκνθηιή εξσηήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε είλαη 

ιφγνπ ράξε πψο λα επηηεπρζεί έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γξήγνξα ρσξίο λα 

επηθέξεη αληίζηνηρα ηεξάζηην θφζηνο, πψο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμή ηεο 

αθφκε θαη φηαλ ε αγνξά δελ ην θάλεη αξθεηά γξήγνξα, ή πσο λα ελεξγνπνηήζεη θαη λα 
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παξαθηλήζεη ην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ έηζη ψζηε λα βξεη αλψηεξεο ιχζεηο, κέζσ ηεο 

ιεγφκελεο "έμσ απφ ην θνπηί" ζθέςεο243. Απάληεζε ζε φια απηά θαιείηαη λα δψζεη ε 

έλλνηα ηεο «θαηλνηνκίαο». Ζ ίδηα απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, ηεο θνηλσληθήο επεκεξίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο, 

δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο, κεηψλεη ην θφζηνο, παξάγεη εηζνδήκαηα θαη βειηηψλεη ηηο 

δσέο ησλ αλζξψπσλ κε ηε δεκηνπξγία ρξήζηκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ.244  Οη 

πιένλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ζε κηα ζπλερή αλαδήηεζε γηα θαιχηεξα 

πξντφληα, ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηξφπνπο γηα λα γίλνπλ ηα πξάγκαηα. Πξνζπαζνχλ γηα 

ηε ζπλερή αλαβάζκηζε ησλ εζσηεξηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπο θαη ηελ εχξεζε πφξσλ. 

Χζηφζν, ε έλλνηα απηή απαηηεί έλα επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηλνηφκν 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο θαη ην θαηάιιειν δπλακηθφ, κε ηε κνξθή ηεο πςειήο 

εμεηδίθεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ.245  

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα κηαο επηρείξεζεο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θαηλνηνκία. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα πξνεγκέλν βηνκεραληθά θξάηνο είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπ λα 

παξάγεη ζπλερψο θαηλνηνκηθά πξντφληα.  Ζ ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ 

αληαγσληζκνχ, βξίζθεηαη ζην θέληξν πνιιψλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ. Δλψ ε αλάγθε 

γηα δηαθνξνπνίεζε ζην πεξηβάιινλ ηνπ αληαγσληζκνχ εληείλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο 

θαηλνηνκίαο, θάζε θαηλνηνκία δηαθνξνπνηεί ηηο ζπλζήθεο αληαγσληζκνχ θαη ε απφθηεζε 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γίλεηαη πην δχζθνιν λα επηηεπρζεί. Με ιίγα ιφγηα, ν 

αληαγσληζκφο θαη ε θαηλνηνκία επεξεάδεη ν έλαο ηνλ άιινλ. Ο αληαγσληζκφο είλαη 

εθείλνο πνπ νδεγεί ηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θαηλνηνκίαο. Απφ ηελ άιιε, ε θαηλνηνκία 

ζηεξίδεη ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηνλ θαζηζηά πην έληνλν. Γηα λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηβηψζνπλ ζε κηα αληαγσληζηηθή αγνξά, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ εθ 

ηνπ ζχλεγγπο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο θαη λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαηλνηνκίεο ηνπο, ή 

πξέπεη λα είλαη θαηλνηφκεο νη ίδηεο. Μφλν νη επηρεηξήζεηο πνπ πξνζθέξνπλ θαηλνηνκία 

κπνξεί λα επηηχρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. χκθσλα κε ηνλ Porter, ην θζελφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ ή νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο σο κέζα απφθηεζεο αληαγσληζηηθνχ 
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πιενλεθηήκαηνο αλήθνπλ ζην παξειζφλ. ήκεξα ε πην ζεκαληηθή κεηαβιεηή είλαη ε 

θαηλνηνκία.246 

 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηζρπξίδνληαη φηη είλαη θαηλνηφκεο, δεκηνπξγηθέο θαη κπξνζηά απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο κεηξήζεηο 

θαη κεζφδνπο γηα θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο θαη πξντφληα. Πξέπεη λα ππάξρεη νξγαλσηηθή 

ππνζηήξημε γηα ηελ αλάπηπμε θαη πνιηηηθέο γηα ηελ εμαζθάιηζε φηη ζα αλαπηπρζεί 

θνπιηνχξα θαηλνηνκίαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο εηαηξείαο. Οη επηρεηξήζεηο κε πςειφ 

δπλακηθφ θαηλνηνκίαο έρνπλ πςειέο βαζκνινγίεο ζε ηνκείο φπσο: ηξαηεγηθή θαη 

ζρεδηαζκφο, Μάξθεηηλγθ, Σερλνινγηθή δηαδηθαζία, δηαρείξηζε πνηφηεηαο, Logistics θαη 

αλζξψπηλν δπλακηθφ.247 Απηέο νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηηο 

δηάθνξεο ηδέεο θαηλνηνκίαο θαη λα ζπιιέμνπλ φια ηα εξεζίζκαηα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

νδεγήζνπλ ζε θαηλνηνκία. Αλ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο θαηλνηφκνο 

επηρείξεζε, ηφηε έρεη αλαπηπρζεί ε ππνζηήξημε θαη ε εκπηζηνζχλε, φινη νη εξγαδφκελνη 

αγθαιηάδνπλ θαη καζαίλνπλ απφ ηελ απνηπρία θαη βξίζθνπλ ηνλ απαξαίηεην ρψξν λα 

εθθξαζηνχλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ.248  

 

 

4.2 Έλλνηα θαη νξηζκφο θαηλνηνκίαο 

 

 

Ζ θαηλνηνκία έρεη γίλεη ην έκβιεκα ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, παλάθεηα γηα ηελ επίιπζε 

πνιιψλ πξνβιεκάησλ θαη έλα ζχλζεκα. Ζ έλλνηά ηεο ζηε λέα νηθνλνκία βαζηδφκελε 

ζηελ γλψζε, είλαη αδηακθηζβήηεηε. Απαγνξεπκέλε θαηά ην παξειζφλ, ε θαηλνηνκία έρεη 

γίλεη έλα ηδαληθφ ζην νπνίν ν θαζέλαο πηζηεχεη. ήκεξα, ν θαζέλαο εκθαλίδεη ηηο 

θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο ηνπ. Απφ ηελ Αλαγέλλεζε θαη κεηά, ε θαηλνηνκία απνηειεί 

κέξνο ηεο θαζεκεξηλήο ζπδήηεζεο. Με ηνλ θαηξφ, έλαο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ 

κφλν πεξηζηαζηαθά έγηλε αληηθείκελν ηαθηηθήο ζθέςεο. 249  Ζ θαηλνηνκία ζήκεξα 

ζεσξείηαη σο ε ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο γηα ηελ αλάπηπμε, ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν 
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φζν θαη γηα θάζε επηρείξεζε, θαζφηη ηείλεη λα γίλεη θχξηα πξνηεξαηφηεηα ζε φιεο ηηο 

εζληθέο πνιηηηθέο. Οη δηαθνξέο ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε παξαηήξεζε ηνπ Καηά 

Κεθαιήλ Εηζνδήκαηνο αλά Εζληθή νηθνλνκία, κπνξεί θαηά κηα έλλνηα λα απνδίδεηαη ζηα 

πνιιά επίπεδα ησλ θαηλνηφκσλ δξάζεσλ θαη αλάπηπμεο.250 

 

Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα είλαη ηθαλέο λα πξνζαξκφδνληαη θαη λα εμειίζζνληαη αλ 

επηζπκνχλ λα επηβηψζνπλ. ήκεξα, ε ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο έρεη γίλεη επξέσο απνδεθηή, 

έρεη γίλεη κέξνο ηεο θνπιηνχξαο καο. Ζ θαηλνηνκία είλαη ζεκαληηθή γηαηί έρνπκε 

παγθνζκηνπνίεζε ζηηο αγνξέο, ν αληαγσληζκφο αζθεί πίεζε ζηηο επηρεηξήζεηο λα 

θαηλνηνκνχλ ζπλερψο γηα λα παξάγνπλ δηαθνξνπνηεκέλα πξντφληα θαη ππεξεζίεο. Ζ 

ζεκαληηθφηεηά ηεο έλλνηαο απνηππψλεηαη ζηε θξάζε ηνπ Christopher Freeman 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία «ην λα κελ θαηλνηνκείο ζεκαίλεη λα πεζαίλεηο».251 Οη εμειίμεηο 

ζηε ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο επέηεηλαλ ηελ αλάγθε ησλ επηρεηξήζεσλ γηα δηαξθή 

θαηλνηνκία θαη αλέδεημαλ ηε ζεκαληηθφηεηά ηεο αθνχ νδήγεζαλ ζε ζπξξίθλσζε ηνλ 

θχθιν δσήο ησλ πξντφλησλ, θάλνληαο ηαρχηεξε ηελ απαμίσζή ηνπο θαη επηβάιινληαο 

κε απηφ ηνλ ηξφπν, ζρεδφλ αλαπφθεπθηα, ηελ αλαλέσζή ηνπο, κε ηαρχηεξε εηζαγσγή 

λέσλ, σο βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηβίσζε ζηελ αγνξά. Αληίθηππν ησλ 

παξαπάλσ ήηαλ θαη ε κεγαιχηεξε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο.252   

 

Ζ ξίδα ηεο ιέμεο θαηλνηνκία πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή ιέμε «innovare», πνπ ζεκαίλεη 

«λα θάλεηο θάηη θαηλνχξγην». Ζ έλλνηα ηεο ιέμεο θαηλνηνκία είλαη ε εκθάληζε θάηη λένπ, 

δηαθνξεηηθφ απφ ηα ζπλεζηζκέλα θαη παξαδνζηαθά. Χο έλλνηα, ε θαηλνηνκία νξίδεη ηε 

δηαδηθαζία αλαλέσζεο θαη ην απνηέιεζκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο 253 . Ο φξνο 

«θαηλνηνκία» ππφθεηηαη ζε κηα πνηθηιία νξηζκψλ. Ο πην θνηλφο θαη δηεζλψο απνδεθηφο 

νξηζκφο ηεο έλλνηαο κπνξεί λα βξεζεί ζηνλ Οδεγφ ηνπ ζιν πνπ δεκνζηεχζεθε απφ 

ηνλ ΟΟΑ θαη ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή απφ θνηλνχ. χκθσλα κε απηφ ηνλ νξηζκφ, ε 

θαηλνηνκία σο δηαδηθαζία, εθθξάδεη ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε έλα εκπνξεχζηκν 
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πξντφλ ή ππεξεζία, κία λέα ή βειηησκέλε κέζνδν παξαγσγήο ή δηαλνκήο, ή ζε κηα λέα 

κέζνδν θνηλσληθήο ππεξεζίαο.254  

  

πσο ήδε αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ην πιήζνο ησλ δηαθνξεηηθψλ εξκελεηψλ πνπ έρεη 

δηαηππσζεί θαηά θαηξνχο γηα απηή ηελ έλλνηα είλαη κεγάιν. πγθεθξηκέλα, ν Kanter, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνλ φξν κε ηελ επξεία έλλνηα, αλαθέξεη «θαηλνηνκία είλαη ε 

παξαγσγή, ε απνδνρή θαη ε εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ, δηαδηθαζηψλ, πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ». 255  Αληίζηνηρα, ν Chris Freeman δίλνληαο ηε δηθή ηνπ εξκελεία 

ππνζηεξίδεη φηη «ε βηνκεραληθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηερληθνχ 

ζρεδηαζκνχ, παξαγσγήο, δηνίθεζεο θαη εκπνξίαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή 

ελφο λένπ (ή βειηησκέλνπ) πξντφληνο ή κε ηελ πξψηε εκπνξηθή εθαξκνγή κηαο λέαο (ή 

βειηησκέλεο) δηαδηθαζίαο ή εμνπιηζκνχ». Ο Drucker δειψλεη φηη «θαηλνηνκία είλαη ην 

εηδηθφ εξγαιείν ησλ επηρεηξεκαηηψλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ αιιαγή ζαλ 

κηα επθαηξία γηα κηα δηαθνξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ή ππεξεζία. Δίλαη δπλαηφ λα 

παξνπζηαζηεί ζαλ κηα πεηζαξρία, λα καζεπηεί, λα εμαζθεζεί».256 ε γεληθέο γξακκέο, ε 

θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε κεηαηξνπή ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ρξεζηκφηεηα θαη εθθξάδεη ηε κεηαηξνπή κηαο ηδέαο ζε 

εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία ή κηα αλεπηπγκέλε παξαγσγή ή κέζνδν δηαλνκήο.  

 

Ζ πιεζψξα νξηζκψλ πνπ δηαηίζεληαη ζηελ έξεπλα δεκηνπξγεί ζχγρπζε ζηνλ 

αλαγλψζηε θαη θαζηζηά δχζθνιε ηελ θαηαλφεζή ηεο. Γεληθά, κε ηνλ 

φξν θαηλνηνκία λνείηαη ε λέα θαη πξσηνπνξηαθή ηδέα γηα ηελ πινπνίεζε θάπνηνπ 

πξάγκαηνο ή ε λέα δηαδηθαζία απηήο ηεο πινπνίεζεο, θαζψο επίζεο θαη ε εθαξκνγή 

λέσλ εθεπξέζεσλ ή αλαθαιχςεσλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε θάπνηνπ 

απνηειέζκαηνο. 257  Ζ Καηλνηνκία νξίδεηαη σο «ε ρξήζε ηεο γλψζεο κε ζθνπφ ηελ 

παξαγσγή θαη παξνρή λέσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ νη θαηαλαισηέο επηζπκνχλ». 

Ζ Καηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή κηα λέα ππεξεζία, ζηνπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο ηνπο ή ζηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, φπσο θαη ζηε 
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δηνηθεηηθή δνκή ελφο νξγαληζκνχ258. Χο θαηλνηνκία κπνξεί λα νξηζζεί ε κεηαηξνπή κηαο 

λέαο εθεχξεζεο ή ηδέαο ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή άιιε ρξήζηκε εθαξκνγή259. 

 

4.2.1 ρέζε θαηλνηνκίαο θαη δεκηνπξγηθφηεηαο  

 

Οη φξνη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη ελαιιαθηηθά 

ζηελ αθαδεκατθή βηβιηνγξαθία. Γεκηνπξγηθφηεηα είλαη ε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη 

θαλείο λέεο ηδέεο θαη λα αλαθαιχςεη λένπο ηξφπνπο ζεψξεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη 

ησλ επθαηξηψλ. Καηλνηνκία είλαη ε δπλαηφηεηα λα εθαξκφζεη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο ζε 

απηά ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο επθαηξίεο γηα λα εληζρχζνπλ ή λα εκπινπηίζνπλ ηε δσή ησλ 

αλζξψπσλ. Ζ δεκηνπξγηθή ζθέςε πνπ αλαπηχζζεηαη κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη έλα νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ θαηλνηνκία. Ζ ζχιιεςε κηαο θαηλνηνκίαο δελ 

είλαη δπλαηή ρσξίο δεκηνπξγηθέο ηδέεο πνπ απνηεινχλ ην ζεκείν εθθίλεζεο. Δπίζεο, ε 

εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα πνπ γηα λα επηιπζνχλ απαηηνχλ θαη 

πάιη δεκηνπξγηθφηεηα.260  Ο Theodore Levitt θαζεγεηήο ζην Harvard ραξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεη φηη ε δεκηνπξγηθφηεηα ζθέθηεηαη λέα πξάγκαηα θαη ε θαηλνηνκία θάλεη λέα 

πξάγκαηα. Με ιίγα ιφγηα, νη επηρεηξεκαηίεο πεηπραίλνπλ κε ην λα ζθέθηνληαη θαη λα 

θάλνπλ λέα πξάγκαηα ή παιηά πξάγκαηα κε λένπο ηξφπνπο. Απιά ην λα έρεηο κηα 

κεγάιε λέα ηδέα δελ είλαη αξθεηφ, ην νπζηαζηηθφ είλαη λα κπνξείο λα κεηαηξέςεηο απηή 

ηελ ηδέα ζε έλα απηφ πξντφλ, ππεξεζία ή επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα.261 Ζ θαηλνηνκία 

πξνθχπηεη απφ ην ζπλδπαζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ησλ πφξσλ θαη ηεο πείξαο.  

 

 

 

 

                                                           
258

https://el.wikibooks.org/wiki/%CE%9F_%CF%81%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE

%B7%CF%82_%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%AF

%CE%B1%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%BF_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CF%87%CF%81%CE%

BF%CE%BD%CE%BF_management#.CE.95.CE.AF.CE.B4.CE.B7_.CE.BA.CE.B1.CE.B9.CE.BD.CE.BF.

CF.84.CE.BF.CE.BC.CE.AF.CE.B1.CF.82 

259
Γθαγθάηζηνο Ησάλλεο, ―Καηλνηνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – Δπηρεηξήζεηο‖, εθπαηδεπηηθφ πιηθφ ην νπνίν 

εληάζζεηαη ζην Δ.Π.Δ.Α.Δ.Κ. ΗΗ ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, 2008 

260
 Γθαγθάηζηνο Ησάλλεο, φ.π. 

261
Kabukcu, Evrim. "Creativity Process in Innovation Oriented Entrepreneurship: The case of 

Vakko." Procedia-Social and Behavioral Sciences 195 (2015): 1321-1329 



 
161 

 

4.2.2 ρέζε θαηλνηνκίαο θαη εθεχξεζεο 

 

 

χλεζεο ιάζνο είλαη ε ηαχηηζε ησλ φξσλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο εθεχξεζεο. Οη δχν 

φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά ελαιιαθηηθά είηε ν έλαο σο ππνθαηεγνξία ηνπ άιινπ. 

ηελ πξνζπάζεηα λα νξίζνπκε ηελ θαηλνηνκία, δελ απνηειεί έθπιεμε φηη ε εθεχξεζε 

είλαη ζπρλά ην πξψην πξάγκα πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ. Ζ εθεχξεζε εχινγα ζεσξείηαη 

σο βαζηθή πηπρή ηεο θαηλνηνκίαο. Αιιά ε εθεχξεζε είλαη κφλν κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο, 

απηέο νη ηδέεο ζα πξέπεη λα εκπνξεπκαηνπνηεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί 

απνηέιεζκα.262 Με άιια ιφγηα, ε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο «εθεχξεζεο» θαη «θαηλνηνκίαο» 

είλαη φηη ε εθεχξεζε είλαη ε δεκηνπξγία κηαο λέαο ηδέαο ή έλλνηαο θαη ε θαηλνηνκία είλαη 

ε κεηαηξνπή ηεο λέαο έλλνηαο ζε εκπνξηθή επηηπρία ή ηελ εθηεηακέλε ρξήζε.263 ήκεξα 

νη θνηλσληθνί επηζηήκνλεο δίλνπλ ξεηή έκθαζε ζηε ρξεζηκφηεηα.264  Υαξαθηεξηζηηθά ν 

Edison αλαθέξεη φηη «ε θαηλνηνκία είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απιά ε εχξεζε κηαο 

θαιήο ηδέαο, είλαη ε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηεο ζηε πξαθηηθή ρξήζε».265 Λφγσ ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απαηηήζεσλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο, 

εκθαλίδεηαη ρξνληθή πζηέξεζε κεηαμχ εθεχξεζεο θαη θαηλνηνκίαο. Απαηηνχληαη 

δηαθνξεηηθνί ηχπνη γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη πφξσλ πξνθεηκέλνπ λα κεηαηξαπεί κηα 

εθεχξεζε ζε θαηλνηνκία. Δπίζεο, πνιιέο ζπκπιεξσκαηηθέο εθεπξέζεηο κπνξεί λα 

απαηηνχληαη γηα λα πεηχρεη κία θαηλνηνκία.266 Καηλνηνκία είλαη εθεπξέζεηο πνπ είλαη 

ηφζν θαιέο θαη επηθξαηνχλ ζηελ νηθνλνκία.  

 

Αθνχ ινηπφλ πεξηγξάςακε ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε έλλνηαο θαη κπνξέζακε λα 

απνζαθελίζνπκε θάζε ζηνηρείν πνπ νδεγνχζε ζηελ ηαχηηζή ηνπο, είκαζηε ζε ζέζε λα 

θαηαλννχκε ηη θαινχκε δεκηνπξγηθφηεηα, εθεχξεζε θαη θαηλνηνκία. Έλα πνιχ θαιφ 

ππφδεηγκα ζην νπνίν πεξηέρνληαη νη παξαπάλσ έλλνηεο, είλαη ην ιεγφκελν «ρσλί 

θαηλνηνκίαο» πνπ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα: 4.1 θαη ζην νπνίν δηαπηζηψλνπκε πσο 

απφ ην ηεξάζηην πιήζνο ηδεψλ πνπ ήηαλ δηαζέζηκεο αξρηθά, κφλν κία ηειηθά θαηάθεξε 

λα πξαγκαηνπνηεζεί, λα γίλεη θαηλνηνκία θαη λα έρεη εκπνξεχζηκε επηηπρία.  
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Γηάγξακκα 4.1 : «Υσλί θαηλνηνκίαο» (Innovation fuel)  

Πεγή: Melissa A. Schilling, ―Strategic Management of Technological Innovation‖, 4th 

Edition, Mc Graw-Hill Irwin 2013 

 

 

4.3 Πεγέο θαηλνηνκίαο 

 

Οη πεγέο θαηλνηνκίαο ζπρλά νξίδνληαη σο κηα ψζεζε πνπ νδεγεί ζηελ αλάιεςε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα θαζνξίδνληαη νη πεγέο ηεο 

θαηλνηνκίαο γηαηί θαζνξίδνληαη κε απηφ ηνλ ηξφπν νη ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη κία 

επηρείξεζε γηα ηελ έγθαηξε εθαξκνγή ησλ απαξαίηεησλ θαηλνηνκηψλ, πνπ ζα 

επηθέξνπλ ηελ επηηπρία ζηελ αγνξά.267 Οη πεγέο θαηλνηνκίαο ζπρλά δηαηξνχληαη ζε 

εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο πεγέο ηεο θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ έξγσλ ηεο 

εηαηξείαο, ηηο εθεπξέζεηο θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

εμσηεξηθέο πεγέο θαηλνηνκίαο εθπξνζσπνχληαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηελ παξνπζίαζε 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πνπ δηεμάγεηαη ζηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο κνλάδεο έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο, ηηο άδεηεο, ηελ ηερλνγλσζία (know-how), ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, ηηο 

άιιεο εηαηξείεο, ηηο επαγγεικαηηθέο εθδφζεηο θαη εθζέζεηο.  

 

Ζ δηάθξηζε απηή επίζεο ππνδεηθλχεηαη απφ ηνλ Drucker, ν νπνίνο απαξηζκεί επηά 

βαζηθέο πεγέο θαηλνηνκίαο, ηέζζεξηο εζσηεξηθέο θαη ηξείο εμσηεξηθέο. Οη εζσηεξηθέο 

πεγέο, θαηά ηε γλψκε ηνπ, πεξηιακβάλνπλ: ηα απξφβιεπηα γεγνλφηα ή γεληθά ηο 

απρόζμενο (π.ρ. ηελ επηηπρία, ηελ απνηπρία), ηη δσζαρμονία, πνπ είλαη ε δηαθνξά 
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αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηηο πξνζδνθίεο, ηην καινοηομία ποσ είναι 

βαζιζμένη ζε λειηοσργική ανάγκη, σο ψζεζε γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκηψλ θαη ηις 

αλλαγές ζηη βιομητανία ή διάρθρφζη ηης αγοράς. Οη εμσηεξηθέο πεγέο 

πεξηιακβάλνπλ: ηη δημογραθική αλλαγή, ηηο αλλαγές ζηις ανηιλήυεις, ζηις 

διαθέζεις και ζηο νόημα ησλ αλζξψπσλ θαη επίζεο, ηε λέα γλψζε, επηζηεκνληθή θαη 

κε επηζηεκνληθή.268 Ζ παξαηήξεζε ησλ αιιαγψλ ζηελ αγνξά κπνξεί λα είλαη κηα πεγή 

γηα λέεο ηδέεο θαη θαηλνηνκίεο, αιιά δελ απνηειεί ηθαλή ζπλζήθε γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

ηελ εθαξκνγή ηνπο.269 

 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο. Μπνξεί λα 

πξνέξρεηαη απφ ηα άηνκα, φπσο ζηελ νηθεία εηθφλα ηνπ κνλαρηθνχ εθεπξέηε ή απφ 

ηνπο ρξήζηεο νη νπνίνη ζρεδηάδνπλ ιχζεηο γηα ηηο δηθέο ηνπο αλεθπιήξσηεο σο ηψξα 

αλάγθεο.270 Ζ θαηλνηνκία κπνξεί επίζεο λα πξνέιζεη απφ ηηο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο 

ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ εξγαζηεξίσλ ή ησλ ηδησηηθψλ κε 

θεξδνζθνπηθψλ νξγαλψζεσλ. Ζ πξσηαξρηθή θηλεηήξηα δχλακε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη νη 

επηρεηξήζεηο. Οη επηρεηξήζεηο είλαη θαιά πξνζαξκνζκέλεο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

θαηλνηνκίαο επεηδή έρνπλ ζπλήζσο πεξηζζφηεξνπο πφξνπο απφ φ, ηη ηα άηνκα θαη έλα 

ζχζηεκα δηαρείξηζεο γηα λα ζπγθεληξψζνπλ ηνπο πφξνπο πξνο έλα ζπιινγηθφ ζθνπφ. 

Με άιια ιφγηα δηαζέηνπλ ηελ νξγάλσζε, ηα ρξήκαηα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί ην θαηάιιειν θιίκα ζην νπνίν κπνξεί λα αλζίζεη ε 

θαηλνηνκία. Οη επηρεηξήζεηο έρνπλ επίζεο ηζρπξφ θίλεηξν ην θέξδνο γηα λα αλαπηχμνπλ 

δηαθνξνπνηεκέλα λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, ηα νπνία κπνξεί λα δψζνπλ έλα 

πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε νληφηεηεο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηε θπβέξλεζε, ή είλαη 

κε θεξδνζθνπηθέο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε θξάζε «αλαπηχζζεηαη φηη πνπιάεη, 

πνπιάεη φηη δεηείηαη, δεηείηαη φηη είλαη αληαγσληζηηθφ».  Ζ πην ζεκαληηθή πεγή 

θαηλνηνκίαο, σζηφζν, δελ πξνθχπηεη απφ νπνηαδήπνηε απφ απηέο ηηο πεγέο 

κεκνλσκέλα, αιιά απφ ηνπο δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. Αθφκε πην ζεκαληηθή ινηπφλ είλαη ε 

δηαζχλδεζε κεηαμχ ηνπο θαζψο καδί δηαζέηνπλ κεγαιχηεξν εχξνο γλψζεσλ θαη ε 

ζπλεξγαζία αλάκεζά ηνπο (Παλεπηζηήκηα-εηαηξείεο-θξάηνο) επηηπγράλεη κέγηζην 

απνηέιεζκα.271 
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πλνπηηθά, ε θαηλνηνκία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ πνιιέο δηαθνξεηηθέο πεγέο θαη ηνπο 

δεζκνχο κεηαμχ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Δηαηξείεο (Firms) 

 Σερληθά Παλεπηζηήκηα (Universities)  

 Κξάηνο – Δξεπλεηηθά θέληξα (Government – Funded Research) 

 Με θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί (Private Nonprofits) 

 Άηνκα (Individuals) 

 

Οη επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ αλεμάξηεηα θαηλνηνκίεο ή λα εηζάγνπλ 

ππάξρνπζεο ιχζεηο απφ ην εμσηεξηθφ, αιιά δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζε 

πξνζαξκνγέο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ ιχζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ ιεηηνπξγνχλ ζε έλα 

δπλακηθά κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ.272 Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηελ πην ζεκαληηθή 

πεγή θαηλνηνκίαο ην ηκήκα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο (Δ&Α). Οη επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ έλα θαιφ ζχζηεκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, είλαη ζε ζέζε λα αθνκνηψλνπλ 

εχθνια  ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ εμσηεξηθά ηκήκαηα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, φπσο απηά ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Ο επηρεηξεκαηίαο θαη ε πξνζέγγηζή ηνπ 

γηα ηελ θαηλνηνκία κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη πεγή θαηλνηνκίαο. Ζ παξνπζία ηνπ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζην ζηάδην ησλ αλαθαιχςεσλ, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ην 

θαζνξηζκφ ησλ ηξφπσλ πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αγνξά. Ζ 

επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο εμαξηάηαη απφ ηηο επέιηθηεο ηθαλφηεηέο ηνπ θαη ηε γλψζε ηνπ.  

 

Σέινο, νη θαηλνηνκίεο έξρνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ αγνξά απφ δίθηπα 

επηρεηξήζεσλ, γλσζηά θαη σο clusters, πνπ έρνπλ επηιεγεί γηα ηηο κνλαδηθέο ηθαλφηεηεο 

ηνπο θαη ιεηηνπξγνχλ κε έλα ζπληνληζκέλν ηξφπν. Απηφ ην λέν κνληέιν απαηηεί απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ δηαθνξεηηθέο δεμηφηεηεο, ηδίσο ηελ ηθαλφηεηα λα 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο εηαίξνπο γηα λα επηηεπρζεί αλψηεξε επίδνζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Δπηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο αληί λα εθαξκφδνπλ ιαζεκέλα κηα λννηξνπία ―outsourcing‖, 

αλαπηχζζνπλ κηα ζαθή ζηξαηεγηθή ζπλεξγαζίαο θαη νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ επηδφζεψλ ηνπο, ε νπνία γίλεηαη κηα λέα θαη ζεκαληηθή πεγή 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Δλ νιίγνηο, ε ζπλεξγαζία δελ είλαη πιένλ έλα «θαιφ 

λα ππάξρεη», αιιά είλαη κηα αληαγσληζηηθή αλαγθαηφηεηα.273 
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4.3.1 Έξεπλα θαη Αλάπηπμε (Δ&Α) 

 

 

Μία απφ ηηο πην πξνθαλείο πεγέο θαηλνηνκίαο γηα κηα εηαηξεία, φπσο αλαθέξεηαη θαη 

παξαπάλσ, είλαη νη δηθέο ηεο πξνζπάζεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Αλ θαη νη φξνη ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζπλαληψληαη ζπρλά καδί, αληηπξνζσπεχνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δηαθνξεηηθά είδε επελδχζεσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ θαηλνηνκία. Ζ έξεπλα (Research) κπνξεί λα αλαθέξεηαη ηφζν ζηε βαζηθή έξεπλα 

(basic research), φζν θαη ζηελ εθαξκνζκέλε έξεπλα (applied research). Ζ  Βαζηθή 

έξεπλα (basic research) ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο, ρσξίο κηα 

εηδηθή άκεζε εκπνξηθή εθαξκνγή ζην κπαιφ. Αληίζηνηρα, ε εθαξκνζκέλε έξεπλα 

(applied research) ζηνρεχεη ζηελ θαιχηεξε  θαηαλφεζε ελφο ζέκαηνο, γηα ηελ θάιπςε 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Ζ αλάπηπμε (Development) αλαθέξεηαη ζε 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθαξκφδνπλ ηηο γλψζεηο γηα ηελ παξαγσγή ρξήζηκσλ πξντφλησλ 

ή ππεξεζηψλ. Έηζη, αλαθέξεηαη ν φξνο έξεπλα θαη αλάπηπμε (R&D), ν νπνίνο 

αλαθέξεηαη ζε έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ εθηείλνληαη απφ ηελ αξρηθή εμεξεχλεζε 

κηαο πεξηνρήο, ζε ζπγθεθξηκέλεο εκπνξηθέο εθαξκνγέο. 

 

Ζ έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ&Α) είλαη ε πξνυπφζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Ο ΟΟΑ έρεη 

νξίζεη ηελ Δ&Α σο «Ζ δεκηνπξγηθή εξγαζία πνπ δηαηεξείηαη ζπζηεκαηηθά, πξνθεηκέλνπ 

λα απμεζεί ε γλψζε θαη ε ρξήζε απηήο ηεο γλψζεο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

εθαξκνγψλ».274 Οη κειέηεο δείρλνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ην δηθφ ηνπο ηκήκα 

Δ&Α ηελ πην ζεκαληηθή πεγή θαηλνηνκίαο. Ζ αληίιεςε απηή θαίλεηαη επίζεο λα 

ππνζηεξίδεηαη απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο γηα ηελ Δ&Α θαη ηηο 

πσιήζεηο ηεο επηρείξεζεο, φπνπ ε έληαζε Δ&Α ηεο επηρείξεζεο έρεη ηζρπξή ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κε ην ξπζκφ αχμεζεο ησλ πσιήζεσλ, ηηο πσιήζεηο ησλ λέσλ πξντφλησλ θαη 

ηε θεξδνθνξία.275 
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4.4 Πξνζηαζία θαηλνηνκίαο  

 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο πεξηιακβάλνληαη σο δείθηεο εηζξνψλ 

θαη ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο σο δείθηεο εθξνψλ ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο. Σα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο πξνζηαηεχνπλ ηνλ ηδηνθηήηε ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη είλαη απνηειεζκαηηθά γηα ηε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, ε πξψηε εθξνή 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ Δ & Α σο ην πξψην βήκα ηνπ θχθινπ θαηλνηνκίαο είλαη νη αηηήζεηο 

γηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Πνιιέο επελδχζεηο ηεο Δ & Α δελ κεηαηξέπνληαη ζε 

παηέληεο θαη πνιιά θαηνρπξσκέλα πξντφληα (παηέληεο) δελ είλαη δεφλησο ηα πξντφληα 

κηαο δηαδηθαζίαο R & D. κσο, νη κειέηεο πνπ έρνπλ δηεμαρζεί δείρλνπλ φηη ππάξρεη 

ζεηηθή ζρέζε ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο ηεο θαηλνηνκίαο. Δθηφο απφ ηα 

δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο ή παηέληεο, ζηνπο ηξφπνπο πνπ έρεη κία επηρείξεζε λα 

πξνζηαηεχεη ηελ θαηλνηνκία ηεο, ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα 

(trademarks), ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) θαη ην εκπνξηθφ κπζηηθφ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε θαιχηεξα ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο ηξφπνπο πνπ 

δηαζέηεη ε επηρείξεζε γηα λα πξνζηαηεχζεη ηελ θαηλνηνκία, παξαηίζεληαη δχν ιφγηα γηα 

ην θαζέλα. πγθεθξηκέλα, ε παηέληα ή Γίπισκα Δπξεζηηερλίαο είλαη έλα πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη ζπλήζσο απφ έλα δεκφζην νξγαληζκφ, ζηελ Διιάδα απφ ηνλ ΟΒΗ 

(Οξγαληζκφ Βηνκεραληθήο Ηδηνθηεζίαο) θαη ρνξεγεί ην δηθαίσκα ηεο εμαίξεζεο παληφο 

ηξίηνπ ζηελ παξαγσγή θαη ρξήζε ελφο λένπ πξντφληνο, ή λέαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο 

γηα έλα νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο 15 εηψλ. Αθφκε, πξέπεη λα είλαη 

ρξήζηκε, λέα θαη κε πξνθαλήο. ζνλ αθνξά ηα εκπνξηθά ζήκαηα (trademark), κπνξεί 

λα είλαη κία ιέμε, θξάζε, ζχκβνιν, ζρέδην ή άιινο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

αλαθαιχςνπκε ηε πεγή ηνπ πξντφληνο θαη απηνί νη δείθηεο πξνζηαηεχνληαη αξρηθά γηα 

10 ρξφληα θαη αλαλεψλνληαη αλά 10εηία. Δπίζεο, ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα (copyright) 

πξνζηαηεχνπλ θάζε πξσηφηππν πλεπκαηηθφ δεκηνχξγεκα ιφγνπ, ηέρλεο, επηζηήκεο 

πνπ εθθξάδεηαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή θαη έρεη δηάξθεηα δσήο φζν ε δσή ηνπ 

δεκηνπξγνχ θαη 70 έηε κεηά ην ζάλαηφ ηνπ. Σέινο, ην εκπνξηθφ κπζηηθφ είλαη 

πιεξνθνξίεο πνπ αλήθνπλ ζε κία επηρείξεζε θαη είλαη άγλσζηεο ζε άιινπο θαη δελ 

ππάξρεη πεξηνξηζκφο ζην ρξφλν πξνζηαζίαο ηεο.      
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4.5 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θαηλνηνκίαο  

 

 

Οη εξεπλεηηθέο εξγαζίεο, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή ηεο λέαο παξαγσγήο, πνπ 

αλαιακβάλεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θαηάιιεισλ 

ηθαλνηήησλ φπσο ηερληθέο θαη δηαρεηξηζηηθέο ηθαλφηεηεο ή ηελ ηθαλφηεηα κάζεζεο276. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ε θαηλνηνκία πξέπεη λα πιεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο. Πξψηα απφ φια, ε θαηλνηνκία πξέπεη λα ηαηξηάμεη, λα ππνζηεξίμεη ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο. Θα πξέπεη λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα θαηνξζψζεη 

απηά πνπ έρεη σο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο 277 . Δπίζεο, ε νξγαλσζηαθή δνκή θαη ηα 

ζπζηήκαηα ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνπλ ηελ θαηλνηνκία. Γεληθφηεξα, ε 

θνπιηνχξα θαη ε θηινζνθία ηεο εηαηξείαο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ επηηπρία ελφο θαηλνηφκνπ πξντφληνο εμαξηάηαη αθφκε ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα αληηκεησπίζεη ηα απξφβιεπηα ηεο 

αγνξάο (π.ρ., πξνηηκήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ ή δήηεζε αγνξάο), ηδηαίηεξα φηαλ 

ε επηρείξεζε εηζάγεη λέν πξντφλ ζηελ αγνξά. Ζ γλψζε ηεο αγνξάο θαη ε 

επαγγεικαηηθφηεηα ηνπ κάξθεηηλγθ επίζεο δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ παξαγσγή 

απνηειεζκάησλ θαηλνηνκίαο πνπ παξέρνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Απηφ ην είδνο 

ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αγνξά είλαη ν αθξνγσληαίνο ιίζνο γηα ηελ επηηάρπλζε 

ηεο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο.278 

  

Λακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, δηαθξίλνπκε δχν γεληθέο θαηεγνξίεο παξαγφλησλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. πγθεθξηκέλα, 

ππάξρνπλ νη ελδνεπηρεηξεζηαθνί ή εζσηεξηθνί παξάγνληεο θαη νη εμσηεξηθνί ή 

παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαη εθηφο επηρείξεζεο. Οη εζσηεξηθνί παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο πνπ δηαζέηεη κία επηρείξεζε γηα ηελ παξαγσγή θαη 

εκπνξηθή πξνψζεζε θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πςειήο πνηφηεηαο, 

φπσο θαηάιιειε ηερλνινγία, θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, θαηάιιειε 

δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δνκή, δηνξαηηθνί managers, θνθ.  Οη εμσηεξηθνί παξάγνληεο 

πεξηιακβάλνπλ ην εζληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν είλαη ηνπνζεηεκέλε κία επηρείξεζε. Σν 
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εζληθφ απηφ πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ηνπο ζεζκνχο θαη κεραληζκνχο πνπ ππάξρνπλ 

ζε κηα ρψξα, νη νπνίνη επλννχλ θαη ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηλνηνκία279.  

 

 

4.6 Μνξθέο θαηλνηνκίαο 

 

 

Ζ θαηλνηνκία ζχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ ζιν, νξίδεηαη σο ε εθαξκνγή ελφο λένπ ή 

ζεκαληηθά βειηησκέλνπ πξντφληνο (αγαζφ ή ππεξεζία), ή δηαδηθαζίαο, κηαο λέαο 

κεζφδνπ κάξθεηηλγθ, ή κηα λέαο νξγαλσηηθήο κεζφδνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο πξαθηηθέο, 

ζηνπο νξγαληζκνχο ζην ρψξν εξγαζίαο ή ζηηο εμσηεξηθέο ζρέζεηο.280 χκθσλα ινηπφλ 

κε ηνλ επξχ απηφ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο, ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο είλαη ε θαηλνηνκία πξντφληνο, ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, ε 

θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ θαη ε νξγαλσηηθή θαηλνηνκία.281 Δλψ ε θαηλνηνκία πξντφληνο θαη 

δηαδηθαζίαο είλαη ζρεηηθέο θπξίσο κε ηερλνινγηθά πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο, ε 

θαηλνηνκία νξγάλσζεο θαη κάξθεηηλγθ έρνπλ επξχηεξν πεξηερφκελν. 282  Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη νη παξαπάλσ κνξθέο φρη κφλν δελ απνθιείνπλ ε κία ηελ άιιε, αιιά 

αληίζεηα, κπνξεί λα επηθέξεη ε κία ηελ άιιε. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή θάζε κία 

κνξθή θαηλνηνκίαο παξαηίζεηαη ζηε ζπλέρεηα ε αλάιπζή ηνπο σο εμήο: 

  

 θαηλνηνκία πξντφληνο (Product innovation): είλαη ε παξαγσγή ελφο αγαζνχ 

ή κηαο ππεξεζίαο πνπ είλαη λέα ή ζεκαληηθά βειηησκέλε ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο ή ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. 283  Απηφ ην είδνο 

θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, ηα πιηθά θαη ην ελνπνηεκέλν ινγηζκηθφ. Μηα 

θαηλνηνκία πξντφληνο κπνξεί εχθνια λα αλαγλσξηζηεί απφ ηα ελδηαθεξφκελα 

κέξε κηαο επηρείξεζεο, κπνξεί λα αμηνπνηήζεη λέεο ηερλνινγίεο θαη γλψζεηο θαη 
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ζπλήζσο απαηηεί ζπλερή έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή ζηελ 

αγνξά.284 

 

 θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο (Process innovation): είλαη ε εθαξκνγή κηαο λέαο ή 

ζεκαληηθά βειηησκέλεο κεζφδνπ παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Απηφ ην είδνο 

θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, 

ηα θαηαζθεπαζηηθά ζηνηρεία, ηα πιηθά θαη ην ελνπνηεκέλν ινγηζκηθφ. Ζ 

θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο είλαη έλα εξγαιείν γηα ηε βειηίσζε ηεο νξγαλσηηθήο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο. Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα πηνζεηήζεη λέεο ηερλνινγίεο, 

λα αγνξάζεη λέα κεραλήκαηα, λα εθπαηδεχζεη ηνπο ππαιιήινπο ηεο θαη λα 

αλαδηνξγαλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη κία θαηλνηνκία 

δηαδηθαζίαο. 

 

 θαηλνηνκία marketing (Marketing innovation): είλαη ε εθαξκνγή κηαο λέαο 

κεζφδνπ κάξθεηηλγθ πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

πξντφληνο ή ηε ζπζθεπαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξντφληνο, ηελ πξνψζεζε ηνπ 

πξντφληνο ή ηελ ηηκνιφγεζε. Ζ θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ κπνξεί λα είλαη 

επθνιφηεξε θαη νηθνλνκηθφηεξε ζε ζχγθξηζε κε ηελ θαηλνηνκία πξντφληνο γηα 

κηα επηρείξεζε. Δπίζεο, κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηρείξεζε λα αλαδσνγνλήζεη 

ηε ζέζε ηεο ζηελ αγνξά, λα αλνίμεη λέεο αγνξέο, λα δηεπζχλεη ηηο αλάγθεο ησλ 

πειαηψλ, ή λα επαλαηνπνζεηήζεη ηα πξντφληα ζηελ αγνξά γηα λα απμήζεη ηηο 

πσιήζεηο. 

 

 νξγαλσηηθή θαηλνηνκία (organizational innovation): είλαη ε εθαξκνγή λέσλ 

νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ ζηηο εκπνξηθέο πξαθηηθέο ηεο εηαηξείαο, ζηελ νξγάλσζε 

ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ζηηο εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο. Ζ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία 

δηεπξχλεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ην φξακα κηαο επηρείξεζεο, βειηηψλεη ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ, νδεγεί ζηνλ νξγαλσηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ. Ζ 

νξγαλσηηθή θαηλνηνκία, ε νπνία είλαη ην απνηέιεζκα ησλ δηαρεηξηζηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ, κπνξεί λα απμήζεη ηελ επίδνζε κηαο επηρείξεζεο 

κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο. Ζ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία είλαη ζην 

θέληξν ησλ άιισλ ηχπσλ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ππνρξενχηαη λα θηλήζεη άιια είδε 

θαηλνηνκίαο.  
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Παξά ην γεγνλφο φηη ε πιεηάδα ησλ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ θαη βηβιίσλ ζπγθιίλεη ζηηο 

παξαπάλσ κνξθέο θαηλνηνκίαο, ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία αλαθνξέο θαη γηα άιιεο, 

δηαθνξεηηθέο κνξθέο θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ιφγνο γηα θαηλνηνκία 

management, παξαγσγήο ή ππεξεζίαο. ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο: 4.1, ζηνλ 

νπνίν απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη δηάθνξεο κνξθέο θαηλνηνκίαο. 

 

Πίλαθαο 4.1 Μνξθέο θαηλνηνκίαο 

Μνξθή θαηλνηνκίαο: Παξάδεηγκα:  

Καηλνηνκία πξντφληνο (Product 

innovation) 

Ζ αλάπηπμε ελφο λένπ ή βειηησκέλνπ 

πξντφληνο ή ππεξεζίαο 

Καηλνηνκία δηαδηθαζίαο (Process 

innovation) 

Ζ αλάπηπμε κηαο λέαο ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο κεζφδνπ παξαγσγήο ή 

δηαλνκήο 

Καηλνηνκία marketing (Marketing 

innovation) 

Νέεο ξπζκίζεηο ρξεκαηνδφηεζεο, λέα 

πξνζέγγηζε πσιήζεσλ 

 

Οξγαλσηηθή θαηλνηνκία (Organizational 

innovation) 

Μηα λέα δηαίξεζε ηεο επηρείξεζεο, έλα 

λέν ζχζηεκα εζσηεξηθήο επηθνηλσλίαο, ε 

εηζαγσγή κηαο λέαο ινγηζηηθήο 

δηαδηθαζίαο 

 

Καηλνηνκία management (Management 

innovation) 

χζηεκα δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο 

TQM (total quality management) 

Καηλνηνκία ππεξεζίαο (Service 

innovation) 

Xξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζην internet 

 

Καηλνηνκία παξαγσγήο (Production 

innovation) 

Κχθινη πνηφηεηαο, just-in-time ζχζηεκα 

παξαγσγήο, λέα παξαγσγή ινγηζκηθνχ 

ζρεδηαζκνχ 

 

Πεγή: Trott Paul, ―Innovation Management and New Product Development‖, 4th Edition, 

Pearson education Prentice Hall 2008 

 



 
171 

 

Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε θαηλνηνκία έρεη θπξίσο επηθεληξσζεί ζε ηερληθέο θαηλνηνκίεο θαη 

θπξίσο ζηελ θαηλνηνκία πξντφληνο. Απηφ νδήγεζε έλαλ απμαλφκελν αξηζκφ 

αθαδεκατθψλ ζην ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ ζηελ αλάγθε λα εμεηάζεη ηε ζπλεξγαηηθή δξάζε 

ηφζν ηεο ηερλνινγηθήο, φζν θαη κε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο γηα ζηαζεξή απφδνζε θαη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. Με απηφ ηνλ ηξφπν, απνκαθξπλζήθακε απφ ηε 

«θαηλνηνκία πξντφληνο»  θαη έγηλε αληηιεπηφο ν ξφινο ησλ άιισλ κνξθψλ θαηλνηνκίαο 

ζηε δεκηνπξγία αμίαο285. πνηα θαη αλ είλαη ε κνξθή ηεο θαηλνηνκίαο, απμάλεη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν θαη κεηψλεη ην θφζηνο 

ηνπο, απμάλεη ηα θέξδε ηνπο θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα απαζρφιεζεο. ηαλ απηέο νη 

εμειίμεηο αμηνινγνχληαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ε θαηλνηνκία είλαη ε βαζηθή 

δπλακηθή ηεο βηψζηκεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο θνηλσληθήο εμέιημεο, επίπεδν 

θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ε αληαγσληζηηθή δχλακε286.  

 

 

4.7 Σχπνη θαηλνηνκίαο 

 

 

Οη θαηλνηνκίεο ζπρλά θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δηάθνξνπο ηχπνπο. Γηαθνξεηηθνί ηχπνη 

θαηλνηνκίαο απαηηνχλ δηαθνξεηηθά είδε ησλ ππνθείκελσλ γλψζεσλ θαη έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηνπο αληαγσληζηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπ θιάδνπ. Σέζζεξηο 

απφ ηηο δηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 

θαηλνηνκηψλ είλαη: πξντφληνο έλαληη δηαδηθαζίαο, ξηδνζπαζηηθή έλαληη απμεηηθή, 

θαηλνηνκία πνπ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε έλαληη θαηλνηνκία πνπ θαηαζηξέθεη 

ηελ πξνεγνχκελε γλψζε θαη θαηλνηνκία ζε έλα εμάξηεκα έλαληη θαηλνηνκία ζε φιε ηε 

δνκή. πσο παξαηεξείηαη απφ ηελ αλάιπζε, ε πξψηε δηάζηαζε, απηή ηνπ πξντφληνο 

έλαληη δηαδηθαζίαο, έρεη αλαθεξζεί θαη σο κνξθή θαηλνηνκίαο. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζην γεγνλφο φηη νη δχν ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο θαηλνηνκίαο είλαη ζρεηηθέο θπξίσο κε 

ηερλνινγηθά πξντφληα θαη δηαδηθαζίεο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο δχν θαη γηα απηφ 

κπνξνχλ λα αλαθέξνληαη θαη σο ηχπνη θαηλνηνκίαο. Αλαιπηηθά νη ηχπνη είλαη: 
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1. Πξντφληνο έλαληη δηαδηθαζίαο (Product versus Process)  

 

Ζ θαηλνηνκία πξντφληνο πεξηιακβάλεηαη ζηηο εθξνέο (outputs) ελφο νξγαληζκνχ, 

δειαδή ζηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Αληίζεηα, ε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο είλαη νη 

θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξφπν πνπ έλαο νξγαληζκφο δηεμάγεη ηηο εξγαζίεο ηνπ, φπσο ιφγνπ 

ράξε νη ηερληθέο παξαγσγήο. Ζ θαηλνηνκία πξντφληνο κπνξεί λα επηηξέςεη θαηλνηνκία 

δηαδηθαζίαο θαη ην αληίζηξνθν. Δπίζεο, απηφ πνπ γηα έλαλ νξγαληζκφ είλαη θαηλνηνκία 

πξντφληνο, κπνξεί λα είλαη θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο γηα έλαλ άιιν. Αμηνζεκείσην αθφκε 

είλαη φηη κεγαιχηεξν θίλδπλν παξνπζηάδεη ε θαηλνηνκία πξντφληνο, θαζφηη απαηηεί ηελ 

απνδνρή απφ ηελ αγνξά, ηελ νπνία κπνξεί λα κελ ηθαλνπνηήζεη ή λα κελ γίλεη 

αληηιεπηή.   

 

2. Ρηδηθή έλαληη απμεηηθή (Radical versus Incremental) 

 

Ζ ξηδηθφηεηα κηαο θαηλνηνκίαο είλαη ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη λέν θαη δηαθνξεηηθφ απφ 

ηα πξνεγνχκελα ππάξρνληα πξνηφληα θαη δηαδηθαζίεο. Ζ απμεηηθή θαηλνηνκία κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη κφλν κία κηθξή αιιαγή (ή αλαπξνζαξκνγή) ησλ ηζρπνπζψλ 

πξαθηηθψλ. Ζ ξηδηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ζρεηηθή, κπνξεί λα αιιάδεη κε ηνλ θαηξφ 

ή ζε ζρέζε κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο παξαηεξεηέο (π.ρ. ε ςεθηαθή θσηνγξαθία είλαη πην 

ξηδηθή θαηλνηνκία γηα ηε Kodak απφ φηη είλαη γηα ηε Sony). Ζ ξηδηθφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο 

εμαξηάηαη επίζεο απφ ην βαζκφ ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαηλνηνκία. Ζ 

θαηλνηνκία είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηνλ θίλδπλν εμαηηίαο ηεο αβεβαηφηεηαο ηφζν 

ζηελ ηερλνινγία, φζν θαη ζηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. Οη ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο 

αλαθέξνληαη ζε θαηλνηνκίεο πνπ είλαη λέεο γηα ηελ επηρείξεζε, ηελ αγνξά θαη ηε 

βηνκεραλία, πνπ ελζσκαηψλνπλ κηα νπζηαζηηθά δηαθνξεηηθή θαη λέα ηερλνινγία θαη 

παξέρνπλ ζεκαληηθά πςειφηεξα πιενλεθηήκαηα γηα ηνπο πειάηεο ζε ζρέζε κε ηα 

ηξέρνληα πξντφληα ηνπ θιάδνπ.287 ε αληίζεζε, νη απμεηηθέο ή ζηαδηαθέο θαηλνηνκίεο 

αλαθέξνληαη ζε βειηηψζεηο ζηηο ππάξρνπζεο πξνζθνξέο πξντφλησλ κηαο επηρείξεζεο 

πνπ ηθαλνπνηνχλ θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ ζεκεξηλψλ θαη ελ δπλάκεη πειαηψλ. 

Ρεαιηζηηθά, ζην ζεκεξηλφ έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ηεο αγνξάο, ε ηαπηφρξνλε 

επηδίσμε θαη ησλ δχν ηχπσλ θαηλνηνκίαο, ξηδνζπαζηηθή θαη ζηαδηαθή, απνηειεί 

επηηαθηηθή αλάγθε.288 
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3. Καηλνηνκία πνπ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε έλαληη Καηλνηνκία πνπ 

θαηαζηξέθεη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε (Competence enhancing versus 

Competence destroying)  

 

Ζ θαηλνηνκία πνπ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε, ζηεξίδεηαη ζηελ ππάξρνπζα βάζε 

γλψζεσλ ηεο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, ε θαηλνηνκία πνπ θαηαζηξέθεη ηελ πξνεγνχκελε 

γλψζε, φρη κφλν δελ ζηεξίδεηαη ζηηο ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο ηεο επηρείξεζεο, αιιά ηηο 

θαζηζηά άλεπ αληηθεηκέλνπ, απαξραησκέλεο. Αλ κία επηρείξεζε εθαξκφδεη θαηλνηνκία 

πνπ βαζίδεηαη ζε πξνεγνχκελε γλψζε ή θαηαζηξέθεη ηελ πξνεγνχκελε γλψζε, 

εμαξηάηαη απφ ηελ νπηηθή θάζε επηρείξεζεο. ζπλήζσο ε θαηλνηνκία «παηάεη» ζε 

πξνεγνχκελε γλψζε, δειαδή ρξεζηκνπνηεί ζηνηρεία, παίξλεη ηε γλψζε θαη ζπγθξίλεη ηα 

απνηειέζκαηα απφ παιαηφηεξεο θαηλνηνκίεο θαη έρνληάο ηα σο βάζε εμειίζζεηαη θαη 

δεκηνπξγεί λέα. 

 

  

4. Καηλνηνκία ζε έλα εμάξηεκα έλαληη Καηλνηνκία ζε φιε ηε δνκή 

(Architectural versus Component) 

 

Μηα θαηλνηνκία κπνξεί λα επηθέξεη αιιαγή ζε επηκέξνπο εμαξηήκαηα, ηε ζπλνιηθή 

αξρηηεθηνληθή εληφο ηεο νπνίαο ηα ελ ιφγσ εμαξηήκαηα ιεηηνπξγνχλ, ή θαη ηα δχν. Μηα 

θαηλνηνκία ζεσξείηαη θαηλνηνκία ζε έλα εμάξηεκα, εθφζνλ ζπλεπάγεηαη αιιαγέο ζε έλα 

ή πεξηζζφηεξα ζπζηαηηθά, αιιά δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. ε αληίζεζε, ε θαηλνηνκία ζε φιε ηε δνκή ή δηαθνξεηηθά αξρηηεθηνληθή 

θαηλνηνκία ζπλεπάγεηαη αιιαγή ζην ζπλνιηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζηνλ 

ηξφπν πνπ ηα ζπζηαηηθά αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο. Μηα θαηλνηνκία πνπ είλαη 

απζηεξά αξρηηεθηνληθή κπνξεί λα αλακνξθψζεη ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζπζηαηηθά 

ζπλδένληαη ζην ζχζηεκα, ρσξίο λα αιιάδεη ηα ίδηα ηα ζπζηαηηθά. Οη αξρηηεθηνληθέο 

θαηλνηνκίεο έρνπλ ζπρλά εθηεηακέλεο θαη πνιχπινθεο επηδξάζεηο ζηνπο αληαγσληζηέο 

ηεο βηνκεραλίαο θαη ησλ ρξεζηψλ ηεο ηερλνινγίαο. 

 

Οη δηαζηάζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη παξαπάλσ, είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα λα 

εμεξεπλήζνπκε βαζηθνχο ηξφπνπο πνπ κία θαηλνηνκία κπνξεί λα δηαθέξεη απφ κία 

άιιε. Οη ελ ιφγσ δηαζηάζεηο δελ είλαη αλεμάξηεηεο, νχηε πξνζθέξνπλ έλα απιφ 

ζχζηεκα γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θαηλνηνκηψλ κε έλαλ αθξηβή θαη ζπλεπή ηξφπν. 

Κάζε κία απφ ηηο παξαπάλσ δηαζηάζεηο κνηξάδεηαη ζρέζεηο κε ηηο άιιεο, γηα 

παξάδεηγκα νη αξρηηεθηνληθέο θαηλνηνκίεο ζπρλά ζεσξνχληαη πην ξηδνζπαζηηθέο θαη 
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πεξηζζφηεξν θαηαζηξέθνπλ ηελ πξνεγνχκελε γλψζε. Δπηπιένλ, ζε πνην ηχπν αλήθεη 

θάζε θαηλνηνκία, αλ δειαδή βαζίδεηαη ή θαηαζηξέθεη πξνεγνχκελε γλψζε, αλ είλαη ζε 

έλα εμάξηεκα ή ζην ζχλνιν, αλ είλαη ξηδηθή ή απμεηηθή, εμαξηάηαη απφ ην ρξνληθφ 

πιαίζην θαη ην βηνκεραληθφ θιάδν ζηνλ νπνίν ζπγθαηαιέγεηαη.289  

 

 

4.8 Βήκαηα θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

Ζ χπαξμε κηαο επηηπρεκέλεο θαηλνηνκίαο δελ είλαη απνηέιεζκα ηεο ηχρεο, αιιά κηαο 

κειεηεκέλεο θαη θαιά ζρεδηαζκέλεο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ην λα 

νξίζνπκε ηνλ πειάηε θαη ηηο εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. ε πξψηε θάζε, νη 

αλάγθεο ησλ πειαηψλ δελ έρνπλ θαιπθζεί, έηζη δελ είλαη ιάζνο λα πνχκε φηη ν 

ππξήλαο ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη λα θαζνξίζνπκε ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ θαη λα  

αλαθαιχςνπκε πνηεο απφ απηέο είλαη αλεθπιήξσηεο.290 Αθνχ ινηπφλ έρνπκε εζηηάζεη 

ζην πξφβιεκα, μεθηλνχλ ηα βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

απεηθνλίδνληαη ζην δηάγξακκα 4.2 θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο εμήο θαηεγνξίεο: 1. Γέλεζε 

ηεο θαηλνηφκνπ ηδέαο, 2. Αμηνιφγεζε ηεο ηδέαο, 3. ρεδηαζκφο θαηλνηνκίαο θαη 4. 

Δθαξκνγή θαηλνηνκίαο. 

Γηάγξακκα 4.2 : Βήκαηα Καηλνηνκηθήο Γξαζηεξηφηεηαο 

Πεγή: ΔΟΜΜΔΥ, ―Καηλνηφκνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα‖ 

 

Πξνθεηκέλνπ φκσο λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο 

θαηλνηνκίαο, αθνινπζεί ιεπηνκεξή αλάιπζε ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο.  
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4.8.1 Γέλεζε θαηλνηφκνπ ηδέαο 

 

Πνιινί άλζξσπνη, αλ φρη φινη δηαζέηνπλ δεκηνπξγηθέο ηθαλφηεηεο θαη θαηλνηφκεο ηδέεο, 

φκσο πνιινί ιίγνη μέξνπλ λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ. Γηα ηε γέλεζε κηαο θαηλνηφκνπ ηδέαο 

απαξαίηεηε είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο, ψζηε ε επηρεηξεκαηηθή νκάδα λα 

επηηπγράλεη ηε κεηαηξνπή ησλ επθαηξηψλ πνπ εληνπίδεη ζην πεξηβάιινλ ηεο ζε 

εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκεο ηδέεο, θαζψο θαη ηε κεηαηξνπή ησλ αθνινπζνχκελσλ 

πξαθηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν ηφζν ζε αηνκηθφ, φζν θαη ζε εηαηξηθφ επίπεδν. 

 

ε πξνζσπηθφ επίπεδν θάζε άηνκν πνπ επηζπκεί λα αλαπηχμεη ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο 

ηνπ, πξέπεη λα θαηαβάιεη πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ λα θαηαξξίςεη ηνπο κχζνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγηθφηεηα, φπσο ιφγνπ ράξε «νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη 

ππεχζπλεο γηα ηελ θαηλνηνκία», ή «νη κηθξνί ζε ειηθία δελ κπνξνχλ λα θαηλνηνκήζνπλ» 

θαη άιιεο ηέηνηεο πξνθαηαιήςεηο πνπ απνηεινχλ εκπφδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Απαξαίηεην αθφκε ζηνηρείν γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

είλαη ηα άηνκα λα θαηνξζψζνπλ λα παξακεξίζνπλ ην «εγψ», κία δχζθνιε ππφζεζε 

θπξίσο ζηηο κέξεο καο φπνπ νη εγσηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ν αηνκηθηζκφο είλαη έλα 

ζχλεζεο θαηλφκελν. Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαπνιεκήζνπλ ην θφβν γηα ηελ απνηπρία θαη 

λα έρνπλ αλνηρηφ πλεχκα απέλαληη ζην πεηξακαηηζκφ. 

 

Ζ επηηπρία ηεο ελίζρπζεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε αηνκηθφ επίπεδν δελ είλαη αξθεηή. 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο γέλεζεο ηεο θαηλνηφκνπ ηδέαο είλαη ε 

ελίζρπζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζε εηαηξηθφ επίπεδν. Μία εηαηξεία πξέπεη λα δηέπεηαη 

απφ ηα εμήο ζηνηρεία: αλνηρηφ εηαηξηθφ θιίκα θαη νξγαλσηηθή θνπιηνχξα, αλνηρηή 

επηθνηλσλία, ιηγφηεξν ηεξαξρηθέο δνκέο, αλνηρηά θαλάιηα επηθνηλσλίαο, δεθηηθφηεηα, 

πξσηνβνπιία, ειεπζεξία δξάζεο, ελεξγφο ζπκκεηνρή, απνδνρή απφςεσλ, νκαδηθφ 

πλεχκα, ελζάξξπλζε θαηλνηνκηψλ, παξνρή ρξφλνπ θαη πφξσλ, ζπζηήκαηα 

επηβξάβεπζεο, ζπλεξγαζία θαη αληαιιαγή απφςεσλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο, 

πεηξακαηηζκφο θαη Δ&Α. Οη πξαθηηθέο πνπ κπνξεί λα αθνινπζήζεη κία επηρείξεζε 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηεο είλαη ε κέζνδνο θαηαηγηζκνχ ηδεψλ 

(brainstorming), πνπ είλαη ε ειεχζεξε αληαιιαγή ηδεψλ γηα ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα, ε 

κέζνδνο «νκάδεο εζηίαζεο» (Focus Groups), πνπ είλαη νπζηαζηηθά ε νκάδα πνπ θάλεη 

ηε δηαινγή ησλ «θαιχηεξσλ» ηδεψλ απφ ην ζχλνιν απηψλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηε 

κέζνδν θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη ε κέζνδνο «αλαίξεζε θαλφλσλ», πνπ είλαη ε θαηαγξαθή 
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ησλ θαλφλσλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ επηρείξεζε θαη ε πξφηαζε ηξφπσλ αλαίξεζήο 

ηνπο.  

 

4.8.2 Αμηνιφγεζε ηδέαο 

 

Οη πξσηφηππεο ηδέεο απφ κφλεο ηνπο δελ είλαη αξθεηέο. Ζ γέλεζε ηδεψλ πνπ 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο απνηειεί αλαγθαία, αιιά φρη 

ηθαλή ζπλζήθε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο. Γηα λα κεηαηξαπεί κηα ηδέα ζε 

εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκε επθαηξία δελ αξθεί λα είλαη πξσηνπνξηαθή, αιιά ζα πξέπεη 

λα είλαη θαη ξεαιηζηηθή, δειαδή λα δηαζέηεη ε επηρείξεζε ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο θαη 

ηθαλφηεηεο ψζηε λα ηνπο πινπνηήζεη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζπκθέξνπζα, δειαδή 

λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο, λα εμππεξεηεί θάπνηα αλάγθε ηεο 

αγνξάο θαη λα κελ κπνξεί λα αληηγξαθεί εχθνια. 

 

4.8.3 ρεδηαζκφο θαηλνηνκίαο  

 

ην ζηάδην ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ε πξνηεηλφκελε ηδέα ζα 

πινπνηεζεί. Γίλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο φισλ ησλ απαξαίηεησλ ελεξγεηψλ απφ ηελ 

επηρείξεζε θαη ζηε ζπλέρεηα απνηππψλνληαη γξαθηθά ζε θαηάιιεια δηαγξάκκαηα. Ζ 

γξαθηθή απεηθφληζε θξίλεηαη ρξήζηκε θαζψο βνεζάεη φια ηα κέιε ηεο νκάδαο λα 

απνθηήζνπλ επνπηηθή εηθφλα ηνπ ζπλφινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο θαη λα εληνπίζνπλ ζεκεία 

πνπ ρξήδνπλ βειηίσζεο. Αθνινπζεί ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ 

ζην ζχλνιν, αιιά θαη θάζε κίαο μερσξηζηά. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαλνκή θάζε ελέξγεηαο 

ζηα άηνκα ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο, έηζη ψζηε λα 

κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ έξγνπ. Αμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη ηδηαίηεξα ρξήζηκα 

εξγαιεία γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ησλ ελεξγεηψλ πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ είλαη ην 

Γηάγξακκα Gantt θαη ην Γηάγξακκα Ρνήο. 

 

4.8.4 Δθαξκνγή θαηλνηνκίαο  

 

Σν ηειεπηαίν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο θαη απνηειεί 

νπζηαζηηθά ην πέξαζκα απφ ηε ζεσξία ζηε πξάμε. Γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηεο 
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θαηλνηνκίαο απαηηείηαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο. Μία απφ απηέο είλαη ε απνηχπσζε ηεο 

θαηλνηφκνπ ηδέαο ζε θείκελν φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζηφρνη 

ηεο απιά θαη μεθάζαξα. Δπίζεο, ε αλάζεζε ηεο επίβιεςεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν άηνκν, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν θαη ζα έρεη 

απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επηηπρεκέλε πινπνίεζή ηεο θαη ηέινο ν έιεγρνο ηεο 

πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα.291 

 

ηαλ ινηπφλ εθαξκνζηνχλ φια απηά ηα βήκαηα θαη νη ελδερφκελεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο, ε επηρείξεζε πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζην ηειηθφ ζηάδην ηεο παξαγσγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ή ζηε πξνζθνξά ππεξεζίαο ζηελ αγνξά. 

 

 

4.9 Ζ θαηλνηνκία σο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 

 

πσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε θαηλνηνκία εθθξάδεη ηε κεηαηξνπή 

κηαο ηδέαο ζε έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ ή ππεξεζία, κία λέα ή βειηησκέλε κέζνδν 

παξαγσγήο ή δηαλνκήο, ή ζε κηα λέα κέζνδν θνηλσληθήο ππεξεζίαο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, ην  αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα πεξηγξάθεη ηελ πιενλεθηηθή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο, ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, δεκηνπξγψληαο κεγαιχηεξε αμία γηα 

ηνπο πειάηεο ηεο. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη πνπ ζπληεινχλ ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ αλήθεη θαη ε θαηλνηνκία.292 ε έλα 

δηεζλέο πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ε ηθαλφηεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ λα εηζάγνπλ ζηελ αγνξά λέα, θαηλνηφκα (innovative) πξντφληα πξηλ απφ 

ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο, απνηειεί ίζσο ην κεγαιχηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά 

ηνπο. Απηφ είλαη πξνθαλέο, αθνχ κε ην ηξφπν απηφ νη θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο 

απνθηνχλ ζεκαληηθφ κεξίδην αγνξάο κε παξάιιειε αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηνπο.293  

 

Μία εηαηξεία κπνξεί λα κεηαηνπίζεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα, δεκηνπξγψληαο 

λέα ή πξσηνπφξα πξντφληα-ππεξεζίεο, κε ηε πξνυπφζεζε φηη ζα παξακείλνπλ 

βηψζηκα ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Απηφ ζα επηηεπρζεί κφλν αλ ε εηαηξεία απηή ζέζεη σο 

θεληξηθφ ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηελ θαηλνηνκία. 
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πλεπψο, ν αληαγσληζκφο είλαη άκεζα εμαξηψκελνο απφ ην θαηά πφζν κπνξεί κηα 

εηαηξεία λα εθαξκφζεη θαηλνηνκηθέο δξάζεηο πνπ ζα απμάλνπλ ζπλερψο ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο294. Δχινγα ινηπφλ ν Porter αλαθέξεη φηη «Ζ θαηλνηνκία είλαη ν 

ηξφπνο κε ηνλ νπνίν κία επηρείξεζε θεξδίδεη θαη δηαηεξεί αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα». 

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί θαλείο κε πνην ηξφπν ε θαηλνηνκία δεκηνπξγεί 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, αξθεί λα αλαινγηζηεί ηηο αληαγσληζηηθέο ζηξαηεγηθέο 

(εγεζία θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζε θαη εζηίαζε) θαη απηφ πνπ αληηπξνζσπεχνπλ. 

πγθεθξηκέλα, ε θαηλνηνκία είλαη ηθαλή λα επηθέξεη ζηελ επηρείξεζε νπνηαδήπνηε απφ 

ηηο πξναλαθεξζέληεο ζηξαηεγηθέο  αθνχ κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο, ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο λέεο απαηηήζεηο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

(δηαθνξνπνίεζε), κπνξεί λα κεηψζεη ην θφζηνο παξαγσγήο (εγεζία θφζηνπο), ή 

εζηηάδνληαο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο αγνξάο κπνξεί λα παξάγεη λέα 

εμεηδηθεπκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο (εζηίαζε). Με απηφ ηνλ απιφ ηξφπν γίλεηαη 

αληηιεπηφο ν εμέρνλ ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη ε θαηλνηνκία ζηε δεκηνπξγία 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.  

 

Αλαινγηδφκελνη ινηπφλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζχγρξνλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, 

φπσο ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ, ηε δηεχξπλζε ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλνινγίαο, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε θαηλνηνκία πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

ζηηο επηρεηξήζεηο, θαζψο.295 

 

 πκβάιιεη ζηελ πξνζαξκνζηηθφηεηά ηνπο ζην κεηαβαιιφκελν επηρεηξεκαηηθφ 

πεξηβάιινλ 

 Απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο 

 Απμάλεη ηελ θεξδνθνξία ηνπο 

 Απμάλεη ηελ επειημία ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Απμάλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ/ππεξεζηψλ 

 πκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

 πκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ αγνξάο θαη 

 πκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ αγνξψλ 
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Αμηνζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ε θαηλνηνκία είλαη ηθαλή φρη κφλν λα δεκηνπξγήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κία επηρείξεζε, αιιά θαη λα ην δηαηεξήζεη. Μέζσ ησλ 

ζπλερψλ βειηηψζεσλ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ησλ λέσλ κεζφδσλ κάξθεηηλγθ, 

ησλ λέσλ εμειηγκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ λέσλ νξγαλσηηθψλ κεζφδσλ, ε επηρείξεζε 

ζα είλαη ζε ζέζε λα απνιακβάλεη ην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα γηα πνιχ θαηξφ, 

ρσξίο λα θηλδπλεχεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.  

 

 

4.10 Δκπφδηα θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

 

 

Αξθεηά ζπρλή είλαη ε εκθάληζε ησλ εκπνδίσλ ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηα 

νπνία άιινηε δπζθνιεχνπλ θαη άιινηε δελ επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο θαηλνηνκίαο. Σα εκπφδηα ζηελ θαηλνηνκία, δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο, ζε 

«εζσηεξηθά» ζηελ επηρείξεζε θαη «εμσηεξηθά» απφ ηελ επηρείξεζε.  

 

Σα εζσηεξηθά εκπφδηα ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη: 

 

 Ζ παξαδνζηαθή δνκή – κηθξφ κέγεζνο:  

Πνιιέο επηρεηξήζεηο πηζηέο ζηα παιαηά πξφηππα δνκήο θαη ζηνλ νηθνγελεηαθφ 

ραξαθηήξα, δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη απνηεινχλ εκπφδηα ζηελ 

θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα, αθνχ νδεγνχλ ζε ζπγθέληξσζε ησλ πεξηζζφηεξσλ 

δηαδηθαζηψλ ζε ιίγα άηνκα, πεξηνξίδνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηελ νκαδηθή 

δεκηνπξγηθφηεηα. 

 

 Ζ εζσζηξέθεηα: 

Ο εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ αλάιεςε 

θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εζσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απνηειεί παξάγνληα 

απνηξνπήο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο επηρεηξήζεηο θαη παλεπηζηεκηαθά ή εξεπλεηηθά 

θέληξα, επηθέξνληαο κε απηφ ην ηξφπν αξλεηηθά απνηειέζκαηα, φπσο ν πεξηνξηζκφο 

ηεο αληαιιαγήο ηερλνγλσζίαο θαη πξαθηηθψλ. 

 

 Ο θφβνο απνηπρίαο: 

εκαληηθφ εκπφδην γηα ηελ θαηλνηνκία απνηειεί ν θφβνο απνηπρίαο. Οη επηρεηξήζεηο 

δηαηεξνχλ αξλεηηθή ζηάζε πξνο ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν θαη απηφ έγθεηηαη θπξίσο 

ζηνπο πεξηνξηζκέλνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο πνπ δηαζέηνπλ. 
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 Οη αλζξψπηλνη πφξνη: 

Οη αλζξψπηλνη πφξνη κπνξεί λα απνηειέζνπλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηφζν ηεο 

επηηπρίαο, φζν θαη ηεο απνηπρίαο ηεο θαηλνηνκίαο. πγθεθξηκέλα, κε ηελ ίδηα ινγηθή πνπ 

έλα θαηαξηηζκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ απνηειεί θχξην κέζν δεκηνπξγίαο 

θαηλνηνκίαο, αλάινγα έλα πξνζσπηθφ κε έιιεηςε εμεηδίθεπζεο κπνξεί λα απνηειέζεη 

εκπφδην θαη λα κελ επηηξέςεη ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

 

 Σν εζσηεξηθφ θιίκα ηεο επηρείξεζεο: 

Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ θαηλνηνκία είλαη έλα αξκνληθφ εζσηεξηθφ θιίκα. Δκπφδην 

ζηελ πινπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ε έιιεηςε επηθνηλσλίαο, ην κε νκαδηθφ 

πλεχκα θαη νη έληνλεο δηαθσλίεο ζηελ επηρείξεζε. 

 

Σα εμσηεξηθά εκπφδηα πξνθχπηνπλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη είλαη: 

 

 Σν αζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην: 

Σν αζηαζέο ζεζκηθφ πιαίζην δπζρεξαίλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην 

ζρεδηαζκφ καθξνρξφλησλ ζηξαηεγηθψλ. 

 

 Σν πςειφ γξαθεηνθξαηηθφ θφζηνο: 

Οη ρξνλνβφξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα 

πνιινχο επηρεηξεκαηίεο λα αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο. 

 

 Αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία: 

Καζνξηζηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηλνηνκία απνηειεί ν ζσζηφο ζπληνληζκφο ζε κία ρψξα. 

Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ ηηο πην βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ε 

αλεπαξθήο νηθνλνκηθή πξνζπάζεηα απνηειεί εκπφδην γηα ηελ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία. 

 

 Διιηπήο ελεκέξσζε γηα ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο: 

εκαληηθφ εκπφδηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί θαη ε έιιεηςε ελεκέξσζεο 

γηα ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο αδπλαηψληαο λα θαιχςνπλ ην 

απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ γηα κηα θαηλνηνκία, ελαπνζέηνπλ ηηο ειπίδεο ηνπο ζε 

ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο απφ ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο. Ζ κε ελεκέξσζή ηνπο 

ζπλεπάγεηαη θαη απνηξνπή ηεο θαηλνηνκίαο. 
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 Έιιεηςε θνπιηνχξαο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο: 

Δκπφδην ζηελ θαηλνηνκία απνηειεί ε ζχλδεζή ηεο κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, ν 

πςειφο θίλδπλνο θαη νη ξηδηθέο κνξθέο θαηλνηνκίαο. Παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ έιιεηςε θνπιηνχξαο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο296. 

 

 

4.11 Υξπζνί θαλφλεο γηα ηελ θαηλνηνκία 

 

Ζ θαηλνηνκία δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο, ηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη 

θαλείο εάλ επηζπκεί λα γίλεη έλαο επηηπρεκέλνο θαηλνηφκνο. Οη ρξπζνί απηνί θαλφλεο 

δηαρσξίδνπλ ηελ επηηπρεκέλε απφ ηελ απνηπρεκέλε θαηλνηνκία. Οη ρξπζνί θαλφλεο 

είλαη: 

  

1. Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε: «Θπκεζείηε λα ειέγμεηε ηε κνίξα ηεο επηρείξεζεο ζαο γηαηί 

θάπνηνο άιινο ζα ην θάλεη γηα εζάο» 

2. Ζ δηαθνξεηηθή ζθέςε: «Θπκεζείηε φηη ν αηθληδηαζκφο είλαη ε βάζε ησλ πην 

επηηπρεκέλσλ επηζέζεσλ» 

3. Ζ ζθέςε γηα ην φθεινο ηνπ πειάηε: «Θπκεζείηε φηη ν πειάηεο είλαη απηφο πνπ 

δίλεη θέξδνο ζηελ επηρείξεζε» 

4. Πξνζνρή ζηε ιεπηνκέξεηα: «Θπκεζείηε φηη ην γξήγνξν ηαμίδη γίλεηαη αλ 

γλσξίδνπκε κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα ην δξφκν» 

5. Σα εζσηεξηθά ζέκαηα: «Θπκεζείηε φηη αλ δελ έρεηε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

δε ζα είζηε αληαγσληζηηθνί» 

6. Ζ γλψζε: «Θπκεζείηε φηη ε γλψζε είλαη δχλακε» 

7. Οη άλζξσπνη: «Θπκεζείηε φηη νη πεξηζζφηεξνη αγψλεο θεξδίδνληαη πξψηα ζην 

λνπ θαη κεηά ζηελ αγνξά» 

8. Σν κέγεζνο: «Θπκεζείηε φηη νη κηθξέο εηαηξείεο είλαη απινί νξγαληζκνί θαη νη 

απινί νξγαληζκνί δαπαλνχλ ιηγφηεξν ρξφλν γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ»297 
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4.12 Μέηξεζε θαηλνηνκίαο  

 

 

Ζ ηθαλφηεηα κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν θαη ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα απνηειέζκαηά ηεο. Οη πςειήο πνηφηεηαο κεηξήζεηο ηεο 

θαηλνηνκίαο εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ θνηλνχ θαη βνεζνχλ ηνπο δηακνξθσηέο ηεο 

πνιηηηθήο λα ζπγθξίλνπλ ηελ εζληθή απφδνζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ζπλεπψο, λα 

βειηηψζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πνιηηηθή ησλ θαηλνηνκηψλ θαη θπζηθά γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή.  

 

Οη νηθνλνκνιφγνη παιαηφηεξα ζπλήζηδαλ λα κεηξνχλ ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν ή ην 

θαηλνηνκηθφ πξντφλ, αθαηξψληαο απφ ην ξπζκφ κεηαβνιήο ηεο εθξνήο, ην ξπζκφ 

κεηαβνιήο ησλ εηζξνψλ. πσο είλαη εχθνια θαηαλνεηφ ε κέηξεζε ηνπ θαηλνηνκηθνχ 

πξντφληνο κε απηφ ην ηξφπν δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθή. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

νηθνλνκνιφγνη εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξεο άιιεο πξνζεγγηζηηθέο κεηαβιεηέο, 

φπσο είλαη νη δαπάλεο γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, δηάθνξνη δείθηεο ηερληθήο πξνφδνπ, 

θαζψο θαη νη παηέληεο ή δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο. Ζ πην δεκνθηιήο κεηαβιεηή έρεη 

απνδεηρζεί φηη είλαη νη παηέληεο. Παξά ηα πξνβιήκαηα εξκελείαο ηνπο, νη παηέληεο 

έρνπλ ζεσξεζεί απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο εξεπλεηέο σο ην θαιχηεξν κέηξν ηνπ 

θαηλνηνκηθνχ πξντφληνο.298 

 

Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ινηπφλ ν ηξφπνο κέηξεζεο ηεο θαηλνηνκίαο εμειίρζεθε θαη 

πήξε κία κνξθή θαηεγνξηνπνίεζεο ζε ηέζζεξηο δείθηεο, νη νπνίνη είλαη νη εμήο.299 

 

 Ζ πξψηε γεληά δεηθηψλ κέηξεζεο εζηηάδεη ζε εηζξνέο φπσο νη επελδχζεηο ζε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε (Δ & Α), ζε δαπάλεο γηα ηελ παηδεία, ζε δαπάλεο θεθαιαίνπ, 

ζην εξεπλεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηνπο απφθνηηνπο Παλεπηζηεκίσλ, ζηε ηερλνινγηθή 

έληαζε, θηι. 

 Ζ δεχηεξε γεληά δεηθηψλ κέηξεζεο πεξηιακβάλεη ηηο παηέληεο, επηζηεκνληθέο 

δεκνζηεχζεηο, αξηζκφ λέσλ πξντφλησλ θαη δηεξγαζηψλ, εκπφξην πςειήο 

ηερλνινγίαο. 

 Ζ ηξίηε γεληά δεηθηψλ εζηηάδεη ζε έλα πινπζηφηεξν ζχλνιν δεηθηψλ θαηλνηνκίαο 

βαζηδφκελν ζε έξεπλεο θαη νινθιεξψζεηο ησλ δεκνζίσο δηαηηζέκελσλ ζηνηρείσλ. 
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Ζ πξσηαξρηθή εζηίαζε είλαη ζηε ζχγθξηζε θαη ζηε θαηάηαμε ηεο δπλαηφηεηαο θάζε 

ρψξαο γηα θαηλνηνκία. 

 Ζ ηέηαξηε γεληά δεηθηψλ ε νπνία δηαλχεη ηα πξψηα ηεο βήκαηα, πεξηιακβάλεη ηνπο 

δείθηεο γλψζεηο, πνπ είλαη ηα κεραλήκαηα, ν αξηζκφο ησλ παξερφκελσλ 

δηδαθηνξηθψλ πηπρίσλ, νη παηέληεο θαη ηα δίθηπα, πνπ είλαη ε έλσζε, ζπλεξγαζία 

πνιιαπιψλ νξγαληζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ ζεκαληηθφηεξε πεγή γλψζεο γηα ηε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θαηλνηνκία δίλεηαη ζήκεξα απφ ην European Innovation Scoreboard πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη κεηξά ηελ θαηλνηνκηθή επίδνζε ζε επίπεδν 

ρψξαο. Ζ έθζεζε πεξηιακβάλεη έλα ζχλνιν 25 δεηθηψλ ρσξηζκέλν ζε 5 ηνκείο, πνπ 

κεηξνχλ ηελ θαηλνηνκηθή επίδνζε ησλ 28 ρσξψλ – κειψλ  ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο θαηλνηνκηθέο επηδφζεηο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Ηαπσλίαο. ηελ 

επφκελε ελφηεηα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ γίλεηαη παξάζεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έθζεζεο γηα ηελ Διιάδα. 

 

 

 

4.13 Ζ θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα 

 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ νπνία έρεη εηζέιζεη ε ρψξα καο, θπζηθά δελ ζα κπνξνχζε λα 

αθήζεη αλέπαθν ην ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ πεξίνδνο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηαλχνπκε απνηειεί εχθνξν έδαθνο γηα επελδχζεηο ζε θαηλνηνκίεο. Δίλαη γεληθή ε 

πεπνίζεζε γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φηη δελ ππάξρεη θακία δηθαηνινγία λα αλαζηείινπλ ηηο 

επελδχζεηο ζε «δεκηνπξγηθή ελέξγεηα» ηε πεξίνδν απηή. Δίλαη ε θιαζηθή πεξίπησζε 

πνπ ε αβεβαηφηεηα θαη ε «απεηιή» κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε επθαηξία γηα 

επαλαηνπνζέηεζε ηεο επηρείξεζεο κε αλαλεσκέλνπο φξνπο ζην ρψξν αληαγσληζκνχ 

ηεο. Ζ θαηλνηνκία ζπκβάιιεη ζην λα απνθεχγνληαη «εθπιήμεηο» ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 

Δίλαη επξχηαηα απνδεθηή ε πεπνίζεζε φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί ηαπηφρξνλα 

«εκβφιην» γηα ηελ χθεζε ηεο αγνξάο κηαο επηρείξεζεο, αιιά θαη «ειημίξην» πνπ 

αλαδσνγνλεί ηελ αλάπηπμή ηεο. Ο Joseph Schumpeter είρε γξάςεη, κεηά ηελ θξίζε ηνπ 

1929, «ε Ηζηνξία δείρλεη φηη γηα ηηο εηαηξίεο πνπ δηαζέηνπλ ξεπζηφ θαη ηδέεο νη 

νηθνλνκηθέο πθέζεηο πξνζθέξνπλ ηεξάζηηεο ζηξαηεγηθέο επθαηξίεο». Δπνκέλσο, νη 
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εηαηξίεο πνπ θαηλνηνκνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο επεξεάδνπλ θαη θαζνξίδνπλ ην λέν 

ππφδεηγκα ζην θιάδν ηνπο.300  

 

Οη ζπγθξίζεηο δείρλνπλ φηη ε Διιάδα γεληθά πζηεξεί ζηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο 

θαηλνηνκίαο, κε θαηαηάμεηο ζεκαληηθά θάησ απφ ην κέζν φξν. Απηφ θάλεη ηδηαίηεξα 

δχζθνιε ηελ πξνζπάζεηα γηα βειηίσζε γηαηί πξέπεη λα γίλνπλ ξηδηθέο αιιαγέο 

ηαπηφρξνλα ζε πνιινχο ηνκείο. Ηδηαίηεξα ρακειέο είλαη νη επηδφζεηο ηεο ζε δαπάλεο 

Δ&Α, θαηλνηφκν δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, εκπνξηθά ζήκαηα θαη παηέληεο. 

Αηζζεηή είλαη επίζεο ε πζηέξεζε ζε επίπεδν ζχλδεζεο Παλεπηζηεκίνπ-Βηνκεραλίαο, ε 

επθνιία ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ θαη νη ππνδνκέο ηερλνινγίαο.  

 

Χζηφζν, ε Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη ζρεηηθά πςεινχο δείθηεο σο πξνο νξηζκέλα ζεκεία. 

Γηα παξάδεηγκα, θαίλεηαη λα είλαη ζρεηηθά αλνηρηή ζε λέεο ηδέεο, αιιά πζηεξεί ζην 

ηειηθφ απνηέιεζκα, ηελ εθαξκνγή ησλ ηδεψλ. Ζ ζπκκεηνρή ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ 

ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε είλαη πςειή, φπσο θαη ε δηαζεζηκφηεηα επηζηεκνληθνχ 

πξνζσπηθνχ, πνπ φκσο ζήκεξα θαίλεηαη λα εγθαηαιείπεη ζηγά ζηγά ηε ρψξα.301  

 

Ζ απνηχπσζε ησλ παξαπάλσ θαίλεηαη αλ κειεηήζεη θαλείο ηνλ επξσπατθφ πίλαθα 

απνηειεζκάησλ γηα ηελ θαηλνηνκία, ηνλ πίλαθα απνηειεζκάησλ πεξηθεξεηαθήο 

θαηλνηνκίαο θαη ην βαξφκεηξν θαηλνηνκίαο (Innobarometer) γηα ην 2016. χκθσλα κε ηα 

θχξηα πνξίζκαηα, ε θαηλνηνκία ηεο ΔΔ πιεζηάδεη απηή ηεο Ηαπσλίαο θαη ησλ ΖΠΑ, ε 

νπεδία θαηέρεη γηα αθφκε κηα θνξά εγεηηθή ζέζε φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία ελψ ε 

Λεηνλία έρεη θαηαζηεί ε ηαρχηεξα αλαπηπζζφκελε θαηλνηφκνο ρψξα. Ο πίλαθαο 4.2, 

παξέρεη επηπξφζζεηεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία θάζε ρψξαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  
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Πίλαθαο: 4.2 Ζ θαηλνηνκηθή απφδνζε ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  

 

Πεγή: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el 

 (European Innovation Scoreboard 2016) 

 

πσο πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηνπ παξαπάλσ πίλαθα, ε Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηε 

θαηεγνξία ησλ «κέηξηα θαηλνηφκσλ» ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κε πνζνζηφ 

θάησ απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν. πσο επηζεκαίλεη ε έθζεζε, νη εζληθέο επηδφζεηο 

ζε ζέκαηα θαηλνηνκίαο γηα ηελ πεξίνδν 2008-2015 θαηαηάζζνπλ ηε ρψξα καο ζηελ 22ε 

ζέζε κεηαμχ ησλ 28 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, νη επηδφζεηο θαηλνηνκίαο βειηηψζεθαλ κέρξη ην 2014, φπνπ θαη αθνινχζεζε κηα 

ηζρπξή πηψζε ην 2015. Αλάινγα, νη επηδφζεηο ζηελ ΔΔ θνξπθψζεθαλ ην 2014 ζε 

πνζνζηφ 76%, αιιά αθνινχζεζε κείσζε ζε 70% ην 2015. 

 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία απνηππψλνληαη γξαθηθά ζηνλ πίλαθα 4.3, φπνπ παξαηεξείηαη 

ηφζν ε επίδνζε θαηλνηνκίαο ηεο Διιάδαο, φζν θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα 2008 – 2015.  
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Πίλαθαο 4.3 : Γείθηεο θαηλνηνκίαο Διιάδαο ζε ζρέζε κε ηελ ΔΔ  

 

Πεγή: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_el 

 (European Innovation Scoreboard 2016) 

 

Άμην ιφγνπ είλαη φηη ε νπεδία (SE) βξίζθεηαη γηα αθφκε κία θνξά ζηε πξψηε ζέζε 

φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκία ζηελ ΔΔ, αθνινπζνχκελε απφ ηε Γαλία (DK), ηε Φηιαλδία 

(FI) θαη ηε Γεξκαλία (DE). Αλαιχνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ έξεπλα, παξαηεξνχκε 

φηη ζε επηιεγκέλνπο ηνκείο θαηλνηνκίαο, ηελ πξσηηά ζηελ ΔΔ θαηέρνπλ, ε νπεδία σο 

πξνο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο θαη ηελ πνηφηεηα ηεο αθαδεκατθήο έξεπλαο, ε 

Φηιαλδία σο πξνο ηνπο γεληθνχο ρξεκαηνδνηηθνχο φξνπο θαη ε Γεξκαλία σο πξνο ηηο 

ηδησηηθέο επελδχζεηο ζην ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ θαηλνηνκία βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηε δεκηνπξγία 

αλάπηπμεο θαη απαζρφιεζεο. Σα θξάηε κέιε ελζαξξχλνληαη λα επελδχνπλ κέξνο ηνπ 

ΑΔΠ ηνπο ζηελ Δ&Α. Αθφκε, κε ηελ πξσηνβνπιία "Έλσζε ηεο Καηλνηνκίαο" ε ΔΔ 

εζηηάδεη ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηξίηεο ρψξεο, ζηελ επηηπρή 

αληηκεηψπηζε ησλ κεγάισλ πξνθιήζεσλ ηεο επνρήο καο. Ζ ΔΔ επηδηψθεη επίζεο λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ εληαίν Δπξσπατθφ Υψξν Έξεπλαο, εληφο ηνπ νπνίνπ νη εξεπλεηέο 

ζα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη νπνπδήπνηε ζηελ ΔΔ, ελψ ζα παξέρεηαη ζηήξημε ζηε 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Απηφ ζεκαηνδνηεί φηη ηα επφκελα ρξφληα αλακέλεηαη 

βειηίσζε ησλ επηδφζεσλ ηεο ΔΔ σο πξνο ηελ θαηλνηνκία.302 

 

Γεληθά, ν πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ηελ απφθηεζε πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζην 

ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε ζέζπηζε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο, 
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ην νπνίν ζπλδπάδεη θαηάιιειν επίπεδν δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδχζεσλ, 

απνηειεζκαηηθέο ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κεηαμχ εηαηξεηψλ θαη κε ηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα, θαζψο θαη ηζρπξέο βάζεηο ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθπαίδεπζε θαη άξηζηεο 

επηδφζεηο ζηελ έξεπλα. Σν νηθνλνκηθφ αληίθηππν ηεο θαηλνηνκίαο πξέπεη λα 

εθδειψλεηαη κέζα απφ ηηο πσιήζεηο θαη ηηο εμαγσγέο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ, θαζψο 

θαη ζην ηνκέα ηεο απαζρφιεζεο. 

 

4.14 πκπέξαζκα 

 

 

Ζ θαηλνηνκηθή επηρείξεζε είλαη ε επηηπρεκέλε επηρείξεζε ηνπ παξφληνο θαη ηνπ 

κέιινληνο. Ζ θαηλνηφκνο δξαζηεξηφηεηα είλαη κηα ηδηαίηεξα ζχλζεηε δηαδηθαζία πνπ 

θαζνξίδεηαη ζε εζληθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Ο ξφινο ησλ εηαηξεηψλ πνπ ελεξγνχλ 

ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ηα έζλε ηνπο. Γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο ζήκεξα, νη εηαηξείεο ρξεηάδνληαη θαηλνηφκεο 

δεμηφηεηεο ζηε δεκηνπξγία, ηελ παξαγσγή, ην κάξθεηηλγθ θαη ηε δηαρείξηζε 

(management). Οη εηαηξείεο ζα πξέπεη λα αλαπηχμνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ζηξαηεγηθέο 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ θαηλνηφκεο δεμηφηεηεο. Απηφ είλαη 

δπλαηφ κφλν κε ηε ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαηλνηνκίαο.  

 

Ζ δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ πξντφληνο, 

δηαδηθαζίαο, νξγαλσηηθήο κεζφδνπ ή κέζνδν κάξθεηηλγθ, μεθηλψληαο απφ κηα ηδέα. 

Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπδηάζηαηε έλλνηα πνπ πεξηιακβάλεη ηε γλψζε, ηελ ηερλνινγία, 

ηνπο αλζξψπνπο, ην φξακα, ηελ εγεζία θαη ηελ νξγαλσηηθή δνκή. Γηα λα πεηχρεη, 

πξέπεη λα δηαρεηξίδεηαη φιεο ηηο δηαζηάζεηο κε ηελ θαηάιιειε ζηξαηεγηθή. Οη εηαηξείεο 

ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηέο ζε θαηλνηφκεο ηδέεο θαη πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ έλα 

κεραληζκφ πνπ πξνσζεί ηηο πεγέο θαηλνηνκίαο. Με ην ηξφπν απηφ, νη θαηλνηφκεο 

πξσηνβνπιίεο θαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζα απμεζνχλ ξαγδαία. Χο εθ 

ηνχηνπ, κηα δηνηθεηηθή δνκή ζα πξέπεη λα νηθνδνκεζεί ε νπνία ζηεξίδεη λέεο ηδέεο θαη 

θαηλνηφκεο ηάζεηο. Δπηπιένλ, νη ζπλζήθεο εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ξπζκίδνληαη 

αλαιφγσο, νη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πξέπεη λα αθνινπζνχληαη θαη πξέπεη λα ιεθζνχλ 

ηα κέγηζηα νθέιε απφ ηε ηερλνινγία γηα λα επέιζεη ε θαηλνηνκία. Οη δξαζηεξηφηεηεο 

Δ&Α θαη νη επελδχζεηο παίδνπλ εμέρνλ ξφιν ψζηε λα επέιζεη ην επηζπκεηφ 
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απνηέιεζκα. εκαληηθφ επίζεο ζηνηρείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο επηηπρίαο είλαη ε 

ρξεζηκνπνίεζε ζπκβαηψλ ηερλνινγηψλ κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα.303  

 

Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε κία επηρείξεζε 

θαη λα ηελ μερσξίζεη απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Ζ θαηλνηνκία φκσο εθηφο απφ 

ζέιγεηξν γηα ηελ επηβίσζε ηεο επηρείξεζεο, κπνξεί θαη λα απνηειέζεη παξάγνληα ηεο 

απνηπρίαο ηεο. πγθεθξηκέλα, αλ ε επηρείξεζε εθεζπραζηεί απνιακβάλνληαο ηνπο 

θαξπνχο ηεο επηηπρίαο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ ε ίδηα «ιαλζάξηζε» ζηελ αγνξά θαη δελ 

ζπλερίζεη λα κειεηά ην επφκελν βήκα ηεο (επελδχνληαο ζην ηκήκα έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, κειεηψληαο ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο ηεο αγνξάο, κειεηψληαο ηηο 

αιιαγέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ, θ.α.), ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφλ λα βξεζεί 

έλαο αληαγσληζηήο πνπ ζα κηκεζεί ηε θαηλνηνκία ηεο ή αθφκε ρεηξφηεξα ζα ηελ εμειίμεη 

θαη ζα ηελ μεπεξάζεη. Γηα ην ιφγν απηφ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη δηαξθψο λα 

πξνζπαζνχλ λα εμειηρζνχλ θαη λα κελ είλαη αδξαλήο.   

 

Οξηζκέλα απφ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο είλαη ε θαηλνηνκία 

κέζσ ηδεψλ γηα λέα πξντφληα ή κεζφδνπο θαη ε ζπλερήο βειηίσζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ζεκαληηθά ε αληαγσληζηηθφηεηα κηαο 

επηρείξεζεο ε νπνία εθθξάδεη ηε δπλαηφηεηά ηεο λα πξνζθέξεη θαιχηεξε ηηκή, 

πνηφηεηα, εμππεξέηεζε θ.ιπ. απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο.304  πσο δηαπηζηψζεθε απφ 

ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, ε Διιάδα είλαη πεξηζζφηεξν «ρξήζηεο» θαηλνηνκηθψλ 

ηερλνινγηψλ, παξά «παξαγσγφο» θαηλνηνκηψλ. Απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην κέγεζνο ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηε ηνπνζέηεζε ηεο ζηε πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, ζηελ έιιεηςε 

βηνκεραληθήο παξάδνζεο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζεκεησηένλ είλαη θαηά 

βάζε ζπγθεληξσκέλεο ζε παξαδνζηαθνχο θιάδνπο ρακειήο ή κέζεο έληαζεο 

ηερλνινγίαο θαη ζηελ εζληθή «ππνδνκή» πνπ αζθαιψο απέρεη πνιχ απφ ην λα 

ζεσξείηαη ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλε θαη θαηάιιειε γηα ηελ αλάπηπμε ή ππνζηήξημε ηεο 

θαηλνηνκίαο.305 
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πλνςίδνληαο ινηπφλ αλαθέξεηαη φηη ε θαηλνηνκία πξνηθίδεη ηνπο πφξνπο κε κηα λέα 

δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο πινχηνπ θαη δίλεη κεγαιχηεξν εχξνο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηνπο αλζξψπνπο παγθνζκίσο. Ο θαηλνηφκνο ινηπφλ πξέπεη λα 

αλαγλσξίδεη πφηε έρεη κηα θαηλνηφκν ηδέα πνπ έρεη νηθνλνκηθή αμία, λα γλσξίδεη ηα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαλνεηηθή ηδηνθηεζία θαη ηνπο παξερφκελνπο ηξφπνπο 

πξνζηαζίαο, λα είλαη έηνηκνο γηα αλαδήηεζε επαγγεικαηηθψλ ζπκβνπιψλ, λα 

πηνζεηήζεη ηηο θαηάιιειεο δηαδηθαζίεο εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα λα δηαθπιάμεη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ, λα εμαζθαιίζεη ηελ απαξαίηεηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πξντφλησλ θαη λα είλαη απζηεξφο θαη ξεαιηζηήο ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο δπλαηφηεηαο εκπνξεπκαηνπνίεζήο ησλ δηαλνεηηθψλ ηνπ αγαζψλ. Ο ζπλδπαζκφο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ 

απνηειεί ην θιεηδί, ηε κφλε δηέμνδν απφ ηε θξίζε θαη ηε κφλε πεγή αηζηνδνμίαο γηα ην 

κέιινλ ηεο ρψξαο.306  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 5 

Case study: COCO - MAT - Κιάδνο ζηξσκαηνπνηίαο 

 

«Η θξίζε είλαη θαινδερνύκελε, γηαηί αιιάδεη ζπλήζεηεο»  (Παύινο Επκνξθίδεο, ηδξπηήο 

θαη πξόεδξνο ηεο Coco mat) 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

ην παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε κειέηε πεξίπησζεο ηεο εηαηξείαο COCO-

MAT. Ζ ελ ιφγν εηαηξεία απνηειεί ζήκεξα κία απφ ηηο εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ζην ρψξν 

ησλ θπζηθψλ πξντφλησλ χπλνπ, ιεπθψλ εηδψλ θαη επίπισλ γηα θαηνηθίεο θαη 

μελνδνρεία. Απφ ηηο ζρεηηθά πην πξφζθαηεο ελέξγεηεο ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε 

δπλακηθή είζνδφ ηεο ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν κε ηε δεκηνπξγία ελφο παγθφζκηνπ brand 

κε boutique hotels. Παξαηεξνχκε ζπλεπψο φηη ε COCO-MAT δξαζηεξηνπνηείηαη ζε 

παξαπάλσ απφ έλαλ θιάδν, θαζψο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζε θιάδνπο φπσο ιφγνπ 

ράξε ηεο ζηξσκαηνπνηταο, ιεπθψλ εηδψλ, επηπινπνηίαο ή μελνδνρείσλ. Γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο παξνχζαο κειέηεο, ζα εζηηάζνπκε ηελ έξεπλα ζηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηταο, ν 

νπνίνο απνηέιεζε ην ππξήλα θαη ηελ αξρή ηεο επηρείξεζεο θαη εμαθνινπζεί λα 

απνηειεί ην θπξηφηεξν πξντφλ ηεο. Δπνκέλσο, πξηλ κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηελ 

επηρείξεζε, παξνπζηάδνληαο ηελ ηζηνξία, ην φξακα ησλ ηδξπηψλ ηεο, ηελ απνζηνιή, 

ηνπο ζηφρνπο, ηηο πνιηηηθέο θαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ηελ απαξηίδνπλ, ζα γίλεη κία 

ζχληνκε αλαθνξά ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηταο πνπ ζα βνεζήζεη λα θαηαλνήζνπκε 

θαιχηεξα ηε γεληθφηεξε πνξεία φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη θπξίσο ηε ζέζε 

ηεο ππφ κειέηε επηρείξεζεο ζε απηφλ.    
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5.2 Ο θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηΐαο  

 

ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο δξαζηεξηνπνηείηαη αμηφινγνο αξηζκφο παξαγσγηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ αθνξά κηθξνχ κεγέζνπο βηνηερλίεο (αηνκηθήο, 

νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο κνξθήο), κε κηθξή παξαγσγηθή επίδνζε. Οη κηθξνχ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο είλαη ηνπηθήο εκβέιεηαο θαη εμππεξεηνχλ ηδηψηεο θαη ηνπηθνχο 

εκπφξνπο. Ο αξηζκφο ησλ κεγάισλ βηνκεραληψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο. Οη εηαηξείεο 

απηέο δηαζέηνπλ ηα πξντφληα ηνπο θαη ιηαληθψο κέζσ δηθηχνπ θαηαζηεκάησλ θαη 

δαπαλνχλ πνζά γηα ηε πξνβνιή θαη δηαθεκηζηηθή ππνζηήξημε απηψλ. 

Οη κεγάινπ κεγέζνπο εηαηξείεο δηαζέηνπλ εθζεζηαθνχο ρψξνπο, νξγαλσκέλν δίθηπν 

δηαλνκήο ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαηαζηήκαηα εηαηξηθά, θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε ην ζχζηεκα franchising αιιά θαη ηνπηθνχο αληηπξνζψπνπο. Γξαζηεξηνπνηνχληαη 

ιηαληθψο αιιά θαη ρνλδξηθψο, θαιχπηνληαο ηηο αλάγθεο επηρεηξήζεσλ θαηαζθεπήο 

επίπισλ, μελνδνρεηαθψλ κνλάδσλ θ.α.. Σα εκπνξηθά ζήκαηα ησλ πξντφλησλ ηνπο είλαη 

αλαγλσξηζκέλα ζηελ αγνξά θαη ηα ππνζηεξίδνπλ κε δηαθεκηζηηθέο θακπάληεο. Οη 

κηθξέο βηνηερλίεο έρνπλ ζπλήζσο ηνπηθή εκβέιεηα, δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο 

ιηαληθψο, αιιά εμππεξεηνχλ θαη ηνπηθνχο εκπφξνπο επηπινπνηίαο θ.α.. Αζξνηζηηθά, νη 

βηνηερλίεο θαιχπηνπλ ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο εγρψξηαο δήηεζεο ζηξσκάησλ.  

Οξηζκέλεο επηρεηξήζεηο (θπξίσο κεγάινπ κεγέζνπο) εθηφο απφ ηελ θαηαζθεπή 

ζηξσκάησλ αζρνινχληαη θαη κε ηελ θαηαζθεπή άιισλ ζπλαθψλ πξντφλησλ 

ππλνδσκαηίνπ (ιεπθά είδε, έπηπια, καμηιάξηα θιπ). πλεπψο, νη επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζηηο παξαθάησ βαζηθέο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε 

ην πνζνζηφ πνπ θαιχπηνπλ νη πσιήζεηο ζηξσκάησλ (παξαγφκελσλ / εηζαγφκελσλ) 

ζην ζπλνιηθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ηνπο. 

 Δπηρεηξήζεηο πνπ ζρεδφλ θαη‘ απνθιεηζηηθφηεηα αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή ζηξσκάησλ (θπξίσο βηνηερλίεο) 

 Δπηρεηξήζεηο κε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα ηελ θαηαζθεπή ζηξσκάησλ, νη νπνίεο 

επεθηείλνληαη θαη ζην ρψξν ηνπ εμνπιηζκνχ ελφο δσκαηίνπ (π.ρ. ιεπθά είδε, 

έπηπια νηθηαθήο ρξήζεο, παπιψκαηα, θξεβαηνζηξψκαηα) 

 Δπηρεηξήζεηο εηζαγσγήο ζηξσκάησλ νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη γεληθφηεξα 

ζην εκπφξην εηδψλ νηθηαθνχ εμνπιηζκνχ (έπηπια, θσηηζηηθά, θ.α.) θαη ζπλήζσο 

νη πσιήζεηο ζηξσκάησλ θαιχπηνπλ κηθξφ ζρεηηθά πνζνζηφ ζην θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο. 

 



 
196 

 

5.2.1 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε 

 

Οη παξαγσγηθέο κνλάδεο ηνπ θιάδνπ πξνκεζεχνληαη πξψηεο χιεο ηφζν απφ ηελ 

εγρψξηα αγνξά φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ (θνθνθνίληθα, latex θ.α.). Ζ δήηεζε 

θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηελ εγρψξηα παξαγσγή, ηα δε εηζαγφκελα ζηξψκαηα 

θαιχπηνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. ζνλ αθνξά ηνπο 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε δήηεζε είλαη: 

 Ζ ηηκή πψιεζεο ησλ ζηξσκάησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην δηαζέζηκν εηζφδεκα αιιά 

θαη ην βηνηηθφ επίπεδν ησλ θαηαλαισηψλ.  

 Ζ εμέιημε ηνπ πιεζπζκνχ θαη ε θαηεγνξηνπνίεζε αλά νκάδεο ειηθηψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή θαη απνηειεί έλαλ πξνζδηνξηζηηθφ παξάγνληα δήηεζεο, δεδνκέλνπ 

φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο βηνινγηθέο αλάγθεο γηα θάζε επίπεδν ειηθίαο. 

 Σν κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ (αξηζκφο κειψλ), ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα (αλαιπηηθά ζηελ αλάιπζε PEST πνπ αθνινπζεί). 

 Ζ δηαθήκηζε θαηεπζχλεη, σο έλα βαζκφ, ηε δήηεζε  ζε «επψλπκα» πξντφληα θαη 

εκπνξηθά ζήκαηα αιιά θαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία πψιεζεο.  

Δλδεηθηηθά, αλαθέξνληαη ζηνηρεία γηα ηε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ ζχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ηελ θιαδηθή κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ICAP γηα 

ην θιάδν ζηξσκαηνπνηταο ην 2013. πσο ινηπφλ παξνπζηάδεηαη ζηνλ αθφινπζν 

πίλαθα: 5.1, ζεκαληηθή κείσζε παξνπζίαζε ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηξσκάησλ ην έηνο 

2012 φπνπ ην πνζνζηφ κείσζεο θπκάλζεθε ζην 66% πεξίπνπ, ζε ζρέζε κε ην 2011. 

Απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ηα πεξηνδηθά απνηεινχλ δηαρξνληθά ην 

θπξηφηεξν κέζν πξνβνιήο ησλ ζηξσκάησλ, θαιχπηνληαο ην 2012 ην 72% ηεο 

ζπλνιηθήο δαπάλεο. εκαληηθή είλαη θαη ε ζπκβνιή ηνπ Γηαδηθηχνπ (Internet) σο κέζν 

πξνβνιήο, δηαθήκηζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ θαη ην νπνίν παξαιείπεηαη ζηελ 

ελ ιφγσ κειέηε. Σέινο, ηα απνηειέζκαηα ηεο ίδηαο κειέηεο δείρλνπλ φηη ην εκπνξηθφ 

ζήκα Coco-mat απέζπαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην (38,2%) επί ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ην 2012 θαη αθνινπζνχλ ηα εκπνξηθά ζήκαηα Media Strom 

(18%), Elite Strom (5,1%) θαη Bed & Bath (3,9%).  

Πίλαθαο 5.1 : Γηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηξσκάησλ αλά δηαθεκηζηηθφ κέζν (2008-2012) 

Γηαθεκηζηηθή δαπάλε ζηξσκάησλ αλά δηαθεκηζηηθφ κέζν  

(2008 – 2012) 
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Γηαθεκηζηηθφ 

κέζν 

2008 2009 2010 2011 2012 

Σειεφξαζε 1.460.234 1.387.556 1.089.477 1.250.720 388.884 

Δθεκεξίδεο 160.021 193.267 273.578 523.330 2.586 

Πεξηνδηθά 3.815.241 3.926.900 3.667.141 3.231.283 1.231.081 

Ραδηφθσλν 746.807 103.694 292.033 42.563 82.271 

χλνιν 6.182.303 5.611.417 5.322.228 5.047.896 1.709.749 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) Media 

Services Α.Δ. 

χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία θιαδηθή κειέηε ηεο ICAP ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 θαη ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 

ζηνλ θιάδν «Καηαζθεπή ηξσκάησλ» ην 2007 δξαζηεξηνπνηνχληαη 189 επηρεηξήζεηο, 

κε ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ €125,5 εθαη. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ (68,3%) 

ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη ην 22,8% σο νκφξξπζκεο / 

εηεξφξξπζκεο. Μφλν ην 6,3% ιεηηνπξγνχζε κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο.  

 

5.2.2 Δγρψξηα παξαγσγή θαη αγνξά ζηξσκάησλ 

 

Ο θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηίαο ραξαθηεξίδεηαη σο παξαγσγηθφο, δηφηη ε δήηεζε 

θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηα εγρσξίσο παξαγφκελα πξντφληα, θαζψο ην κεηαθνξηθφ 

θφζηνο αιιά θαη ε χπαξμε θξεβαηηψλ πνιιψλ δηαζηάζεσλ δελ επλννχλ ηηο καδηθέο 

εηζαγσγέο. Ζ ηερλνγλσζία θαη ε καθξφρξνλε εκπεηξία νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

νδεγήζεη ζε πξντφληα πςειήο αηζζεηηθήο θαη ιεηηνπξγηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ε εμαγσγηθή 

επίδνζε ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλε, σο εθ ηνχηνπ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

είλαη δηαρξνληθά αξλεηηθφ. 

Μείσζε παξνπζηάδεη ε ζπλνιηθή εγρψξηα παξαγσγή ζηξσκάησλ ηελ πεληαεηία 2008-

2012. Ζ πνζφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ ζηξσκάησλ εθηηκάηαη ζε 435 ρηι. ηεκάρηα ην 

2012, θαηαγξάθνληαο κείσζε 23% ζε ζρέζε κε ην 2011. Ζ εμαγσγηθή επίδνζε ηνπ 

θιάδνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 5,5–7,5% επί ηεο 

ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηα ηειεπηαία έηε. Σελ ηξηεηία 2010–2012 νη πνζφηεηεο εμαγσγήο 

ππνινγίδνληαη ζε 33-37 ρηι. ηεκάρηα. Οη εηζαγσγέο νη νπνίεο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ 

ιίγεο εηαηξείεο εκπνξίαο θαη θαηαζθεπήο ζηξσκάησλ, θάιπςαλ ην 2012 ην 12,5% ηεο 
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ζπλνιηθήο αγνξάο. πγθεθξηκέλα, νη εηζαγσγέο ζηξσκάησλ ππνινγίδνληαη ην 2012 ζηα 

60 ρηι. ηεκάρηα. 

Γηαρξνληθή κείσζε εκθαλίδεη ην κέγεζνο ηεο ζπλνιηθήο εγρψξηαο θαηαλάισζεο 

ζηξσκάησλ (πίλαθαο 5.2 θαη δηάγξακκα 5.1). Ζ ζπλνιηθή αγνξά εθηηκάηαη ζε 462 ρηι. 

ηεκάρηα ην 2012, εκθαλίδνληαο κείσζε 23,4% ζε ζρέζε κε ην 2011.  

 

Πίλαθαο 5.2 : Δγρψξηα αγνξά ζηξσκάησλ βάζεη πνζφηεηαο (2008-2012)  

Δγρψξηα αγνξά ζηξσκάησλ βάζεη πνζφηεηαο  

(2008 – 2012) 

 

Έηνο 

 

Παξαγσγή 

 

Δηζαγσγέο 

 

Δμαγσγέο 

Φαηλνκεληθή 

θαηαλάισζε 

Ρπζκφο 

κεηαβνιήο 

2008 725.000 80.000 20.000 785.000 - 

2009 715.000 75.000 22.000 768.000 -2,17% 

2010 680.000 77.000 37.000 720.000 -6,25% 

2011 565.000 75.000 37.000 603.000 -16,25% 

2012 435.000 60.000 33.000 462.000 -23,38% 

 

 

Γηάγξακκα 5.1 : Δμέιημε ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζηξσκάησλ βάζεη πνζφηεηαο (2008-

2012) 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 
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Μείσζε παξνπζηάδεη θαη ην κέγεζνο ηεο εγρψξηαο αγνξάο ζηξσκάησλ ζε αμία (πίλαθαο 

5.3 θαη δηάγξακκα 5.2). πγθεθξηκέλα, ην 2012 ε ζπλνιηθή αμία ησλ πσιεζέλησλ 

ζηξσκάησλ ππνινγίδεηαη ζε €72 εθ., παξνπζηάδνληαο κείσζε 25,8% ζε ζρέζε κε ην 

2011. Ζ πησηηθή πνξεία ηεο αγνξάο νθείιεηαη ζηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή χθεζε 

πνπ νδεγεί ζην πεξηνξηζκφ ησλ δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ, νη νπνίνη είηε καηαηψλνπλ 

ηηο αγνξέο ηνπο, είηε ζηξέθνληαη ζε νηθνλνκηθφηεξεο ιχζεηο. Οη εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ―ζπγθξαηήζνπλ‖ ηηο απψιεηέο ηνπο θαηαθεχγνπλ ζε κεηψζεηο ηηκψλ 

κέζσ πξνζθνξψλ θαη εθπηψζεσλ. 

Πίλαθαο 5.3 : Ζ εγρψξηα αγνξά ζηξσκάησλ βάζεη αμίαο (2008-2012) 

Ζ εγρψξηα αγνξά ζηξσκάησλ βάζεη αμίαο  

(2008 – 2012) 

Έηνο Αμία (ζε €) Μεηαβνιή 

2008 118.000.000 - 

2009 115.000.000 -2,54% 

2010 109.000.000 -5,22% 

2011 97.000.000 -11,01% 

2012 72.000.000 -25,77% 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

Γηάγξακκα 5.2 : Ζ εγρψξηα αγνξά ζηξσκάησλ βάζεη αμίαο (2008-2012) 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 
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5.2.3 Μεξίδηα αγνξάο επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

 

Αμηφινγε παξνπζία έρνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο Κεξθπξατθή ηξσκαηνπνητα Φίιιηπνο 

Απισλίηεο Α.Δ.Β.Δ., ηξσκαηνπνητα Αζελψλ Greco Strom Δ.Π.Δ. θαη Linea Strom 

ΑΝΣ. Γ. Βεθηάξεο Μνλνπξφζσπε Δ.Π.Δ. .Δπίζεο, ππάξρνπλ αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ 

απέζπαζαλ κεξίδην ηεο ηάμεο ηνπ 1% - 2% επί ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο βάζε 

πνζφηεηαο (πίλαθαο 5.4). Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη: Κιηλνζηξψκ Καηζάκπα Α.Δ., 

Φηλνζηξψκ Κ. Αζαλαζφπνπινο Α.Β.Δ.Δ., Silver Strom Αθνί Θξνπβάια & Τηνί Ο.Δ. θ.α. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αμία, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξά ζηε κέζε ηηκή πψιεζεο 

ζηξσκάησλ (αλά ηεκάρην) κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ (πίλαθαο 5.5).  

Πίλαθαο 5.4 : Δθηηκψκελα κεξίδηα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ βάζε πνζφηεηαο (2012) 

Δθηηκψκελα κεξίδηα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ βάζεη πνζφηεηαο 

(2012) 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

≈15% 

CANDIA STROM ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

≈8,5% 

CHIC STROM Δ. ΚΔΛΔΗΓΖ & ΗΑ 

Ο.Δ. 

≈3% - 3,5% 

ΜΑΞΗ COCO-MAT Α.Β.&Δ.Δ. ≈2% 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ Α.Β.Δ.Δ. ≈1,5% - 2% 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ Α.Β.Δ.Δ. ≈1,5% 

THALPOS ΣΡΧΜΑΣΑ ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

≈1% 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

Πίλαθαο 5.5 : Δθηηκψκελα κεξίδηα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ βάζε αμίαο (2012) 

Δθηηκψκελα κεξίδηα νξηζκέλσλ επηρεηξήζεσλ βάζεη αμίαο 

(2012) 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

≈22% 
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CANDIA STROM ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ Α.Β.Δ.Δ. 

≈9% 

ΜΑΞΗ COCO-MAT Α.Β.&Δ.Δ. ≈5% - 5,5% 

CHIC STROM Δ. ΚΔΛΔΗΓΖ & ΗΑ 

Ο.Δ. 

≈2% - 2,5% 

THALPOS ΣΡΧΜΑΣΑ ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ Α.Β.Δ.Δ. 

≈1,5% - 2% 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ Α.Β.Δ.Δ. ≈1% - 1,5% 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

5.2.4 Πσιήζεηο επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζηξσκάησλ 

 

ηνλ πίλαθα: 5.6, παξαηίζεληαη νη πσιήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο 

ζηξσκάησλ. Απφ ηε κειέηε ηνπ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ηελ πεξίνδν 2007 – 2012 νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζεκείσζαλ πησηηθή πνξεία. Οη ζπλνιηθέο πσιήζεηο 

ππνρψξεζαλ θαηά 21,9% ην 2012 ζε ζρέζε κε ην 2011. Δμαίξεζε παξνπζηάδεη ε ππφ 

κειέηε εηαηξεία, Coco-mat, θαζψο ζεκεηψλεη αλνδηθή πνξεία ζηε δηάξθεηα ησλ εηψλ.  

 

Πίλαθαο 5.6 : Κχθινο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζηξσκάησλ (2007-2012) 

Κχθινο εξγαζηψλ επηρεηξήζεσλ παξαγσγήο ζηξσκάησλ  

(2007 – 2012) 

Δπσλπκία 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗ

Α Α.Β.Δ.Δ.  

(MEDIA 

STROM) 

 

35.538.2

25 

 

37.100.1

19 

 

37.426.6

34 

 

37.871.6

37 

 

31.054.0

58 

 

20.848.6

31 

ΜΑΞΗ COCO-

MAT Α.Β.&Δ.Δ. 

15.802.5

94 

16.613.6

13 

16.830.8

50 

16.839.2

71 

17.134.0

46 

17.511.1

41 

CANDIA 

STROM ΑΦΟΗ 

Μ. 

 

13.971.9

52 

 

15.523.0

33 

 

13.536.8

74 

 

12.839.6

85 

 

10.807.9

74 

 

7.400.00

0 
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ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗ

Α ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

2.888.31

0 

 

 

3.057.26

4 

 

 

2.643.59

5 

 

 

2.332.51

6 

 

 

1.951.88

3 

 

 

2.300.00

0 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

5.090.95

5 

 

 

3.454.76

8 

 

 

3.666.82

6 

 

 

3.276.72

0 

 

 

3.111.21

0 

 

 

2.210.00

0 

LINEA STROM 

ΑΝΣ. Γ. 

ΒΔΚΗΑΡΖ 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠ

Ζ Δ.Π.Δ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

2.972.85

1 

 

2.906.59

1 

 

2.571.49

5 

 

1.783.06

9 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

2.106.43

2 

2.151.96

0 

1.970.67

6 

1.612.37

4 

1.236.77

6 

970.000 

ΚΛΗΝΟΣΡΧΜ 

ΚΑΣΑΜΠΑ Α.Δ. 

1.098.63

6 

978.450 864.356 1.039.85

9 

834.775 650.000 

ΦΗΝΟΣΡΧΜ Κ. 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤ

ΛΟ Α.Β.Δ.Δ. 

 

975.689 

 

977.739 

 

958.184 

 

778.426 

 

584.589 

 

500.000 

ΥΑΝΣΖΡΗΓΖ Β. 

ΔΒΡΟΣΡΧΜ 

Α.Δ. 

647.729 597.623 442.735 303.765 206.328 100.000 

ΔΚΟΣΡΧΜ 

Α.Δ. 

208.594 206.493 159.722 128.699 128.699 97.153 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

ηε ζπλέρεηα, ζηνπο πίλαθεο 5.7 έσο 5.11 παξνπζηάδνληαη κεξηθνί βαζηθνί 

Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο ηνπ θιάδνπ, βάζεη δείγκαηνο 18 εηαηξεηψλ. Δθηφο απφ ηα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία, παξνπζηάδνληαη μερσξηζηά νη δείθηεο 10 εηαηξεηψλ, νη νπνίεο 
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πξαγκαηνπνίεζαλ ζπλνιηθφ θχθιν εξγαζηψλ άλσ ησλ €1,2 εθαη. ην 2011. 

πγθεθξηκέλα: 

 

Πίλαθαο 5.7 : Βαζηθνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο (2007-2011) 

Βαζηθνί Υξεκαηννηθνλνκηθνί Γείθηεο  

(2007 – 2011) 

Γείθηεο  2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΓ 

Πεξηζψξην Μηθηνχ 

Κέξδνπο (%) 

33,23 22,57 34,88 34,17 22,96 29,56 

Πεξηζψξην Κέξδνπο 

EBITDA (%) 

17,20 14,68 18,61 8,50 0,53 11,90 

Απνδνηηθφηεηα Ηδίσλ 

Κεθαιαίσλ (%) 

12,49 12,59 7,26 1,14 -0,71 6,55 

Απνδνηηθφηεηα 

Απαζρνινπκέλσλ 

Κεθαιαίσλ (%) 

 

3,41 

 

3,36 

 

1,85 

 

1,18 

 

0,44 

 

2,05 

Γεληθή Ρεπζηφηεηα 1,55 2,11 2,09 2,69 3,43 2,37 

Σακεηαθή 

Ρεπζηφηεηα 

0,20 0,34 0,26 0,36 0,90 0,41 

ρέζε Ξέλσλ πξνο 

Ίδηα Κεθάιαηα 

2,79 2,46 2,32 2,74 1,52 2,37 

Κάιπςε 

Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Γαπαλψλ 

 

3,19 

 

4,84 

 

2,40 

 

2,59 

 

4,17 

 

3,43 

Μ.Ο. Πξνζεζκίαο 

Δίζπξαμεο 

Απαηηήζεσλ 

(Ζκέξεο) 

 

173 

 

170 

 

211 

 

228 

 

214 

 

199 

Μ.Ο. Πξνζεζκίαο 

Δμφθιεζεο 

Πξνκεζεπηψλ 

(Ζκέξεο) 

 

137 

 

120 

 

135 

 

123 

 

179 

 

139 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 
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 Κεξδνθνξία: 

Πίλαθαο 5.8 : Πεξηζψξην κηθηνχ θέξδνπο (%) – Πεξηζψξην ιεηηνπξγηθνχ θέξδνπο (%) 

Δπσλπκία 2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΓ 

Πεξηζψξην Μηθηνχ Κέξδνπο (%) 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

51,11 

 

52,22 

 

 55,20 

 

51,99 

 

47,32 

 

51,57 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

11,05 6,85 9,76 11,30 17,31 11,26 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

36,48 

 

44,03 

 

43,12 

 

42,92 

 

35,65 

 

40,44 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

50,75 50,20 53,52 52,16 47,75 50,87 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

32,75 

 

 

40,00 

 

 

45,21 

 

 

41,29 

 

 

34,78 

 

 

38,81 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

34,56 

 

 

33,38 

 

 

29,93 

 

 

34,26 

 

 

35,28 

 

 

33,48 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

29,91 25,84 25,78 25,24 23,75 26,10 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

18,30 23,55 28,31 27,68 30,79 25,72 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

49,44 

 

44,63 

 

51,79 

 

45,99 

 

Μ.Γ. 

 

47,96 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ       
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ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

28,37 18,07 Μ.Γ. Μ.Γ. Μ.Γ. 23,22 

Οκάδα 10 34,27 33,88 38,07 36,98 34,08 35,45 

Οκάδα 18 33,23 22,57 34,88 34,17 22,96 29,56 

Πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ Κέξδνπο (%) 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

11,91 

 

13,10 

 

12,09 

 

8,74 

 

1,23 

 

9,41 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

-0,57 -2,94 -2,29 -1,55 2,84 -0,90 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

1,36 

 

6,22 

 

3,66 

 

4,94 

 

-6,02 

 

2,03 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

6,67 -5,51 4,02 0,69 -10,82 -0,99 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

6,50 

 

 

5,56 

 

 

7,39 

 

 

2,35 

 

 

-10,75 

 

 

2,21 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

15,58 

 

 

14,73 

 

 

7,05 

 

 

5,66 

 

 

0,97 

 

 

8,80 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

9,27 4,90 1,69 1,89 2,57 4,07 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

4,77 6,23 7,27 4,99 6,03 5,86 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

2,98 

 

2,21 

 

11,84 

 

0,41 

 

Μ.Γ. 

 

4,36 
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ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

 

3,49 

 

6,04 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

4,76 

Οκάδα 10 6,19 5,05 5,86 3,12 -1,74 3,70 

Οκάδα 18 10,23 -1,27 10,65 1,49 -9,71 2,28 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

 Ρεπζηφηεηα: 

Πίλαθαο 5.9 : Γεληθή ξεπζηφηεηα – Σακεηαθή ξεπζηφηεηα 

Δπσλπκία 2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΓ 

Γεληθή Ρεπζηφηεηα 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

1,18 

 

1,25 

 

1,11 

 

1,07 

 

1,08 

 

1,14 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

1,29 1,32 1,22 1,04 1,13 1,20 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

0,96 

 

1,59 

 

1,35 

 

1,26 

 

1,09 

 

1,25 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

1,33 1,11 1,40 1,15 0,90 1,18 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

1,29 

 

 

1,20 

 

 

1,09 

 

 

1,11 

 

 

1,84 

 

 

1,31 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

 

 

1,99 

 

 

3,13 

 

 

3,70 

 

 

3,64 

 

 

3,77 

 

 

3,24 
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Α.Δ.Β.Δ. 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

1,09 2,31 3,14 2,43 1,90 2,17 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

1,10 1,23 1,42 1,92 2,97 1,73 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

1,11 

 

1,30 

 

1,42 

 

1,38 

 

Μ.Γ. 

 

1,30 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

 

1,23 

 

1,25 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

1,24 

Οκάδα 10 1,26 1,57 1,76 1,67 1,84 1,62 

Οκάδα 18 1,55 2,11 2,09 2,69 3,43 2,37 

Σακεηαθή Ρεπζηφηεηα 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

0,53 

 

0,62 

 

0,62 

 

0,56 

 

0,60 

 

0,59 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

0,03 0,05 0,04 0,05 0,02 0,04 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

0,0018 

 

0,0044 

 

0,03 

 

0,04 

 

0,02 

 

0,02 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

0,16 0,04 0,05 0,13 0,05 0,09 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

0,14 

 

 

0,09 

 

 

0,15 

 

 

0,04 

 

 

0,28 

 

 

0,14 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

 

 

0,28 

 

 

0,28 

 

 

0,18 

 

 

0,16 

 

 

0,10 

 

 

0,20 
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ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

0,45 0,20 0,18 0,11 0,16 0,22 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

0,13 0,13 0,17 0,13 0,12 0,13 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

0,18 

 

0,13 

 

0,19 

 

0,05 

 

Μ.Γ. 

 

0,14 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

 

0,03 

 

0,03 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

0,03 

Οκάδα 10 0,19 0,16 0,18 0,14 0,17 0,17 

Οκάδα 18 0,20 0,34 0,26 0,36 0,90 0,41 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε: 

Πίλαθαο 5.10 : ρέζε μέλσλ πξνο ίδηα θεθάιαηα – θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δαπαλψλ 

Δπσλπκία 2007 2008 2009 2010 2011 ΜΟΓ 

ρέζε Ξέλσλ πξνο Ίδηα Κεθάιαηα 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

1,97 

 

2,50 

 

3,32 

 

2,65 

 

2,50 

 

2,59 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

0,82 0,80 1,23 1,68 1,54 1,21 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

3,12 

 

3,72 

 

3,91 

 

3,71 

 

4,92 

 

3,88 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

2,73 2,95 2,87 3,24 4,49 3,25 
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THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

1,68 

 

 

1,77 

 

 

2,13 

 

 

2,35 

 

 

0,80 

 

 

1,75 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

0,71 

 

 

0,60 

 

 

0,51 

 

 

0,53 

 

 

0,50 

 

 

0,57 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

1,48 1,94 1,62 1,40 1,51 1,59 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

0,75 0,62 0,54 0,40 0,23 0,51 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

3,68 

 

3,80 

 

2,76 

 

2,62 

 

Μ.Γ. 

 

3,22 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

 

4,16 

 

3,94 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

4,05 

Οκάδα 10 2,11 2,26 2,10 2,07 2,06 2,12 

Οκάδα 18 2,79 2,46 2,32 2,74 1,52 2,37 

Κάιπςε Υξεκαηννηθνλνκηθψλ Γαπαλψλ 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

3,83 

 

3,52 

 

2,90 

 

2,16 

 

1,12 

 

2,71 

ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

- 2,00 1,90 3,99 5,84 3,43 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

1,26 

 

2,69 

 

2,26 

 

2,53 

 

- 

 

2,19 

ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 3,11 0,01 2,13 1,11 - 1,59 



 
210 

 

Α.Δ.Β.Δ. 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

 

 

3,40 

 

 

2,36 

 

 

2,64 

 

 

1,75 

 

 

12,75 

 

 

4,58 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

 

7,77 

 

 

7,03 

 

 

3,66 

 

 

2,03 

 

 

0,99 

 

 

4,30 

VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

3,13 1,94 1,72 2,03 1,93 2,15 

ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

4,40 4,34 1,34 10,39 6,53 5,40 

IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

1,65 

 

1,44 

 

2,22 

 

1,09 

 

Μ.Γ. 

 

1,60 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΑΘΖΝΧΝ 

GRECO STROM 

Δ.Π.Δ. 

 

3,71 

 

7,00 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

Μ.Γ. 

 

5,36 

Οκάδα 10 3,58 3,23 2,31 3,01 4,86 3,40 

Οκάδα 18 3,19 4,84 2,40 2,59 4,17 3,43 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

 

 Καηάηαμε εηαηξεηψλ βάζεη θεξδνθνξίαο: 

Πίλαθαο 5.11 : Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ βάζε θεξδψλ EBITDA (2010-2011) 

Καηάηαμε επηρεηξήζεσλ βάζε θεξδψλ EBITDA  

(2010 – 2011) 

 

A/A 2011 

 

Δπσλπκία 

 

Κέξδε EBITDA (ζε €) 

2010 2011 
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1 

ΑΘΖΝΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

Α.Β.Δ.Δ. 

(MEDIA STROM) 

 

7.900.526 

 

5.137.245 

2 ΜΑΞΗ COCO-MAT 

Α.Β.&Δ.Δ. 

967.006 1.820.841 

3 ΔΛΗΣ ΣΡΧΜ 

Α.Δ.Β.Δ. 

1.118.970 310.567 

4 VATSINAS 

MATTRESS Α.Δ. 

203.507 234.116 

 

5 

ΚΔΡΚΤΡΑΗΚΖ 

ΣΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ 

ΦΗΛΗΠΠΟ 

ΑΤΛΧΝΗΣΖ 

Α.Δ.Β.Δ. 

 

329.292 

 

221.681 

 

6 

ΒΛΑΥΑΚΖ Δ. 

ELATIRIOSTROM 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

- 

 

136.388 

7 ΣΔΡΕΟΣΡΧΜ 

Α.Β.Δ.Δ. 

90.766 88.101 

 

8 

ΦΗΝΟΣΡΧΜ Κ. 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

73.004 

 

58.838 

 

9 

CANDIA STROM 

ΑΦΟΗ Μ. 

ΒΔΛΗΒΑΑΚΖ 

Α.Β.Δ.Δ. 

 

1.346.974 

 

50.680 

10 ΚΛΗΝΟΣΡΧΜ 

ΚΑΣΑΜΠΑ Α.Δ. 

71.793 49.067 

11 ΔΚΟΣΡΧΜ Α.Δ. -5.655 -5.755 

12 ΥΑΝΣΖΡΗΓΖ Β. 

ΔΒΡΟΣΡΧΜ Α.Δ. 

-1.614 -23.082 

 

13 

THALPOS 

ΣΡΧΜΑΣΑ 

ΚΡΔΒΑΣΗΑ 

ΜΑΞΗΛΑΡΗΑ 

 

342.101 

 

-78.725 
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Α.Β.Δ.Δ. 

DUNLOPILLO 

14 OLYMPIA STROM 

Α.Δ.Β.Δ. 

59.314 -96.954 

15 DIMSTEL STROM 

Α.Δ.Β.Δ. 

- -125.010 

16 IDEAL STROM 

ΑΦΟΗ ΚΑΡΓΑΚΟΤ 

Α.Β.Δ.Δ. 

276.114 Μ.Γ. 

Πεγή: Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 

Με ηε κειέηε ησλ παξαπάλσ ζηνηρείσλ γίλεηαη πιένλ θαηαλνεηή ε ζέζε πνπ θαηέρεη 

θάζε επηρείξεζε ζην θιάδν, πνπ ππεξέρεη θαη πνπ πζηεξεί. Αλ θαη φπσο αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, δελ είλαη δπλαηή ε θαηαγξαθή ηεο πνξείαο ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ 

κε ζπγθεθξηκέλα πνζνζηά ηα επφκελα ρξφληα, απφ έξεπλεο παξαηεξνχκε φηη ε 

εγρψξηα δήηεζε ζπλερίδεη θαη θαηά ην 2013 λα κεηψλεηαη, ιφγσ ηεο κεησκέλεο 

αγνξαζηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζνπ Διιεληθνχ λνηθνθπξηνχ. Σν 2013 παξαηεξείηαη 

θάκςε πσιήζεσλ αιιά θαη κείσζε δεκηψλ. Σν έηνο 2014 ζεκεηψλεηαη νξηαθή θάκςε 

ηεο βηνκεραλίαο ζηξσκάησλ. Χζηφζν, ν φγθνο παξαγσγήο ην 2014 παξνπζίαζε 

ζηαζεξνπνηεηηθέο ηάζεηο. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην δεθάκελν 

Ηαλνπαξίνπ-Οθησβξίνπ 2014, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2013, ε παξαγσγή 

ζηξσκάησλ κεηψζεθε κφλν θαηά 0,5%, ζε επίπεδα πνπ είλαη θαηά 30,4% ρακειφηεξα 

απφ ηα αληίζηνηρα ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2010. Αλάθακςε ηεο βηνκεραλίαο 

ζηξσκάησλ παξαηεξείηαη ην 2015 φπνπ ε παξαγσγή ζηξσκάησλ αλήιζε ζε αλνδηθή 

πνξεία. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή, ην δεθάκελν Ηαλνπαξίνπ-

Οθησβξίνπ 2015, ζε ζχγθξηζε κε ηελ ίδηα πεξίνδν ηνπ 2014, ε παξαγσγή ζηξσκάησλ 

απμήζεθε θαηά 9,3%, ζε επίπεδα πνπ είλαη θαηά 21,4% ρακειφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα 

ηεο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ 2010. Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδνηεί κία ειπηδνθφξν πνξεία γηα 

ην θιάδν πνπ αλακέλεηαη λα δηαηεξεζεί θαη ην έηνο 2016.     

 

5.3 Αλάιπζε εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο 

 

πσο έρεη αλαθεξζεί, νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο γελληνχληαη, αλαπηχζζνληαη θαη 

ιεηηνπξγνχλ ζε έλα πεξηβάιινλ πνπ θχξην γλψξηζκά ηνπ απνηειεί ν ραξαθηεξηζκφο 

«πνιπηάξαρν». Οη επηρεηξήζεηο ινηπφλ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα δξαζηεξηφηεηάο 
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ηνπο, πξέπεη λα δηεξεπλνχλ θαη λα κειεηνχλ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπο θαη ηηο 

αιιαγέο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο πξνθιήζεηο πνπ 

απνξξένπλ απφ απηφ. Έηζη ινηπφλ θαη ε COCO-MAT, αθνινπζψληαο απηή ηε ινγηθή, 

νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα θαηαλνεί ηη αιιάδεη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, πνηεο 

αιιαγέο ηελ επεξεάδνπλ θαη κε πνην ηξφπν θαη λα απνθαζίζεη πνηα ζηξαηεγηθή ζα 

αθνινπζήζεη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο αιιαγέο απηέο. Με άιια ιφγηα, κέζα 

απφ ηελ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ ηεο πεξηβάιινληνο, ζα κπνξέζεη λα αληηιεθζεί ηηο 

παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη απεηιέο, αλαπηχζζνληαο απνηειεζκαηηθέο αληηδξάζεηο 

πνπ ζα ηεο εμαζθαιίζνπλ αξρηθά ηελ επηβίσζε θαη κεηέπεηηα ηε βειηίσζή ηεο.  

Ζ αλάιπζε ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη, γίλεηαη κε ηε 

κειέηε ησλ πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθφ-πνιηηηζκηθψλ θαη ηερλνινγηθψλ 

παξαγφλησλ, γλσζηή θαη σο αλάιπζε PEST.  

 

5.3.1 Πνιηηηθφ πεξηβάιινλ (Political environment) 

 

Σν πνιηηηθφ πεξηβάιινλ δηαδξακαηίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηηο ελέξγεηέο ηνπο. Σν πνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ πεξηιακβάλεη ιφγνπ ράξε, ηε θπβεξλεηηθή ζηαζεξφηεηα, ηε θνξνινγία, ηα 

δηαηάγκαηα, ηηο δηάθνξεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο, ξπζκηζηηθέο αξρέο ή ην ζχληαγκα. Σν 

πνιίηεπκα θαηά βάζε αιιά θαη ε θπβέξλεζε κηαο ρψξαο παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ζε εζληθφ επίπεδν. χκθσλα κε δηεζλείο νξγαληζκνχο, 

εθζέζεηο θαη έγθπξνπο δηεζλείο αλαιπηέο, ην κείδνλ πξφβιεκα ηεο Διιάδαο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, είλαη ε έιιεηςε πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο. Αιιαγέο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο 

απέλαληη ζηε βηνκεραλία κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο κε πνηθίινπο ηξφπνπο 

φπσο κέζσ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ειέγρσλ, ηεο χπαξμεο θξαηηθψλ κνλνπσιίσλ αιιά 

θαη ηηο πινπνηνχκελεο απνθξαηηθνπνηήζεηο.307  

ηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηθξαηεί κηα  θπβεξλεηηθή αζηάζεηα, ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο αιιά θαη ηεο επηηήξεζεο πνπ πθίζηαηαη απφ ηελ επξσπατθή 

έλσζε, ηελ επξσπατθή θεληξηθή ηξάπεδα θαη ην Γηεζλέο λνκηζκαηηθφ ηακείν. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη απφ ην 2009 κέρξη θαη ην 2014 ππάξρεη κηα ηαξαρψδεο 

θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ιφγσ ησλ ζπλερφκελσλ αιιαγψλ ησλ 
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 Νηθφιανο Β. Γεσξγφπνπινο, ―ηξαηεγηθφ κάλαηδκελη‖, Γ‘ Έθδνζε, Δθδφζεηο: Μπέλνπ, Αζήλα 2013  
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θπβεξλεηηθψλ απνθάζεσλ. Οη δηαδνρηθέο εθινγηθέο αλακεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζηελ Διιάδα ην 2015 δεκηνπξγνχλ έλα θιίκα αβεβαηφηεηαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο νη 

νπνίεο δελ είλαη δπλαηφ λα πξνγξακκαηίζνπλ λέεο επελδχζεηο ζηελ αγνξά ή λα 

πξνσζήζνπλ έλα λέν πξντφλ ή ππεξεζία. Δπίζεο, νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, ηδίσο 

φηαλ απηέο είλαη ζπλερφκελεο, απνηεινχλ έλα «πνιηηηθφ θίλδπλν». Σέινο, αμίδεη λα 

αλαθεξζεί φηη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο επεξεάδεη ηε θαηαλάισζε. 

Ζ Διιάδα, καδί κε ηηο Κάησ Υψξεο, ηε Γαιιία, ηελ Ηζπαλία, ηελ Κχπξν θαη ηελ Σνπξθία 

πεξηιακβάλεηαη ζηηο ρψξεο ησλ νπνίσλ πνζνζηφ 50%-60% ησλ πνιηηψλ εθηηκά φηη ην 

πνιηηηθφ ηνπο πεξηβάιινλ είλαη αζηαζέο.308  

Δθηφο φκσο απφ ην αξλεηηθφ ζηνηρείν ηεο πνιηηηθήο αζηάζεηαο ζηε ρψξα καο, 

επηπξφζζεην βάξνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά ηνπο πνιίηεο, απνηεινχλ θαη νη 

αιιαγέο ζηε θνξνινγία. Απφ ηελ αξρή ηεο πεξηφδνπ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

παξαηεξείηαη ζπλερφκελε κεηαβνιή ζηε θνξνινγία ηφζν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη 

ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε αγνξαζηηθή δχλακε θαη ησλ 

δχν. Γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη ζηαδηαθή κείσζε ηνπ 

ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ησλ θεξδψλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ. ζνλ 

αθνξά ηα λνηθνθπξηά παξαηεξείηαη απφ ην 2009 έσο ην 2014 αχμεζε ζην Φ.Π.Α., κε ην 

δείθηε λα θζάλεη ζην 23%. Δπίζεο, ην φξην ζην αθνξνιφγεην έρεη κεησζεί ζεκαληηθά, 

λέεο έθηαθηεο εηζθνξέο ζε άηνκα κε εηζφδεκα άλσ ησλ 12000€ ην ρξφλν, ε αχμεζε ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ 

νξίνπ ζηνλ θφξν αθηλήησλ έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα λα δεκηνπξγνχλ κεγάιεο δπζθνιίεο ζηα 

ειιεληθά λνηθνθπξηά, πεξηνξίδνληάο ηα θαη κεηψλνληαο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε. 

Απηφ έρεη θαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ αληίθηππν ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη θπζηθά δελ ζα 

κπνξνχζε λα κείλνπλ αλεπεξέαζηεο θαη νη επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη πψιεζεο 

ζηξσκάησλ. ε φ,ηη αθνξά ηελ Διιάδα, έλαο ζηνπο δχν δειψλεη κείσζε ηεο 

αγνξαζηηθήο ηνπ δχλακεο ζπγθξηηηθά κε πέξπζη, ελψ ζηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία 

θαίλνληαη ζεκάδηα βειηίσζεο αιιά ε κεηνχκελε αγνξαζηηθή δχλακε παξακέλεη 

θπξίαξρε. 

 

Αθφκε, πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ πνιηηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ θαη νη 

ξπζκηζηηθέο αξρέο. πγθεθξηκέλα, ε Γεληθή Γξακκαηεία Καηαλαισηή (Γ.Γ.Κ.) είλαη ε 

αξκφδηα αξρή γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηφζν ηνπ πξντφληνο, φζν θαη ησλ πξψησλ 

πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαγσγή ηνπ. χκθσλα κε ηελ Γ.Γ.Κ. πξντφληα πνπ 

θάλνπλ ρξήζε ηνπ φξνπ «νηθνινγηθφ»  θαη  ηα νπνία  είηε δελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα 
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 http://www.kathimerini.gr/307467/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/to-politiko-perivallon-ephreazei-

thn-katanalwsh 
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πηζηνπνηεηηθά είηε δελ επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηνχλ απηφ ηνλ φξν, επεηδή δελ 

ππάξρνπλ νηθνινγηθά θξηηήξηα αμηνιφγεζεο. Πξνθεηκέλνπ  φκσο λα  ελεκεξσζνχλ  θαη 

λα  επαηζζεηνπνηεζνχλ  νη  θαηαλαισηέο έγθαηξα θαη λα 

πξνζηαηεπζνχλ  άκεζα θαη  απνηειεζκαηηθά  ηα νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα,  ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή εγθαηλίαζε πξηλ απφ ιίγν δηάζηεκα, κία λέα πξσηνβνπιία 

επηθνηλσλίαο. Πξνρψξεζε ζηελ  έθδνζε  πξνεηδνπνηεηηθνχ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε βάζε θαη ηε δηεζλή εκπεηξία  ππάξρνπλ  ζνβαξέο ελδείμεηο 

ρξήζεο κε ηεθκεξησκέλσλ ή αθφκε θαη αλαιεζψλ ηζρπξηζκψλ. Ζ δεκνζίεπζή 

ηνπο  γίλεηαη κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.efpolis.gr θαη θνηλνπνηείηαη ζηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο309. Δπίζεο, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ απφ ζηξψκαηα 

πνπ έθεξαλ ςεπδψο ην ηίηιν νηθνινγηθφ, ε επηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ 

ίδξπζε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1980/2000 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Ηνπιίνπ 2000, πεξί αλαζεσξεκέλνπ θνηλνηηθνχ ζπζηήκαηνο 

απνλνκήο νηθνινγηθνχ ζήκαηνο χζηεξα απφ δηαβνπιεχζεηο κε ην ζπκβνχιην 

νηθνινγηθήο ζήκαλζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Γεδνκέλνπ φηη ε θπξίαξρε ηάζε ζηηο 

κέξεο καο είλαη κηα επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί ―θηιηθά‖ πξνο ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, νη 

επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ζπρλά γηα ηε ζρεηηθή λνκνζεζία ζε ηνπηθφ θαη 

δηεζλέο επίπεδν. 

 

Σέινο, ζηε ρψξα καο ππάξρεη θαη ε επηηξνπή αληαγσληζκνχ, κηα ξπζκηζηηθή αξρή πνπ 

ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμήο θαη έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ επνπηεία ησλ εμαγνξψλ 

θαη ησλ ζπγρσλεχζεσλ πνπ έρνπλ ζαλ ζηφρν ηε κείσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζην 

θιάδν. Έηζη απνθεχγεηαη ην κνλνπψιην θαη νη ζπγρσλεχζεηο ή εμαγνξέο γίλνληαη κφλν 

ζε πεξίπησζε πνπ ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ δελ νδεγείηαη ζε κείσζε. 

 

5.3.2 Οηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ (Economical environment) 

 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ απνηειεί κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο κεηαβιεηέο θαζψο 

επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηηο επηρεηξήζεηο, ηφζν πνπ κπνξεί θαη λα θαζνξίζεη 

αθφκε θαη ηελ χπαξμή ηνπο. Παξάγνληεο ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο κπνξεί λα 

είλαη ηα επηηφθηα, ν πιεζσξηζκφο, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ή ην Α.Δ.Π.. Ζ δηαξθήο 

πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ λα εληνπίζνπλ ηηο ελδερφκελεο νηθνλνκηθέο κεηαβνιέο 
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κέζσ θαηάιιεισλ κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ, απνδεηθλχεη έκπξαθηα ηελ ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο.    

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηελ Διιάδα, νη δχζθνιεο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο έρεη 

εηζέιζεη, δελ ζα κπνξνχζαλ λα αθήζνπλ αλεπεξέαζηεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο. Οη έληνλεο 

πνιηηηθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο επέθεξαλ ηελ εθαξκνγή ησλ capital controls ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 2015, πξνθαιψληαο θαηαζηξνθηθέο επηπηψζεηο ζην εκπφξην. χκθσλα κε ηελ 

ΔΛΣΑΣ, ηνλ κήλα Ηνχιην ε ζπλνιηθή αμία ησλ εηζαγσγψλ – αθίμεσλ κεηψζεθε θαηά 

32% ελψ ε ζπλνιηθή αμία ησλ εμαγσγψλ - απνζηνιψλ κεηψζεθε θαηά 8%. Σν ίδην έηνο, 

ζεκεηψζεθαλ ζθιεξά δεκνζηνλνκηθά κέηξα απφ ηηο ειιεληθέο θπβεξλήζεηο, πνπ 

νδήγεζαλ ηελ νηθνλνκία ηεο ρψξαο ζε ηεξάζηηα χθεζε θαη επέθεξαλ κείσζε ηνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ Διιήλσλ θαηαλαισηψλ θαη ζπλαθφινπζα, ηε κείσζεο 

δήηεζεο πνιιψλ πξντφλησλ, αλάκεζα ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα ζηξψκαηα. 

χκθσλα κε ηα εηήζηα ζηνηρεία πνπ αλαθνίλσζε ε ΔΛΣΑΣ, ην ΑΔΠ ην 2015 

δηακνξθψζεθε ζηα 185 δηζ. επξψ, έλαληη 185,5 δηζ. επξψ πνπ ήηαλ ην 2014. Οη 

επελδχζεηο ππνρψξεζαλ θαηά 13,1% ην 2015 έλαληη ηνπ 2014 θαη ππνρψξεζαλ ζε 

επίπεδα ρακειφηεξα ησλ 20 δηζ. επξψ. Δηδηθφηεξα, δηακνξθψζεθαλ ζηα 19,4 δηζ. 

επξψ ην 2015, φηαλ ην 2014 ήηαλ ζηα 22,4 δηζ. επξψ. Σελ ίδηα ψξα, ε ζπλνιηθή 

θαηαλάισζε αλήιζε ζηα 168,2 δηζ. επξψ, έλαληη 167,8 δηζ. επξψ ην 2014, 

παξνπζηάδνληαο κηθξή άλνδν ηεο ηάμεο ηνπ 0,2%. Ζ δεκφζηα θαηαλάισζε παξέκεηλε 

ζηαζεξή ζηα 39,9 δηζ. επξψ, ελψ ε ηδησηηθή θαηαλάισζε απμήζεθε ειαθξψο (0,3%) θαη 

δηακνξθψζεθε ζηα 128,2 δηζ. επξψ. Οη εμαγσγέο ππνρψξεζαλ ζηα 53,4 δηζ. επξψ, 

έλαληη 55,5 δηζ. επξψ ην 2014, θαηαγξάθνληαο πηψζε 3,8%, ελψ νη εηζαγσγέο 

κεηψζεθαλ θαηά 6,9% θαη αλήιζαλ ζηα 56,3 δηζ. επξψ. Ζ εμέιημε απηή νδήγεζε ζε 

πεξηνξηζκφ ηνπ εκπνξηθνχ ειιείκκαηνο ζηα 2,9 δηζ. επξψ ην 2015, έλαληη 4,9 δηζ. επξψ 

πνπ ήηαλ ην 2014. Χζηφζν ε βειηίσζε απηή πξνήιζε ιφγσ ηεο ζεκαληηθήο κείσζεο 

ησλ εηζαγσγψλ. Πέξαλ απηψλ, ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο, ην ΑΔΠ δηακνξθψζεθε ζηα 

176 δηζ. επξψ ην 2015, φηαλ ην 2014 ήηαλ ζηα 177,5 δηζ. επξψ, παξνπζηάδνληαο 

κείσζε 0,9% (φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα 5.12). χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ, πησηηθά θηλήζεθαλ θαη νη επηδνηήζεηο επί ηεο παξαγσγήο, νη νπνίεο ην 2015 

αλήιζαλ ζηα 4,2 δηζ. επξψ απφ 4,5 δηζ. επξψ ην 2014, ζεκεηψλνληαο κείσζε 5,3%310. 

Παξφια απηά, ε Διιεληθή νηθνλνκία επέδεημε αμηνζεκείσηε αλζεθηηθφηεηα ην 2015 θαη 

ηα πξνβιεπφκελα απνηειέζκαηα γηα ην 2016 αλακέλεηαη λα είλαη ειπηδνθφξα 311 . 

                                                           
310

http://www.kathimerini.gr/851904/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-02-h-yfesh-gia-to-2015-

symfwna-me-thn-elstat 

311
 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/el_en.pdf 

http://www.kathimerini.gr/851904/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-02-h-yfesh-gia-to-2015-symfwna-me-thn-elstat
http://www.kathimerini.gr/851904/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/sto-02-h-yfesh-gia-to-2015-symfwna-me-thn-elstat
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πγθεθξηκέλα, ν Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ), κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο εμακεληαίαο έθζεζήο ηνπ (OECD Economic Outlook) δειψλεη πσο 

δηαθαίλνληαη αηζηφδνμα λέα. πγθεθξηκέλα, πξνβιέπεηαη αλάθακςε ηεο Διιεληθήο 

νηθνλνκίαο θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016 θαη ξπζκφο αλάπηπμεο 1,9% γηα ην 

2017.  

  

 

Πίλαθαο 5.12 : Πξνβιέςεηο γηα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο Διιάδαο απφ ηελ εηήζηα 

έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

Δπξσπατθέο Οηθνλνκηθέο Πξνβιέςεηο Άλνημε 2016 

Πξνβιέςεηο γηα ηελ Διιάδα 2014 2015 2016 2017 

Αχμεζε ηνπ ΑΔΠ (%, ζε εηήζηα 

βάζε) 
0,7 -0,2 -0,3 2,7 

Πιεζσξηζκφο (%, ζε εηήζηα βάζε) -1,4 -1,1 -0,3 0,6 

Αλεξγία (%) 26,5 24,9 24,7 23,6 

Ηζνδχγην θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

(% ηνπ ΑΔΠ) 
-3,6 -7,2 -3,1 -1,8 

Αθαζάξηζην δεκφζην ρξένο (% ηνπ 

ΑΔΠ) 
180,1 176,9 182,8 178,8 

Ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ 

(% ηνπ ΑΔΠ) 
-3,0 -0,2 0,6 1,3 

Πεγή: http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_el.htm 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ, ν ξπζκφο αλάπηπμεο πξνβιέπεηαη λα γίλεη ζεηηθφο ζην 

δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2016, κεηά απφ κία βαζηά θαη παξαηεηακέλε χθεζε, θαζψο ε 

αλάθακςε ηεο εκπηζηνζχλεο εληζρχεη ηηο επελδχζεηο θαη ηε θαηαλάισζε θαη ε 

βειηησκέλε αληαγσληζηηθφηεηα απμάλεη ηηο εμαγσγέο. Γηα ην ζχλνιν ηνπ 2016, 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/greece_el.htm
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πξνβιέπεηαη κηθξή κείσζε ηνπ ΑΔΠ (Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Πξντφληνο) θαηά 0,2% 

κεηά ηε κείσζή ηνπ θαηά 0,3% ην 2015.  

Γηα ηελ αλεξγία, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη είλαη αθφκε πνιχ πςειή θαη πξνθαιεί ζνβαξά 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα, αιιά ππνρσξεί ζηαδηαθά. Σν πνζνζηφ αλεξγίαο αλακέλεηαη λα 

κεησζεί θέηνο ζην 24,7% απφ 24,9% ην 2015, ζπλερίδνληαο ηε πησηηθή πνξεία πνπ 

ζεκείσζε ην 2015, ηεο ηάμεσο ηνπ 1,6% αθνχ απφ 26,5% ην 2014 ζεκείσζε 24,7 ην 

2015. Αθφκε, γηα ην 2017 εθηηκάηαη πεξαηηέξσ απνθιηκάθσζή ηνπ ζην 

23,6%. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην πνζνζηφ αλεξγίαο ησλ γπλαηθψλ (27,6%) 

είλαη ζεµαληηθά πςειφηεξν απφ ησλ αλδξψλ (19,4%). Σν πςειφηεξν πνζνζηφ 

αλεξγίαο παξαηεξείηαη ζηνπο λένπο ειηθίαο 15-24 εηψλ (49,1%), ην νπνίν ζηηο λέεο 

γπλαίθεο θζάλεη ζην 52,5%312.  

 

Γηα ην δεκφζην ρξένο, ν ΟΟΑ αλαθέξεη φηη είλαη αθφκε πνιχ πςειφ θαη φηη είλαη 

απαξαίηεηε κία πεξαηηέξσ ειάθξπλζή ηνπ. Σν ηεξάζηην βάξνο ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

ππνλνκεχεη ηηο επελδχζεηο θαη ηελ εκπηζηνζχλε, θαζηζηψληαο αλαγθαία θάπνηαο 

κνξθήο πξφζζεηε ειάθξπλζε ηνπ ρξένπο (γηα παξάδεηγκα, κε ηελ επηκήθπλζε ησλ 

ιήμεσλ). Αθφκε, πξνζζέηεη φηη επηηπρείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηε κείσζε ησλ 

αθαζάξηζησλ ρξεκαηνδνηηθψλ αλαγθψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζα κπνξνχζαλ λα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηηο κεζνπξφζεζκεο πξννπηηθέο, αληηκεησπίδνληαο ηνπο 

θηλδχλνπο βησζηκφηεηαο ηνπ ρξένπο. Με βάζε ηνλ νξηζκφ ηνπ Μάαζηξηρη, ην δεκφζην 

ρξένο αλακέλεηαη λα κεησζεί ειαθξά ζην 176,9% ηνπ ΑΔΠ θέηνο θαη ζην 172,7% ην 

2017 απφ 177,4% ην 2015. 

   

ζνλ αθνξά ηνλ πιεζσξηζκφ, ε έθζεζε αλαθέξεη φηη νη απμήζεηο ζηνλ ΦΠΑ ζα 

εληζρχζνπλ πξνζσξηλά ηνλ πιεζσξηζκφ ην 2016, αιιά απηφο ζα παξακείλεη αξλεηηθφο 

ή θνληά ζην κεδέλ, ιφγσ ηεο πνιχ ραιαξήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Ο ΟΟΑ 

πξνβιέπεη κεδεληθφ πιεζσξηζκφ γηα ην 2017 (ελαξκνληζκέλνο δείθηεο ηηκψλ 

θαηαλαισηή), ελψ γηα ηνλ απνπιεζσξηζηή ηεο ηδησηηθήο θαηαλάισζεο πξνβιέπεη φηη 

ζα είλαη ζεηηθφο θαη ζα δηακνξθσζεί ζην 0,5% ην επφκελν έηνο. Γηα ην ηζνδχγην 
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ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, ν ΟΟΑ πξνβιέπεη έιιεηκκα 1,6% ηνπ ΑΔΠ θέηνο θαη 

έιιεηκκα 0,9% ην 2017 έλαληη ειιείκκαηνο 0,1% ην 2015313. 

 

ζνλ αθνξά ηελ ζηξσκαηνπντία, ε εμαγσγηθή επίδνζε ηνπ θιάδνπ είλαη αξθεηά 

πεξηνξηζκέλε, θαζψο ε δήηεζε θαιχπηεηαη θπξίσο απφ ηα εγρσξίσο παξαγφκελα 

πξντφληα. Χο εθ ηνχηνπ ην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη δηαρξνληθά αξλεηηθφ. Πιεξνθνξίεο 

απφ ηε ηειεπηαία κειέηε ηνπ θιάδνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013 απφ ηελ εηαηξεία 

ICAP, ζεκεηψλνπλ φηη ε ζπλνιηθή παξαγσγή ζηξσκάησλ παξνπζηάδεη κείσζε  ηελ 

πεληαεηία 2008-2012. Ζ πνζφηεηα ησλ παξαγφκελσλ ζηξσκάησλ εθηηκάηαη ζε 435 ρηι. 

ηεκάρηα ην 2012, θαηαγξάθνληαο κείσζε 23% ζε ζρέζε κε ην 2011. Ζ εμαγσγηθή 

επίδνζε ηνπ θιάδνπ, φπσο ήδε αλαθέξακε, είλαη πεξηνξηζκέλε, θαζψο 

αληηπξνζσπεχεη πνζνζηφ 5,5% - 7,5% επη ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο. Σελ ηξηεηία 

2010-2012 νη πνζφηεηεο εμαγσγήο ππνινγίδνληαη ζε 33-37 ρηι. ηεκάρηα.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζνχκε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ θιάδνπ ηεο ζηξσκαηνπνηίαο, 

πξέπεη λα ηα ζπγθξίλνπκε κε ηα αληίζηνηρα νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ρψξαο γηα ηα 

ζπγθεθξηκέλα έηε. Γηα ην ιφγν απηφ παξαηίζεληαη ζην παξάξηεκα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο αλαιπηηθφο πίλαθαο κε ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηεο ρψξαο απφ ην 2009 θαη 

έπεηηα.   

 

 

5.3.3 Κνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ (Sociocultural environment) 

 

Σν θνηλσληθν-πνιηηηζηηθφ πεξηβάιινλ παξφηη κπνξεί λα θαίλεηαη ιηγφηεξν ζεκαληηθφ ζε 

ζρέζε κε ην νηθνλνκηθφ θαη ην πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, απνηειεί θαίξην ζεκείν γηα θάζε 

επηρείξεζε. ηνηρεία ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηεινχλ ην ζχλνιν 

ησλ αμηψλ, ησλ ηδαληθψλ θαη ησλ άιισλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ δηαθξίλνπλ ηα κέιε κηαο 

νκάδαο απφ κία άιιε θαη ζα πξέπεη λα δηεξεπλνχληαη απφ θάζε επηρείξεζε πνπ 

επηζπκεί λα επηβηψζεη θαη λα εμειηρζεί.  Οη επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα παξαηεξνχλ 

ζπλέρεηα ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη λα είλαη ελήκεξεο γηα ηα δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε νκάδαο, δηφηη κηα απφθιηζε απφ ην θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά 
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απνδεθηφ ελδέρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο ίδηεο314. Θα πξέπεη 

λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά ζρεηηθά κε ην πψο απηνί νη παξάγνληεο ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο. Μεξηθά παξαδείγκαηα απηψλ 

ησλ παξαγφλησλ είλαη ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, ε αιιαγή ζην ηξφπν δσήο, ε δχλακε 

ηνπ εηζνδήκαηνο, ε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν, ν θαηαλαισηηζκφο, ε 

θνηλσληθή ππεπζπλφηεηα, ε θνηλσληθφηεηα θ.ιπ. 

 

Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ θνηλσληθν-πνιηηηζηηθνχ πεξηβάιινληνο απνηειεί ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα, πνπ είλαη ην εηζφδεκα πνπ έρνπλ νη πνιίηεο ζηε δηάζεζε ηνπο θαη 

κπνξνχλ λα ην θαηαλαιψζνπλ ή λα ην απνηακηεχζνπλ. Πεξηζζφηεξν απφ έλα ηέηαξην 

κεηψζεθε ην δηαζέζηκν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζηελ Διιάδα απφ ηηο αξρέο ηνπ 2007 

έσο ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2015, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο 

πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). χκθσλα κε έξεπλα γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ζηα Διιεληθά λνηθνθπξηά, ην δηαζέζηκν θαηά θεθαιήλ 

εηζφδεκα ζηελ Διιάδα κεηψζεθε θαηά 27,5% ηελ πεξίνδν 2007-2015315.  

ζνλ αθνξά ηε ζηξσκαηνπνητα, νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ θιάδν 

εμαξηψληαη άκεζα θαη γηα απηφ κειεηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά παξάγνληεο φπσο ην 

κέγεζνο ησλ λνηθνθπξηψλ (αξηζκφο κειψλ), ε ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα αιιά θαη ην βηνηηθφ 

επίπεδν ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ. Σν ζηξψκα ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο βαζηθέο 

αλάγθεο κίαο θαηνηθίαο θαη δελ πεξηνξίδεηαη ζηελά ζε κία κφλν ειηθηαθή νκάδα, θαζφηη 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ην πην λέν, κέρξη ην γεξαηφηεξν. Παξφια απηά φκσο, παξαηεξείηαη 

φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ πσιήζεσλ ζηξσκάησλ αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 30 – 

50. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφιπηα ινγηθφ αλ ππνινγίζνπκε φηη ζε απηή ηελ ειηθηαθή 

νκάδα πξαγκαηνπνηνχληαη νη πεξηζζφηεξνη γάκνη, πνπ ζπλεπάγεηαη λέα λνηθνθπξηά θαη 

αγνξά ζηξψκαηνο, ή νη πεξηζζφηεξεο γελλήζεηο πνπ αξγφηεξα ζα ζπληειέζνπλ αχμεζε 

ζηηο πσιήζεηο ζηξσκάησλ.  

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ν πίλαθαο 5.13 πνπ δείρλεη ηνλ πιεζπζκφ ηεο Διιάδαο αλά 

νκάδα ειηθίαο γηα ην 2011 ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
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Πίλαθαο 5.13 : Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαηά νκάδεο ειηθηψλ (2011) 

Τπνινγηδφκελνο πιεζπζκφο ηεο Διιάδαο θαηά  

νκάδεο ειηθηψλ (2011) 

Ζιηθηαθή Οκάδα χλνιν 

0-14 1.622.675 

15-24 1.146.600 

25-39 2.423.271 

40-54 2.492.329 

55-64 1.382.145 

65-79 1.630.652 

80 θαη άλσ 592.395 

χλνιν 11.290.067 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. παξαηεξείηαη φηη:  

 Σν 66% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο αλήθεη ζηελ ειηθηαθή νκάδα 15-64 

εηψλ. Σν γεγνλφο απηφ είλαη πνιχ ζεηηθφ γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο 

θαζψο απνηειεί θαη ηε θπξίαξρε αγνξά ζηφρν (target group) ηεο. 

 Σν 14% πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ είλαη θάησ απφ 15 εηψλ θαη πνζνζηφ ηεο 

ηάμεο ηνπ 20% είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ. 

Αλαιπηηθά, ν θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηίαο επεξεάδεηαη απφ ην κέγεζνο ησλ 

λνηθνθπξηψλ, θαζφηη φζα πεξηζζφηεξα κέιε έρεη έλα λνηθνθπξηφ, ηφζα πεξηζζφηεξα 

ζηξψκαηα ζα έρεη αλάγθε. Δπεξεάδεηαη αθφκε απφ ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ 

πιεζπζκνχ, θαζψο αλάινγα κε ηελ ειηθία πξνθχπηνπλ θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

(γάκνο, γέλλεζε, κεηαθφκηζε) πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο επεξεάδνπλ ηε δήηεζε ηνπ ελ ιφγν 

πξντφληνο. Πνιχ ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηνπ θιάδνπ απνηειεί ε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, θαζψο ε δεκηνπξγία λέσλ θαηνηθηψλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζπλεπάγεηαη αγνξά ζηξψκαηνο (πίλαθαο: 5.14 θαη δηάγξακκα 5.3). Σέινο, ην ζπλνιηθφ 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα επεξεάδεη θπζηθά ηνλ θιάδν θαζψο αλ ιφγνπ ράξε κεησζεί 

αηζζεηά ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, νη θαηαλαισηέο κπνξεί ελδερνκέλσο λα κελ κπνξνχλ 

λα απνθχγνπλ ηελ αγνξά ζηξψκαηνο ζε πεξίπησζε λέαο θαηνηθίαο (φπνπ δελ έρνπλ 

ζηξψκα απφ πξηλ), αιιά ζίγνπξα ζα απνθχγνπλ κία ελδερφκελε αγνξά ζηξψκαηνο γηα 

αληηθαηάζηαζε ηνπ παιηνχ. Γειαδή ζα επηκεθχλνπλ ην θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο θαη 

ζα θαζπζηεξήζνπλ ηελ αλαλέσζή ηνπ. 
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Πίλαθαο 5.14 : Αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ  

Έηνο 
 

Νέεο θαηνηθίεο 

2004 122.148 

2005 195.207 

2006 125.387 

2007 103.865 

2008 79.601 

2009 61.490 

2010 52.325 

2011 29.974 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

 

 

Γηάγξακκα 5.3 : Αξηζκφο λέσλ θαηνηθηψλ  

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή 

 

5.3.4 Σερλνινγηθφ πεξηβάιινλ (Technological environment) 

 

Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ είλαη απηφ πνπ επηδέρεηαη ηηο πην γξήγνξεο κεηαβνιέο. Οη 

ηερλνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο πνπ έρνπλ λα 
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πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη πιηθά316. Σν ηερλνινγηθφ πεξηβάιινλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ην ζπλζέηνπλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη πνιχ ζνβαξά ππφςε ζηε δηακφξθσζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηεο επηρείξεζεο. Μπνξεί αθφκα λα επεξεάζνπλ ηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο 

θάζε εηαηξείαο αιιά θαη λα αιιάμνπλ ηειείσο ηνλ αληαγσληζκφ κέζα ζην θιάδν. 

χκθσλα κε κειέηεο ε ζέζε ηεο Διιάδαο ζην ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο είλαη θάπσο 

βειηησκέλε ζε ζρέζε κε παιαηφηεξα έηε, αλ αλαινγηζηεί θαλείο θαη ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε, αιιά δε βξίζθεηαη αθφκε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα 

κειεηνχλ πνιχ πξνζεθηηθά ηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο, δηφηη κπνξεί λα απνηειέζνπλ ην 

θιεηδί ηεο επηηπρίαο ή ν δξφκνο γηα ηελ απνηπρία. πγθεθξηκέλα, κία λέα ηερλνινγία 

πνπ ζα πηνζεηεζεί απφ κηα επηρείξεζε κπνξεί λα ηελ θάλεη λα μερσξίζεη θαη λα 

δηαθξηζεί απφ ηηο ππφινηπεο, δεκηνπξγψληαο αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ζηελ 

πεξίπησζε φκσο πνπ ε επηρείξεζε δελ πξνζαξκνζηεί άκεζα θαη επηηπρεκέλα, 

ππάξρεη ν θίλδπλνο λα απνθιεηζηεί απφ ηηο ππφινηπεο.   

 

Ο θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηταο είλαη ζε πνιχ θαιφ επίπεδν φζνλ αθνξά ηελ 

ηερλνινγία. Οη πεξηζζφηεξεο «κεγάιεο» επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ 

κεραλήκαηα ηερλνινγηθήο ππεξνρήο, ζχγρξνλεο κεραλέο ζρεδίαζεο, θαηαζθεπήο, 

ειεθηξνληθήο εληνιήο θαη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα παθεηαξίζκαηνο. Πξνθεηκέλνπ 

λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ απαηηεηηθή αγνξά ζηξσκάησλ ηεο ρψξαο, νη επηρεηξήζεηο έρνπλ 

επελδχζεη ζε κεραλήκαηα ηα νπνία έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο εμεηδηθεπκέλεο απηέο 

αλάγθεο. Δπίζεο ε ρξήζε λέσλ, πνηνηηθά αλψηεξα πιηθψλ θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε ζην ρψξν ηεο 

παξαγσγήο ζηξσκάησλ. Πνιιέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ έρνπλ εθκεηαιιεπηεί 

αληαγσληζηηθά ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη έρνπλ απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα, θαζφηη νη κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο αδπλαηνχλ λα αθνινπζήζνπλ. 

 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, εζηηάδνληαο ζηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο, επελδχνπλ 

πνιιά ρξήκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R&D) πξνθεηκέλνπ λα 

εμειίμνπλ ηφζν ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο, φζν θαη ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Δπίζεο, 

νη επηρεηξήζεηο εληάζζνπλ ζηε ιεηηνπξγία ηνπο ηε ρξήζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ θαζηζηνχλ ηε δηαρείξηζε ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο απνηειεζκαηηθφηεξε θαη 

κεηψλνπλ ην θφζηνο. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επελδχνπλ αθφκε ζηελ ειεθηξνληθή 

ηερλνινγία, κε θχξην εθπξφζσπν ηελ έληαμε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηξφπνπ πψιεζεο.  
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5.4 Αλάιπζε ηνπ Άκεζνπ, ή Αληαγσληζηηθνχ, ή Μίθξν-πεξηβάιινληνο  

 

ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ πνπ 

κφιηο πξνεγήζεθε, δξαζηεξηνπνηείηαη κηθξφο ζρεηηθά αξηζκφο κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, 

αιιά αμηφινγνο αξηζκφο κηθξψλ επηρεηξήζεσλ βηνηερληθνχ ραξαθηήξα. Ζ κειέηε ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιφ ηεο, δελ ζα ήηαλ απφιπηα νξζή αλ γηλφηαλ 

ζχγθξηζε κεηαμχ φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θαζφηη αλαθεξφκαζηε ζε επηρεηξήζεηο 

δηαθνξεηηθνχ εχξνπο πξντφλησλ, δηαθνξεηηθήο ρξεζηκνπνηνχκελεο ηερλνινγίαο θαη 

άιισλ ζηνηρείσλ πνπ ηηο θάλεη λα δηαθνξνπνηνχληαη θαη θαζηζηνχλ ηε ζχγθξηζή ηνπο 

αλαπνηειεζκαηηθή. Με άιια ιφγηα, ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ηνπ θιάδνπ ηεο 

ζηξσκαηνπνηίαο ζην ζχλνιφ ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ψζηε λα δψζεη κηα επαξθή 

θαη αληηπξνζσπεπηηθή απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο νη δηαθνξέο πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο, δειαδή ν θιάδνο 

ηεο ζηξσκαηνπνηίαο είλαη αλνκνηνγελήο. Λχζε ζην πξφβιεκα θαιείηαη λα δψζεη ε 

χπαξμε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ (strategic groups), νη νπνίεο δηαρσξίδνπλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ βάζε ησλ πιένλ θξίζηκσλ ζηξαηεγηθψλ κεηαβιεηψλ. 

Πξνηνχ ινηπφλ πξαγκαηνπνηεζεί ην ππφδεηγκα ηνπ Porter ζε έλαλ θιάδν πνπ νη 

επηρεηξήζεηο ηνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνγέλεηα, είλαη απαξαίηεηε ε δηάθξηζε ησλ 

ελ ιφγσ επηρεηξήζεσλ ζε ζηξαηεγηθέο νκάδεο. Με απηφ ηνλ ηξφπν νη επηρεηξήζεηο 

θαηαηάζζνληαη ζε δηάθνξεο νκάδεο, θάζε νκάδα εθ ησλ νπνίσλ απαξηίδεηαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φζνλ αθνξά ηε δνκή, ην 

πξνζαλαηνιηζκφ θαη ηνπο ζηφρνπο, κε απνηέιεζκα λα εληνπίδνληαη νη επηρεηξήζεηο πνπ 

αληαγσλίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη ε ζχγθξηζή ηνπο νδεγεί ζε νξζά απνηειέζκαηα.      

 

5.4.1 ηξαηεγηθέο νκάδεο ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο 

 

Τπάξρνπλ πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

λα νξίζνπλ ηε ζπιινγή επηρεηξήζεσλ ζε κηα ζηξαηεγηθή νκάδα. Ζ επηινγή ησλ 

κεηαβιεηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ 

είλαη πνιχ θξίζηκνο παξάγνληαο, γη‘ απηφ θαη ε ρξεζηκνπνίεζε κεηαβιεηψλ πνπ δελ 

είλαη ηφζν ζεκαληηθέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ζηξαηεγηθέο νκάδεο πνπ δελ 

δηαθνξνπνηνχλ κε ην θαιχηεξν ηξφπν ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδνληαη ζην θιάδν.  
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πλεπψο, ε επηινγή ησλ κεηαβιεηψλ πξέπεη λα γίλεηαη έπεηηα απφ πνιχ κειέηε θαη 

πξνζνρή. 

ζνλ αθνξά ηνλ ππφ κειέηε θιάδν, πνιχ ζεκαληηθή κεηαβιεηή ε νπνία είλαη ζίγνπξα 

απαξαίηεηε γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ε έκθαζε ζηε ποιόηηηα ηοσ προχόνηος. Ζ 

πνηφηεηα είλαη πξσηαξρηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αγνξά ελφο ζηξψκαηνο θαη φιεο νη 

επηρεηξήζεηο αλεμαηξέησο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζε απηή. Παξά ην γεγνλφο απηφ, 

ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθχκαλζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ αλά επηρείξεζε ιφγσ 

δηαθνξεηηθήο ηερλνγλσζίαο, δηαθνξεηηθψλ πξψησλ πιψλ, δηαθνξεηηθήο ηερλνινγίαο θαη 

θπξίσο δηαθνξεηηθψλ θεθαιαίσλ. Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ δηαζέηνπλ κεηαμχ 

ηνπο ίδηα πξντφληα σο πξνο ηελ πνηφηεηα θαη απηφ έγθεηηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη δελ 

δηαζέηνπλ φιεο ηα ίδηα θεθάιαηα, δελ έρνπλ ην ίδην νηθνλνκηθφ ππφβαζξν ψζηε λα 

επελδχζνπλ πςειά πνζά γηα λέα κεραλήκαηα, έκπεηξν πξνζσπηθφ θαη πνηνηηθέο 

πξψηεο χιεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, κηθξφηεξεο θπξίσο επηρεηξήζεηο, θπζηθά κε χπαξμε 

εμαηξέζεσλ, επεηδή δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ «κεγαιχηεξσλ», 

πξνβαίλνπλ ζε κείσζε ηηκψλ, ε νπνία νδεγεί ζε έλαλ θαχιν θχθιν. 

Ζ δεχηεξε κεηαβιεηή, ε νπνία φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αλάιπζε ηνπ θιάδνπ, είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

δαπαλνχλ πςειά ρξεκαηηθά πνζά γηα δηαθήκηζε, είλαη η αναγνφριζιμόηηηα ηης 

μάρκας (brand). Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο, 

αλεμαξηήησο θιάδνπ, εζηηάδνπλ πνιχ ζην λα είλαη αλαγλσξίζηκε ε κάξθα ηνπο θαη γηα 

ηνλ ιφγν απηφ δαπαλνχλ πνζά γηα δηαθήκηζε ζε δηάθνξα κέζα φπσο ηειεφξαζε, 

ξαδηφθσλν θαη Internet. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ φηαλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα πξντφλ ην 

κπαιφ ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλφ λα νδεγείηαη απηφκαηα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν brand, εθεί 

έγθεηηαη θαη ε επηηπρία ηεο επηρείξεζεο πνπ ην έρεη θαηνξζψζεη. Πνιπάξηζκα είλαη ηα 

παξαδείγκαηα επηρεηξήζεσλ πνπ ελψ παξείραλ έλα πνιχ θαιφ πξντφλ, δελ κπφξεζαλ 

λα ην πνπιήζνπλ δηφηη δελ εζηίαζαλ ζηελ επηθνηλσλία κε ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα θαηαλνήζνπκε ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαγλσζηκφηεηαο ηνπ 

πξντφληνο, απνηειεί ηε δεχηεξε κεηαβιεηή κε ηελ νπνία ζα ραξηνγξαθήζνπκε ηηο 

επηρεηξήζεηο ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (δηάγξακκα 5.4).              
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Αλαγλσζηκφηεηα  

κάξθαο  

 

 Τ 

Φ 

Ζ 

Λ 

Ζ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Υ 

 Α 

Μ 

 Ζ 

 Λ 

 Ζ 

       ΥΑΜΖΛΖ                                                                                        ΤΦΖΛΖ                                                                                                               

Πνηφηεηα πξντφληνο 

Γηάγξακκα 5.4 : Απεηθφληζε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ζηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο 

 

 

 

ΑΘΘΝΑΙΚΘ 
ΣΡΩΜΑΣΟΠΟΙΙΑ 
(MEDIA STROM) 

 
COCO MAT 

CANDIA STROM 
ELITE STROM 
ΚΕΡΚΤΡΑΙΚΘ 

THALPOS 
DIMSTEL, VATSINAS 

LINEA STROM 

 

ΒΛΑΧΑΚΘ 
OLYMPIA STROM 

SLEEP WELL, BOX STROM, 
ΓΡΘΓΟΡΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΑΣΑΙΟΤ 

ΧΑΝΣΘΡΙΔΘ, 
ΣΕΡΗΟΣΡΩΜ 

IDEAL STROM, GRECO 
STROM 

ΚΛΙΝΟΣΡΩΜ 
ΦΙΝΟΣΡΩΜ 
ΕΚΟΣΡΩΜ 
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5.4.2 Αλάιπζε ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ηνπ θιάδνπ ζηξσκαηνπνηίαο 

 

Ζ ραξηνγξάθεζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ είλαη έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν θαη 

παξέρεη πνιιέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο, φζν θαη γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θιάδνπ. Απφ ηε παξαπάλσ ινηπφλ απεηθφληζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ ηνπ θιάδνπ 

ηεο ζηξσκαηνπνηίαο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα ζπκπεξάζκαηα: 

 Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη πάλσ δεμηά απνηειείηαη απφ δχν κεγάιεο, 

εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, νη νπνίεο είλαη ε Αζελατθή ζηξσκαηνπνηία, 

γλσζηή θαη σο Media strom θαη ε Coco mat. Οη δχν απηέο επηρεηξήζεηο είλαη νη 

πιένλ θνξπθαίεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν κε ην φλνκά ηνπο λα εκθαλίδεηαη ζηηο 

πξψηεο ζέζεηο ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θιάδνπ θαη φια απηά 

φρη ηπραία. Οη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ εξγνζηάζηα κε άξηηα 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, κεραλήκαηα ηειεπηαίαο ηερλνινγίαο, ηα νπνία 

θξνληίδνπλ ζπλερψο λα αλαλεψλνπλ θαη εηδηθφ ηκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο 

πνπ δηαθπιάζζεη ην θαιφ απηφ απνηέιεζκα θαη ην εμειίζζεη. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξνπκε φηη θαη νη δχν έρνπλ απνζπάζεη αξθεηέο πηζηνπνηήζεηο θαη βξαβεία 

γηα ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο. Δπηπιένλ, θξνληίδνπλ ψζηε φια απηά λα 

επηθνηλσλνχληαη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κέζσ δηαθήκηζεο, δηάθνξσλ 

ελεξγεηψλ φπσο δηάθνξα events ζηα νπνία ε κάξθα ηνπο θηγνπξάξεη κε εκθαλή 

ηξφπν. Κνηλά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο απνηεινχλ αθφκε ε κεγάιε γεσγξαθηθή 

θάιπςε θαη ην κεγάιν εχξνο πξντφλησλ πνπ πξνζθέξνπλ, νη ζπγθεθξηκέλεο 

δχν επηρεηξήζεηο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε παξαπάλσ ηνπ ελφο θιάδνπ δίλνληάο 

ηνπο πεξηζζφηεξν επειημία θαη δπλαηφηεηα εμέιημεο. Σέινο, νκνηφηεηα 

παξνπζηάδνπλ φζνλ αθνξά θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπο, θαζψο εζηηάδνπλ ζηε 

παξνρή πςειήο πνηφηεηαο πξντφληνο αλεμαξηήηνπ ηηκήο.  

 

 Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν (πάλσ) απνηειείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ έλα θαιφ πνηνηηθά πξντφλ, αιιά δελ έρνπλ ηα κέζα 

γηα λα επηηχρνπλ ηε πνηφηεηα θαη ηελ αλαγλσζηκφηεηα ησλ παξαπάλσ δχν. 

Δπηρεηξήζεηο φπσο ε Candia, ε Elite, ε Linea θαη ε Κεξθπξατθή ζηξσκαηνπνηία 

είλαη αξθεηά γλσζηέο ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη έρνπλ ραξάμεη ηε δηθή ηνπο 

επηηπρεκέλε πνξεία. Δπηπιένλ, δηαζέηνπλ αμηφινγν εχξνο πξντφλησλ θαη 

αξθεηά θαηαζηήκαηα.  

 



 
228 

 

 Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν (θάησ) απνηειείηαη απφ 

επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθά πνηνηηθφ πξντφλ, πνπ φκσο δελ 

είλαη ηφζν γλσζηφ ζην επξχ θνηλφ. Οη επηρεηξήζεηο ηεο νκάδαο έρνπλ 

ηππνπνηεκέλε παξαγσγή θαη ην εχξνο ησλ πξντφλησλ ηνπο δελ είλαη κεγάιν, 

αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ είλαη θαη κηθξφ. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεηψζνπκε 

φηη κεξηθέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο δελ 

αζρνινχληαη κφλν κε ηα ζηξψκαηα, αιιά επεθηείλνληαη θαη ζε άιια πξντφληα 

φπσο ιφγνπ ράξε ε Φηλνζηξσκ παξέρεη εμνπιηζκφ χπλνπ. 

 

 Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη θάησ αξηζηεξά απνηειείηαη απφ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο βηνηερληθνχ ραξαθηήξα, αηνκηθήο κνξθήο. Οη κηθξέο απηέο 

επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπλήζσο ηνπηθή εκβέιεηα θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο 

ιηαληθψο. Δπίζεο, ζηε πξνζπάζεηά ηνπο λα αληαγσληζηνχλ ηνπο «κεγάινπο» 

ηνπ θιάδνπ, ζέηνπλ ρακειέο ηηκέο. ιεο καδί έρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ κεξίδην 

αγνξάο απέλαληη ζηνπο κεγάινπο ηνπ θιάδνπ, αιιά θαζεκία μερσξηζηά 

ζπλήζσο δελ έρεη ηε θαιχηεξε θεξδνθνξία.  

 

Όζηεξα ινηπφλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ πνπ πξνεγήζεθε, 

κπνξνχκε λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο θαη λα θάλνπκε 

νξζέο ζπγθξίζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ ζα καο νδεγήζνπλ ζε αμηφινγα απνηειέζκαηα. 

κσο, εχινγα δηαπηζηψλεη θαλείο φηη θάζε επηρείξεζε ζα ήζειε λα αλήθεη ζηελ 

ζηξαηεγηθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθνπλ νη επηρεηξήζεηο Media strom θαη Coco mat. Κάηη 

ηέηνην φκσο δελ είλαη εχθνια εθηθηφ θαζφηη ππάξρνπλ ηα ιεγφκελα «εκπφδηα 

θηλεηηθφηεηαο» ηα νπνία δπζθνιεχνπλ κία επηρείξεζε λα κεηαθηλεζεί ζε κία άιιε 

ζηξαηεγηθή νκάδα, ρσξίο θπζηθά απηφ λα είλαη απαγνξεπηηθφ.  Δκπφδηα θηλεηηθφηεηαο, 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζην θεθάιαην 3, κπνξεί λα είλαη νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, ε 

δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο κεηαθίλεζεο, ην απαηηνχκελν θεθάιαην, ε 

πξφζβαζε ζηα θαλάιηα δηαλνκήο θ.α..  

 

5.4.3 Δκπφδηα θηλεηηθφηεηαο  

 

Ζ ζηξαηεγηθή νκάδα κε ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο είλαη ε νκάδα πνπ 

απνηειείηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο Media strom θαη COCO-MAT, γεγνλφο απφιπηα ινγηθφ 
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θαζφηη νη δχν απηέο επηρεηξήζεηο απνηεινχλ εγέηηδεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Ζ 

εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ ζπληειεί ζηελ χπαξμε πνιχ κεγάισλ εκπνδίσλ 

θηλεηηθφηεηαο γηα κία επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο νκάδα 

θαζφηη: 

 Σφζν ε Media strom, φζν θαη ε COCO-MAT έρνπλ θαηαθέξεη λα αλαπηχμνπλ 

οικονομίες κλίμακας. Με άιια ιφγηα, νη δχν απηέο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξα πξντφληα κε ιηγφηεξα ρξήκαηα, αθνχ 

θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα ελφο πξντφληνο πνπ παξάγεηαη, ην θφζηνο ηεο 

παξαγφκελεο κνλάδαο κεηψλεηαη. πλεπψο, κία επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα 

εηζέιζεη ζε απηή ηε ζηξαηεγηθή νκάδα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη κεγάιν 

θεθάιαην. 

 

 Οη απαιηήζεις ζε κεθάλαια γηα λα εηζέιζεη κία επηρείξεζε ζηε ζηξαηεγηθή 

νκάδα ηεο Media strom θαη COCO-MAT είλαη πνιχ πςειέο θαζφηη νη 

παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ δχν απηψλ επηρεηξήζεσλ είλαη κεγαιχηεξεο θαη 

πην ζχγρξνλεο απφ ηηο παξαγσγηθέο εγθαηαζηάζεηο ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ, 

κε απνηέιεζκα ηα νηθνλνκηθά κεγέζε θαη νη νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο πνπ 

ρξεηάδεηαη λα μνδέςνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο λα είλαη πνιχ κεγάια. 

Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ κεγάιε αλαγλσζηκφηεηα νη ελ ιφγν 

επηρεηξήζεηο μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα ζε δξαζηεξηφηεηεο κάξθεηηλγθ, ηα νπνία 

ζπληεινχλ ζε πςειφηεξεο απαηηήζεηο ζε θεθάιαην. 

 

 ζνλ αθνξά ηα κανάλια διανομής, νη δχν επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ πνιπάξηζκα 

θαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θαζψο θαη αξθεηά franchise 

θαηαζηήκαηα θαη shop in shop, γεγνλφο πνπ απνηειεί αλαζηαιηηθφ παξάγνληα 

γηα κία επηρείξεζε πνπ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο νκάδα θαη 

πζηεξεί ζε αξηζκφ θαηαζηεκάησλ ή γεσγξαθηθή θάιπςε.  

 

 Σφζν ε Media strom, φζν θαη ε COCO-MAT εζηηάδνπλ πνιχ ζηε 

διαθοροποίηζη ηοσ προχόνηος. Πξνζθέξνπλ ζηξψκαηα πςειήο πνηφηεηαο 

θαη ηερλνγλσζίαο πνπ δηαθνξνπνηνχληαη θαη μερσξίδνπλ απφ ηα ππφινηπα. 

Κάζε κία απφ ηηο δχν δηαζέηεη ηε δηθή ηεο κνλαδηθή γθάκα ζηξσκάησλ, 

εζηηάδνληαο εθηφο απφ ηε πνηφηεηα θαη ζηε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ κε ζηξψκαηα θαηαζθεπαζκέλα ψζηε λα είλαη αλαηνκηθά θαη 

νξζνπεδηθά. 
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 Αθφκε, ζεκαληηθφ ζηνηρείν ησλ δχν επηρεηξήζεσλ είλαη θαη νη δηάθνξεο 

ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ, φπσο πξνζθνξέο, δψξα θαη εγγπήζεηο πνπ 

απνηεινχλ κόζηος μεηακίνηζης γηα ηνπο πειάηεο θαη εκπνδίδνπλ ηε 

κεηαζηξνθή ηνπο ζε άιιε επηρείξεζε. Ζ χπαξμε ηνπ θφζηνπο κεηαθίλεζεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθφ εκπφδην θηλεηηθφηεηαο θαζψο νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο 

αδπλαηνχλ λα αληαγσληζηνχλ ηηο παξαπάλσ πξνζθνξέο θαη δψξα.   

Σα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο πνπ κφιηο αλαθέξζεθαλ δελ έρνπλ ηελ ίδηα έληαζε θαη ην ίδην 

κέγεζνο γηα φιεο ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο. πγθεθξηκέλα, είλαη πην εχθνιν λα κεηαθηλεζεί 

κηα επηρείξεζε απφ ηε ζηξαηεγηθή νκάδα κε ηηο επηρεηξήζεηο φπσο ε Candia strom θαη 

ε Elite strom απφ φηη νη επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ. Απηφ ζπκβαίλεη 

γηαηί νη επηρεηξήζεηο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο έρνπλ κεγαιχηεξε 

αλαγλσξηζηκφηεηα, πεξηζζφηεξα θεθάιαηα λα δηαζέζνπλ, θαιχηεξν δίθηπν δηαλνκήο, 

θαιχηεξε πνηφηεηα πξντφληνο θαη κπνξνχλ πην εχθνια λα δεκηνπξγήζνπλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζε άιιε ζηξαηεγηθή 

νκάδα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ είλαη πην εχθνιν γηα κία επηρείξεζε ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο 

πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν, θάησ ηνπ δηαγξάκκαηνο 5.4 λα κεηαθηλεζεί ζηε ζηξαηεγηθή 

νκάδα πνπ βξίζθεηαη ε Candia strom θαη ε Elite strom απφ ην λα κεηαθηλεζεί κηα 

επηρείξεζε απφ ηελ νκάδα ησλ επηρεηξήζεσλ φπσο Βιαράθεο θαη Αλαζηαζίνπ.   

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φιεο νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

βξίζθνληαη ή φρη ζηελ ίδηα ζηξαηεγηθή νκάδα, αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο, αιιά ζε 

δηαθνξεηηθή εκβέιεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξεία Αλαζηαζίνπ αληαγσλίδεηαη ιφγνπ 

ράξε κε ηελ Candia, αιιά φρη κε ηελ ίδηα έληαζε πνπ αληαγσλίδεηαη κε ηελ Βιαράθεο, ε 

νπνία είλαη θνληά σο πξνο ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαη ηνπο πφξνπο ηεο. Δπηπιένλ, πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην δηάγξακκα 5.4 δελ είλαη ζηαηηθφ, αιιά ηξνπνπνηείηαη κε ην πέξαο 

ησλ εηψλ δηφηη ν θιάδνο εμειίζζεηαη, λέεο επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη ζην θιάδν, ελψ 

άιιεο απνρσξνχλ ή θαηνξζψλνπλ λα μεπεξάζνπλ ηα εκπφδηα θηλεηηθφηεηαο θαη λα 

κεηαθηλεζνχλ ζε άιιεο ζηξαηεγηθέο νκάδεο.  

 

5.5 Τπφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter 

 

Αθνχ ινηπφλ έγηλε ε απεηθφληζε ησλ ζηξαηεγηθψλ νκάδσλ, έρνπκε κία πην ιεπηνκεξή 

εηθφλα ηνπ θιάδνπ ηεο ζηξσκαηνπνηίαο. Μπνξνχκε πιένλ λα δνχκε πνηεο επηρεηξήζεηο 

είλαη «θνληά», δειαδή εκθαλίδνπλ ζρεηηθά θνηλή ζηξαηεγηθή θαη επνκέλσο 

αληαγσλίδνληαη άκεζα κεηαμχ ηνπο θαη γεληθά κπνξνχκε λα δνχκε πσο θαηαλέκνληαη νη 
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επηρεηξήζεηο, ηη απήρεζε έρνπλ ζηνλ θιάδν θαη πσο ηηο αληηιακβάλεηαη ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ. κσο ε αλάιπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο γηα 

νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζρεηίδεηαη κε ηελ εθηίκεζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο αληαγσληζκνχ 

ηνπ δεδνκέλνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ ζηνλ νπνίν αλήθεη ε επηρείξεζε. Ζ ειθπζηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξννπηηθή θεξδνθνξίαο πνπ έρεη κηα επηρείξεζε, ε νπνία 

αληαγσλίδεηαη ζην ζπγθεθξηκέλν θιάδν. 317  Σν θαηά πφζν είλαη ειθπζηηθφο ή φρη ν 

θιάδνο απνδεηθλχεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ πέληε δπλάκεσλ ηνπ Porter, 

ην νπνίν θαη ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα πξνθεηκέλνπ λα δνχκε αλ ν θιάδνο ηεο 

ζηξσκαηνπνηίαο είλαη ειθπζηηθφο θαη ζπλεπψο αμίδεη κία λέα επηρείξεζε λα εζηηάζεη 

ζηελ είζνδν ηεο ζε απηφλ, ή αλ δελ είλαη ειθπζηηθφο θαη ε είζνδνο ζε απηφλ είλαη 

απνηξεπηηθή. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ φκσο 

δελ ζα καο δψζεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα γηα ηνπο ίδηνπο ιφγνπο πνπ ζπληέιεζαλ 

λα δεκηνπξγήζνπκε ηηο ζηξαηεγηθέο νκάδεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα 

εζηηάζνπκε ζε κία ζηξαηεγηθή νκάδα θάζε θνξά θαη λα ζεσξήζνπκε φηη νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη κφλν απηέο απνηεινχλ ηνλ θιάδν. ηε ζπγθεθξηκέλε ινηπφλ 

κειέηε, επεηδή ε επηρείξεζε πνπ ζα εμεηαζζεί ζηε ζπλέρεηα, ζα είλαη απφ ηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη ε Media strom θαη ε COCO-MAT ζεσξήζεθε ζθφπηκν 

λα εμεηαζζεί κε ην ππφδεηγκα ηνπ Porter ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή νκάδα. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, ην ππφδεηγκα ησλ πέληε δπλάκεσλ πνπ δηακνξθψλνπλ ηελ έληαζε θαη ηε 

θχζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζα εθαξκνζηεί φρη ζε νιφθιεξν ηνλ θιάδν αιιά ζηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ καο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ.  

χκθσλα κε ηνλ Porter, θάζε επηρείξεζε ελδηαθέξεηαη γηα ην επίπεδν θαη ηελ έληαζε 

ηνπ αληαγσληζκνχ κέζα ζην θιάδν, ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη. πσο αλαθέξακε 

θαη ζην θεθάιαην 3, νη παξάγνληεο - δπλάκεηο πνπ θαζνξίδνπλ ην επίπεδν ηεο έληαζεο 

κέζα ζε έλαλ θιάδν είλαη νη εμήο: 
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                                                                                     Απεηιή εηζφδνπ  

                                                                                     λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 

 

                   Γηαπξαγκαηεπηηθή                                     Γηαπξαγκαηεπηηθή 

                   δχλακε                                                       δχλακε 

                   πξνκεζεπηψλ                                             αγνξαζηψλ 

                                                   

                                                           

 

                                                                                      Απεηιή απφ  

                                                                                      ππνθαηάζηαηα  

                                                                                      πξντφληα 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.5 : Τπφδεηγκα ηνπ Porter γηα ηελ ζηξαηεγηθή νκάδα ηεο Media strom θαη 

COCO-MAT 

 

 

 

 

 

Πικανοί 

Νζο - ειςερχόμενοι 

Media strom 

COCO-MAT 

Αγοραςτζσ:  
Ξενοδοχεία, 
Νοςοκομεία, 
τρατιωτικζσ 

μονάδεσ, Ιδιώτεσ, 
κ.α. 

Προμθκευτζσ:   
Εγχώριεσ ι ξζνεσ 

επιχειριςεισ 
πρώτων υλών 

(latex, ελατιρια, 
υφάςματα, κ.α.) 

Τποκατάςτατα: 
Δεν υπάρχουν 

άμεςα  
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5.5.1 Απεηιή εηζφδνπ λέσλ επηρεηξήζεσλ  

 

πσο έρεη αλαθεξζεί θαη ζην θεθάιαην 3, ε απεηιή εηζφδνπ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε 

θξαγκψλ εηζφδνπ, θαζψο θαη απφ ηελ αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 

αληαγσληζηψλ. Οη θξαγκνί εηζφδνπ κπνξεί λα είλαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο, απαηηήζεηο ζε 

θεθάιαηα γηα ηελ είζνδν, δηαθνξνπνίεζε πξντφληνο, πξφζβαζε ζε θαλάιηα δηαλνκήο, 

κεηνλεθηήκαηα θφζηνπο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο θαη θπβεξλεηηθή πνιηηηθή.  

πσο παξαηεξείηαη ηα ηέζζεξα πξψηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ θξαγκνχο εηζφδνπ γηα 

ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, έρνπλ αλαιπζεί εθηελψο πξνεγνπκέλσο ζηελ αλάιπζε ησλ 

εκπνδίσλ θηλεηηθφηεηαο, ζπλεπψο έρεη γίλεη αληηιεπηή ε έλλνηά ηνπο. Αμίδεη φκσο λα 

αλαθεξζεί φηη αλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ήζειαλ λα κεηαθηλεζνχλ ζε απηή ηε 

ζηξαηεγηθή νκάδα ήηαλ δχζθνιν, γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζα είλαη αθφκε πην δχζθνιν 

λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν, θαζφηη ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ απφ ηελ αξρή ηφζν ηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο, ή λα αλαπηχμνπλ απφ ην κεδέλ ηα θαλάιηα δηαλνκήο ηνπο, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ήδε ππάξρνπζεο επηρεηξήζεηο. κσο ζηνπο θξαγκνχο εηζφδνπ 

ζπλαληάκε θαη δχν λέεο έλλνηεο, νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. πγθεθξηκέλα: 

 Μεηνλεθηήκαηα θφζηνπο αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 

Έλα αθφκε πνιχ ηζρπξφ εκπφδην πνπ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ νη λενεηζεξρφκελεο 

ζην θιάδν επηρεηξήζεηο είλαη ε καθξφρξνλε παξνπζία ησλ ήδε ππαξρνπζψλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν γλσξίδνπλ ην 

know-how ηεο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο, ην ηξφπν πξφζβαζεο ζε πξψηεο χιεο, ηε 

θακπχιε εκπεηξίαο, έρνπλ γλψζε ηνπ θιάδνπ θαη δηαζέηνπλ ηδηφθηεηε ηερλνινγία 

παξαγσγήο. Σα ζηνηρεία απηά είλαη πνιχ ζεκαληηθά θαη απνηεινχλ κεηνλέθηεκα 

θφζηνπο ην νπνίν δεκηνπξγεί θξαγκνχο εηζφδνπ γηα έλαλ λενεηζεξρφκελν ζην θιάδν 

θαη πφζν κάιινλ γηα ηελ είζνδφ ηνπ ζηε ζηξαηεγηθή νκάδα πνπ βξίζθεηαη ε Media 

strom θαη ε COCO-MAT.   

 Κπβεξλεηηθή πνιηηηθή 

Ζ θπβέξλεζε κπνξεί λα πεξηνξίζεη ή αθφκα θαη λα εκπνδίζεη ηελ είζνδν λέσλ 

επηρεηξήζεσλ ζην θιάδν. Κάζε επηρείξεζε νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ζε θάπνηεο 

δηαδηθαζίεο γηα λα εηζέιζεη ζε έλαλ θιάδν. Απηφ ζπλήζσο γίλεηαη κέζσ αδεηψλ θαη 

δηαθφξσλ απαηηήζεσλ. ηνλ εμεηαδφκελν θιάδν δελ ππάξρεη εκπφδην θπβεξλεηηθήο 

πνιηηηθήο. θπζηθά ππάξρεη κηα ηππηθή δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη 
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λενεηζεξρφκελνη, ψζηε λα εηζέιζνπλ ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο, αιιά δελ ππάξρεη 

παξεκπφδηζε απφ ηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή. Ζ θπβέξλεζε, σζηφζν, έρεη ζέζεη αξκφδηα 

ξπζκηζηηθή αξρή, φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ (αλάιπζε PEST), ηελ Γεληθή 

Γξακκαηεία Καηαλαισηή (Γ.Γ.Κ.) γηα ηνλ έιεγρν πνηφηεηαο ηφζν ηνπ πξντφληνο, φζν θαη 

ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαγσγή ηνπ.  

πλεπψο, απφ ηελ αλάιπζε δηαπηζηψλνπκε φηη ηα εκπφδηα ή αιιηψο νη θξαγκνί 

εηζφδνπ πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο είλαη πνιχ 

ηζρπξά, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηελ απεηιή απφ λενεηζεξρφκελεο επηρεηξήζεηο 

ρακειή. 

 

5.5.2 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε πξνκεζεπηψλ 

 

Οη πξνκεζεπηέο απνηεινχλ ηνπο θχξηνπο ζπλεξγάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα ήηαλ 

σθέιηκν λα δηαζέηνπλ θαιέο ζρέζεηο καδί ηνπο θαζψο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ιεηηνπξγία θαη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θιάδνπ. Οη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ πςειή 

ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ν κηθξφο αξηζκφο ή ε 

ζπγθέληξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ, φηαλ δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηεο πεγέο 

αλεθνδηαζκνχ, φηαλ ην πξντφλ ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ζπνπδαίν/δηαθνξνπνηεκέλν, 

φηαλ ππάξρεη πςειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο πξνο άιινπο πξνκεζεπηέο, φηαλ νη 

πξνκεζεπηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο πξνο ηα εκπξφο θαη φηαλ νη πειάηεο 

ησλ πξνκεζεπηψλ δελ είλαη ζεκαληηθνί γη απηφλ. Αο δνχκε ινηπφλ ηη γίλεηαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο ππφ κειέηε ζηξαηεγηθήο νκάδαο. 

 Αξηζκφο πξνκεζεπηψλ 

Πξνκεζεπηέο ησλ επηρεηξήζεσλ ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο πνπ απνηεινχλ ε Media 

strom θαη ε COCO-MAT είλαη εγρψξηεο θαη μέλεο επηρεηξήζεηο πξψησλ πιψλ φπσο 

είλαη ιφγνπ ράξε ηα ειαηήξηα, latex, πθάζκαηα, θνθνθνίληθαο, θπζηθφ θανπηζνχθ, 

καιιί, βακβάθη θαη άιια πνιιά. Ο αξηζκφο ησλ πξνκεζεπηψλ ησλ πξψησλ πιψλ δελ 

κπνξεί λα ζεσξεζεί κηθξφο. Σν γεγνλφο απηφ επηηξέπεη θαη ζηηο δχν επηρεηξήζεηο λα 

δηαπξαγκαηεχνληαη θαιχηεξεο ηηκέο, πνηνηηθφηεξα πιηθά θαη επηπξφζζεηα νθέιε. 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ δηεπζπληηθφ ζηέιερνο ηεο COCO-

MAT, ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα έρεη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πξνκεζεπηψλ γηα ηνπο 

παξαπάλσ ιφγνπο πνπ αλαθέξζεθαλ, αιιά θπξίσο επεηδή αξθεηνί απφ ηνπο 
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πξνκεζεπηέο ηεο είλαη ζε ρψξεο εμαηξεηηθά αζηαζήο φπσο ξη Λάλθα, Ηλδνλεζία, 

Μαιεζία, νπφηε θξνληίδεη λα δηαζθαιίζεη φηη ππάξρνπλ ελαιιαθηηθέο ιχζεηο. 

 Μνλαδηθφηεηα πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο 

Σν πξντφλ πνπ πξνζθέξνπλ νη πξνκεζεπηέο δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο 

κνλαδηθφ. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο έρνπκε 

κεγάιε πνηθηιία πξψησλ πιψλ (ειαηήξηα, latex, πθάζκαηα, θνθνθνίληθαο, θπζηθφ 

θανπηζνχθ, καιιί, βακβάθη θαη άιια πνιιά), ε νπνία κεηψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 Κφζηνο κεηαθίλεζεο 

ε πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε αιιάμεη έλαλ πξνκεζεπηή ηεο, αθφκε θαη λα βξεη 

άκεζα αληηθαηαζηάηε, ζα πξέπεη λα πεξάζεη έλα δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν ζηάδην 

πξνζαξκνγήο. Απηφ θαιείηαη θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ηνπο αγνξαζηέο θαη δελ κπνξεί 

λα ζεσξεζεί κηθξφ. Φπζηθά, ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε φπνπ νη ππφ κειέηε 

επηρεηξήζεηο ηεο ζηξαηεγηθήο νκάδαο έρνπλ ηεξάζηην κέγεζνο, ην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

δελ ζα είλαη ηφζν κεγάιν φζν ζα ήηαλ ζε θάπνηα επηρείξεζε άιιεο ζηξαηεγηθήο 

νκάδαο ηνπ θιάδνπ. Σφζν ε Media strom, φζν θαη ε COCO-MAT είλαη πνιχ θαιά 

νξγαλσκέλεο ζε φιεο ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο ιεηηνπξγίεο θαη θξνληίδνπλ λα εμαιείθνπλ 

νπνηνδήπνηε πηζαλφ θφζηνο κεηαθίλεζεο.  

 Οινθιήξσζε πξνο ηα εκπξφο 

Οη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα νινθιεξσζνχλ πξνο ηα εκπξφο θαη λα κπνπλ ζην θιάδν 

ηεο ζηξσκαηνπνηίαο, φκσο ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν θαη 

απαηηεί κεγάιν θφζηνο ζε θεθάιαηα, εηδηθά αλ επηζπκνχλ λα αληαγσληζηνχλ 

επηρεηξήζεηο φπσο ε Media strom θαη ε COCO-MAT. 

 εκαληηθνί πειάηεο 

Δπηρεηξήζεηο φπσο ε Media strom θαη ε COCO-MAT, κε ην κέγεζνο θαη ην θχξνο ηνπο, 

είλαη πνιχ ζεκαληηθνί γηα ηνπο πξνκεζεπηέο, γεγνλφο πνπ κεηψλεη ηε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε. 

Απφ ηελ αλάιπζε ινηπφλ πνπ πξνεγήζεθε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ησλ πξνκεζεπηψλ είλαη ζρεηηθά ρακειή γηα ηελ ππφ κειέηε ζηξαηεγηθή 

νκάδα.  
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5.5.3 Γηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ 

 

Οη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη 

αλάινγνη κε απηνχο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

πξνκεζεπηψλ. Οη επηρεηξήζεηο απφ ηελ πιεπξά ηνπο επηζπκνχλ λα κεγηζηνπνηήζνπλ 

ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ, ελψ νη αγνξαζηέο απφ ηελ άιιε 

επηζπκνχλ λα έρνπλ θαιχηεξε πνηφηεηα, θαιχηεξε εμππεξέηεζε θαη φια απηά ζε 

ρακειφηεξε ηηκή. Οη παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ πςειή ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ 

αγνξαζηψλ είλαη ν κηθξφο αξηζκφο ή ε ζπγθέληξσζε ησλ αγνξαζηψλ, φηαλ ην πξντφλ 

είλαη ζηάληαξ, φηαλ ππάξρεη ρακειφ θφζηνο κεηαθίλεζεο, φηαλ νη αγνξαζηέο έρνπλ 

κηθξά θέξδε θαη φηαλ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ. Αο δνχκε 

φκσο αλαιπηηθά ηη ζπκβαίλεη ζηελ ππφ κειέηε ζηξαηεγηθή νκάδα. 

 Μέγεζνο αγνξαζηή 

Οη Media strom θαη COCO-MAT απνηεινχλ ηηο δχν κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ, κε κεγάια κεξίδηα αγνξάο θαη πνιιά θαλάιηα δηαλνκήο, ζπλεπψο ν αξηζκφο 

ησλ αγνξαζηψλ είλαη πνιχ κεγάινο. Αγνξαζηέο ησλ δχν επηρεηξήζεσλ ζεσξνχληαη ηα 

μελνδνρεία, ζηξαηφπεδα, λνζνθνκεία, αιιά θαη ηδηψηεο. πλεπψο, φζνλ αθνξά ηα 

μελνδνρεία, ζηξαηφπεδα θαη λνζνθνκεία ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ 

είλαη πςειή θαζψο κπνξνχλ λα αζθήζνπλ κία πίεζε ζηε ηηκή δηφηη παξαγγέιλνπλ 

καδηθά κεγάιεο πνζφηεηεο πξντφληνο. ηαλ φκσο αλαθεξφκαζηε ζε ηδηψηεο, φπνπ  ε 

παξαγγειία είλαη κηθξή, ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ είλαη αξθεηά 

ρακειή. 

 Σππνπνίεζε πξντφληνο 

ζνλ αθνξά ην πξντφλ, νη δχν επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ αξθεηά κεγάιε πνηθηιία 

ζηξσκάησλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα, ηα νπνία είλαη δηαθνξνπνηεκέλα σο 

πξνο ηε πνηφηεηα. Οη αγνξαζηέο είλαη ζίγνπξν φηη ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ 

ελαιιαθηηθέο πεγέο εθνδηαζκνχ ζηξσκάησλ, αιιά ζίγνπξα ζα πζηεξνχζαλ ζε 

πνηφηεηα.  

 Κφζηνο κεηαθίλεζεο 

ηε πεξίπησζε ινηπφλ πνπ νηνζδήπνηε αγνξαζηήο δελ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνο σο 

πξνο ηελ πνηφηεηα θαη ηα θπζηθά πιηθά, εχθνια ζα ζηξαθεί ζε άιινπο παξφρνπο 

ζηξσκάησλ θαη ζπλεπψο ην θφζηνο κεηαθίλεζεο γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζα είλαη πνιχ 
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ρακειφ. ε πεξίπησζε φκσο πνπ αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ θαηαλαισηή πνπ ηνλ 

ελδηαθέξεη θπξίσο ε πνηφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο, ηφηε ην θφζηνο κεηαθίλεζεο ζα είλαη 

πνιχ πςειφ.  

 Πιεξνθφξεζε 

Οη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δηαζέηνπλ πνιιά ζεκεία πψιεζεο ζε φιε ηε ρψξα θαη 

δηαδηθηπαθέο ζειίδεο φπνπ επηηξέπνπλ ζηνλ θαηαλαισηή αλ είλαη πάληνηε 

ελεκεξσκέλνο γηα ηα δηαζέζηκα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο. Πιένλ ν θαηαλαισηήο είλαη 

πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ, γλσξίδεη ηηο ηηκέο θαη ηε πνηφηεηα 

πνπ πξνζθέξεη θάζε επηρείξεζε θαη αλάινγα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπ δχλακε γηα λα ζπλδπάζεη ρακειφηεξεο ηηκέο κε αλψηεξε 

πνηφηεηα θαη θαιχηεξε εμππεξέηεζε. Φπζηθά, ε πίεζε πνπ ζα αζθήζνπλ ζηηο ππφ 

κειέηε επηρεηξήζεηο εμαξηάηαη θαη απφ ηε δχλακε ησλ αγνξαζηψλ (ηδηψηεο ή κεγάιεο 

κνλάδεο εζηίαζεο). 

 Πξντφλ ζηάληαξ / κε ζπνπδαίν 

Σν πξντφλ είλαη θπζηθά ζεκαληηθφ γηα ηνπο αγνξαζηέο. Σν ζηξψκα είλαη απαξαίηεην 

πξντφλ γηα θάζε ζπίηη, φκσο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ζηηο κέξεο καο ε αγνξά ηνπ 

κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη. πγθεθξηκέλα, ζε παιαηφηεξεο πεξηφδνπο πνπ ε 

αληηθαηάζηαζε ελφο ζηξψκαηνο ζα γηλφηαλ ζε ιίγα ζρεηηθά ρξφληα, ζήκεξα κπνξεί λα 

θαζπζηεξήζεη παξαπάλσ ιφγσ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ.   

 Οινθιήξσζε πξνο ηα πίζσ 

Ζ δπλαηφηεηα θάζεηεο νινθιήξσζεο πξνο ηα πίζσ είλαη δχζθνιε, έσο απίζαλε θαζψο 

απαηηνχληαη ηεξάζηηεο εγθαηαζηάζεηο, ππνδνκέο, ηερλνγλσζία θαη άιια πνιιά. 

ζνλ αθνξά ινηπφλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ησλ αγνξαζηψλ δελ κπνξνχκε λα 

δψζνπκε κεκνλσκέλα κία απάληεζε γηα ην αλ είλαη πςειή ή ρακειή. πγθεθξηκέλα, αλ 

αλαθεξφκαζηε ζε ηδηψηεο, ηφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο δχλακε είλαη ρακειή, ελψ αλ 

αλαθεξφκαζηε ζε λνζνθνκεία, ζηξαηφπεδα, μελνδνρεία, θ.α. ηφηε ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

ηνπο δχλακε είλαη πςειή. 
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5.5.4 Απεηιή απφ ππνθαηάζηαηα  

 

Τπνθαηάζηαηα ζεσξνχκε ηα πξντφληα ηα νπνία έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηνχλ 

αγνξαζηηθέο αλάγθεο παξφκνηεο κε εθείλεο πνπ ηθαλνπνηνχλ ηα πξντφληα ηνπ ππφ 

κειέηε θιάδνπ θαη ηα νπνία ζέηνπλ κηα αλψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ησλ 

αληαγσληδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. ην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο, σζηφζν, δελ 

ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ηεξάζηην δψξν γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαζφηη δελ έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πνιχ ζεκαληηθφ 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ησλ άιισλ θιάδσλ.  

 

5.5.5 Αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ  

 

πσο αλαθέξακε ζηελ αξρή ηεο αλάιπζεο ηνπ ππνδείγκαηνο ηνπ Porter, επεηδή 

εμεηάδνπκε κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή νκάδα, ζεσξνχκε φηη ν θιάδνο απνηειείηαη 

κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Δπνκέλσο, ζεσξνχκε φηη ν θιάδνο 

απνηειείηαη κφλν απφ ηηο επηρεηξήζεηο Media strom θαη COCO-MAT θαη ν 

αληαγσληζκφο ζα εζηηαζηεί ζε απηέο ηηο δχν. Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ 

αληαγσληζκφ κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαη νη νπνίεο ζα αλαιπζνχλ 

εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα, είλαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ν αξηζκφο αληαγσληζηψλ, ν 

ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο αγνξάο, ν βαζκφο δηαθνξνπνίεζεο ή ην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

θαη ηα πςειά εκπφδηα εμφδνπ. 

 Υαξαθηεξηζηηθά θαη αξηζκφο αληαγσληζηψλ 

Ζ Media strom θαη ε COCO-MAT είλαη νη κεγαιχηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ (ζηελ 

πεξίπησζή καο είλαη  κφλεο ηνπο ζηνλ θιάδν, αιιά ηζρχεη θαη γεληθά σο ζχλνιν), κε ηε 

κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπο, ηηο πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο θαη ηα 

κεγαιχηεξα δίθηπα δηαλνκήο. πσο είλαη ινγηθφ, ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ δχν 

επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ έληνλνο θαη νπνηαδήπνηε θίλεζε θαη αλ εθαξκφζεη ε κία, 

επεξεάδεηαη άκεζα θαη ε άιιε. ν έληνλνο απηφο αληαγσληζκφο απνηππψλεηαη ζηα 

πςειά έμνδα πνπ δαπαλνχλ θαη νη δχν επηρεηξήζεηο ζε δηαθήκηζε ή νη πξνζθνξέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ αλά δηαζηήκαηα. 
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 Ρπζκφο αλάπηπμεο αγνξάο 

Ο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ θιάδνπ ηεο ζηξσκαηνπνηίαο είλαη ρακειφο θαη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ απμάλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν θαζψο ε αληαγσληζηηθή επηρείξεζε 

επηζπκεί λα δηαηεξήζεη θαη λα απμήζεη ην κεξίδην αγνξάο ηεο. 

 Γηαθνξνπνίεζε πξντφληνο θαη ην θφζηνο κεηαθίλεζεο 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, νη δχν επηρεηξήζεηο παξέρνπλ αξθεηά κεγάιε 

πνηθηιία ζηξσκάησλ κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ην θαζέλα, ηα νπνία είλαη 

δηαθνξνπνηεκέλα σο πξνο ηε πνηφηεηα. κσο θαη πάιη ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ηνπο 

εληείλεηαη θαζψο ε θάζε κία απφ ηελ κεξηά ηεο δηαθνξνπνηείηαη θαη πξνζπαζεί λα 

απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ηεο άιιεο, δεκηνπξγψληαο θφζηνο 

κεηαθίλεζεο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο.  

 Δκπφδηα εμφδνπ 

Ζ παξαγσγή ζηξσκάησλ απαηηεί ηεξάζηην θφζηνο θαη ππνδνκή, ηα νπνία κε ηε ζεηξά 

ηνπο νδεγνχλ ζε πςειά εκπφδηα εμφδνπ.  

Λακβάλνληαο ππφςε φια ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηεο Media strom θαη ηεο COCO-MAT θαη ζπλεπψο ζε φιν ην 

θιάδν, είλαη πνιχ πςειή. ηε πξνζπάζεηα λα επηθξαηήζνπλ, αθφκε θαη λα 

απνζπάζνπλ κεξίδηα ε κία απφ ηελ άιιε εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο, ηηο 

νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

5.6 Γεληθά ζπκπεξάζκαηα θαη πξννπηηθή ηνπ θιάδνπ 

 

Ζ αλάιπζε ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ 5 δπλάκεσλ ηνπ Porter πξαγκαηνπνηήζεθε 

πξνθεηκέλνπ λα εξεπλήζνπκε θαηά πφζν ν θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηίαο είλαη 

ειθπζηηθφο ή φρη γηα κία επηρείξεζε. πλνπηηθά, ηα απνηειέζκαηα ήηαλ ε ρακειή 

απεηιή λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ, ε ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε 

πξνκεζεπηψλ, ε ρακειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ-ηδηέηεο θαη αληίζηνηρα 

πςειή δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε αγνξαζηψλ φπσο μελνδνρεία, αλχπαξθηε απεηιή 

απφ ππνθαηάζηαηα θαη πςειφο αληαγσληζκφο κεηαμχ πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ.  

πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ δηαπηζηψλνπκε φηη ν θιάδνο ηεο ζηξσκαηνπνηίαο 

ραξαθηεξίδεηαη σο ειθπζηηθφο, παξά ην γεγνλφο φηη ππάξρεη έληνλνο αληαγσληζκφο 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ήδε δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην θιάδν, θαζψο ππάξρνπλ 
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πνιιέο παξάκεηξνη πνπ επλννχλ ψζηε λα επελδχζεη κία λέα επηρείξεζε ζηνλ ελ ιφγν 

θιάδν. 

Σέινο, φζνλ αθνξά ηηο πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ, αλακέλνληαη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηα 

επφκελα έηε, γεγνλφο πνπ καξηπξά θαη ε νξηαθή αλάθακςε πνπ παξνπζίαζε ν θιάδνο 

ην 2015. Οη ηάζεηο θαη νη πξννπηηθέο ηνπ θιάδνπ εζηηάδνπλ ζε ηνκείο φπσο ε πνηφηεηα, 

ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε αηζζεηηθή θαη ζηε βειηίσζή ηνπο. Αθφκε παξαηεξείηαη κία ηάζε 

γηα δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο ησλ ζηξσκάησλ, κε παξάιιειε αλαπξνζαξκνγή ηηκήο. 

Σέινο, εζηηάδεη ζηελ πξνζέιθπζε λέσλ πειαηψλ κέζσ εθπηψζεσλ, πξνζθνξψλ θαη 

άιισλ ελεξγεηψλ.318 
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 Κιαδηθή Μειέηε ICAP γηα ηνλ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο (Μάξηηνο 2013) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ: 6 

Case study: COCO–MAT 

 

«Σε θαλέλαλ δελ αξέζεη λα θάλεη κπάλην κε θύκαηα. Επηρεηξώ ζεκαίλεη ζεθώλσ θύκαηα, 

μεβνιεύνκαη θαη μεβνιεύσ» (Παύινο Επκνξθίδεο, ηδξπηήο θαη πξόεδξνο ηεο Coco mat) 

 

6.1 Δηζαγσγή 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, έρνπκε πιένλ 

δηακνξθψζεη κία πνιχ θαιή εηθφλα γηα ην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ηνλ απαξηίδνπλ.  Οπζηαζηηθά, έρεη αλαιπζεί ηφζν ην γεληθεπκέλν ή 

κάθξν πεξηβάιινλ, φζν θαη ην άκεζν ή κίθξν πεξηβάιινλ, δειαδή έρεη αλαιπζεί ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ζην ζχλνιφ ηνπ. Δλ ζπλερεία ινηπφλ ηεο κειέηεο, ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο κηαο απφ ηηο πιένλ 

ζεκαληηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζα αλαιπζεί ε επηρείξεζε 

COCO-MAT, πνπ απνηειεί εγεηηθή δχλακε ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο. Ζ COCO-

MAT ζηα 27 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο, έρεη θαζηεξσζεί σο πξσηνπφξνο ζηελ παξαγσγή 

ζηξσκάησλ θαη έρεη ηαπηηζηεί ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ σο ε πιένλ θαηλνηνκηθή θαη 

νηθνινγηθή επηρείξεζε πνπ άιιαμε ηα δεδνκέλα ζην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο. Ζ 

έξεπλα, ε θαηλνηνκία, ε θηινζνθία γηα πςειή πνηφηεηα, ε πηνζέηεζε πξαθηηθψλ 

θνηλσληθήο επζχλεο θαη κεζφδσλ παξαγσγήο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ, 

πξνζδηνξίδνπλ ηα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο. Οη πξαθηηθέο απηέο πνπ εθαξκφδεη 

δηαρξνληθά ε COCO-MAT, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί φια απηά ηα ρξφληα παίδνπλ πξσηαξρηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε θαη ζηελ 

αλάπηπμή ηεο. ην παξφλ θεθάιαην ινηπφλ ζα γίλεη κία εθηελήο αλαθνξά ζην 

θαηλφκελν ―COCO-MAT‖, φπνπ ζα αλαθεξζνχλ ζηνηρεία γηα ηελ επηρείξεζε, απφ ηελ 

αξρή ηεο έσο ζήκεξα, ζα αλαιπζεί ε δνκή, ην φξακα, ε απνζηνιή, νη ζθνπνί, νη 

πνιηηηθέο ηεο, ε δηνίθεζε, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ε εηαηξηθή ππεπζπλφηεηα θαη φια 

εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ ηελ πξνζδηνξίδνπλ θαη ηελ θαζηζηνχλ μερσξηζηή. 
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6.2 Ζ ηζηνξία ηεο COCO-MAT 

 

Ζ COCO-MAT πνπ ειέγρεηαη θαη δηεπζχλεηαη απφ ηνπο αδεξθνχο Παχιν θαη Μηράιε 

Δπκνξθίδε θαη ηνλ Νηθήηα Μαξθφπνπιν, απνηειεί αλακθίβνια πξφηππν εμσζηξέθεηαο 

αιιά θαη επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο θξίζεο. Αο 

πάξνπκε φκσο ηα πξάγκαηα απφ ηελ αξρή. Ζ ηδέα ηεο «COCO-MAT» γελλήζεθε ζην 

Μνλαζηεξάθη ην 1989, φπνπ ν Παχινο Δπκνξθίδεο εξγαδφηαλ ζε θαηάζηεκα 

ηνπξηζηηθψλ εηδψλ. Με αθνξκή έλαλ πεξαζηηθφ πνπ αλαδεηνχζε κία ζηξσκαηνπνηία, 

ζπιιακβάλεη ηε κεγάιε ηδέα λα δεκηνπξγήζεη ηελ θαιχηεξε ζηξσκαηνπνηία ζην θφζκν. 

Ζ ηδέα απηή ζε ζπλδπαζκφ κε ην κεγάιν ελδηαθέξνλ ηνπ επηρεηξεκαηία γηα ηε θπζηθή 

δσή θαη ηα αγλά «δψξα» ηεο, φπσο είλαη ν θνθνθνίληθαο, ην μχιν θαη ηα θχθηα, ηνλ 

παξαθίλεζε λα αζρνιεζεί κ‘ απηά θαη  επαγγεικαηηθά, ζπλζέηνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν 

ηα πξψηα ζηξψκαηα απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο. Ζ ηδέα απηή γίλεηαη 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζε έλα ρψξν 200 η.κ. ζηα Παηήζηα, πνπ ιεηηνπξγνχζε ηαπηφρξνλα 

σο απνζήθε, εξγαζηήξην, ινγηζηήξην, εθζεηήξην θαη θαηάζηεκα πψιεζεο, κπνξνχζε 

πιένλ θαλείο λα πξνκεζεπηεί ην θαηλνηφκν ζηξψκα ηνπ απνθιεηζηηθά θαη κφλν απφ 

θπζηθά πξντφληα. Γεκηνπξγήζεθε κε απηφ ηνλ ηξφπν ε επηρείξεζε πνπ θέξεη ην φλνκα 

COCO-MAT, θαζψο είλαη ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ θνθνθνίληθαο (coconut) θαη ζηξψκα 

(mattress).      

Ζ επηρείξεζε άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη θαη ην 1992 ηδξχεη παξαγσγηθή κνλάδα ζηε 

βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Ξάλζεο (Βφξεηα Διιάδα), ζηελ νπνία κεηαθέξεηαη θαη ε έδξα 

ηεο.  ην εξγνζηάζην ηεο Ξάλζεο, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε επηά θηίξηα ζε κηα έθηαζε 

25.000 η.κ., θαηαζθεπάδνληαη πιένλ φια ηα πξντφληα κε ηελ επσλπκία ηεο. Ζ Coco mat 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ παξαγσγή νηθνινγηθψλ πξντφλησλ, αξρηθά ζηξσκάησλ θαη ελ 

ζπλερεία άιισλ εηδψλ, φπσο ηα καμηιάξηα, ηα παπιψκαηα, ηα αλσζηξψκαηα, ηα 

έπηπια θαη ηα ιεπθά είδε, θαηαζθεπαζκέλα πάληα κε θπζηθά πιηθά. Σα πξντφληα 

θαηαζθεπάδνληαη δηα ρεηξφο θαη θαηά παξαγγειία, ζχκθσλα κε ηηο επηζπκεηέο 

δηαζηάζεηο θαη ηηο πηζαλέο ππνδείμεηο ηνπ πειάηε. εκαληηθφ εγρείξεκα ηεο επηρείξεζεο 

απνηέιεζε θαη ε είζνδνο ηεο ζην μελνδνρεηαθφ θιάδν, φπνπ πιένλ έρεη δεκηνπξγήζεη 

ηα δηθά ηεο μελνδνρεία πνπ θέξνπλ ηελ επσλπκία ηεο. Δπίζεο, θνκβηθφ ζεκείν γηα ηελ 

επηρείξεζε απνηέιεζε ην έηνο 2014 φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζπκκαρία κε ηνλ φκηιν 

Libra, ν νπνίνο εμαγφξαζε ην 50% ηεο COCO-MAT. 

Ζ αικαηψδεο εμέιημε ηεο επηρείξεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

ηεο θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπο, είρε σο απνηέιεζκα ε επσλπκία «COCO-MAT» λα γίλεη 

γλσζηή ζηηο πεξηζζφηεξεο αγνξέο αξρηθά ηεο Δπξψπεο θαη ελ ζπλερεία ζηνλ ππφινηπν 
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θφζκν. Άκεζε απφξξνηα ηνπ θχξνπο θαη ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

ξαγδαία αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θαηαζηεκάησλ, ηα νπνία αλνίγνπλ ην έλα κεηά ην 

άιιν θαη θαηνξζψλνπλ λα επηηχρνπλ ην δχζθνιν έξγν ηεο θαηάθηεζεο ησλ μέλσλ 

αγνξψλ. Έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ε εμαγσγηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ θιάδνπ είλαη πεξηνξηζκέλε, ζπλεπψο ε COCO-MAT θαηφξζσζε απηφ πνπ νη 

πεξηζζφηεξεο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ αδπλαηνχζαλ λα επηηχρνπλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνπκε φηη ην 1997 ε COCO-MAT αλνίγεη ην πξψην θαηάζηεκά 

ηεο ζην εμσηεξηθφ, ην νπνίν απνηέιεζε ε αξρή κηαο κεγάιεο πνξείαο ηα επφκελα έηε. 

Σν ζπλερψο επεθηεηλφκελν δίθηπφ ηεο πεξηιακβάλεη 102 θαηαζηήκαηα (εηαηξηθά, 

franchise, shop in shop) ζε 17 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα, Κχπξνο, 

Οιιαλδία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, Ζ.Π.Α., Κίλα, εξβία, Παλακά, Νφηηα 

Κνξέα, Ηζιαλδία, Σνπξθία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα319. εκαληηθφ 

ζεκείν ζηαζκφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο απνηέιεζε ην έηνο 2003 φπνπ 

απνθηψληαη νη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ζηελ Κίλα, νη νπνίεο ηξνθνδνηνχλ ηελ 

Ακεξηθαληθή αγνξά (ελψ νη εγθαηαζηάζεηο ζηε Ξάλζε θαιχπηνπλ ηελ αγνξά ηεο 

Δπξψπεο) θαη αλνίγεη ην πξψην θαηάζηεκα ζηε Κίλα.  ηα άκεζα ζρέδηα ησλ ηδξπηψλ 

ηεο επηρείξεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ηνπ ηξίηνπ θαηά ζεηξά εξγνζηαζίνπ ζηελ Οιιαλδία, 

ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηε δήηεζε ηεο αγνξάο ηεο Δπξψπεο.   

εκείν θιεηδί γηα ηελ πνξεία ηεο COCO-MAT απνηέιεζε επίζεο ην έηνο 2014 φπνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ε εμαγνξά ηνπ 50% ηεο επηρείξεζεο απφ ηνλ φκηιν Libra. Ο 

ηδησηηθφο φκηινο Libra Group, πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Λνγνζέηε, εμαγφξαζε ην 

50% ηεο COCO-MAT έλαληη πνζνχ πνπ δελ αλαθνηλψζεθε. Ο φκηινο Libra ηδξχζεθε ην 

2003 θαη έρεη παξνπζία ζηε λαπηηιία, ηελ ελέξγεηα, ηηο κηζζψζεηο αεξνζθαθψλ θαη 

ειηθνπηέξσλ, ελψ επίζεο ειέγρεη ηελ Grace, κηα μελνδνρεηαθή αιπζίδα πνιπηειείαο κε 

κνλάδεο ζε Διιάδα, Παλακά, Αξγεληηλή, ΖΠΑ θαη Κίλα320. Βαζηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ 

νκίινπ Libra ζε απηή ηελ επέλδπζε είλαη ν αλεμάξηεηνο επελδπηηθφο φκηινο The 

Cycladic Group, ηδηνθηεζίαο ηνπ επηρεηξεκαηία Γεκήηξε Γνπιαλδξή θαη ηεο νηθνγελείαο 

ηνπ. Ζ ελ ιφγσ ζπκκαρία κεηαμχ ηδησηηθψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη 

ζρεδηαζηεί, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ηελ παγθφζκηα επέθηαζε ηεο COCO-MAT 

κέζσ πξφζβαζεο ζην εθηεηακέλν δίθηπν ηνπ Οκίινπ Libra, ζε παγθφζκην επίπεδν321. Ζ 

ζπκκαρία απηή απνζθνπεί ζην λα απμήζεη ην πειαηνιφγην ηεο επηρείξεζεο θαη λα θάλεη 

αλαγλσξίζηκν ην brand COCO-MAT ζε άιιεο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

                                                           
319

 http://www.coco-mat.com/store-locator/ 

320
http://www.euro2day.gr/ftcom_gr/article-ft-gr/1233629/coco-mat-ena-exagogiko-success-story.html 

321
 http://www.naftemporiki.gr/finance/story/779761/me-50-o-omilos-libra-ependuei-stin-coco-mat 

http://www.coco-mat.com/store-locator/
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ρεηηθά κε απηή ηε ζπλεξγαζία, ν Μηράιεο Δπκνξθίδεο, ζπληδξπηήο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ηεο COCO-MAT, αλαθέξεη ηα εμήο: «Καισζνξίδνπκε ηνπο λένπο 

ζπλεξγάηεο σο ζηξαηεγηθνύο επελδπηέο ζηελ εηαηξεία καο, θαζώο ζα καο βνεζήζνπλ 

λα νδεγήζνπκε κηα ήδε επηηπρεκέλε ειιεληθή εηαηξεία ζην επόκελν επίπεδν, σο έλαλ 

πξαγκαηηθά παγθόζκην παίθηε. Η θνηλή ζηξαηεγηθή καο πεξηιακβάλεη ηελ επέθηαζε ζε 

λέεο πεξηνρέο θαη θαλάιηα πσιήζεσλ, θαζώο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αγνξώλ ρνλδξηθήο 

πνπ είλαη ζε κεγάιν βαζκό αλαμηνπνίεηεο. Είκαζηε βέβαηνη όηη ε γλώζε ηεο αγνξάο πνπ 

δηαζέηνπλ νη λένη ζπλεξγάηεο καο, ε παγθόζκηα παξνπζία θαη ην εθηεηακέλν δίθηπν 

επαθώλ ηνπο ζηε βηνκεραλία ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ 

ηεο COCO-MAT». 

Απφ ηελ απγή ηεο, ε επηρείξεζε αλέπηπμε κηα πνιηηηθή κε επίθεληξν ηελ πνηφηεηα, 

γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο απφ ην 1997 ζην κνληέιν 

επηρεηξεζηαθήο αξηζηείαο ηνπ EFQM 322  (Business Excellence Model). Δπηπιένλ, ε 

επηρείξεζε εθαξκφδεη χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαη χζηεκα Πεξηβαιινληηθήο 

Γηαρείξηζεο, ηα νπνία έρνπλ ζρεδηαζηεί θαη ιεηηνπξγνχλ βάζε ησλ πξνηχπσλ ISO 

9001: 2000 θαη ISO 14001 αληίζηνηρα. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε επηρείξεζε είλαη 

επαηζζεηνπνηεκέλε σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη γη 'απηφ πινπνηεί δηάθνξεο πνιηηηθέο 

γηα ηε κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηδξάζεψλ ηεο323. Ζ εζηίαζε ηεο επηρείξεζεο ζην 

πεξηβάιινλ απνηππψλεηαη ζε φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο, ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί αθφκε θαη ην ινγφηππν ηεο επηρείξεζεο, φπνπ νη θχθινη ζπκβνιίδνπλ ηνλ 

θνξκφ ελφο δέληξνπ.  

 

6.3 Δζσηεξηθφ πεξηβάιινλ COCO-MAT 

 

6.3.1 Αλζξψπηλν δπλακηθφ 

πσο αλαθέξεηαη παξαπάλσ, αλάκεζα ζηηο άκεζεο πξνηεξαηφηεηεο θαη πνιηηηθέο ηεο 

COCO-MAT είλαη ε εζηίαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ε ηθαλνπνίεζή ηνπ. Ζ 
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323
 Nagopoulos Nicholas, Kostas Rontos, Christina Pantazidou, ―Corporate Social Responsibility in 

Greece: The COCO-MAT SA Case Study‖, International Journal of Latest Trends in Finance and 

Economic Sciences 3.2 (2003): 456-463 



 
246 

 

επηρείξεζε απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, εθαξκφδεη πνιηηηθή δηαρείξηζεο σο πξνο 

ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα, ψζηε λα πξνζθέξεη ίζεο επθαηξίεο ζε φινπο ηνπο 

εξγαδνκέλνπο ηεο. Ζ δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο ιεηηνπξγεί ζαλ πξφηππν κεζνδηθφηεηαο 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχνπλ ηα βξαβεία θαη νη δηαθξίζεηο πνπ 

έρεη ιάβεη ε COCO-MAT γηα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο.  

Γηα ηελ COCO-MAT νη εξγαδφκελνη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε επέλδπζε. Γλσζηή γηα ηε 

ζπκβνιή ηεο ζηε δηάδνζε ηεο αεηθφξνπ θηινζνθίαο, αλαγλσξίδεη ηε δηαθνξεηηθφηεηα 

ησλ αλζξψπσλ θαη δελ ρξεζηκνπνηεί ζηεγαλά θξηηήξηα γηα ηελ πξφζιεςε λέσλ 

εξγαδνκέλσλ. Απηφ πνπ θπξίσο εμεηάδεη είλαη ην ήζνο, ε πξνζσπηθφηεηα, ε 

ελεξγεηηθφηεηα, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θαη ε ζπλέπεηα ηνπ ππνςήθηνπ 

εξγαδφκελνπ, ρσξίο, βέβαηα, λα παξαβιέπεη ηα ηππηθά πξνζφληα θάζε ππνςήθηνπ, 

φπσο ε εθπαίδεπζε, ε γλψζε θαη ε επαγγεικαηηθή εκπεηξία. Αθφκε, ε επηρείξεζε 

εθαξκφδεη πνιηηηθέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ εμάιεηςε 

νπνηαδήπνηε κνξθήο δηαθξίζεσλ ζην ρψξν εξγαζίαο. Γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ην 

πςειφ πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ πνπ αλήθνπλ ζε εππαζείο νκάδεο αιινδαπψλ, 

ζπκβάιινληαο ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ θπιεηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη εζλνηηθψλ 

δηαθξίζεσλ. 

Ζ COCO-MAT ιεηηνπξγεί ζαλ κηα κεγάιε νηθνγέλεηα, δίλνληαο ζην πξνζσπηθφ ηεο, ηελ 

επθαηξία λα εκπιαθεί ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, 

φπνπ ε δηαθνξεηηθφηεηα θαη ε ειεπζεξία έθθξαζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο θηλεηήξηνη 

κνρινί αλάπηπμεο. ινη νη εξγαδφκελνη κέζα ζηελ επηρείξεζε, απφ ηα αλψηεξα 

επίπεδα ηνπ νξγαλνγξάκκαηνο (δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ, ζηειέρε), κέρξη ηα θαηψηεξα 

(πσιεηέο, απνζεθάξηνη) έρνπλ ιφγν θαη ε άπνςή ηνπο ιακβάλεηαη ζνβαξά ππφςε γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ζχιιεςε λέσλ πξντφλησλ ή ηε βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ. Ζ 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε ειεχζεξε άλζηζε λέσλ ηδεψλ είλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη κφλν ζε 

κηα επηρείξεζε πνπ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε εξγαζηαθή θνπιηνχξα, θνπιηνχξα πνπ είρε 

απφ ηελ αξρή ε εηαηξεία κέρξη θαη ζήκεξα. 

Αμηνζεκείσηε είλαη θαη ε εζηίαζε ηεο επηρείξεζεο ζε επθαηξίεο εθπαίδεπζεο θαη 

θαηάξηηζεο γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. πγθεθξηκέλα, δηνξγαλψλνληαη εηδηθά ζεκηλάξηα 

επηκφξθσζεο πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ φινπο ηνπο ππεχζπλνπο ηκεκάησλ θαη ην 

πξνζσπηθφ. Δπίζεο ν ππεχζπλνο θάζε ηκήκαηνο δηνξγαλψλεη σξηαία καζήκαηα κία 

θνξά ην κήλα, έηζη ψζηε λα ελεκεξψλεηαη ην πξνζσπηθφ γηα ηηο λέεο πξνθιήζεηο θαη 

αλάγθεο ηεο αγνξάο. Δμάιινπ, κέζα απφ ηε ζπλερή εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε 

εμαζθαιίδεη ζε φινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο ηε δπλαηφηεηα λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

κειινληηθέο απαηηήζεηο ελφο έληνλα αληαγσληζηηθνχ πεδίνπ. 
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Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ην νπνίν δηαθξίλεηαη ε COCO-MAT, είλαη επίζεο ε 

εκθχζεζε ζην πξνζσπηθφ ηεο επηρείξεζεο πλεχκαηνο αιιειεγγχεο θαη ζπλεξγαζίαο. 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ εζηθή ζηήξημε θαη παξφηξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ, ηελ 

αλάζεζε πξσηνβνπιηψλ ζε απηνχο θαη ηελ αλάπηπμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο κέζα απφ ηε 

δξάζε εξγαδφκελσλ νκάδσλ. Σέινο, ππάξρεη κηα ζπλερήο πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηεο 

Γηνίθεζεο λα παξέρεη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θαη ηδαληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο 

εξγαδφκελνχο ηεο. Οη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ έλα κεγάιν αξηζκφ απφ πξνλφκηα, ζηα 

πιαίζηα ησλ νπνίσλ εληάζζνληαη ε ζπλερηδφκελε εθπαίδεπζε πνπ αλαθέξζεθε 

παξαπάλσ, ε αγνξά ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο ζε εηδηθέο ηηκέο, ε επηβξάβεπζε 

ησλ πξνζσπηθψλ επηηεπγκάησλ ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηε κνξθή κπφλνπο κηζζφ, 

πξνζθνξέο, δψξα θαζψο θαη ε δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ κε έλα εηδηθφ βξαβείν γηα 

ηνπο εξγαδνκέλνπο κε εμαηξεηηθή πξνζθνξά ζηελ εηαηξεία324. 

 

6.3.2 Πξψηεο χιεο 

 

Οη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε COCO-MAT γηα ηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο 

είλαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πιηθά. Ζ πξνκήζεηα ησλ πιηθψλ απηψλ γίλεηαη ηφζν απφ 

ηελ Διιάδα, φζν θαη απφ ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. πσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην, ε COCO-MAT πξνζπαζεί λα έρεη ελαιιαθηηθέο πεγέο πξνκεζεπηψλ, θαζφηη 

αξθεηνί απφ ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο βξίζθνληαη ζε ρψξεο εμαηξεηηθά αζηαζήο, φπσο ξη 

Λάλθα, Ηλδνλεζία θαη Μαιεζία. Ζ επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη ζηελά κε ηνπο πξνκεζεπηέο 

ηεο θαη θξνληίδεη λα εμαζθαιίζεη φηη κνηξάδνληαη ηα ίδηα πνηνηηθά πξφηππα (standards), 

γηα ην ιφγν απηφ ηνπο επηζθέπηνληαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ηνπο 

εθπαηδεχνπλ. Αμίδεη αθφκε λα αλαθεξζεί φηη νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη δελ 

πεξηέρνπλ θακία πξφζκημε ρεκηθψλ ή άιισλ νπζηψλ νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

επηθέξνπλ βιάβεο ζηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ή ζην πεξηβάιινλ. Δπηπξφζζεηα ιφγν 

ησλ εληαηηθψλ πνηνηηθψλ ειέγρσλ δηαζθαιίδεηαη φηη νη πειάηεο ηεο κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο αθνχ ρξεζηκνπνηεί πνιιέο κεζφδνπο 

Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο. 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη κεξηθέο απφ ηηο πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε: 

 

 Κνθνθνίληθαο                                   

 

Σν θέιπθνο ηνπ θαξπνχ ηνπ θνθνθνίληθα, ηεο γλσζηήο 

θαξχδαο, πεξηβάιιεηαη απφ αλζεθηηθέο ίλεο, πνπ 

ςεθάδνληαη κε ρπκφ θπζηθνχ θανπηζνχθ θαη 

κνξθνπνηνχληαη ζε θχιια. Γηαθξίλνληαη γηα ηελ 

αληνρή θαη ηε κνλσηηθή επάξθεηά ηνπο. 

 

 Μαιιί  

Παξφηη ηα κάιιηλα πθάζκαηα ζεσξνχληαη θαηάιιεια 

γηα ςπρξά θιίκαηα, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην καιιί είλαη 

ππνδεηγκαηηθά κνλσηηθφ. Μαο θξαηά δεζηνχο ην 

ρεηκψλα θαη δξνζεξνχο ην θαινθαίξη. Σν καιιί 

πξνκεζεχεηαη απφ ηελ Θξάθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη, 

έπεηηα απφ επεμεξγαζία κε θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ 

κεζφδνπο, ζε παπιψκαηα, θνπβέξηεο, αιιά θαη ζηα αλσζηξψκαηα, ζηξψκαηα θαη 

θξεβαηνζηξψκαηα ηεο επηρείξεζεο.  

 

 Φχθηα 

Απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο θηάλνπλ κέρξη ην ζπίηη καο, 

σο κνλσηηθφ πιηθφ, γηαηξηθφ, αιιά θαη σο βαζηθφ πιηθφ 

γηα ζνχζη. Σα θχθηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε απνμεξακέλε 

κνξθή θαη ράξε ζην ηψδην πνπ θέξνπλ, επλννχλ ηελ 

αλαπλεπζηηθή ιεηηνπξγία. Υξεζηκνπνηνχληαη ζε κνξθή 

πνιχ ιεπηψλ θχιισλ ζε κεξηθά ζηξψκαηα θαη 

θξεβαηνζηξψκαηα ηεο επηρείξεζεο. 
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 Βακβάθη 

Με καθξά ηζηνξία, ζηελ αμηνπνίεζή ηνπ απφ ηνλ 

άλζξσπν, ην βακβάθη είλαη ν αδηαθηινλίθεηνο 

βαζηιηάο ζηελ παξαγσγή πθαζκάησλ. Αλάιαθξν θαη 

θπζηθά ππναιιεξγηθφ θπξηαξρεί θαη ζηα πθάζκαηά ηεο 

COCO-MAT. Ζ επηρείξεζε πηζηή ζηελ αεηθφξν 

θηινζνθία, αμηνπνηεί νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ην 

ζπγθεθξηκέλν πξντφλ, ην νπνίν πξνκεζεχεηαη απφ 

παξαγσγνχο ηεο Θξάθεο.  

 

 Φπζηθφ θανπηζνχθ 

Σν πξσηνγελέο γαιάθησκα πνπ εθθξίλεηαη απφ ην 

δέληξν, κε εηδηθή επεμεξγαζία, κεηνπζηψλεηαη, 

ζε ειαζηηθφ, αθξψδεο θχιιν. Οη ηζαγελείο ηνπ 

Ηζεκεξηλνχ ην νλφκαζαλ θανπηζνχθ, απφ ηηο ιέμεηο 

Caa (δάθξπ) θαη ochu (δέληξν). Σν θπζηθφ θανπηζνχθ 

απνηειεί ην βαζηθφ πιηθφ ζηελ θαηαζθεπή 

νξζνζσκαηηθψλ ζηξσκάησλ, νξζαπρεληθψλ 

καμηιαξηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ. 

 

 Δπθάιππηνο 

 

Ο παλχςεινο επθάιππηνο είλαη ζπλψλπκνο ηεο 

ζθηάο θαη ηεο δξνζηάο. Σα θχιια ηνπ, εθηφο απφ 

ην ππέξνρν άξσκά ηνπο, δίλνπλ κε απφζηαμε αηζέξην 

έιαην πνπ επεξγεηεί ην αλαπλεπζηηθφ καο. 
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 Ξχιν 

Απφ ηελ απγή ηεο αλζξσπφηεηαο ην μχιν αμηνπνηείηαη 

ζε πιείζηεο ρξήζεηο, ράξε ζηε δχλακε θαη ηελ αληνρή 

ηνπ. Aπφ ηελ θαηαζθεπή εξγαιείσλ, κέρξη ηελ 

νηθνδνκή. Ζ COCO-MAT απνθεχγνληαο ηε ρεκηθή 

ηνπ επεμεξγαζία αλαδεηθλχεη ηελ έκθπηε ράξε θαη ηε 

γνεηεία ηνπ. 

 

 Αινγφηξηρα 

Φχζεη αδηάβξνρν πιηθφ, ε αινγφηξηρα απνξξνθά ηελ 

πγξαζία, δηαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ μεξφ. Ζ 

αινγφηξηρα κνξθνπνηείηαη ζε θχιια, ηα νπνία κε ηε 

ζεηξά ηνπο ςεθάδνληαη κε θπζηθφ θανπηζνχθ ψζηε λα 

απνθηήζνπλ ειαζηηθφηεηα.  

 

 

 Ληλφ 

Ζ πινχζηα ηζηνξία ηνπ ιηλνχ αξρίδεη απφ ηελ αξραία 

Αίγππην, φπνπ απνηεινχζε ζχκβνιν ηνπ θσηφο θαη 

ηεο αγλφηεηαο. Γίλεη αλάιαθξα, φζν θαη 

αλζεθηηθά πθάζκαηα, ηδαληθά γηα δξνζεξά ξνχρα πνπ 

επηηξέπνπλ ζην ζψκα καο λα αλαπλέεη. Ζ COCO-MAT 

παξάγεη ιηλά πθάζκαηα επίπισλ, ιηλέο θνπξηίλεο θαη 

δηάθνξα άιια πξντφληα.  

 

 Πνχπνπιν 

 

πλψλπκν ηεο ειαθξφηεηαο, αηζέξην, γνεηεπηηθά 

άπηαζην, έρεη ηαπηηζηεί κε ηα φλεηξα θαη ηνλ χπλν. Χο 

πεξηερφκελν ησλ παπισκάησλ απνκνλψλεη ην θξχν, 

καο θξαηά δεζηνχο, ελψ επηηξέπεη ζηνλ αέξα λα ην 
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δηαπεξλά, δηαηεξψληαο ηε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή. 

 

 Κάθηνο 

Δμσηηθφο θαη απηάξθεο σο θαη εμπέξ ηεο επηβίσζεο ν 

θάθηνο δηαζέηεη ίλεο εμαηξεηηθήο αλζεθηηθφηεηαο, πνπ 

ξπζκίδνπλ ηελ πγξαζία, δηαηεξψληαο ην πεξηβάιινλ 

μεξφ. 

 

 Λεβάληα 

Γηάζεκε γηα ηελ επσδία θαη ηηο ηακαηηθέο ηεο 

ηδηφηεηεο, ε ιεβάληα ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ 

παξαζθεπή θαιιπληηθψλ, αξσκάησλ θαη 

θαξκάθσλ. Σν γιπθφ ηεο άξσκα έρεη ραιαξσηηθή θαη 

αγρνιπηηθή επίδξαζε ζηνλ άλζξσπν. Ζ COCO-MAT 

ρξεζηκνπνηεί ην απνμεξακέλν αλζφ ηεο ζηε 

παξαγσγή ησλ καμηιαξηψλ. 

 

 

6.4 Μίγκα Marketing ηεο COCO-MAT 

 

Ζ επηρείξεζε πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, εζηηάδεη ζην ιεγφκελν «Μίγκα 

Marketing», ην νπνίν απνηειείηαη απφ ην πξντφλ, ηε δηαλνκή, ηελ ηηκή θαη ηελ πξνβνιή. 

Ζ COCO-MAT πηζηή, φπσο πάληα ζηηο αμίεο ηεο, επηιέγεη λα επηθνηλσλεί ηε θηινζνθία 

ηεο ζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, απφ ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, κέρξη ηελ 

παξαιαβή ηνπ απφ ηνλ θαηαλαισηή. Ζ αλάιπζε θάζε έλαλ απφ ηνπο ηέζζεξηο 

παξάγνληεο πνπ απαξηίδνπλ ην κίγκα marketing, ζα απνδείμεη έκπξαθηα ην ιφγν ηεο 

ηεξάζηηαο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο.    
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6.4.1 Πξντφλ (Product) 

 

Ζ επηρείξεζε COCO-MAT είλαη απφιπηα ηαπηηζκέλε ζην κπαιφ ησλ θαηαλαισηψλ κε 

πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, είλαη εκθαλέο φηη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο γη απηήλ. 

πλεπψο, ε COCO-MAT πξνζθέξεη ρεηξνπνίεηα πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο 

απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο, ηα νπνία θαηέρνπλ πιήζνο πηζηνπνηήζεσλ. 

Αλάκεζα ζηε κεγάιε γθάκα πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο αλήθνπλ ηα εμήο:   

 Κξεβάηηα θαη ζηξψκαηα (θξεβαηφζηξσκα ΑΗΑ, ΠΤΘΑΓΟΡΑ, ΠΤΡΡΟ, 

ΣΡΗΣΧΝ, βάζε θξεβαηηνχ ΚΟΤΡΟ, ΟΡΔΣΖ) 

 Κξεβάηηα θαη θεθαιάξηα (θεθαιάξη ΑΤΓΖ, ΓΑΗΑ, ΔΡΑΣΧ, ΖΡΑ, ΞΑΝΘΗΠΠΖ, 

θξεβάηη ΣΡΗΣΧΝ, ΑΡΣΔΜΗ, ΝΔΣΧΡ, ΣΖΛΔΜΑΥΟ) 

 ηξψκαηα (ΑΗΓΔΑ, ΑΣΛΑ, ΑΦΡΟΓΗΣΖ, ΖΡΑΚΛΖ, ΝΔΦΔΛΖ, ΠΡΧΣΔΑ) 

 Αλάζηξσκα (ΘΑΛΑΑ, ΗΒΗΚΟ, ΚΑΜΔΛΗΑ, ΚΤΡΗΑΚΖ) 

 Βξεθηθά θαη παηδηθά ζηξψκαηα (ΑΡΚΣΟ, ΑΦΡΟΓΗΣΖ, ΖΡΑΚΛΖ, ΚΗΟΤΡΟ) 

 Αμεζνπάξ θξεβαηηνχ (θάιπκκα θξεβαηηνχ ΓΖΜΟΚΛΖ_C, ΓΖΜΟΚΛΖ_A, 

ΗΟΛΖ_C, ΗΟΛΖ_B, πφδη θξεβαηηνχ ΝΟ.2, ΝΟ.4, ξφδα ΝΟ7) 

 4πιν ζχζηεκα χπλνπ (4-layer)  

 χζηεκα χπλνπ ΠΤΘΑΓΟΡΑ 

 χζηεκα χπλνπ ΣΡΗΣΧΝ 

 Μαμηιάξηα γηα ελήιηθεο (ΝΑΡΚΗΟ ΗΗ, ΝΑΡΚΗΟ ΗΗΗ, ΗΘΧΝ I, ΗΘΧΝ II, 

ΗΘΧΝ III, ΗΘΧΝ IV, ΗΘΧΝ V, ΗΘΧΝ VI, ΗΘΧΝ VII, ΗΘΧΝ VIII, ΗΘΧΝ ΗΥ) 

 Μαμηιάξηα γηα παηδηά (ΗΘΧΝ KIDS I, ΗΘΧΝ KIDS II) 

 Παπιψκαηα (ΑΛΚΑΗΟ, ΚΛΔΧΝ) 

 Έπηπια (πνπθ & καμηιάξηα, ηξαπέδηα & πάγθνη, θνκνδίλα, θαλαπέδεο & 

πνιπζξφλεο, θαξέθιεο θαη ζθακπφ, παηδηθά έπηπια, δηάθνξα έπηπια) 

 Λεπθά είδε (ζεληφληα & ζήθεο, πεηζέηεο & κπνπξλνχδηα, θνπβέξηεο θαη 

παπιψκαηα, παηδηθά ιεπθά είδε, Fall asleep) 

 Αμεζνπάξ (ραιηά, δηαθνζκεηηθά καμηιάξηα, δηάθνξα αμεζνπάξ) 

Ζ επηρείξεζε αλ θαη αξρηθά αζρνιήζεθε κφλν κε ηελ παξαγσγή ζηξσκάησλ, δελ 

επαλαπαχηεθε, αιιά αλαδεηνχζε δηαξθψο ηελ εμέιημε θαη ηελ παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ, κε απνηέιεζκα λα παξάγεη ηελ ηεξάζηηα πνηθηιία πξντφλησλ πνπ 

αλαθέξεηαη παξαπάλσ θαη δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο λα πξνκεζεχνληαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα χπλνπ κε ηελ 

http://www.coco-mat.com/store/el/narkissos-ii
http://www.coco-mat.com/store/el/narkissos-iii
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-i
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-ii
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-iii
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-iv
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-v
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-vi
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-vii
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-viii
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-ix
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-kids-i
http://www.coco-mat.com/store/el/sithon-kids-ii
http://www.coco-mat.com/store/el/alkaios-6059
http://www.coco-mat.com/store/el/kleon017-5231
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πνηφηεηα θαη ηελ εγγχεζε ηεο επηρείξεζεο. Πξέπεη επίζεο λα ζεκεησζεί φηη ηα 

ζηξψκαηα ηεο επηρείξεζεο, ππαθνχνληαο ζηελ νξζνζσκαηηθή αξρή, είλαη εμαηξεηηθά 

ειαζηηθά θαη πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο θάζε ζσκαηφηππνπ, κε πνιιαπιέο 

ζηξψζεηο θπζηθψλ πιηθψλ, ρσξίο ηε ζπκβνιή κεηαιιηθψλ ειαηεξίσλ. Αθφκε, 

επελδχνληαη κε δχν θαιχκκαηα πνπ θέξνπλ θεξκνπάξ γηα λα αθαηξνχληαη θαη λα 

πιέλνληαη, αιιά θαη γηα λα εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηά ηνπο. 

 

6.4.2 Γηαλνκή (Place) 

 

Ζ COCO-MAT απνηειεί παξάδεηγκα εμαγσγηθήο επίδνζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Ζ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ γηλφηαλ αξρηθά εμ νινθιήξνπ ζην εξγνζηάζην 

παξαγσγήο ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Ξάλζεο θαη έπεηηα απφ κία ιακπξή 

εμαγσγηθή πνξεία πξνζηέζεθε ζηελ επηρείξεζε κία επηπιένλ παξαγσγηθή κνλάδα 

ζηελ Κίλα πνπ κνίξαζε ην βάξνο ηεο παξαγσγήο. Σα πξντφληα ηεο επηρείξεζεο 

κεηαθέξνληαη απφ ηα εξγνζηάζηα ζε φια ηα θαηαζηήκαηα απφ ηα νπνία κπνξεί λα γίλεη 

ε δηαλνκή ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, νη θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα 

πξνκεζεπηνχλ ηα πξντφληα ηεο COCO-MAT θαη κέζσ ζπζηήκαηνο online αγνξάο.      

Ζ επηρείξεζε δηαζέηεη έλα πνιχ ηζρπξφ δίθηπν δηαλνκήο ησλ πξντφλησλ ηεο, θαζψο 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, πεξηιακβάλεη 102 θαηαζηήκαηα 

(εηαηξηθά, franchise, shop in shop) ζε 17 ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ε Διιάδα, 

Κχπξνο, Οιιαλδία, Βέιγην, Γαιιία, Γεξκαλία, Διβεηία, Ζ.Π.Α., Κίλα, εξβία, Παλακά, 

Νφηηα Κνξέα, Ηζιαλδία, Σνπξθία, Ηζπαλία, Ηηαιία, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 325 . 

Δπηπξφζζεηνο ινηπφλ ιφγνο επηηπρίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη φηη εθηφο απφ ηελ άξηηα 

πνηνηηθά παξαγσγή, θξφληηζε θαη εμαθνινπζεί λα κεξηκλά γηα ηελ άξηηα δηάζεζε ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Γελ είλαη ιίγεο νη επηρεηξήζεηο πνπ ελψ δηέζεηαλ έλα αμηφινγν πξντφλ 

κε θαιέο πξννπηηθέο, δελ θαηάθεξαλ λα επηηχρνπλ δηφηη πζηεξνχζαλ ζηε δηάζεζή ηνπ. 

 

 

 

 

                                                           
325

 http://www.coco-mat.com/store-locator/ 

http://www.coco-mat.com/store-locator/
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6.4.3 Σηκή (Price) 

 

Απφ έξεπλεο θαηαλαισηψλ θαη απφ ηε γεληθφηεξε παξαηήξεζε ηνπ θαηαλαισηηθνχ 

θνηλνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη ηα δχν πην ζεκαληηθά θξηηήξηα αγνξάο ησλ θαηαλαισηψλ 

είλαη ε πνηφηεηα θαη ε ηηκή. Ζ ηηκή δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο COCO-MAT είλαη 

ζρεηηθά πςειή, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, ιφγνπ ησλ 

ρεηξνπνίεησλ, πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ. Ζ επηρείξεζε δελ έρεη αιιάμεη ηε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο νχηε ζηε δχζθνιε πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ 

δηαλχεη ε ρψξα θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί πξνκεζεπηέο ηεο 

βξίζθνληαη ζε ρψξεο πνπ ε νηθνλνκία ηνπο βξίζθεηαη ζε θαιχηεξα επίπεδα, νπφηε δελ 

κεηψλνπλ ηηο ηηκέο ηνπο θαη επηπιένλ απαηηνχλ πξνπιεξσκή πνπ ζπλεπάγεηαη 

ξεπζηφηεηα, δηφηη  έρνπλ ράζεη ηελ εκπηζηνζχλε ζηηο Διιεληθέο επηρεηξήζεηο. Ζ COCO-

MAT ινηπφλ κπνξεί λα κελ ζεκείσζε κείσζε ζηηο ηηκέο ηεο ηα ηειεπηαία ρξφληα, αιιά 

ηνπιάρηζηνλ θξάηεζε κία ζηαζεξή ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ράξε ζηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο 

πνπ δηαζέηεη.  

Παξά ην γεγνλφο φηη αλαθεξφκαζηε ζε κία επηρείξεζε πνπ δελ δηαζέηεη ηα πιένλ 

νηθνλνκηθά πξντφληα, νη πσιήζεηο ηεο είλαη πνιχ πςειέο θαη απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη νη θαηαλαισηέο αλαδεηνχλ ηελ πνηφηεηα ζηα πξντφληα θαη είλαη πιένλ 

επαηζζεηνπνηεκέλνη σο πξνο ην πεξηβάιινλ. Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη 

ελέξγεηεο φπσο πξνζθνξέο θαη δηαγσληζκνχο πνπ πξαγκαηνπνηεί ζπρλά ε επηρείξεζε 

θαη απνηειεί ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

 

6.4.4 Πξνβνιή (Promotion) 

 

Ζ COCO-MAT είλαη απφ ηηο πην γλσζηέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ θαη φρη ηπραία. Ζ 

αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο έγθεηηαη ζε κία ζεηξά ζηνρεπφκελσλ ελεξγεηψλ 

πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο. πσο είδακε θαη ζηελ πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ (πίλαθαο 5.1) 

ην εκπνξηθφ ζήκα COCO-MAT απέζπαζε ην κεγαιχηεξν κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο 

δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο ην 2012 θαη αλάινγα πςειά επίπεδα αθνινχζεζαλ λα επφκελα 

έηε. Σν θπξηφηεξν κέζν πξνβνιήο ησλ ζηξσκάησλ, απνηειεί ν ηχπνο. Ζ COCO-MAT 

δελ ρξεζηκνπνηεί ηε ηειεφξαζε σο κέζν πξνβνιήο, θπξίσο δηφηη απεπζχλνληαη ζε 
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δηαθνξεηηθφ θνηλφ. Ζ ηειεφξαζε είλαη έλα καδηθφ κέζν, ελψ ε COCO-MAT απεπζχλεηαη 

ζε κία κέζε θαη αλψηεξε θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε κε έληνλν «life style».  

Σα κέζα πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο είλαη θαηά θχξην ιφγν ν έληππνο ηχπνο, ν 

ειεθηξνληθφο ηχπνο, ηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (Facebook, Instagram, Youtube, 

LinkedIn,  Twitter, Pinterest, Tumblr) θαη νη εθδειψζεηο (events) πνπ δηνξγαλψλεη. Ζ 

COCO-MAT έρεη αηζζεηή παξνπζία ζε έλζεηα εθεκεξίδσλ θαη πεξηνδηθά ζρεηηθά κε ηε 

δηαθφζκεζε, πξνζεγγίδνληαο κε απηφ ην ηξφπν άηνκα πνπ απιά ελδηαθέξνληαη λα 

αγνξάζνπλ πξντφληα χπλνπ, αιιά θαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπφκελν θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

Δπηπξφζζεηα εμνηθεηψλεη ην θνηλφ κε ην ινγφηππν ηεο εηαηξείαο. Σν ζεκαληηθφηεξν 

φκσο κέζν πξνβνιήο ηεο επηρείξεζεο είλαη νη πνιπάξηζκεο εθδειψζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηεί αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Μέζα απφ ηα δηάθνξα events, ε COCO-

MAT δεκηνπξγεί «θίλεζε» ζηα θαηαζηήκαηά ηεο, δπλακψλεη ηε «θήκε» ηεο θαζψο 

ππελζπκίδεη ζηελ αγνξά ηα θνηλσληθφ ηεο έξγν θαη επηπιένλ δελ επηηξέπεη ζην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ λα ηελ μεράζεη.  

 

6.5 Παξαγσγή θαη Πεξηβάιινλ 

 

ια ηα ζηξψκαηα καο, ηα καμηιάξηα θαη ηα πξντφληα χπλνπ είλαη ρεηξνπνίεηα θαη 

θαηαζθεπάδνληαη ζην ηδηφθηεην εξγνζηάζην ηεο COCO-MAT ζηε Ξάλζε, ζηε Βφξεηα 

Διιάδα.  Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα θηηάμεη θπξηνιεθηηθά νηηδήπνηε. Σν εξγνζηάζηφ 

ηεο έρεη ζρεδφλ νπδέηεξν απνηχπσκα άλζξαθα θαη ην πνζνζηφ αλαθχθισζεο θηάλεη 

ζην 96%. Υσξίο θαπλφ ή ζφξπβν, κε έκπεηξνπο ηερλίηεο λα δνπιεχνπλ ππνκνλεηηθά, 

αθνινπζψληαο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο γηα μπινπξγηθέο εξγαζίεο, κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ θαη ζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο326. ηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη θάζε κία 

ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε γηα λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ. 

Ζ COCO-MAT πηζηή ζηελ νηθνινγηθή ηεο ζπλείδεζε, εθαξκφδεη ηελ αεηθφξν θηινζνθία 

ηεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο θαη δεζκεχεηαη γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ ηεο απνηππψκαηνο. Ζ παξαγσγή πξντφλησλ 

θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν, είλαη ζέκα αξρήο γηα ηελ COCO-MAT, 

γηα ην ιφγν απηφ εθαξκφδεη ηηο θαηάιιειεο πξαθηηθέο γηα λα ην επηηχρεη. πγθεθξηκέλα, 

φπσο παξαηεξνχκε απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, νη πξψηεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

COCO-MAT είλαη απφιπηα θπζηθέο θαη ε επεμεξγαζία ηνπο γίλεηαη κε θπζηθέο 
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κεζφδνπο θαη ζχγρξνλα κεραλήκαηα, πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη επηπηψζεηο ζην 

νηθνζχζηεκα ζα είλαη νη ειάρηζηεο δπλαηέο. Με απηφλ ινηπφλ ηνλ ηξφπν δελ 

πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν κεγάιν ελδηαθέξνλ ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία εθθξάδεηαη 

θαη ζηε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ. Ζ COCO-MAT θξνληίδεη αθφκα θαη ηα πιηθά 

ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα ηα πξντφληα ηεο, λα είλαη αλαθπθιψζηκα θαη 

νηθνινγηθά. Γελ ρξεζηκνπνηεί πιαζηηθφ ζηε ζπζθεπαζία, αιιά πθαζκάηηλεο αδηάβξνρεο 

ζήθεο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ ζηξσκάησλ θαη ράξηηλα ή μχιηλα θνπηηά γηα ηε κεηαθνξά 

ησλ επίπισλ. Αμηνζεκείσην επίζεο είλαη θαη ην γεγνλφο φηη νη ελ ιφγσ ζπζθεπαζίεο 

ζπιιέγνληαη απφ ηελ εηαηξεία θαηά ηελ παξάδνζε ησλ πξντφλησλ ζην πειάηε κε 

ζθνπφ ηελ αλαθχθισζή ηνπο. ε απηά ηα πιαίζηα, ε COCO-MAT ην 1998, ζρεδίαζε θαη 

πινπνίεζε έλα πξφγξακκα κε ζηφρν ηε ρξεζηκνπνίεζε ιηγφηεξνπ πιαζηηθνχ. Δμάιινπ, 

ην πιαζηηθφ πνπ έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ηεο εηαηξείαο 

ζπιιέγνληαη κεηά ηε ρξήζε ηεο θαη λα πξνσζνχληαη γηα αλαθχθισζε. Ζ επηρείξεζε 

ζπλέρηζε ηελ εθζηξαηεία ηεο γηα λα απαγνξεχζεη ηε ρξήζε ησλ πιαζηηθψλ εθηειψληαο 

έλα πξφγξακκα κε ηίηιν "ην 2004, ρσξίο πιαζηηθφ". Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

απνηέιεζε ηελ πεγή γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πιαζηηθήο ζήθεο κε πθαζκάηηλε πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Σν ίδην ζπκβαίλεη κε ην ραξηί πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο παξαγσγήο θαη δηνηθεηηθέο αλάγθεο ηεο εηαηξείαο.  

Ζ COCO-MAT βξίζθεηαη ζε ζπλερή πξνζπάζεηα κείσζεο ησλ απνβιήησλ, 

εθαξκφδνληαο λέεο κεζφδνπο παξαγσγήο θαη έρεη πεηχρεη κέρξη ζήκεξα πνζνζηφ 

αλαθχθισζεο 96%. ηη πεξηζζεχεη απφ ηελ θαηαζθεπή ησλ πξντφλησλ, 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή λέσλ. Π.ρ. ν πεξηζζεπνχκελνο θνθνθνίληθαο 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο παληφθιεο Κπξηαθή θαη ηα ππνιεηπφκελα θνκκάηηα θπζηθνχ 

θανπηζνχθ θφβνληαη ζε κηθξφηεξα (ληθάδεο) θαη γίλνληαη πιηθφ γέκηζεο καμηιαξηψλ, 

αλσζηξσκάησλ θαη άιισλ πξντφλησλ. ζνλ αθνξά ηα απνκεηλάξηα πνπ δελ κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αιινχ, ε COCO-MAT έρεη έλα πνιχ απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα 

αλαθχθισζεο.  Σν απνηέιεζκα απηνχ είλαη ην 98% ησλ απνβιήησλ λα 

αλαθπθιψλνληαη θαη νπζηαζηηθά λα ειαρηζηνπνηνχληαη ηα απφβιεηα.  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θεληξηθνχ εξγνζηαζίνπ ηεο COCO-

MAT ζπλερψο κεηψλνληαη ζην ειάρηζην. Γηα παξάδεηγκα, ηα πγξά απφβιεηα ηνπ 

εξγνζηαζίνπ είλαη κφλν απηά ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηνπ ζπλήζε θαζαξηζκνχ. Δπηπιένλ, 

ε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί ην εξγνζηάζην ζηε βηνκεραληθή πεξηνρή ηεο Ξάλζεο, ζηελ 

E.T.V.A βηνκεραληθφ πάξθν (Διιεληθή Σξάπεδα Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο), φπνπ ε 

ππνδνκή είλαη ηέηνηα ψζηε λα επηηξέπεη ζηελ επηρείξεζε λα παξάγεη ρσξίο λα 
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επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ κε ην βηνκεραληθφ ζφξπβν. Ζ εηαηξεία κεραλεκάησλ έρεη 

πηζηνπνηεζεί κε ην ζήκα CE θαη κηα εηδηθή άδεηα ρακεινχ ζνξχβνπ πνπ επηηξέπεηαη 

απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ην εξγνζηάζην ηεο επηρείξεζεο δελ έρεη 

θακηλάδεο γηα λα απνθεχγεηαη ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ 

λα αλαθεξζεί φηη ε COCO-MAT ρξεζηκνπνηεί θπζηθφ αέξην γηα ηα απηνθίλεηα θαη ηα 

εξγνζηάζηά ηεο327.  

 

6.6 Σκήκα Έξεπλαο θαη Αλάπηπμεο (R & D) 

 

Σν ηκήκα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο εζηηάδεη ζε δχν θαίξηα ζέκαηα, ηε 

βειηίσζε ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ. Πξνθεηκέλνπ λα 

επηηχρεη ην ζθνπφ ηνπ βαζίδεηαη ζην feedback πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο πειάηεο, 

πξνκεζεπηέο θαη εξγαδφκελνπο ηεο επηρείξεζεο. Οη πειάηεο, ν ηειηθφο ιήπηεο ηνπ 

πξντφληνο, είλαη ην άηνκν πνπ γλσξίδεη ηηο αλεθπιήξσηεο αθφκε αλάγθεο ηνπ θαη 

κπνξεί λα θαηεπζχλεη ηελ επηρείξεζε ζε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο πνπ ζα ηηο 

θαιχπηεη. Δπίζεο, κπνξεί λα επηζεκάλεη ηπρφλ ιάζε ηνπ πξντφληνο, ή αθφκε θαη λα 

πξνηείλεη δηνξζψζεηο. Οη πξνκεζεπηέο κπνξεί επίζεο λα βνεζήζνπλ κε κία λέα, 

θαηλνηφκν πξφηαζε φπσο έλα ελαιιαθηηθφ packaging. Σέινο, ν πιένλ ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη νη εξγαδφκελνη θαζψο είλαη ηα άηνκα πνπ «δνπλ» ηε 

δηαδηθαζία απφ κέζα. Οη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ πνπ ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ην πξντφλ θαη επίζεο 

ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθά ηηο πξψηεο χιεο λα δεκηνπξγήζνπλ έλα λέν πξντφλ. 

 

6.7 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα 

 

ζνλ αθνξά ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ε επηρείξεζε έρεη παξακεηξνπνηήζεη ην 

δηθφ ηεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ COCO-MAT πξνζπαζεί λα εμειίζζεηαη θαη ζε απηφ 

ην ηνκέα θαη πξαγκαηνπνηεί δηάθνξεο ελέξγεηεο, φπσο ην πξσηνπνξηαθφ πξφγξακκα 

ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή ERGOMAT, πνπ δεκηνπξγήζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 
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Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη κε ην νπνίν ειέγρεηαη ε ειαζηηθφηεηα ησλ 

ζηξσκάησλ ψζηε λα πξνζαξκφδνληαη ζε θάζε ηχπν ζψκαηνο328.    

 

6.8 Γηνίθεζε νιηθήο πνηφηεηαο 

 

Ζ εζηίαζε ζηε πνηφηεηα είλαη θαλφλαο γηα ηελ επηρείξεζε θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηελ 

απαξηίδνπλ. Απφ ηελ αξρή ηεο επηρείξεζεο, έσο θαη ζήκεξα ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ 

απνηεινχζε θχξην ελδηαθέξνλ ηεο. Γελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη ήηαλ ε πξψηε 

ζηξσκαηνπνηία ζηελ Δπξψπε κε πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 (ην 1996). Ζ παξαγσγή 

ινηπφλ ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο ζπλνιηθήο 

δηαρείξηζεο πνηφηεηαο. Ζ επηρείξεζε κέζα απφ ζπλερήο ειέγρνπο, θαηάιιειε 

ηερλνινγία θαη ηα απαξαίηεηα θίλεηξα, επηδηψθεη ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο κε 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ηνλ πειάηε. Ζ Γηνίθεζε Οιηθήο Πνηφηεηαο πξέπεη λα 

εθαξκφδεηαη ζε νιφθιεξν ην ζχλνιν ηεο εηαηξείαο πνπ επεξεάδεη ηα ζπζηήκαηα, ηηο 

κεζφδνπο θαη ηηο ζρέζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά. Κάζε κέινο 

ηεο επηρείξεζεο πξέπεη λα εζηηάδεη ζηα ζεκεία βειηίσζεο θαη λα επηδηψθεη ηελ 

αξηζηνπνίεζε ησλ κεζφδσλ ηεο. 

πσο είδακε θαη παξαπάλσ, ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο ηεο COCO-MAT 

βαζηδφηαλ ζην πξφηππν ISO 9001 απφ ην 1996. Ζ επηρείξεζε απνδεηθλχνληαο 

έκπξαθηα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ ζπλερή βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ 

ηεο, δελ επαλαπαχηεθε ζε απηή ηελ πηζηνπνίεζε, αιιά δηαξθψο κειεηνχζε ηα ζεκεία 

βειηίσζήο ηεο θαη δνχιεπε ζε απηά κε απνηέιεζκα λα εθαξκφδεη ήδε απφ ην ηέινο ηνπ 

2000 ην πξφηππν ISO 9001:2000 ζε ζπλδπαζκφ κε ην ISO 14001. ε φιε ηελ πνξεία 

ηεο ε επηρείξεζε πξνζπαζεί λα βειηηψλεηαη θαη λα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ηνπ TQM. Ζ 

COCO-MAT ζηα πιαίζηα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο εζηηάδεη ζε έλλνηεο φπσο πξνηάζεηο 

πξνζσπηθνχ, έξεπλεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε, ζπλεξγαζία κε πειάηεο θαη 

πξνκεζεπηέο,  θαηλνηνκίεο θαη πνιιά αθφκε.     

Ο ππεχζπλνο δηαρείξηζεο ηεο πνηφηεηαο είλαη ην άηνκν πνπ νθείιεη λα ζπληνλίζεη ηε 

δηαδηθαζία θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. κσο απηφ δελ είλαη 

αξκνδηφηεηα κφλν ηνπ ππεχζπλνπ, αιιά θάζε ππαιιήινπ ηεο επηρείξεζεο. Οη 

εξγαδφκελνη δηαδξακαηίζνπλ ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη 
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πξέπεη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Γλσξίδνπλ πην θαιά απφ ην 

θαζέλα ζε πνηα ζεκεία ηεο παξαγσγήο ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο θαη κπνξνχλ 

λα πξνηείλνπλ ιχζεηο. Ζ COCO-MAT άιισζηε, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ αλάιπζε 

ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ιακβάλεη ζνβαξά ππφςε ηηο απφςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο ηεο ε επηρείξεζε, 

πξέπεη λα έρεη ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο εξγαδφκελνχο ηεο, νχησο ψζηε λα απνδψζνπλ 

θαη λα επηθέξνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έηζη ινηπφλ ε άξηζηε ζπλεξγαζία κεηαμχ 

ηνπ ππεχζπλνπ ειέγρνπ πνηφηεηαο, ηνπ ππεχζπλνπ παξαγσγήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, 

εμαζθαιίδεη φηη νη δηαδηθαζίεο παξαγσγήο είλαη νη επηζπκεηέο, κε απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ηα θαηάιιεια ηεζη, επηζεσξήζεηο θαη έρνπλ 

εμαζθαιηζηεί ηα απαξαίηεηα ζεκεία ειέγρνπ. Καηαλννχκε ινηπφλ πφζν ζεκαληηθή είλαη 

ε χπαξμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζηελ επηρείξεζε, έλα επίηεπγκα γηα ην νπνίν κπνξεί  λα 

ππεξεθαλεχεηαη ε COCO-MAT.  

Σέινο, παξαηίζεηαη έλα δείγκα ησλ πηζηνπνηήζεσλ πνπ θέξεη ε επηρείξεζε. ια ηα 

πξντφληα ηεο COCO-MAT είλαη πηζηνπνηεκέλα θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ην πξφηππν 

OEKO-TEX® Standard 100, ην νπνίν είλαη έλα νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ θαη 

πηζηνπνίεζεο γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο 

γηα λα εμαζθαιίζεη φηη ηα πξντφληα είλαη αζθαιή θαη δελ πεξηέρνπλ επηβιαβείο ρεκηθέο 

νπζίεο. Αθφκε, πνιιά πξντφληα ηεο COCO-MAT φπσο ε θνιεμηφλ Πεξζεθφλε θαη 

Καιπςψ απνηεινχληαη 100% νξγαληθφ πηζηνπνηεκέλν βακβάθη απφ ηελ Global Organic 

Textile Standard (GOTS). Σν ινγφηππν απηφ αλαγλσξίδεηαη σο εγεηηθφ πξφηππν 

επεμεξγαζίαο γηα ηα θισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ 

νξγαληθέο ίλεο. Σέινο, ε COCO-MAT θέξεη ηελ πηζηνπνίεζε Wool Mark γηα ην καιιί 

πνπ ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ζηα πξντφληα ηεο. 

 

6.9 Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

 

Ζ COCO-MAT είλαη κία πγηήο νηθνλνκηθά επηρείξεζε κε κία αμηνζεκείσηε πνξεία κέζα 

ζηα ρξφληα. Ζ ζσζηή δηνίθεζε, ζηξαηεγηθή θαη πνιηηηθή ηεο ηελ έρνπλ νδεγήζεη ζηηο 

θνξπθαίεο ζέζεηο ζηνπο νηθνλνκηθνχο πίλαθεο κε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ COCO-MAT είλαη απφ ηηο ιίγεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, 

πνπ ζεκείσζαλ αλνδηθή πνξεία αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο θξίζεο, απνηειψληαο 

πξφηππν. Αο κηιήζνπκε φκσο κε λνχκεξα.  
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χκθσλα κε ηε ηειεπηαία κειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ICAP, ν θχθινο εξγαζηψλ ηεο 

COCO-MAT ην 2012 δηακνξθψζεθε ζηα €17.511.141, βειηησκέλνο αξθεηά απφ ην 

πξνεγνχκελν έηνο, αθήλνληαο πνιχ πην καθξηά ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ 

θιάδνπ. Ζ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο ην 2011 ζεκείσζε πεξηζψξην Μηθηνχ θέξδνπο 

17,31% απφ 11,30% ην 2010 θαη πεξηζψξην Λεηηνπξγηθνχ θέξδνπο 2,84% απφ -1,55%. 

ζνλ αθνξά ηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο, θπκάλζεθε ζε πνιχ θαιά γηα ηελ επνρή 

επίπεδν θαζψο ζεκείσζε Γεληθή ξεπζηφηεηα 1,13 ην 2011 απφ 1,04 ην 2010. ρεηηθά 

κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηάξζξσζε ηεο COCO-MAT, αλαθέξνπκε φηη ε ζρέζε Ξέλσλ 

πξνο Ίδηα θεθάιαηα αλήιζε ζε 1,54 ην 2011 θαη ε θάιπςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δαπαλψλ ζε 5,84 ην 2011. Σέινο, ζην πίλαθα θαηάηαμεο επηρεηξήζεσλ βάζεη θεξδψλ 

EBITDA Ζ COCO-MAT θαηαιακβάλεη ηε δεχηεξε ζέζε κε ην πνζφ ησλ €1.820.841 ην 

2011, απφ €967.006 ην 2010.    

 

6.10 Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε 

 

Ζ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε ελδηαθέξεη φινπο καο γηαηί αληαλαθιά ηηο βαζηθέο αξρέο 

ηεο θνηλσλίαο, ζηελ νπνία δνχκε θαη είλαη απφιπηα ηαπηηζκέλε κε ηε ζπλείδεζε ηεο 

εηαηξείαο. Απφ ηα πξψηα ηεο βήκαηα, ε πξνζθνξά ηεο COCO-MAT ζηελ θνηλσλία είλαη 

δηαξθήο θαη δηαθξηηηθή. Ζ COCO-MAT είλαη απφ ηηο πιένλ επαηζζεηνπνηεκέλεο 

επηρεηξήζεηο ζε θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα θαη απηφ απνδεηθλχεηαη απφ 

ην γεγνλφο φηη δηαζέηεη έλα μερσξηζηφ ηνκέα Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο (ΔΚΔ). Ζ 

επηρείξεζε έρεη ζαθψο μεθαζαξίζεη ζηνπο ππαιιήινπο θαη πειάηεο ηεο, αμίεο θαη 

θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζχλε κέζα απφ 

παξνπζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ έλα θνηλφ φξακα. Ζ ζπκκεηνρή ηεο ζε 

ζπλέδξηα ή άιιεο ζπιινγηθέο πξσηνβνπιίεο (ηνπηθέο, εζληθέο, ηνκεαθέο, θιπ) ζρεηηθά 

κε ηελ πξνψζεζε ηεο Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο είλαη ζπλερήο, δεδνκέλνπ φηη 

πξνζπαζεί λα δηαηεξείηαη ελήκεξε θαη δξαζηήξηα ζηηο ΔΚΔ πξαθηηθέο. Έλα πνιχ 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ επηβεβαηψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο επηρείξεζεο ζε ηέηνηα ζέκαηα 

είλαη φηη ε COCO-MAT είλαη έλα ελεξγφ κέινο ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ γηα ηελ Δηαηξηθή 

Κνηλσληθή Δπζχλε (ΔΚΔ) θαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηεο αλαθέξνληαη ζηε «ιίζηα βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ γηα ηηο ΜΜΔ" ηνπ δηθηχνπ γηα ηελ ΔΚΔ329. 

                                                           
329

 Nagopoulos Nicholas, Kostas Rontos, Christina Pantazidou, ―Corporate Social Responsibility in 

Greece: The COCO-MAT SA Case Study‖, International Journal of Latest Trends in Finance and 

Economic Sciences 3.2 (2003): 456-463 
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ε κία πεξηήγεζε ζηελ επίζεκε ζειίδα ηεο εηαηξείαο κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη ηελ 

ζεκαζία πνπ επηδεηθλχεη ε επηρείξεζε ζηελ ππεπζπλφηεηά ηεο, θαζψο αλαθέξεη 

ραξαθηεξηζηηθά φηη «Κάζε δξάζε καο ζηνρεύεη ζε έλαλ απώηεξν ζηόρν: ηνλ πνηνηηθό 

ύπλν. Γηα λα επηηεπρζεί απηό,  δελ είλαη αξθεηό απιά λα θηηάρλνπκε ηα θαιύηεξα 

πξντόληα ύπλνπ ζηνλ θόζκν. Πξέπεη λα πεγαίλνπκε γηα ύπλν ζην ηέινο ηεο εκέξαο  κε 

θαζαξή ζπλείδεζε. Γη „απηό ζπκκεηέρνπκε ελεξγά ζηελ ππνζηήξημε ησλ κε-

θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ θαη  ησλ ηνπηθώλ θνηλνηήησλ. Με πάζνο ππνζηεξίδνπκε ηελ 

αεηθόξν αλάπηπμε θαη πξνζπαζνύκε λα απμήζνπκε ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε κέζα από ηηο δξάζεηο καο. Σεβόκαζηε ην πεξηβάιινλ, αιιά πάλσ απ 

„όια, ζεβόκαζηε ν έλαο ηνλ άιιν. Πξνσζνύκε ίζεο επθαηξίεο κεηαμύ ησλ εξγαδνκέλσλ 

καο θαη αγθαιηάδνπκε αλζξώπνπο θάζε εζληθήο, πνιηηηζηηθήο ή ζξεζθεπηηθήο 

πξνέιεπζεο. Είκαζηε πεξήθαλνη γηαηί θηηάρλνπκε ηα θαιύηεξα θξεβάηηα ζηνλ θόζκν, 

αιιά επηπιένλ, ζέινπκε λα θάλνπκε ηνλ θόζκν έλα θαιύηεξν κέξνο»330. 

πσο παξαηεξνχκε απφ ηελ παξαπάλσ δήισζε, ε COCO-MAT ζπκκεηέρεη ζε 

ζρεηηθά ζπλέδξηα θαη εθδειψζεηο, κε ρνξεγίεο ζε πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο δελδξνθχηεπζε, ή θαζαξηζκφο πνηακψλ θαη παξαιηψλ. Αθφκε, 

ππνζηεξίδεη θαηλνηφκεο δξάζεηο θαη πξσηνβνπιίεο καζεηψλ, φπσο ην 9ν 

Γεκνηηθφ ρνιείν Υαιαλδξίνπ, ην 1ν Γεκνηηθφ Πεξηζηεξίνπ Αηηηθήο, ην 1ν Γπκλάζην 

Ρφδνπ. ε απηφ ην έξγν, ε επηρείξεζε ζπλεξγάδεηαη κε πνιιέο ηνπηθέο νξγαλψζεηο, κε 

θπβεξλεηηθέο θαη άιιεο. Δλδεηθηηθά, αλαθέξεηαη ε ζπλεξγαζία ηεο COCO-MAT κε 

θνξείο φπσο ην Τπλσηήξην Αζηέγσλ ζηελ Αζήλα, ε Δηαηξεία Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ 

Πεηξαηά Ο ΚΑΛΟ ΠΟΗΜΖΝ, ε Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο Παηδηψλ & Δλειίθσλ 

ΗΡΗ, ην Make a Wish Διιάδνο, ν Ξελψλαο Δλειίθσλ ηνπ Δξεπλεηηθνχ 

Παλεπηζηεκηαθνχ Ηλζηηηνχηνπ Φπρηθήο Τγηεηλήο (Δ.Π.Η.Φ.Τ.), ε εζεινληηθή 

νκάδα Η.Γ.Δ.Α., πξνζθέξνληαο πξντφληα ή παξέρνληαο εζεινληηθή εξγαζία. Σέινο, 

θαηαλνψληαο ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, ζπκβάιιεη ζηελ 

ππνζηήξημε εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ φπσο νη πιεκκπξνπαζείο θάηνηθνη ηνπ 

Έβξνπ. 

Οπζηαζηηθά ε ίδηα θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο ζπκβάιιεη ζηελ Δηαηξηθή Κνηλσληθή 

Δπζχλε, αθνχ ην θνηλσληθφ status θαη ην lifestyle πνπ ζέιεη λα πξνσζήζεη ε επηρείξεζε 

είλαη ε αλαγλψξηζε σλ αμηψλ ηεο θχζεο θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνζπαζεί  λα ρηίζεη κία 

ζηελή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηε θχζε. Σα παξαδείγκαηα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ είλαη 

πνιιά θαη αμηέπαηλα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ε δεκηνπξγία μχιηλσλ πνδειάησλ, ε 

                                                           
330

 http://www.coco-mat.com/company/ 

http://arsis.gr/ipnotirio-astegon/
http://www.iris-health.gr/
https://makeawish.gr/
http://www.epipsi.gr/
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πξαγκαηνπνίεζε projects φπσο ην Pillow Positive Bike Tour, φπνπ ζηελ πξνζπάζεηα 

λα ζηεξίμεη γπλαίθεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζε ρεηξνπξγηθή επέκβαζε ιφγσ  θαξθίλνπ 

ηνπ καζηνχ, πξαγκαηνπνηήζεθε πνδειαηνδξνκία ζηε Γεξκαλία κε θαζνδεγεηή ηνλ ίδην 

ηνλ ηδξπηή ηεο επηρείξεζεο, Παχιν Δπκνξθίδε. Δπηπιένλ, εθδειψζεηο φπσο ην holistic 

fitness, φπνπ είλαη έλαο νινθιεξσκέλνο ηξφπνο εθγχκλαζεο, είλαη ηξφπνο δσήο, 

θαζψο εληάζζεη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ηελ άζθεζε, ηελ θαιή δηαηξνθή, ηελ θαιή 

ςπρνινγία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο εζσηεξηθήο ελέξγεηαο, ή ε πξαγκαηνπνίεζε παηδηθψλ 

πάξηπ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο φπνπ ηα παηδηά κπνξνχλ λα πεξηεγεζνχλ 

ζην γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε θπζηθφ ρνξηάξη, ζην θήπν ιαραληθψλ, ζην ζηάβιν κε 

πφλπ θαη άινγα. ιεο απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο απνδεηθλχνπλ 

έκπξαθηα ην θνηλσληθφ ηεο έξγν.  

Σα νθέιε πνπ απνιακβάλεη ε επηρείξεζε απφ ηνλ ελεξγφ ξφιν ηεο ζε ζέκαηα ΔΚΔ 

είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Πξψηα απφ φια, ε COCO-MAT απνηειεί παξάδεηγκα γηα 

φιεο ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο θαη θαζηέξσζε ζηελνχο δεζκνχο κε ηνπο πειάηεο ηεο, κεηά 

ηελ πιήξσζε ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ απφδεημε ηνπ ζεβαζκνχ ηεο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηηο αμίεο πνπ πξεζβεχεη. Δπηπιένλ, πξφζζεηα νθέιε είλαη ε ηθαλνπνίεζε ηεο 

θνηλσλίαο, ε αλαγλψξηζε ηεο εηαηξείαο σο πξφηππν θνηλσληθήο πξνζθνξάο, ε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

27 εηψλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, ε επηρείξεζε έρεη θεξδίζεη ζεκαληηθά βξαβεία γηα ηελ 

πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζή ηεο. Ζ COCO-MAT εθαξκφδεη κία ζεηξά απφ 

ελέξγεηεο, ζπκβάιινληαο ζηε ζπιινγηθή επεκεξία γηα ηε θνηλσλία, γηα ηα ζπκθέξνληα 

ησλ θνηλνηήησλ θαη γηα ην πεξηβάιινλ. 

 

6.11 Γηαθξίζεηο - Βξαβεία 

 

Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε είλαη πιένλ εκθαλήο ε ηεξάζηηα πξνζθνξά ηεο 

επηρείξεζεο ηφζν ζηελ θνηλσλία, φζν θαη ζηνπο εξγαδνκέλνπο ηεο. Ζ εζηίαζε θαη 

δηαξθή βειηίσζε ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, κεζφδσλ παξαγσγήο, 

ζπκβνιή ζε θνηλσληθά ζέκαηα θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, απέδσζαλ θαξπνχο 

θαη επέθεξαλ ζηελ επηρείξεζε ζεκαληηθά βξαβεία θαη θνξπθαίεο δηαθξίζεηο. Οη 

πξνζπάζεηεο ηεο επηρείξεζεο έρνπλ αλαγλσξηζηεί θαη απηφ απνδεηθλχνπλ ηα αθφινπζα 

βξαβεία:    
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 2010 

 Αξηζηεία Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο 2009 ζηελ θαηεγνξία Αλζξψπηλν 

Γπλακηθφ / Ίζεο Δπθαηξίεο απφ ην χλδεζκν Γηαθεκηδφκελσλ Διιάδνο 

 Κνξπθαία Δηαηξηθή Δπσλπκία Corporate Superbrand 2010 

 Διιεληθφ Βξαβείν Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Πεξηβάιινλ – Οηθνινγηθφ Πξντφλ  

 

 2009 

 «Δπξσπατθφ Βξαβείν Δηαηξηθήο Κνηλσληθήο Δπζχλεο» ηνπ E-I Consulting Group 

 

 2008 

 «ΒΡΑΒΔΗΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟΤ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΟ» απφ ηνλ χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ 

Ληαληθήο Πψιεζεο Διιάδνο 

 

 2007 

 «Δζληθφ Βξαβείν Δπηρεηξεκαηηθήο Αξίζηεπζεο» απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 

 2006 

 «Βξαβείν Γηαθξάηεζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» ηεο KPMG 

 

 2004 

 «Παχινο Δπκνξθίδεο: Δπξσπαίνο Δπηρεηξεκαηίαο ηεο Υξνληάο» απφ ηνλ 

Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πνηφηεηαο 

 

 2003 

 1ε ζέζε ζην δηαγσληζκφ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ EFQM 

 «Βξαβείν θαιχηεξεο εηαηξείαο εθηφο Ζ.Π.Α.» απφ ην πεξηνδηθφ Industry Week 

 

 2002 

 2ε ζέζε ζην δηαγσληζκφ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ EFQM 

 

 2001 

 2ε ζέζε ζην δηαγσληζκφ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ EFQM 

 

 2000 

 Φηλαιίζη ζην δηαγσληζκφ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ηνπ EFQM 

 Γηεζλέο βξαβείν «Environment and Peace» 
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 1999 

 Βξαβείν «πςειήο πνηφηεηαο πξντφλησλ & ππεξεζηψλ» απφ ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπηρεηξήζεσλ & Δπηρεηξεκαηηψλ. 

 

 1998 

 Βξαβείν «Safe» απφ ηελ Δ.Δ. γηα ηελ «Γεκφζηα πγεία θαη αζθάιεηα ζην ρψξν 

εξγαζίαο». 

 Πξψηε ζέζε ζε έξεπλα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Cambridge «Ethical Value» 

 

 1997 

 Βξαβείν «Έξεπλαο θαη ρξήζεο θπζηθψλ, πξσηνπνξηαθψλ πξψησλ πιψλ» απφ 

ην Henry Ford Foundation 

 Βξαβείν «Δπηρείξεζε θαη Πεξηβάιινλ» ηνπ Δκπνξηθνχ θαη Βηνκεραληθνχ 

Δπηκειεηεξίνπ Αζελψλ 

 

 1996 

 Βξαβείν «Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο» ηεο Πξσηνβνπιίαο ADAPT ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο 

 Βξαβείν «Πνηφηεηαο» απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 Πξψηε ζηξσκαηνπνηία ζηελ Δπξψπε κε Πηζηνπνίεζε θαηά ISO 9001 

 

 1995 

 

 Βξαβείν «Μεζφδσλ παξαγσγήο θαη πξντφλησλ θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ» 

απφ ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο 

 

 1993 

 Πηζηνπνίεζε Eco Label γηα ζηξψκαηα 

 

6.12 Καηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα COCO-MAT 

 

Ζ επηρείξεζε COCO-MAT είλαη απφ ηηο πιένλ θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηφζν ζηελ 

Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ θαη ην φλνκά ηεο θηγνπξάξεη ζηνπο πίλαθεο κέηξεζεο 

ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλάκεζα ζε άιιεο επηρεηξήζεηο πξφηππα. πσο 
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έρνπκε ήδε αλαθέξεη ζην θεθάιαην: 4, ε ζπγθεληξσηηθά θαηλνηφκνο ηθαλφηεηα ελφο 

έζλνπο πξνέξρεηαη απφ ηε ζπιινγηθή ηθαλφηεηα θαηλνηνκίαο ησλ επηρεηξήζεψλ ηνπ, 

ζπλεπψο, ε COCO-MAT θξνληίδεη εθηφο απφ ην λα ζέηεη ην πήρε ςειά γηα ηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο, λα «αλεβάδεη» ηελ θαηλνηνκία ηεο Διιάδαο.   

Απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο παξνπζίαο ηεο ζηελ Διιεληθή, αιιά θαη δηεζλή αγνξά, ε 

COCO-MAT ζέιεζε λα παξνπζηάζεη θάηη δηαθνξεηηθφ απ‘ φηη πξνζέθεξαλ άιιεο 

επηρεηξήζεηο ζην ρψξν ησλ ζηξσκάησλ, επίπισλ θαη ιεπθψλ εηδψλ. πγθεθξηκέλα, 

ήζειε πξντφληα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε, δειαδή κε ην 

ζπίηη θαη ηελ εξγαζία καο, αιιά θαη κε ρψξνπο φπνπ θηινμελνχληαη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη φπσο ην μελνδνρείν, λα θαηαζθεπάδνληαη απνθιεηζηηθά κε θπζηθέο πξψηεο 

χιεο, φπσο ην θπζηθφ θανπηζνχθ, ν ειαζηηθφο θνθνθνίληθαο, ην βακβάθη, ην καιιί θαη 

άιια πιηθά ηεο θχζεο. Απηή ε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο, ζηελ νπνία θξνληίδεη λα 

κέλεη πηζηή αθφκε θαη ζήκεξα, απνηέιεζε θαη απνηειεί ηε θαηλνηνκία ηεο, ε νπνία κε ηε 

ζεηξά ηεο απνηειεί θαη ην θχξην αληαγσληζηηθφ ηεο πιενλέθηεκα. 

Ζ ηθαλφηεηα κηαο επηρείξεζεο λα εηζάγεη ζηελ αγνξά λέα, θαηλνηφκα (innovative) 

πξντφληα πξηλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, απνηειεί ίζσο ην κεγαιχηεξν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκά ηεο. Έηζη ινηπφλ θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο COCO-MAT ε 

θαηλνηνκία ηεο, πξνζδίδεη κεγαιχηεξε αμία ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ θαη απνηειεί ν 

ιφγνο πνπ ηελ μερσξίδεη θαη ηελ επηιέγεη απφ ηηο ππφινηπεο ζηξσκαηνπνηίεο ηνπ 

θιάδνπ. Ζ θαηλνηνκία ηεο COCO-MAT έγθεηηαη ζηε ρξήζε απνθιεηζηηθά θπηηθψλ 

πξψησλ πιψλ ζηελ παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηεο. Σελ πεξίνδν πνπ δεκηνπξγήζεθε ε 

επηρείξεζε ππήξρε θελφ ζηελ αγνξά, δηφηη δελ ππήξρε άιιε επηρείξεζε 

ζηξσκαηνπνηίαο πνπ λα ρξεζηκνπνηεί απνθιεηζηηθά θπζηθά πιηθά, φκσο δελ ήηαλ απηφ 

πνπ επέβαιιε λα ζηξαθεί ε επηρείξεζε πξνο απηή ηε κεξηά. Ζ απφθαζε λα ζηξαθεί ε 

επηρείξεζε ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε ήηαλ ζέκα θνπιηνχξαο θαη θηινζνθίαο ησλ 

ηδξπηψλ ηεο, νη νπνίνη κέλνπλ πηζηνί ζηηο αμίεο θαη ζηα πηζηεχσ ηνπο κέρξη θαη ζήκεξα 

θαη απηφ δηαηεξεί ηελ «ζπληαγή επηηπρίαο» ηνπο.  

Μία αθφκε θαηλνηνκία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ην πεξηκεηξηθφ θεξκνπάξ ζηα 

ζηξψκαηά ηεο 331 . Υάξε ζε απηή ηε θαηλνηνκία δηαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα ησλ 

ζηξσκάησλ, αθνχ πιένλ κπνξεί ν θαηαλαισηήο λα ειέγρεη ηη ππάξρεη ζην ζηξψκα ηνπ 

θαη επηπξφζζεηα παξέρεη δπλαηφηεηα θαζαξηφηεηαο αθνχ κπνξεί λα αθαηξεζεί θαη λα 

θαζαξηζηεί. Ζ εκθάληζε ηνπ πεξηκεηξηθνχ θεξκνπάξ πνπ πξαγκαηνπνίεζε πξψηε ε 

COCO-MAT είλαη κία πξσηνπνξία γηα ην θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο θαη έλαο αθφκε 

                                                           
331
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ιφγνο επηινγήο ηεο ελ ιφγσ επηρείξεζεο θαη δηάθξηζήο ηεο απφ ηηο ππφινηπεο. ην 

ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ε COCO-MAT σο ηδενινγία ζεσξεί φηη ε 

θαηνρχξσζε κίαο θαηλνηνκίαο απνηειεί ακπληηθή πνιηηηθή θαη ζπλεπάγεηαη 

εθεζπραζκφο θαη αδξάλεηα, γηα ην ιφγν απηφ ην κφλν θαηνρπξσκέλν ζηνηρείν ηεο 

επηρείξεζεο είλαη ην ινγφηππφ ηεο332.  

πσο ινηπφλ αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

επηρείξεζεο έγθεηηαη ζηε ρξήζε απνθιεηζηηθά θπζηθψλ πξψησλ πιψλ γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ πξντφλησλ θαη ζην πεξηκεηξηθφ θεξκνπάξ πνπ πξψηε ιάλζαξε ε 

COCO-MAT θαη ρξεζηκνπνηεί ζηα ζηξψκαηά ηεο. Αλ εζηηάζνπκε φκσο αθφκε 

πεξηζζφηεξν ζηελ επηρείξεζε, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε αθφκε έλα ηζρπξφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, ην νπνίν δίλεη επηπξφζζεηε αμία ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, 

ην νπνηφ είλαη ε πειαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη ε θηινμελία. πγθεθξηκέλα, φηαλ 

επηζθεθηεί ν θαηαλαισηήο έλα θαηάζηεκα ηεο COCO-MAT, νη εξγαδφκελνη ζα ηνπ 

πξνζθέξνπλ ρπκφ, ζα πξνζπαζήζνπλ κε θάζε δπλαηφ ηξφπν λα ηνλ εμππεξεηήζνπλ 

θαη λα ιχζνπλ ηπρφλ απνξίεο θαη ζα ηνλ θάλνπλ λα ληψζεη ζίγνπξνο θαη αζθαιήο γηα ηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο κεηά ηελ πψιεζε πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε.  

Δχινγα φκσο κπνξεί λα αλαξσηεζεί θαλείο γηαηί ηα ζηνηρεία απηά απνηεινχλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο COCO-MAT, θαζψο κπνξεί λα ηα παξέρεη θαη κία 

αληαγσληζηηθή επηρείξεζε. Ζ απάληεζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε COCO-MAT, έρεη 

ζην επίθεληξν ηνλ άλζξσπν, ηνλ θαηαλαισηή, κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν απφ ηηο 

άιιεο επηρεηξήζεηο, θαζψο δελ εζηηάδεη κφλν ζηελ εμππεξέηεζε ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

παξέρνληαο ηα πνηνηηθά ηεο ζηξψκαηα θαη ζπκπιεξψκαηα χπλνπ πνπ δηαζέηεη, αιιά 

πξνζπαζψληαο λα ηνπο κπήζεη ζε έλαλ πγηεηλφ ηξφπν δσήο, ζηελ άζθεζε θαη 

γεληθφηεξα ζε κία θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην 

γεγνλφο φηη θαηά ηελ είζνδφ καο ζε έλα θαηάζηεκα COCO-MAT ζα αληηθξίζνπκε ηα 

μχιηλν πνδήιαην ηεο COCO-MAT, ην νπνίν φπσο φινη γλσξίδνπκε δελ ζπγθαηαιέγεηαη 

ζηε πξντνληηθή ηεο γθάκα χπλνπ, αιιά αληηπξνζσπεχεη φια απηά πνπ ε επηρείξεζε 

επηζπκεί λα πξνβάιιεη. 

Αδηακθηζβήηεηα ινηπφλ ε επηρείξεζε δελ επαλαπαχεηαη ζηα νθέιε πνπ ηηο 

πξνζθέξνπλ ηα κνλαδηθά ηεο πξντφληα, αιιά βξίζθεηαη ζε κία δηαξθή αλαδήηεζε λέσλ 

ηξφπσλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα ηε βνεζήζνπλ λα πεξάζεη ην κήλπκα πνπ επηζπκεί ζηνπο 

θαηαλαισηέο ηεο θαη δελ είλαη άιιν απφ ην λα έξζνπλ θνληά ζην θπζηθφ ηξφπν δσήο. 

                                                           
332
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Δδψ έγθεηηαη θαη ε δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ ηεο πιενλεθηήκαηνο ηεο COCO-

MAT. Ζ επηρείξεζε δελ επηθεληξψλεηαη κφλν ζην πξντφλ, αιιά πξνζπαζεί λα πεξάζεη 

έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, lifestyle. ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ απηνχ νδεγνχλ, 

κεηαμχ άιισλ θαη νη δηάθνξεο εθδειψζεηο, ηα events θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο.  

πλδπάδνληαο ινηπφλ ηα παξαπάλσ θεθάιαηα ηεο ελ ιφγσ κειέηεο, δηαπηζηψλνπκε φηη 

ε COCO-MAT παξνπζηάδεη παξαπάλσ απφ έλαλ ηχπν θαηλνηνκίαο, νη νπνίνη νδεγνχλ 

ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Ζ COCO-MAT εκθαλίδεη ηνπο εμήο 

ηχπνπο θαηλνηνκίαο: 

 Καηλνηνκία πξντφληνο: ηα ρεηξνπνίεηα, θαηά παξαγγειία πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο απνηέιεζαλ έλα πξντφλ 

λέν, ζεκαληηθφ αλψηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο ή ηηο 

πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο. 

 Καηλνηνκία marketing: ην πεξηκεηξηθφ θεξκνπάξ ην νπνίν πξψην ιάλζαξε 

ζηελ αγνξά ε επηρείξεζε απνηέιεζε κία πξσηνπνξία γηα ηελ αγνξά. Δπηπιένλ, 

θαηλνηνκία απνηειεί θαη ε ζπζθεπαζία πνπ ρξεζηκνπνηεί ε επηρείξεζε, κε ηηο 

πθαζκάηηλεο, αδηάβξνρεο ζήθεο ησλ ζηξσκάησλ θαη ηα ράξηηλα ή μχιηλα θνπηηά 

ησλ επίπισλ. Αθφκε, νη δηάθνξεο ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε 

γηα λα πξνσζήζεη ηα πξντφληα ηεο, φπσο δηάθνξεο εθδειψζεηο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηεο, δηαγσληζκνχο κε πνδήιαηα θαη άιια πξσηφηππα events, 

απνηεινχλ θαηλνηνκία    

 Καηλνηνκία management: ην ζχζηεκα δηαρείξηζεο νιηθήο πνηφηεηαο TQM ηεο 

επηρείξεζεο, ην νπνίν θξνληίδεη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο απνηειεί 

θαηλνηνκία.  

 

6.13 Ζ Coco mat ζην ζχλνιν 

 

6.13.1 Οξγαλφγξακκα COCO-MAT 

 

Ζ δνκή ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν είλαη νξγαλσκέλε σο πξνο ηε 

ξνή επηθνηλσλίαο, εμνπζίαο θαη εξγαζίαο ψζηε λα ηθαλνπνηνχληαη νη ζθνπνί θαη ε 

απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο, απνηππψλνληαη γξαθηθά κε ην νξγαλφγξακκα. Ζ 

νξγαλσηηθή δνκή πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ COCO-MAT είλαη ε δνκή θαηά ηκήκαηα 
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(divisional structure). ην νξγαλφγξακκα ηεο επηρείξεζεο ζπλαληάκε 3 επίπεδα, ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηνπο ππεχζπλνπο ηκεκάησλ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 

Γηάγξακκα 6.1 : Οξγαλφγξακκα COCO-MAT 

 

6.13.2 Κνπιηνχξα COCO-MAT  

 

Κνπιηνχξα είλαη ην ζχλνιν ησλ πηζηεχσ, πξνζδνθηψλ θαη αμηψλ πνπ είλαη θνηλά ζηα 

κέιε κηαο επηρείξεζεο θαη ηελ θάλνπλ λα είλαη κνλαδηθή. Ζ θνπιηνχξα ηεο COCO-MAT 

βαζίδεηαη ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηφηεηα δσήο. Ζ 

θνπιηνχξα ηεο COCO-MAT πεξηιακβάλεη ηνλ θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηεο επηρείξεζεο 

πνπ είλαη ε πνηφηεηα ηνπ πξντφληνο.  

 

6.13.3 Βαζηθή αγνξά 

 

Ζ Coco mat έρεη σο βαζηθή αγνξά, target group κία κέζε θαη αλψηεξε 

θνηλσληθννηθνλνκηθή ηάμε, θπξίσο δεπγάξηα ειηθίαο 30 – 50 εηψλ, ρσξίο θπζηθά απηφ 

λα είλαη πεξηνξηζηηθφ. Οη θαηαλαισηέο ηεο είλαη άλζξσπνη απφ φιεο ηηο ειηθηαθέο 

Διοικθτικό 
υμβοφλιο

Τπεφκυνοσ 
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Εργαηόμενοι

Τπεφκυνοσ 
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νκάδεο θαη φια ηα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Ζ επηρείξεζε απεπζχλεηαη ζε άηνκα 

επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηε θνηλσλία, πνπ εζηηάδνπλ ζηε 

πνηφηεηα θαη ην life style.   

6.13.4 Όξακα 

 

Σν φξακα ησλ ηδξπηψλ ηεο COCO-MAT είλαη ε θαηάθηεζε ηεο θνξπθήο ζε παγθφζκην 

επίπεδν ζηελ αγνξά θπζηθψλ πξντφλησλ χπλνπ θαη ε ζπκβνιή ζηε δηάδνζε ηεο 

αεηθφξνπ θηινζνθίαο, γεγνλφο πνπ επηηπγράλεηαη κε ηε βησζηκφηεηα θαη ηε παξνρή 

ίζσλ επθαηξηψλ ζε φινπο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην ρξψκα θαη ηε ζξεζθεία.    

 

6.13.5 Απνζηνιή 

 

Ζ απνζηνιή ηεο COCO-MAT είλαη ―Ζ παξαγσγή θαη δηάζεζε ζηξσκάησλ θαη ινηπψλ 

πξντφλησλ χπλνπ, δηα ρεηξφο θαη θαηά παξαγγειία, απνθιεηζηηθά απφ θπζηθά πιηθά 

ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ελφο ηζνξξνπεκέλνπ θαη 

θπζηθνχ ηξφπνπ δσήο. Κχξην κέιεκά ηεο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αεηθφξνπ θηινζνθίαο 

θαη ε δηακφξθσζε θαηαλαισηηθήο ζπκπεξηθνξάο ζχκθσλα κε ηελ αεηθφξν παηδεία. 

Πηζηή ιάηξεο ηεο Διιεληθήο θχζεο, κε ζεβαζκφ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, επηθνηλσλεί 

κέζσ ησλ πξντφλησλ ηεο, ηε γλψζε ησλ αγλψλ πξντφλησλ ηεο θχζεο.‖     

Μειεηψληαο ηελ παξαπάλσ δήισζε απνζηνιήο, κπνξνχκε απηφκαηα λα 

θαηαλνήζνπκε ζε πνηα επηρείξεζε αλήθεη θαζψο απφ ηελ απνθξππηνγξάθεζε ησλ 

ηξηψλ βαζηθψλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη, θαηαλννχκε φηη πεξηγξάθνπλ ηελ COCO-

MAT. Ζ αλαθνξά ζηελ βαζηθή αγνξά, ζηε ζπλεηζθνξά θαη ηε δηάθξηζε δελ αθήλνπλ 

πεξηζψξηα παξαπιάλεζεο θαη ελδνηαζκνχ φηη ε ππφ αλάιπζε επηρείξεζε είλαη ε 

COCO-MAT.   
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6.13.6 ηφρνη 

 

Ζ COCO-MAT έρνληαο επηθνηλσλήζεη ζε φια ηα ελδηαθεξφκελα κέιε ηελ απνζηνιή θαη 

ην φξακά ηεο, θαιεί ην πξνζσπηθφ ηεο λα ζπκβάιεη ζηελ επίηεπμε ησλ παξαθάησ 

ζηφρσλ:   

• πλερήο βειηίσζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ 

• πλερήο βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

• ρεδηαζκφο θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, θπζηθψλ, απνηειεζκαηηθψλ θαη 

θαηλνηφκσλ πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ. 

• πλερήο δηεχξπλζε θαη ελίζρπζε ηεο ζέζεο ηεο εηαηξείαο ζηνλ θφζκν 

• Πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη δηαξθήο κείσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ 

ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο 

πγθεληξσηηθά νη ζηφρνη ηεο επηρείξεζεο είλαη ε ζπλερήο βειηίσζε ζε ζέκαηα 

πνηφηεηαο, δηαρείξηζε πξνζσπηθνχ, πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κεζφδσλ 

παξαγσγήο, ζπκβνιήο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

6.13.7 Πνιηηηθέο 

 

Ζ πνιηηηθή ηεο COCO-MAT βαζίδεηαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη εζηηάδεηαη ζε 

ηέζζεξηο βαζηθνχο άμνλεο: 

 Τςειή πνηφηεηα πξντφλησλ απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο 

 Ηθαλνπνηεκέλνη πειάηεο - εζηίαζε ζηνλ πειάηε 

 Ηθαλνπνηεκέλνη εξγαδφκελνη – εζηίαζε ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ 

 Κνηλσληθή ζπλεηζθνξά   

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαη νη ηέζζεξηο άμνλεο έρνπλ ηελ ίδηα βαξχηεηα γηα ηελ 

επηρείξεζε, ε νπνία εζηηάδεη ζε θάζε έλαλ θαη πξνζπαζεί, κε κία ζεηξά απφ ελέξγεηεο 

πνπ ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα, λα ηνπο επηηχρεη. Αθνχ ινηπφλ αλαιπζνχλ νη 

ελέξγεηεο πνπ κφιηο αλαθέξακε, ζα γίλεη θαηαλνεηφ πσο ε εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ 
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πνιηηηθήο επέθεξε ζεκαληηθά βξαβεία θαη δηαθξίζεηο ζηελ επηρείξεζε, ε νπνία επέδεημε 

ζεηηθφηαηα απνηειέζκαηα ζε ζέκαηα πνηφηεηαο, δηαρείξηζεο πξνζσπηθνχ, πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο, κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ζπκβνιήο ζε θνηλσληθά ζέκαηα. 

 

6.14 Γχλακε – εκείν ππεξνρήο – Γηαθξηηή ππεξνρή 

 

Απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα γλσξίδεη κία επηρείξεζε είλαη πνηα 

είλαη ε δχλακε, ην ζεκείν ππεξνρήο θαη ε δηαθξηηή ππεξνρή ηεο, κφλν ηφηε ζα κπνξεί 

λα αλαπηπρζεί θαη λα εμειηρζεί. Έηζη ινηπφλ, ζην ζεκείν απηφ ζα αλαιπζνχλ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία γηα ηελ COCO-MAT. Σν ζεκείν ππεξνρήο είλαη απηφ πνπ 

πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα αλ ην εθκεηαιιεπηεί, ελψ ε 

δηαθξηηή ππεξνρή πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθό δηαηεξήζηκν  πιενλέθηεκα 

αλ ηελ εθκεηαιιεπηεί.  

 

6.14.1 Γχλακε 

 

Μηα δχλακε είλαη κία εζσηεξηθή ηθαλφηεηα, ελέξγεηα πνπ κηα επηρείξεζε εθηειεί πνιχ 

θαιά, είλαη δειαδή ηα πςειήο αμίαο επίδνζεο ζεκεία ηεο επηρείξεζεο. ηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε κία δχλακε ηεο επηρείξεζεο, δελ έρεη ηελ έλλνηα ηεο ζχγθξηζεο. Ζ 

COCO-MAT επελδχεη ζπζηεκαηηθά ζηελ έξεπλα, ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηλνηνκία ησλ 

πξντφλησλ ηεο. πγθεθξηκέλα, ε δχλακε ηεο COCO-MAT είλαη ηα ίδηα ηα πξντφληα ηεο  

(θπζηθά πξντφληα) θαη ην ηζρπξφ θνηλσληθφ ηεο πξνθίι. 

 

6.14.2 εκείν Τπεξνρήο 

 

εκείν ππεξνρήο είλαη θάηη πνπ έρεη κία επηρείξεζε θαη ππεξέρεη έλαληη θάπνηαο άιιεο, 

δειαδή ζπγθξίλεηο κία δχλακε πνπ έρεη ε επηρείξεζή ζνπ, κε κία ηνπ αληαγσληζηή ζνπ 

θαη δηαπηζηψλεηο φηη ππεξέρεηο. Έλα ζεκείν ππεξνρήο είλαη κηα ηθαλφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο πνπ είλαη ζεκαληηθή γηα ηε ζηξαηεγηθή, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα, θαη ηελ 
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θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο.  Ζ COCO-MAT ινηπφλ,   έρεη θαηαθέξεη κέζα απφ έλαλ 

άξηζην ζπλδπαζκφ παξαγφλησλ, φπσο θπζηθέο πξψηεο χιεο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη 

ηφζν απφ ην εμσηεξηθφ, φζν θαη απφ ηελ Διιάδα,  ηζρπξφ ηκήκα R&D, ηερλνινγηθέο 

ηθαλφηεηεο θαη ηθαλφ αλζξψπηλν δπλακηθφ, λα δεκηνπξγήζεη πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

πςειήο αληηιακβαλφκελεο αμίαο γηα ηνπο πειάηεο ηεο. Ζ COCO-MAT ινηπφλ παξάγεη 

πξντφληα ρεηξνπνίεηα θαη θαηά παξαγγειία, απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο, ε 

παξαγσγή ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε κεζφδνπο κε επηβιαβήο γηα ην πεξηβάιινλ. Σν 

γεγνλφο απηφ απνηειεί θαη ην ζεκείν ππεξνρήο ηεο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. 

Δπηπξφζζεην ζηνηρείν πνπ πξνζδίδεη ζηελ επηρείξεζε αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη ε εκθάληζε πεξηκεηξηθνχ θεξκνπάξ ζηα ζηξψκαηα ηεο COCO-MAT. 

 

6.14.3 Γηαθξηηή Τπεξνρή 

 

Γηαθξηηή ππεξνρή είλαη κηα αληαγσληζηηθή ηθαλφηεηα πνπ πξνζδίδεη δηαηεξήζηκε αμία 

ηελ νπνία ε επηρείξεζε εθηειεί θαιχηεξα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Δίλαη 

αδηακθηζβήηεην ην γεγνλφο φηη ε COCO-MAT κέζσ ησλ δηαθνξνπνηεκέλσλ ηεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ πξνζθέξεη έρεη θαηαθέξεη λα απνθηήζεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. κσο απηφ πνπ θάλεη ηα δηαθνξνπνηεκέλα ηεο πξντφληα λα είλαη 

δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα είλαη ε νηθνινγηθή δηάζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη 

ε εζηίαζε ζηνλ θαηαλαισηή πξνσζψληαο έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, lifestyle.  

Σν εξγνζηάζην ηεο επηρείξεζεο, ε ζπζθεπαζία ησλ πξντφλησλ, ηα δηάθνξα events θαη 

εθδειψζεηο, νη ελέξγεηεο ηεο COCO-MAT γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε ζπλερήο έξεπλα θαη αλάπηπμε  κε γλψκνλα ηε  κείσζε ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο, είλαη θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ καξηπξνχλ φηη ε 

COCO-MAT κέζσ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαηαθέξλεη ηα ζπλδπάζεη ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

 

6.15 Αλάιπζε S.W.O.T. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί απφ ην εμσηεξηθφ (κίθξν θαη κάθξν) πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ ηελ πξψηε χιε γηα 

ηε ζθηαγξάθεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο COCO-MAT, γλσζηή θαη σο 
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αλάιπζε S.W.O.T. (θεθάιαην: 3). Ζ ελ ιφγσ αλάιπζε ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

δηακφξθσζεο θαηάιιειεο ζηξαηεγηθήο γηα λα επηηχρεη ε επηρείξεζε ηνπο ζθνπνχο ηεο, 

αθνχ κέζα απφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ εμσηεξηθψλ επθαηξηψλ 

(opportunities) θαη απεηιψλ (threats), αιιά θαη ησλ εζσηεξηθψλ δπλάκεσλ (strengths) 

θαη αδπλακηψλ (weaknesses), κπνξεί ε επηρείξεζε λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ηα θαηάιιεια 

κέηξα γηα λα δηαζθαιηζηνχλ νη δπλάκεηο θαη λα δηνξζσζνχλ ή λα μεπεξαζηνχλ νη αηηίεο 

ησλ αδπλακηψλ, θαζψο επίζεο λα πξαγκαηνπνηήζεη ελέξγεηεο ψζηε λα εθκεηαιιεπηεί 

ηηο παξνπζηαδφκελεο επθαηξίεο θαη λα απνθχγεη ηηο απεηιέο. Απφ ηελ αλάιπζε ινηπφλ 

ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο COCO-MAT πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Γπλάκεηο (Strengths): 

Μία απφ ηηο βαζηθέο δπλάκεηο ηεο COCO-MAT είλαη ην ηζρπξφ brand name ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ κεγαιχηεξε κεξίδα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, αθφκε θαη αλ δελ έρεη 

αγνξάζεη πνηέ θάπνην πξντφλ ηεο επηρείξεζεο, ηελ γλσξίδεη θαη ην φλνκά ηεο ηνπ είλαη 

νηθείν. Ζ αλαγλσξηζηκφηεηα ινηπφλ ηεο COCO-MAT είλαη πάξα πνιχ πςειή, γεγνλφο 

πνιχ ζεκαληηθφ γηα κία επηρείξεζε. Σε ζεκαληηθφηεηα ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ελφο 

brand απνδεηθλχνπλ θαη ηα ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ δαπαλνχλ νη επηρεηξήζεηο 

ζηε δηαθήκηζε θαη ζηηο δηάθνξεο εθδειψζεηο θαη events πνπ δηνξγαλψλνπλ.  

Ζ πιένλ βαζηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο, κε ηελ νπνία έρεη πιήξσο ηαπηηζηεί είλαη ε 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, πνπ πξνέξρνληαη απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο 

χιεο. Γεληθφηεξα, ε ίδηα ε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο απνηειεί δχλακή ηεο θαζψο 

εζηίαδε θαη εζηηάδεη ζε έλαλ θπζηθφ ηξφπν δσήο, άζθεζεο θαη αεηθφξνπ παηδείαο. 

Δπηπιένλ, ε ηερλνγλσζία θαη ε δηαξθήο αλαδήηεζε βειηίσζεο θαη εμέιημεο απνηεινχλ 

δπλάκεηο ηεο επηρείξεζεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξσηνπνξία ηεο 

επηρείξεζεο κε ην πεξηκεηξηθφ θεξκνπάξ ζηα ζηξψκαηά ηεο. ζχκθσλα κε ηνλ ηδξπηή 

ηεο επηρείξηζεο, Παχιν Δπκνξθίδε, «θίλεζε καη απνδείρζεθε ε απόθαζε λα ππάξρνπλ 

θεξκνπάξ ζε όια ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο, ζέιακε ν θαζέλαο λα κπνξεί λα βιέπεη ηη 

αγνξάδεη θαη λα εθηηκήζεη ν ίδηνο αλ αμίδεη ηα ρξήκαηα πνπ ηνπ δεηάκε. Οζν θη αλ 

αθνύγεηαη ηξειό, ζηνλ ρώξν καο ην θεξκνπάξ απνηειεί ην κεγαιύηεξν πιενλέθηεκα γηα 

έλα πξντόλ. Μπνξώ λα πσ όηη απνηέιεζε βαζηθό "θιεηδί" γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

πσιήζεσλ εληόο θαη εθηόο Ειιάδαο»333.  

Γχλακε ηεο COCO-MAT είλαη επίζεο θαη ε ηεξάζηηα πνηθηιία πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο, θαζψο κέζα απφ ηελ ηεξάζηηα γθάκα πνπ δηαζέηεη κπνξεί λα θαιχςεη 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ ηεο. Αθφκε, ην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηεο 

                                                           
333

 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=81870 

http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=81870
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επηρείξεζεο είλαη ρεηξνπνίεηα θαη ε παξαγσγή ηνπο είλαη κε θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ 

κέζα, πξνζδίδεη κία επηπιένλ δχλακε ζηελ επηρείξεζε. εκαληηθφ ζηνηρείν απνηειεί 

θαη ε δπλαηφηεηα δνθηκήο πνπ παξέρεη ε επηρείξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ ηα θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο θαη λα δνθηκάζνπλ ζηελ 

πξάμε ηα ζηξψκαηά ηεο. Σέινο, ε επηρείξεζε δηαζέηεη πνιχ ζεκαληηθέο ππεξεζίεο κεηά 

ηελ πψιεζε, φπσο είλαη ε εγγχεζε ησλ ζηξσκάησλ, ε νπνία ζε αξθεηά ζηξψκαηα 

κπνξεί λα δηαξθεί κέρξη θαη 25 ρξφληα, εμαζθαιίδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

αζθάιεηα ησλ θαηαλαισηψλ ηεο.    

Φπζηθά, απφ ηελ αλαθνξά ησλ δπλάκεσλ δελ ζα κπνξνχζε λα ιείπεη θαη ηα ηεξάζηηα 

θαλάιηα δηαλνκήο ηεο επηρείξεζεο, ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. Ζ 

COCO-MAT θξνληίδεη λα παξέρεη ηα πξντφληα ηεο ζε φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν 

πιεζπζκφ. Με ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ θαηαζηεκάησλ, ε COCO-MAT πξνζπαζεί λα 

βξίζθεηαη φζν πην θνληά γίλεηαη ζηνλ θαηαλαισηή θαη γηα απηφ ην ιφγν ν αξηζκφο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο απμάλεηαη κε ξπζκνχο γεσκεηξηθήο πξνφδνπ. ε αληίζεζε κε άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ηεο, έρεη επηηχρεη ην δχζθνιν έξγν ηεο επηηπρήο εκθάληζήο ηεο 

ζην εμσηεξηθφ θαη κάιηζηα ζε πνιχ δχζθνιεο αγνξέο. 

Μία επηπξφζζεηε δχλακε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί θαη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο. 

πσο αλαθέξεηαη θαη παξαπάλσ, ε COCO-MAT δίλεη ηεξάζηηα έκθαζε ζην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο θαη απηφ απνδεηθλχνπλ ηα βξαβεία πνπ έρεη ζπιιέμεη ζηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ην ζθνπφ απηφ. Οη εξγαδφκελνη ιακβάλνπλ ελεξγφ 

ξφιν ζηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, ζπκκεηέρνπλ θαη βειηηψλνπλ ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο θαη εθαξκφδνπλ ζηε πξάμε ηε θηινζνθία ηεο επηρείξεζεο.  

Ζ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί επίζεο δχλακε, θαζψο ην 

θνηλσληθφ έξγν πνπ παξάγεη ε COCO-MAT είλαη επξέσο γλσζηφ θαη απνηειεί θίλεηξν 

γηα ηνπο θαηαλαισηέο πνπ είλαη επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα. Ζ 

επηρείξεζε εζηηάδεη πνιχ ζε απηή ηε θαηεχζπλζε θαη δηαξθψο ελεκεξψλεηαη θαη 

εμειίζζεηαη. 

Πνιχ ζεκαληηθή δχλακε ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ε πξφζθαηε ζπλεξγαζία ηεο κε ηνλ 

φκηιν Libra. Ο ηδησηηθφο φκηινο Libra Group πνπ αλήθεη ζηελ νηθνγέλεηα Λνγνζέηε, 

εμαγφξαζε ην 50% ηεο COCO-MAT ην 2014. Βαζηθφο ζπλεξγάηεο ηνπ νκίινπ Libra ζε 

απηή ηελ επέλδπζε είλαη ν αλεμάξηεηνο επελδπηηθφο φκηινο The Cycladic Group, 

ηδηνθηεζίαο ηνπ επηρεηξεκαηία Γεκήηξε Γνπιαλδξή θαη ηεο νηθνγελείαο ηνπ. Ζ ελ ιφγσ 

ζπκκαρία κεηαμχ ηδησηηθψλ νηθνγελεηαθψλ επηρεηξήζεσλ έρεη ζρεδηαζηεί, πξνθεηκέλνπ 
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λα δηεπθνιχλεη ηελ παγθφζκηα επέθηαζε ηεο COCO-MAT κέζσ πξφζβαζεο ζην 

εθηεηακέλν δίθηπν ηνπ Οκίινπ Libra, ζε παγθφζκην επίπεδν. 

Σέινο, βαζηθή δχλακε γηα ηελ επηρείξεζε απνηειεί ε κεδεληθή επηβάξπλζε απφ δάλεηα 

θαη ππνρξεψζεηο θαη ην γεγνλφο φηη ηα θαηαζηήκαηά ηεο είλαη ηδηφθηεηα. Υαξαθηεξηζηηθά 

αλαθέξεηε ε δήισζε ηνπ Παχινπ Δπκνξθίδε «Δρνπκε κεδεληθφ δαλεηζκφ, φια καο ηα 

θαηαζηήκαηα είλαη ηδηφθηεηα θαη δελ ππάξρεη βξαβείν ζηελ Δπξψπε γηα ηνλ ρψξν καο 

πνπ δελ ην έρνπκε θαηαθηήζεη». 

 

Αδπλακίεο (Weaknesses):  

Ζ θπξηφηεξε ίζσο αδπλακία ηεο επηρείξεζεο, είλαη νη ζρεηηθά πςειέο ηηκέο ηεο 

αλαθνξηθά κε ηνλ γεληθφ κέζν φξν ηηκψλ. Ζ COCO-MAT παξέρεη πξντφληα κε πςειά 

πνηνηηθά πξφηππα (standards), πνπ αληέρνπλ ζην ρξφλν θαη είλαη απηφ πνπ 

αλαθέξνπκε σο «αμίδεη ηα ρξήκαηα», φκσο νη θαηαλαισηέο ζηηο δχζθνιεο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πνπ δηαλχεη ε ρψξα, αλαγθάδνληαη λα πεξηνξίδνληαη θαη λα ζηξέθνληαη ζε πην 

νηθνλνκηθέο ιχζεηο αθφκε θαη κεηψλνληαο ηα πνηνηηθά ηνπο θξηηήξηα.  

Αδπλακία ηεο επηρείξεζεο ζα κπνξνχζε επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ην γεγνλφο φηη ην 

φλνκα (brand) ηεο επηρείξεζεο δελ πξνβάιιεηαη ζηε ηειεφξαζε. Αλ θαη απηφ είλαη κηα 

ζπλεηδεηή επηινγή ηεο COCO-MAT, θαζφηη ε ηειεφξαζε απεπζχλεηαη ζε έλα καδηθφ 

θνηλφ ζην νπνίν δελ ζηνρεχεη ε επηρείξεζε, είλαη έλα απφ ηα πην δεκνθηιή κέζα θαη 

δίλεη ηελ ηθαλφηεηα πξνβνιήο ζε κεγάιε θιίκαθα.   

Σέινο, ε COCO-MAT φπσο έρνπκε αλαθέξεη παξαπάλσ πξαγκαηνπνηεί δηάθνξνπο 

δηαγσληζκνχο θαη πξνζθνξέο ζηνπο θαηαλαισηέο ηεο, φκσο ν αξηζκφο ησλ 

εθπηψζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηεί ε επηρείξεζε είλαη ζρεηηθά κηθξφο. Σν γεγνλφο απηφ 

κπνξεί λα απνηειέζεη αδπλακία ηεο COCO-MAT, εηδηθά ζηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε.  

Δπθαηξίεο (Opportunities): 

Μία απφ ηηο πην βαζηθέο επθαηξίεο απνηειεί ε νινέλα θαη κεγαιχηεξε ζηξνθή ησλ 

θαηαλαισηψλ ζε έλαλ πην θπζηθφ ηξφπν δσήο. ιν θαη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη 

επαηζζεηνπνηνχληαη ζηηο κέξεο καο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη 

θξνληίδνπλ ηα πξντφληα πνπ αγνξάδνπλ λα είλαη θηιηθά πξνο απηφ. Δπηπιένλ 

ζηξέθνληαη ζε έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν δσήο, lifestyle.   Έηζη ινηπφλ ε COCO-MAT, ε 

θαηεμνρήλ θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ επηρείξεζε αλαγλσξίδεη σο επθαηξία απηφ ην 

θαηλφκελν.  
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Οη θαηαλαισηέο έρνπλ γίλεη πην επηθπιαθηηθνί θαη πξνζεθηηθνί, ζέηνληαο απζηεξά 

θξηηήξηα ζηηο πξνηηκήζεηο ηνπο (value for money). Σν γεγνλφο απηφ βνήζεζε θαη ε 

αλάπηπμε ζηνηρεησδψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επέβαιιε ε θπβέξλεζε γηα ηελ πξνζηαζία 

ησλ θαηαλαισηψλ.  Ζ παξαπάλσ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί επθαηξία γηα ηελ COCO-

MAT, θαζφηη κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηηο πςειέο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ κε ηα 

πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα ηεο.  

Δπθαηξία θπζηθά απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη ππήξρε «θελφ» ζηελ αγνξά, θαζφηη δελ 

ππήξρε άιιε ζηξσκαηνπνηία πνπ λα παξάγεη πξντφληα απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο 

πξψηεο χιεο. Ζ COCO-MAT αλ θαη νχησο ή άιισο ζα ζηξεθφηαλ πξνο απηή ηε 

θαηεχζπλζε ιφγσ θηινζνθίαο, επσθειήζεθε απφ ην γεγνλφο απηφ θαη ήηαλ ε πξψηε 

πνπ αλέπηπμε απηή ηελ αγνξά. 

Έλα αθφκε έληνλν θαηλφκελν ζηηο κέξεο καο είλαη ε άλνδνο ησλ μελνδνρεηαθψλ 

κνλάδσλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηξαηεγηθή πνπ είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ, γλσζηά 

θαη σο «πξάζηλα μελνδνρεία». Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ 

COCO-MAT, ηφζν γηαηί επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο εηζήρζε ζε απηφ ην 

θιάδν, φζν θαη γηαηί ζα απνηειέζεη πφιν έιμεο πνιιψλ μελνδνρείσλ ιφγσ ηνπ 

νηθνινγηθνχ ηεο ραξαθηήξα.   

Ζ δηεχξπλζε ηνπ δηθηχνπ πσιήζεσλ κέζσ θαηαζηεκάησλ franchise, απνηέιεζε 

επθαηξία θαζψο επίζεο θαη ε ειθπζηηθή αγνξά ηνπ εμσηεξηθνχ. πσο έρνπκε αλαθέξεη 

ε εμαγσγηθή επίδνζε ηνπ θιάδν ηεο ζηξσκαηνπνηίαο είλαη πεξηνξηζκέλε. ζν θαη αλ 

αθνχγεηαη πεξίεξγν, ην γεγνλφο απηφ απνηέιεζε επθαηξία γηα ηελ ππφ κειέηε 

επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ε COCO-MAT εθκεηαιιεχηεθε ηελ επθαηξία απηή θαη 

θαηφξζσζε απηφ πνπ νη άιιεο ζηξσκαηνπνηίεο δελ κπφξεζαλ. Ο ηεξάζηηνο αξηζκφο 

ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ζε αξθεηά δχζθνιεο αγνξέο 

απνηεινχλ ζέιγεηξν πνιιψλ αληαγσληζηξηψλ επηρεηξήζεσλ. 

Δπθαηξία επίζεο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ηα ζηξψκαηα είλαη έλα βαζηθφ πξντφλ θαζψο 

επίζεο φηη δελ ππάξρνπλ ππνθαηάζηαηα γηα ην ελ ιφγσ πξντφλ. Ζ έιιεηςε 

ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηηο ζηξσκαηνπνηίεο 

θαζψο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ δελ έρεη ηελ επηινγή λα ζηξαθεί ζε άιια πξντφληα πνπ 

θαιχπηνπλ απηή ηελ αλάγθε θαη ζπλεπψο φιε ε κεξίδα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ 

αλήθε ζε απηέο. 

Σέινο, επθαηξία απνηειεί θαη ε άλνδνο ησλ social media θαζψο έδσζε ηε δπλαηφηεηα 

λα απμεζεί ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand ζε ζεκαληηθφ βαζκφ θαη ε επηθνηλσλία κε ην 

αγνξαζηηθφ θνηλφ.   
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Απεηιέο (Treats): 

Ζ ζεκαληηθφηεξε ίζσο απεηιή πνπ αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε 

πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα καζηίδεη ηε ρψξα καο. Ζ χθεζε έρεη νδεγήζεη ηηο εηαηξείεο ζην 

λα κεηψζνπλ ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξντφληα πνπ 

πξνζθέξνπλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ν θιάδνο νδεγείηαη θαη ζε κηα πησηηθή πνξεία. 

Λφγσ ηεο θξίζεο έρεη δεκηνπξγεζεί θαη κηα θπβεξλεηηθή αζηάζεηα. Παξάιιεια κε φια 

απηά, κηα αθφκα απεηιή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί εμαηηίαο ηεο θξίζεο είλαη ε θνξνινγηθή 

αζηάζεηα πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα καο. Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην πνπ έρεη λα θάλεη κε ηε 

θνξνινγία αιιάδεη ζπλερψο θαη νη κεηαηξνπέο ηνπ κφλν θαιφ δε κπνξνχλ λα θάλνπλ 

ζηνλ θιάδν, θαζψο θαη ν ηειηθφο ρξήζηεο δπζαλαζρεηεί κε ην γεγνλφο απηφ. 

Πνιχ ζεκαληηθή απεηιή πνπ έκκεζα επεξεάδεη ηελ επηρείξεζε είλαη ε ζπξξίθλσζε 

θιάδσλ παξεκθεξή κε ηνλ ππφ κειέηε θιάδν, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην «θιείζηκν» επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζην 

θιάδν ηεο επηπινπνηίαο. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη έρεη κεησζεί ε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ε κείσζε λέσλ θαηνηθηψλ.  

Μία επηπιένλ απεηιή απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε δήηεζε είλαη ειαζηηθή, θαζψο 

επεξεάδεηαη απφ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ή ηηο κεηψζεηο ζηα budgets ησλ μελνδνρείσλ. 

Αθφκε ην γεγνλφο φηη ν θχθινο δσήο ηνπ πξντφληνο είλαη κεγάινο ή αθφκε ε αγνξά ηνπ 

κπνξεί λα αλαβάιιεηαη, απνηειεί ζεκαληηθή απεηιή. 

ζνλ αθνξά ηα ζηξψκαηα, αλ θαη πξφζθαηα αλαπηχρζεθε έλαο λφκνο ζρεηηθά κε ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηάο ηνπο, ππάξρεη αθφκε κεγάιε έιιεηςε ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

γχξσ απφ ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί κεγάιε απεηιή γηα ηελ 

COCO- MAT θαζψο είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν εκθάληζεο ζηξσκάησλ θαηψηεξεο 

πνηφηεηαο παξέρνληαο ρακειφηεξε ηηκή.   

ηε ζπλέρεηα παξαηίζεηαη ζπλνπηηθφο πίλαθαο ηεο αλάιπζεο S.W.O.T. (πίλαθαο 6.1), 

φπνπ θαηαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία.  
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Πίλαθαο 6.1 : SWOT Αλάιπζε γηα ηελ Coco-Mat 

 

 

6.16 ηξαηεγηθέο θηλήζεηο COCO-MAT 

 

ηελ ελφηεηα απηή ζα αλαιπζνχλ ηφζν νη επηρεηξεζηαθέο, φζν θαη νη επηρεηξεκαηηθέο 

ζηξαηεγηθέο πνπ έρεη αλαπηχμεη θαζ‘ φιε ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ε επηρείξεζε 

ΔΤΝΑΜΕΙ:

-Ιςχυρό brand name

-Ποιότθτα προϊόντοσ

-Περιμετρικό φερμουάρ

-Είςοδοσ ςτον ξενοδοχειακό κλάδο

-Μεγάλθ γκάμα προϊόντων

-Χειροποίθτα, κατα παραγγελία, φιλικά 
προσ το περιβάλλον προϊόντα με 
δυνατότθτα δοκιμισ

-After  sales υπθρεςίεσ 

-Ιςχυρά κανάλια διανομισ

-Ανκρϊπινο δυναμικό

-Ε.Κ.Ε.

-νεργαςία με Libra

-Μθδενικόσ δανειςμόσ 

ΑΔΤΝΑΜΙΕ:

-Τψθλζσ τιμζσ

-Σο brand δεν προβάλλεται ςτθν τθλεόραςθ

-Μικρόσ αρικμόσ εκπτϊςεων

ΕΤΚΑΙΡΙΕ:

-τροφι καταναλωτϊν ςε ζναν φυςικό 
τρόπο ηωισ, lifestyle

-Αυςτθρά κριτιρια καταναλωτϊν (value 
for money)

-Κενό ςτθν αγορά

-Άνοδοσ  "πράςινων ξενοδοχείων"

-Καταςτιματα franchise και αγορά του 
εξωτερικοφ

-Βαςικό προϊόν

Δεν ζχει υποκατάςτατα

-Άνοδοσ των social media

ΑΠΕΙΛΕ:

-Οικονομικι κρίςθ

-Κυβερνθτικι αςτάκεια

-Φορολογικι αςτάκεια

-υρρίκνωςθ παρεμφερϊν κλάδων

-Ηιτθςθ ελαςτικι

-Μεγάλοσ κφκλοσ ηωισ προϊόντοσ

-Αναβάλλεται θ αγορά

-Ζλλειψθ κεςμικοφ πλαιςίου

S.W.O.T.
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COCO-MAT, θαζψο θαη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηψλ. Αθφκε, αθνχ 

κειεηήζνπκε πξνζεθηηθά ην αληίθηππν θάζε κίαο απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο, 

αθνινπζεί ε πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή πνπ ζπλίζηαηαη γηα ηελ ελ ιφγσ επηρείξεζε. 

Ζ επηρεηξεζηαθή ή εηαηξηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζε εξσηήκαηα 

φπσο ζε πνηεο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε, 

θαζψο θαη πσο ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ζα πξέπεη λα δηνηθήζνπλ ηηο δηαθνξεηηθέο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο. πσο έρνπκε αλαθέξεη ζην θεθάιαην 3 ηεο παξνχζαο 

κειέηεο, δηαθξίλεηαη ζε ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο (ζπγθέληξσζε, νξηδφληηα θαη θάζεηε 

νινθιήξσζε, δηαπνίθηιζε), ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο (παχζε ή ζπλέρηζε κε 

πξνζνρή, θακία αιιαγή) θαη ζηξαηεγηθέο πεξηζπιινγήο (αλαζηξνθή, αηρκάισηε 

επηρείξεζε, απνεπέλδπζε, ξεπζηνπνίεζε, ρξενθνπία). Ζ επηρεηξεκαηηθή ή 

αληαγσληζηηθή ζηξαηεγηθή θαιείηαη λα δψζεη απάληεζε ζην εξψηεκα πσο ζα πξέπεη λα 

αληαγσληδφκαζηε ζε θάζε κία απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο έρνπλ 

επηιεγεί απφ ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή πνπ κφιηο αλαιχζεθε, θαη ζηνρεχεη ζηε 

δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, γηα ην ιφγν απηφ 

δηαθξίλεηαη επηκέξνπο ζηε ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο, δηαθνξνπνίεζεο θαη εζηίαζεο. 

 

6.16.1 Δπηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο COCO-MAT 

 

Ζ COCO-MAT κέζα ζηα 27 ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο θιήζεθε λα απνθαζίζεη πνηα 

πνξεία ζα αθνινπζήζεη, αλ δειαδή ζα δξαζηεξηνπνηεζεί ζε λέεο δξαζηεξηφηεηεο, αλ 

ζα ζπλερίζεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο ή αλ ζα ηηο πεξηνξίζεη, απνθάζεηο θαζνξηζηηθέο γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο. ην ζεκείν απηφ ινηπφλ ζα γίλεη αλαθνξά ζηηο επηρεηξεζηαθέο 

ζηξαηεγηθέο (corporate strategy) ηεο COCO-MAT πξνθεηκέλνπ λα δηαζαθεληζηεί ζε 

πνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο επεθηάζεθε ν νξγαληζκφο, θαζψο θαη πσο νη 

δξαζηεξηφηεηεο απηέο δνκήζεθαλ θαη δηαρεηξίζηεθαλ.  

Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία ηεο COCO-MAT, απφ ηα πξψηα ζηάδηα δεκηνπξγίαο ηεο κέρξη 

θαη ζήκεξα, δηαπηζηψλνπκε  φηη ε ζηξαηεγηθή πνπ θπξίσο εθαξκφδεη είλαη ε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο. πσο είλαη γλσζηφ, ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο έρνπκε είηε κε νινθιήξσζε 

(εζσηεξηθή – εμσηεξηθή) νξηδφληηα ή θάζεηε, είηε κε δηαπνίθηιζε (εζσηεξηθή – 

εμσηεξηθή) ζπζρεηηζκέλε ή αζπζρέηηζηε. Ζ COCO-MAT έρεη ζεκεηψζεη ζην βηνγξαθηθφ 

ηεο πνιιέο ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε δηάθνξνπο απφ ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο. 
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Ζ COCO-MAT αξρηθά δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ θαηαζθεπή ζηξσκάησλ απνθιεηζηηθά 

απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο. Ζ δηαξθήο αλαδήηεζε ησλ αλζξψπσλ ηεο επηρείξεζεο  είρε 

σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή άιισλ εηδψλ, φπσο έπηπια, ιεπθά είδε, 

παπιψκαηα θαη άιια πξντφληα χπλνπ. Ζ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε λέεο 

πξντφληηθέο γξακκέο θαη ε εηζαγσγή ηεο ζε λένπο θιάδνπο, απνηέιεζε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ζηξαηεγηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, κε ηε δηεχξπλζε ηεο πνηθηιίαο ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ηεο ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνίεζε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε 

εζσηεξηθή ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε. Ζ δηεχξπλζε ηεο γθάκαο ησλ πξντφλησλ είλαη 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, αθνχ ε επηρείξεζε δηεπξχλεη ην πειαηνιφγηφ ηεο θαζψο κπνξεί 

πιένλ λα θαιχςεη επηπξφζζεηεο αλάγθεο πνπ πξηλ δελ κπνξνχζε, εζσηεξηθή γηαηί 

επεθηάζεθε εζσηεξηθψο ρσξίο λα εμαγνξάζεη θάπνηα άιιε επηρείξεζε θαη 

ζπζρεηηζκέλε δηαπνίθηιζε αθνχ εηζήρζε ζε λένπο θιάδνπο φπσο επηπινπνηίαο πνπ 

φκσο είλαη ζρεηηθφο κε απηφλ ηεο ζηξσκαηνπνηίαο. 

Ζ επηρείξεζε πηζηή ζηε θηινζνθία ηεο, ζπλερίδεη λα αλαδεηά λέα πξντφληα 

πξαγκαηνπνηψληαο επηπιένλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο. Σν 1994 ινηπφλ ε επηρείξεζε 

ζεκείσζε αθφκε κία ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξψηνπ 

θξεββαηνζηξψκαηνο Ergo Nature. Σν παξαπάλσ εγρείξεκα απνηέιεζε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο κε εζσηεξηθή νξηδφληηα νινθιήξσζε, θαζψο ε επηρείξεζε επαχμεζε ην 

πξντφλ ηεο, ρσξίο λα αιιάμεη θιάδν.   

Ζ COCO-MAT δελ εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηεο κφλν ζηελ επαχμεζε ηεο πξντνληηθήο ηεο 

γξακκήο, αιιά θαη ζηελ επέθηαζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηεο πνπ θάιππηαλ ηελ εγρψξηα 

αγνξά. Σν πξψην θαηάζηεκα COCO-MAT ζηελ Αζήλα απνηειεί γεγνλφο ην 1990. 

πλέρεηα απηνχ αθνινχζεζαλ πνιιά αθφκε θαηαζηήκαηα ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο. Σν έηνο 1996 ε επηρείξεζε κεηξά ην ηέηαξην ζηε ζεηξά θαηάζηεκά ηεο ζηελ 

Διιάδα. Σελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο απνδεηθλχεη ν γξήγνξνο ξπζκφο εκθάληζεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο. Σν έηνο 1997 ε COCO-MAT εγθαηληάδεη ην δέθαην θαηάζηεκά ηεο 

ζηελ Διιάδα, κφιηο έμη θαηαζηήκαηα ζε έλα έηνο. Ο επεθηαηηθφο ξπζκφο αχμεζεο ησλ 

θαηαζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο απνηειεί ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε εζσηεξηθή νξηδφληηα 

νινθιήξσζε θαζψο δηεηζδχεη ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.        

ην ζηφραζηξν ηεο COCO-MAT πξνζηέζεθε, εθηφο απφ ην ελδηαθέξνλ γηα επέθηαζε 

ζηελ εγρψξηα αγνξά θαη ην κεγάιν ζηνίρεκα ηεο επέθηαζεο ζε αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

Σν δχζθνιν απηφ εγρείξεκα ηεο επηρείξεζεο έγηλε πξαγκαηηθφηεηα ην έηνο 1997 φπνπ 

ε επηρείξεζε άλνημε ην πξψην ηεο θαηάζηεκα ζην εμσηεξηθφ. Ζ εμαγσγηθή πιένλ 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο δελ γλσξίδεη «θξέλν». Σν επφκελν έηνο, 1999 έρνπκε ην 

πξψην θαηάζηεκα COCO-MAT ζηελ Κχπξν. Ζ είζνδνο ηεο επηρείξεζεο ζην εμσηεξηθφ 
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κε ηε δεκηνπξγία θαηαζηεκάησλ, απνηέιεζε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε εζσηεξηθή 

νξηδφληηα νινθιήξσζε. πσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ, έρνπκε νξηδφληηα ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο αθνχ δηεηζδχνπκε ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη εζσηεξηθή γηαηί ηα 

θαηαζηήκαηα ηεο επηρείξεζεο είλαη ηδηφθηεηα ή franchise.  

εκαληηθφ έηνο γηα ηελ επηρείξεζε απνηέιεζε ην 2002 φπνπ ε COCO-MAT 

απνξξφθεζε ηελ εηαηξεία Femi AB@EE. Σν εγρείξεκα απηφ ηεο επηρείξεζεο είλαη κία 

ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο κε εμσηεξηθή νξηδφληηα νινθιήξσζε, θαζψο ε επηρείξεζε 

εμαγφξαζε κία άιιε επηρείξεζε πνπ βξηζθφηαλ ζην ίδην ζηάδην ηεο αιπζίδαο αμίαο.   

Οη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο ζπλερίδνπλ γηα ηελ επηρείξεζε, κε θνκβηθφ ζεκείν ην έηνο 

2003 φπνπ πέξα απφ ηα θαηαζηήκαηα θαη ηα πξντφληα, ε επηρείξεζε επεθηείλεη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο ηεο ζηελ Κίλα θαη ηδξχεη ην πξψην ηεο θαηάζηεκα. Σν ίδην 

έηνο αλνίγεη ην 20ν θαηάζηεκά ηεο ζηελ Διιάδα θαη εηζάγεηαη ζηελ Οιιαλδία 

αλνίγνληαο ην πξψην θαηάζηεκά ηεο. Σν 2004 αλνίγεη αθφκε δχν θαηαζηήκαηα ζηελ 

Οιιαλδία θαη ην 2005 ην δεχηεξν θαηάζηεκα ζηε Κίλα. Αθνινπζνχλ ε αγνξά ηνπ 

Βειγίνπ ην 2008 θαη ηεο Γεξκαλίαο ην 2009. Πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε ήηαλ ην 

έηνο 2012 φπνπ επεηεχρζε θαη ην άλνηγκα ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ζην Soho ηεο 

Νέαο Τφξθεο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο απνηέιεζαλ ζηξαηεγηθέο αλάπηπμεο κε 

εζσηεξηθή νξηδφληηα νινθιήξσζε. 

Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο ζηηγκέο ηεο επηρείξεζεο απνηέιεζε ε είζνδφο ηεο ζηνλ 

μελνδνρεηαθφ θιάδν. Σν έηνο 2012 ην πξψην μελνδνρείν COCO-MAT ζηελ Διιάδα 

απνηειεί γεγνλφο. Σν COCO-MAT Hotel Nafsika είλαη έηνηκν λα ππνδερηεί ηνπο 

επηζθέπηεο ηνπ κε ηε γλψξηκε δεζηαζηά ηεο Διιεληθήο θηινμελίαο, θαη ηε δηαθξηηηθή 

θνκςφηεηα θαη αγαπεκέλε αηζζεηηθή COCO-MAT, πξνζθέξνληαο κηα μερσξηζηή 

εκπεηξία δηακνλήο. Σν μελνδνρείν βξίζθεηαη ζηελ Κεθηζηά θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 

boutique luxury hotels. Σα πάληα ζρεδηάζηεθαλ απφ ηελ αξρή γηα λα ππεξεηήζνπλ ην 

θεληξηθφ concept πνπ βαζίδεηαη ζηελ ειιεληθή θηινμελία θαη θνπιηνχξα. Ζ επηρείξεζε 

πξαγκαηνπνίεζε κε επηηπρία ηελ είζνδφ ηεο ζην λέν απηφ θιάδν θαη γηα αθφκε κία 

θνξά ην επηρεηξεκαηηθφ ηεο «ηαιέλην» δηέπξεςε. Σν  εγρείξεκα απηφ ηεο επηρείξεζεο 

απνηέιεζε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ζπζρεηηζκέλεο δηαπνίθηιζεο. πσο θαη ζηελ 

πξνεγνχκελε πεξίπησζε, πξφθεηηαη γηα δηαπνίθηιζε θαζψο έρνπκε αιιαγή θιάδνπ θαη 

κάιηζηα ζπζρεηηζκέλε θαζψο ν λένο θιάδνο είλαη ζρεηηθφο κε ηνλ ππάξρνλ.  

ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο ε COCO-

MAT ζεκεηψλεη αξθεηέο θνξέο ζηξαηεγηθή ζηαζεξφηεηαο. πσο είλαη γλσζηφ, νη 

ζηξαηεγηθέο ζηαζεξφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ απνπζία ζεκαληηθήο αιιαγήο. 
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Υαξαθηεξηζηηθά, ηέηνηνπ είδνπο ζηξαηεγηθή εθαξκφδεη ε εηαηξεία ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πξηλ ηελ είζνδν λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή πξηλ ηελ είζνδφ ηεο ζε λέεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Γειαδή ε COCO-MAT πξαγκαηνπνηεί ζηξαηεγηθή 

ζηαζεξφηεηαο – ζπλέρηζε κε πξνζνρή, πξνζπαζψληαο λα δηαηεξεζεί ζε κία 

θαηάζηαζε κέρξη λα πξνεηνηκαζηεί γηα λα εθκεηαιιεπζεί ηηο πηζαλέο αιιαγέο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηεο.  

Όζηεξα ινηπφλ απφ ηελ θαηαγξαθή φισλ απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνίεζε ε COCO-MAT θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηεο, ζπκπεξαίλνπκε 

πνιχ εχινγα φηη ην θχξην ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηελ εηαηξεία είλαη ε έληνλε αλάγθε ηεο 

γηα αλάπηπμε. H ελδπλάκσζε ησλ εμαγσγψλ, ε επέθηαζε ζε λέα θαλάιηα δηαλνκήο 

αιιά θαη ε παξαγσγή πξφηππσλ πξντφλησλ ζπλζέηνπλ ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο θπζηθψλ ζηξσκάησλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ χπλνπ, COCO-MAT.  

 

6.16.2 Θεηηθά θαη αξλεηηθά επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ COCO-MAT 

 

Μειεηψληαο ηελ ηζηνξία ηεο COCO-MAT παξαηεξήζακε δηάθνξεο ζηξαηεγηθέο ηηο 

νπνίεο εθήξκνζε ε επηρείξεζε ζηε πνξεία ηεο. πσο είλαη αλακελφκελν ε 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθψλ επέθεξε θάπνηα πιενλεθηήκαηα θαη  

κεηνλεθηήκαηα γηα ηελ COCO-MAT. ηελ πξνζπάζεηα ινηπφλ λα γίλεη θαηαλνεηφ  πνηα 

ζηξαηεγηθή επέθεξε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηελ επηρείξεζε θαη ηειηθά ε 

εθαξκνγή ηεο ήηαλ ζσζηή επηινγή, παξαηίζεληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα θάζε κίαο μερσξηζηά. 

πγθεθξηκέλα, φπσο έρεη αλαθεξζεί εθηελέζηεξα παξαπάλσ, ε COCO-MAT κέλνληαο 

πάληα πηζηή ζηε θηινζνθία ηεο θαη ζηελ πνηφηεηα ησλ πιηθψλ ηεο, έδσζε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ επέθηαζε ηεο πξντνληηθήο ηεο γξακκήο, ιαλζάξνληαο ζηελ αγνξά 

ζπλερψο λέα πξντφληα. Ζ επηρείξεζε πνπ αξρηθά δξαζηεξηνπνηνχληαλ κφλν ζηελ 

παξαγσγή ζηξσκάησλ, έθηαζε λα παξάγεη πιήζνο πξντφλησλ απφ δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο. Με ηελ επέθηαζε ησλ πξντφλησλ ηεο ήηαλ ε COCO-MAT θαηφξζσλε 

κεγαιχηεξε αλαγλσζηκφηεηα ηεο κάξθαο ηεο θαζψο επίζεο θαη επέθηαζε ζε λέν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ (θαηαλαισηέο ιεπθψλ εηδψλ, επίπισλ, θ.α.). Δπίζεο σο 

πιενλέθηεκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο απνηειεί θαη ε δηείζδπζε ζε λέεο αγνξέο 

(μελνδνρεία, επηπινπνηία). Θεηηθφ αθφκε ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη κε απηή ηελ 

ζηξαηεγηθή θίλεζε ε COCO-MAT «θξαηνχζε» ηνλ πειάηε ζην θαηάζηεκα, θαιχπηνληαο 
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επηπξφζζεηεο αλάγθεο ηνπ, αθνχ πιένλ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνκεζεχεη ην θξεβάηη 

θαη ην ππφινηπα πξντφληα χπλνπ ε ίδηα. Απνηέιεζκα φισλ απηψλ ήηαλ ε επηζπκεηή 

αχμεζε ησλ πσιήζεψλ ηεο. Βέβαηα φπσο θάζε απφθαζε έρεη ηα ζεηηθά θαη αξλεηηθά 

ζηνηρεία ηεο, έηζη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο COCO-MAT δελ εθιείπνπλ ηα αξλεηηθά. Γηα 

λα κπνξεί ε επηρείξεζε λα δεκηνπξγεί ζπλερψο θαηλνχξγηα πξντφληα, έπξεπε λα 

επελδχζεη πνιιά ρξήκαηα απφ ηελ παξαγσγή ηνπο ( εξγαηηθφ δπλακηθφ R&D ) έσο ηελ 

πξνψζεζή ηνπο.  

Παξφηη ε COCO-MAT εζηίαδε ηελ πξνζνρή ηεο ζηελ αχμεζε ηεο πξντφληηθήο ηεο 

γθάκαο, ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ ηεο απνηεινχζε ε ζπλερήο επεθηαηηθή γεσγξαθηθή 

ηεο πνξεία. Ζ ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ηεο COCO-MAT ζε λέεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο 

έδηλε ηε δπλαηφηεηα ζηελ επηρείξεζε λα  δηεηζδχζεη ζε λέεο αγνξέο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν λα απνθηήζεη κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα ηεο κάξθαο ηεο. Δπίζεο ην 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ είρε κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζην πξντφλ, αθνχ κπνξνχζε λα ην 

πξνκεζεπηεί απφ πεξηζζφηεξα ζεκεία. Με απηφ ηνλ ηξφπν ε COCO-MAT ζεκείσζε 

πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο. πσο φκσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε ηεο 

ζηξαηεγηθήο επέθηαζεο ησλ πξντφλησλ, έηζη θαη ζηε ζηξαηεγηθή επέθηαζεο ζε λέεο 

γεσγξαθηθέο πεξηνρέο έρνπκε κεγαιχηεξν θφζηνο. 

Σν ηεξάζηην βήκα ηεο COCO-MAT λα ηδξχζεη ηηο δηθέο ηεο πιένλ μελνδνρεηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο επέθεξε αξθεηά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηρείξεζε. πγθεθξηκέλα, ήξζε 

αθφκε πην θνληά ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή, ν νπνίνο πιένλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

δνθηκάζεη άκεζα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηεο επηρείξεζεο κέζα απφ ηε δηαλνκή 

ηνπ ζε έλα απφ ηα μελνδνρεία ηεο. Δπηπιένλ, ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ brand  ιακβάλεη 

ηεξάζηηα έθηαζε. Ζ δπλαηφηεηα πνπ παξείραλ ηα μελνδνρεία ηεο επηρείξεζεο γηα άκεζε 

εκπεηξία χπλνπ είλαη ηεξάζηην πξνλφκην γηα ηελ επηρείξεζε, θαζψο άηνκα πνπ δελ 

είραλ ζθνπφ λα πξνβνχλ ζε αγνξά ζηξψκαηνο, έπεηηα απφ ηε δηακνλή ηνπο ζηα 

μελνδνρεία ηεο επηρείξεζεο, άιιαμαλ άπνςε. Φπζηθά, ην ηεξάζηην θφζηνο επέλδπζεο 

γηα λα πινπνηεζεί απηφ ην concept,ζπγθαηαιέγεηαη ζηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα απηήο 

ηεο ζηξαηεγηθήο.  

Αλ θαη δελ ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο επηρεηξεζηαθέο ζηξαηεγηθέο ηεο επηρείξεζεο, 

αλαθέξνπκε φηη ε απφθαζε ηεο COCO-MAT λα πνπιήζεη ην 50% ζηνλ φκηιν Libra, 

είρε σο πιενλεθηήκαηα λα εληζρχζεη ζεκαληηθά ηνλ θχθιν εξγαζηψλ ηεο θαη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εμαγνξαδφκελεο εηαηξείαο (θήκε – 

εθηεηακέλν δίθηπν). Ζ ζπκκαρία ησλ δχν επηρεηξήζεσλ επέθεξε επέθηαζε ζε λέεο 

πεξηνρέο θαη θαλάιηα πσιήζεσλ, θαζψο θαη ηελ εθκεηάιιεπζε αγνξψλ πνπ ήηαλ ζε 

κεγάιν βαζκφ αλαμηνπνίεηεο. ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο πεξηιακβάλεηαη θαη 
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ε γλψζε ηεο αγνξάο, ε παγθφζκηα παξνπζία θαη ην εθηεηακέλν δίθηπν επαθψλ ζηε 

βηνκεραλία πνπ δηαζέηεη ν φκηινο Libra, ζηνηρεία πνπ ζπλέβαιιαλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ ζηφρσλ ηεο COCO-MAT. Σα κεηνλεθηήκαηα απφ απηήλ ηελ εμαγνξά 

ήηαλ φηη ε COCO-MAT κείσζε ηα πεξηζψξηα θέξδνπο ηεο θαη ηελ πιήξε δηαρείξηζε ηεο 

δηνίθεζεο.   

 

6.16.3 Πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή COCO-MAT 

 

Έπεηηα απφ ηε κειέηε ησλ ζηξαηεγηθψλ πνπ ζεκείσζε ε COCO-MAT ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο, θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ επέθεξε ε θαζεκία, είλαη 

εκθαλέο φηη ε πιένλ απνδνηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ επηρείξεζε θαη πνπ ηειηθά ηε 

ραξαθηεξίδεη, είλαη ε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο. Σν γεγνλφο φηη ε επηρείξεζε δελ έρεη 

ζεκεηψζεη θάπνηα ζηξαηεγηθή πεξηζπιινγήο, δελ καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

κειεηήζνπκε πνην ζα ήηαλ ην αληίθηππν απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, αιιά ην φηη δελ 

ρξεηάζηεθε λα πξαγκαηνπνηήζεη κία ηέηνηα ζηξαηεγηθή είλαη κάιινλ ζεηηθφ γηα ηελ ίδηα. 

Ζ ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο COCO-MAT ηελ νδήγεζε λα θαηέρεη ζήκεξα εγεηηθή ζέζε 

ζηελ αγνξά, αθήλνληαο πίζσ ηεο ζεκαληηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ. H ελδπλάκσζε ησλ 

εμαγσγψλ, ε επέθηαζε ζε λέα θαλάιηα δηαλνκήο, ε είζνδνο ζηνλ μελνδνρεηαθφ θιάδν, 

αιιά θαη ε παξαγσγή πξφηππσλ πξντφλησλ ζπλζέηνπλ ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο θπζηθψλ ζηξσκάησλ θαη ινηπψλ πξντφλησλ χπλνπ COCO-MAT. Ζ επηηπρήο 

πνξεία θαη ε ζπλερηδφκελε αχμεζε ηφζν ησλ πσιήζεσλ, φζν θαη ησλ θεξδψλ ηεο, 

αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, καξηπξνχλ φηη νη ζηξαηεγηθέο αλάπηπμήο ηεο ήηαλ 

ζσζηή ζηξαηεγηθή θίλεζε. Ζ πξνηεηλφκελε ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο ινηπφλ ηεο 

επηρείξεζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη κία αζπζρέηηζηε δηαπνίθηιζε εζσηεξηθή ή 

εμσηεξηθή, φπσο ιφγνπ ράξε δεκηνπξγία ή εμαγνξά ελφο brand κε βηνινγηθά πξντφληα 

δηαηξνθήο.  

Σν εγρείξεκα απηφ ζα ήηαλ κία πνιχ θαιή επηρεηξεκαηηθή θίλεζε γηα ηελ COCO-MAT 

θαη ζα απνηεινχζε κία άμηα ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηεο. Με απηή ηελ επηρεηξεκαηηθή 

θίλεζε, ε COCO-MAT ζα έκελε πηζηή γηα αθφκε κία θνξά ζηε θηινζνθία ηεο θαη ζηνλ 

πγηεηλφ ηξφπν δσήο πνπ πξνβάιιεη, αθνχ ηα ελ ιφγσ πξντφληα ζα ήηαλ νηθνινγηθά θαη 

επνκέλσο ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο. Δπίζεο, εθαξκφδνληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή ζα 

κπνξνχζε λα επσθειεζεί απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε αζπζρέηηζηε 

δηαπνίθηιζε, φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ε κεγαιχηεξε αζθάιεηα θαζψο επηκεξίδεηαη ν 
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θίλδπλνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ή ε κεγαιχηεξε αλαγλσξηζηκφηεηα θαη ην λέν 

θαηαλαισηηθφ θνηλφ πνπ πξνζθέξεη ν λένο θιάδνο. Σέινο, ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ 

πξντφλησλ ζα εμαζθάιηδαλ ηα ηεξάζηηα θαλάιηα δηαλνκήο ηεο επηρείξεζεο ηφζν ζηελ 

Διιάδα, φζν θαη ζην εμσηεξηθφ. πγθεθξηκέλα, ηα βηνινγηθά πξντφληα δηαηξνθήο 

COCO-MAT ζα κπνξνχζε λα πξνκεζεπηεί ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ ζηα θαηαζηήκαηα θαη 

ηα μελνδνρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 

6.16.4 Δπηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή COCO-MAT    

 

Δθφζνλ ινηπφλ ε επηρείξεζε απνθάζηζε πνηα ζα είλαη ε επηρεηξεζηαθή ηεο ζηξαηεγηθή, 

έπξεπε λα δηακνξθψζεη αληίζηνηρα ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηελ 

νδεγνχζε ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα. Έηζη ινηπφλ, ε επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή 

(business strategy) πνπ αθνινπζεί ε COCO-MAT πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα 

αληαγσληζηεί ζηνλ θιάδν θαη κε ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγήζεη δηαηεξήζηκν 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, είλαη ε ζηξαηεγηθή ηεο δηαθνξνπνίεζεο.  

Μειεηψληαο θαλείο ηελ επηρείξεζε COCO-MAT, ζα ππέζεηε πνιχ εχινγα φηη αθνινπζεί 

κία ζηξαηεγηθή εζηίαζεο κε βάζε ηε δηαθνξνπνίεζε θαζψο εζηηάδεη ζε έλα κηθξφ 

ηκήκα ηεο αγνξάο (εμεηδηθεπκέλε αγνξά), πνπ είλαη θαηαλαισηέο επαηζζεηνπνηεκέλνη 

σο πξνο ηε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. λησο ε επηρείξεζε κπνξεί αξρηθά λα εζηίαζε ζε 

απηή ηε «κηθξή» κεξίδα ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, φκσο αξγφηεξα θαη εηδηθά κε ηελ 

είζνδν νινέλα θαη πεξηζζφηεξσλ πξντφλησλ, ην κηθξφ απηφ κεξίδην αγνξάο 

δηεπξχλζεθε θαη έθηαζε λα απνηειεί ην ηεξάζηην αξηζκφ θαηαλαισηψλ πνπ κεηξά 

ζήκεξα ε επηρείξεζε. πσο γλσξίδνπκε, κία επηρείξεζε δελ αιιάδεη επηρεηξεκαηηθή 

ζηξαηεγηθή θαζψο είλαη θαη πνιχ δχζθνιν θαη πνιχ επηθίλδπλν γηα ηελ πνξεία ηεο. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ κπνξνχκε λα ηζρπξηζηνχκε φηη πξφθεηηαη γηα αιιαγή 

επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο, αιιά γηα «εμέιημε» ηνπ αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Οχησο ή 

άιινο ε επηρείξεζε παξέκεηλε ζηαζεξή θαη σο πξνο ηε θηινζνθία ηεο θαη σο πξνο ηε 

δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ ηεο.       

Ζ ζηξαηεγηθή ινηπφλ ηεο COCO-MAT είλαη ε δηαθνξνπνίεζε (differentiation strategy) 

θαζψο απνβιέπεη ζηε δεκηνπξγία ελφο κνλαδηθνχ, ζην είδνο ηνπ, πξντφληνο, 

κεγαιχηεξεο «αμίαο» έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ, ην νπνίν είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί 

θαη θπξίσο λα ππνθαηαζηαζεί. Ζ ζηξαηεγηθή απηή εθαξκφδεηαη κε ηελ ππεξνρή ηεο 

πνηφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηεο COCO-MAT έγθεηηαη 
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ζην γεγνλφο φηη πξνζθέξεη ρεηξνπνίεηα θαη θαηά παξαγγειία πξντφληα, φπνπ νη 

θαηαλαισηέο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ κφλνη ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο δηθέο ηνπο 

πξνζσπηθέο αλάγθεο. πσο είλαη ινγηθφ, ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο 

επηρείξεζεο έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα πςειφηεξεο ηηκέο ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο.    

Ζ COCO-MAT ινηπφλ εθαξκφδεη ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο θαζψο πξνζθέξεη έλα 

κνλαδηθφ πξντφλ, ην νπνίν νη θαηαλαισηέο είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ κία 

πςειφηεξε ηηκή γηα λα ην απνθηήζνπλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε ηνπ πξντφληνο απνηειεί θαη 

ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο επηρείξεζεο. πσο αλαιχζεθε εθηελέζηεξα θαη 

παξαπάλσ, ην θχξην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο COCO-MAT είλαη ε θαηλνηνκία 

πνπ επέθεξε ε πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο, απνθιεηζηηθά απφ θπζηθέο πξψηεο 

χιεο. Έλα αθφκε πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο είλαη ην 

πεξηκεηξηθφ θεξκνπάξ πνπ πξψηε εηζήγαγε ζηελ αγνξά. Ζ επηρείξεζε δηαθνξνπνηείηαη 

αθφκε θαη σο πξνο ηε ζπζθεπαζία (packaging) ησλ πξντφλησλ ηεο, κε ηε ρξήζε 

πθαζκάηηλσλ ζεθψλ γηα ηα ζηξψκαηα θαη ράξηηλσλ ή μχιηλσλ θνπηηψλ γηα ηα έπηπια.   

Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο απνδείρζεθε κία επηηπρήο ζηξαηεγηθή απφθαζε ηεο 

επηρείξεζεο θαζψο νη θαηαλαισηέο «αγθάιηαζαλ» ην brand COCO-MAT θαη ην 

μερψξηζαλ αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ. Σν θαηαλαισηηθφ θνηλφ 

ηεο επηρείξεζεο απνηειείηαη θπξίσο απφ άηνκα επαηζζεηνπνηεκέλα σο πξνο ηε θπζηθή 

πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, πνπ αλαγλσξίδνπλ ην ξφιν ηεο θχζεο, 

κε θνηλσληθή αληίιεςε θαη ελδηαθέξνλ γηα θαηλνηφκα θαη πξσηνπφξα πξντφληα.  
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