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ΞΟΩΡΝ ΚΔΟΝΠ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΟΩΡΝ 

 

1. ΞΟΝΙΝΓΝΠ 

 

 

Ενχκε κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ πνπ δηαξθψο κεηαβάιιεηαη. 

Νη θαλφλεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζήκεξα είλαη δηαθνξεηηθνί θαη πνιχ πην 

ζθιεξνί απφ φηη ήηαλ ζην παξειζφλ. Νη αγνξέο είλαη πιένλ δηεζλείο θαη νη 

επηρεηξήζεηο πνπ επηζπκνχλ λα πξσηαγσληζηήζνπλ ζ΄ απηέο θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο, πνπ ζπλερψο εμειίζζνληαη θαη 

γίλνληαη νινέλα πην εμεηδηθεπκέλεο. Ζ πξφνδνο θάζε νηθνλνκίαο εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη λα πξνζθέξνπλ επηηπρεκέλα πξντφληα θαη 

ππεξεζίεο. Έηζη, νη επηρεηξήζεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα επηθξαηήζνπλ 

ζηελ αληαγσληζηηθή αγνξά ζηξέθνληαη ζηελ εθαξκνγή θαηλνηφκσλ ηδεψλ, 

θαζψο νδεγεί ζηε δεκηνπξγία πξντφλησλ, πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο ηεο δήηεζεο.  

Ζ θαηλνηνκία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε φια ηα ζηάδηα ηεο. Ζ αλάπηπμε κηαο 

θαηλνηφκνπ ηδέαο  είλαη ην θιεηδί γηα ηελ θαηάθηεζε κεγάισλ κεξηδίσλ ησλ 

αγνξψλ, γηα ηε δεκηνπξγία αμίαο, γηα ηε δεκηνπξγία πινχηνπ, γηα ηελ 

αχμεζε ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ πειαηψλ, γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο ζην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, γηα ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο. Βέβαηα, γηα λα ζεσξεζεί επηηπρεκέλε ε νινθιήξσζε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ πξάμε θαη λα απνδψζεη ζεηηθά απνηειέζκαηα απαηηείηαη ε 

ηήξεζε κηαο ζπληνληζκέλεο θαη κεζνδεπκέλεο δηαδηθαζίαο.  

Ζ θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο κηαο λέαο ηδέαο ζε 

πξντφλ ή ππεξεζία ή ζηελ αλάπηπμε λέσλ ή βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ θαη 

κπνξεί λα έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Κηα πξψηε δηάθξηζε είλαη ζε ηερλνινγηθή 

θαη κε ηερλνινγηθή. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη κε βάζε ην πεδίν 

εθαξκνγήο ή ηελ έθηαζή ηεο. Κε βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο δηαθξίλεηαη ζε 

θαηλνηνκία πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη αλαθέξεηαη ζε λέα ή βειηησκέλα 
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πξντφληα θαη ζε θαηλνηνκία λέαο ή βειηησκέλεο δηαδηθαζίαο. Κε βάζε ηελ 

έθηαζή ηεο ε θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη ζε θαηλνηνκία νξηαθή, ε νπνία 

ζρεηίδεηαη κε ηε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ 

ή δηαδηθαζηψλ θαη ζε θαηλνηνκία ξηδηθή, ε νπνία αθνξά ηελ εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ ζηελ αγνξά ή λέσλ δηαδηθαζηψλ ζηελ παξαγσγή ηεο επηρείξεζεο. 

Ζ κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη ζε νξγαλσηηθή θαηλνηνκία θαη ζε 

θαηλνηνκία εκπνξίαο. Ζ κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία  ζρεηίδεηαη κε 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνεγκέλσλ 

ηερληθψλ δηνίθεζεο. 

Ζ πεγή πξνέιεπζεο ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα είλαη είηε ην εζσηεξηθφ 

είηε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο. Νη πξνεξρφκελεο θαηλνηνκίεο 

απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ είλαη παξαηεξήζηκεο πξψηα απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. Δζσηεξηθέο πεγέο πξνέιεπζεο 

απνηεινχλ: α) ην απξφζκελν, β) ε δπζαξκνλία, γ) νη αλάγθεο επεμεξγαζίαο 

θαη δ) νη αιιαγέο ζηνλ θιάδν θαη ζηε δνκή ηεο αγνξάο. Νη εμσηεξηθέο πεγέο 

αθνξνχλ αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ εθηφο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ θαη 

ζρεηίδνληαη κε α) ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, β) 

ηηο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο δηαζέζεηο θαη ζην λφεκα θαη γ) ηε λέα 

γλψζε, επηζηεκνληθή θαη κε επηζηεκνληθή. 

Πηελ επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο δελ αξθεί κφλν λα είλαη πξσηφηππε ε 

ηδέα, αιιά ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε δηαδηθαζία αλάπηπμεο πνπ 

αθνινπζείηαη απφ ηελ εηαηξεία. Νη ελέξγεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπληνληζκέλεο θαη λα ζηεξίδνληαη ζηα αθφινπζα ηέζζεξα βήκαηα, ηα 

νπνία είλαη ε γέλεζε ηεο θαηλνηφκνπ ηδέαο, ε αμηνιφγεζή ηεο, ν ζρεδηαζκφο 

ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηέινο ε εθαξκνγή ηεο. 

Βέβαηα, δελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ πνπ έξρνληαη 

αληηκέησπεο κε αξθεηά εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαη πηνζέηεζε ησλ 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπο. πάξρεη κεγάινο αξηζκφο εκπνδίσλ ηφζν 

ελδνεπηρεηξεζηαθψλ φζν θαη εμσεπηρεηξεζηαθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ αξλεηηθά 

ζ’ απηή ηελ πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ. Ρέηνηνπ είδνπο εκπφδηα είλαη ε 

αλεπαξθήο ρξεκαηνδφηεζε, ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

ην αθαηάιιειν εζσηεξηθφ θιίκα ηεο επηρείξεζεο, ν θφβνο γηα απνηπρεκέλα 

απνηειέζκαηα, νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο, ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ. 
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 Γηα ηελ αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ απαηηείηαη ε 

δηακφξθσζε θαηάιιεινπ επηρεηξεζηαθνχ θιίκαηνο, ε απφθηεζε απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο,  ε επηινγή θαηάιιεινπ αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ θαη ε πξνψζεζε ηεο ζπλερήο θαηάξηηζήο ηνπ, ε δεκηνπξγία 

επλντθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηηο θαηλνηνκίεο θαη ε παξνρή 

θνλδπιίσλ γηα ηελ αλάπηπμή ηνπο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ γλσζηέο νη 

ελαιιαθηηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ, νη νπνίεο 

πξνέξρνληαη είηε απφ εζληθνχο είηε απφ επξσπατθνχο πφξνπο. 

Πηνλ ειιαδηθφ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα ε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο 

βξίζθεη αληαπφθξηζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ εθάξκνζαλ 

θαηλνηφκεο ηδέεο είλαη εκθαλή. Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Διιήλσλ 

επηρεηξεκαηηψλ είλαη ν Γεψξγηνο Θνξξέο, κε ηελ εηαηξεία ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. θαη ν 

Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ, κε ηελ εηαηξεία EASY JET. Ζ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ πξντφλησλ πνπ 

βαζίδνληαη ζηελ ειιεληθή θχζε θαη ε EASY JET ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 

πξνζθέξνληαο αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ρακεινχ λαχινπ. Νη δχν απηέο 

εηαηξείεο δηαθνξνπνηήζεθαλ απφ ηηο άιιεο εηαηξείεο ίδηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

θαηάθεξαλ λα επεθηαζνχλ ζηελ ειιεληθή θαη μέλε αγνξά απμάλνληαο 

θαηαθφξπθα ηα θέξδε ηνπο.  

Πηα θεθάιαηα ηνπ δεχηεξνπ θαη ηξίηνπ κέξνπο πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη 

δηεμνδηθφηεξε αλάιπζε ησλ φζσλ παξαηέζεθαλ παξαπάλσ. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα ζην δεχηεξν θεθάιαην νξίδεηαη αλαιπηηθά ε έλλνηα ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη γίλεηαη δηάθξηζε ηεο έλλνηαο ζε ζρέζε κε άιινπο ζπλαθείο 

φξνπο, παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξεο κνξθέο ηεο θαηλνηνκίαο θαη νη πεγέο απφ 

φπνπ πξνέξρεηαη. Πηε ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο 

δηαδηθαζίεο απφ ηε ζχιιεςε ηεο θαηλνηνκηθήο ηδέαο κέρξη ηελ εθαξκνγή 

ηεο. Αλαιχνληαη νη βαζηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη νη παξάγνληεο πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε θαη ελίζρπζε εθαξκνγήο ησλ θαηλνηνκηψλ. Πην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ αλαθέξνληαη νη βαζηθφηεξεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

ησλ θαηλνηνκηψλ. Πην ηξίην θεθάιαην παξαηίζεηαη ε κέζνδνο αλάιπζεο ησλ 

κειεηψλ πεξίπησζεο. Πην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη δχν πεξηπηψζεηο 

επηηπρεκέλσλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ, πνπ ζηήξημαλ ηελ αλάπηπμε ησλ 
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επηρεηξήζεψλ ηνπο ζηελ πινπνίεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Νη κειέηεο απηέο 

είλαη ελδεηθηηθέο θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα δείμνπλ ηελ επηηπρεκέλε 

πνξεία ηνπο αθνινπζψληαο ηα βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο παξφια 

ηα εκπφδηα. Πην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα απφ ηελ 

παξαθάησ αλάιπζε. 
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ΓΔΡΔΟΝ ΚΔΟΝΠ 
 
ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΓΔΡΔΟΝ 

 

 

2.1. ΝΟΗΠΚΝΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

 

 

Ξξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο ζα γίλεη 

κία αλαθνξά ζε κεξηθνχο απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Έλαο 

πξψηνο νξηζκφο ηεο θαηλνηνκίαο είλαη: ε θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε ρξήζε ηεο 

γλψζεο κε ζθνπφ ηελ κεηαηξνπή ησλ λέσλ ηδεψλ ζε λέα πξντφληα-

ππεξεζίεο θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Πηε 

δηαδηθαζία ηεο θαηλνηνκίαο ρξεζηκνπνηνχληαη λέεο ή ήδε ππάξρνπζεο 

δεμηφηεηεο θαη γλψζεηο κε ζηφρν ηελ πινπνίεζε πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ 

πνπ ζα απμήζνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηα θέξδε ηεο επηρείξεζεο (Π.Β.Δ.Δ., 

2006, ζει.7).  

Ζ θαηλνηνκία πξνέξρεηαη απφ ην ιαηηληθφ innovare, πνπ ζεκαίλεη “λα 

θάλεηο θάηη θαηλνχξην” (Φπηψξην ηδεψλ θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ, Unistep 

Plus). 

Κία θαηλνηνκία νξίδεηαη σο: «Θάζε ηδέα, ηξφπνο παξνπζηάζεσο ή 

εξγαιείν πνπ είλαη λέν, κε ηελ έλλνηα φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

δηαθνξεηηθά απφ θάπνηα πξνεγνχκελα» (Φπηψξην ηδεψλ θνηηεηψλ 

Ξαλεπηζηεκίσλ, Unistep Plus). 

Ζ θαηλνηνκία θαηά ηα δηάθνξα ιεμηθά είλαη: «Ζ δξάζε γηα εηζαγσγή 

λεσηεξηζκνχ ή έλα πξάγκα πνπ εηζάγεηαη σο λεσηεξηζκφο» (Φπηψξην ηδεψλ 

θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ, Unistep Plus). 

Θαηά κία άιιε νηθνλνκηθή άπνςε, θαηλνηνκία είλαη ε εηζαγσγή κίαο 

λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο πνπ κεηψλεη ην θφζηνο ή ελφο λένπ πξντφληνο 

πξνηηκφηεξνπ απφ έλα παιηφ (Φπηψξην ηδεψλ θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ, 

Unistep Plus). 

Ν φξνο θαηλνηνκία ζπλδέεηαη ηφζν κε ηε δηαδηθαζία φζν θαη κε ην 

απνηέιεζκα. Ζ θαηλνηνκία ζπλίζηαηαη ζηελ παξαγσγή, ηελ αθνκνίσζε θαη 

ηελ εθκεηάιιεπζε κε επηηπρία ησλ λέσλ επηηεπγκάησλ ζηνλ νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ ηνκέα. Ζ θαηλνηνκία κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε έλα λέν πξντφλ ή 
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κηα λέα ππεξεζία, ζε κηα κέζνδν παξαγσγήο ή δηαλνκήο, ή ζηελ ηερλνινγία 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, επίζεο ζε αιιαγέο ζηε δηαρείξηζε, ζηελ νξγάλσζε ηεο 

εξγαζίαο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαζψο θαη ηηο δεμηφηεηεο ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ. Ζ θαηλνηνκία σζηφζν, κπνξεί λα αθνξά ζε κηα βειηίσζε ηνπ 

πξντφληνο ή ηεο ππάξρνπζαο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο. 

Ν φξνο θαηλνηνκία πνιιέο θνξέο ηαπηίδεηαη ιαλζαζκέλα κε ηελ έλλνηα 

ηεο εθεχξεζεο. Θαη απηφ γηαηί ε θαηλνηνκία δελ αλαθέξεηαη κφλν ζηε 

γέλλεζε λέσλ ηδεψλ, φπσο ε εθεχξεζε αιιά απνηειεί κία ζπλνιηθή 

δηαδηθαζία πνπ εκπεξηέρεη θαη ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ 

(Γεσξγαληά Εσή, 2003,ζει.48). Δπίζεο ε θαηλνηνκία δελ απνηειεί 

ηερλνινγηθφ επίηεπγκα, γηαηί ε ηερλνινγία ζπλήζσο απνηειεί ην κέζν γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή ησλ λέσλ ηδεψλ.  

 

 

2.2. ΚΝΟΦΔΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 
 

 
Ζ θαηλνηνκία κπνξεί έρεη δηάθνξεο κνξθέο. Αξρηθά δηαθξίλεηαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο: α) ζηελ ηερλνινγηθή θαη β) ζηε κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

Πηελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία πεξηιακβάλνληαη φιεο νη επηζηεκνληθέο, 

ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, νξγαλσηηθέο θαη εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζε ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα απμήζεη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηεο θαη λα δηαηεξήζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο 

(Δγρεηξίδην OSLO, 2000, ζει.73).  

Γεληθά, επηθξαηεί ε άπνςε φηη ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία παξαηεξείηαη 

κφλν ζηνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο π.ρ. πιεξνθνξηθήο, απηνθηλήησλ. 

Θάηη ηέηνην δελ ηζρχεη, αληίζεηα  ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία κπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε θάζε θιάδν αλεμαξηήησο κεγέζνπο. Δπίζεο, ε θαηλνηνκία 

πινπνηείηαη ζε θχξηεο, δεπηεξεχνπζεο αιιά θαη βνεζεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ηεο επηρείξεζεο (Π.Β.Δ.Δ., 2006, ζει.21). 

Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία εκθαλίδεηαη κε δχν κνξθέο: α) ηελ 

θαηλνηνκία πξντφληνο ή ππεξεζίαο θαη β) ηελ θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο. Ζ 

δηάθξηζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο 

θαηλνηνκίαο απφ ηελ επηρείξεζε. 

Θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα λα ζεσξεζεί έλα πξντφλ ή κηα δηαδηθαζία 

σο ηερλνινγηθή θαηλνηνκία είλαη λα απνηεινχλ λέα γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 
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ηα πινπνηεί, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη είλαη λέα θαη γηα ηηο ππφινηπεο 

(Δγρεηξίδην OSLO, 2000, ζει.62). 

Ζ θαηλνηνκία πξντφληνο αλαθέξεηαη ζηελ εηζαγσγή ζηελ αγνξά ελφο 

λένπ ή ζεκαληηθά βειηησκέλνπ ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά ή 

κε απηά ησλ πξντφλησλ πνπ πξνυπήξραλ, ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ην 

ελζσκαησκέλν ινγηζκηθφ ή άιια κε πιηθά ζπζηαηηθά. Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ 

πξντφληνο ζηελ αγνξά ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη πινπνηεκέλε (Δγρεηξίδην 

OSLO, 2000,ζει.61). 

Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο νξίδεηαη σο ε πηνζέηεζε απφ ηελ 

επηρείξεζε λέσλ ή ζεκαληηθά βειηησκέλσλ δηαδηθαζηψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ηελ παξαγσγή ή ηελ δηαλνκή. Ρέηνηεο δηαδηθαζίεο αλαθέξνληαη ζηελ αιιαγή 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ζηελ νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο, ζε αιιαγέο ζηνπο 

αλζξψπηλνπο πφξνπο ή ζην ζπλδπαζκφ φισλ ησλ παξαπάλσ (Ξηπεξφπνπινο, 

2007,ζει.23). 

Ζ θαηλνηνκία πνπ αθνξά ηε βειηίσζε ησλ ηερληθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππαξρφλησλ πξντφλησλ ή ησλ δηαδηθαζηψλ νλνκάδεηαη 

νξηαθή θαηλνηνκία. Κε απηή ηελ θαηλνηνκία επηηπγράλεηαη ε αλαβάζκηζε ζε 

ζεκαληηθφ βαζκφ ησλ πξντφλησλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ, έηζη 

ψζηε λα ππάξρεη θαιχηεξε απνδνηηθφηεηα ή ρακειφηεξν θφζηνο 

(Ξηπεξφπνπινο, 2007,ζει.23). 

Ζ θαηλνηνκία ζηελ νπνία ρξεζηκνπνηείηαη λέα ηερλνινγία πξνθεηκέλνπ 

λα εηζαρζεί ζηελ αγνξά έλα λέν πξντφλ ή κία λέα δηαδηθαζία, κε εληειψο 

δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαιείηαη ξηδηθή (Ξηπεξφπνπινο, 2007,ζει.23). 

Νη δξαζηεξηφηεηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ θαη 

δηαδηθαζηψλ κηαο επηρείξεζεο κπνξεί λα είλαη επηηπρείο, αλαθιεζείζεο ή 

ζπλερηδφκελεο ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Όηαλ κία επηρείξεζε 

πινπνηήζεη λέα ή βειηησκέλα ηερλνινγηθά πξντφληα ή δηαδηθαζίεο, ηφηε έρεη 

πξνβεί ζε επηηπρείο δξαζηεξηφηεηεο θαη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

Αλαθιεζείζεο είλαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο πνπ δελ 

νινθιεξψλνληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ ή βειηησκέλνπ πξντφληνο ή 

δηαδηθαζίαο. Απηφ κπνξεί λα ζπκβεί εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο δπζθνιηψλ ή 

πψιεζεο ηεο ηδέαο ή ηεο ηερλνινγίαο ζε θάπνηα άιιε επηρείξεζε. Θαη ηέινο 

φηαλ νη εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο βξίζθνληαη ζε εμέιημε θαινχληαη 

ζπλερηδφκελεο. Πηελ πεξίπησζε πνπ κία επηρείξεζε εκθάληζε αλαθιεζείζεο 
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δξαζηεξηφηεηεο ή εκθαλίδεη ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο ζην ηέινο ηεο 

εμεηαδφκελεο πεξηφδνπ δελ ζεσξείηαη επηρείξεζε ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο 

πξντφλησλ θαη δηαδηθαζηψλ (Δγρεηξίδην OSLO, 2000,ζει.79).    

Πηε δεχηεξε θαηεγνξία θαηλνηνκίαο, ηε κε ηερλνινγηθή αλήθνπλ δχν 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο: α) ε νξγαλσηηθή θαηλνηνκία θαη β) ε 

θαηλνηνκία εκπνξίαο. Νη κε ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο  ζρεηίδνληαη κε 

νξγαλσηηθέο θαη δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο γηα ηελ πινπνίεζε πξνεγκέλσλ 

ηερληθψλ δηνίθεζεο. Πχκθσλα κε ην εγρεηξίδην ηνπ OSLO ζηε κε 

ηερλνινγηθή θαηλνηνκία αλήθνπλ φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαηλνηνκίαο πνπ 

δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο ηερλνινγηθέο. Απηέο δειαδή πνπ δελ 

αλαθέξνληαη ζε πινπνηεκέλα ηερλνινγηθψο λέα ή βειηησκέλα πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο.  

Ζ νξγαλσηηθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή λέσλ κεζφδσλ ή 

ζεκαληηθψλ κεηαβνιψλ ησλ κεζφδσλ, φζνλ αθνξά ηε δνκή ή ηε δηνίθεζε 

ηεο επηρείξεζεο, πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ρξήζεο ησλ γλψζεσλ 

ζηελ επηρείξεζε, ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ξνψλ εξγαζίαο. Πηελ πεξίπησζε πνπ απηέο νη 

αιιαγέο νδεγήζνπλ ζε κεηξήζηκεο αιιαγέο ζηελ απφδνζε κηαο επηρείξεζεο, 

είηε ζηελ παξαγσγηθφηεηα είηε ζηηο πσιήζεηο ηφηε αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία 

ησλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ (Δγρεηξίδην OSLO, 2000, ζει.73).  

Ζ θαηλνηνκία εκπνξίαο είλαη ε εθαξκνγή λέσλ ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλσλ ζρεδίσλ ή κεζφδσλ πψιεζεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ αχμεζε 

ηεο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ή ζηελ είζνδν ζε λέεο 

αγνξέο (Δγρεηξίδην OSLO, 2000, ζει.73). 
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2.3. ΞΖΓΔΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

 

Κία θαηλνηνκία ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ δεκηνπξγείηαη κεηά απφ 

έξεπλα, γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξνζδνθηψλ θαη ησλ αλαγθψλ ησλ 

πειαηψλ. Έηζη, ν επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα έρεη πάληα σο ζηφρν λα 

πξνζθέξεη λέεο ηδέεο θαη δηαθνξεηηθέο αμίεο γηα λέεο θαη δηαθνξεηηθέο 

ηθαλνπνηήζεηο. Θαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε απηνχ ε πην ζσζηή πξαθηηθή 

είλαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη 

εληφο θαη εθηφο ηεο επηρείξεζεο. Νη πεγέο πξνέιεπζεο ησλ θαηλνηνκηθψλ 

επθαηξηψλ είλαη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο (Ξηπεξφπνπινο, 2007,ζει.39). 

Νη εζσηεξηθέο πεγέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε ή ζηνλ 

θιάδν πνπ αλήθεη απηή θαη έηζη είλαη παξαηεξήζηκεο πξψηα απφ ηνπο 

αλζξψπνπο ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ. Νη εζσηεξηθέο πεγέο πξνέιεπζεο 

είλαη ηέζζεξηο: α) ην απξφζκελν, β) ε δπζαξκνλία, γ) νη αλάγθεο 

επεμεξγαζίαο θαη δ) νη αιιαγέο ζηνλ θιάδν θαη ζηε δνκή ηεο αγνξάο 

(Θαξβνχλεο Π., 1995, ζει.655-660). 

α) Ρα απξνζδφθεηα ζπκβάληα είλαη εθείλα πνπ νδεγνχλ πνιιέο θνξέο 

ηηο επηρεηξήζεηο ζε επθαηξίεο θαηλνηνκηψλ. Ξαξνπζηάδνπλ ην κηθξφηεξν ξίζθν 

κε ην ιηγφηεξν θφπν. Κηα απξφζκελε επηηπρία, έλα απξφζκελν ζθάικα ή έλα 

εμσηεξηθφ γεγνλφο πξνζθέξνπλ ηηο πην αζθαιείο θαηλνηνκίεο. Ζ 

εθκεηάιιεπζε ηέηνησλ γεγνλφησλ πξνθαιεί ζεακαηηθά απνηειέζκαηα. 

β) Ζ δπζαξκνλία πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο πξαγκαηηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ηεο πξνζδνθψκελεο κπνξεί λα θαηεπζχλεη πξνο ιχζεηο πνπ 

θαηαιήγνπλ ζε θαηλνηνκίεο. Ζ δπζαξκνλία δηαθξίλεηαη ζε: 

 Γπζαξκνλία αλάκεζα ζηηο νηθνλνκηθέο πξαγκαηηθφηεηεο θάπνηνπ 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ. 

 Γπζαξκνλία αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάπνηνπ 

βηνκεραληθνχ θιάδνπ θαη ζηηο ζεσξίεο πνπ ηελ πεξηβάιινπλ. 
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 Γπζαξκνλία αλάκεζα ζηηο πξνζπάζεηεο θάπνηνπ βηνκεραληθνχ 

θιάδνπ θαη ζηηο αμίεο ή πξνζδνθίεο ησλ πειαηψλ ηνπ. 

 Δζσηεξηθή δπζαξκνλία ζην ξπζκφ ή ζηε ινγηθή κηαο δηαδηθαζίαο 

(Θαξβνχλεο Π., 1995, ζει.656-657). 

γ) Πεκαληηθή πεγή πξνέιεπζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζεσξείηαη θαη απηή πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ιεηηνπξγηθή αλάγθε. Νη αλάγθεο πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο κηαο επηρείξεζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ζαθήλεηα θαη έρνπλ σο 

αθεηεξία ηε δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη. Ζ χπαξμε αλαγθψλ ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ νινθιήξσζε κηαο πθηζηάκελεο δηαδηθαζίαο. Έηζη, ε ζσζηή 

εθκεηάιιεπζε κηαο αλάγθεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία θαηλνηνκηθή 

επθαηξία (Ξηπεξφπνπινο, 2007,ζει.41).  

δ) πάξρεη ε πεπνίζεζε φηη ε δνκή ηεο αγνξάο παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

δελ παξνπζηάδεη κεηαβνιέο. Υζηφζν ζπρλά παξαηεξνχληαη κε αλακελφκελεο 

αιιαγέο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πξέπεη λα 

ηηο εθκεηαιιεχνληαη, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζνπλ. Νη επηηπρεκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβιέπνπλ ηέηνηνπ είδνπο αιιαγέο 

θαη λα πινπνηνχλ θαηλνηνκίεο. Γελ είλαη ιίγα ηα παξαδείγκαηα  επηρεηξήζεσλ 

ζηελ Διιάδα αιιά θαη παγθνζκίσο, πνπ θαηλνηφκεζαλ κέζσ απηνχ ηνπ 

ηξφπνπ θαη παξνπζίαζαλ ζεακαηηθά θέξδε. 

Νη εμσηεξηθέο πεγέο αθνξνχλ αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ θιάδνπ θαη ζρεηίδνληαη κε α) ηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ή 

ηηο δεκνγξαθηθέο αιιαγέο, β) ηηο αιιαγέο ζηηο αληηιήςεηο, ζηηο δηαζέζεηο θαη 

ζην λφεκα θαη γ) ηε λέα γλψζε, επηζηεκνληθή θαη κε επηζηεκνληθή 

(Θαξβνχλεο Π., 1995, ζει.660-662). 

α) Πηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ πιεζπζκφ φπσο ε ειηθία, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, ην κέγεζφο ηνπ, ε εξγαζία ηνπ, ην εηζφδεκά ηνπ ζπκβάιινπλ 

θαζνξηζηηθά ζηηο απνθάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

πξντφλησλ ηνπο (Ξηπεξφπνπινο, 2007,ζει.41). Νη αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ 

ζ’ απηά ηα ζηνηρεία ζπλήζσο πξνβιέπνληαη, θαη δεκηνπξγνχληαη ηα 

θαηάιιεια θαηλνηφκα πξντφληα κε ηα νπνία εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ηνπ 

πιεζπζκνχ. 
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β) Κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ παξαηεξνχληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο 

αληηιήςεηο ησλ αλζξψπσλ, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θαηλνηφκεο επθαηξίεο 

ζηνπο επηρεηξεκαηίεο. Αιιαγέο ζηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ιεηηνπξγίαο ζε 

ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ θαζηζηά άκεζα απαξαίηεηε ηε δξάζε ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ. 

γ) Ζ εκθάληζε ηεο λέαο γλψζεο δεκηνπξγεί θαηλνηνκίεο, νη νπνίεο 

θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο. Νη 

θαηλνηνκίεο απηέο δηαθέξνπλ ζε ζρέζε κε φιεο ηηο άιιεο, θαζψο 

παξνπζηάδνπλ πςειά πνζνζηά απνηπρίαο, κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα 

πξνεηνηκαζίαο θαη δπζθνιία φζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε (Ξηπεξφπνπινο, 

2007,ζει.42).  

 

2.4. ΒΖΚΑΡΑ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ 

 

Κία θαηλνηφκα ηδέα πξνθεηκέλνπ λα έρεη επηηπρεκέλε αλάπηπμε πξέπεη 

λα αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη 

ζηα βήκαηα πνπ αθνινπζεί ε επηρείξεζε γηα λα πινπνηήζεη ηελ θαηλνηφκα 

επηρεηξεκαηηθή ηεο ηδέα. Ζ θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ επηρείξεζε, γηαηί θαζνξίδεη ηελ επηβίσζε θαη αλάπηπμή ηεο. Ρα 

βήκαηα ηεο θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο πνπ αθνινπζνχλ νη πεηπρεκέλεο 

επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ: α) ηελ γέλεζε ηεο θαηλνηφκαο ηδέαο, β) ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ηδέαο, γ) ηνλ ζρεδηαζκφ ηεο θαηλνηνκίαο θαη δ) ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009 ζει. 29).  

Ξαξαθάησ αθνινπζεί αλάιπζε ησλ ηεζζάξσλ βεκάησλ ηεο 

θαηλνηνκηθήο δηαδηθαζίαο.   

α) Γέλεζε ηδέαο. Κία θαηλνηφκνο ηδέα κπνξεί λα πξνθχςεη απφ 

νπνπδήπνηε θαη λα αθνξά νηηδήπνηε. Δπνκέλσο, θάζε πξφθιεζε ζα πξέπεη 

λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη λα αμηνπνηείηαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα. 

Απηφ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαπνιεκεζεί απφ ηελ επηρείξεζε είλαη ε απξαμία 
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θαη ν θφβνο, θαζφηη αλαζηέιινπλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαηλνηνκίεο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009 ζει.30). 

Γηα ηε γέλλεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ απαξαίηεηα ζηνηρεία απνηεινχλ ε 

ελζάξξπλζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαληαζίαο. Ξξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί απηφ θξίλεηαη ζθφπηκν λα θαηαξξηθζνχλ νξηζκέλνη κχζνη πνπ 

επηθξαηνχλ φπσο: φζν πην έμππλνο είλαη θάπνηνο ηφζν πην δεκηνπξγηθφο. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απνκαθξπλζεί ην εγσηζηηθφ ζηνηρείν γηαηί πξνθαιεί 

θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ 

δεκηνπξγεί αλαζηνιέο είλαη ν θφβνο γηα ηελ απνηπρία θαη ην άγλσζην. Θαη 

ηέινο, ην πλεχκα ζα πξέπεη λα είλαη αλνηρηφ πξνο ηνλ πεηξακαηηζκφ γηα ην 

ιφγν φηη ε χπαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απφ ηηο 

αληαγσληζηηθέο δπλάκεηο ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζνχλ δηζηαγκνί 

(ΔΝΚΚΔΣ, 2009 ζει.30-31).  

Δπίζεο, ε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Ν επηρεηξεκαηίαο 

ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεί ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, έηζη ψζηε λα 

εθθξάδνληαη ειεχζεξα ηδέεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο θαη απφ θάζε άλζξσπν. 

Αξθεηέο θαηλνηφκεο ηδέεο έρνπλ πξνέιζεη απφ αλζξψπνπο πνπ εκθάληδαλ 

ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο αλαξρία  θαη δελ αλήθαλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή νκάδα. 

Αθφκε απαξαίηεηε είλαη ε πξναγσγή ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο θαη ηνπ 

πλεχκαηνο ζπλεξγαζίαο κε ηνπο πειάηεο ηεο θαη ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο 

(ΔΝΚΚΔΣ, 2009 ζει.31). 

β) Αμηνιφγεζε ηδέαο. Δίλαη ζεκαληηθφ αξρηθά λα θαηαγξάθνληαη φιεο νη 

ηδέεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ θαίλεηαη φηη θάπνηεο απφ απηέο δελ ζα έρνπλ 

ζεηηθή θαηάιεμε. Κπνξεί κηα ηδέα ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν λα κελ 

είλαη ρξήζηκε, αιιά κειινληηθά λα κεηαηξαπεί ζε θαηλνηνκία κε ζεακαηηθά 

απνηειέζκαηα (Π.Β.Δ.Δ., 2006, ζει.22-23). Ζ επηρεηξεκαηηθή ηδέα δελ αξθεί 

λα είλαη κφλν πξσηνπνξηαθή αιιά απαηηείηαη λα είλαη ξεαιηζηηθή, δειαδή λα 

έρεη ε επηρείξεζε ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ψζηε λα ηελ 

πινπνηήζεη. Δπίζεο, λα είλαη ζπκθέξνπζα, δειαδή λα εμππεξεηεί θάπνηα 

αλάγθε ηεο αγνξάο, λα είλαη δχζθνιν λα αληηγξαθεί απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

θαη λα εμαζθαιίδεη ηθαλνπνηεηηθά πεξηζψξηα θέξδνπο. Ππλεπψο, θξίλεηαη 

απαξαίηεην απφ ηελ επηρείξεζε λα αμηνινγήζεη ηελ ηδέα, λα δηαγλψζεη ηα 
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δπλαηά ζεκεία θαη ηηο αδπλακίεο ηεο, ηηο επθαηξίεο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

απφ ηελ πηνζέηεζε ηεο θαηλνηνκίαο αιιά θαη ηηο απεηιέο πνπ ζα πξνθχςνπλ 

απφ ηελ κε πηνζέηεζή ηεο.  

Κεηά ηε δηαπίζησζε φηη ε ηδέα είλαη ξεαιηζηηθή πξέπεη ε επηρείξεζε λα 

αμηνινγήζεη αλ ζπκθέξεη νηθνλνκηθά, δειαδή αλ ζα εμαζθαιίζεη θέξδε γηα 

ηελ επηρείξεζε, είηε βξαρπρξφληα είηε καθξνρξφληα θαη πφηε ζα απνζβεζηεί 

απηή ε επέλδπζε. 

γ) Πρεδηαζκφο θαηλνηνκίαο. Πην ηξίην βήκα ηνπ ζρεδηαζκνχ θαζνξίδεηαη 

ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πινπνηεζεί ε ηδέα. Ξξνγξακκαηίδνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο απφ ηελ επηρείξεζε θαη απεηθνλίδνληαη ζε θαηάιιεια 

δηαγξάκκαηα. Απηή ε απεηθφληζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε, γηαηί κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ε επηρεηξεκαηηθή νκάδα έρεη κηα γεληθή εηθφλα ηνπ εγρεηξήκαηφο ηεο 

θαη κπνξεί λα πξνβεί ζε δηνξζψζεηο αλ ρξεηάδνληαη (ΔΝΚΚΔΣ, 2009,ζει.38).  

Πηε ζπλέρεηα γίλεηαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο απηψλ ησλ ελεξγεηψλ ζην 

ζχλνιν, αιιά θαη θάζε κίαο μερσξηζηά. Δπίζεο, γίλεηαη θαηαλνκή ηεο θάζε 

ελέξγεηαο ζηα άηνκα ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

εμεηδίθεπζή ηνπο, έηζη ψζηε λα κεησζεί ν ζπλνιηθφο ρξφλνο ηνπ έξγνπ 

(ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει. 39). 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ν ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο δελ είλαη 

ζηαηηθφο, αιιά αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ππνβάιιεηαη ζε αιιαγέο. 

δ) Δθαξκνγή ηδέαο. Ρν ηειεπηαίν βήκα πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο ηδέαο θαη απνηειεί ην πέξαζκα απφ ηε ζεσξία ζηελ 

πξάμε. Γηα ηελ επηηπρεκέλε αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο απαηηείηαη κηα ζεηξά 

απφ ελέξγεηεο. Κία 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 πεηπρεκέλε πινπνίεζή ηεο θαη ηέινο ν 

έιεγρνο ηεο πξνφδνπ ησλ εξγαζηψλ θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

(ΔΝΚΚΔΣ, ζει.41). 
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Ρν εξψηεκα πνπ γελλάηαη ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο είλαη αλ ζα πξέπεη λα 

αλαπηχμνπλ ηελ θαηλνηνκία κφλεο ηνπο ή λα ηελ αλαζέζνπλ ζε θάπνηνλ 

ηξίην. Απηή ε ζθέςε δεκηνπξγείηαη γηα ην ιφγν φηη ε αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε ήδε ππάξρνληα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη πνιχ 

πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε λέσλ θαηλνηνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

απαηηεί ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο θαη πφξνπο απφ ηελ επηρείξεζε.  

Ρελ επηρείξεζε ηε ζπκθέξεη λα αλαιάβεη κφλε ηεο ηελ αλάπηπμε ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε θαηλνηνκία ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θχξηα 

δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ε θαηλνηνκία πξνυπνζέηεη θαη 

αιιαγέο ζηελ παξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα. Όκσο ζηελ πεξίπησζε απηή 

απνθεχγνληαη ηα θφζηε κεηαθνξάο θαη ππάξρεη έιεγρνο ηεο παξαγσγήο. 

Πηελ αληίζεηε φκσο πεξίπησζε πνπ δελ ζπλδέεηαη ε θαηλνηνκία κε ηελ 

θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη φηαλ ε απαίηεζε ζε πφξνπο, 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ρξφλν είλαη κεγάιε πξνηηκάηαη ε αλάζεζε ζε 

ηξίηνπο (ΔΝΚΚΔΣ, ζει.41-42). 

Κεηά ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο επηβάιιεηαη θαη ε πηινηηθή 

εθαξκνγή ηεο, έηζη ψζηε λα ειεγρζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά, ε πνηφηεηα, ε 

απφδνζε, ηπρφλ αδπλακίεο γηα λα ππάξρεη δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπο 

(ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.42). 

Ρέινο, κεηά απφ φια απηά ηα βήκαηα θαη ηηο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα ππνβιεζεί ε επηρείξεζε πξνρσξάεη ζηελ παξαγσγή ηεο 

θαηλνηνκίαο θαη ζηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά.  

Γηα ηελ επηηπρεκέλε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο ζηελ αγνξά ε επηρείξεζε 

πξέπεη λα εθαξκφζεη έλα κειεηεκέλν ζρέδην κάξθεηηλγθ. Απαηηείηαη λα 

επηιέμεη πξνζσπηθφ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ζην θνκκάηη ηεο πξνψζεζεο 

θαη λα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη εκπιεθφκελνη ζην έξγν ζπγθιίλνπλ κε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο. Αθφκε λα εμαζθαιίζεη φηη νη πξνδηαγξαθέο ηνπ πξντφληνο, ε 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, ε επηθνηλσληαθή ζηξαηεγηθή πνπ ζα αθνινπζήζεη είλαη 

θαιά θαζνξηζκέλα (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.42).  
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2.5. ΔΚΞΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Ζ θαηλνηνκία πνιιέο θνξέο έξρεηαη αληηκέησπε κε εκπφδηα πνπ άιινηε 

δπζθνιεχνπλ θαη άιινηε δελ επηηξέπνπλ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο 

ηεο. Δκπφδηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ζπληνληζκφ ησλ πξνζπαζεηψλ, ηελ 

αβεβαηφηεηα, ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο, ηε ρξεκαηνδφηεζε, ην λνκηθφ θαη 

θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ ζεσξνχληαη ππεχζπλα γηα ηε κε επηηπρεκέλε 

δηαδηθαζία κηαο θαηλνηνκίαο. Ρα εκπφδηα αλάπηπμεο ηεο θαηλνηνκίαο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Έηζη, ππάξρνπλ ηα εζσηεξηθά εκπφδηα θαη 

είλαη απηά πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

αθνξνχλ ηνλ θφβν γηα απνηπρία, ηελ παξαδνζηαθή δνκή – κηθξφ κέγεζνο, 

ηελ εζσζηξέθεηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ην 

εζσηεξηθφ θιίκα ηεο επηρείξεζεο, ηα εμσηεξηθά εκπφδηα θαη είλαη απηά πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη αθνξνχλ ηελ 

αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία, ην 

λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ θαη ηέινο ηα εκπφδηα πνπ νθείινληαη 

ζηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995).  

 

2.5.1. ΔΠΩΡΔΟΗΘΑ ΔΚΞΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Ρα εκπφδηα πνπ αθνξνχλ ην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο αλαιχνληαη σο 

εμήο: 

1. Φφβνο γηα απνηπρία 

Πηελ απφθαζε γηα ηελ πηνζέηεζε κηαο θαηλνηνκίαο έλα εκπφδην είλαη ν 

θφβνο γηα ηελ απνηπρία. Νη επηρεηξήζεηο δηαηεξνχλ κηα αξλεηηθή ζηάζε πξνο 

ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν, εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πνπ δηαζέηνπλ. Ν θίλδπλνο γηα ην άγλσζην πξνθαιεί αλαζθάιεηα θαη 

απνζάξξπλζε. Ν θίλδπλνο κπνξεί λα κεησζεί φηαλ νη απνθάζεηο ζηεξίδνληαη 
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ηφζν ζε πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη απφ δνθηκαζκέλα ζεσξεηηθά πιαίζηα θαη 

κνληέια, φζν θαη ζε θαηάιιεια επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο (Π.Β.Δ.Δ., 

2006, ζει.8).    

2. Ξαξαδνζηαθή δνκή – Κηθξφ κέγεζνο 

Ζ δηαηήξεζε ηεο παξαδνζηαθήο δνκήο ησλ επηρεηξήζεσλ δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμή ηνπο. Ξνιιέο επηρεηξήζεηο αθνινπζνχλ ηα 

παιαηά πξφηππα δνκήο, πηζηέο ζηνλ νηθνγελεηαθφ ραξαθηήξα. Π΄ απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζπγθεληξψλνληαη ζε 

ιίγα άηνκα ή θαη ζε έλα, κε απνηέιεζκα λα κελ δεκηνπξγνχληαη επθαηξίεο 

πνπ πξνσζνχλ ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δπίζεο, ην παξαδνζηαθά κηθξφ κέγεζνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ δελ θαιιηεξγεί ην νκαδηθφ θιίκα ην νπνίν εληζρχεη ηηο 

θαηλνηνκίεο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.27). 

3. Δζσζηξέθεηα 

Ν εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξήζεσλ ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζηελ 

αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ εζσζηξέθεηα απνκνλψλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο απνηξέπεη απφ ζπλεξγαζίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, 

εξεπλεηηθά θέληξα, παλεπηζηήκηα θαη γεληθά πεγέο πνπ ζα ηηο βνεζήζνπλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία θαηλνηνκηθψλ επηηεπγκάησλ. Γεληθά, νη ζπλεξγαζίεο 

αληηζηαζκίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα ζε πφξνπο αθνχ ζπκβάιινπλ ζηελ 

απφθηεζε πνιιαπιψλ νθειψλ φπσο: ε πξφζβαζε ζε λέεο αγνξέο, ε 

κεηαβίβαζε ηερλνγλσζίαο θαη πξαθηηθψλ, ην κηθξφηεξν θφζηνο θαη ξίζθν, 

ιφγσ ηεο θαηαλνκήο απηψλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία επηρεηξήζεηο (ΔΝΚΚΔΣ, 

2009, ζει.27).  

4. Νη αλζξψπηλνη πφξνη 

Νη αλζξψπηλνη πφξνη ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ επηηπρία αιιά θαη 

ζηελ απνηπρία κηαο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Πε πνιιέο επηρεηξήζεηο 

παξαηεξείηαη έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ζηηο θαηλνηνκίεο, γεγνλφο 

πνπ επηβξαδχλεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο. Απηφ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ επζχλεηαη γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ αλζξψπσλ λα 

πξνζαξκφζεη ηε δηδαζθαιία κε ηα δεδνκέλα ελφο εμειηζζφκελνπ θφζκνπ. 
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Δπίζεο, ε δηα βίνπ εθπαίδεπζε δελ είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε, αλ θαη ηα 

ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο. Βέβαηα 

παξφιν πνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ φηη κε ηελ παξνρή ηεο 

θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ ην πξνζσπηθφ ηνπο, δελ 

ην επηρεηξνχλ γηαηί ζέηνπλ σο πξνηεξαηφηεηα άιιεο επελδχζεηο πην 

απνδνηηθέο θαηά ηε γλψκε ηνπο (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, 

36-37). 

Αθφκε, ε ειιηπήο πιεξνθφξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη ζε ζέκαηα αγνξάο αζθεί κεγάιε επηξξνή (Δγρεηξίδην 

OSLO, 2000,ζει.93). Απηφ παξνπζηάδεηαη γηα ην ιφγν φηη ζηα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηηο αθαδεκατθέο γλψζεηο. Νη ηερληθέο 

γλψζεηο ζεσξνχληαη γλψζεηο ρσξίο ηδηαίηεξε αμία θαη απηφ επηβεβαηψλεηαη 

απφ ηελ αληίιεςε πνπ επηθξαηεί ζρεηηθά κε ηνπο ηερληθνχο θιάδνπο, φηη 

είλαη θιάδνη πνπ θνηηνχλ απηνί πνπ απνηπγράλνπλ αιινχ. Δπίζεο, ε 

θαηάξηηζε ησλ θαζεγεηψλ ζε επηζηεκνληθά επηηεχγκαηα είλαη αλεπαξθήο 

(Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.37). Θαη ηέινο ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ δίλεη επθαηξίεο γηα ηε δηελέξγεηα πξνζσπηθψλ 

εξεπλψλ θαη πεηξακαηηζκψλ, έηζη ψζηε λα ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

γλψζεσλ. 

 

5. Ρν εζσηεξηθφ θιίκα ηεο επηρείξεζεο. 

 

Πηελ θαηλνηνκία δεκηνπξγνχληαη εκπφδηα φηαλ ε επηρείξεζε πνπ 

αλαιακβάλεη ηελ πινπνίεζε ηεο δελ δηαθαηέρεηαη απφ θαηάιιειν εζσηεξηθφ 

θιίκα. Ζ επηθξάηεζε θαηαζηάζεσλ πνπ πξνθαινχλ αλαζηάησζε ζε κηα 

επηρείξεζε δελ νδεγνχλ ζε ζεηηθά απνηειέζκαηα. Ξην ζπγθεθξηκέλα ε 

έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη έληνλσλ δηαθσληψλ κεηαμχ  ηεο αλψηαηεο 

δηνίθεζεο θαη ησλ ινηπψλ ζηειερψλ, ην κε νκαδηθφ πλεχκα, ε αδηαθνξία 

πξνο ηελ θαηλνηνκία είλαη παξάγνληεο πνπ απνηεινχλ εκπφδην ζηελ 

αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ιχζεσλ (Π.Β.Δ.Δ., 2006, ζει.18).   
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2.5.2. ΔΜΩΡΔΟΗΘΑ ΔΚΞΝΓΗΑ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

 

Δθηφο απφ ηα εζσηεξηθά εκπφδηα πνπ ζπλαληά ε επηρείξεζε ζηηο 

θαηλνηνκηθέο ηεο πξνζπάζεηεο, ππάξρνπλ θαη εκπφδηα πξνεξρφκελα απφ ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία αλαιχνληαη παξαθάησ: 

 

1. Αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή δαπαλψλ ζε έξεπλα θαη ηερλνινγία. 

Όζνλ αθνξά ηνπο εμσηεξηθνχο παξάγνληεο ε χπαξμε θαθνχ 

ζπληνληζκνχ ζε κία ρψξα επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηελ θαηλνηνκηθή 

πξνζπάζεηα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε αλαπνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ 

ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο. Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ ηηο πην 

βαζηθέο ζπληζηψζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη απηφ πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ζηε 

ρψξα καο αιιά θαη Δπξσπατθά ππάξρεη αλεπαξθήο νηθνλνκηθή πξνζπάζεηα. 

Ρν κεξίδην ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρψξηνπ Ξξντφληνο πνπ δεζκεχεηαη γη’ απηέο 

ηηο ελέξγεηεο είλαη ζεκαληηθά κηθξφηεξν ζε ζρέζε κε άιιεο αληαγσλίζηξηεο 

ρψξεο (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.34). Γη’ απηφ θαη νη 

πξνζπάζεηεο ηεο ρψξαο ζα πξέπεη λα ζηξαθνχλ ζηελ αλάπηπμε ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο ηερλνινγίαο κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο θαηαλνκήο ησλ δαπαλψλ.       

Δπίζεο, ν δηαζθνξπηζκφο ησλ πξνζπαζεηψλ πξνθαιεί αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο. Όηαλ ηα ρξεκαηηθά πνζά δελ επηθεληξψλνληαη ζε νξηζκέλνπο 

ηνκείο πξνηεξαηφηεηαο, αιιά δηαζθνξπίδνληαη ζε πνιινχο ηνκείο ηφηε δελ 

ζεκεηψλνληαη ζεκαληηθνί πξφνδνη ζε θαλέλαλ απφ απηνχο. Έηζη ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ζπγθέληξσζε ησλ 

θνλδπιίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, 1995, ζει.34). 

2. Ρν λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ θαηλνηνκία πξνσζείηαη φηαλ ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη επλντθφ θαη επαξθέο. Πηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη ππάξρεη αλεπάξθεηα 

είλαη ην πςειφ θφζηνο ηεο έθδνζεο θαη ηεο δηαηήξεζεο ησλ δηπισκάησλ 

επξεζηηερλίαο, κε απνηέιεζκα λα κελ γίλεηαη ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ 
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θαλφλσλ πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηάδνζε ηεο θαηλνηνκίαο. 

Δπίζεο, πνιιέο θνξέο ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο δελ είλαη απνηειεζκαηηθά. 

Γελ παξέρεηαη ε θαηάιιειε πξνζηαζία ζηνπο θαηλνηφκνπο επηρεηξεκαηίεο θαη 

ζε πεξίπησζε δηαθνξάο ηα έμνδα θαη νη δηθαζηηθνί αγψλεο κπνξεί λα είλαη 

πςειά. Γη΄ απηφ θαη ε πξνζθπγή ζε αίηεζε γηα ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

επξεζηηερλίαο είλαη κεησκέλε. Αθφκε, πνιινί επηρεηξεκαηίεο δελ γλσξίδνπλ 

ηα θέξδε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ απφ ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δηπιψκαηνο 

(Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.48).  

Δπηπξφζζεηα, ην λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

φηαλ ραξαθηεξίδεηαη απφ ππεξβνιηθέο δηνηθεηηθέο δηαηππψζεηο εκπνδίδεη ηελ 

θαηλνηνκηθή δηαδηθαζία. Ζ πνιππινθφηεηά ηνπ επηθέξεη πςειέο επηπιένλ 

δαπάλεο θαη απνηειεί αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηηο επηρεηξήζεηο λα 

αλαπηχμνπλ ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, βιάπηνληαο θαη΄ απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο. Γελ είλαη ιίγνο θαη ν θφξηνο εξγαζίαο πνπ 

απαηηείηαη κε ηελ χπαξμε ελφο πνιχπινθνπ λνκηθνχ θαζεζηψο (Ξξάζηλε 

Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.47). 

   

2.5.3. ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝΗ ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΞΝ ΔΚΞΝΓΗΕΝΛ ΡΖΛ 

ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΘΖ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 

 

Πεκαληηθή αξλεηηθή επίδξαζε αζθνχλ ζηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Ρέηνηνη παξάγνληεο είλαη ην ππεξβνιηθά πςειφ 

θφζηνο, ε έιιεηςε πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ε πνιχ κεγάιε πεξίνδνο 

απφζβεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαη έλα κε επλντθφ θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ 

(Δγρεηξίδην OSLO, 2000,ζει.92-93). 

Ππγθεθξηκέλα νη θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαηηνχλ πςειά 

θνλδχιηα γηα ηελ πινπνίεζε θαη εθαξκνγή ηνπο. Απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο 

γλψζεηο, εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, πςειή ηερλνινγία. Νη πεξηζζφηεξεο 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αληεπεμέιζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο 

επελδχζεηο θαη γη΄ απηφ ην ιφγν είλαη πεξηνξηζκέλεο.   
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Δπίζεο, ε έιιεηςε θαηάιιεισλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο εκπνδίδεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα αλαπηχμνπλ ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο πξνζπάζεηεο, γηαηί φπσο 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ απαηηνχληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο. Ζ κε χπαξμε θξαηηθψλ επηδνηήζεσλ, ε πεξηνξηζκέλε ή θαη 

ε κε εθρψξεζε ηξαπεδηθψλ δαλείσλ δπζθνιεχεη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ αλππαξμία απηψλ ησλ πεγψλ πθίζηαηαη δηφηη ε 

αβεβαηφηεηα επηηπρίαο απηψλ ησλ πξνζπαζεηψλ είλαη κεγάιε. Ζ 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ην κεγάιν εκπφδην γηα ηελ θαηλνηνκία πνπ αλαθέξνπλ 

ζπρλφηεξα νη επηρεηξήζεηο, νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην κέγεζφο ηνπο θαη ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. Ππλήζσο ε πξνζθπγή ζηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

πνπ αθηεξψλεηαη ζηελ θαηλνηνκία γίλεηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο εθπαίδεπζεο, 

ηελ εγθαηάζηαζε ππνδνκψλ θαη ηελ έξεπλα (Δγρεηξίδην OSLO, 2000,ζει. 

93). 

Γηα ηελ απφζβεζε ηεο θαηλνηνκίαο απαηηείηαη κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ζ επηρείξεζε πνπ ζα πξνβεί ζε θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαγθάδεηαη λα 

δεζκεχζεη κεγάια ρξεκαηηθά θεθάιαηα. Ρν ξίζθν πνπ αλαιακβάλεηαη είλαη 

κεγάιν κε ακθίβνιε ηελ επηηπρία, γη΄ απηφ θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε 

απφζβεζε ηεο επέλδπζεο απαηηεί πνιχ ρξφλν. Έηζη, γηα πνιιέο επηρεηξήζεηο 

ν παξάγνληαο ρξφλνο είλαη αλαζηαιηηθφο κε απνηέιεζκα λα πξνηηκνχλ λα 

δεζκεχζνπλ θεθάιαηα ζε άιιεο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ζεσξνχλ φηη ζα ηηο 

απνθέξνπλ άκεζα θαη ζίγνπξα θέξδε (Δγρεηξίδην OSLO, 2000,ζει. 93). 

Ρέινο, νη θαηλνηνκηθέο πξνζπάζεηεο εκπνδίδνληαη φηαλ ην θνξνινγηθφ 

πεξηβάιινλ δελ είλαη επλντθφ ηφζν γηα ηηο επηρεηξήζεηο φζν θαη γηα ηα θπζηθά 

πξφζσπα. Ζ έιιεηςε  θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα ηηο άπιεο επελδχζεηο θαη ε 

χπαξμε θηλήηξσλ γηα ηελ αθίλεηε πεξηνπζία, ηελ θαηαλάισζε θαη ηηο 

θεξδνζθνπηθέο επελδχζεηο δεκηνπξγνχλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαπηπρζνχλ (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ 

θαηλνηνκία, 1995, ζει.45). Ππκπεξαζκαηηθά, ε θνξνινγία ζεσξείηαη 

ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ θαηλνηνκία, γηαηί νη θνξνινγηθνί θαλφλεο θαη 

νη δηαδηθαζίεο επεξεάδνπλ ηε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη ησλ αηφκσλ. Έηζη ε παξνρή θηλήηξσλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο πξνσζεί 

ζεκαληηθά ηηο επηρεηξήζεηο γηα ηελ αλάιεςε θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ.  
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2. 6. ΞΑΟΑΓΝΛΡΔΠ ΔΛΗΠΣΠΖΠ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

 

Ζ αλάιπζε ησλ εκπνδίσλ ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ κειέηε ησλ παξαγφλησλ πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ γηα ηελ 

αλάπηπμή ηεο. Νη παξάγνληεο απηνί ζρεηίδνληαη κε ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα, 

ηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ηεο επηρείξεζεο, ηε ζπλερή θαηάξηηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε, ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.46-51). 

Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο απνηειεί ηνλ 

θπξηφηεξν παξάγνληα ελίζρπζεο θαη απηφ γηαηί ε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ηεο 

επηρείξεζεο ραξαθηεξίδεη θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Ππλεπψο θχξην κέιεκα 

ηεο επηρείξεζεο γηα ηελ επίηεπμε επλντθνχ εζσηεξηθνχ θιίκαηνο ζα πξέπεη 

λα είλαη ε δηαηήξεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ, θαζψο θαη κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ 

ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε επηδίσμε έρεη σο ζηφρν ηελ αληαιιαγή απφςεσλ, 

γλψζεσλ, πξνβιεκαηηζκψλ γηα ηε δεκηνπξγία θαηλνηφκσλ ηδεψλ. Αθφκε 

απαηηείηαη ζηελή επαθή κεηαμχ ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ πειαηψλ ηεο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ αλαγθψλ ηνπο θαη ηελ άκεζε ηθαλνπνίεζή ηνπο (ΔΝΚΚΔΣ, 

2009, ζει.46). 

Δπίζεο, απαξαίηεην είλαη λα γίλεηαη ζσζηή επηινγή ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

ζηειερψζνπλ ηελ επηρείξεζε. Ξην ζπγθεθξηκέλα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

άηνκα ζηελ επηρείξεζε κε δηαθνξεηηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο. Απηή ε 

πνηθηινκνξθία θαη ν απνηειεζκαηηθφο ζπλδπαζκφο ηνπο δεκηνπξγεί πνιιέο 

πηζαλφηεηεο πξνψζεζεο ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.27). 

Αλαγθαίνο είλαη θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο επηρείξεζεο πξνο ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ αλάιεςε ξίζθσλ. Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

δξαζηεξηνπνηείηαη πξνο ζηφρνπο πνπ απμάλνπλ ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο θαη 

γεληθφηεξα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμή ηεο. Γειαδή, δελ ζα πξέπεη λα 

ελδηαθέξεηαη κφλν γηα ηελ πξνζσξηλή επηβίσζή ηεο, αιιά λα ζέηεη ζηφρνπο 

πνπ απνζθνπνχλ ζηε καθξνπξφζεζκε αλάπηπμή ηεο. Γη΄ απηφ ην ιφγν 

ζθφπηκε είλαη ε αλάιεςε ξίζθσλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα αλαπηχζζνληαη 
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ζπζηήκαηα γηα ηε κέηξεζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε ζχγθξηζή ηνπο κε 

ηνπο αλαιεθζέληεο ζηφρνπο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.47). 

Ρέινο, νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα είλαη δεθηηθέο ζηηο λέεο ηδέεο θαη λα 

πξνζαξκφδνπλ ηηο εζσηεξηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο. Γειαδή, δελ ζα πξέπεη λα 

δείρλνπλ αξλεηηθφηεηα ζε θαηλνχξγηεο ηερλνινγίεο, αιιά νχηε δηζηαγκφ. 

Αληίζεηα ρξεηάδεηαη εγξήγνξζε θαη ελζσκάησζε θάζε λέαο ηερλνινγηθήο 

δηαδηθαζίαο ζηηο δηθέο ηεο, έηζη ψζηε λα δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα 

ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.47).  

Ζ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα αθνξά ηηο πεπνηζήζεηο, ηηο αμίεο θαη ηνπο 

θαλφλεο ηεο επηρείξεζεο κε ηνπο νπνίνπο ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ζθέθηεηαη 

θαη ελεξγεί. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε θνπιηνχξα έρεη κηα γεληθφηεξε έλλνηα πνπ 

αθνξά φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο. Ππλεπψο, ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ 

θαηλνηνκηθή θνπιηνχξα γηα λα θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη θαηλνηφκεο ηδέεο 

(ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.49). 

Ζ θαηλνηνκηθή θνπιηνχξα πξέπνλ είλαη λα έρεη νξηζκέλα 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο: 

 Ξεηξακαηηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε. 

Ζ επηρείξεζε ζα πξέπεη λα έρεη αλήζπρν πλεχκα θαη λα κελ δηζηάδεη λα 

πεηξακαηίδεηαη. Ν πεηξακαηηζκφο θαη ε δηεξεχλεζε ηεο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα νδεγείηαη ζε πην γξήγνξεο αλαθαιχςεηο πνπ ζα έρνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.49). 

 Απνδνρή ησλ απνηπρηψλ θαη ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιήςε 

πξσηνβνπιηψλ. 

Όηαλ κία επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ θαηλνηνκηψλ 

είλαη πνιχ πηζαλφ λα κελ έρεη κφλν επηηπρίεο αιιά θαη απνηπρίεο. 

Δθείλν πνπ ζα πξέπεη λα γίλεη αληηιεπηφ είλαη φηη απνδεθηέο πξέπεη λα 

γίλνληαη θαη νη απνηπρίεο, γηαηί πξνζθέξνπλ κνλαδηθή γλψζε ζηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ πξνζπαζνχλ λα θαηλνηνκήζνπλ (Margaret A. White, 

Garry D. Bruton, 2010, ζει.171). Απηή ε γλψζε κπνξεί λα βνεζήζεη ηε 
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κειινληηθή ηεο αλάπηπμε θαζψο ζα έρεη ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα απνθχγεη ζε έλα κειινληηθφ 

εγρείξεκα, κε απνηέιεζκα λα πξνβεί πην εχθνια ζηε δεκηνπξγία ηεο 

θαηλνηνκίαο. Δπίζεο ε επηρείξεζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηελ 

αληίιεςε ζηνλ εξγαδφκελν φηη δελ είλαη έλνρνο ζε κηα απνηπρία, αιιά 

ζα πξέπεη λα ζπλερίδεη λα πξνηείλεη ηδέεο αθφκε θαη κεηά απφ κηα ηέηνηα 

θαηάζηαζε.  

 Δθρψξεζε αξκνδηνηήησλ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη αλαγλψξηζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο. 

Γηα ηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ε επηρείξεζε πξέπεη λα δείρλεη 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνπο εξγαδφκελνπο. Πεκαληηθφ είλαη ηα αλψηεξα 

ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο λα εθρσξνχλ πνιιά απφ ηα θαζήθνληά ηνπο 

ζηνπο εξγαδφκελνπο, ψζηε λα ληψζνπλ παξαγσγηθνί αιιά θαη γηα λα 

αμηνπνηνχληαη νη δπλαηφηεηέο ηνπο. Δπίζεο ε επηβξάβεπζε θαη ε 

απνδνρή ηνπο είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα αηζζάλνληαη αζθαιείο. 

Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε θαηλνηφκσλ ηδεψλ (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.50). 

Ζ πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί επίζεο, λα βειηησζεί 

κε ηελ αλάπηπμε ηεο αξρηθήο θαηάξηηζεο ησλ λέσλ αιιά θαη κε ηελ παξνρή 

ζπλερνχο  θαηάξηηζεο ζηνπο εξγαδφκελνπο. Αξρηθά πξέπεη λα δνζεί κέξηκλα 

ψζηε λα εληαρζεί ζηα ζρνιεία ην επηρεηξεκαηηθφ θαη θαηλνηφκν πλεχκα ζηνπο 

λένπο. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε δηδαζθαιία εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο, ηεο αγνξάο, 

ηελ ηερλνινγία, ηηο δηαδηθαζίεο πεηξακαηηζκψλ θαη ηξφπνπο 

δεκηνπξγηθφηεηαο. Δπίζεο, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα 

θαηάξγεζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ γηα ηα ηερληθά επαγγέικαηα. Δπηπξφζζεηα, 

ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζα ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ε ελίζρπζε ηεο 

ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηηο επηρεηξήζεηο ζε ζέκαηα ηερλνινγίαο θαη αλάπηπμεο 

θαη γελίθεπζεο ησλ θχθισλ θαηάξηηζεο ζηελ θαηλνηνκία (Ξξάζηλε Βίβινο γηα 

ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.57-58). 

Απαξαίηεηε δξάζε είλαη ε επίηεπμε πξνζπαζεηψλ γηα ηελ χπαξμε 

θαιχηεξνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο έξεπλαο θαη ηεο αλάπηπμεο πξνο ηελ 
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θαηλνηνκία. Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηειεί ην επίθεληξν ηεο θαηλνηνκίαο 

θαη νη κνξθέο πνπ κπνξεί λα πάξεη είλαη πνηθίιεο. Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αλαθάιπςε λέσλ ηερλνινγηψλ, γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ηερλνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ηερλνινγηψλ παξαγσγήο θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ. Νη παξαπάλσ ελέξγεηεο κπνξνχλ λα 

επηηεπρζνχλ θαηά θχξην ιφγν κε ηελ αχμεζε ηνπ αθαζάξηζηνπ εγρψξηνπ 

πξντφληνο πνπ πξννξίδεηαη γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε, κε ηελ ελζάξξπλζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ γηα ζηξνθή πξνο ηελ έξεπλα, κε ηελ αχμεζε ηνπ 

πνζνζηνχ ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ πνπ επλννχλ ηηο άπιεο επελδχζεηο θαη ηελ 

θαηλνηνκία (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.56).  

Απηφ πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα επίιπζεο γηα ηελ ηφλσζε ηεο 

θαηλνηνκίαο είλαη ε εμεχξεζε ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ. Ζ πεξηνξηζκέλε 

χπαξμε θεθαιαίσλ δπζρεξαίλεη ηελ αλάπηπμε ησλ θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ, γη’ απηφ ην ιφγν είλαη αλάγθε λα εκπιαθνχλ θξαηηθνί, 

ηξαπεδηθνί θαη αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί ζηε δηαδηθαζία παξνρήο θεθαιαίνπ 

(Λ.Θσλζηαληφπνπινο, 1983, ζει.34). Ρν θξάηνο ζα πξέπεη λα εληζρχεη ηηο 

επηρεηξήζεηο κε ηε ρνξήγεζε επηδνηήζεσλ. Δπίζεο, λα ελζαξξπλζεί ε ζρέζε 

κεηαμχ ηξαπεδψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ, έηζη ψζηε λα ρνξεγνχλ 

καθξνπξφζεζκα δάλεηα κε κεγαιχηεξε επθνιία θαη λα αλαπηπρζνχλ 

κεραληζκνί εμαζθάιηζεο ηνπ θηλδχλνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ηε θαηλνηνκία, 

ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο ζηελ απφδνζε. 

Αλαγθαία είλαη ε θξαηηθή παξέκβαζε θαη ζηε βειηίσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ε θαηλνηνκία. Νη 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ θξάηνπο κπνξνχλ λα επηθεληξσζνχλ ζηε δεκηνπξγία 

επλντθψλ θνξνινγηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηα θεθάιαηα. 

Ππγθεθξηκέλα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηζφηεηα σο πξνο ηε θνξνινγηθή 

αληηκεηψπηζε κεηαμχ ησλ άπισλ θαη πιηθψλ επελδχζεσλ, θνξνινγηθέο 

ειαθξχλζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο ηδηψηεο γηα ζηξνθή πξνο 

θαηλνηνκίεο θαη πξνζηαζία ησλ θεθαιαίσλ πνπ επελδχνληαη ζε ηέηνηεο 

δξαζηεξηφηεηεο (Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, 1995, ζει.61).      
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2.7. ΞΖΓΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΖΠ ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΑΠ 

 

Ρν ζέκα ηεο εμεχξεζεο επαξθψλ ρξεκαηηθψλ θνλδπιίσλ θαη ηεο 

ηαθηηθήο παξνρήο νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε ζθνπφ ηελ νινθιήξσζε θαη 

εθαξκνγή θαηλνηνκηθψλ ηδεψλ είλαη κία πνιχ ζεκαληηθή δηεξγαζία. Πήκεξα, 

ε παγθφζκηα ζπγθπξία είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε γηα ηελ εχξεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο ζπληξέρνπλ αξθεηνί ιφγνη πνπ ηελ εκπνδίδνπλ. Νη 

ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ 

είλαη φηη γεληθά ην παγθφζκην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα έρεη θινληζζεί 

ηδηαίηεξα, ππάξρεη αβεβαηφηεηα ρξήζεο ηνπ θεθαιαίνπ, δεζκεχνληαη 

καθξνρξφληα νηθνλνκηθνί πφξνη, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απαζρνιεζνχλ ζε 

άιιεο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ππάξρεη κεγάιε επζχλε γηα ηελ δηάζεζε 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ θεθαιαίσλ. Ξαξ’ φια απηά, κηα θξέζθηα θαη θαηλνηφκα 

επηρεηξεκαηηθή ηδέα, πάληα κπνξεί λα βξεη ππνζηεξηθηέο πξνο νηθνλνκηθή 

ζηήξημε. 

Έηζη, θξίλεηαη ζθφπηκν νη επηρεηξήζεηο λα γλσξίδνπλ ηηο δπλαηέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ θαηλνηφκσλ πξνζπαζεηψλ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν επηινγήο 

ηνπο. Νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο δηαθξίλνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: ζηηο ίδηεο 

θαη ζηηο μέλεο. Πηελ πξψηε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη: ηα πξνζσπηθά 

θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο, ηα θεθάιαηα 

ζπνξάο, ηα θεθάιαηα απφ ηδηψηεο επελδπηέο θαη ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ 

θηλδχλνπ (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.62). 

 

 Ρα πξνζσπηθά θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο 

απνηεινχλ ηελ πην ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Ρα πιενλεθηήκαηα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο ησλ ηδίσλ πφξσλ είλαη φηη ζεσξείηαη θηελφ ρξήκα, 

ε απφθηεζή ηνπ είλαη γξήγνξε, δελ ππάξρνπλ απεηιέο απνπιεξσκήο θαη 

ππνδειψλεη δέζκεπζε ζηνπο ππφινηπνπο δαλεηζηέο. Ρα αξλεηηθφ, φκσο 

κε ηα πξνζσπηθά θεθάιαηα είλαη φηη ην πνζφ ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλν θαη 

αλεπαξθέο γηα ηελ θάιπςε θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 
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 Ρα θεθάιαηα ζπνξάο (Seed capital), ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ 

αλάπηπμε κηαο ηδέαο, ηε δεκηνπξγία ελφο αξρηθνχ πξντφληνο θαη ηε 

δηεμαγσγή πξσηαξρηθψλ πξνζπαζεηψλ εκπνξεπκαηνπνίεζήο ηνπ. 

Ξξφθεηηαη γηα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο, θαηάιιειε γηα ηε ζηήξημε πνιχ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ (πεξίπνπ 1 έηνπο ιεηηνπξγίαο), νη νπνίεο δελ έρνπλ 

αλαπηχμεη θάπνην πξντφλ ή ππεξεζία ζε εκπνξηθή θιίκαθα. Ζ ζχζηαζε 

ηεο νκάδαο δηνίθεζεο (management team) κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε 

εμέιημε ή λα έρεη κφιηο  πξαγκαηνπνηεζεί. Ρα θεθάιαηα ζπνξάο 

παξέρνληαη ζπλήζσο απφ ηδηψηεο επελδπηέο (Business Angels), θαη 

απνηεινχλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ηε βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

εθθίλεζεο δξαζηεξηνηήησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (ρξεκαηνδφηεζε 

αξρηθνχ ζηαδίνπ) (Ρερλνινγηθφ Ξάξθν Θεζζαινλίθεο, 2003). 

 

 Νη ηδηψηεο επελδπηέο (Business Angels), πνπ ζπρλά αλαθέξνληαη σο 

άγγεινη απνηεινχλ κηα θνηλή πεγή πξνθαηαξθηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη είλαη επηηπρεκέλα ζηειέρε, ζχκβνπινη θαη 

επηρεηξεκαηίεο, πνπ ζπλεξγάδνληαη κε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, 

κεηέρνληαο ζε απηέο κε κηθξά θεθάιαηα θαζψο θαη κε εκπεηξία θαη 

γλψζεηο. Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο «ζπκκαρίαο» απηήο είλαη ε 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ κε ηελ πξνζζήθε λέσλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ θαη γλψζεο ζηνλ ηνκέα ηεο δηνίθεζεο πξνο ην θνηλφ φθεινο 

φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Θνχηζηθνο Ξαλαγηψηεο, 2007). 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη εηαηξείεο είλαη θπξίσο λέεο επηρεηξήζεηο πνπ 

παξέρνπλ θαηλνηφκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ 

δπλακηθή θαη πξννπηηθή. Γελ απνθιείνληαη βέβαηα θαη ήδε δνθηκαζκέλεο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κία επηηπρή ή ζηαζεξή παξνπζία ζηελ 

αγνξά θαη ηνπο ιείπεη κηα ψζεζε γηα λα αλαπηπρζνχλ πεξηζζφηεξν θαη 

λα πεξάζνπλ ζε έλα πςειφηεξν επίπεδν απνηειεζκάησλ. 

Ν ζεζκφο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ, κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη 

ζαλ ην “Venture Capital” (Θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ) ησλ 

πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν ζα αλαιπζεί παξαθάησ, θπξίσο 

απηψλ πνπ έρνπλ απφ 1 έσο 10 άηνκα πξνζσπηθφ. Ρν ζρήκα πνπ 

ιεηηνπξγεί είλαη παξφκνην κε απηφ ησλ “Venture Capitals”, κε ηηο εμήο 

δχν δηαθνξέο: α) ηα επελδπφκελα θεθάιαηα είλαη κηθξφηεξα (ηεο 
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ηάμεσο ησλ € 100.000 – 150.000) θαη β) νη δηαδηθαζίεο εθηίκεζεο ηνπ 

θηλδχλνπ γίλεηαη απφ ηελ πιεπξά ηνπ “Business Angel” πεξηζζφηεξν κε 

ηελ «επηρεηξεκαηηθή δηαίζζεζή ηνπ» θαη κε θξηηήξηα θαη δηαδηθαζίεο φρη 

ηφζν απζηεξέο φζν απηέο ησλ “Venture Capitals”.  

Ν ζεζκφο απηφο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επειημία κε ηελ νπνία 

ιεηηνπξγεί θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί αληαγσληζηηθφ πξντφλ 

πξνο ηα Venture Capitals. Αληίζεηα, ζηελ πεξίπησζε ησλ λέσλ, 

ειπηδνθφξσλ θαη κε πξννπηηθέο επηρεηξεκαηηθψλ ηδεψλ, έξρεηαη λα 

θαιχςεη έλα θελφ πνπ ππάξρεη ζηελ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Απηψλ ,δειαδή πνπ νη ηξάπεδεο δηζηάδνπλ ελ κέξεη λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ, ιφγσ ηνπ φηη δελ έρνπλ λα επηδείμνπλ αθφκα 

επηηπρή απνηειέζκαηα, αιιά θαη πνπ έρνπλ κηθξά κεγέζε γηα λα 

απαζρνιήζνπλ ηηο εηαηξείεο Venture Capitals. Ρν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο έρνπλ ήδε δψζεη ην ζηίγκα ηνπο 

ζηελ αγνξά θαη ζηηο νπνίεο, πεξηζζφηεξν απφ θεθάιαηα, εηζξέεη γλψζε 

θαη εκπεηξία απφ ηελ πιεπξά ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζπκβνχινπ, ζηελ 

δηαρείξηζε ζεκαληηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πνξεία ηεο 

εηαηξείαο. 

Νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζηεξίδνπλ ηελ απφθαζή ηνπο γηα επέλδπζε 

ζε δηάθνξνπο παξάγνληεο φπσο ζηελ αγνξά, αλ είλαη αλαπηπζζφκελε, 

αληαγσληζηηθή, αλ έρεη πςειφ θφζηνο πξνψζεζεο θαη δηαλνκήο. Δπίζεο, 

ζην πξντφλ ή ζηελ ππεξεζία, αλ είλαη δειαδή δηαθνξεηηθφ θαη αλ 

ηθαλνπνηεί αλάγθεο ζηελ αγνξά, ζηελ εκπεηξία θαη ηε γλψζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε, δειαδή ζην ιφγν πνπ δεηνχληαη 

ηα ρξήκαηα θαη πσο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

Νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη παξνπζηάδνπλ πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο επηρεηξήζεηο ηα νπνία 

αλαθέξνληαη παξαθάησ. Βαζηθφ πιενλέθηεκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

αγγέισλ είλαη φηη απνηεινχλ πεγή θεθαιαίσλ θαη ππεξεζηψλ 

ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο ζηα αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο 

εηαηξείαο. Έηζη κε ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ ηζρπξνπνηείηαη ε ζέζε ηεο εηαηξείαο. Θαη γηα ηνλ επελδπηή, 

απνηεινχλ επθαηξία γηα πςειέο απνδφζεηο απφ ηελ επέλδπζε ζηα 

αξρηθά ζηάδηα αλάπηπμεο κηαο ΚΚΔ.  
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Πηα κεηνλεθηήκαηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ πεξηιακβάλεηαη ε 

αλαγθαία πψιεζε ηκήκαηνο ησλ κεηνρηθψλ κεξηδίσλ ηεο επηρείξεζεο 

ζηελ εηαηξεία. Νξηζκέλεο εηαηξείεο δείρλνπλ απξνζπκία λα δερηνχλ 

εμσηεξηθνχο επελδπηέο, κε απνηέιεζκα λα κελ ζεσξνχλ απηφλ ηνλ 

ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηθαλνπνηεηηθφ (Θνχηζηθνο Ξαλαγηψηεο, 2007).  

  

  Ρα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ (Venture Capital) είλαη κία 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο πνπ πξσηνεκθαλίζηεθε ζηηο ΖΞΑ κεηά ην Β΄ 

Ξαγθφζκην Ξφιεκν. Πηελ Διιάδα ζπλαληάηαη γηα πξψηε θνξά ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. 

Αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο δπλακηθψλ εηαηξεηψλ πνπ αλαπηχζζνληαη 

κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ρξεηάδνληαη θεθάιαηα γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επέθηαζή ηνπο, δηαηεξψληαο 

φκσο πγηή πάληα θεθαιαηαθή δηάξζξσζε. Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ 

“Venture Capital” επηηπγράλεηαη είηε κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ησλ εηαηξηψλ κε αχμεζε ή ζπαληφηεξα κε εμαγνξά ηκήκαηνο 

απηνχ είηε κε δηάθνξα άιια επέιηθηα ζρήκαηα, φπσο ε έθδνζε λέαο 

ζεηξάο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ ή κεηαηξέςηκνπ νκνινγηαθνχ δαλείνπ, 

επηηξέπεη δε ζρεδφλ πάληα ζηνλ θχξην κέηνρν λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν 

ηεο εηαηξίαο ηνπ. 

Ζ θεθαιαηαθή ελίζρπζε κίαο εηαηξίαο είλαη δπλαηή ηφζν ζε αξρηθφ 

ζηάδην φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξν. Δίλαη εχινγν φηη ην φθεινο πνπ 

πξνζδνθά ν επελδπηήο venture capital είλαη πςειφ, πξάγκα πνπ 

δηθαηνινγεί ηνλ απμεκέλν θίλδπλν πνπ αλαιακβάλεη γηα ηελ επέλδπζή 

ηνπ. 

Ν ζεζκφο ηνπ venture capital έρεη νδεγήζεη ζε εληππσζηαθή αλάπηπμε 

ηηο πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ ηνλ αμηνπνίεζαλ. Ν ζεζκφο 

αλαπηχζζεηαη κε ηαρείο ξπζκνχο παγθνζκίσο, ελψ παξαηεξείηαη 

παξάιιεια φηη νη εηαηξίεο πνπ ηνλ ρξεζηκνπνηνχλ επηηπγράλνπλ 

ζεακαηηθφηεξα απνηειέζκαηα απφ ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο (Έλσζε 

Διιεληθψλ Ρξαπεδψλ). 
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Πηηο μέλεο πεγέο θεθαιαίσλ πεξηιακβάλνληαη ην νηθνγελεηαθφ 

θεθάιαην, ην ηξαπεδηθφ δάλεην, ε κίζζσζε (leasing), ην Ρακείν 

Δγγπνδνηήζεσλ ΡΔΚΞMΔ ΑΔ, ε λέα Σξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά, νη 

Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ (Business Incubators), νη επηδνηήζεηο, νη νπνίεο 

δηαθξίλεηαη ζηηο επηδνηήζεηο απφ εζληθνχο πφξνπο θαη ζηηο επηδνηήζεηο απφ 

επξσπατθνχο πφξνπο θαη νη επξσπατθέο ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο 

JEREMIE θαη JASMIN. 

 Ρν νηθνγελεηαθφ θεθάιαην είλαη ε πξψηε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ δεηείηαη απφ ηνπο πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο, 

κεηά ηα δηθά ηνπο θεθάιαηα. Θεσξείηαη θαηαιιειφηεξν λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο θεθάιαην έλαξμεο θαη εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα ηεο 

εχθνιεο εμαζθάιηζεο, θαζψο δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξεο δηαδηθαζίεο 

απφθηεζήο ηνπ. Ζ κνξθή πνπ κπνξεί λα πάξεη ην νηθνγελεηαθφ 

θεθάιαην είλαη ην δάλεην, ην δψξν θαη ε θιεξνλνκηά. Κφλν ε κνξθή 

ηνπ νηθνγελεηαθνχ δαλείνπ δεκηνπξγεί ζηνλ επηρεηξεκαηία ηελ 

ππνρξέσζε ηεο απνπιεξσκήο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009, ζει.62).  

  

 Ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο είλαη ζήκεξα ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο 

άληιεζεο θεθαιαίσλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο. Νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ δχν 

κεγάιεο θαηεγνξίεο δαλείσλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο: ηα δάλεηα θεθαιαίνπ 

θίλεζεο θαη ηα καθξνπξφζεζκα δάλεηα. Ρα δάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο 

απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη είλαη 

απφ ηε θχζε ηνπο κηθξήο δηάξθεηαο. Αληίζεηα ηα καθξνπξφζεζκα 

δάλεηα είλαη καθξάο δηάξθεηαο θαη πεξηιακβάλνπλ ηα δάλεηα 

εγθαηάζηαζεο θαη ηα δάλεηα επαγγεικαηηθνχ εμνπιηζκνχ. Ρν επηηφθην 

ησλ καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ είλαη ζπλήζσο ρακειφηεξν απφ ην 

αληίζηνηρν επηηφθην ησλ δαλείσλ θεθαιαίνπ θίλεζεο ιφγσ αθξηβψο ηεο 

κεγαιχηεξεο δηάξθεηαο απνπιεξσκήο ηνπ (Θσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο 

θαη Σξήζηνο Κ. Ιεκνλάθεο, 2008).  

Γηα ηε ιήςε ελφο δαλείνπ ε επηρείξεζε ιακβάλεη ππφςε ηεο 

παξάγνληεο φπσο: ε δηάξθεηα, ηα έμνδα, νη απαηηνχκελεο δηαζθαιίζεηο, 

ην επηηφθην, ε πξνζθεξφκελε πεξίνδνο ράξηηνο, ην χςνο ηεο δφζεο θαη 
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ε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε γηα ηνλ θάζε ηχπν δαλείνπ (Θσλζηαληίλνο 

Ενπνπλίδεο θαη Σξήζηνο Κ. Ιεκνλάθεο, 2008). Ν ηξφπνο εμφθιεζεο 

ηνπ δαλείνπ είλαη έλα ζέκα ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο γηα ηελ επηρείξεζε, γηα 

ην ιφγν φηη ρξεηάδεηαη λα γλσξίδεη ηηο εηήζηεο ππνρξεψζεηο ηεο, έηζη 

ψζηε λα πξνγξακκαηίδεη ηηο ελέξγεηέο ηεο. 

Γηα ηελ εμφθιεζε ηνπ δαλείνπ ππάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη φπσο: α) 

επηζηξνθή φινπ ηνπ πνζνχ ζην ηέινο ηεο πεξηφδνπ δαλεηζκνχ, β) 

εμφθιεζε κε ζηαζεξέο δφζεηο θεθαιαίνπ, νη νπνίεο θαηαβάιινληαη ζε 

ίζα ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη, γ)εμφθιεζε κε ίζεο ηνθνρξενιπηηθέο 

δφζεηο (Γαζθάινπ Γεψξγηνο, 1994, ζει.199). 

Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα παξνπζηάδνπλ ηφζν πιενλεθηήκαηα φζν θαη 

κεηνλεθηήκαηα γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Ρα ηξαπεδηθά δάλεηα 

έρνπλ ην πιενλέθηεκα φηη απνηεινχλ βαζηθή πεγή εηζθνξάο θεθαιαίσλ 

γηα ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαδεηνχλ αλαπηπμηαθή 

ρξεκαηνδφηεζε. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ ην πιενλέθηεκα φηη νξηζκέλα 

πξνγξάκκαηα δαλεηνδφηεζεο πξνζθέξνπλ δάλεηα ρσξίο εγγχεζε, 

δηεπθνιχλνληαο έηζη ηελ πξφζβαζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. 

Δίλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν λα δεηνχλ νη δαλεηζηέο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πξφζζεηε αζθάιεηα ή λα εθαξκφδνπλ ηε δηαδηθαζία 

αμηνιφγεζεο ηεο πηζηνιεπηηθήο θεξεγγπφηεηαο κέζσ ηεο νπνίαο κπνξεί 

λα απνθιεηζηνχλ νη λενζχζηαηεο εηαηξείεο, πνπ ζπρλά δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξνρήο πξφζζεηεο αζθάιεηαο θαη ζπλεπψο κπνξεί λα 

πξέπεη λα θαηαβάινπλ έλα αζθάιηζηξν εγγχεζεο γηα λα  εμαζθαιίζνπλ 

πίζησζε. Ιφγσ απηνχ ηνπ κεηνλεθηήκαηνο νη επηρεηξήζεηο πξνζθεχγνπλ 

ζηελ αλαδήηεζε άιισλ ηξφπσλ ρξεκαηνδφηεζεο πέξα απφ ηα 

ηξαπεδηθά δάλεηα (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε 

Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο, 2002). 

 Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Leasing) απνηειεί έλα ζχγρξνλν ηξφπν γηα 

ηελ επηρείξεζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ή λα εθζπγρξνλίζεη ηνλ 

θεθαιαηνπρηθφ ηεο εμνπιηζκφ, ρσξίο λα δαπαλά άκεζα δηθά ηεο 

θεθάιαηα ή λα δαλείδεηαη απφ ηξάπεδεο. Ρα απαηηνχκελα πνζά 

θαηαβάιινληαη απφ ηελ εηαηξεία “leasing”, ζπλήζσο ζπγαηξηθή 
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ηξάπεδαο, ε νπνία αγνξάδεη ηνλ εμνπιηζµφ ζχµθσλα µε ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ν επηρεηξεµαηίαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηνλ 

εθµηζζψλεη γηα πξνθαζνξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα θαη µε ζπγθεθξηµέλν 

µίζζσµα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε πεξίνδνο ηεο κίζζσζεο ε επηρείξεζε 

κπνξεί λα αγνξάζεη ηνλ εμνπιηζκφ κε βάζε ηελ ηηκή πνπ ζπκθσλήζεθε, 

είηε λα ζπλερίζεη κε λέα κίζζσζε (Ρερλνινγηθφ Ξάξθν Θεζζαινλίθεο, 

2003). 

Νη δφζεηο ηεο κίζζσζεο θαηαβάιινληαη αλά κήλα, αλά ηξίκελν ή 

εμάκελν, ελψ ην επηηφθην γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δφζεσλ είλαη 

πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν επηηφθην ηνπ θιαζηθνχ δαλεηζκνχ. Ζ 

επηρείξεζε ζπλήζσο θαιείηαη λα θαηαβάιεη εθάπαμ θαη έλα πνζφ 0,1% 

έσο 1% επί ηεο αμίαο ηεο επέλδπζεο γηα ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο. Ζ 

πεξίνδνο απνπιεξσκήο θπκαίλεηαη αλάινγα κε ην κίζζην, ζπλήζσο γηα 

εμνπιηζκφ απφ ηξία έσο πέληε ρξφληα θαη γηα αθίλεηα δέθα ρξφληα ην 

ειάρηζην, ελψ ε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ην 100% 

ηεο αμίαο ηνπ παγίνπ (Θσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο θαη Σξήζηνο Κ. 

Ιεκνλάθεο, 2008).  

Ζ κίζζσζε leasing πξνζθέξεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα ζε κηα επηρείξεζε. 

Αξρηθά ηελ πξνζηαηεχεη απφ ππέξνγθνπο δαλεηζκνχο. Ρελ απαιιάζζεη 

απφ ην θφξν γηα ηνλ εμνπιηζκφ πνπ κηζζψλεη, αθνχ ην ζχλνιν ησλ 

δφζεσλ αλαγλσξίδεηαη σο ιεηηνπξγηθή δαπάλε πνπ εθπίπηεη απφ ηα 

αθαζάξηζηα έζνδά ηεο. Δπίζεο, εμππεξεηεί ηελ επηρείξεζε, ψζηε λα 

παξνπζηάδεη θαιχηεξε εηθφλα ζηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, θαζψο 

δελ επεξεάδνληαη αξλεηηθά νξηζκέλνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δείθηεο. Θαη 

ηέινο, δελ ρξεηάδνληαη κεγάιεο εγγπήζεηο φπσο ζηνλ ηξαπεδηθφ 

δαλεηζκφ, δηφηη νη δηαδηθαζίεο ηνπ leasing είλαη απινχζηεξεο θαη 

ηαρχηεξεο.  

Ξαξνπζηάδεη φκσο ην κεηνλέθηεκα φηη ηα κηζζψκαηα απφ ην leasing 

επηβαξχλνληαη κε ΦΞΑ, δηφηη ινγίδεηαη σο παξνρή ππεξεζίαο 

(Θσλζηαληίλνο Ενπνπλίδεο θαη Σξήζηνο Κ. Ιεκνλάθεο, 2008).  
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 Ρν Ρακείν Δγγπνδνηήζεσλ ΡΔΚΞMΔ ΑΔ ζθνπεχεη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηεο 

ρψξαο καο ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, παξέρνληαο 

εγγπήζεηο ζε απηέο θαη θαιχπηνληαο κεγάιν κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

εκπνξηθψλ θηλδχλσλ ηνπο. Ζ  ΡΔΚΞMΔ ΑΔ ιεηηνπξγεί κε ηελ αξρή ηεο 

θαηαλνκήο ησλ θηλδχλσλ κεηαμχ ηδησηηθνχ θαη δεκφζηνπ ηνκέα. Κε 

βάζε απηή ηελ αξρή νη πξνζπάζεηέο ηεο εζηηάδνληαη ζηελ ελζάξξπλζε 

φισλ ησλ αηφκσλ ζην δηθαίσκα ηνπ “επηρεηξείλ” κε πεξηνξηζκφ ησλ 

θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ζηελ πεξίπησζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο. 

Έηζη, ν θαλνληζκφο ηεο ΡΔΚΞMΔ ΑΔ απαγνξεχεη λα βαξχλεηαη κε 

πξνζεκείσζε ή ππνζήθε ε θαηνηθία ηνπ επηρεηξεκαηία, φηαλ ε ΡΔΚΞMΔ 

ΑΔ παξέρεη ππέξ απηνχ εγγχεζε. Δπίζεο, ε ΡΔΚΞMΔ εζηηάδεη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ησλ κηθξψλ θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ 

κε ρακειφ θφζηνο θαη κε ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ηνθνγιπθίαο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο εηο βάξνο ηνπο (Emerging trends, 2009).  

Υζηφζν, ε θξίζηκε νηθνλνκηθή πεξίνδνο πνπ βηψλεη ε ρψξα καο νδήγεζε 

ζηε ζχζηαζε ελφο λένπ ηακείνπ γηα ηε δηάζσζε θαη ηελ πξφνδφ ηεο, ην 

νπνίν απνηειεί κεηεμέιημε ηνπ Ρακείνπ Δγγπνδνηήζεσλ ΡΔΚΞMΔ ΑΔ. Ρν 

ηακείν απηφ είλαη ην Δζληθφ Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο 

(ΔΡΔΑΛ).  

Ρν ΔΡΔΑΛ είλαη έλα ρξεκαηνδνηηθφ ίδξπκα, έλα Ρακείν πνπ παξεκβαίλεη 

ζηελ νηθνλνκία θαη ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα παξέρνληαο αλέζεηο 

ξεπζηφηεηαο ζεκαληηθνχ χςνπο κε ζηφρν ηε ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ν εηδηθφο απηφο θνξέαο, πνπ ηδξχεηαη κε ηε κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο, 

αλακέλεηαη λα  ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο ζηε ξνή θεθαιαίσλ πξνο ηηο 

επηρεηξήζεηο, αλαβαζκίδνληαο θαη ζπκπιεξψλνληαο ην πθηζηάκελν 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα, κνριεχνληαο κέζσ  αλαθπθινχκελσλ 

δαλείσλ, εγγπήζεσλ θαη αληεγγπήζεσλ, ζπλεπελδχζεσλ θαη 

ζπκκεηνρψλ, ζπλνιηθνχο πφξνπο άλσ ησλ 2,5 δηο € γηα ηελ επφκελε 

δηεηία. Έηζη, ε παξέκβαζε ηνπ ΔΡΔΑΛ κπνξεί λα δψζεη ζηηο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε θαη πφξνπο πνπ ζήκεξα ηνπο 

ζηεξεί ε ρξεκαηνπηζησηηθή θαη ρξεκαηνδνηηθή εγρψξηα αγνξά. 
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Δπίζεο, κε ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΡΔΑΛ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ελεκεξσηηθήο 

θαη ζπκβνπιεπηηθήο ζηήξημεο ζηηο επηρεηξήζεηο, κε ηδηαίηεξε κάιηζηα 

έκθαζε ζηηο κηθξνκεζαίεο θαη ζηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, ζηηο 

επηρεηξήζεηο κε εμσζηξεθή ραξαθηήξα ή αθφκε ζε εθείλεο πνπ 

παξάγνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Ρέινο, ην ΔΡΔΑΛ ζα αμηνπνηήζεη ηηο αλάινγεο πξαθηηθέο ησλ θξαηψλ – 

κειψλ ηεο Δ.Δ. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Δπελδχζεσλ θαη ηελ Δπξσπατθή Ρξάπεδα 

Δπελδχζεσλ.  

Ρν ΔΡΔΑΛ ζα πινπνηεί θαη ζα δηαρεηξίδεηαη ηα πθηζηάκελα λέα 

ρξεκαηνδνηηθά κέζα, φπσο ην Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην Ρακείν 

Δμνηθνλνκψ θαη’ Νίθνλ, ην Ρακείν Αγξνηηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην 

Ρακείν Αιηείαο. Πηε ζπλέρεηα ζα ππαρζνχλ ζην ΔΡΔΑΛ ηα λέα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία πνπ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζνχλ, φπσο ην 

Ρακείν Θνηλσληθήο Νηθνλνκίαο. Δπηπξφζζεηα, ην ΔΡΔΑΛ ζα εληζρπζεί 

ζην κέιινλ κε ηνπο πφξνπο πνπ ζα έρνπλ παξακείλεη ζηα ηακεία ησλ 

πξνγξακκάησλ JEREMIE θαη JESSICA, κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Νη 

πφξνη απηνί ζα παξαρσξεζνχλ ζην ΔΡΔΑΛ θαη ζα επαλεπελδχνληαη, 

αλαηξνθνδνηψληαο δηαξθψο ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο αζηηθήο αλάπηπμεο (πνπξγείν 

Ξεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο).  

  

 Ζ Λέα Σξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά (ΛΔ.Σ.Α.) πνπ πξφζθαηα έρεη ζπζηαζεί 

ζηελ Διιάδα απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πεγή απφ φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα. Κε ηε ιεηηνπξγία ηεο λέα αγνξάο 

άλνημε ν δξφκνο γηα ηελ πξνζέιθπζε δπλακηθψλ κηθξνκεζαίσλ 

εηαηξεηψλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έληνλε αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη επνίσλεο 

πξννπηηθέο, άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην επξχ επελδπηηθφ θνηλφ κε 

ρακειφ θφζηνο δαλεηζκνχ, κε ρακειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θαη 

ειαζηηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο εηζαγσγήο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά ηνπ 

Σ.Α.Α.. 
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Ζ εηζαγσγή σζηφζν, ζηε Λέα Σξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά σο κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο δχζθνια βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ πεξίπησζε λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, αθνχ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εηζαγσγή είλαη ηα 

ίδηα θεθάιαηα ηεο επηρείξεζεο λα μεπεξλνχλ έλα νξηζκέλν χςνο 

(Emerging trends, 2009) . 

 Ζ Θεξκνθνηηίδα Δπηρεηξήζεσλ (Business Incubator) είλαη κία εηαηξεία ε 

νπνία παξέρεη ζε λέν-ηδξπφκελεο θαη κε πξννπηηθέο γξήγνξεο 

αλάπηπμεο εηαηξείεο ρξεκαηνδφηεζε, ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ (φπσο 

θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο, 

ηειεθσληθέο ζπζθεπέο, πξφζβαζε ζην internet, θ.ι.π), ππεξεζίεο 

γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ππνζηήξημε 

(φπσο ζε ζέκαηα θνξνηερληθά, ινγηζηηθά, λνκηθά, πιεξνθνξηθήο, 

εμεχξεζεο πξνζσπηθνχ, θ.ι.π), αιιά θαη έλα δίθηπν επαθψλ κε πειάηεο 

θαη πξνκεζεπηέο θαη ζε αληάιιαγκα παίξλεη έλα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη / ή πιεξσκέο απφ ηελ λέν ηδξπφκελε εηαηξεία. 

Ππλεπψο, θχξηα απνζηνιή ηεο Θεξκνθνηηίδαο Δπηρεηξήζεσλ είλαη λα 

ηδξχζεη θαη λα κεγαιψζεη ηελ λέα εηαηξεία, ψζηε απηή έρνληαο 

απνθηήζεη ζσζηή ππνδνκή θαη επαγγεικαηηθή πξνεηνηκαζία λα 

απεπζπλζεί κε επηηπρία ζηηο εηαηξίεο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ γηα λα 

δεηήζεη πιένλ, ηελ πξψηε επκεγέζε επέλδπζε πνπ ζα ηεο επηηξέςεη λα 

αλαπηπρζεί θαη λα επηβιεζεί ζηελ αγνξά (Δζληθή Ππλνκνζπνλδία 

Διιεληθνχ Δκπνξίνπ, 2006). 

 Νη επηδνηήζεηο είλαη ρξεκαηηθά πνζά, ηα νπνία ρνξεγνχληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο απφ θξαηηθνχο θνξείο θαη θνξείο ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο, απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη απφ άιινπο 

νξγαληζκνχο, γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ. Γηα ηε ιήςε ηεο επηδφηεζεο απαηηείηαη αξρηθά ε 

δηαδηθαζία ηεο ππνβνιήο αίηεζεο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία θαη ζηε 

ζπλέρεηα ε έγθξηζή ηεο. Κέρξη λα δηαηεζεί ην πνζφ ηεο επηδφηεζεο ζηελ 

επηρείξεζε απαηηείηαη αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πξνζπάζεηα, 

ζηνηρεία ηα νπνία ζπλππνινγίδνληαη σο «θφζηνο» γηα ηελ επηρείξεζε. Ζ 

επηδφηεζε εκθαλίδεη ην πιενλέθηεκα φηη δελ θαηαβάιινληαη ηφθνη επί 

ηνπ πνζνχ θαη ζπλήζσο δελ ππάξρεη απαίηεζε γηα πιεξσκή ησλ 
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ρνξεγνχκελσλ θεθαιαίσλ, βέβαηα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ 

εθπιεξσζεί νη φξνη ηεο επηρνξήγεζεο. Πε αξθεηέο πεξηπηψζεηο γηα ηε 

ιήςε ηεο επηρνξήγεζεο πξνυπνηίζεηαη ε ηαπηφρξνλε ζπκκεηνρή ηνπ 

επηρεηξεκαηία ζηελ επέλδπζε κε θάπνηα ίδα θεθάιαηα. 

Νη επηδνηήζεηο κπνξεί λα πξνέξρνληαη είηε απφ εζληθνχο πφξνπο είηε 

απφ επξσπατθνχο. Νη εζληθέο επηδνηήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξα είδε: 

ζηε ιήςε επηρνξήγεζεο, ζηε ιήςε επηδφηεζεο ρξεκαηνδνηηθήο 

κίζζσζεο (leasing), ζηε θνξνινγηθή απαιιαγή θαη ζηελ επηδφηεζε ηνπ 

θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

 Δπηρνξήγεζε: Ρν δεκφζην αλαιακβάλεη ηελ θάιπςε ελφο 

κέξνπο ηεο επέλδπζεο κηαο επηρείξεζεο ρνξεγψληαο ηεο έλα 

ζεκαληηθφ θεθάιαην.   

 Δπηδφηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο: Έλαο αξηζκφο δφζεσλ 

ηεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, ζηελ νπνία πξνέβεη  ε 

επηρείξεζε, γηα ηελ αγνξά θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ 

θαιχπηνληαη απφ ην δεκφζην.  

 Φνξνινγηθή απαιιαγή: Απηφο ν ηξφπνο επηδφηεζεο αθνξά ηελ 

απαιιαγή ηεο επηρείξεζεο απφ ηελ θαηαβνιή θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ κε δηαλεκφκελσλ θεξδψλ απφ ην ζχλνιν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ 

πινπνίεζε επελδπηηθνχ ζρεδίνπ. 

 Δπηδφηεζε θφζηνπο δεκηνπξγνχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο: 

Αλαθέξεηαη ζηελ θάιπςε κέξνπο ηνπ θφζηνπο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

επέλδπζεο (ΔΝΚΚΔΣ, 2009).  

Νη επηδνηήζεηο απφ επξσπατθνχο πφξνπο ρνξεγνχληαη κέζσ ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζπγθεθξηκέλα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

πνπ δηαλχνπκε κέζσ ηνπ Δζληθνχ Πηξαηεγηθνχ Ξιαηζίνπ Αλαθνξάο 

2007-2013. 

Γηα ην δηάζηεκα 2007-2013 εγθξίζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

έλα ζρήκα δηαρείξηζεο φπνπ ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο ρψξαο ζα 
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πινπνηεζεί κέζα απφ ηνκεαθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα, 

πεξηθεξεηαθά θαη πξνγξάκκαηα Δπξσπατθήο Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο.  

Ρα επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2007–2013 δηακνξθψζεθαλ, 

έηζη ψζηε λα πινπνηεζνχλ κε ην βέιηηζην ηξφπν νη ζηξαηεγηθέο 

επηινγέο ηεο ρψξαο. Πηφρνο ηεο Διιάδαο είλαη ε πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο, ε αχμεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ ζχγρξνλσλ 

ηερλνινγηψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ σο 

θηλεηήξηαο δχλακεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα ζην Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα 

θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» (ΔΞΑΛ ΗΗ) ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο γηα ηελ 

Ξεξίνδν 2007–2013, ζπλερίδνληαη νη επηηπρεκέλεο δξάζεηο ηνπ ΔΞΑΛ 

ηεο πεξηφδνπ 2000–2006. Ν θεληξηθφο αλαπηπμηαθφο ζηφρνο ηνπ ΔΞΑΛ 

ΗΗ είλαη ε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο εμσζηξέθεηαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ παξαγσγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε έκθαζε ζηε 

δηάζηαζε ηεο θαηλνηνκηθφηεηαο. 

Ν ζηφρνο απηφο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζα επηηεπρζεί κε δξάζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηάρπλζε ηεο κεηάβαζεο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο, ηελ αλάπηπμε ηεο πγηνχο, αεηθφξνπ θαη εμσζηξεθνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηελ ελίζρπζε ηεο ειθπζηηθφηεηαο ηεο Διιάδαο 

σο ηχπνπ αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε ζεβαζκφ ζην 

πεξηβάιινλ. 

Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα θαη 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ζέηεη νξηζκέλεο πξνηεξαηφηεηεο θαη κεηαμχ απηψλ 

είλαη ε πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο, ππνζηεξηδφκελεο απφ έξεπλα θαη 

ηερλνινγηθή αλάπηπμε. Ζ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγίαο θαη 

ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα γηα ηελ αλαδηάξζξσζε ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ κεηάβαζε ζηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο 

(πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007).  

Άιιε πξνηεξαηφηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο 

θαη εμσζηξεθνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ζηφρν ηελ παξαγσγηθή 
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αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο πξνο αγαζά θαη ππεξεζίεο πςειήο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε αλεπηπγκέλε πνηφηεηα βαζηζκέλα ζηελ γλψζε 

θαη ζηελ θαηλνηνκία (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη 

Λαπηηιίαο, 2007). 

Δπηδίσμε ηνπ ΔΞΑΛ II είλαη θαη ε βειηίσζε ηνπ ζεζκηθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη ησλ βαζηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ δνκψλ, ππνδνκψλ, κεραληζκψλ θαη 

εξγαιείσλ πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ θαηαλαισηή (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 

Ρέινο, ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε νινθιήξσζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Διιάδαο θαη ε ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο 

(πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 

Ρν επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Τεθηαθή Πχγθιηζε» ζέηεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ΡΞΔ). Ζ επίηεπμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζηφρνπ επηηπγράλεηαη 

µέζσ ησλ δχν αμφλσλ πξνηεξαηφηεηαο πνπ ζέηεη ην επηρεηξεζηαθφ 

πξφγξαµµα.  

Ν πξψηνο άμνλαο πξνηεξαηφηεηαο αλαθέξεηαη ζηε βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο µε αμηνπνίεζε ησλ Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Δπηθνηλσληψλ. Ζ βειηίσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο εμεηδηθεχεηαη 

πεξαηηέξσ µέζσ ηεζζάξσλ εηδηθφηεξσλ ζηφρσλ: ηελ πξνψζεζε ηεο 

ρξήζεο Ρερλνινγηψλ Ξιεξνθνξηθήο Δπηθνηλσληψλ ζε επηρεηξήζεηο, ηελ 

παξνρή ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο ηνπ δεµφζηνπ ηνµέα µε ρξήζε ΡΞΔ, ηελ ελίζρπζε ηνπ 

θιάδνπ ησλ ΡΞΔ ζηελ νηθνλνµία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεµαηηθφηεηαο ζε ηνµείο πνπ αμηνπνηνχλ ηηο ΡΞΔ (πνπξγείν 

Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 

Ν δεχηεξνο άμνλαο αθνξά ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο κέζσ ηεο 

ρξήζεο ΡΞΔ θαη ηεο αλάπηπμεο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δεµφζηαο 

δηνίθεζεο γηα ηνλ πνιίηε (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 
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Πην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αλάπηπμε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ» 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο ηνπ αλζξψπηλνπ θεθαιαίνπ, θαζψο 

ε χπαξμε ηθαλνχ θαη πνηνηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκβάιιεη ζηελ 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζηελ πξναγσγή ηεο βηψζηκεο 

αλάπηπμεο. 

Πην πξφγξακκα πξνζδηνξίδνληαη νη βαζηθέο επηδηψμεηο ζρεηηθά κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ, νη νπνίεο ζπλνπηηθά εμεηδηθεχνληαη: 

 Πηελ πξνζαξκνγή θαη ηε ζπλερή αλαβάζµηζε ησλ γλψζεσλ θαη 

δεμηνηήησλ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ. 

 Πηε δηεπθφιπλζε ηεο πξφζβαζεο ζηελ απαζρφιεζε γηα φινπο, µε 

ηδηαίηεξε µέξηµλα ζηελ πξνψζεζε ηεο απαζρφιεζεο ησλ γπλαηθψλ, 

ησλ λέσλ θαη ησλ µκαθξνρξφληα αλέξγσλ. 

 Πηελ πξνζαξµνγή ησλ ζπζηεµάησλ δηα βίνπ κάζεζεο, πξνψζεζεο 

ζηελ απαζρφιεζε, θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, θξνληίδαο θαη πγείαο θαη 

ςπρηθήο πγείαο, γηα ηελ αληηµεηψπηζε ησλ πθηζηάµελσλ θαη 

αλαδπφµελσλ αλαγθψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ αλαπηπμηαθψλ 

δπλαηνηήησλ. 

 Πηελ πιήξε ελζσµάησζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ δπλαµηθνχ ζε 

µηα θνηλσλία ίζσλ επθαηξηψλ θαη ζηελ αληηµεηψπηζε ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζµνχ, µε ηελ πξνάζπηζε ησλ αηνµηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησµάησλ θαη ηελ θνηλσληθή θαη εξγαζηαθή έληαμε/επαλέληαμε ησλ 

εππαζψλ θνηλσληθψλ νµάδσλ ηνπ πιεζπζµνχ αιιά θαη ησλ ρξφληα 

λνζνχλησλ (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη 

Λαπηηιίαο, 2007). 

 

 

 Ξέξα απφ ηα επξσπατθά επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζνχληαη 

γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνσζεί κηα λέα 

ρξεκαηνδνηηθή θηινζνθία, ηε κεηάβαζε απφ ηηο εθάπαμ επηδνηήζεηο 

ζηελ παξνρή δαλεηζκνχ κε ηδηαίηεξα επλντθνχο φξνπο αιιά θαη ηελ 

αλάγθε πξνζέιθπζεο ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ σο ερέγγπν βησζηκφηεηαο 

ησλ αλαιακβαλφκελσλ επελδχζεσλ.  

Πην πιαίζην ηεο θηινζνθίαο πνπ πξνσζεί ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ην 

πνπξγείν Νηθνλνκίαο θαη Νηθνλνκηθψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Όκηιν 
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ηεο Δπξσπατθήο Ρξάπεδαο Δπελδχζεσλ  πξνσζεί ηε δεκηνπξγία 

κνληέξλσλ ρξεκαηνδνηηθψλ κεραληζκψλ θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ησλ 

νπνίσλ απνηειεί ν πνιιαπιαζηαζηηθφο ραξαθηήξαο ησλ δηαηηζέκελσλ 

θεθαιαίσλ, ε απνπιεξσκή ησλ νπνίσλ ζα νδεγήζεη ζε επαλεπέλδπζή 

ηνπο ζε λέεο δξάζεηο (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη 

Λαπηηιίαο, 2007).  

Νη λέεο απηέο ρξεκαηνδνηηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο Δ.Δ. πνπ ζηνρεχνπλ 

ζηελ αχμεζε ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη: ε JEREMIE 

(Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) θαη ε 

JASMINE (Joint Action to Support Micro-Finance Institutions in 

Europe).  

 

  JEREMIE 

Ζ πξσηνβνπιία JEREMIE (Joint European Resources for Small and 

Medium-sized Enterprises – Θνηλνί επξσπατθνί πφξνη γηα ηηο πνιχ 

κηθξέο σο κεζαίεο επηρεηξήζεηο) ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

αλάπηπμεο, ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ πξσηνβνπιία 

αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξεο ζπλζήθεο θαη θαηάιιεια επίπεδα 

ρξεκαηνδνηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξήζεσλ.  Κέζσ ηεο 

JEREMIE παξέρεηαη ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηακέζνπ 

ησλ εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ Γηαρεηξηζηηθψλ Αξρψλ ηνπο, ε 

δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ κέξνο ησλ εληζρχζεσλ πνπ ιακβάλνπλ 

απφ ηα δηαξζξσηηθά ηακεία ηεο Δ.Δ., γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΚΚΔ) κε ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα ή 

εγγπήζεηο, κέζσ ελφο ηακείνπ αλαθπθινχκελσλ πηζηψζεσλ («Ρακείν 

Σαξηνθπιαθίνπ»), ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο θεληξηθφο θνξέαο 

δηνρέηεπζεο ησλ πφξσλ (fund of funds) (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 

Ρα θνλδχιηα πνπ ζα δηαηεζνχλ κέζσ ηνπ JEREMIE ζα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ΚΚΔ πνπ ζα θάλνπλ επελδχζεηο. Ρέηνηεο 

επελδχζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ζρέδηα γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ή 

ηελ επέθηαζε ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο, 2007).  

Απνδέθηεο απηψλ ησλ θνλδπιίσλ ζα είλαη επηιέμηκεο επηρεηξήζεηο νη 

Κηθξέο θαη Κεζαίεο επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ κέρξη 249 
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εξγαδφκελνπο, έρνπλ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ κέρξη 50 εθαη. επξψ ή  

ηζνινγηζκφ χςνπο κέρξη 43 εθαη. επξψ. Δπίζεο, νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(κε ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

κηθξφηεξνο απφ 10 εθαη. επξψ) θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο 

(ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

κηθξφηεξνο απφ 2 εθαη. επξψ), ελψ επηιέμηκεο είλαη θαη νη αηνκηθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο (πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο 

Θαη Λαπηηιίαο, 2007). 

 

 JASMINE 

Ζ θεληξηθή ηδέα ηνπ πξνγξάκκαηνο εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο 

ελίζρπζεο θαη δηάδνζεο ηεο πξσηνβνπιίαο ησλ Κηθξνπηζηψζεσλ. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, εληάζζεηαη ζην πιαίζην ηεο δπλαηφηεηαο δαλεηζκνχ κε 

έλα πνζφ πνπ ζα θηάλεη ηα 25.000 επξψ κε ζηφρν λα μεθηλήζεη κηα 

κηθξή ηδησηηθή επηρείξεζε. Δθηφο απφ ην δάλεην, ν ελδηαθεξφκελνο ζα 

έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηερληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππνζηήξημε απφ ην 

θνξέα ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ (Δπηκειεηήξην Δχβνηαο, 2008).  

Ρν ζχζηεκα, φκσο ζα ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα. Γειαδή, νη 

νξγαληζκνί (ηξαπεδηθνί θαη εμσηξαπεδηθνί) πνπ ζα ρνξεγνχλ ηα δάλεηα 

απηά ζα κπνξνχλ κε ηνλ θαηξφ λα αληηιακβάλνληαη άκεζα ηηο αιιαγέο 

ζηηο αγνξέο θαη λα θαηεπζχλνπλ θαιχηεξα ηνπο πειάηεο ηνπο 

παξέρνληαο φιν θαη θαιχηεξεο ππεξεζίεο (Δπηκειεηήξην Δχβνηαο, 

2008). 

Ρα δάλεηα πνπ ζα ρνξεγνχληαη κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο JASMINE ζα 

απεπζχλνληαη ζε ππνςήθηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζήκεξα κε εηζφδεκα θνληά ζην φξην ηεο θηψρεηαο θαη ζε 

πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο. Έηζη, άηνκα πνπ έρνπλ πξννπηηθέο θαη λέεο 

ηδέεο, αιιά δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα θεθάιαηα λα ηηο πινπνηήζνπλ 

απνθηνχλ πιένλ πξφζβαζε ζηε ρξεκαηνδφηεζε δίρσο ηηο απαηηεηηθέο 

εγγπήζεηο πνπ απαηηεί ν δαλεηζκφο απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα 

(Δπηκειεηήξην Δχβνηαο, 2008). 

Απνδέθηεο ησλ κηθξνπηζηψζεσλ ζα είλαη νη κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επξσπατθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απαζρνινχλ κέρξη ελλέα ππαιιήινπο 

θαη ηα άηνκα ειηθίαο απφ 15 έσο θαη 64 εηψλ πνπ δνπλ κε εηζφδεκα 

θάησ απφ ην φξην ηεο θηψρεηαο. Κε άιια ιφγηα νη άλεξγνη θαη νη 
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καθξνρξφληα άλεξγνη θαη εηδηθφηεξα νη λένη πνπ δνπλ κε ην επίδνκα 

αλεξγίαο, άηνκα ρσξίο ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο θαη νη νηθνλνκηθνί 

κεηαλάζηεο (Δπηκειεηήξην Δχβνηαο, 2008). 
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ΡΟΗΡΝ ΚΔΟΝΠ 

 

ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΟΗΡΝ 

 

 

3.1. ΚΔΘΝΓΝΙΝΓΗΑ ΑΛΑΙΠΖΠ ΡΖΠ ΚΔΙΔΡΖΠ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ   

 

 

Νη κειέηεο πεξίπησζεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνηνηηθψλ 

εξεπλψλ θαη απνηεινχλ πξαγκαηηθέο ή ππνζεηηθέο ηζηνξίεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζε νηθνλνκηθά θαηλφκελα θαη κεγέζε, ζε ζεκαληηθά πξφζσπα, ζε 

επηρεηξεκαηίεο ή επηρεηξήζεηο. Κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα ζηνλ εξεπλεηή λα δηεξεπλήζεη έλα θαηλφκελν ζε βάζνο, λα 

έξζεη θνληά ζην θαηλφκελν, επηηξέπνληαο κηα πινχζηα πεξηγξαθή θαη 

απνθαιχπηνληαο ηελ ελδφηεξε θαηαζθεπή ηεο. Ν ζθνπφο ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο είλαη ε πεξηγξαθή, ε αλαθάιπςε, αθφκα θαη ν έιεγρνο 

δηαθφξσλ θηαλνκέλσλ (Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αληδνπιάηνο Ληθφιανο-

Οσκαλφο). Έηζη, κε ηελ παξνπζίαζε κηαο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνξά κία 

επηρεηξεκαηηθή ηζηνξία αλαδεηθλχεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηεο επηρείξεζεο ή 

ηνπ επηρεηξεκαηία θαη απνθαιχπηεηαη ν ηξφπνο πνπ νδεγήζεθαλ ζηελ 

επηηπρία. 

Δλδεηθηηθά ζεκαηηθνί άμνλεο, νη νπνίνη απνηεινχλ ηελ πεγή γηα 

αλάπηπμε κειεηψλ πεξίπησζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη νη εμήο: 

ηζηνξίεο πξαγκαηηθέο ή ππνζεηηθέο πνπ εμεηδηθεχνπλ νηθνλνκηθά κεγέζε θαη 

εθαξκνγέο, ηζηνξίεο επηηπρεκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, παξνπζίαζε ηζηνξηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ελφο θιάδνπ (ζηα πιαίζηα κηαο ηέηνηαο κειέηεο πεξίπησζεο 

παξνπζηάδνληαη επηρεηξήζεηο πνπ άληεμαλ ζην ρξφλν θαη εγνχληαη ελφο 

θιάδνπ), θαηλνηνκίεο –λέεο ηερλνινγίεο (ζηελ θαηεγνξία απηή αλαιχνληαη 

πεξηπηψζεηο επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ νη νπνίνη ζηήξημαλ ηελ πνξεία 

ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη εθκεηάιιεπζε θαηλνηνκηψλ. Δπίζεο, παξνπζηάδνληαη 

πεξηπηψζεηο πνπ αμηνπνίεζαλ θαη αμηνπνηνχλ ηελ λέα ηερλνινγία, ππνζεηηθέο 

πεξηπηψζεηο, (ζε απηή ηελ θαηεγνξία παξνπζηάδεηαη ε εηθνληθή – 

«ππνζεηηθή» ηζηνξία ελφο αλζξψπνπ, ε νπνία αληιεί ζεκαηνινγία θαη 
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ζπλδέεηαη κε ζεσξία νηθνλνκηθνχ πεξηερνκέλνπ) θαη άξζξα ζε εθεκεξίδεο – 

πεξηνδηθά – δηαδηθηπαθνί ηφπνη (Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 2010). 

 Νη κειέηεο πεξίπησζεο αλαπηχζζνληαη θαη εθαξκφδνληαη κε δχν 

ηξφπνπο: 

1. Γίλεηαη εθαξκνγή ησλ γλψζεσλ πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζηελ ζεσξία, 

κε ζηφρν ηελ ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ πξάμε. 

2. Σξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ έρεη παξνπζηαζηεί αθφκε ην ζχλνιν ησλ 

ζεσξεηηθψλ γλψζεσλ, έηζη ψζηε λα θεληξηζηεί ε θαληαζία ησλ 

αλαγλσζηψλ θαη λα ππνθηλεζνχλ πξνο ηελ γλψζε. 

Ππλήζσο, ε αλάπηπμε ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο γίλεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο ζηελ πξάμε ή/θαη ηε ρξήζε γλψζεσλ απφ δηαθνξεηηθά 

γλσζηηθά αληηθείκελα. Όκσο θαη ζηηο δχν εθδνρέο κέζα απφ ηελ ελδειερή 

δηεξεχλεζε ηεο επηκέξνπο πεξίπησζεο, εμάγνληαη ζπκπεξάζκαηα ή 

δηαηππψζεηο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ «φινπ» (Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, 2010).  

Θαηά ηε ζχληαμε ηεο αλάιπζεο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. θαη Easy Jet ηνπ ηεηάξηνπ θεθαιαίνπ, 

αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία εθαξκφδνληαο ηε ζεσξεηηθή γλψζε 

ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ:  

1. Έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ ηζηνξηθνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. 

Ρν πξψην ζηάδην είλαη δηεξεπλεηηθφ. Ξεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε ηεο 

εηαηξείαο απφ ηελ ίδξπζή ηεο θαη ηε κειέηε ησλ πην θξίζηκσλ 

ζπκβάλησλ πνπ ηελ νδήγεζαλ ζηελ αλάπηπμε.  

2. Αλάιπζε ησλ πινπνηήζεσλ ηεο εηαηξείαο. Πε απηφ ην ζηάδην ηεο 

αλάιπζεο ηεο κειέηεο πεξίπησζεο απαηηείηαη ν πξνζδηνξηζκφο θαη ε 

αλάιπζε ηεο δνκήο θαη ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε 

εηαηξεία  γηα λα πινπνηήζεη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Αμηνινγείηαη ε νξγαλσηηθή αιιαγή, ηα επίπεδα ηεο ηεξαξρίαο, νη 

αληακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ, νη ζπγθξνχζεηο, θαζψο θαη άιια ζέκαηα 

πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εηαηξεία πνπ αλαιχεηαη. 

3. Ξξνζδηνξηζκφο ηνπ εηαηξηθνχ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο. Γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ εηαηξηθνχ επηπέδνπ ζηξαηεγηθήο ρξεηάδεηαη εληνπηζκφο 
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θαη αμηνιφγεζε ηεο απνζηνιήο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. 

Δπίζεο, αλάιπζε ηεο γξακκήο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, 

θαζψο θαη ησλ εμαγνξψλ ηεο. 

4. Ξξνζδηνξηζκφο ησλ δπλαηψλ θαη ησλ αδχλαησλ ζεκείσλ ηεο 

εηαηξείαο. Σξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζην 

πξψην ζηάδην εληνπίδνληαη ηα ζεκεία πνπ δεκηνπξγνχλ ζηελ εηαηξεία 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αιιά θαη νη αδπλακίεο ηεο. 

5. Ππιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αθνξά ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ησλ απεηιψλ απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο επηρείξεζεο, θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ δηάθνξσλ 

παξαγφλησλ πάλσ ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

6. Αλάιπζε ησλ πνξηζκάησλ. Σξεζηκνπνηψληαο ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ 

ηέηαξηνπ θαη πέκπηνπ βήκαηνο, ρξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα 

αμηνιφγεζε. Γίλεηαη ζχγθξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ αδπλακηψλ 

ηεο εηαηξείαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ απεηιψλ κε ηηο  επθαηξίεο πνπ 

παξνπζηάδνληαη. Ξξνζδηνξίδεηαη αλ ε εηαηξεία βξίζθεηαη ζε ηζρπξή 

αληαγσληζηηθή ζέζε θαη αλ κπνξεί λα ζπλερηζηεί κε ηνλ ζεκεξηλφ ξπζκφ 

ηεο ε επηηπρία (Karen Schweitzer).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ κειεηψλ πεξίπησζεο 

δέρεηαη νξηζκέλεο θξηηηθέο. Κία απφ απηέο είλαη φηη νη πεξηπηψζεηο πνπ 

κειεηνχληαη δελ είλαη απαξαίηεηα αληηπξνζσπεπηηθέο παξφκνησλ 

πεξηπηψζεσλ θαη γηα απηφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δελ κπνξνχλ λα 

γεληθεπηνχλ. Απηφ αληαλαθιά κηα παξεξκελεία ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο 

πεξίπησζεο, ν νπνίνο είλαη λα πεξηγξάςεη απηή ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

κε ιεπηνκέξεηεο (Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αληδνπιάηνο Ληθφιανο-Οσκαλφο). 

Πχκθσλα κε ηνλ Eisenhardt (1991), ε κειέηε κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

πεξίπησζεο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε πεξηζζφηεξεο κνλάδεο αλάιπζεο 

λα ζπγρσλεπζνχλ κέζα ζηελ κειέηε πεξίπησζεο. Ζ πεξίπησζε απφ κφλε ηεο 

(π.ρ. έλαο νξγαληζκφο) κπνξεί λα παξέρεη ην ρψξν (το υυσικό πλαίσιο) αιιά 

κέζα ζε απηφ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη αξθεηέο πεξηπηψζεηο ηνπ ίδηνπ 

http://businessmajors.about.com/bio/Karen-Schweitzer-17045.htm
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θαηλνκέλνπ. Αληηθαηηθέο παξαηεξήζεηο απφ δηάθνξεο κνλάδεο αλάιπζεο 

κέζα ζε κηα πεξίπησζε, κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ ζεσξεηηθέο ζπλζέζεηο. 

Πηελ πνηνηηθή έξεπλα ν ζηφρνο είλαη ε ζε βάζνο κειέηε θνηλσληθψλ 

θαηλνκέλσλ κέζα απφ ηηο εκπεηξίεο ησλ θνηλσληθψλ ππνθεηκέλσλ, έηζη ψζηε 

λα δηαηππσζνχλ ζεσξεηηθέο ζέζεηο πνπ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ησλ θνηλσληθψλ δηαδηθαζηψλ (Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, 

Αληδνπιάηνο Ληθφιανο-Οσκαλφο). 

Υζηφζν, απηφ πνπ ηζρχεη είλαη φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία αλάιπζεο 

κηαο κειέηεο πεξίπησζεο αλαπηχζζεη ηελ αλεμάξηεηε θαη ηελ αλαιπηηθή 

ζθέςε ηνπ εξεπλεηή, ηελ θξίζε θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ αιιά θαη ζπκβάιιεη 

ζηε βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ηνπ (Bizwriter, 2006). Άιια πιενλεθηήκαηα ηεο 

αλάιπζεο κηαο κειέηεο πεξίπησζεο είλαη φηη καζαίλεη ζηνλ εξεπλεηή λα 

αλαιχεη ζχλζεηα επηρεηξεζηαθά πξνβιήκαηα θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

ζηνλ νξζφ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ νξζή ιήςε ησλ επηρεηξεζηαθψλ 

απνθάζεσλ (eclass.farm.teithe). 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΔΡΑΟΡΝ 

 

4.1. ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ: ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

4.1.1. Ν ΘΙΑΓΝΠ ΡΩΛ ΦΡΗΘΩΛ ΘΑΙΙΛΡΗΘΩΛ-ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΚΝΠ 

 

Πηελ ελφηεηα απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ηελ κειέηε πεξίπησζεο  ηεο 

ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ, αιιά πξηλ απφ απηφ ζα γίλεη κηα ζχληνκε αλαθνξά ζηελ 

θαηάζηαζε ηνπ θιάδνπ ησλ θαιιπληηθψλ αιιά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ 

θιάδν ησλ θπηηθψλ θαιιπληηθψλ.  

Ν θιάδνο γεληθά ησλ θαιιπληηθψλ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλν 

αληαγσληζκφ ζηελ εγρψξηα αγνξά. Νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζηελ παξαγσγή ή θαη εηζαγσγή θαιιπληηθψλ πξντφλησλ είλαη πνιπάξηζκεο, 

ελψ κεγάινο είλαη θαη ν αξηζκφο ησλ εκπνξηθψλ ζεκάησλ πνπ θπθινθνξνχλ 

ζηελ αγνξά. Ξξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ έληνλν αληαγσληζκφ πνπ 

επηθξαηεί ζηνλ θιάδν θαη λα δηεπξχλνπλ ηα κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ ζηελ 

αγνξά, αξθεηέο επηρεηξήζεηο επηθεληξψλνληαη ζηελ θπθινθνξία νινέλα θαη 

πην εμεηδηθεπκέλσλ πξντφλησλ. Πηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ θαη ηα θπζηθά 

– θπηηθά θαιιπληηθά, ε δήηεζε ησλ νπνίσλ παξνπζηάδεη αλνδηθή πνξεία  

ιφγσ ηεο ζηξνθήο ησλ θαηαλαισηψλ ζε πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο. Νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο πξνηηκνχλ πιένλ αζψα θαιιπληηθά, πνπ δελ 

επηβαξχλνπλ κε επηθίλδπλα ρεκηθά ηνπο νξγαληζκνχο ηνπο.  

Ζ αγνξά θπηηθψλ θαιιπληηθψλ παξνπζηάδεη εηήζην ξπζκφ αχμεζεο ηεο 

ηάμεο ηνπ 20% ζχκθσλα κε ζηνηρεία θχθισλ ηεο αγνξάο έλαληη 3-4% 

εηήζηαο αχμεζεο ησλ παξαδνζηαθψλ θαιιπληηθψλ θαη νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ επεθηείλνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηα 

θπζηθά πξντφληα πεξηπνίεζεο (Ξξσηνλνηαξίνπ Καξίλα, 2009). Έηζη, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ιφγσ ηεο απμεκέλεο αγνξάο ησλ θπηηθψλ θαιιπληηθψλ 

παξαηεξείηαη κία ηδηαίηεξα έληνλε αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ 

απηψλ ησλ εηαηξεηψλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα εκθαλίδεηαη κεηαμχ ηεο Apivita, 

ηεο Fresh Line, ηνπ Κasticha Shop, ηνπ Mastic Spa, ηνπ Θνξξέο θαη άιισλ.  

Ρελ αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ εηαηξεηψλ επεξέαζε 

ζεκαληηθά θαη ε δηαθήκηζε, ε νπνία παξνπζηάδεηαη φιν θαη πην έληνλε, κε ηα 
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πεξηνδηθά λα απνηεινχλ ην θχξην κέζν πξνβνιήο απηψλ θαη λα αθνινπζεί ε 

ηειεφξαζε. Δλδεηθηηθφ ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνπο νξηαθνχο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο αγνξάο ηα ηειεπηαία ρξφληα  δελ 

πξνθαιεί εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ε δηαθεκηζηηθή δαπάλε ηνπ θιάδνπ 

απμάλεη ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε ζρεδφλ 9% εηεζίσο, αγγίδνληαο ηα 180 εθ. 

επξψ (capital, 2009). 

Πεκεηψλεηαη πσο, αλ θαη ηα πξντφληα ηνπ θιάδνπ είλαη ζπλδεδεκέλα κε 

ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ηελ θαιή εμσηεξηθή εκθάληζε, ηελ πεξίνδν απηή 

φπνπ ην δηαζέζηκν εηζφδεκα πεξηνξίδεηαη, ελδερνκέλσο νη θαηαλαισηέο λα 

κεηαηνπίδνληαη πξνο θζελφηεξα πξντφληα, δειαδή ζηα επξείαο θπθινθνξίαο. 

Θαηά ζπλέπεηα, ηα επφκελα ρξφληα νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζα αλακέλνπλ 

θάκςε ζηελ αγνξά ησλ θαιιπληηθψλ. 

 

4.1.2. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ 

 

Ζ εηαηξεία ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. πνπ απνηειεί ηελ κειέηε πεξίπησζήο καο, 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ παξαγσγή, δηαλνκή θαη εκπνξία θαιιπληηθψλ, 

θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ θαη δηαηηεηηθψλ πξντφλησλ. Φηινζνθία ηεο εηαηξείαο 

είλαη ε παξαγσγή πξντφλησλ ρσξίο παξάγσγα πεηξειαίνπ θαη πξνζζήθε 

ρεκηθψλ νπζηψλ αιιά βαζηδφκελα ζε ελεξγά εθρπιίζκαηα βνηάλσλ. 

Αλαιπηηθά νη θαηεγνξίεο πξντφλησλ πεξηιακβάλνπλ: 

• Ξξντφληα πξνζψπνπ. Ξεξηιακβάλνληαη πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηελ πεξηπνίεζε θαη ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ πξνζψπνπ φπσο ελπδαηηθέο θξέκεο, 

κάζθεο πξνζψπνπ, θξέκεο καηηψλ, πξντφληα καθηγηάδ θ.ι.π. 

• Ξξντφληα καιιηψλ. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηέρνληαη βαθέο καιιηψλ θαη 

πξντφληα γηα ηελ πεξηπνίεζε ησλ καιιηψλ φπσο ζακπνπάλ, θξέκεο. 

• Ξξντφληα ζψκαηνο. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηέρνληαη πξντφληα γηα ηελ 

πεξηπνίεζε ηνπ ζψκαηνο φπσο αθξφινπηξα θαη γαιαθηψκαηα, ζαπνχληα 

ρεξηψλ, ζθνπγγάξηα θαη αληειηαθά. 

• Φαξκαθεπηηθά πξντφληα. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη πξντφληα 

θαηά ηεο θπηηαξίηηδαο, αληηθζεηξηθά πξντφληα, εληνκναπσζεηηθά, ζηξφπηα 

γηα ηνλ βήρα, θαξακέιεο θαη νκνηνπαζεηηθά θάξκαθα. 
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• Ινηπά πξντφληα. Πηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη θπξίσο ηα 

μελνδνρεηαθά πξντφληα, δειαδή ηα «Θνξξέο Κηθξά Φπζηθά Ξξντφληα», ηα 

πξντφληα καζηίραο, δειαδή ε πιήξεο ζεηξά πξντφλησλ ηα νπνία 

αλαπηχρζεθαλ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Έλσζε Καζηηρνπαξαγσγψλ Σίνπ, ηα 

πξντφληα πνπ αθνξνχλ ηελ πγηεηλή ηνπ ζηφκαηνο, φπσο νδνληφθξεκεο θαη 

ζηνκαηηθά δηαιχκαηα, ηα ζηηγκηαία ξνθήκαηα κε θπηηθέο ίλεο, νη καξκειάδεο 

θαη ινηπά πξντφληα φπσο αηζέξηα έιαηα, ιάδηα θαη πξνσζεηηθφ πιηθφ. 

 

4.1.3. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ - ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΟΟΔΠ.Α.Δ. 

 

Ν Γηψξγνο Θνξξέο είλαη Ξξφεδξνο & Γηεπζχλσλ Πχκβνπινο ηεο 

εηαηξείαο πνπ ν ίδηνο δεκηνχξγεζε, «Kνξξέο Aλψλπκε Eηαηξεία - Φπζηθά 

Ξξντφληα» κε ην δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ.». Ν Γ. Θνξξέο ζπνχδαζε ζηε 

θαξκαθεπηηθή ζρνιή θαη κεηά ην ηέινο ησλ ζπνπδψλ ηνπ ην 1989 μεθίλεζε 

λα εξγάδεηαη ζην πην παιηφ Νκνηνπαζεηηθφ θαξκαθείν ζηελ Διιάδα 

(Φαξµαθείν Ρδηβαλίδε), ην νπνίν θαη αλέιαβε πιήξσο απφ ην 1992. 

Απφ ηελ αξρή επέλδπζε ζηελ δεµηνπξγία ελφο εξγαζηεξίνπ παξαγσγήο 

Νµνηνπαζεηηθψλ ζθεπαζµάησλ ζηα πξφηππα ησλ πην ζχγρξνλσλ ζηελ 

Δπξψπε. Απηή ε πξνζπάζεηα έηπρε επξείαο απνδνρήο ηφζν απφ ηνπο 

νµνηνπαζεηηθνχο ηαηξνχο φζν θαη ηνπο αζζελείο ηεο νµνηνπαζεηηθήο. 

Ξαξάιιεια µε ηα νµνηνπαζεηηθά ζθεπάζµαηα ζην θαξµαθείν γηλφηαλ ε 

πξνεηνηµαζία θαη ελφο µεγάινπ εχξνπο πξντφλησλ µε βφηαλα. 

Ρν 1996 βαζηζµέλνο ζηελ απνδνρή ησλ πξντφλησλ, ζηελ επηζηεµνληθή 

εµπεηξία πνπ είρε απνθηήζεη θαη ηελ πίζηε ζηα πξντφληα πνπ βαζίδνληαη ζε 

θπζηθέο πξψηεο χιεο, ζα απνηειέζεη έηνο ζηαζκφ γηα ηνλ Γ. Θνξξέ, θαζψο 

ζα ηδξχζεη ηελ εηαηξεία ΘΝΟΟΔΠ ΦΠΗΘΑ ΞΟΝΦΝΛΡΑ, κε ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία πξντφλησλ κε βφηαλα, πνπ λα είλαη αζθαιή, απνηειεζκαηηθά, 

επράξηζηα ζηελ παξνπζία ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζε πξνζηηή ηηκή.  

Πεµαληηθφ αξσγφ ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα απνηειεί ε ηερλνινγία. 

Ππλδπάδνληαο ηηο ηδηφηεηεο ησλ βνηάλσλ µε ηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο ζηελ 
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θνζµεηνινγία θαηάθεξε ράξε ζην ηζρπξφ R&D ηεο εηαηξείαο λα δεµηνπξγεί 

δηαξθψο πξντφληα ρσξίο παξάγσγα πεηξειαίνπ, ζηιηθφλεο, θαη 

πξνππιελνγιπθφιε. Ξξφθεηηαη γηα µηα πξσηνπνξηαθή επηινγή, ε νπνία ηφζν 

απφ πιεπξάο ζχλζεζεο φζν θαη πνηφηεηαο, θάλεη ηα θπζηθά πξντφληα Θνξξέ 

μερσξηζηά φρη µφλν ζηελ εγρψξηα, αιιά αθφµα θαη ζηελ παγθφζµηα αγνξά. 

Ζ εηαηξεία αξρηθά παξήγαγε έλα πξντφλ θαη ζήκεξα παξάγεη 

πεξηζζφηεξα απφ πεληαθφζηα δηαθνξεηηθά πξντφληα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη εηδηθψλ θαηεγνξηψλ πξντφλησλ. Πηελ Διιάδα, ηα πξντφληα ΘΝΟΟΔ έρνπλ 

παξνπζία ζε πεξηζζφηεξα απφ έμη ρηιηάδεο θαξκαθεία ελψ ζην εμσηεξηθφ 

έρνπλ απνθηήζεη ζεκαληηθή παξνπζία ζε ηξηάληα ρψξεο ζηα ξάθηα 

επψλπκσλ αιπζίδσλ δηαλνκήο θαη ιεηηνπξγνχλ εηθνζηεπηά απηφλνκα 

θαηαζηήκαηα ζηηο κεγαιχηεξεο πφιεηο ηνπ θφζκνπ. Ζ εηαηξεία έρεη επελδχζεη 

ζηελ έξεπλα γηα λέεο θφξκνπιεο θαη λέα ζπζηαηηθά φπσο θαη ζε λέεο 

ηερλνινγίεο, νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία λέσλ θαηλνηφκσλ 

πξντφλησλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ ειιεληθή θχζε (Νίνα Μαλανδράκη, 2010).  

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη δχν εξγαζηήξηα έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Ρν πξψην 

αζρνιείηαη µε ηελ αλάπηπμε θπζηθψλ θαιιπληηθψλ πξντφλησλ. Ζ νµάδα 

απνηειείηαη απφ ρεµηθνχο, ρεµηθνχο µεραληθνχο θαη βηνιφγνπο νη νπνίνη 

εζηηάδνπλ ζηελ ζπληαγνγξάθεζε, ζηνλ έιεγρν θαη ζηε βηνµεραλνπνίεζε 

ησλ ζπλζέζεσλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ θαη µε ην δεδνµέλν φηη ε αγνξά ηνπ 

θαιιπληηθνχ εμειίζζεηαη µε αιµαηψζε βήµαηα ζπλεξγάδνληαη µε 

Ξαλεπηζηεµηαθά Ρµήµαηα θαη Δξεπλεηηθά Ηλζηηηνχηα, µε νίθνπο αλάπηπμεο 

ηερλνινγίαο θαη πξψησλ πιψλ ηνπ εμσηεξηθνχ.  

Ρν δεχηεξν αζρνιείηαη µε ηελ αλάπηπμε βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο 

θπηηθψλ παξαγψγσλ (εθρπιίζµαηα, αηζέξηα έιαηα, θπηηθά έιαηα, θιπ) γηα 

ρξήζε ηφζν ζε θαιιπληηθά θαη ηξφθηµα φζν θαη ζε θπηνζεξαπεπηηθά 

ζθεπάζµαηα θαη ζπµπιεξψµαηα δηαηξνθήο. Πην εξγαζηήξην απαζρνινχληαη 

γεσπφλνη θαη ρεµηθνί νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζην πξντφλ απφ ηελ ζπνξά 

ηνπ µέρξη ηελ δεµηνπξγία ηεο ηειηθήο πξψηεο χιεο.  

Πηελ εξεπλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο εηαηξείαο πεγή εµπεηξίαο θαη 

γλψζεο αιιά θαη απαξαίηεην εξγαιείν γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ θαη 

θαηλνηφµσλ πξντφλησλ απνηειεί ε ζπλεξγαζία ηφζν µε ηνλ ηνµέα 
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Φαξµαθνγλσζίαο ηεο Φαξµαθεπηηθήο Πρνιήο φζν θαη άιισλ 

Ξαλεπηζηεµηαθψλ ηµεµάησλ αιιά θαη Δξεπλεηηθψλ Φνξέσλ.  

Ζ εηαηξία ηνπ Γ. Θνξξέ αθνινπζεί κηα επηηπρεκέλε πνξεία. Πηε ζπλέρεηα 

γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα βήκαηα πνπ αθνινχζεζε απφ ηελ ίδξπζή ηεο. Ρν 

2000 άξρηζε ε έλαξμε πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ Θνξξέ ζηα ζεκαληηθφηεξα 

«boutique stores» ηεο Λέαο φξθεο κέζσ ηεο εηαηξείαο LAFCO NY πνπ 

εδξεχεη ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο. Ξαξάιιεια, μεθηλά ε πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο «www.beautyjungle.com», ηα νπνία πνιχ 

ζχληνκα αλαδεηθλχνληαη θαηά ηελ αλαθεξφκελε πεξίνδν, πξψηα ζε 

πσιήζεηο. Ρνλ ίδην ρξφλν ε «Γ. Θνξξέο Κνλνπξφζσπε ΔΞΔ» κεηαηξέπεηαη ζε 

αλψλπκε Δηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Kνξξέο Aλψλπκε Eηαηξεία - Φπζηθά 

Ξξντφληα» θαη δηαθξηηηθφ ηίηιν «Φπζηθά Ξξντφληα Kνξξέ» (Combank, 

ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Ρν 2001 ηα πξντφληα Θνξξέο πσινχληαλ πιένλ ζηα θαηαζηήκαηα 

Harvey Nichols ηνπ Ινλδίλνπ. Ζ ζπκθσλία απηή απνηέιεζε ηελ έλαξμε 

ζπλεξγαζηψλ κε κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα φπσο ηα Liberty, Selfridges, The 

Conran shop, Le Bon Marche, Galleries Lafayette ζηελ Αγγιία θαη ηε Γαιιία, 

γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζε δηεχξπλζε ηεο αλαγλσξηζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ. 

Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθαλ πξντφληα κε θπζηθέο πξψηεο χιεο θαη εθρπιίζκαηα 

βνηάλσλ ρσξίο παξάγσγα πεηξειαίνπ θαη ζηιηθφλεο. Γηεπξχλζεθε ε πνηθηιία 

ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη πξνσζήζεθαλ λέα πξντφληα γηα ην ζψκα 

θαη ηα καιιηά (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007).  

Ρν 2002 μεθίλεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξψηνπ θαηαζηήκαηνο ην νπνίν 

πνπιά απνθιεηζηηθά πξντφληα Θνξξέ ζην Chelsea ηνπ Ινλδίλνπ. Ρν 

θαηάζηεκα έρεη ηδξπζεί απφ ηνλ ηνπηθφ δηαλνκέα ησλ πξντφλησλ, 

ιεηηνπξγψληαο φκσο ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ε εηαηξεία. 

Ρν 2003 απνλέκεηαη ζηελ εηαηξεία ην βξαβείν Αλάπηπμεο θαη 

Θαηλνηνκίαο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ Ιέζρε 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.  

Ρν 2004 πσινχληαη ηα πξντφληα Θνξξέο ζε πεξηζζφηεξα  θαηαζηήκαηα 

ζηηο Ζλσκέλεο Ξνιηηείεο θαη ζηε Βαξθειψλε θαη μεθηλά ε ζπλεξγαζία κε ηελ 
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Έλσζε Καζηηρνπαξαγσγψλ Σίνπ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο ζεηξάο 

πξντφλησλ, κε ηελ επσλπκία Korres Greek Flora. 

Ρνλ επφκελν ρξφλν ζπλάθζεθε ζπκθσλία κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ 

Ππλεηαηξηζκφ Θξνθνπαξαγσγψλ Θνδάλεο γηα ηελ πξνζζήθε ηνπ θξφθνπ 

Θνδάλεο ζηε ζεηξά Korres Greek Flora.  

Ρν 2006 δεκηνπξγήζεθε κηα λέα ζεηξά πξντφλησλ καθηγηάδ «Θνξξέο 

Σξψκα» ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή εηαηξεία καθηγηάδ Intercos Italia 

S.p.A., κε βάζε ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαπηχρζεθαλ απφ ην ηκήκα έξεπλαο 

θαη αλάπηπμεο ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ππνγξάθεθε ζπκθσλία κε 

επηρεηξεκαηηθφ φκηιν ζηελ Θίλα. Ζ ζπκθσλία αθνξά ζηελ δηαλνκή 

πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ηφζν ζε θαηαζηήκαηα πνπ πσινχλ απνθιεηζηηθά 

πξντφληα ηεο φζν θαη ζε νξηνζεηεκέλα ζεκεία ιηαληθήο πψιεζεο, αξρηθά ζηηο 

πφιεηο ηνπ Ξεθίλνπ θαη ηεο Παγθάεο. Ρέινο, ην ίδην έηνο ππνγξάθεθε 

ζπκθσλία γηα ηελ δηείζδπζε ηεο εηαηξείαο ζηελ Ηαπσληθή αγνξά κε έληεθα 

ζεκεία πψιεζεο ζην Ρφθην (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Ρν 2007 αιιάδεη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο εηαηξείαο ζηελ µνξθή πνπ έρεη 

ζήµεξα θαη αλαθέξζεθε παξαπάλσ. Απφ ηελ 12ε Απξηιίνπ ηνπ 2007 νη 

µεηνρέο ηεο δηαπξαγµαηεχνληαη ζην Σξεµαηηζηήξην Αζελψλ. Δίλαη 

εγγεγξαµµέλε ζην Κεηξψν Αλσλχµσλ Δηαηξεηψλ (Κ.Α.Δ.) θαη ε δηάξθεηα ηεο 

νξίδεηαη γηα 100 ρξφληα απφ ηελ εµεξνµελία θαηαρψξεζήο ηεο ζην Κ.Α.Δ. 

(Καξίλα Γεκεηξίνπ, 2008). Δπίζεο ην 2007 ηδξχζεθε ε θαηά 100% 

ζπγαηξηθή ηεο εηαηξεία «Kings & Queens» θαη νινθιεξψζεθε ε ίδξπζε ηεο 

εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «Ξξντφληα Θξφθνπ Θνδάλεο Α.Δ.Β.Δ.» απφ θνηλνχ 

κε ηνλ Αλαγθαζηηθφ Ππλεηαηξηζκφ Θξνθνπαξαγσγψλ Θνδάλεο-Ξ.Δ. θαη ηελ 

Capital Connect Venture Partners.  

Ρνλ Νθηψβξην ηνπ 2009 ε ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. πξνρψξεζε ζηε ζχλαςε 

ζπκθσλίαο παξνρήο άδεηαο ρξήζεσο ησλ πξντφλησλ ηεο, ζε δχν ζπγαηξηθέο 

ηεο Johnson & Johnson, γηα ηελ πψιεζε θαη δηαλνκή ησλ εκπνξηθψλ 

ζεκάησλ Θνξξέο ζηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή.  

Κε ηε ζπκθσλία απηή απνδίδνληαη δηθαηψκαηα επί ησλ πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ Θνξξέο ζηελ πεξηνρή ηεο Ιαηηληθήο Ακεξηθήο απφ ην 2011 κέρξη 
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ην 2019. Ρν ζπκθσλεκέλν ειάρηζην χςνο ησλ δηθαησκάησλ πνπ ζα 

θαηαβιεζνχλ ζηελ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. ζα αλέιζεη ζηα 6 εθαη. δνι., 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρηθήο ακνηβήο χςνπο 1,3 εθαη. δνι. πνπ 

θαηαβιήζεθε κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκθσλίαο.   

Ν Γ. Θνξξέο ππνζηεξίδεη φηη κε απηή ηε ζπκθσλία ππάξρνπλ 

πξννπηηθέο κεγέζπλζεο γηα ηελ εηαηξία θαη εθηηκά πσο ζα ππάξμνπλ 

πνιιαπιέο κειινληηθέο ζπλέξγηεο απφ ηε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα. 

Ξαξά ηνλ ππεξαηιαληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, ηνλ νπνίν ζέηεη ζε 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην 2010, έηνο πξνεηνηκαζίαο έσο φηνπ ε Johnson & 

Johnson αλαιάβεη επηζήκσο ηελ παξαγσγή θαη δηάζεζε ησλ πξντφλησλ ζηηο 

ΖΞΑ θαη ζηε Ιαηηληθή Ακεξηθή, ππνγξακκίδεη φηη ε εηαηξεία ζα επηθεληξσζεί 

ζηηο κεγάιεο επξσπατθέο αγνξέο, ζηηο νπνίεο δηαθξίλεη ζεκαληηθά 

κεγαιχηεξα πεξηζψξηα αλάπηπμεο (Θνχηξα Ξέλλπ, 2009). 

 

 

 

4.1.4. ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ ΡΖΠ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

 

 

 

       Ζ εηαηξεία αλαπηχζζεη έλα αμηφινγν επελδπηηθφ ζρέδην θαη αμίδεη λα 

γίλεη αλαθνξά ζηηο πην ζεκαληηθέο επελδχζεηο. Μεθίλεζε ην 2003 έλα επξχ 

επελδπηηθφ πξφγξακκα κε ηα θπξηφηεξα ζεκεία ηνπ λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

αγνξά θαη αλαθαηαζθεπή βηνκεραλνζηαζίνπ ζηελ πεξηνρή ησλ Νηλνθχησλ 

Βνησηίαο. Ρν θφζηνο ηεο παξαπάλσ επέλδπζεο αλέξρεηαη ζηα 4 εθ €. θαη 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2003 κε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Ρελ αγνξά, κέζσ 

ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, εηδηθψλ επίπισλ παξνπζίαζεο πξντφλησλ 

(stands) ηα νπνία απνζηέιινληαη θαη ηνπνζεηνχληαη ζηα ζεκεία πψιεζεο 

(θπξίσο θαξκαθεία), ζπλνιηθήο αμίαο 801 ρηι.€, ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε 

λένπ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αμίαο 110 ρηι.€.  

     Ρν 2004 νη θπξηφηεξεο επελδχζεηο αθνξνχλ ηελ αγνξά λένπ 

κεραλνγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο απνζήθεο (WMS), θφζηνπο 58 

ρηι.€, ηηο εξγαζίεο γηα ηε δηακφξθσζε ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, θφζηνπο 
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54 ρηι.€, ηελ αγνξά, κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, επίπισλ παξνπζίαζεο 

πξντφλησλ (stands), ζπλνιηθήο αμίαο 30 ρηι.€. 

Θαηά ηελ νηθνλνκηθή ρξήζε ηνπ 2005, ε εηαηξεία ζπλέρηζε λα επελδχεη 

ηφζν ζηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ ησλ λέσλ εγθαηαζηάζεσλ φζν θαη 

ζηελ πεξαηηέξσ ελίζρπζε-αλαβάζκηζε ηνπ κεραλνινγηθνχ θαη 

κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ ηεο. Νη θπξηφηεξεο επελδχζεηο γηα ηελ 

πξναλαθεξφκελε ρξήζε πεξηειάκβαλαλ: ηε δεκηνπξγία κνλάδαο 

επεμεξγαζίαο λεξνχ κε δηπιή αληίζηξνθε φζκσζε, ηελ εγθαηάζηαζε 

ιεβεηνζηαζίνπ θαη, ηέινο, κηα ζεηξά απφ ειεθηξνινγηθέο θαη νηθνδνκηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί ε κεηεγθαηάζηαζε ηνπ ζπλφινπ 

ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο ζηηο λέεο εγθαηαζηάζεηο ζηα Νηλφθπηα. Ρν 

ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παξαπάλσ επελδχζεσλ αλέξρεηαη ζηα 490 ρηι.€. 

Δπίζεο, ηελ αγνξά κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αμίαο 195 ρηι.€, γηα πξντφληα 

καθηγηάδ, θαζψο θαη ινηπνχ κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ (κεράλεκα 

παξαγσγήο θξεκψλ, αεξνζηάηεο, θαδάληα, θ.ι.π.) ζπλνιηθήο αμίαο 115 

ρηι.€, θαζψο θαη ηελ αγνξά, κε ίδηα θεθάιαηα, ινηπνχ εμνπιηζκνχ ηφζν γηα 

ην εξγνζηάζην φζν θαη γηα ην λέν θαηάζηεκα ζην αεξνδξφκην Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο, ζπλνιηθήο αμίαο 375 ρηι.€.  

Θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2006 ζεκείσζε επελδχζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ: ηελ αγνξά, κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, επίπισλ 

παξνπζίαζεο πξντφλησλ (stands) ζπλνιηθήο αμίαο 940 ρηι.€, ηελ 

ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, ηελ επέθηαζε ησλ δηθηχσλ 

αηκνχ πεπηεζκέλνπ αέξα θαη ζέξκαλζεο, ηελ ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε 

ζην ρεκείν θαζψο θαη ζε κηα ζεηξά απφ ινηπέο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ηφζν ζην 

βηνκεραλνζηάζην φζν θαη ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζπλνιηθήο αμίαο 570 

ρηι.€, ηελ εγθαηάζηαζε ινγηζκηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηνηηθή δηαβεβαίσζε, ηελ ειεθηξνληθή δηαρείξηζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ 

ηηκνινγήζεσλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ ηεο εηαηξείαο θαη ηέινο, εθαξκνγέο γηα 

ηελ δηαρείξηζε, παξαθνινχζεζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηεο 

Δηαηξείαο, ζπλνιηθήο αμίαο 98 ρηι.€.  

Νη θπξηφηεξεο επελδχζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ εμακήλνπ ηνπ 

2006 ήηαλ: ε αγνξά, κέζσ ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, επίπισλ παξνπζίαζεο 

πξντφλησλ (stands) ζπλνιηθήο αμίαο 407 ρηι.€, εξγαζίεο ζηα δίθηπα λεξνχ, 

αηκνχ θαη αέξνο απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, αμίαο 251 

ρηι.€, ε αγνξά κηαο θαξηνλέδαο ζπζθεπαζίαο, κεραλήο απαξαίηεηεο ζηελ 



57 

 

δηαδηθαζία ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, θαζψο θαη αγνξά θαινππηψλ γηα 

ζεηξά πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο, αμίαο 451 ρηι.€, ε αγνξά αδεηψλ ρξήζεο 

ινγηζκηθνχ γηα εθαξκνγέο γξαθείνπ θαζψο θαη ε αγνξά ινγηζκηθνχ γηα 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ, ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή ηζηνζειίδα ηεο εηαηξείαο, ζπλνιηθήο αμίαο  53 ρηι.€. 

Ρελ πεξίνδν 2007-2008 ε εηαηξεία ζπλερίδεη κε ηηο αθφινπζεο 

επελδχζεηο: απνθαζίδεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

«Ξξντφληα Θξφθνπ Θνδάλεο Α.Δ.Β.Δ.», ηελ εμαγνξά ηεο εηαηξείαο «Γ. & Α. 

Θνξξέο Ν.Δ.». Ζ ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

«Ξξντφληα Θξφθνπ Θνδάλεο Α.Δ.Β.Δ.» θαζψο θαη ε εμαγνξά ηεο 

ζπλδεδεκέλεο εηαηξείαο «Γ. & Α. Θνξξέο Ν.Δ.», ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ ελ 

κέξεη απφ ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο Δηαηξείαο θαη ελ κέξεη κε ρξήζε ηξαπεδηθνχ 

δαλεηζκνχ (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

 

 

 

4.1.5. ΚΝΟΦΔΠ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ ΡΩΛ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΩΛ ΡΖΠ 

ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

 

 

 

Ζ εηαηξεία γηα ηελ αλάπηπμή ηεο πέξα απφ πξνζσπηθά ηεο θεθάιαηα 

έρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηηο εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηελ πεξίνδν 2003-2005 βαζίζηεθε θπξίσο ζηα 

ίδηα θεθάιαηά ηεο θαη ζηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ γηα λα θαιχςεη θπξίσο ηηο 

επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε. Δπίζεο, ηκήκα ησλ επελδχζεσλ ηνπ 2005 

θαη ηνπ α' εμακήλνπ ηνπ 2006 έρνπλ ππαρζεί γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ην 

πξφγξακκα ηνπ ΔΞΑΛ. Ρν ζπλνιηθφ εγθεθξηκέλν πνζφ πνπ έρεη ππαρζεί ζην 

αλσηέξσ πξφγξακκα αλέξρεηαη ζηα 3.752.260€, ην 25% ηνπ νπνίνπ  ζα 

θαιπθζεί κε ίδηα ζπκκεηνρή ηεο εηαηξείαο απφ ηελ Άληιεζε Θεθαιαίσλ 

κέζσ ηεο Γεκφζηαο Ξξνζθνξάο. Αληίζηνηρα ην 50% ζα θαιπθζεί κε Γεκφζηα 

Σξεκαηνδφηεζε απφ ην ΔΞΑΛ (απφθαζε 10210/ΓΒΔ/1074/18.5.06) ελψ ην 

ππνιεηπφκελν 25% κε ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ.  
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Δπηπξφζζεηα ε εηαηξεία εθηφο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ επελδπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο έρεη ππαρζεί ζηα παξαθάησ επηρνξεγνχκελα επελδπηηθά ή 

επηρεηξεζηαθά πξνγξάκκαηα: 

1)Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα - «Ξξντφληα απφ θπηά ηεο 

Ξνισλίαο θαη ηεο Διιάδαο κε δξάζε ζην αλνζνπνηεηηθφ ζχζηεκα»  

2)Δπηρεηξεζηαθφ Ξξφγξακκα Αληαγσληζηηθφηεηα - «Βηνηερλνινγηθή 

πξνζέγγηζε ζηελ παξαγσγή δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ απφ θαξκαθεπηηθά 

θπηά. Φπηνρεκηθέο κειέηεο - Βηνινγηθέο δξάζεηο»  

3)Ξξφγξακκα ΖΟΥΛ - «Βηνθαηεπζπλφκελε απνκφλσζε κνξίσλ απφ θπηά ηεο 

Διιεληθήο ρισξίδαο κε εθιεθηηθή δξάζε ζηνλ ππνδνρέα νηζηξνγφλσλ – ΖΟ-

35»  

4)ΞΑΒΔΡ-2005 - 05ΞΑΒ219 «Αλάπηπμε πηινηηθνχ ζρήκαηνο παξαγσγήο θαη 

εκπνξηθή αμηνπνίεζε ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ θαη ηελ βηνκεραλία 

θαιιπληηθψλ ηξηψλ απηνθπψλ αξσκαηηθψλ – θαξκαθεπηηθψλ εηδψλ»  

5)ΞΑΒΔΡ-2005 - O5ΞΑΒ29 «Αμηνπνίεζε Φπζηθψλ Ξξντφλησλ Διιεληθήο 

πξνέιεπζεο κε αληηγεξαληηθή δξάζε» (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007).  

 

 

 

4.1.6. ΠΡΝΣΝΠ ΘΑΗ ΑΟΣΔΠ ΡΖΠ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

 

 

 

Ζ εηαηξεία ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. ζηνρεχεη ζηε ζπλερή αλάπηπμε αμηνπνηψληαο 

ηηο επθαηξίεο πνπ εληνπίδεη ζηελ Διιάδα θαη ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνχ 

αιιά θαη δηαηεξψληαο ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηεο. Νη 

ζηξαηεγηθνί ζηφρνη ηεο εηαηξείαο επηθεληξψλνληαη ζηηο παξαθάησ επηινγέο: 

• ζπλέρηζε ηεο αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ηεο πθηζηάκελεο κάξθαο ηφζν 

ζηελ Διιάδα φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

• αλάπηπμε θαη πξνψζεζε λέαο κάξθαο πξντφλησλ καιιηψλ θαη ζψκαηνο κε 

ηελ επσλπκία Kings & Queens 

• έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πηνπο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξείαο αλήθεη ε επηηάρπλζε 

ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ηεο θαη ε αχμεζε ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ ηεο απφ ηηο πσιήζεηο ζην εμσηεξηθφ (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 
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Ζ εηαηξεία ζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηεο ζε νξηζκέλεο βαζηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ φια ηα πξντφληα ηεο, νη νπνίεο είλαη: α) ε επηινγή δξαζηηθψλ 

ζπζηαηηθψλ θπζηθήο πξνέιεπζεο θαη πςειήο πνηφηεηαο, β) ε απνθπγή 

δηαηχπσζεο ππεξβνιηθψλ ππνζρέζεσλ, γ) ε επηζηεµνληθή θαη αηζζεηηθή 

αξηηφηεηα θαη δ) ε πξνζηηή ηηµή γηα δπλαηφηεηα θαζεµεξηλήο ρξήζεο. 

Κε βάζε ηηο αξρέο ηεο, ε εηαηξεία έρεη ηηµεζεί µε ζεηξά βξαβείσλ, γηα 

ηελ επηρεηξεµαηηθφηεηα, ηελ θαηλνηνµία, ηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ηελ 

εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ εηαηξηθή εηθφλα, ηε ζπζθεπαζία, ηε δξάζε 

ησλ πξντφλησλ, ην ήζνο ηεο εηαηξείαο (Hellenic Bio Cluster, 2009). 

 

 

 

4.1.7. ΓΛΑΡΑ ΠΖΚΔΗΑ – ΑΓΛΑΡΑ ΠΖΚΔΗΑ ΡΖΠ ΘΝΟΟΔΠ. Α.Δ.  

 

 

Ζ εηαηξεία δηαζέηεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο ηεο, πνπ ηζρπξνπνηνχλ ηε ζέζε ηεο θαζψο επίζεο θαη 

αδπλακίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ επίδνζή ηεο. Γπλαηά ζεκεία ηεο εηαηξείαο 

ραξαθηεξίδνληαη απηά πνπ ηεο πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ρέηνηνπ είδνπο ζηνηρεία είλαη νη ηθαλφηεηέο ηεο, ε ηδηαηηεξφηεηα ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαζψο θαη άιια πνπ δελ δηαζέηνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο. 

Θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. πνπ ηε δηαθνξνπνηεί απφ ηηο 

αληαγσλίζηξηέο ηεο είλαη φηη ηε δηαθξίλνπλ ηδηαίηεξεο αμίεο, πάλσ ζηηο νπνίεο 

ζηεξίδνληαη φια ηα πξντφληα ηεο εηαηξείαο φπσο: ε ρξήζε βνηάλσλ ζηελ πην 

αθαηέξγαζηε θαηά ην δπλαηφλ κνξθή ηνπο, ε απνθπγή δηαηχπσζεο 

ππεξβνιηθψλ ππνζρέζεσλ απέλαληη ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη ινγηθέο 

ηηκέο ησλ πξντφλησλ νχησο ψζηε λα είλαη πξνζηηά απφ κεγάιν κέξνο ηνπ 

θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Δπίζεο, δπλαηφ ζεκείν ηεο εηαηξείαο είλαη ε κεγάιε έκθαζε πνπ δίλεη 

ζηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Ζ ζχλζεζε ησλ πξντφλησλ ηεο 

εηαηξείαο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο νκάδεο θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ: α) 

βφηαλα ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο, β) βφηαλα κε θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο, γ) 

ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ, δ) θπζηθέο α’ χιεο ηεο παγθφζκηαο έξεπλαο. Έηζη, κε 

ηε ρξήζε απηψλ ησλ θπζηθψλ ζπζηαηηθψλ δεκηνπξγνχληαη θαηλνηφκεο 

θφξκνπιεο, απνθεχγνληαο κε θπζηθέο νπζίεο θαη αληηθαζηζηψληαο ηηο κε 
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θπζηθά έιαηα θαη πξψηεο χιεο πην ζπκβαηέο, αζθαιείο θαη θηιηθέο κε ηελ 

επηδεξκίδα (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007) . 

Γπλαηφ ζεκείν ηεο εηαηξείαο απνηειεί θαη ε δηεζλήο παξνπζία ηεο ζηηο 

ζεκαληηθφηεξεο απφ ηηο κεγάιεο αγνξέο. Δλδεηθηηθά νη ρψξεο απηέο είλαη: ε 

Κεγάιε Βξεηαλία, νη ΖΞΑ, ε Γεξκαλία, ε Ηζπαλία, ε Απζηξία, ε Γαιιία, ε 

Ηηαιία, ε Νιιαλδία, ε Ξνξηνγαιία, ε Θχπξνο, ε Πηγθαπνχξε, ην Hong Kong, 

ην Dubai, ε Απζηξαιία, ην Βέιγην, ε Θνξέα, ε Θίλα, ε Ηαπσλία, ε Οσζία, ην 

Ρατβάλ, ε Διβεηία, ε Φηιαλδία θαη ε Ονπκαλία (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Κε ηε δηεζλή επέθηαζή ηεο θαηαθέξλεη λα απνθηά πςειή αλαγλσξηζεκφηεηα 

ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ κε απνηέιεζκα λα πξαγκαηνπνηεί απμεκέλεο 

πσιήζεηο θαη πςειά θέξδε. 

Δπηπξφζζεηα, πιενλέθηεκα γηα ηελ εηαηξεία είλαη ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ κε ην Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ζπκκεηέρνληαο ζε πξνγξάκκαηα 

αλάπηπμεο βηνκεραληθήο έξεπλαο κε αληηθείκελν ηελ αλάδεημε ηδηνηήησλ 

θαξκαθεπηηθψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο, κε ηελ Έλσζε 

Καζηηρνπαξαγσγψλ Σίνπ γηα ηελ αλάπηπμε πξντφλησλ κε καζηίρα θαη κε ηνλ 

Αλαγθαζηηθφ Ππλεηαηξηζκφ Θξνθνπαξαγσγψλ Θνδάλεο, γηα ηελ απνθιεηζηηθή 

δηάζεζε ζηα θαξκαθεία θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ βηνινγηθνχ θξφθνπ Θνδάλεο 

(Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Υζηφζν, δελ είλαη ιίγα ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ηεο δξαζηεξηφηεηεο, ηα νπνία νθείινληαη ζηελ χπαξμε 

αδπλακηψλ, ειιείςεσλ ζηνπο πφξνπο ηεο θαη αιινχ.   

Πηα εκπφδηα ηεο εηαηξείαο πεξηιακβάλεηαη ε απαίηεζε ζεκαληηθψλ 

ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηε δηάζεζή ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Ν θιάδνο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ε εηαηξεία απαηηεί ηε ζπλερή 

παξαγσγή λέσλ θαη θαηλνηφκσλ πξντφλησλ. Θαηά ζπλέπεηα, είλαη αλαγθαίν 

λα επελδχνληαη ζεκαληηθά θεθάιαηα ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε λέσλ 

πξντφλησλ. Ξαξά ην γεγνλφο φηη, κέρξη ζήκεξα ε εηαηξεία έρεη θαηαθέξεη λα 

επηηχρεη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο ηερλνγλσζίαο ππάξρεη ν θίλδπλνο 

κειινληηθά λα παξνπζηάζεη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο κε απνηέιεζκα λα 

πζηεξήζεη ζηελ έξεπλα, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ παξαγσγή 

λέσλ πξντφλησλ.  

Πηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο ζεκαληηθφ πξφβιεκα απνηειεί ε απαίηεζε 

κεγάισλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ηελ πξνψζεζε ζηελ αγνξά ησλ 

πξντφλησλ ηεο. Ζ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά απαηηεί ηε δαπάλε 
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ζεκαληηθψλ πνζψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπο. Δάλ ε εηαηξεία δελ εθηηκήζεη 

ζσζηά ηελ αλακελφκελε δήηεζε ησλ λέσλ πξντφλησλ ή δελ κπνξέζεη λα 

εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ηελ ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ λέσλ 

πξντφλησλ είλαη πηζαλφ λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ 

ιεηηνπξγία, ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θαηάζηαζή ηεο (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Δκπφδηα ζπλαληά ε εηαηξεία αθφκε θαη ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ ηεο, φζνλ αθνξά ηηο πσιήζεηο ηεο ζην εμσηεξηθφ, νη νπνίεο επηζπκεί  

λα μεπεξάζνπλ ηηο πσιήζεηο ζηελ Διιάδα. Ζ επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ 

ζπλνδεχεηαη απφ απμεκέλν επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν θαη βαζκφ δπζθνιίαο, 

θαζψο απαηηείηαη ε δέζκεπζε ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ θαη ρξφλνπ ηεο 

εηαηξείαο ζε αγνξέο άγλσζηεο θαη εληφλσο αληαγσληζηηθέο. Δπηπξφζζεηα, ηα 

δηαθνξεηηθά λνκνζεηηθά πιαίζηα πνπ ηζρχνπλ ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ 

δπλεηηθά κπνξεί λα επηβαξχλνπλ πεξαηηέξσ ηελ ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηα. 

Θαηά ζπλέπεηα, ε επέθηαζε απηή ελδέρεηαη λα κελ έρεη ζε ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηα επηζπκεηά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη επνκέλσο λα 

επηβαξχλεη ζεκαληηθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο, ε θχζε ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο δεκηνπξγεί αξθεηέο θνξέο 

πξνβιήκαηα. Ιφγσ ηεο εππάζεηαο ηνπο ππάξρεη ν θίλδπλνο  εληνπηζκνχ 

ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ. Όηαλ ζπκβαίλεη απηφ δεκηνπξγνχληαη αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ζηε θήκε ηεο εηαηξείαο, επνκέλσο θαη ζηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηεο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηά ηεο, θαζψο νη 

θαηαλαισηέο παχνπλ λα πξνηηκνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξντφληα θαη 

δηεθδηθνχλ απνδεκηψζεηο. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ε εηαηξεία έρεη ζπλάςεη 

αζθαιηζηήξην αζηηθήο επζχλεο ειαηησκαηηθψλ πξντφλησλ θαη έρεη 

πηνζεηήζεη απζηεξνχο ειέγρνπο πνηφηεηαο, δελ κπνξεί λα ππάξμεη 

δηαβεβαίσζε φηη νη δηαδηθαζίεο απηέο εμαιείθνπλ ην ελδερφκελν λα 

ππάξμνπλ ειαηησκαηηθά πξντφληα κε φιεο ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 

Δπηπξφζζεηα, ηελ εηαηξεία κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ νη κεηαβνιέο ζηελ 

θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά. Ζ θαηαλάισζε θαιιπληηθψλ εμαξηάηαη απφ κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο φπσο νη γεληθφηεξεο ζπλζήθεο ηεο νηθνλνκίαο, ν 

πιεζσξηζκφο, ηα επηηφθηα, ην ελεξγεηαθφ θφζηνο, ε θαηαλαισηηθή πίζηε θιπ. 

Έηζη, ε θαηαλάισζε θαιιπληηθψλ επεξεάδεηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο 
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χθεζεο θαηά ηηο νπνίεο ην δηαζέζηκν εηζφδεκα πεξηνξίδεηαη (Combank, 

ΘΝΟΟΔΠ, 2007).  

 

 

 

4.1.8. ΔΘΑΗΟΗΔΠ - ΑΞΔΗΙΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. 

 

 

 

Ξαξά ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο αδπλακίεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ., 

εκθαλίδνληαη επθαηξίεο πξνεξρφκελεο απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ, νη 

νπνίεο δεκηνπξγνχλ ψζεζε ζηελ παξαγσγηθή ηεο πξνζπάζεηα. Δπθαηξία γηα 

ηελ εηαηξεία απνηειεί ε ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ θαηαλαισηψλ απφ ηα κέζα 

πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ. 

Ξαιηφηεξα δελ ήηαλ επξέσο δηαδεδνκέλε ε επηβάξπλζε ηνπ αλζξψπηλνπ 

νξγαληζκνχ απφ ηηο βιαβεξέο ρεκηθέο νπζίεο, γη’ απηφ θαη δελ είρε 

αλαπηπρζεί ε παξαγσγή θπηηθψλ πξντφλησλ. Ρα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο γλσζηνπνίεζεο ησλ επεξγεηηθψλ ζπζηαηηθψλ ηνπο κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε δήηεζή ηνπο. Έηζη, δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ 

εηαηξεία αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο θαη γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε.  

Δπίζεο, επθαηξίεο παξνπζηάδνληαη ζηελ ΘΝΟΟΔΠ.Α.Δ απφ ηελ παξνρή 

επηδνηήζεσλ γηα έξεπλα θαη αλάπηπμε κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ εζληθψλ θαη 

επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ. Κέζσ απηψλ ησλ πξνγξακκάησλ 

δεκηνπξγνχληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζπλέρηζε θαη επέθηαζε ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηεο πξνζπαζεηψλ, θαζψο θαιχπηεηαη ζεκαληηθφ κέξνο ησλ 

δαπαλψλ ηεο.   

Ξαξφιν πνπ ε Θνξξέο Α.Δ. θαηάθεξε λα θαηαθηήζεη ηελ θνξπθή ζηελ 

παξαγσγή θαηλνηφκσλ θπηηθψλ πξντφλησλ, δέρεηαη νξηζκέλεο απεηιέο θαη 

απηφ γηαηί, ν αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ είλαη απμεκέλνο 

ηφζν ζηελ ειιεληθή αγνξά φζν θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Ζ εηαηξεία 

αληηκεησπίδεη αληαγσληζκφ απφ κεγάιεο πνιπεζληθέο εηαηξείεο νη νπνίεο 

δηαζέηνπλ ην κέγεζνο θαη ηα κέζα λα πινπνηήζνπλ πςειέο επελδχζεηο ζε 

έξεπλα θαη αλάπηπμε, δηαθήκηζε θαη εκπνξηθή πνιηηηθή. Κπνξεί ε εηαηξεία 

λα έρεη αλαπηπρζεί αξθεηά, αιιά δεδνκέλνπ φκσο φηη ην κέγεζνο ησλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν, απαηηείηαη απμεκέλε 
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εγξήγνξζε απφ ηελ εηαηξεία ψζηε λα αληηδξάζεη εγθαίξσο ζηηο θηλήζεηο ηνπ 

αληαγσληζκνχ (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007).  

Δπίζεο, νη εμαξηήζεηο απφ ηνπο δηαλνκείο θαη απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

απεηινχλ πνιιέο θνξέο ηελ εηαηξεία. Ζ εηαηξεία ζπλεξγάδεηαη κε δηαλνκείο 

γηα ηελ πψιεζε ησλ πξντφλησλ ηεο ζηελ Διιάδα θαη ζηηο ρψξεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ. Ζ πηζαλή δηαθνπή ζπλεξγαζίαο κε θάπνηνλ ή θάπνηνπο απφ ηνπο 

δηαλνκείο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ απψιεηα πσιήζεσλ θαη κεξηδίνπ 

αγνξάο, επηβαξχλνληαο ηελ εηαηξεία. Αιιά θαη ε ζπλεξγαζία ηεο κε 

πξνκεζεπηέο απφ ηνπο νπνίνπο πξνκεζεχεηαη είηε α’ χιεο γηα ηελ παξαγσγή 

ησλ πξντφλησλ ηεο είηε ηειηθά πξντφληα δεκηνπξγεί εμαξηήζεηο. Έηζη, 

ελδερφκελα πξνβιήκαηα ζηηο ζρέζεηο ηεο εηαηξείαο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο 

ζα έρνπλ αληίθηππν ζηελ ιεηηνπξγία ηεο (Combank, ΘΝΟΟΔΠ, 2007). 
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4.2. ΚΔΙΔΡΖ ΞΔΟΗΞΡΩΠΖΠ: EASY JET 

 

 

 

4.4.1. Ν ΘΙΑΓΝΠ ΡΩΛ ΑΔΟΝΚΔΡΑΦΝΟΩΛ - ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΚΝΠ  

 

 

 

Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ, ζηνλ νπνίν αλήθεη 

ε Easy Jet, ε εηαηξεία ηεο κειέηεο πεξίπησζεο πνπ αθνινπζεί, δέρεηαη 

ζπλερψο θιπδσληζκνχο. Ρν 2009 ζεκεηψζεθε ε ρεηξφηεξε κεηαπνιεκηθά 

κείσζε ζηε δήηεζε ηνπ θιάδνπ εθ κέξνπο ησλ επηβαηψλ. Νη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη Singapore Airlines θαη British Airways, 

παξνπζίαζαλ δεκίεο, ελψ ε Japan Airlines αλαγθάζηεθε λα θεξχμεη 

πηψρεπζε. 

Ρν 2010 εθηηκάηαη πσο ζπλνιηθά νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ελδερνκέλσο 

λα παξνπζηάζνπλ δεκίεο έσο θαη 5,6 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Ζ British 

Airways, πάλησο, ε ηξίηε κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή εηαηξεία ηεο Δπξψπεο, 

αλακέλεη πςειφηεξεο απψιεηεο ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 απφ ην νηθνλνκηθφ 

έηνο 2009 (Θαζεκεξηλή, 2010).  

Απφ ηελ πιεπξά ηεο, ε ηξιαλδηθή Ryanair κε ηα θζελά εηζηηήξηα 

αλακέλεη ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010 λα έρεη θαζαξά έζνδα ηεο ηάμεσο ησλ 275 

εθαη. επξψ έλαληη πξνβιέςεσλ γηα 200 εθαη. επξψ. Ρν ηξίκελν Νθησβξίνπ - 

Γεθεκβξίνπ 2009 νη δεκίεο ηεο πεξηνξίζηεθαλ ζεκαληηθά ζηα 10,9 εθαη. 

επξψ απφ ηα 118,8 εθαη. επξψ πξηλ απφ έλαλ ρξφλν. Ρν νηθνλνκηθφ έηνο 

2011-2012 πξνζβιέπεη ζε θέξδε ηεο ηάμεσο ησλ 800 εθαη. επξψ, ελψ 

παξάιιεια πεξηθφπηεη ηα θφζηε θαη κεηψλεη ηηο δαπάλεο ζηα αεξνζθάθε 

(Θαζεκεξηλή, 2010).  

Δίλαη πξνθαλέο φηη γηα ηηο πεξηζζφηεξεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο απηή ε 

παξαηεηακέλε πεξίνδνο ησλ πξνβιεκάησλ, ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

έρεη πιήμεη ζεκαληηθά ηελ θεξδνθνξία ηνπο κε απνηέιεζκα λα αλαδεηνχλ 

άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθέο ιχζεηο. Άιιεο εηαηξείεο θαηαθεχγνπλ ζε 

ζπκκαρίεο θαη άιιεο ζηε δηαηήξεζε ρακειψλ λαχισλ, κεηψλνληαο ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.  
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Νη ζπκκαρίεο πξαγκαηνπνηνχληαη, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ νη 

εηαηξείεο ζηαζεξά θέξδε θαη πξφζβαζε ζε έλα επξχηεξν δίθηπν πξννξηζκψλ. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηεινχλ δχν απφ ηηο κεγαιχηεξεο 

αεξνπνξηθέο εηαηξείεο ησλ Ζλσκέλσλ Ξνιηηεηψλ, νη νπνίεο ζπκθψλεζαλ λα 

ελψζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ εχξσζην 

φκηιν, ν νπνίνο ζα κεηαθέξεη επηβάηεο ζε θάζε γσληά ηεο γεο. Κεηά ην 

βαξχηαην πιήγκα πνπ δέρζεθαλ ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα, κε ηελ θίλεζε λα 

κεηψλεηαη θαη ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ λα απμάλνληαη ξαγδαία, νη 

αεξνκεηαθνξείο πξνζπαζνχλ λα επαλαθάκςνπλ εθαξκφδνληαο νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο. Αθφκε θαη ε Βritish Αirways, ε νπνία ζπγρσλεχζεθε πξφζθαηα κε 

ηελ ηζπαληθή Ηberia, αλαδεηεί λέν ζχκκαρν ζηελ άιιε πιεπξά ηνπ 

Αηιαληηθνχ αθνινπζψληαο ηελ ηάζε ππεξζπγθέληξσζεο (Ξαπαληθνιάνπ 

Λίθε, 2010).  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά εηαηξείεο, φπσο ε Easy Jet θαη ε Ryanair 

επηθεληξψζεθαλ ζηελ πνιηηηθή δηαηήξεζεο ρακεινχ θφζηνπο. Απηέο νη 

εηαηξείεο ζηακάηεζαλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πνπ απμάλνπλ ην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο φπσο γεχκα θαη πνηά, θαηήξγεζαλ ηνπο κεζάδνληεο θαη 

θαηάθεξαλ λα ξίμνπλ ηηο ηηκέο θαηά κεγάιν πνζνζηφ. Απφ φηη θαίλεηαη ην 

κέιινλ αλήθεη ζηηο εηαηξείεο πνπ αθνινπζνχλ ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο 

κείσζεο θφζηνπο ζε δαπάλεο, πνπ δελ ζρεηίδνληαη βέβαηα κε ηελ αζθάιεηα 

ηνπ ηαμηδηνχ. Απηφ έρεη γίλεη αληηιεπηφ απφ πνιιέο εηαηξείεο, γη’ απηφ θαη 

παξαηεξείηαη κεγάινο αληαγσληζκφο ζηνλ θιάδν.        

Ζ αλάθακςε ηνπ θιάδνπ ησλ αεξνκεηαθνξψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη 

ρξνλνβφξνο θαη θαίλεηαη φηη ζα δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ ηξία ρξφληα. 

Ξξφθεηηαη γηα ηηο εθηηκήζεηο ηνπ Ρδηνβάλη Κπηζηληάλη, δηεπζχλνληνο 

ζπκβνχινπ ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Αεξνκεηαθνξψλ (ΗΑΡΑ), ν νπνίνο ζεσξεί 

φηη ν θιάδνο θαιείηαη λα ππεξβεί ηε δεηλφηεξε θάκςε ηνπ κέζα ζηηο 

ηειεπηαίεο έμη δεθαεηίεο (Θαζεκεξηλή, 2010). Άξα, ε επηβίσζε ζα εμαξηεζεί 

θαη απφ ηελ αθνινχζεζε ηεο παξαπάλσ πνιηηηθήο, ε νπνία αλαιχεηαη 

δηεμνδηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο Easy Jet. 
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4.2.2. ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ ΡΖΠ EASY JET 

 

 

Ζ easy jet, εηαηξεία επξέσο γλσζηή, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ 

ππεξεζηψλ πξνζθέξνληαο αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ρακεινχ λαχινπ κέζσ ηνπ 

δηαδηθηχνπ αιιά θαη κέζσ ηειεθψλνπ.  

Ζ εηαηξεία επελδχεη ζπλερψο ζε λέεο ηερλνινγίεο, έρνληαο σο απψηεξν 

ζηφρν ηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ κε ηαπηφρξνλε επηδίσμε ηε 

κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο. Ππλδέεη ηελ αγνξά εηζηηεξίνπ κε άιιεο ππεξεζίεο 

φπσο: ηελ θξάηεζε δσκαηίνπ ζε μελνδνρείν ζηνλ πξννξηζκφ ηνπ πειάηε, 

ηελ ελνηθίαζε απηνθηλήηνπ, ηελ αζθάιεηα ηαμηδηνχ, ηε κεηαθνξά απφ θαη 

πξνο ην αεξνδξφκην, ηε ζέζε παξθαξίζκαηνο ζην αεξνδξφκην αλαρψξεζεο 

θ.α.     

 

 

4.2.2. ΗΠΡΝΟΗΘΖ ΑΛΑΓΟΝΚΖ – ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ EASY JET 

 

 

Κε θππξηαθή θαηαγσγή, ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ γελλήζεθε ζηελ 

Αζήλα ην 1967, φπνπ θαη κεγάισζε. Απνθνίηεζε απφ ηα Δθπαηδεπηήξηα 

Γνχθα ην 1984 θαη ζπλέρηζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηα νηθνλνκηθά ζην London 

School of Economics (BSc Economics), ελψ ζηε ζπλέρεηα πήξε ην 

κεηαπηπρηαθφ ηνπ απφ ην Cass Business School, City University London 

(MSc Shipping Trade and Finance).  

Ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ είλαη γηνο ηνπ Διιελνθχπξηνπ εθνπιηζηή 

Ινπθά Σαηδεησάλλνπ. Ρν αλήζπρν πλεχκα ηνπ, ε απεξηφξηζηε θηινδνμία ηνπ 

ηνλ νδήγεζαλ λα απηνλνκεζεί απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη λα ηδξχζεη ηελ εηαηξία 

Stelmar Tankers ην 1992. Βέβαηα, ην αηχρεκα ελφο πινίνπ ηεο Troodos ζηελ 

Ηηαιία θαη ε απψιεηα ηεο δσήο λαπηηθψλ ηνλ ηαιαηπψξεζαλ ζεκαληηθά. Ρν 

πεξηζηαηηθφ απηφ ήηαλ ε αηηία λα πάξεη ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη ηα 

παιαηά θαη ππνζπληήξεηα πινία θαη λα ζηξαθεί ζηελ θαηαζθεπή λεφηεπθησλ 

δεμακελφπινησλ. 

Ρελ ίδηα πεξίνδν αλαιακβάλεη πξφεδξνο ηεο Cyprus Marine 

Environment Protection Association, ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ ζσκαηείνπ. Ρν 

2001, ε εηαηξεία εηζήρζε ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο Λέαο φξθεο (NYSE) θαη ην 
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2005 πσιήζεθε κε κεγάιε επηηπρία ζε έλα κεγάιν δηεζλέο λαπηηιηαθφ group 

επηρεηξήζεσλ (Πάββαο Αζαλαζίνπ, 2008).  

Αλακθηζβήηεηα φκσο, ε πην γλσζηή ηνπ επηρεηξεκαηηθή δξάζε κέρξη 

ζήκεξα είλαη ε ίδξπζε ηεο αεξνπνξηθήο εηαηξείαο ρακεινχ θφζηνπο Easy Jet 

ην 1995, ζε ειηθία 28 εηψλ κεηά απφ έξεπλεο δχν εηψλ. Ζ έδξα ηεο 

εηαηξείαο είλαη ζην αεξνδξφκην Ινχηνλ, ζην Ινλδίλν. Δπέιεμε ηε Βξεηαλία 

γηα λα μεθηλήζεη ην πξψην ηνπ εγρείξεκα, γηα ην ιφγν φηη ε Βξεηαλία έρεη ην 

θαιχηεξν θαη πην αμηφπηζην λνκηθφ ζχζηεκα ζηελ Δπξψπε. Αξρηθά ε εηαηξεία 

μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί κε 2 κηζζσκέλα αεξνζθάθε (wikipedia). Ρν 

Πεπηέκβξην ηνπ 1997 παξήγγεηιε 12 επηπιένλ αεξνζθάθε ηεο “Boeing” αμίαο 

$450 εθαη. Ρν εηήζην κεηαθνξηθφ έξγν ηεο Easy Jet αλέξρεηαη ζε 2 εθαη. 

επηβάηεο θαηά κέζν φξν ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 1995-1997 (Φεβξψληα 

Πκπξιφγινπ, 2010).  

Ζ ιεηηνπξγία ηεο Easy Jet ζηεξίδεηαη ζε κία πξφηππε ηερλνινγηθή 

νξγάλσζε, κε ηε ρξήζε απηνκαηνπνηεκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηθήο 

("paperless companies"). 

Ζ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ηδέα κε θχξην άμνλα ηελ πξνζθνξά πνηνηηθψλ 

ππεξεζηψλ ρακεινχ θφζηνπο δελ ζηακάηεζε εδψ, αιιά ηνλ νδήγεζε ην 

1998 ζηελ ίδξπζε ηνπ Νκίινπ ηεο Easy Group, ν νπνίνο απνηειείηαη απφ 

δεθαεπηά εηαηξείεο κε ην brand name “Eazy” θαη ζηεξίδεηαη ζηελ αλάπηπμε 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ηδεψλ, φπσο ην Easy Car, Easy Office, easy Bus, easy 

Hotel θ.α. (Βηνγξαθία Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ). 

Ρν 2000, ε εηαηξεία εηζήρζε ζην Σξεκαηηζηήξην ηνπ Ινλδίλνπ (LSE) θαη 

ζήκεξα ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ παξακέλεη ν κεγαιχηεξνο κέηνρνο ηεο 

εηαηξίαο, θαη είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ν ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επσλπκίαο (Easy). 

Ρν 2001 ε Easy Jet γίλεηαη µέινο ηεο «The airline Group», µαδί µε 

άιιεο 7 αεξνπνξηθέο εηαηξίεο (British Airways, Britannia, Airtours, British 

Midland, JMC, Monarch θαη Virgin Atlantic), φπνπ ηεο αλαηέζεθε ν έιεγρνο 

ησλ Βξεηαληθψλ  αεξνπνξηθψλ γξαµµψλ γηα 30 ρξφληα. Ρν 2002 

ζπγρσλεχζεθε ε εηαηξεία κε ηε GoFly µε ζθνπφ λα δεµηνπξγήζνπλ ηελ 

θπξίαξρε αεξνπνξηθή εηαηξία ραµεινχ θφζηνπο ζηελ Δπξψπε. Ζ 

ζπγρψλεπζε ησλ δχν εηαηξηψλ επέθεξε ηερλνινγηθά πξνβιήµαηα, φπσο ε 

µε χπαξμε ινγηζµηθνχ θαη hardware. Ιχζε απνηέιεζε ην Centennial 

Discovery έλα λέν κνληέιν ηεο Microsoft, φπνπ βνήζεζε ζηνλ έιεγρν ησλ 
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ιεηηνπξγηψλ πνπ επηηξέπεη ηε ζχγθξηζε ηνπ ηη έρεη θαη ηηο πξαγµαηηθέο 

αλάγθεο ηεο εηαηξίαο (Ξελειφπε Καξθέιινπ, 2010). 

Ρν 2004 ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηβαηψλ ηεο 

εηαηξείαο, ν νπνίνο είρε μεπεξάζεη ηνπο 20 εθ. Ρν 2005, ε Easy Jet αλέζεζε 

ζηελ εηαηξεία Savvis ην πιεξνθνξηαθφ ηεο ζχζηεµα, δίλνληάο ηεο έηζη ηελ 

δπλαηφηεηα λα αζρνιεζεί απνθιεηζηηθά µε ηελ πξνζηηζέµελε αμία ηεο 

επηρείξεζεο. Ζ Savvis εγγπάηαη ζηελ Easy Jet ηελ αζθάιεηα ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπζηεκάησλ ηεο θαη πξνζθέξεη θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο κέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα, ππνζηεξίδνληαο ην ζχζηεκα ηδηαίηεξα 

ζε πεξηφδνπο απμεκέλεο θίλεζεο. Δπίζεο, ε Savvis αλαιακβάλεη θαζεκεξηλά 

δηαρεηξηζηηθά ζέκαηα φπσο emails, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζην server θαη 

δηαρεηξίδεηαη ηηο κειινληηθέο επελδχζεηο ηεο εηαηξείαο ζηνλ ηνκέα ησλ 

ειεθηξνληθψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (e-Δπηρεηξείλ, 2008). 

Κε απηή ηε ζπλεξγαζία ε Easy Jet ηνπνζεηήζεθε ζηελ θνξπθή ησλ 

ζπλαγσληζηψλ ζηελ Δπξψπε. Ήηαλ ε πξψηε ζηελ βηνµεραλία ησλ 

αεξνγξαµµψλ πνπ πηνζέηεζε ην ζπµβαηηθφ µνληέιν, ζχµθσλα µε ην νπνίν 

πιεξψλεη ηηο ππεξεζίεο βαζηδφµελν ζηνλ αξηζµφ ησλ ηαμηδησηψλ, µε ην 

θφζηνο αλά επηβάηε λα µεηψλεηαη φζν νη επηβάηεο απμάλνληαη (Ξελειφπε 

Καξθέιινπ, 2010). 

Ρν 2006, ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ ηηκήζεθε απφ ηε Βαζίιηζζα Διηζάβεη 

Β΄ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα. Ρνλ ίδην ρξφλν 

αλαθνίλσζε απφ ηελ Αζήλα ην λέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα ηεο εηαηξείαο 

Easy Cruise. Ξξφθεηηαη γηα δηείζδπζε ζηνλ ρψξν ηεο θξνπαδηέξαο, γηα 

επηαήκεξεο θξνπαδηέξεο ζηε Κεζφγεην, κε ζηφρν θπξίσο ηνπο λένπο πνπ δελ 

επηζπκνχλ λα μνδέςνπλ πνιιά ρξήκαηα. Ρν επηρεηξεκαηηθφ απηφ ζρέδην 

βαζίζηεθε ζε ζπληαγή πνπ εθαξκφζηεθε ζηελ Δasy Jet γηα ηηο θξαηήζεηο 

ησλ ζέζεσλ (Πάββαο Λ. Αζαλαζίνπ, 2008) 

Ρν 2008 ε Easy Jet αλαθεξχζζεηαη σο ε έθηε κεγαιχηεξε αεξνπνξηθή 

εηαηξεία ζηελ Δπξψπε. 

Πήκεξα, ε easy jet είλαη κία απφ ηηο κεγαιχηεξεο αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο ηεο Δπξψπεο κε ζηφιν 180 αεξνπιάλσλ θαη πεξηζζφηεξεο απφ 

400 δηαδξνκέο ζε 26 ρψξεο, ελψ 45 εθαηνκκχξηα επηβάηεο απνιακβάλνπλ 

θάζε ρξφλν ηηο πηήζεηο πνπ πξνζθέξεη (Βηνγξαθία Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ). 
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Ξέξα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ έξγν, ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ 

πξνρψξεζε ζηελ ίδξπζε ελφο θηιαλζξσπηθνχ ηδξχκαηνο πνπ θέξεη ην φλνκά 

ηνπ (Stelios Philanthropic Foundation) θαη έρεη σο ηνκείο δξάζεηο ηελ 

παηδεία, ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην πεξηβάιινλ. Ππγθεθξηκέλα, κέζσ ηνπ 

ηδξχκαηνο έρεη δεζκεπηεί λα ρνξεγήζεη ζπλνιηθά 200 ππνηξνθίεο κέζα ζε 

δηάζηεκα 10 εηψλ, ζε θνηηεηέο ηδηαίηεξα απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Θχπξν πνπ 

επηζπκνχλ λα παξαθνινπζήζνπλ πξνπηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο 

ζηα παλεπηζηήκηα ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Δπίζεο, ζε εηήζηα βάζε ρνξεγεί 

ηξία βξαβεία γχξσ απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε Διιάδα, Θχπξν θαη 

Κεγάιε Βξεηαλία, ην θαζέλα κε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα βξάβεπζεο θαη 

ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ζθνπφ (Βηνγξαθία Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ). 

 

 

4.2.3. ΘΑΗΛΝΡΝΚΗΔΠ ΡΖΠ EASY JET 

 

Ζ Easy Jet κεηακφξθσζε ηελ επξσπατθή αεξνπνξηθή βηνκεραλία, 

θάλνληαο ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα πξνζηηά γηα φινπο. Ν ηδηνθηήηεο ηεο 

εηαηξείαο, Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ ζέιεζε λα ηελ δηαθνξνπνηήζεη απφ ηηο 

άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αθνινπζψληαο νξηζκέλεο θαηλνηνκίεο. 

Αξρηθά εζηίαζε ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. Θαηήξγεζε 

πεξηηηέο πνιπηέιεηεο θαη ήιεγμε πξνζεθηηθά ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Απηφ 

είρε σο απνηέιεζκα λα θαηαθέξεη λα πξνζθέξεη πηήζεηο κε πνιχ θαιή ζρέζε 

ηηκήο-αμίαο. Νη ηηκέο πνιιέο θνξέο δελ αλέξρνληαη παξά ζε έλα θιάζκα ησλ 

ηηκψλ πνπ πξνζθέξνπλ άιιεο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Νη ηηκέο παξακέλνπλ 

ρακειέο γηα αξθεηνχο ιφγνπο πνπ αλαιχνληαη παξαθάησ. 

Ζ Easy Jet δηαηεξεί ρακειφ επίπεδν ηηκψλ εμαηηίαο ηεο κε έθδνζεο 

ηππσκέλσλ εηζηηεξίσλ. Ρν κφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πεηάμεη θαλείο είλαη ην 

δηαβαηήξηφ ηνπ θαη ηνλ θσδηθφ ηεο θξάηεζεο. Ζ ηαθηηθή απηή δηεπθνιχλεη 

ηνπο επηβάηεο, πνπ δελ αλεζπρνχλ γηα ηελ παξαιαβή ησλ εηζηηεξίσλ ηνπο 

πξηλ ηαμηδέςνπλ, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο 

Easy Jet (Easy Jet).  
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Δπίζεο, ε Easy Jet ειαρηζηνπνηεί ην θφζηνο ηεο εθφζνλ δελ 

ζπλεξγάδεηαη κε ηαμηδησηηθνχο πξάθηνξεο θαη πξαθηνξεία. Ξξνηηκάεη νη 

πειάηεο λα αγνξάδνπλ ηα εηζηηήξηά ηνπο κέζσ ηνπ internet ή ηειεθσλψληαο  

απεπζείαο ζηελ εηαηξεία, ζην ηειέθσλν πνπ είλαη γξακκέλν επάλσ ζηηο 

αηξάθηνπο ησλ αεξνπιάλσλ ρξεψλνληαο ην αληίηηκν ηνπ εηζηηεξίνπ ηνπο 

ζηελ πηζησηηθή ηνπο θάξηα. Ζ θαηάξγεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε πξάθηνξεο 

αιιά θαη ε κε έθδνζε ηνπ εηζηηεξίνπ κεηψλεη ην θφζηνο ηεο ηηκήο ηνπ 

εηζηηεξίνπ θαηά 25%.  

Άιιε ζεκαληηθή πεξηθνπή ζηελ νπνία πξνέβεη ε Easy Jet γηα ηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο ησλ αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ ηεο είλαη ηα γεχκαηα ζηε δηάξθεηα 

ησλ πηήζεσλ. Ζ πξνεηνηκαζία ησλ γεπκάησλ, ε κεηαθνξά θαη ην πξνζσπηθφ 

πνπ απαηηείηαη γηα ην ζεξβίξηζκα έρνπλ σο απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ 

αθξηβφηεξεο πηήζεηο. Νη επηβάηεο ηεο Easy Jet έρνπλ ηελ επηινγή λα 

αγνξάζνπλ πνηά ή ζλαθο απφ ην EasyKiosk, κέζα ζην αεξνπιάλν. Νη 

αληηδξάζεηο ησλ πειαηψλ επηβεβαηψλνπλ φηη νη επηβάηεο δελ επηζπκνχλ έλα 

γεχκα ζην αεξνπιάλν θαηά ηε δηάξθεηα κίαο πηήζεο, αιιά πξνηηκνχλ λα 

πιεξψζνπλ ηελ πηήζε θζελφηεξα θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηεο 

αγνξάο πνηψλ ή ζλαθο, εάλ ην επηζπκνχλ (Easy Jet). 

Δπηπξφζζεηα, γίλεηαη απφ ηελ Easy Jet πην απνδνηηθή ρξήζε ησλ 

αεξνδξνκίσλ. Ζ εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί θχξηα αεξνδξφκηα πξννξηζκνχ ζε φιε 

ηελ Δπξψπε, ηα νπνία έρνπλ πςειά ηέιε. Δληνχηνηο ρξεζηκνπνηεί ηνλ ζηφιν 

ηεο πνιχ απνηειεζκαηηθά θαη εμνηθνλνκεί ρξήκαηα απφ απηά δηαηεξψληαο 

ηνπο ρξφλνπο δηεθπεξαίσζεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ζην έδαθνο θαηά κέζν 

φξν ζηα 25 ιεπηά. Δπίζεο, επηζπλάπηεη ζπκθσλίεο πξννδεπηηθά κεηνχκελσλ 

ηειψλ κε ηα αεξνδξφκηα. Κε ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην έδαθνο 

ε Easy Jet κπνξεί λα εθηειεί επηπιένλ πηήζεηο ζηηο πνιπζχρλαζηεο 

δηαδξνκέο, κεγηζηνπνηψληαο έηζη ην βαζκφ ρξήζεο ησλ αεξνζθαθψλ ηεο 

(Easy Jet) . 

Αθφκε ε εηαηξεία θαηαθέξλεη λα θξαηά ρακειά ηα λαχια, επεηδή κπνξεί 

λα εθκεηαιιεπηεί ηελ θαιχηεξε ρξήζε θαπζίκσλ θαη ην ρακειφ θφζηνο 

ζπληήξεζεο, εμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη εθηειεί ηηο πηήζεηο ηεο κε θαηλνχξηα 

αεξνζθάθε (είλαη απφ ηα λεφηεξα ζηνλ θφζκν). 
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Κηα άιιε ελέξγεηα ηεο Easy Jet είλαη ε θαηάξγεζε ησλ θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ. Πηα αεξνπιάλα ηεο δελ ππάξρνπλ business ζέζεηο κε 

απνηέιεζκα λα εμππεξεηείηαη πεξηζζφηεξνο θφζκνο θαη λα εθδίδνληαη 

πεξηζζφηεξα εηζηηήξηα. Δπίζεο νη ζέζεηο δελ είλαη αξηζκεκέλεο ζην 

αεξνζθάθνο, ζπλεπψο κπνξεί λα θαζίζεη θάπνηνο φπνπ επηζπκεί. Ζ επηβίβαζε 

ζην αεξνζθάθνο πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηε ζεηξά πνπ νη επηβάηεο 

έρνπλ παξαδψζεη ηηο απνζθεπέο ηνπο θαη έρνπλ παξαιάβεη ηηο θάξηεο 

επηβίβαζεο. Άξα, γηα ηελ θαιχηεξε επηινγή ζέζεο, απαηηείηαη ε έγθαηξε 

άθημε ζην αεξνδξφκην. Έηζη, ηδηαίηεξα ζηηο ζχληνκεο πηήζεηο, φιεο απηέο νη 

πεξηθνπέο επηηξέπνπλ κηα ζεκαληηθή κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ (Easy 

Jet).  

Ρν θζελφ αεξνπνξηθφ εηζηηήξην δελ είλαη βέβαηα επηλφεζε ηνπ ηδξπηή 

ηεο easy jet, Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ. Απιψο, ν πξνηθηζκέλνο λεαξφο 

επηρεηξεκαηίαο αθνινχζεζε ηα βήκαηα ησλ ΖΞΑ πνπ εηζήγαγαλ ην πλεχκα 

ηεο θηιειεπζεξνπνίεζεο ζηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ηψξα θαη νη Δπξσπαίνη αξρίδνπλ λα πεηνχλ θζελά. Βέβαηα πξνζπάζεηεο 

έγηλαλ θαη ζην παξειζφλ κε πην γλσζηή ηνπ Φξέληη Ιέηθεξ, πνπ σο πξφεδξνο 

ηεο (ηφηε θξαηηθήο) British Airways επερείξεζε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

'70 λα θαζηεξψζεη ηνλ θζελφ αεξνπνξηθφ λαχιν. Όκσο απηή ε πξνζπάζεηα 

δελ απέδσζε θαζψο ελαληηψζεθαλ φιεο νη αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Ν Πηέιηνο 

Σαηδεησάλλνπ, πνπ δειψλεη ζαπκαζηήο ηνπ Ιέηθεξ, απέδεημε φηη κπνξεί λα 

πεηχρεη θαηαθέξλνληαο απηφ πνπ δελ θαηάθεξε ην ίλδαικά ηνπ. Ρψξα απηφ 

πνπ παξαηεξείηαη είλαη φηη ηηο θηλήζεηο ηεο Easy Jet ηηο αθνινπζνχλ θαη 

άιιεο εηαηξείεο. Ήδε ε Virgin Atlantic επηρεηξεί θάηη αλάινγν, αθφκε θαη ε 

British Airways πξνο ηα εθεί πξνζαλαηνιίδεηαη (Όιπκπνο Ρζεθνχξαο, 1997).  

Θαηλνηνκία απνηειεί θαη ν κε θαζνξηζκφο επηηξεπφκελνπ βάξνπο ζηε 

ρεηξαπνζθεπή. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κε παξάδνζεο κίαο 

ρεηξαπνζθεπήο αλεμαξηήησο βάξνπο, αξθεί λα κπνξεί λα ηε ζεθψζεη ν 

επηβάηεο. Θαηά απηφ ηνλ ηξφπν εμνηθνλνκείηαη ρξφλνο θαηά ηελ άθημε ζην 

αεξνδξφκην πξννξηζκνχ θαη δηεπθνιχλνληαη νη γξήγνξνη ηαμηδηψηεο. 
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4.2.4. ΞΑΟΝΠΗΑ ΡΖΠ EASY JET ΠΡΖΛ ΔΙΙΑΓΑ 

 

Δληζρπκέλε είλαη ε παξνπζία ηεο Easy Jet θαη ζηελ ειιεληθή αγνξά. Ζ 

Easy Jet απφ ην 1998 πνπ μεθίλεζε ηελ πξψηε ηεο πηήζε ζηελ Διιάδα κε 

πξννξηζκφ ηελ Αζήλα, παξνπζηάδεη δηαξθή θαη ζηαζεξή αλάπηπμε. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη κφιηο ηελ ηειεπηαία δηεηία νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο Easy Jet 

παξνπζίαζαλ αχμεζε 120%, κε ζπλνιηθφ αξηζκφ κεηαθεξζέλησλ επηβαηψλ 

ζην αληίζηνηρν δηάζηεκα 2.772.007 απφ θαη πξνο ηελ Διιάδα. 

Ν Πηέθαλνο Βαθηξηδήο, Regional Operations Manager ηεο EasyJet 

δήισζε ζρεηηθά: "Ζ ηζρπξή παξνπζία θαη ζέζε ηεο Easy Jet ζηελ Διιάδα 

απφ ην 1998, είλαη θαηαιπηηθή γηα ηε ζηήξημε θαη δηαξθή ελίζρπζε ηνπ 

Διιεληθνχ ηνπξηζκνχ ζην ζχλνιφ ηνπ. Κε ζεκαληηθφ αξηζκφ απεπζείαο 

ζπλδέζεσλ πξνο δέθα ειιεληθέο πφιεηο θαη δεκνθηιείο ηνπξηζηηθνχο 

πξννξηζκνχο (Κχθνλνο, Οφδνο, θ.α.), δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε εθαηνκκχξηα 

επηζθέπηεο απφ 11 επξσπατθέο πφιεηο, λα επηζθεθζνχλ ηελ Διιάδα κε 

αζθάιεηα, άλεζε θαη πνιχ αληαγσληζηηθέο ηηκέο".  

Θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο ε εηαηξεία πξνζζέηεη λένπο 

πξννξηζκνχο πξνο λεζηά. Φέηνο πξφζζεζε ηξεηο πξννξηζκνχο, ηα Σαληά, ηε 

Εάθπλζν θαη ηελ Θσ πνπ ζπλδένληαη απεπζείαο κε ην Ινλδίλν. Θάζε 

θαινθαίξη ε εηαηξεία επειπηζηεί ν αξηζκφο ησλ επηβαηψλ ηεο λα απμάλεηαη 

θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν απφ θαη πξνο ηε λεζηψηηθε Διιάδα (ΔΚΔΑ, 2010).  

Δπίζεο, ε easy Jet πξαγκαηνπνηεί, ζε δσδεθάκελε βάζε, ηαθηηθά 

δξνκνιφγηα απφ Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε. Ππγθεθξηκέλα, εμππεξεηεί έμη 

πξννξηζκνχο ζηελ Αζήλα, απφ θαη πξνο Ινλδίλν, Ξαξίζη, Βεξνιίλν, Κηιάλν, 

Οψκε, Κάληζεζηεξ θαη έμη πξννξηζκνχο ζηε Θεζζαινλίθε, απφ θαη πξνο 

Ινλδίλν, Κηιάλν, Βεξνιίλν, Ληφξηκνπλη, Βαζηιία. 
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4.2.5. ΑΞΝΠΡΝΙΖ ΡΖΠ EASY JET 

 

H easy jet έρεη σο θχξηα απνζηνιή ηεο ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ 

ηεο ρσξίο επηπιένλ επηβαξχλζεηο. Δλδηαθέξεηαη λα πξνζθέξεη ζηνπο 

θαηαλαισηέο αζθαιείο αεξνπνξηθέο πηήζεηο απφ ηελ έλαξμή ηνπο σο ην 

ηέινο ηνπο. Δπίζεο, λα παξέρεη έλα ζηαζεξφ θαη αμηφπηζην πξντφλ ζε ηηκέο 

ζηηο νπνίεο κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη ηηο παξαπάλσ επηδηψμεηο ηεο πξνζπαζεί λα 

αμηνπνηήζεη ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ηεο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν θαη 

λα εγθαζηδξχζεη κφληκεο ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο ηεο. Κε φιεο απηέο 

ηηο πξνζπάζεηεο ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ επηδηψθεη λα νδεγήζεη ηελ εηαηξεία 

ηνπ ζηελ θνξπθή ησλ αεξνπνξηθψλ εηαηξεηψλ ζηελ Δπξψπε, κε ηα 

πςειφηεξα θέξδε (e-Δπηρεηξείλ, 2008).  

 

 

4.2.6. ΓΛΑΡΑ ΠΖΚΔΗΑ – ΑΓΛΑΡΑ ΠΖΚΔΗΑ ΡΖΠ EASY JET 

 

 

 

Αμηνινγψληαο ηελ εηαηξεία ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη παξνπζηάδεη 

δπλαηά ζεκεία ηα νπνία ηεο πξνζδίδνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κε 

απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεη ηηο απεηιεηηθέο θηλήζεηο άιισλ εηαηξεηψλ, αιιά 

θαη αδπλακίεο, νη νπνίεο ηηο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε θαη 

ζηελ θεξδνθνξία. 

Ζ easy jet απφ ηελ ίδξπζή ηεο έσο θαη ζήκεξα έρεη θαηαθέξεη λα 

ελδπλακψζεη ηε ζέζε ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ αεξνκεηαθνξψλ, φρη γηα ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη, αιιά γηα ηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ ηεο. Κε ηηο 

κεζνδεπκέλεο θηλήζεηο πνπ αθνινχζεζε απέθηεζε αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη έηζη θαηφξζσζε λα θαηαθηήζεη ηζρπξή ζέζε ζηηο 

αεξνκεηαθνξέο. Δπηθεληξψζεθε θπξίσο ζε πειάηεο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα 

θηελά θαη γξήγνξα ηαμίδηα, πνπ δελ δίλνπλ ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ Γη’ απηφ κείσζε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο (πρ. 
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θαηάξγεζε θαγεηνχ ζηηο πηήζεηο), αχμεζε ηνλ αξηζκφ ησλ ζέζεσλ ζηα 

αεξνπιάλα, θαηαξγψληαο ηηο business ζέζεηο, θαη επηπιένλ αχμεζε ηνλ 

αξηζκφ ησλ πηήζεσλ ηνπ θάζε αεξνπιάλνπ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο 

ηεο αιιά θαη γηα λα ηνπο απμήζεη (Easy Jet).  

Γπλαηφ ζεκείν ηεο εηαηξείαο απνηειεί ε νηθνλνµηθή επηθάλεηα ησλ 

µεηφρσλ ηεο θαη ε ζπλερφµελε θεξδνθνξία ηεο. Ρν πιενλέθηεκα πνπ απνθηά 

ε Easy Jet κε ηελ νηθνλνµηθή επηθάλεηα ησλ µεηφρσλ ηεο είλαη φηη 

εμαζθαιίδεη ζρεηηθά θζελνχο ρξεµαηννηθνλνµηθνχο πφξνπο, µέζσ ηνπ 

ρξεµαηνπηζησηηθνχ ζπζηήµαηνο. Δπίζεο, ε ζπλερφκελε θεξδνθνξία ηεο, ηεο 

επηηξέπεη λα δηαζέηεη πςειή ξεπζηφηεηα θαη λα πξαγµαηνπνηεί λέεο 

επελδχζεηο. Ζ πςειή ξεπζηφηεηά ηεο εκπνδίδεη ηηο άιιεο αληαγσλίζηξηεο 

εηαηξείεο λα ζηξαθνχλ ζε πφιεκν ηηκψλ θαη έηζη, απνζαξξχλεη θαη λένπο 

αληαγσληζηέο λα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν.  

Πηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ηελ εηαηξεία 

ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε, ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζε 

άιινπο ρψξνπο γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαμηδηνχ. Ζ ζπλεξγαζία κε 

αιπζίδεο μελνδνρείσλ, εζηηαηνξίσλ, ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ θάλεη ηελ 

εηαηξεία αθφκε πην πξνζηηή θαη δειεαζηηθή. Κε απηφ ηνλ ηξφπν ζπλδπάδνληαη 

ηα θζελά εηζηηήξηα κε θζελά μελνδνρεία, απηνθίλεηα, εζηηαηφξηα θαη έηζη 

ηθαλνπνηνχληαη νη πειάηεο θαζψο εμππεξεηνχληαη γξήγνξα θαη νηθνλνκηθά ζε 

πνιινχο ηνκείο (Easy Jet). 

Ζ Easy Jet παξνπζηάδεη θαη αδχλακα ζεκεία ηα νπνία δπζθνιεχνπλ ηε 

κεγαιχηεξε επέθηαζή ηεο. Έλα απφ απηά είλαη ε αδπλακία ζηφρεπζεο ζε 

πειάηεο, πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηεο 

εηαηξείαο. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο κε παξνρήο ππεξεζηψλ πςειήο 

πνηφηεηαο. πάξρεη κία κεγάιε νκάδα αλζξψπσλ, ε νπνία πξνηηκά λα ηεο 

πξνζθέξνληαη επηπιένλ ππεξεζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, ρσξίο λα 

ππνινγίδεη ηελ επηβάξπλζε ηεο ηηκήο ηνπ εηζηηεξίνπ. Ππλεπψο, κε ηελ θίλεζε 

απηή ε Easy Jet ράλεη πειάηεο πνπ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνζθέξνπλ 

πςειά πεξηζψξηα θέξδνπο ζηε εηαηξεία. 

Δπηπιένλ, ε εηαηξεία θαηαθέξλεη λα είλαη αλαγλσξίζηκε ζε έλα κέξνο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Αδπλαηεί λα πξνζειθχζεη άηνκα κεγάιε ειηθίαο γηα ην ιφγν 

φηη νη πεξηζζφηεξνη δελ είλαη εμνηθεησκέλνη κε ην internet θαη δελ 

ρξεζηκνπνηνχλ πηζησηηθή θάξηα ζηηο αγνξέο ηνπο. Άιιεο αδπλακίεο είλαη ε 
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πεξηνξηζκέλε επηινγή πξννξηζκψλ θαη ε έιιεηςε ηαθηηθψλ δξνκνινγίσλ γηα 

αξθεηέο πηήζεηο.  

 

 

 

4.2.7. ΔΘΑΗΟΗΔΠ- ΑΞΔΗΙΔΠ ΓΗΑ ΡΖΛ EASY JET 

 

 

 

Ζ Easy Jet ζηε δξαζηεξηφηεηά ηεο δέρεηαη επίζεο επθαηξίεο θαη απεηιέο, 

νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ ην εμσηεξηθφ ηεο πεξηβάιινλ θαη επεξεάδνπλ 

άκεζα ηε ιεηηνπξγία ηεο. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη αιιαγέο ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία απνηεινχλ 

ζεκαληηθή επθαηξία γηα ηελ Easy Jet. Ρα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξνχληαη 

ζπλερψο δπζκελείο αιιαγέο ζηελ νηθνλνκία. Απηή ε εμέιημε ζηελ νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, παξφιν πνπ πιήηηεη ζεκαληηθά ηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα θαη φρη 

κφλν, δεκηνπξγεί ψζεζε ζηελ εηαηξεία γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηεο γηα ην 

ιφγν φηη νη πειάηεο ζηξέθνληαη ζε εηαηξείεο ρακειήο ηηκνιφγεζεο, 

αςεθψληαο ηηο πνιπηειείο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ άιιεο εηαηξείεο. 

Δπίζεο, δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ Easy Jet γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε, 

θαζψο νη παξαδνζηαθέο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο αδπλαηνχλ λα ηελ 

αληαγσληζηνχλ ζηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο, γηα ην ιφγν φηη επηβαξχλνληαη 

πνιχ κε επηπιένλ θφζηε φπσο θφξνπο αεξνδξνκίσλ, εθφζνλ επηιέγνπλ ηα 

πην θεληξηθά αεξνδξφκηα (ζε αληίζεζε κε ηελ Easy Jet), έμνδα δηαθήκηζεο, 

δηαηήξεζεο ησλ γξαθείσλ ηνπο θαη άιισλ. 

Υζηφζν, ε Easy Jet δέρεηαη θαη νξηζκέλεο απεηιέο. Πεκαληηθή απεηιή 

απνηειεί ε εκθάληζε λέσλ αληαγσληζηψλ ζηνλ θιάδν αιιά θαη ε έληαζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ πθηζηάκελσλ εηαηξεηψλ. Δλδερφκελε παξνπζία 

εηαηξεηψλ κε παξνρή ησλ ίδησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Easy Jet ζα 

πξνθαιέζεη κεγάιν πιήγκα ζηελ εηαηξεία, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ εζφδσλ 

ηεο. Βέβαηα, ν θίλδπλνο εηζρψξεζεο ζηνλ θιάδν ηελ πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε, 

ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο, δηφηη νη θξαγκνί 

εηζφδνπ είλαη αξθεηά πςεινί κε απνηέιεζκα ν αεξνπνξηθφο θιάδνο λα κελ 

είλαη ειθπζηηθφο. Όζνλ αθνξά ηηο πθηζηάκελεο εηαηξείεο επηθξαηεί 
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αληαγσληζηηθφ θιίκα, γεγνλφο πνπ δελ δίλεη πεξηζψξηα γηα αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ θαη ζπλεπψο θαη ησλ θεξδψλ ηεο. 

Δπίζεο, ε Easy Jet απεηιείηαη απφ ηελ αχμεζε ησλ ηηµψλ ησλ θαπζίµσλ. 

Ζ ηάζε πνπ ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ 

θαπζίκσλ ζα έρεη σο ζπλέπεηα λα πξνρσξήζεη ε εηαηξεία ζε αχμεζε ησλ 

ηηκψλ ησλ εηζηηεξίσλ. Πε πεξίπησζε πνπ δελ αθνινπζήζεη απηή ηελ θίλεζε 

ηφηε ε εηαηξία ζα έρεη σο απνηέιεζµα ηε µείσζε ησλ πειαηψλ ηεο θαη θαη’ 

επέθηαζε ησλ θεξδψλ ηεο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΞΔΚΞΡΝ 

 

5.ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ 

 

 

       Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε δηαπηζηψλεηαη φ,ηη ε αλάπηπμε θαη ε 

εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο ζπλαληά ζεκαληηθά 

εκπφδηα. Ρα εκπφδηα ηεο θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, νη νπνίεο είλαη ηα εζσηεξηθά εκπφδηα, ηα εμσηεξηθά εκπφδηα θαη 

απηά πνπ νθείινληαη ζε νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο. Ρα εζσηεξηθά εκπφδηα 

πξνέξρνληαη απφ ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο επηρείξεζεο θαη γίλνληαη 

αξρηθά αληηιεπηά απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο. Ρα εκπφδηα απηήο ηεο 

θαηεγνξίαο είλαη ν θφβνο πνπ αηζζάλνληαη νη άλζξσπνη ηεο επηρείξεζεο απφ 

κία πηζαλή απνηπρία, ε παξαδνζηαθή δνκή ησλ επηρεηξήζεσλ, δειαδή ε 

δηαηήξεζε ηνπ κηθξνχ κεγέζνπο ηνπο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε έλα ή ην πνιχ δχν άηνκα, ν εζσζηξεθήο ραξαθηήξαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ νδεγεί ζε απνκφλσζε θαη απνθπγή ησλ 

ζπλεξγαζηψλ, ε έιιεηςε εηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαηάιιεινπ 

γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη ην δπζκελέο εζσηεξηθφ θιίκα ηεο 

επηρείξεζεο. 

Ρα εμσηεξηθά εκπφδηα νθείινληαη ζε παξάγνληεο εθηφο ηεο επηρείξεζεο. 

Ρέηνηνπ είδνπο εκπφδηα αθνξνχλ θπξίσο ηνλ θαθφ ζπληνληζκφ πνπ κπνξεί λα 

ππάξρεη ζην θξάηνο, φζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζηελ έξεπλα 

θαη ζηελ ηερλνινγία. Δπίζεο, αθνξνχλ ην δπζκελέο λνκηθφ θαη θαλνληζηηθφ 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν θαηά θχξην ιφγν δεκηνπξγεί πςειφ θφζηνο έθδνζεο 

θαη δηαηήξεζεο ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. 

Νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο πνπ ζπκβάινπλ αξλεηηθά ζηελ θαηλνηνκηθή 

πξνζπάζεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ην ππεξβνιηθά πςειφ θφζηνο 

πινπνίεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ λέσλ ηδεψλ ηνπο, ε έιιεηςε πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο, ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

απφζβεζε ησλ θαηλνηνκηψλ θαη ην δπζκελέο θνξνινγηθφ πεξηβάιινλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ θαηλνηνκνχλ.   

Ππλεπψο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο θξίλεηαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε ε θαηαπνιέκεζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ. Ρα εζσηεξηθά 

εκπφδηα απνηεινχλ ηνλ θπξίαξρν παξάγνληα αλαζηνιήο ηεο θαηλνηνκηθήο 
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δξαζηεξηφηεηαο, γη’ απηφ  θαη απαηηείηαη αξρηθά ε αληηκεηψπηζή ηνπο κε ηελ 

άκεζε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα απνδεζκεπηνχλ 

απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ραξαθηήξα, απνλέκνληαο δξαζηεξηφηεηεο ζε 

πεξηζζφηεξα άηνκα θαη αλαπηχζζνληαο ηελ νκαδηθφηεηα, λα μεπεξάζνπλ ηελ 

εζσζηξέθεηα θαη λα αλαπηχμνπλ ζπλεξγαζίεο κε άιιεο επηρεηξήζεηο, λα 

αλαιακβάλνπλ επηρεηξεκαηηθά ξίζθα, λα αλαπηχζζνπλ ηελ θαηλνηνκηθή 

θνπιηνχξα, ραξαθηεξηζηηθά ηεο νπνίαο είλαη ν πεηξακαηηζκφο, ε απνδνρή 

ησλ απνηπρηψλ, ε ελζάξξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιήςε πξσηνβνπιηψλ 

θαη ε αλαγλψξηζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο.  

Πεκαληηθφο πξέπεη λα είλαη θαη ν ξφινο ηνπ θξάηνπο γηα λα 

μεπεξαζηνχλ ηα εμσηεξηθά εκπφδηα θαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο. Έηζη, 

επηβάιιεηαη ε παξέκβαζή ηνπ γηα ηελ κείσζε ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ θφζηνπο, 

γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο ζηαζεξνχ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή θαηαλνκή ησλ δαπαλψλ ζηελ έξεπλα θαη ζηελ ηερλνινγία 

θαη γηα ηελ αχμεζε ησλ θνλδπιίσλ κέζσ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξνγξακκάησλ, γηα ηε δεκηνπξγία ελφο επλντθνχ θνξνινγηθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ θαηλνηνκία ψζηε λα κελ επηβαξχλνληαη νη 

επηρεηξεκαηίεο κε επηπιένλ θφζηε θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αξρηθήο 

θαηάξηηζεο ησλ λέσλ αιιά θαη γηα ηελ παξνρή ζπλερνχο θαηάξηηζεο ζηνπο 

εξγαδνκέλνπο. Θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο δεκηνπξγνχληαη νη 

πξνυπνζέζεηο επφδσζεο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαζψο θαη επηβίσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε έλα δηεζλέο αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ.  

  Υζηφζν, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε 

είλαη θαη ε γλψζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη ν 

ζσζηφο ηξφπνο επηινγήο ηνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κπνξεί 

λα πξνέξρεηαη είηε απφ ίδηεο πεγέο είηε απφ μέλεο θαη ε επηινγή ηεο γίλεηαη 

κε βάζε ην θεθάιαην πνπ απαηηείηαη, ην ζηάδην πνπ βξίζθεηαη ε επηρείξεζε, 

ηηο δπλαηφηεηέο ηεο. Νη ίδηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηιακβάλνπλ ηα 

πξνζσπηθά θεθάιαηα ηνπ επηρεηξεκαηία ή ηεο επηρεηξεκαηηθήο νκάδαο, ηα 

θεθάιαηα ζπνξάο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ αξρηθνχ 

πξντφληνο, ηα θεθάιαηα απφ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο, θαη ηα 

θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ. Νη μέλεο πεγέο πεξηιακβάλνπλ ην 

νηθνγελεηαθφ θεθάιαην, ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, ηε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε, 

ην Δζληθφ Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, ηε Λέα 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά, ηε Θεξκνθνηηίδα επηρεηξήζεσλ, ηηο επηδνηήζεηο απφ 
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εζληθνχο θαη επξσπατθνχο πφξνπο θαη ηηο επξσπατθέο ρξεκαηνδνηηθέο 

πξσηνβνπιίεο Jeremie θαη Jasmine.          

      Κε ηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Γηψξγνπ 

Θνξξέ θαη ηνπ Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ ζην ηέηαξην θεθάιαην δηαπηζηψλεηαη 

φηη ην ζεσξεηηθφ κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο εθαξκφδεηαη ζηελ πξάμε. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ν Γηψξγνο Θνξξέο αλέπηπμε κία δξαζηεξηφηεηα δίλνληαο 

ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ ηνπ, ζηηο αλάγθεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ζην ζπλδπαζκφ ρακειψλ ηηκψλ θαη πνηφηεηαο. Θέιεζε λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηελ εηαηξεία ηνπ απφ ηηο άιιεο ηνπ θιάδνπ εθαξκφδνληαο 

δηάθνξεο θαηλνηνκίεο, θπξίσο ζηελ παξαγσγή  ησλ πξντφληψλ ηνπ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο πξψηε χιε θπζηθά ζπζηαηηθά, αιιά θαη ζηελ 

πξνψζεζε ηνπο. Ζ εθαξκνγή ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ ηνπ βξήθαλ απήρεζε 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο, θαζψο έδεημαλ ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζηα πξντφληα 

ηεο εηαηξείαο απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Δλψ, αξρηθά ν 

παξαγφκελνο αξηζκφο ησλ πξντφλησλ ηεο εηαηξείαο ήηαλ αξθεηά 

πεξηνξηζκέλνο, απμήζεθε ζηαδηαθά ζεκαληηθά. Δπίζεο, ζεκείσζε ζεακαηηθή 

επέθηαζε ησλ αγνξψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ κε ηα θέξδε ηεο λα απμάλνληαη 

θαηαθφξπθα.   

Βέβαηα, ε ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ. ζηελ πνξεία ηεο αληηκεησπίδεη εκπφδηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο. Δληνχηνηο, κε ηελ εκπεηξία θαη ηελ 

κεζνδηθφηεηα πνπ έρεη απνθηήζεη θαηαθέξλεη πνιιά απφ απηά λα ηα 

αληηκεησπίδεη θαη λα εληζρχεη ηελ θαηλνηνκηθή ηεο πξνζπάζεηα. Ρα εζσηεξηθά 

ηεο εκπφδηα, φπσο  ηνπο θφβνπο γηα απνηπρία, ηελ εζσζηξέθεηα, ηελ 

απφθηεζε εμεηδηθεπκέλνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηα αληηκεησπίδεη εθφζνλ 

δηαθαηέρεηαη απφ ηελ θαηλνηνκηθή θνπιηνχξα. Ζ επηρείξεζε έρεη αλήζπρν 

πλεχκα, πεηξακαηίδεηαη, απνδέρεηαη ηηο απνηπρίεο ηεο, επηιέγεη ζσζηά ηα 

άηνκα πνπ ηελ ζηειερψλνπλ θαη παξάγεη κε βάζε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο.       

Πεκαληηθφ εκπφδην ζηελ θαηλνηνκηθή ηεο πξνζπάζεηα είλαη θαη ε απαίηεζε 

ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη ηεο 

αλάπηπμεο. Ζ εμεχξεζε ρξεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ζε 

αλαπηπμηαθά εζληθά θαη επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Δπίζεο, ζπκκεηέρεη ζε 

επηρνξεγνχκελα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, θαζψο ε ρψξα καο δηαλχεη κηα ηδηαίηεξα δχζθνιε 

νηθνλνκηθή πεξίνδν θαη αληηκεησπίδεη ζηνλ θιάδν ησλ θαιιπληηθψλ ηδηαίηεξν 

αληαγσληζκφ.   
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Κε αλάινγν ηξφπν θηλήζεθε θαη ν Πηέιηνο Σαηδεησάλλνπ. Πηφρνο ηνπ 

ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη κία αεξνπνξηθή εηαηξεία δηαθνξεηηθή απφ ηηο άιιεο, 

παξέρνληαο εηζηηήξηα ρακεινχ λαχινπ. Δπηθεληξψζεθε ζηε ζηξαηεγηθή 

ηήξεζεο ρακεινχ θφζηνπο µε ηε µε παξνρή επηπξφζζεησλ ππεξεζηψλ θαη ηε 

δηαηήξεζε ρακειψλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαηαθέξλεη 

λα δηαηεξεί ραµειέο ηηµέο, νη νπνίεο είλαη αληαγσληζηηθέο ζηνλ θιάδν. Απηφ 

πνπ πέηπρε ηειηθά ν ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξείαο είλαη ε απφθηεζε ελφο 

ζπγθεθξηµέλνπ πειαηνινγίνπ πνπ ελδηαθέξεηε γηα ηελ ηηµή θαη φρη γηα ηηο 

επηπξφζζεηεο πνιπηειείο ππεξεζίεο. Άιισζηε, ην ζπγθεθξηκέλν πειαηνιφγην 

απνηειεί ηελ πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ θαηαλαισηψλ ηνπ 

θιάδνπ.  

Ζ Easy Jet επελδχεη ζπλερψο ζε λέεο ηερλνινγίεο, ελψ ηαπηφρξνλα 

επηρεηξεί λα µεηψλεη ηα θφζηε ηεο. Κε ηε δεµηνπξγία ζπλερψο λέσλ 

ηερλνινγηψλ ζηνρεχεη ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ εθηθηψλ επηινγψλ ζηνπο 

πειάηεο ηεο. Κε ιίγα ιφγηα ε Easy Jet έρεη θαηαθέξεη λα δηαθνξνπνηεζεί, 

γηαηί πξνζπαζεί ζπλέρεηα λα πξνβιέπεη ην µέιινλ, αληηδξά γξήγνξα ζηηο 

αιιαγέο αιιά θαη ηα ρηππήµαηα ηνπ αληαγσληζµνχ.  

Ξαξφια απηά, ε Easy Jet έρεη αδπλακίεο πνπ επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία 

αιιά θαη ηα θέξδε ηεο. Κε ηελ επηινγή έκπεηξνπ θαη εηδηθεπκέλνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ επηιχεη πνιιά απφ ηα πξνβιήκαηά ηεο. 

Σαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε πξνζπάζεηα ησλ ζηειέρσλ ηεο 

εηαηξείαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηάο ηεο, θαζψο είλαη 

ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφο ν θιάδνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ. Ν ηξφπνο πνπ 

επέιεμαλ είλαη ε επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θαη ζε άιινπο ρψξνπο 

φπσο ζε ζπλεξγαζίεο κε εζηηαηφξηα, κε ελνηθηάζεηο απηνθηλήησλ, 

μελνδνρείσλ. Απηή ε θίλεζε ηεο εηαηξείαο είλαη δειεαζηηθή γηα ην ιφγν φ,ηη 

ηθαλνπνηεί ηνπο πειάηεο ηεο ζε πνιινχο ρψξνπο κε νηθνλνκηθφ ηξφπν. Έηζη, 

κε ηνλ ζπλδπαζκφ ππεξεζηψλ απμάλεη ηνπο πειάηεο ηεο, ηελ θεξδνθνξία ηεο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο.  

 Δπηπιένλ, ε Easy Jet θαηάθεξε λα επηιχζεη ην ζέκα ηνπ δπζκελνχο 

θνξνινγηθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηηο αεξνπνξηθέο εηαηξείεο. Ξξνθεηκέλνπ λα 

απνθχγεη ηηο επηπιένλ επηβαξχλζεηο απφ ηνπο θφξνπο ησλ αεξνδξνκίσλ 

κείσζε ηελ παξακνλή ησλ αεξνπιάλσλ ζηα αεξνδξφκηα, κε απνηέιεζκα λα 

απμάλνληαη νη πηήζεηο ηνπο θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξείαο.  



81 

 

Θξίλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ δχν θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ 

θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη θαη νη δχν θαηάθεξαλ λα αλαπηχμνπλ ηηο 

θαηλνηφκεο ηδέεο ηνπο, αθνχ πξψηα θαηαπνιέκεζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

δπζθνιίεο πνπ ζηέθνληαη εκπφδην ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο. Ζ αληηκεηψπηζε 

ησλ εκπνδίσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο ζα βνεζήζεη ζεκαληηθά θαη 

ηε ρψξα καο ζηε δχζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλχεη ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Απηφ ζα ζπκβεί, δηφηη ζα απμεζεί ε αληαγσληζηηθφηεηα σο ζχλνιν 

θαη ε εμσζηξέθεηα ηεο νηθνλνκίαο, θάηη πνπ ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο 

κηθξννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο καο θαη εηδηθφηεξα ζην ηζνδχγην 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Έηζη, κεηαμχ ησλ πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ θαηλνηνκία. 

Απηφ πνπ ηζρχεη γεληθά είλαη φηη φιεο νη εηαηξείεο πνπ μεθηλνχλ λα 

αλαπηχζζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο αξρηθά επηθεληξψλνληαη ζε κία 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζηε ζπλέρεηα γηα λα παξακείλνπλ αληαγσληζηηθέο πξέπεη 

λα θαηλνηνκνχλ ζπζηεκαηηθά. Θάηη αλάινγν ηζρχεη θαη κε ηα θξάηε, ηα 

νπνία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ έλα πςειφ επίπεδν αλάπηπμεο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο νθείινπλ λα εθκεηαιιεχνληαη θαη λα κεηαηξέπνπλ ηηο 

λέεο ηδέεο ζε πξάμε. Έηζη, ην ζπκπέξαζκα ζην νπνίν κπνξνχκε λα 

θαηαιήμνπκε είλαη φηη ε θαηλνηνκία πξνβάιιεη ζήκεξα σο κηα απφ ηηο πιένλ 

ζεκαληηθέο παξακέηξνπο γηα ηελ αλάπηπμε, ηφζν ζε επίπεδν επηρείξεζεο φζν 

θαη ζε επίπεδν εζληθήο νηθνλνκίαο. Άιισζηε δελ είλαη ιίγα ηα θξάηε πνπ 

ζέηνπλ σο θπξίαξρε πνιηηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπο, ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Νη δηαθνξέο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

ηνπ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ παξαηεξνχληαη αλάκεζα ζηηο εζληθέο 

νηθνλνκίεο κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ελ κέξεη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα 

θαηλνηφκνπ δξαζηεξηφηεηαο θαη αλάπηπμεο.  

Απηφ πνπ εμάγεηαη σο ηειηθφ ζπκπέξαζκα απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε 

είλαη φηη πιένλ ε έκθαζε εζηηάδεηαη ζηε κνλαδηθφηεηα ησλ πξντφλησλ θαη 

ησλ ππεξεζηψλ, ζηελ πνηφηεηά θαη ζηελ αμηνπηζηία ηνπο. Θαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ λα επηβηψλνπλ εζηηάδεηαη ζηε δπλαηφηεηά ηνπο λα 

δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά πξντφληα, λα 

εμαζθαιίδνπλ πηζηνχο πειάηεο, λα θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εζσηεξηθήο 

αγνξάο θαη λα δηεθδηθνχλ ζεκαληηθά κεξίδηα ζηε δηεζλή αγνξά.  



82 

 

 

ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 

1) Γεσξγαληά Εσή, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα & Θαηλνηνκίεο, εθδφζεηο Αλίθνπια, 

Θεζ/λίθε 2003. 

2) Γαζθάινπ Γεψξγηνο, Σξεκαηνδφηεζε επηρεηξήζεσλ, Πχγρξνλε 

Δθδνηηθή, Αζήλα 1994. 

3) ΔΝΚΚΔΣ, Θαηλνηφκνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δζληθφ Ξαξαηεξεηήξην γηα 

ηηο Κηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο, 2009 

4) Θαξβνχλεο Π., Γηαρείξηζε Ρερλνινγίαο θαη Θαηλνηνκίαο, Δθδφζεηο 

Πηακνχιεο, Αζήλα 1995 

5) Θσλζηαληφπνπινο Λ., Θαηλνηνκία θαη πιαίζην εθαξκνγήο ζηελ Διιάδα, 

Αζήλα 1983 

6) Margaret A. White, Garry D. Bruton, Ζ ζηξαηεγηθή Γηαρείξηζε ηεο 

Ρερλνινγίαο θαη ηεο Θαηλνηνκίαο, εθδφζεηο Θξηηηθή, Αζήλα 2010 

7) Ξηπεξφπνπινο Ξάλνο, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Θαηλνηνκία & Business 

Clusters, εθδφζεηο Ξαλ. Καθεδνλίαο, Θεζ/λίθε 2007 

8) Ξξάζηλε Βίβινο γηα ηελ θαηλνηνκία, Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Βξπμέιιεο 

1995 

9) Π.Β.Δ.Δ., Θαηλνηνκία ν δξφκνο γηα ηελ επηηπρία, Θεζ/λίθε 2006 

 

INTERNET 

 

1) Αζαλαζίνπ Πάββαο (2008), “Πη. Σαηδετσάλλνπ: Έλαο νηθνλνκηθφο 

κεηαλάζηεο”, δηαζέζηκν: http://www.mediashipping.gr/?q=node/910  

2) Βηνγξαθία Πηέιηνπ Σαηδεησάλλνπ, Stelios Philanthropic Foundation, 

δηαζέζηκν: www.stelios.com/stelios/biography/greek.html  

3) Γεκεηξίνπ Καξίλα (2008), “Ν θαξκαθνπνηφο πνπ θαηέθηεζε ηνλ θφζκν 

ησλ θαιιπληηθψλ”, δηαζέζηκν: 

www.isotimia.gr/default.asp?pid=21&la=1&artid=49188&catid=34  

4) Δζληθή Ππλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (2006), δηαζέζηκν: 

www.esee.gr/page.asp?id=630   

5) ΔΚΔΑ (2010), “Ζ Easy Jet εληζρχεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ ειιεληθή 

αγνξά”, δηαζέζηκν: http://www.emea.gr/article/93016/h-easyjet-



83 

 

%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CE%B5%CE

%B9-%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE

%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%C

E%AE-%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AC.html  

6) Έλσζε Διιεληθψλ Ρξαπεδψλ, “Venture Capital”, δηαζέζηκν: 

www.epixeirein.career.teiath.gr/xrimatodotika/enalaktiki/venture_capit

al.htm  

7) Δπηκειεηήξην Δχβνηαο,  2008, “Ξξνλνκηαθά δάλεηα έσο 25.000€ ζε 

κηθξνκεζαίνπο κειεηάηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή”, δηαζέζηκν: 

http://www.eviachamber.gr/Portals/_EviaChamber/Documents/Efimeri

da%20Tefxos%2014.pdf  

8) Δπξσπατθή Δπηηξνπή, Γεληθή Γηεχζπλζε Ξεξηθεξεηαθήο Ξνιηηηθήο 

(2002), “Νδεγφο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ 

ζηελ Ξεξηθεξεηαθή Ξνιηηηθή”, δηαζέζηκν: 

ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/risk/risk_el.doc    

9) Ενπνπλίδεο Θσλζηαληίλνο θαη Ιεκνλάθεο Σξήζηνο Κ. (2008), 

“Σξεκαηνδνηηθή Κίζζσζε θαη Ρξαπεδηθφο Γαλεηζκφο: Κηα 

Ππγθξηηηθή Αλάιπζε,  Δπηζηεκνληθφ Marketing Management”, 

δηαζέζηκν: www.morax.gr/article_show.php?article_id=1842  

10) Θαζεκεξηλή (2010), “Πε ηξία ρξφληα ζα νξζνπνδήζνπλ νη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο”, δηαζέζηκν: 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyagor_2_02/02/

2010_389090      

11) Θνχηξα Ξέλλπ (2009), “Γ. Θνξξέο: "πεξαηιαληηθφο" ν ζηφρνο ηνπ 

2010”, δηαζέζηκν: 

www.euro2day.gr/specials/interviews/133/articles/558803/Article.aspx  

12) Θνχηζηθνο Ξαλαγηψηεο (2007),  δηαζέζηκν:                                                                   

www.keta-attiki.gr/corpsite/display/dsp_Entity.asp?EN_ID=124  

13) Καιαλδξάθε Λίλα (2010), δηαζέζηκν: 

www.traveltimes.gr/?cat_id=30&face_id=1482  



84 

 

14) Ξαπαληθνιάνπ Λίθε (2010), “Ζ θξίζε θέξλεη ηηο αεξνπνξηθέο πην 

θνληά”, δηαζέζηκν: 

http://www.mensonly.gr/site/content.php?artid=179763  

15) Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ (2010), “Κειέηεο πεξίπησζεο γηα ην κάζεκα 

«Νηθνλνκηθά ηεο αλάπηπμεο: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα»”, δηαζέζηκν: 

www.econ.uoa.gr/UA/files/1156282923..doc  

16) Ξαλεπηζηήκην Αηγαίνπ, Αληδνπιάηνο Ληθφιανο-Οσκαλφο, “Αλάπηπμε 

Κεζνδνινγίαο γηα ηε Πρεδίαζε Γηαδξαζηηθψλ Web Δθαξκνγψλ: Ζ 

Σξήζε ηεο Ππλζεηηθήο Θίλεζεο ζηελ Ξαξνπζίαζε Ξιεξνθνξίαο”, 

δηαζέζηκν: www.syros.aegean.gr/de/dpsd01002.doc  

17) Ξξσηνλνηαξίνπ Καξίλα (2009), “Φπηηθά θαιιπληηθά: Πηξνθή ησλ 

εηζεγκέλσλ ζε έλα θιάδν κε αλάπηπμε”, δηαζέζηκν:  

       www.axiaplus.gr/Default.aspx?id=32379&nt=108&lang=1  

18) Πκπξιφγινπ Φεβξψληα (2010), “Αλάιπζε θφζηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ 

ηηκήο θαη γηα εμππεξέηεζε ησλ ζθνπψλ ηεο επηρείξεζεο  EASY JET. 

Πθέςεηο πνιηηηθήο.”, δηαζέζηκν: 

http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13753/1/Smirloglou_Msc201

0.pdf  

19) Ρερλνινγηθφ Ξάξθν Θεζζαινλίθεο (2003), “Δίδε ρξεκαηνδφηεζεο    

θαηλνηνκίαο”, δηαζέζηκν: 

www.thestep.gr/active.aspx?mode=el%7B524cbfdf-cc94-4c7a-a1ee-

6f819b63c464%7DView  

20) Ρζεθνχξαο Όιπκπνο (1997), “Ν Θνιφκβνο ησλ αεξνκεηαθνξψλ”, Ρν 

Βήκα, δηαζέζηκν: 

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&artid=94336&ct=34&dt=21/

12/1997  

21) πνπξγείν Ξεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο, Δζληθφ 

Ρακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, δηαζέζηκν: 

http://www.mindev.gov.gr/?p=2532  

22) πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο (2007), 

δηαζέζηκν: http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/programme.asp  

23) πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο (2007), 

“Τεθηαθή Πχγθιηζε”, δηαζέζηκν: 



85 

 

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Psifiaki_Sygklisi.pd

f  

24) πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο (2007), 

“Αλάπηπμε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, δηαζέζηκν”, δηαζέζηκν: 

http://www.espa.gr/elibrary/Episimo_Keimeno_EP_Anaptyxi_Anthrop_

Dynamikou.pdf 

25) πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο (2007), 

“Δξσηναπαληήζεηο γηα ην πξφγξακκα Jeremie”, δηαζέζηκν: 

http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/2010_06_10__Enimerotiko_

Simeioma_Erotapandisis_Jeremie_1(1).pdf    

26) πνπξγείν Νηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο Θαη Λαπηηιίαο (2007), 

“Σξεκαηνδνηηθά εξγαιεία Jeremie”, δηαζέζηκν:  

http://epan2.antagonistikotita.gr/greek/news.asp?id=39  

27) Φπηψξην ηδεψλ θνηηεηψλ Ξαλεπηζηεκίσλ, “Θαηλνηνκία”, Unistep Plus, 

δηαζέζηκν: 

http://www.liaison.uoc.gr/documents/unistep/parousiaseis_plaisia_uni

step/01_kainotomia_maramvelakhs.pdf  

28) Karen Schweitzer, “How To Write a Case Study Analysis”, δηαζέζηκν: 

http://businessmajors.about.com/od/casestudies/ht/HowToCaseStudy.

htm 

29) Bizwriter (2006), “Κεζνδνινγία αλάιπζεο case study”, δηαζέζηκν: 

http://bizwriter.gr/2006/11/case-study-methodology/ 

30) combank (2007), “Δλεκεξσηηθφ δειηίν ΘΝΟΟΔΠ Α.Δ”., δηαζέζηκν: 

www.combank.gr/files/GR/Customers_Services/Koines/dimosies_prosf

ores/dff/KORRES.pdf, 2007  

31) capital (2009), “Hellastat”: Σακεινί ξπζκνί αλάπηπμεο ηνπ 

θιάδνπ ησλ θαιιπληηθψλ”, δηαζέζηκν: 

http://www.capital.gr/news.asp?id=698900  

32) Emerging trends (2009), “Ρξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ”, 

δηαζέζηκν: www.emergingtrends.eu/?p=553  

33) Easy Jet, δηαζέζηκν: 

http://www.easyjet.com/EL/Kavie/aboutourfares.html  

34) e-Δπηρεηξείλ (2008), “Δπηρεηξεκαηηθά κνληέια”, δηαζέζηκν: 

http://deicec.files.wordpress.com/2008/10/business-models_1.pdf  

http://businessmajors.about.com/bio/Karen-Schweitzer-17045.htm


86 

 

35) Hellenic Bio Cluster (2009), “Company profile form”, δηαζέζηκν: 

www.hbio.gr/dnlds/cr160709/Korres.pdf  

36) Wikipedia, 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE

%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B

7%CE%B9%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85  

37) eclass, δηαζέζηκν,  http://eclass.farm.teithe.gr/FARM104/document/e-

yliko/%CE%9C%CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%8

2%20%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%AF%CF%80%CF%84%CF%8

9%CF%83%CE%B7%CF%82/%CE%9F%CE%94%CE%97%CE%93%

CE%99%CE%95%CE%A3%20%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%

CE%A4%CE%A9%CE%9D%20%CE%A0%CE%95%CE%A1%CE%99%

CE%A0%CE%A4%CE%A9%CE%A3%CE%97%CE%A3.doc   

 

 

 

 

 


