
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2010 

 

 

  

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΕΝΩΗ  
ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

 
 
 

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ 
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ 

ΜΜΔ 



                                                                                                                                                                         

 

Σελίδα ii 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ................................................................................................................. II 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ - ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ........................................................................................ III 

1. ΕΙΑΓΩΓΗ .................................................................................................................................. 1 

2. ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ .................................................................... 2 

2.1 ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΗ ........................................................................................................................ 3 

2.2 ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ............................................................................................................................ 4 

2.3 ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ .............................................................................................................................. 4 

2.4 ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΡΓΑΝΩΗ ............................................................................................................ 7 

3. ΣΡΑΣΗΓΙΚΕ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ .......................................................................... 7 

4. ΣΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΩΝ ΕΠΙΣΤΧΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΩΝ / ΗΓΕΣΩΝ ............................................. 13 

5. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ .................................................................................................................... 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

Σελίδα iii 

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΓΙΑΓΡΑΜΜΑΣΩΝ 
 

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-1: ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΑΡΟΤΙΑ .......................................................................... 3 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΚΣΗΗ ΔΙΕΘΝΟΤ ΣΕΧΝΟΓΝΩΙΑ ........................ 4 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-3: ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΩΝ ............................................................................ 5 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-4: ΤΧΝΟΣΗΣΑ ΕΜΦΑΝΙΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ........... 5 

ΠΙΝΑΚΑ Π-1:  ΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΑΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ...................... 6 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-5: ΙΚΑΝΟΣΗΣΕ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ..................................... 7 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ-6: ΧΗΜΑΣΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΗ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΩΝ ΑΦΑΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ ............. 8 

ΠΙΝΑΚΑ Π-2: «ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΑΦΑΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΣΩΝ» .......................................................... 9 

ΠΙΝΑΚΑ Π-3: «ΤΝΙΣΩΕ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΑΝΑ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ» .............................................................. 10 



Σελίδα 1 

 

ΑΞΟΝΔ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΠΟΤ ΤΜΒΑΛΛΟΤΝ ΣΗ 
ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗΜΔΝΩΝ ΜΜΔ1 

 
 
1. Δηζαγωγή  

Σην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ αλαπφθεπθηα 

εγείξνληαη πνιιά εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ νη θαηά βάζε κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο κηαο κηθξνχ κεγέζνπο 

ρψξαο, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, λα δηεθδηθήζνπλ αμηνζεκείσηε παξνπζία ζηηο αγνξέο 

ηνπ κέιινληνο; Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ γηα λα 

δηαζθαιίζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επηηπρία  ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή 

επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν;  

Πνιινί έρνπλ ηνλίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξήζεηο ζηε ρψξα καο. 

Σήκεξα θακηά επηρείξεζε δελ είλαη απνκνλσκέλε θαη φιεο, ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν, 

εληάζζνληαη ζην πιαίζην ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Αθφκα θαη απηέο πνπ έρνπλ επηιέμεη λα 

κείλνπλ θαζαξά εγρψξηεο  ζα αληηκεησπίζνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο απμαλφκελεο πηέζεηο  απφ 

ηνλ  εληεηλφκελν αληαγσληζκφ ζε πξντφληα, πφξνπο, ηερλνγλσζία, πειάηεο / αγνξέο. Ο 

παγθφζκηνο αληαγσληζκφο «θηππά» πιένλ ηελ πφξηα θάζε επηρείξεζεο. Έηζη, πνιινί 

πξνβιέπνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο καο, ΜΜΔ θαη κεγάιεο, ζα αληηκεησπίζνπλ 

ζνβαξά πξνβιήκαηα επηβίσζεο. Σχκθσλα κε ζρεηηθή εθηίκεζε ηνπ ΟΟΣΑ, ζηα επφκελα 5 

ρξφληα, ην  80% ησλ ΜΜΔ ζα απεηιεζεί έληνλα απφ ην δηεζλή αληαγσληζκφ. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρνπλ  παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξέο 

ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Διιάδαο. Δπηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ πεηχρεη ζηελ 

εγρψξηα αγνξά αιιά θαη άιιεο πνπ έρνπλ θαηαθέξεη λα εμειηρζνχλ ζε επηηπρεκέλεο 

«κηθξνπνιπεζληθέο». Απφ απηέο ζα καζαίλακε πνιιά αλ κπνξνχζακε λα εμάγνπκε θαη λα 

γεληθεύζνπκε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ηνπο. Τέηνηεο ζπληαγέο, αλ ππάξρνπλ, κπνξεί λα 

απνδεηρζνχλ πνιχ ρξήζηκεο γηα άιιεο επηρεηξήζεηο φηαλ  ζρεδηάδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο. 

Δπίζεο, ζα ήηαλ ρξήζηκεο θαη ζηελ Κπβέξλεζε φηαλ ζρεδηάδεη  ηελ αλαπηπμηαθή ηεο πνιηηηθή 

θαη ηα θίλεηξα επελδχζεσλ.  Δμάιινπ, ε αληαγωληζηηθόηεηα ηεο όιεο νηθνλνκίαο θξίλεηαη 

ζήκεξα ζην κηθξνεπίπεδν, δειαδή εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα ησλ  επηρεηξήζεσλ λα 

ηνπνζεηήζνπλ ηα πξντφληα ηνπο ζηηο αγνξέο εθηνπίδνληαο άιια εηζαγφκελα, ε δηεθδηθψληαο 

δηεζλείο αγνξέο. 

 Η ζρεηηθή φκσο κε ην ζέκα απηφ έξεπλα είλαη ηδηαίηεξα ειιηπήο, ηδηαίηεξα γηα κηθξέο ρψξεο. 

Αληίζεηα, ππάξρεη βηβιηνγξαθία γχξσ απφ ηηο ζηξαηεγηθέο επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ, 

κεγάισλ αιιά θαη ΜΜΔ, ζηηο κεγάιεο αλαπηπγκέλεο νηθνλνκίεο (ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

                                                 
1
  Απφζπαζκα απφ ηελ Δηήζηα Έθζεζε ηνπ 2007 ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ΜΜΔ κε ηίηιν :  «Η θαηάζηαζε θαη νη 

πξννπηηθέο ησλ ΜΜΔ ζηελ Διιάδα» 

 



                                                                                                                                                                         

 

Σελίδα 2 

είλαη ε έξεπλα ηνπ Η. Simon, πνπ εζηηάδεηαη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηηπρεκέλσλ αιιά 

«άγλσζησλ» γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ).  

´Oπσο παξαηεξεί ν Simon ζην βηβιίν ηνπ «Hidden Champions» (1996) («Αθαλείο 

Πξωηαζιεηέο»)
2
, ππάξρεη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο επηρεηξήζεσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ 

κεγέζνπο πνπ είλαη εμαηξεηηθά πεηπρεκέλεο. Οη επηρεηξήζεηο απηέο θαίλεηαη φηη εμεηδηθεχνληαη 

ζε λεζίδεο αγνξάο (market niches) ελψ παξάιιεια  επηδηψθνπλ γεσγξαθηθή επέθηαζε  ζε 

δηεζλέο επίπεδν. Μεξηθέο θπξηαξρνχλ ζην πεδίν εμεηδίθεπζήο ηνπο, κε κεξίδηα εμαηξεηηθά 

πςειά. Γελ είλαη ηδηαίηεξα γλσζηέο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ απνθχγεη ηα „θψηα‟ ηεο 

δεκνζηφηεηαο, γη‟ απηφ ν Simon ηηο νλνκάδεη «αθαλείο πξσηαζιεηέο»
3
.  

 

2. Σν πξνθίι ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ  

Τα ηειεπηαία ρξφληα ε ειιεληθή νηθνλνκία απνιακβάλεη ζηαζεξά πςεινχο ξπζκνχο 

αλάπηπμεο, νη νπνίνη φκσο, ζπρλά, δελ κεηαθξάδνληαη ζε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ησλ  επηρεηξήζεσλ. Τν εξψηεκα είλαη γηαηί απηφ δελ ζπκβαίλεη. 

Τνλ Γεθέκβξην ηνπ 2006, ε δηεζλνχο θήκεο ζπκβνπιεπηηθή εηαηξεία McKinsey & Company 

δεκνζίεπζε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο «Hellas 1000: Αλάπηπμε θαη 

Αληαγωληζηηθόηεηα»
4
, ε νπνία είρε ζηφρν ηελ θαηαγξαθή ησλ βαζηθφηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ επηηπρεκέλσλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ 

παξαγφλησλ πνπ νδεγνχλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο ζηελ επηηπρία.   

Τα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ηνλίδνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο χπαξμεο ζαθψο θαζνξηζκέλεο  

ζηξαηεγηθήο ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο επηρείξεζεο, ηεο 

δηεζλνχο παξνπζίαο θαη ησλ επελδχζεσλ ζε Δ&Α.  

Η έξεπλα εμεηάδεη ζπγθξηηηθά νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο κεηαμχ «επηηπρεκέλσλ» θαη «ιηγφηεξν 

επηηπρεκέλσλ»  επηρεηξήζεσλ ζην πιαίζην ηεζζάξσλ γεληθψλ ζεκαηηθψλ ελνηήησλ: 

 Γηεζλνπνίεζε 

 Καηλνηνκία 

 Σηξαηεγηθή 

 Γηνίθεζε θαη Οξγάλσζε 

                                                 
2
  O φξνο πξσηνεηζήρζεθε απφ ηνλ γεξκαλφ ζχκβνπιν Herman Simon ζην βηβιίν ηνπ “Hidden Champions”, (1996). 

3
  Hermann Simon, “Hidden Champions: Lessons from 500 of the World‟s Best Companies” HBS Press, 1996,  

  “The World‟s Best Unknown Companies” Wall Street Journal, 20.5.1996 
4
  Η πξσηνβνπιία Hellas 1000 έρεη αλαιεθζεί απφ ηνλ ΣΔΒ θαη ηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ McKinsey. Η πξσηνβνπιία 

Hellas 1000 αλαδεηθλχεη ηηο επηηπρεκέλεο εηαηξείεο ζπγθξίλνληαο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε κε απηή άιισλ 
εηαηξεηψλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ. Κάζε εηαηξεία θαηαηάζζεηαη ζε «αχμνπζα ζεηξά επηηπρίαο» πνπ πξνθχπηεη απφ ην 
θαζαξφ πεξηζψξην θέξδνπο θαη ηνλ εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. 
Σηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηνχληαη ν φξνο «επηηπρεκέλε» γηα ηηο εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην θνξπθαίν 40% ηνπ 
θιάδνπ ηνπο θαη «ιηγφηεξν επηηπρεκέλε» γηα εηαηξείεο πνπ αλήθνπλ ζην θαηψηαην 60% ηνπ θιάδνπ ηνπο. 
Δπηπξνζζέησο, γηα νξηζκέλα απνηειέζκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «απφιπηα επηηπρεκέλεο» γηα εηαηξείεο πνπ 
αλήθνπλ ζην θνξπθαίν 20% ηνπ θιάδνπ ηνπο. 



                                                                                                                                                                         

 

Σελίδα 3 

Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ηαπηφρξνλα ζηελ Διιάδα θαη ζηε Γεξκαλία θαη ζηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα ζπρλά γίλεηαη ζχγθξηζε κεηαμχ ειιεληθψλ 

θαη γεξκαληθψλ επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ.  

 

2.1 Γηεζλνπνίεζε 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πξνθχπηεη φηη ππάξρεη πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

ηνπ επηπέδνπ δηεζλνχο παξνπζίαο
5
 θαη ηνπ βαζκνχ επηηπρίαο κηαο επηρείξεζεο. Ο βαζκφο 

ζπζρέηηζεο είλαη πςειφηεξνο ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο (βαξηά βηνκεραλία, κεηαπνίεζε, 

ιηαληθέο πσιήζεηο), απφ φηη ζε άιινπο (ππεξεζίεο, ρνλδξηθφ εκπφξην). 

Παξά ηα εκθαλή πιενλεθηήκαηα ηεο δηεζλνπνίεζεο, κφλν ην 40% ησλ ζπκκεηερνπζψλ 

ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ δήισζαλ πσιήζεηο εθηφο Διιάδαο ελψ αθφκα ιηγφηεξεο φηη έρνπλ 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο ζε ηξίηεο ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ. 

 

  

Γηάγξακκα Θ-1: Δηαηξείεο κε δηεζλή παξνπζία 

  

Οη πεξηζζφηεξεο δηεζλείο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο είλαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο «θνξπθαίαο 

θαηλνηνκίαο». Γηα απηέο, ε επέθηαζε ζην εμσηεξηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε κηθξά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε εγρψξηα αγνξά δελ 

παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο (νπζηαζηηθά δειαδή θαη εδψ εθαξκφδεηαη ην 

κνληέιν ηνπ Simon).  

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο θπξίσο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε δπηηθέο ρψξεο ή ρψξεο ηεο ΔΔ 

φζνλ αθνξά ζηηο πξνκήζεηεο ηνπο θαη ζηα Βαιθάληα φζνλ αθνξά ζηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο πσιήζεηο. Σην κέιινλ, ζρεδηάδνπλ λα εζηηάζνπλ ζηηο βαιθαληθέο 

ρψξεο γηα πξνκήζεηεο (θπξίσο Βνπιγαξία), λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηηο παξαγσγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη λα επεθηαζνχλ επηζεηηθά φζνλ αθνξά ζηηο πσιήζεηο 

ζηελ ηνπξθηθή αγνξά θαη ηελ Αζία (θπξίσο Κίλα θαη Ιλδία). 

                                                 
5
  Σηνλ φξν δηεζλνπνίεζε πεξηιακβάλνληαη ηφζν νη εμαγσγέο φζν θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ζην εμσηεξηθφ (εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο, γξαθεία πσιήζεσλ, ζπγαηξηθέο, θ.ι.π.).  
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Γηα ηελ επηηπρεκέλε επέθηαζε ηνπο ζην εμσηεξηθφ, νη επηρεηξήζεηο επηιέγνπλ ηελ πξφζιεςε 

δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ κε θαη ηελ εμαγνξά ή ζπλεξγαζία κε επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ 

πείξα ζηε ρψξα επέθηαζεο.  

 

  

Γηάγξακκα Θ-2: Αμηνιόγεζε κεζόδωλ απόθηεζεο δηεζλνύο ηερλνγλωζίαο 

  

2.2 Καηλνηνκία  

Όζνλ αθνξά ζηελ θαηλνηνκία, ε έξεπλα απνθαιχπηεη φηη νη επελδχζεηο ζε Δ&Α έρνπλ κεγάιε 

απφδνζε ηδίσο αλ απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ζηξαηεγηθήο κηαο επηρείξεζεο. Οη 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε Δ&Α απνηειεί απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

παξακέηξνπο γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Πξάγκαηη, νη δαπάλεο Δ&Α 

ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ δείγκαηνο απμήζεθαλ θαηά 55% ζε κηα πεληαεηία (2000-2005) (απφ 

2,0% ζε 3,1% σο πνζνζηφ επί ησλ πσιήζεσλ).  

Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ιηγφηεξνπο εμσηεξηθνχο πφξνπο θαη ζπλεξγαζίεο 

απφ ηηο αληίζηνηρεο γεξκαληθέο, πνπ πνιχ ζπρλά αλαδεηνχλ ζηήξημε απφ εμσηεξηθά 

εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ή παλεπηζηήκηα ή αθφκα θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο πειάηεο ηνπο.  

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο αλαλέσζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ πξντφλησλ – ππεξεζηψλ θαη αληινχλ θαηά κέζν φξν  ην 46% ηνπ θχθινπ 

εξγαζηψλ απφ λέα πξντφληα ελψ νη ιηγφηεξνη επηηπρεκέλεο κφλν ην 36%.  

  

2.3 ηξαηεγηθή 

Η νκαδνπνίεζε πξαγκαηνπνηείηαη κε βάζε 4 ηχπνπο ζηξαηεγηθήο: Δπηρεηξήζεηο Φακεινχ 

Κφζηνπο, Υςειήο Δμεηδίθεπζεο, Καζνιηθήο Υπεξνρήο θαη Υςειήο Καηλνηνκίαο. 
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Γηάγξακκα Θ-3: Υαξαθηεξηζηηθά ηξαηεγηθώλ 

Τελ θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ηεο αγνξάο (θαζνιηθή ππεξνρή) επηδηψθεη ην 50% 

ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ έξεπλα έλαληη ηνπ αηζζεηά ρακειφηεξνπ πνζνζηνχ 

26% ζηελ αληίζηνηρε γεξκαληθή έξεπλα. Οη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζηα βαζηθά πιηθά θαη ζηηο θαηαζθεπέο 

(56%), ζηε ρνλδξηθή (55%) θαη ζην ιηαλεκπφξην (54%).  

Οη ζηξαηεγηθέο ρακεινύ θόζηνπο θαη εμεηδίθεπζεο θαηαηάζζνληαη ζηε δεχηεξε ζέζε κε ίδην  

πνζνζηφ  20%. 

 

 

Γηάγξακκα Θ-4: πρλόηεηα εκθάληζεο ζηξαηεγηθήο ζηελ Διιάδα θαη ηε Γεξκαλία 

Οη επηρεηξήζεηο ιηαληθήο εκθαλίδνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ επηδίσμεο ρακεινύ  θόζηνπο 

(38%), ζηξαηεγηθή πνπ απνηειεί ηε ζεκαληηθφηεξε επηδίσμε (29%) κεηαμχ ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ κε θύθιν εξγαζηώλ κεγαιύηεξν ηωλ 100 εθαη. επξώ. Πξψηε ζηξαηεγηθή 

επηδίσμε ησλ επηρεηξήζεσλ κε έζνδα κηθξόηεξα ηωλ 30 εθαη. επξώ είλαη ε παξαγωγή 

θνξπθαίωλ θαηλνηνκηώλ (54%).  Κχξηα ζηξαηεγηθή επηινγή (41%) ησλ κεζαίνπ κεγέζνπο 

επηρεηξήζεσλ κε εηήζηα έζνδα κεηαμχ 30 θαη 100 εθαη. επξψ απνηειεί ε θαζνιηθή ππεξνρή 

θαη ζπγρξφλσο ε παξαγσγή θαηλνηνκηψλ (απηφ ίζσο ππνδειψλεη ηε κε χπαξμε ζαθνχο 

ζηξαηεγηθήο απφ κέξνπο ηνπο). Όκσο, πεξηζζφηεξεο είλαη νη επηηπρεκέλεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο κε ηελ ίδηα ζηξαηεγηθή επηδίσμε, νη νπνίεο έρνπλ έζνδα κηθξφηεξα ησλ 30 εθαη. 

επξψ ή κεγαιχηεξα ησλ 100 εθαη. επξψ. 
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Τν κεγαιχηεξν πνζνζηφ επηηπρίαο (50%) εκθαλίδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ επηιέγνπλ 

ζηξαηεγηθά ηελ παξαγσγή θνξπθαίσλ θαηλνηνκηψλ, αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία απαηηεί 

ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε ηελ εμεηδίθεπζε 

ζε κηα αγνξά (niche market) ή ηελ εζηίαζε ζην ρακειφ θφζηνο, δεδνκέλνπ φηη πξνυπνζέηεη 

ηελ χπαξμε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ, ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθψλ ηκεκάησλ έξεπλαο θαη 

αλάπηπμεο, ηερλνγλσζία πξνψζεζεο πσιήζεσλ θιπ. 

Σχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο κε ζηξαηεγηθφ ζηφρν ηελ 

επίηεπμε ρακεινχ θφζηνπο ζρεδηάδνπλ λα απμήζνπλ ζεκαληηθά ηελ εζηίαζή ηνπο ζηε ρξήζε 

πςειήο ηερλνινγίαο ζηελ επφκελε πεληαεηία ελψ κεηαμχ ησλ επηδηψμεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ  

κε ζηξαηεγηθή επηδίσμε ηελ παξαγσγή θαηλνηνκηψλ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ εηαηξηθνχ νλφκαηνο 

(brand) θαη ε βειηίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Οη ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο πνπ αθνινπζνχλ εμεηδηθεπκέλεο ζηξαηεγηθέο 

αλάπηπμεο (π.ρ. θφζηνο, εμεηδίθεπζε) εκθαλίδνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο κειινληηθήο 

επηηπρίαο (40% θαη 44% αληίζηνηρα) ζε ζχγθξηζε κε φζεο επηδηψθνπλ λα επηηχρνπλ 

θαηλνηνκψληαο ζε νιφθιεξν ην εχξνο ηεο αγνξάο. Η McKinsey & Company δηέγλσζε ζηηο 

ιηγφηεξν επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο πνπ αλήθνπλ ζηελ ηειεπηαία απηή θαηεγνξία κηα 

ππεξεθηίκεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο, δειαδή έιιεηςε 

απηνγλσζίαο.  

Αλεμάξηεηα απφ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο εζηίαζε, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη «ηαπεηλφηεξεο» θαη «ζνθφηεξεο» γηα ηνλ επηπιένλ ιφγν φηη αλαζεσξνχλ 

θαηά κέζν φξν θάζε 1,8 έηε ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηνπο έλαληη 2,9 εηψλ γηα ηηο ιηγφηεξν 

επηηπρεκέλεο. 

Η πηνζέηεζε νπνηαζδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

επηηπρία ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πινπνηεζεί ζσζηά. Αλεμαξηήησο ζηξαηεγηθήο, 

πξνθεηκέλνπ κηα επηρείξεζε λα επηηχρεη ρξεηάδεηαη λα απνθηήζεη ηθαλφηεηεο φπσο ηζρπξή 

δηνίθεζε, ηζρπξφ ραξηνθπιάθην πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη νκαιή /πγηή νηθνλνκηθή 

δνκή. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, θάζε ζηξαηεγηθή απαηηεί θαη πξνυπνζέηεη απφ ηελ επηρείξεζε 

νξηζκέλα αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα, ηα νπνία δηαθέξνπλ αλά ηχπν ζηξαηεγηθήο. 

Πίλαθαο Π-1:  Απαηηνύκελα αληαγωληζηηθά πιενλεθηήκαηα αλά ζηξαηεγηθή 
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2.4 Γηνίθεζε & Οξγάλωζε 

Οη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, δηαρείξηζεο θηλδύλωλ θαη δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ, 

αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ ή ηνπ θιάδνπ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη. 

Η ππεξνρή ζηνπο ηνκείο απηνχο ζέηεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία «ρηίδνληαη» ηα απαξαίηεηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο.  

Όζνλ αθνξά ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ πην 

καθξνπξφζεζκε πνιηηηθή θαη πξνγξακκαηηζκφ, ν νπνίνο νξηζκέλεο θνξέο είλαη κεγαιχηεξνο 

ησλ 3 εηψλ. 

Έλαο άιινο παξάγνληαο επηηπρίαο είλαη ε ζσζηή δηαρείξηζε θηλδχλνπ. Η βαζηά θαηαλφεζε θαη 

αλάιπζε ησλ πηζαλψλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα ή επέλδπζε ζε φιν ην 

εχξνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ε εθπφλεζε ζρεδίσλ έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο, ζπληζηνχλ βαζηθνχο παξακέηξνπο επηηπρίαο.     

Σε φηη αθνξά ζηε δηαρείξηζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο 

αληηκεησπίδνπλ σο βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ηελ αλάγθε αλάπηπμεο ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ηδίσο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ. Η ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζπκπιεξψλεηαη 

θαη απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ απνδνρψλ κε βάζε ηηο επηδφζεηο. 

     

 

Γηάγξακκα Θ-5: Ιθαλόηεηεο Γηνίθεζεο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ 

 
 
3. ηξαηεγηθέο επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ   

Τν Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΟΠΑ) δηελήξγεζε έξεπλα
6
 (2007) πξνθεηκέλνπ λα 

εληνπίζεη ηηο βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επηηπρεκέλεο ειιεληθέο ΜΜΔ, 

ζηεξηδφκελε ζην πιαίζην ηεο κειέηεο ηνπ Simon. Μειέηεζε δειαδή επηρεηξήζεηο κηθξνχ ή 

κεζαίνπ κεγέζνπο, φρη ηδηαίηεξα γλσζηέο, πνπ φκσο έρνπλ επηηχρεη εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα 

σο πξνο ηελ θεξδνθνξία θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. 

                                                 
6
  Πεγέο: i) Αθαλείο Πξσηαζιεηέο, Athens MBA, 2007, ii) Άξζξν ησλ Δ. Βνπδνχξε, Σ. Ληνχθα, Σ. Μαθξπδάθε θαη Γ. 

Σπαλνχ ζην πεξηνδηθφ Strategies, η.5/2007. 
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Η έξεπλα έδεημε όηη κπνξνύλ λα εμαρζνύλ νξηζκέλνη θνηλνί θαλόλεο πνπ εθθξάδνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζηξαηεγηθήο θαη, γεληθόηεξα, ηεο ζπκπεξηθνξάο ηωλ «αθαλώλ 

πξωηαζιεηώλ». Σπλνπηηθά, νη θαλφλεο απηνί παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα Θ-2. Παξφιν πνπ 

ηα επξήκαηα  ηεο έξεπλαο ζηεξίρζεθαλ ζε παξαηεξήζεηο απφ έλα ζρεηηθά κηθξφ αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ εμαληινχλ ην δπλεηηθφ πιεζπζκφ ησλ αθαλψλ 

πξσηαζιεηψλ ζηελ Διιάδα, ην πεξηερφκελν ησλ θαλφλσλ είλαη ελδηαθέξνλ θαη κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί επξχηεξα. 

 Οη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηηο επηρεηξήζεηο απηέο είλαη γεληθά απιέο. Οξηζκόο ζηελώλ λεζίδωλ 

αγνξάο κε παξάιιειε επέθηαζε ζηηο αληίζηνηρεο εγρώξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο. ηελέο 

ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε θαη αθνζίωζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ηωλ αλαγθώλ ηνπ. Δπηδίωμε 

θαηλνηνκίαο ζηνλ ηξόπν παξνρήο ππεξεζηώλ. ηαζεξόο πξνζαλαηνιηζκόο βαζηθώλ 

αμηώλ, δεκηνπξγία απνηειεζκαηηθνύ επηρεηξεζηαθνύ θιίκαηνο, ηζρπξή εγεζία.  

 

 
Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 
 

Γηάγξακκα Θ-6: ρεκαηηθή Απεηθόληζε Υαξαθηεξηζηηθώλ Αθαλώλ Πξωηαζιεηώλ 

Παξφιε ηελ απιφηεηα ηνπο, φκσο, νη αξρέο απηέο δελ επηηπγράλνληαη εχθνια. Τίπνηα δελ 

ζπλνςίδεη θαιχηεξα απηή ηελ πξαγκαηηθφηεηα απφ ηελ θξάζε ελφο επηρεηξεκαηία πνπ 

δήισζε: «Δελ γίλεζαη εύθνια πξώηνο. Χξεηάδεηαη ζπλέπεηα θαη πνιύ ζθιεξή δνπιεηά». 

Σπγθξίλνληαο ηνπο θαλφλεο απηνχο κε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ησλ Γεξκαληθψλ 

επηρεηξήζεσλ (Simon), βιέπνπκε φηη ζηελ νπζία είλαη  παξφκνηεο. Οη 25 ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο δηαθέξνπλ ίζσο απφ ηνπο «αθαλείο πξσηαζιεηέο» ηνπ Simon σο πξνο ην 

κέγεζνο θαη ην βαζκφ αλάπηπμεο ζηε δηεζλή αγνξά. Παξφια απηά, νη «ζπληαγέο» ηνπο 

νπζηαζηηθά είλαη ίδηεο. 
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Πίλαθαο Π-2: «Υαξαθηεξηζηηθά αθαλώλ πξωηαζιεηώλ» 

 

1. Εζηηάδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηελά νξηζκέλεο, ζηηο νπνίεο πξνζπαζνύλ λα 

εγεζνύλ. Σπρλά δεκηνπξγνύλ ηηο δηθέο ηνπο αγνξέο. 

2. Σηόρνο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε εγεηηθήο ζέζεο ζηελ ειιεληθή αγνξά. Επηιέγνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηηο επεθηείλνπλ θαη ζηε δηεζλή αγνξά. 

3. Πξνρωξνύλ ζε βάζνο θαη όρη ζε πιάηνο. Δελ αζρνινύληαη κε δξαζηεξηόηεηεο γηα ηηο 

νπνίεο δελ έρνπλ πιήξε γλώζε.  

4. Δεκηνπξγνύλ ζηελέο, καθξνρξόληεο ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο κε ηνπο πειάηεο. 

Αθνζηώλνληαη ζηε γλώζε ηωλ αλαγθώλ ηνπ πειάηε θαη ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ηνπ.  

5. Αλαπηύζζνπλ ηε δηθή ηνπο ηερλνγλωζία θαη δηαηεξνύλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηωλ 

δξαζηεξηνηήηωλ ηνπο. Δελ ζπλάπηνπλ ζηξαηεγηθέο ζπκκαρίεο, δελ ρξεζηκνπνηνύλ ζπρλά 

ππεξγνιάβνπο, δελ έρνπλ ζπρλά ζπλεξγαζίεο. 

6. Επηδηώθνπλ θαηλνηνκίεο ζηνλ ηξόπν παξνρήο ππεξεζηώλ θαη ζ΄ όινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

παξαγωγηθήο δηαδηθαζίαο, επελδύνπλ ζε λέεο ηερλνινγίεο θαη αλαπηύζζνπλ ζηελέο 

ζρέζεηο κε ηνπο πξνκεζεπηέο. 

7. Έρνπλ αλαπηύμεη έλα εζωηεξηθό θιίκα, κε ζαθείο πξνζαλαηνιηζκνύο θαη βαζηθέο αμίεο, ην 

νπνίν δηακνξθώλεηαη από έλαλ ζπλήζωο ραξηζκαηηθό εγέηε. 

8. Επελδύνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ πξνζωπηθνύ. Καιιηεξγνύλ έλα εξγαζηαθό πεξηβάιινλ κε 

ζηελέο καθξνπξόζεζκεο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο. 

9. Σηεξίδνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπο ζηηο εζωηεξηθέο βαζηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο, ηηο νπνίεο 

γλωξίδνπλ θαη θξνληίδνπλ λα αλαπηύζζνπλ. 

10. Επηιέγνπλ ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο επηδηώθνληαο λα απνθηήζνπλ κνλαδηθόηεηα θαη 

λα δηαθξίλνληαη από ηνπο αληαγωληζηέο ηνπο θπξίωο ζηνλ ηξόπν εμππεξέηεζεο ηνπ 

πειάηε. 

 

Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 
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Σηνλ επφκελν πίλαθα παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα νη βαζηθέο ζπληζηψζεο επηηπρίαο αλά 

ηνκέα ζηξαηεγηθήο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο «αθαλείο» έιιελεο πξσηαζιεηέο: 

  

Πίλαθαο Π-3: «πληζηώζεο επηηπρίαο αλά ζηξαηεγηθή» 

ΤΤ ΝΝΙΙ ΣΣ ΩΩΔΔ    

ΣΣ ΡΡ ΑΑΣΣ ΗΗΓΓ ΙΙΚΚ ΗΗ     

Μίγκα Σηξαηεγηθήο: 

- εζηίαζε ζε ηκήκα ηεο αγνξάο & πειάηε 

- δηαθνξνπνίεζε, πξνψζεζε λέσλ & βειηίσζε πθηζηάκελσλ 

πξντφλησλ κέζσ R&D 

- επέθηαζε ζε λέεο αγνξέο – δηεζλνπνίεζε 

- απνθπγή νηθνλνκηθψλ αλνηγκάησλ – απηνρξεκαηνδφηεζε 

- Κάπνηεο εηαηξείεο (ιφγσ έληνλνπ αληαγσληζκνχ) επηδηψθνπλ λα είλαη 

cost leadership     

MM AARRKK EETT IINN GG    

Όρη πνιπδχλακα ηκήκαηα MARKETING 

 

ΚΚΟΟΤΤ ΛΛΣΣ ΟΟΤΤ ΡΡ ΑΑ   

((ΔΔ ξξγγ αα δδόόκκ εελλ νν ηη   &&   

ΠΠεειι άάηη εε οο ))   

Αξρέο ζπκπεξηθνξάο: Πειάηεο 

 πςειή πνηφηεηα θαη αλψηεξε αμία πξντφληνο vs ηηκήο 

 ζρέζεηο ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο κε πειάηεο 

 καθξνπξφζεζκε ζπλεξγαζία  

 

Αξρέο ζπκπεξηθνξάο: Δξγαδόκελνη: 

 ζηελή επαθή ησλ εξγαδνκέλσλ & ηεο εγεζίαο 

 εκπηζηνζχλε – ζεβαζκφο vs ειέγρνπ & δηαηαγψλ 

 ελζάξξπλζε νκαδηθφηεηαο 

 νηθνγελεηαθέο παξνρέο – εθπαίδεπζε – bonus 

 ξπζκφο αληηθαηάζηαζεο εξγαδνκέλσλ ~ κεδεληθφο 

ζηελέο ζρέζεηο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία  



                                                                                                                                                                         

 

Σελίδα 11 

ΗΗΓΓ ΔΔ ΙΙ ΑΑ   --   

ΓΓΙΙΟΟΙΙ ΚΚΗΗ ΗΗ   

ΗΓΔΙΑ: 

 Ιζρπξή εγεζία κε φξακα, δηνηθεί απηαξρηθά αιιά ζηα πιαίζηα ηεο 

νκάδαο. Ο Ηγέηεο είλαη ν αξρηηέθηνλαο ηεο επηηπρεκέλεο πνξείαο 

 Σηαζεξή, επίκνλε ζηνπο ζηφρνπο ηεο Ηγεζία, ζπλήζσο κέλεη ζηελ 

ίδηα ζέζε γηα πεξηζζφηεξν απφ 25 έηε 

ΓΙΟΙΚΗΗ: 

 Δπειημία (έιιεηςε γξαθεηνθξαηίαο), φρη ζσκαηεία 

 Λφγσ νηθνγελεηαθήο δηαδνρήο  Σπλέρεηα ζηνλ ηξφπν δηνίθεζεο & 

ζηε ζηξαηεγηθή  Καιχηεξε εζηίαζε ζηελ αγνξά 

 Manager ζπρλά εθηφο νηθνγέλεηαο (ζπκθέξνλ εηαηξείαο vs 

νηθνγέλεηαο). 

ΓΓΙΙ ΑΑΚΚ ΡΡ ΙΙΣΣ ΔΔ    

ΙΙΚΚ ΑΑΝΝ ΟΟΣΣ ΗΗΣΣ ΔΔ     

 

ΑΑΝΝΣΣ ΑΑΓΓ ΩΩ ΝΝΙΙ ΣΣ ΙΙΚΚΟΟ   

ΠΠΛΛ ΔΔ ΟΟΝΝ ΔΔΚΚΣΣ ΗΗΜΜ ΑΑ   

 Τερλνινγηθή ππεξνρή & θαηλνηνκία κέζσ R&D (δαπάλεο 

R&D~5% πξνυπνινγηζκνχ > αληαγσληζηψλ). 

 Δζηίαζε ζηνλ πειάηε (ζπλερήο εμππεξέηεζε – επηθνηλσλία κε 

ζπρλφηεηα 2πιάζηα vs αληαγσληζηψλ) κέζσ: αλάπηπμεο 

καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ & customer loyalty θαη βειηίσζεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο δηαδηθαζηψλ θαη πνηφηεηαο (έληαμε ησλ 

απφςεσλ ηνπ πειάηε ζηελ αιπζίδα αμίαο). 

  Ιζρπξή-δπλακηθή εγεζία κε εκπεηξία ζην αληηθείκελν – αγνξά 

 Φήκε  Πνηφηεηα, αμηνπηζηία, ζπλεπήο, παξάδνζε 

 Απηνρξεκαηνδφηεζε 

 Έκθαζε ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ service, πξφιεςεο 

 Μαθξνρξφληεο ζπλεξγαζίεο κε επελδπηέο-πειάηεο-ηπρφλ 

πξνκεζεπηέο  ζηαζεξή ζηξαηεγηθή-πνιηηηθή (ράξηλ 
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δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεγαιχηεξε αλνρή απφ επελδπηέο, 

πειάηεο, πξνκεζεπηέο, κεγαιχηεξε επειημία & θαιχηεξε 

ζπλελλφεζε). 

 Κνπιηνχξα εηαηξείαο:   θιίκα νηθνγελεηαθφ, θαιή επηθνηλσλία, ν 

εξγαδφκελνο δνπιεχεη & γηα ην θαιφ ηεο εηαηξείαο 

  ήξεκν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

  παξαγσγηθφηεηα  

  ελίζρπζε δεζκψλ κε ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο 

 Καηάηαμε ησλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ σο πξνο ηε 

ζεκαληηθφηεηα ηνπο: 

 

 Γηαηεξεζηκφηεηα αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ: 

 

 

Πεγή: Αθαλείο Πξωηαζιεηέο, Athens MBA, 2007 
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Η έιιεηςε ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ ζρεηηθά κε ηηο «ζπληαγέο» επηηπρίαο ζηελ Διιάδα θαη ηε 

Γεξκαλία δείρλεη φηη γηα ηηο επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο νη θαλφλεο είλαη δηεζλείο. Θα 

κπνξνχζαλ έηζη λα γεληθεπζνχλ ηα ζπκπεξάζκαηα θαη λα ππνζηεξηρζεί φηη θαη άιιεο ΜΜΔ ζα 

πξέπεη λα  εθαξκφδνπλ παξφκνηνπο  θαλφλεο. Ή ηνπιάρηζηνλ ζα πξέπεη λα αλακέλεη θαλείο 

ηζρπξνχο ιφγνπο πνπ ζα αηηηνινγνχλ απνθιίζεηο απφ ηνπο θαλφλεο απηνχο. 

Δίλαη ελδηαθέξνλ επίζεο λα ζπγθξηζνχλ νη ζπληαγέο απηέο κε ηηο αληηιήςεηο  πνπ επηθξαηνχλ 

ζηελ ειιεληθή αγνξά. Αθνχγεηαη ζπρλά φηη πξέπεη λα ζπλελσζνχλ νη επηρεηξήζεηο γηα λα 

απνθηήζνπλ κεγαιχηεξν κέγεζνο. Έηζη, σο πξνέθηαζε ηεο  αληίιεςεο απηήο, πνιηηηθέο φπσο 

νη εμαγνξέο, ζπγρσλεχζεηο, δηθηπψζεηο δηαθφξσλ κνξθψλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, ζην 

εζσηεξηθφ ή ζε δηαθνξεηηθά θξάηε, ζπρλά πηνζεηνχληαη άθξηηα θαη ρσξίο ηζρπξφ αληίινγν. Τν 

ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή πνπ πξνσζεί πξνγξάκκαηα θαη θίλεηξα γηα  ηε 

ζπγρψλεπζε επηρεηξήζεσλ. 

Η έξεπλά φκσο, εληζρχνληαο άιιεο έξεπλεο (π.ρ. ηνπ Simon, ησλ Peters & Waterman θ.α.) 

έδεημε φηη νη πξαθηηθέο ησλ πεηπρεκέλσλ ΜΜΔ είλαη δηαθνξεηηθέο. Γελ ππάξρνπλ «ζπληαγέο» 

επηηπρίαο επηρεηξήζεσλ πνπ επλννχλ ηηο πνιιέο εμαγνξέο θαη ζπγρσλεχζεηο εθφζνλ κηα 

επηρείξεζε δηαζέηεη ήδε έλα θξίζηκν κέγεζνο. «Επέθηαζε ζε απηό πνπ μέξεηο λα θάλεηο θαιά» 

θαίλεηαη λα απνηειεί ηελ επηθξαηνχζα ζπληαγή ησλ πεηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

Σε έλα επξχηεξν επίπεδν, ηα απνηειέζκαηα  ηεο παξαπάλσ έξεπλαο έξρνληαη  λα 

ακθηζβεηήζνπλ  ηε γεληθά δηαδεδνκέλε αληίιεςε πνπ ζεσξεί φηη ην κέγεζνο ηεο επηρείξεζεο 

είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ  επίδνζή ηεο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κειεηήζεθαλ είραλ γεληθά πνιχ 

πςειέο επηδφζεηο, πάλσ απφ απηέο γλσζηψλ κεγάισλ εηαηξεηψλ ησλ θιάδσλ ηνπο.  Όκσο 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, αλ θαη ΜΜΔ ζε κέγεζνο, κεξηθνί απφ ηνπο «αθαλείο πξσηαζιεηέο» 

ηνπ δείγκαηνο  θαηείραλ πςειά κεξίδηα αγνξάο ζην ζηελά  νξηζκέλν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο 

αγνξάο πνπ ζηνρεχνπλ, ζε πνζνζηά πάλσ απφ 20%-25%. Έηζη, ην κέγεζνο, πηζαλφλ, είλαη 

ζρεηηθφ κέγεζνο, ζην πιαίζην ηνπ ηδηαίηεξνπ ηνκέα φπνπ εηδηθεχνληαη νη επηρεηξήζεηο.  

 

 

4. Σν πξνθίι ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξεκαηηώλ / εγεηώλ  

Η επηηπρεκέλε εγεζία απνηειεί, αλακθηζβήηεηα, αλαπφζπαζην ζπζηαηηθφ ησλ επηηπρεκέλσλ 

επηρεηξήζεσλ. Ο ξφινο ηνπ Ηγέηε ζηελ πνξεία κηαο επηρείξεζεο απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, 

εηδηθά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, φπνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηεο κηθξνκεζαίαο επηρείξεζεο θαη ηνπ 

νηθνγελεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα, ν Ηγέηεο ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηνλ Δπηρεηξεκαηία. Σηελ 

πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πίζσ απφ ηελ επηηπρία θξχβεηαη 

ζπλήζσο έλαο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο / εγέηεο.    

Πνηα είλαη φκσο ηα ραξαθηεξηζηηθά – δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο επηηπρεκέλνο 

Ηγέηεο / Δπηρεηξεκαηίαο; Σχκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG
7
 (πνπ δηελήξγεζε ζηελ Διιάδα θαη 

ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ CEOs απφ δηάθνξεο εηαηξείεο) ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά-

                                                 
7
  Πεγή: Έξεπλα «Φαξαθηεξηζηηθά θαη Πξαθηηθέο Δπηηπρεκέλσλ CEOs-Ηγεηψλ ζηελ Διιάδα», KPMG, Ννεκ. 2005.   
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δεμηφηεηεο πνπ ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη επηηπρεκέλνη Ηγέηεο, εληνπίδνληαη ηα εμήο (θαηά 

ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο): 

1. H δεκηνπξγία νξάκαηνο θαη ε έκπλεπζε ησλ αλζξψπσλ ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ 

πξαγκάησζε ηνπ 

2. Η άζθεζε Ηγεζίαο κε βάζε ηηο αμίεο ηνπ Οξγαληζκνχ, δίλνληαο πξψηνο ην παξάδεηγκα 

3. Η ηθαλφηεηα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ (π.ρ. έγθαηξε πξφβιεςε επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ, ππνζηήξημε αιιαγψλ θαη θαηλνηνκηθψλ ελεξγεηψλ κε απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε θιπ) 

4. Η πςειή παξαθίλεζε γηα επηηπρία θαη ε επηκνλή ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

5. Η ηθαλφηεηα λα δείρλεη εκπηζηνζχλε ζηνπο αλζξψπνπο ηνπ θαη λα ηνπο ζπκπεξηθέξεηαη 

κε αμηνπξέπεηα, ζεβαζκφ θαη δηθαηνζχλε. 

Δπίζεο, κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο πνηνηηθήο έξεπλαο ηνπ Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηηο 

ΜΜΔ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο επηρεηξεκαηηθήο θπζηνγλσκίαο θαη ησλ δεηθηψλ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ ΜΜΔ, ν θαιφο επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα δηαζέηεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά:  

 

1. Τηκηφηεηα / Φεξεγγπφηεηα 

2. Σπλέπεηα ζηηο ππνρξεψζεηο 

3. Γηνξαηηθφηεηα  

4. Δμσζηξέθεηα 

5. Καιή δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία 

6. Πνιχ θαιή γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζίαο. 

Σπλνςίδνληαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά – δεμηφηεηεο πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη έλαο επηηπρεκέλνο 

Ηγέηεο / Δπηρεηξεκαηίαο, κε βάζε ηε ζχγρξνλε εκπεηξία θαη πξαθηηθή είλαη ηα εμήο: 

 

1. Να έρεη γλψζεηο θαη ηερληθή θαηάξηηζε, θαιή θξίζε θαη αίζζεκα δηθαίνπ (έηζη ψζηε 

λα ηνλ απνδέρνληαη νη εξγαδφκελνη θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ). 

2. Να δηδάζθεηαη απφ ηα ιάζε ηνπ θαη λα πξνζπαζεί λα βειηηψλεηαη ζπλερψο. 

3. Να είλαη ηθαλφο ζηε δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

4. Να έρεη επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα, αληίιεςε θαη έκπλεπζε. 

5. Να κπνξεί λα εκπλέεη θαη λα εκςπρψλεη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ. 

6. Να κε ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ αλαληηθαηάζηαην θαη λα αζρνιείηαη επζπλείδεηα κε 

ηελ αλάδεημε ζηειερψλ πνπ είλαη ηθαλνί λα ηνλ δηαδερζνχλ. 

7. Να κελ είλαη εζσζηξεθήο, λα μέξεη λα αθνχεη θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηνπο γχξσ 

ηνπ. 
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8. Να έρεη φξακα θαη ζηφρνπο θαη λα εμαζθαιίδεη ηνπο θαηάιιεινπο πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ νξάκαηνο 

9. Να έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα αλαθαιχπηεη επθαηξίεο, λα «δπγίδεη» ηα ξίζθα, λα βξίζθεη 

ιχζεηο ζε ζχλζεηα πξνβιήκαηα, λα παίξλεη γξήγνξα απνθάζεηο. 

10. Να έρεη ζε βάζνο γλψζε ηνπ θιάδνπ. 

11. Να είλαη θηιφδνμνο, απνθαζηζηηθφο θαη λα παίξλεη δχζθνιεο απνθάζεηο φπνηε 

απαηηείηαη. 

12. Να έρεη θαιφ φλνκα ζηελ αγνξά. Να έρεη αθέξαην ραξαθηήξα, πςειφ αίζζεκα 

πξνζσπηθήο επζχλεο θαη απνζηνιήο, θχξνο, σξηκφηεηα θαη λα εκπλέεη 

εκπηζηνζχλε ζε φζνπο ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπ. Να είλαη εηιηθξηλήο θαη λα 

εθπιεξψλεη ηηο ππνζρέζεηο πνπ έρεη δψζεη. 

13. Να αζρνιείηαη θπξίσο κε ηε ράξαμε ηεο ζηξαηεγηθήο ή ηελ αλαλέσζε δπλάκεσλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη ιηγφηεξν κε ηξέρνληα δεηήκαηα.  

14. Να είλαη δηνξαηηθφο, νμπδεξθήο θαη παξαηεξεηηθφο, λα «νζθξαίλεηαη» ηηο 

θπνθνξνχκελεο αιιαγέο θαη λα πξνζαξκφδεηαη έκκεζα θαη επέιηθηα ζε απηέο.  

Όζν πεξηζζφηεξν θαιχπηεη θαλείο ηηο παξαπάλσ ηδηφηεηεο, ηφζν κεγαιχηεξεο είλαη θαη νη 

δπλαηφηεηεο (θαη πηζαλφηεηεο) λα επηηχρεη ε επηρείξεζε ηεο νπνίαο εγείηαη. 

Με βάζε ηε ζρεηηθή έξεπλα ηεο KPMG, νη έιιελεο CEOs ζα κπνξνχζαλ αλ βειηησζνχλ ζε 

ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζε: (α) Φξήζε ηερλνινγίαο, (β) Γηαρείξηζε ρξφλνπ, (γ) Πξνεηνηκαζία γηα 

δηαδνρή ηνπ CEO, (δ) Καζνδήγεζε θαη αλάπηπμε αλζξψπσλ θαη (ε) Θάξξνο ζηε ιήςε 

δπζάξεζησλ απνθάζεσλ.  

Οη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνπλ δηάθνξεο πξαθηηθέο αλάπηπμεο Ηγεηψλ. Οη πην ζπλήζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα: Πξνθιεηηθά θαζήθνληα  - Αλαζέζεηο ζε πξψηκν ζηάδην, 

Παξαθνινχζεζε θαιψλ θαη θαθψλ πξνηχπσλ εγεηψλ απφ αξρηθφ ζηάδην, Άζθεζε 

θαζεθφλησλ θαη αλαζέζεηο πνπ δηεπξχλνπλ ηε Γλψζε θαη ηελ Δκπεηξία, Καζνδήγεζε – 

Σπκβνπιεπηηθή Υπνζηήξημε (coaching-mentoring), Παξαθνινχζεζε ζπζθέςεσλ εθηφο ησλ 

δηθψλ ηνπο ππεπζπλνηήησλ, Δηδηθέο αλαπηπμηαθέο ζέζεηο, Δηδηθά projects –εηδηθέο αλαζέζεηο 

(taskforce assignments), Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 
5. πκπεξάζκαηα  

Σην έληνλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ ησλ παγθνζκηνπνηεκέλσλ αγνξψλ, αλαπφθεπθηα, 

εγείξνληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηηο πξννπηηθέο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Θα κπνξέζνπλ 

νη ΜΜΔ κηαο κηθξνχ κεγέζνπο ρψξαο, ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Δπξψπεο, λα δηεθδηθήζνπλ 

ζνβαξή παξνπζία ζηηο αγνξέο ηνπ κέιινληνο; Πνηεο ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθέο ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζνπλ γηα λα δηαζθαιίζνπλ δηαηεξήζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαη επηηπρία  

ζηνλ εζληθφ θαη δηεζλή επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν;  
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Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα θαη έξεπλεο πεδίνπ ππνδεηθλχνπλ φηη βαζηθνί παξάκεηξνη πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία επηηπρεκέλσλ ΜΜΔ αθνξνχλ ζε: 

- Ύπαξμε ζηξαηεγηθήο. Οη ειιεληθέο ΜΜΔ πξέπεη λα δηαζέηνπλ ζαθψο θαζνξηζκέλε  

ζηξαηεγηθή, ε νπνία λα αληαπνθξίλεηαη ζηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο 

επηρείξεζεο. 

- Γπλαηόηεηα παξαγωγήο θαηλνηνκηώλ. Οη ειιεληθέο ΜΜΔ πνπ επηιέγνπλ 

ζηξαηεγηθά ηελ παξαγσγή «θνξπθαίσλ» θαηλνηνκηψλ απνηεινχλ ζπρλά 

παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ επηρεηξήζεσλ παξφιν πνπ ε ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή 

απαηηεί ηελ χπαξμε πεξηζζφηεξσλ αληαγσληζηηθψλ πιενλεθηεκάησλ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ εμεηδίθεπζε ζε κηα αγνξά (niche market) ή ηελ εζηίαζε ζην ρακειφ θφζηνο 

- Γηεζλή παξνπζία: Δπηζεκαίλεηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο «δηεζλείο» ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο είλαη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο «θαηλνηνκίαο». Γηα απηέο, ε επέθηαζε 

ζην εμσηεξηθφ είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο πεξηνξίδεηαη ζε 

κηθξά ηκήκαηα ηεο αγνξάο θαη ε εγρψξηα αγνξά δελ παξέρεη ηηο απαξαίηεηεο 

δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο.  

- Δμεηδίθεπζε: Η επηρείξεζε δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαηάιιεια επηιεγκέλεο λεζίδεο 

αγνξάο κε παξάιιειε επέθηαζε ζηηο αληίζηνηρεο εγρψξηεο θαη δηεζλείο αγνξέο.  

Αλεμαξηήησο ηνπ ηχπνπ ζηξαηεγηθήο πνπ αθνινπζνχλ ή ηνπ θιάδνπ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο εζηηάδνληαη ζηηο ζηελέο ζρέζεηο κε ηνλ 

πειάηε θαη ζηελ αθνζίσζε ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ, ζε επηδίσμε θαηλνηνκίαο 

ζηνλ ηξφπν παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ζε βαζηθέο αμίεο θαη ζε 

ηζρπξή εγεζία. Δπίζεο, παξνπζηάδνπλ ηζρπξέο επηδόζεηο ζηνπο ηνκείο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ, δηαρείξηζεο θηλδύλωλ θαη δηαρείξηζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ,. 

Η ππεξνρή ζηνπο ηνκείο απηνχο ζέηεη ηα ζεκέιηα πάλσ ζηα νπνία «θηίδνληαη» ηα απαξαίηεηα 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα γηα ηελ επηηπρή πινπνίεζε ηεο επηιεγκέλεο ζηξαηεγηθήο. 

Τέινο,  αλεμάξηεηα απφ εζηίαζε, νη πεξηζζφηεξν επηηπρεκέλεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

αλαζεωξνύλ ζρεηηθά ζπρλά (θαηά κέζν φξν αλά δηεηία) ην ζηξαηεγηθό ζρεδηαζκό ηνπο. 

Η εγεζία απνηειεί αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηωλ επηηπρεκέλωλ επηρεηξήζεωλ. Ο ξφινο 

ηνπ Ηγέηε απνθηά ηδηαίηεξε βαξχηεηα, εηδηθά γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα, ιφγσ ηεο θχζεο ηεο 

ΜΜΔ θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηεο ραξαθηήξα. Σηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ ΜΜΔ, πίζσ απφ 

ηελ επηηπρία θξχβεηαη ζπλήζσο έλαο επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο / εγέηεο.  


