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Βαζηθά ζέκαηα

• θνπόο ηεο έξεπλαο

• Δπηρεηξεκαηηθόηεηα πνπ βαζίδεηαη ζηε γλώζε

• Τςειή ηερλνινγία

• Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα

– Δζσηεξηθέο ηθαλόηεηεο θαη πόξνη

– ηξαηεγηθή

– Καηλνηνκία 

– Οηθνλνκηθή επίδνζε

• πκπεξάζκαηα

• Δπόκελα βήκαηα
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θνπόο

• θνπόο ηεο έξεπλαο είλαη ε κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο πνπ

βαζίδεηαη ζηε γλώζε (ΔβΓ) ζε λέεο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε

θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ειιεληθό ρώξν.

• Οη άκεζνη επηκέξνπο ζηόρνη ηεο έξεπλαο είλαη:

1. Η εμέηαζε ηεο επίδξαζεο 
ησλ εζσηεξηθώλ θαη 
νξγαλσζηαθώλ ηθαλνηήησλ 
θαη πόξσλ ηεο επηρείξεζεο 
ζηε δηακόξθσζε ηεο 
αληαγσληζηηθήο ζηξαηεγηθήο 
θαη ηεο επίδνζήο ηεο.

2. Η δηεξεύλεζε ησλ 
ζηξαηεγηθώλ επηινγώλ 
ησλ επηρεηξήζεσλ.

3. Η εμέηαζε ηεο επίδξαζεο 
ησλ παξαγόλησλ ηνπ 
εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο 
ζηε δηακόξθσζε ηεο λέαο 
επηρεηξεκαηηθήο 
δξαζηεξηόηεηαο.
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Μεζνδνινγία

• Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο έρεη

δηαθηλεζεί δνκεκέλν εξσηεκαηνιόγην ζε αληηπξνζσπεπηηθό δείγκα λέσλ

επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζε δηάθνξνπο θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο.

• Σν εξσηεκαηνιόγην απηό ζπκπιεξώλεηαη απνθιεηζηηθά από ζηειέρε ησλ

ηδξπηηθώλ νκάδσλ ησλ επηρεηξήζεσλ.

• Σν εξσηεκαηνιόγην θαιύπηεη ηα εμήο ζέκαηα:

1. Σηο γλώζεηο, ηελ εκπεηξία ζηνλ θιάδν, ηηο δεμηόηεηεο ηνπ ηδξπηή ή ηεο

ηδξπηηθήο νκάδαο ηεο επηρείξεζεο.

2. Σε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ησλ απαξαίηεησλ

πόξσλ (αλζξώπηλσλ, νηθνλνκηθώλ, νξγαλσζηαθώλ) πνπ απαηηνύληαη.

3. Σσλ ζηξαηεγηθώλ πνπ αθνινπζνύληαη από ηελ επηρείξεζε.

4. Σελ εμέιημε θαη ηελ αλάπηπμή ηεο κέζα ζην ρξόλν.

5. Σηο θαηλνηνκηθέο θαη νηθνλνκηθέο ηεο επηδόζεηο.
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• Η ΔβΓ αλαθέξεηαη ζηε γλώζε σο ην βαζηθό

ζεκέιην όισλ ησλ επηρεηξεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ.

• Απηέο νη δξαζηεξηόηεηεο δε βαζίδνληαη κόλν ζηε

ρξήζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλώζεο, αιιά θαη ζην

ζπληνληζκό δηαθνξεηηθώλ πόξσλ γλώζεο γηα ηε

δεκηνπξγία λέαο γλώζεο (Coulson-Thomas, 2004;

Hirsch-Kreinsen & Schwinge, 2011).

• Οη κεγάιεο επελδύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε

δεκηνπξγία λέαο γλώζεο δελ νδεγνύλ απηόκαηα ζε

θαηλνηνκία θαη νηθνλνκηθή κεγέζπλζε.

• Η ΔβΓ ιεηηνπξγεί σο έλαο κεραληζκόο απνηειεζκαηηθήο κεηαηξνπήο ηεο γλώζεο ζε

θαηλνηνκία θαη λέα νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζπκβάιινληαο ζηελ νηθνλνκηθή κεγέζπλζε θαη

αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία (Cooke & Porter, 2007; Szalavetz, 2007).

Ιδξπηηθή 
νκάδα

Πεγέο γλώζεο 
/ Σξόπνη 
κάζεζεο

Αλζξώπηλν 
δπλακηθό

Η ΔβΓ σο κεραληζκόο 

κεηαζρεκαηηζκνύ



Τςειή ηερλνινγία: κεξηθά 

ζηνηρεία

• Πεξηζζόηεξεο από 26.000 ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ζε θιάδνπο πςειήο

ηερλνινγίαο.

• Η απαζρόιεζε μεπεξλά ηνπο 80.000 εξγαδνκέλνπο (ζεκαληηθή αύμεζε ηεο

απαζρόιεζεο ηελ πεξίνδν 2001-2006).

• 3,8% ε ζπλεηζθνξά ησλ θιάδσλ ζην ΑΔΠ ην 2006 αιιά, θπξίσο, εκπόξην

πςειήο ηερλνινγίαο.

• ε αληίζεζε κε ηνπο ηνκείο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ εκπνξίνπ, νη θιάδνη

κεηαπνίεζεο πςειήο ηερλνινγίαο απνηεινύλ κηθξό πνζνζηό ζην ζύλνιν

ησλ επηρεηξήζεσλ (≈ 8%).

• Νένη ηερλνινγηθνί θιάδνη κε έληνλε δπλακηθή θαη εμσζηξέθεηα, π.ρ.

θιάδνο ησλ εθαξκνγώλ θηλεηήο ηειεθσλίαο, εξγαδνκέλνπο πςειήο

αθαδεκατθήο εθπαίδεπζεο, ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ 400 εθ. €, παξνπζία

ζε 40 ρώξεο.
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Αξρηθό δείγκα επηρεηξήζεσλ

• Δπηρεηξήζεηο κε έηνο ίδξπζεο κεηαμύ 2000 θαη 2010.

• 2 βάζεηο δεδνκέλσλ: Hellastat (931 επηρεηξήζεηο) & AMADEUS (261 επηρεηξήζεηο),

αιιά εκπινπηηζκόο θαη από άιιεο πεγέο (≈90 επηρεηξήζεηο): ζπλέδξηα, ειεθηξνληθά

πεξηνδηθά, επηκειεηήξηα, άιιεο βάζεηο δεδνκέλσλ θιπ.

• Σν 70% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνέξρεηαη από ηελ Αηηηθή.

• Δπηιεγκέλα πεδία:

 Ολνκαζία  Ννκόο / Πόιε / Οδόο / Σ.Κ.

 ΑΦΜ  Αξηζκόο ηειεθώλνπ

 Κιάδνο  Αξηζκόο Fax

 Πεξηγξαθή θιάδνπ Website

 Ηκ/λία ίδξπζεο  E-mail

 Ννκηθή κνξθή

Αξηζκόο ππαιιήισλ

 BvDEP ID number

 Operating Revenue / Turnover th. EUR  

Last Year



Έηνο ίδξπζεο

• Σν 70% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ ηδξύζεθε κεηαμύ 2000-2006, πεξίνδνο πνπ νη θιάδνη εκθαλίδνπλ έληνλε

δπλακηθή ζηελ Διιάδα (ΙΟΒΔ, 2008).

• Σν πνζνζηό ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ελ κέζσ νηθνλνκηθήο θξίζεο (2008 θαη κεηά)

πξνζεγγίδεη ην 21,7%.
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Αξηζκόο εξγαδνκέλσλ

• Σν 55% ησλ επηρεηξήζεσλ απαζρνινύλ ην πνιύ 9 εξγαδνκέλνπο (κηθξνεπηρεηξήζεηο), ελώ νη κηθξέο θαη

νη κεζαίεο επηρεηξήζεηο απνηεινύλ ην 34% θαη 11% αληίζηνηρα ηνπ ζπλνιηθνύ δείγκαηνο.



Δπηιεγκέλνη θιάδνη (κε βάζε 

ηελ ηαμηλόκεζε θαηά ΟΟΑ*)
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* ratio of R&D expenditure to GDP or R&D intensity
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε

ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Αξηζκόο ηδξπηώλ

• Η ζπληξηπηηθή πιεηνλόηεηα (≈85%) ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη ηδξπηηθή νκάδα, θπξίσο 

ησλ 2 αηόκσλ (43,3%), ελώ κόιηο ην 15,5% ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη έλαλ ηδξπηή.
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε

ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία
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Ηιηθηαθή νκάδα ηδξπηώλ

• Σν 72% ησλ ηδξπηώλ ήηαλ κέρξη 39 εηώλ όηαλ ίδξπζε ηελ επηρείξεζε.

• Πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 αλήθε ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 30-39 εηώλ θαηά ηελ ίδξπζε.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Ηιηθηαθή νκνηνγέλεηα αλάκεζα 

ζηα κέιε ησλ ηδξπηηθώλ νκάδσλ

• 7 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο έρνπλ ηδξπηέο πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα.

• Σν θαηλόκελν απηό ηείλεη λα εμαζζελεί όζν απμάλεηαη ην κέγεζνο ηεο ηδξπηηθήο

νκάδαο.
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Μέγηζην δπλαηό πηπρίν ηδξπηή 

ζηελ επηρείξεζε

• Σν 54% ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ ηδξπηή κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.

• 9 ζηηο 10 επηρεηξήζεηο έρνπλ έλαλ ηνπιάρηζηνλ ηδξπηή κε πηπρίν ή δίπισκα ΑΔΙ / ΑΣΔΙ.
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 17εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δπαγγεικαηηθή εκπεηξία 

ηδξπηώλ

• Η ηειεπηαία απαζρόιεζε ηνπ 25% ησλ ηδξπηώλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θιάδν ηεο ησξηλήο

επηρείξεζεο.

• Σν 28% ησλ ηδξπηώλ ήηαλ πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο ησξηλήο επηρείξεζεο ηδηνθηήηεο ή

ζπληδηνθηήηεο άιιεο επηρείξεζεο.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Γλώζεηο θαη δεμηόηεηεο ηδξπηώλ

• Οη πεξηζζόηεξνη ηδξπηέο ζεσξνύλ όηη ην δίπνιν πνπ αληαλαθιά θαιύηεξα ηελ

επαγγεικαηηθή ηνπο ηαπηόηεηα είλαη ην: «Σερληθή γλώζε ζρεηηθή κε ηνλ θιάδν –

Γηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο».
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε
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Υξεκαηνδόηεζε αξρηθήο 

επέλδπζεο

• Η ίδξπζε ησλ επηρεηξήζεσλ βαζίζηεθε θαηά θύξην ιόγν ζε πξνζσπηθέο απνηακηεύζεηο (82% ηεο αξρηθήο

επέλδπζεο) θαη ζε ρξεκαηνδόηεζε από ην ζηελό πεξηβάιινλ (28% ηεο αξρηθήο επέλδπζεο).

• Όζν πην ζύλζεηε είλαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νη επηρεηξήζεηο ηόζν πην δύζθνιε θαη ρξνλνβόξα είλαη ε

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ θηλδύλνπ από ηνπο δπλεηηθνύο επελδπηέο θαη ιηγόηεξν εύθνιν γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο

λα ιάβνπλ εμσηεξηθή ρξεκαηνδόηεζε (Philpott, 1994; Madsen et al., 2008).

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Δθπαηδεπηηθό επίπεδν 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ

Τςειό κνξθσηηθό επίπεδν:

• Σν 23% ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 

ησλ επηρεηξήζεσλ δηαζέηεη έλα πνιύ 

πςειό κνξθσηηθό επίπεδν, 

θαζώο έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.

• Πεξίπνπ 1 ζηνπο 2 έρεη πηπρίν ή 

δίπισκα ΑΔΙ / ΑΣΔΙ.

• Μόιηο ην 11% έρεη σο αλώηεξν 

επίπεδν εθπαίδεπζεο ηελ 

πξσηνβάζκηα ή δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε.
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Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε
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Ιθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο αλζξώπηλνπ

δπλακηθνύ: Οη κεγαιύηεξεο αδπλακίεο

• Οη εξγαδόκελνη πζηεξνύλ θπξίσο ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, ζε δηνηθεηηθέο

δεμηόηεηεο θαη ζε δεμηόηεηεο πσιήζεσλ θαη κάξθεηηλγθ.

• Αληίζεηα, ιηγόηεξεο αδπλακίεο εκθαλίδνπλ ζε ζέκαηα ηερληθώλ γλώζεσλ.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε
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Παξάγνληεο δεκηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο / κεηά ην 2008

• Οη ζεκαληηθόηεξνη 

παξάγνληεο 

δεκηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο είλαη: ε 

γλώζε ηεο αγνξάο

θαη ε αλαγλώξηζε 

ησλ επθαηξηώλ ζηελ 

αγνξά.

• Ίδηνη παξακέλνπλ νη 

παξάγνληεο γηα ηελ 

ίδξπζε επηρεηξήζεσλ 

από ην 2008 θαη κεηά.

• Αληίζεηα, ε αλάγθε

γηα ρξήκαηα δελ 

απνηειεί γεληθά 

ζεκαληηθό θίλεηξν γηα 

ηε δεκηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε
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ΙΓΡΤΣΗ / ΙΓΡΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ [1/2]

• Σν 70% πεξίπνπ ησλ επηρεηξήζεσλ έρεη ηδξπζεί από 2 ή 3 άηνκα, πνπ αλήθνπλ

ζπλήζσο ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα.

• 1 ζηνπο 2 ηδξπηέο δεκηνύξγεζε ηελ επηρείξεζε ζηελ ειηθία ησλ 30-39 εηώλ.

• Οη ηδξπηέο ραξαθηεξίδνληαη από έλα πςειό κνξθσηηθό επίπεδν, ελώ 1 ζηηο 2

επηρεηξήζεηο δηαζέηεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ ηδξπηή κε κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.

• Η επαγγεικαηηθή εκπεηξία ησλ πεξηζζόηεξσλ ηδξπηώλ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θιάδν

ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε ησξηλή επηρείξεζε ελώ αξθεηνί δηαζέηνπλ θαη

εκπεηξία ζηελ ίδξπζε.

ύλνςε απνηειεζκάησλ



ΙΓΡΤΣΗ / ΙΓΡΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ [2/2]

• Η γλώζε ηεο αγνξάο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηώλ πνπ εκθαλίδνληαη είλαη νη

ζεκαληηθόηεξνη παξάγνληεο γηα ηε δεκηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αλεμαξηήησο ηνπ

γεληθόηεξνπ νηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο.

• Οη ηερληθέο γλώζεηο θαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλόηεηεο απνηεινύλ ηνπο δύν

ζεκαληηθόηεξνπο ηνκείο δεμηνηήησλ ησλ ηδξπηώλ.

• Οη θύξηεο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο αξρηθήο επέλδπζεο είλαη νη απνηακηεύζεηο

ησλ ηδξπηώλ θαη ην νηθνγελεηαθό θαη θηιηθό πεξηβάιινλ.

14/7/2012 24εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

ύλνςε απνηειεζκάησλ



14/7/2012 25εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΓΤΝΑΜΙΚΟ

• Αξθεηά πςειό είλαη ην εθπαηδεπηηθό επίπεδν ησλ εξγαδνκέλσλ, θαζώο 1 ζηνπο 2

θαηέρεη θάπνηνλ ηίηιν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, ελώ 1 ζηνπο 4 έρεη

πξαγκαηνπνηήζεη κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο.

• Οη εξγαδόκελνη ραξαθηεξίδνληαη από ηηο ηδηαίηεξα θαιέο ηερληθέο γλώζεηο ηνπο αιιά

πζηεξνύλ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, δηνίθεζεο θαη πσιήζεσλ.

ύλνςε απνηειεζκάησλ



14/7/2012 26εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Κύξηα ζηξαηεγηθή επηρείξεζεο

• Η θύξηα ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνύλ νη επηρεηξήζεηο είλαη ε αύμεζε ησλ πσιήζεσλ είηε

κέζσ ηεο πξνζθνξάο λέσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ είηε κέζσ ηεο δηείζδπζεο ζε λέεο

αγνξέο πξνζθέξνληαο ηα ίδηα πξντόληα / ππεξεζίεο.

14/7/2012 27εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 28εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Πεγέο γλώζεο

• Σν δηαδίθηπν απνηειεί ηε ζεκαληηθόηεξε πεγή γλώζεο γηα ηε δηεξεύλεζε λέσλ επηρεηξεκαηηθώλ
επθαηξηώλ.

• Από ηνπο εηαίξνπο ζηελ αιπζίδα αμίαο, νη πειάηεο θαη νη αληαγσληζηέο απνηεινύλ επίζεο πνιύ
ζεκαληηθέο πεγέο γλώζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Γηθηπώζεηο

• Σα δίθηπα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζπκβάιεη θπξίσο ζηελ θαηαλόεζε ησλ

αλαγθώλ ησλ πειαηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ.

14/7/2012 29εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 30εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

• Οη επηρεηξήζεηο επηδηώθνπλ ηελ αύμεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο είηε κέζσ ηεο

πξνζθνξάο λέσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ είηε κέζσ ηεο δηείζδπζεο ζε λέεο

αγνξέο πξνζθέξνληαο ηα ίδηα πξντόληα / ππεξεζίεο.

• Υξεζηκνπνηνύλ θπξίσο εμσηεξηθέο θαη άηππεο πεγέο γλώζεο, κε ην δηαδίθηπν θαη

ηνπο πειάηεο λα απνηεινύλ ηηο ζεκαληηθόηεξεο πεγέο γηα ηε δηεξεύλεζε λέσλ

επηρεηξεκαηηθώλ επθαηξηώλ.

• Σα δίθηπα πνπ αλαπηύζζνπλ έρνπλ ζπκβάιιεη θπξίσο ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε

ησλ αλαγθώλ ησλ πειαηώλ θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντόλησλ / ππεξεζηώλ.

ύλνςε απνηειεζκάησλ



14/7/2012 31εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 32εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Καηλνηνκνύλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο;

• Σν 48% ησλ επηρεηξήζεσλ ιάλζαξε θάπνην λέν πξντόλ / ππεξεζία ηελ ηειεπηαία 3ηία, ελώ ην

36% επέδεημε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο.

• Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζήγαγαλ ηαπηόρξνλα θαηλνηνκία πξντόληνο θαη δηαδηθαζίαο ηελ ηειεπηαία

3ηία πξνζεγγίδεη ην 24%.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ [1/2]

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 33εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Καηλνηνκνύλ νη ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο;

• Η θαηλνηνκία θαίλεηαη λα πξνήιζε θπξίσο κέζα από ηελ αμηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εξεπλεηηθήο

δξαζηεξηόηεηαο, αιιά ππάξρνπλ θαη αξθεηέο επηρεηξήζεηο πνπ εηζήγαγαλ πξντόλ ή έηνηκε ηερλνινγία από ην

εμσηεξηθό.

• Απηέο νη θαηλνηνκίεο ήηαλ ζε πνζνζηό 49% λέεο γηα ηελ αγνξά, 33% λέεο γηα ηελ επηρείξεζε θαη 18% λέεο γηα ηε

δηεζλή αγνξά.

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΠΡΟΪΟΝΣΟ – ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ [2/2]

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 34εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Καηλνηνκία νξγάλσζεο / 

εκπνξίαο ή κάξθεηηλγθ πξντόληνο

• Σν 30% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζήγαγε θαηλνηνκία νξγάλσζεο / εκπνξίαο ή κάξθεηηλγθ πξντόληνο ηελ

ηειεπηαία 3ηία.

• Απηέο νη θαηλνηνκίεο αθνξνύζαλ θπξίσο λέεο ή ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε

κεηά ηελ πώιεζε (24,6%) θαη λέεο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο γηα ηηο

δηαδηθαζίεο (23%).

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 35εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Μέζνδνη πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο

ηδηνθηεζίαο (ηελ ηειεπηαία 3ηία)

• Οη ζπκθσλίεο 

εκπηζηεπηηθόηεηαο (43%) 

θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα 

(28%) απνηεινύλ ηηο 

ζπλεζέζηεξεο κεζόδνπο 

πξνζηαζίαο ηεο 

πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

ησλ επηρεηξήζεσλ.

• Αθνινπζνύλ ηα 

πλεπκαηηθά δηθαηώκαηα

θαη νη παηέληεο έρνληαο ην 

ίδην πνζνζηό (13%).

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Πνζνζηό ηδίξνπ γηα ην 2011 από λέα ή 

ζεκαληηθά βειηησκέλα πξντόληα / ππεξεζίεο

• Σν 51 κε 100% ηνπ ηδίξνπ γηα ην 2011 ηνπ 39% ησλ επηρεηξήζεσλ πξνήιζε από λέα

ή ζεκαληηθά βειηησκέλα πξντόληα / ππεξεζίεο.

14/7/2012 36εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

• Σν 60% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζήγαγε θάπνηα θαηλνηνκία πξντόληνο ή δηαδηθαζίαο

ηελ ηειεπηαία 3ηία.

• Οη θαηλνηνκίεο απηέο πξνήιζαλ θπξίσο κέζα από εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα αιιά

θαη από εηζαγσγή έηνηκεο ηερλνινγίαο ή πξντόληνο από ην εμσηεξηθό, θαη είλαη

ζπλήζσο λέεο γηα ηελ αγνξά ζηελ νπνία δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε.

• Σν 30% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζήγαγε θάπνηα θαηλνηνκία νξγάλσζεο / εκπνξίαο ή

κάξθεηηλγθ πξντόληνο ηελ ηειεπηαία 3ηία, πνπ αθνξνύζε θπξίσο είηε λέεο ή

ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πξνο ηνλ πειάηε κεηά ηελ πώιεζε

είηε λέεο ή ζεκαληηθά βειηησκέλεο δξαζηεξηόηεηεο ππνζηήξημεο γηα ηηο

δηαδηθαζίεο.

• Οη ζπλεζέζηεξνη ηξόπνη πξνζηαζίαο ηεο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ

είλαη νη ζπκθσλίεο εκπηζηεπηηθόηεηαο θαη ηα εκπνξηθά ζήκαηα.

14/7/2012 37εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

ύλνςε απνηειεζκάησλ



14/7/2012 38εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία

Δκπεηξηθά απνηειέζκαηα 

Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Δθηίκεζε κεγεζώλ γηα ην 2012

• Σν 69% ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκά όηη ζα απμήζεη ηηο πσιήζεηο ην 2012 θαηά κέζν όξν 28%, ελώ ην 57% όηη ζα

απμήζεη ηηο εμαγσγέο θαηά 16%.

• Αληίζεηα, ην 27% ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκά όηη ην 2012 ζα κεησζνύλ νη πσιήζεηο θαηά κέζν όξν 27% θαη ην 9%

όηη ζα κεησζνύλ νη εμαγσγέο θαηά 45%.

14/7/2012 39εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



Μεηαβνιή ζην κόληκν 

πξνζσπηθό ηεο επηρείξεζεο

• Θεηηθό ηζνδύγην απαζρόιεζεο 11 κνλάδεο.

14/7/2012 40εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

Δζσηεξηθνί 

πόξνη θαη 

ηθαλόηεηεο
ηξαηεγηθή

Καηλνηνκία Οηθνλνκηθή 

επίδνζε



14/7/2012 41εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

ΔΚΣΙΜΗΗ ΜΔΓΔΘΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 2012

• Αηζηόδνμνη γηα ηελ πνξεία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο ην 2012 εκθαλίδνληαη νη

πεξηζζόηεξεο ηδξπηέο θαζώο εθηηκνύλ, ζε πνζνζηό 69%, όηη ζα απμήζνπλ ηηο

πσιήζεηο ηνπο ελώ, ζε πνζνζηό 57%, όηη ζα απμήζνπλ ηηο εμαγσγέο ηνπο (όπνπ

γίλνληαη).

• Σα πνζνζηά πνπ ππνδεηθλύνπλ ηε κείσζε ησλ πσιήζεσλ θαη ηε κείσζε ησλ

εμαγσγώλ είλαη 27% θαη 9% αληίζηνηρα.

• Σέινο, ην 75% ησλ επηρεηξήζεσλ εθηηκά όηη ζα δηαηεξήζεη ηνλ αξηζκό ηνπ κόληκνπ

πξνζσπηθνύ ηεο.

ύλνςε απνηειεζκάησλ



14/7/2012 42εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012

• πλέρηζε ηεο έξεπλαο πεδίνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζή ηεο (200

εξσηεκαηνιόγηα / επηέκβξηνο 2012).

• Αμηνιόγεζε ησλ δπζθνιηώλ θαη δηεμαγσγή ηειηθώλ ζπκπεξαζκάησλ από

ηε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο έξεπλαο.

• Δπηθνηλσλία κε επηρεηξήζεηο ηνπ δείγκαηνο γηα αλαδήηεζε ζηνηρείσλ πνπ

εθθξεκνύλ θαη δηόξζσζε ιαζώλ πνπ πηζαλόηαηα έγηλαλ θαηά ηε

ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ από ηα ζηειέρε ησλ ηδξπηηθώλ

νκάδσλ.

• ηαηηζηηθή επεμεξγαζία όισλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο πεδίνπ

κε ηε ρξήζε πξνρσξεκέλσλ κεζόδσλ ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο.

Δπόκελα βήκαηα



Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο!

14/7/2012 43εκηλάξηα Δξκνύπνιεο 2012


