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Τα γεγονότα μέσα απο τους αριθμούς 

Διεθνώς 

• Ο μέσος όρος χρόνου 
επιβίωσης για τις μεγάλες 
εταιρίες είναι μόλις ο μισός του 
αντίστοιχου ανθρώπινου. 

 

• Το 40% των εταιριών που 
παρουσιάζονταν στην λίστα 
top 500 του περιοδικού 
Fortune το 2004 πριν από 10 
χρόνια, δεν υπάρχει πια.  

 

• Από τις Top 12 εταιρίες του 
δείκτη Dow-Jones το 1900, 
μόνο μία επιβίωνε το 2000 
(GE) 

Ελλάδα 
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(European Commission 2015 
Αναδημοσιευση: Καθημερινή, 29/06/2016) 

Απώλεια 842,670 θέσεων εργασίας 
Σε όρους προστιθέμενης αξίας αφαίρεσε 
30,31 δισεκατομμύρια ευρώ. 



Οι Μικρές Επιχειρήσεις στην Ελλάδα & την Ευρώπη 
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1 value added of SMEs in 2013 / value added of SMEs in 2008; index: 2008 = 100 

2 employment in SMEs 2013 / employment in SMEs 2008; index: 2008=100 
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Είμαστε σε Αδιέξοδο? 

• Ευρεία συνειδητοποιήση για την 
ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου 

 

• Τέλος στην ‘κουλτούρα της επιδότησης’ 
χωρίς προστιθέμενη αξία για τις 
επιχειρήσεις και το πελάτη 

 

• Κρίσιμη μάζα επιχειρήσεων με έντονη 
επιθυμία να περάσει στο επόμενο 
στάδιο ανάπτυξης 

 

• Στο επίκεντρο η ανάπτυξη και διάθεση 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε 
υπάρχοντες και νέες αγορές 
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Τουρισμός 

• Αφίξεις επιβατών: απο 
16,9 εκατ. το 2012 σε 28 
εκατ. το 2016 

 

• Τουριστικές Εισπράξεις: 
απο €10,4 εκατ. 2012 σε 
€13,2 εκατ. 2016 

 

• Αύξηση αφίξεων πολυ 
μεγαλύτερη της αύξησης 
εισπράξεων   

Dr G. Tsekouras© 5 



Ο Δρόμος του Μεταξιού 
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Γεωργία Ακριβείας - Precision Farming 

• Μέσα από το παρατηρητήριό του 
– Τρακτέρ (δίχως οδηγό) και Drone στον αέρα 
– Στοιχεία για σύσταση εδάφους, υδάτινα 

αποθέματα και περιεκτικότητά σε θρεπτικά 
συστατικά 

– Παρακολουθώντας την κάθε πατάτα ξεχωριστά. 

 
• Ο παγκόσμιος μέσος όρος παραγωγής 

πατάτας ανά στρέμμα είναι περίπου 9 τόνοι 
– τα χωράφια του παράγουν περισσότερους από 

20 τόνους 
 

• Καλλιέργεια μαρουλιών  
– Κάθε στρέμμα στο θερμοκήπιο αποδίδει όσο 10 

υπαίθρια στρέμματα 
– Μειώνει την ανάγκη για χημικές ουσίες κατά 

97% 
 

Γιάκομπ βαν ντεν Μπόρνε απο την Ολλανδία 

Dr G. Tsekouras© 7 



Εναλλακτικές Πηγές Ενέργειας 
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Άγιος Γεώργιος 
20 μίλια απο Λαύριο 



Νέες απειλές ή Νέες ευκαιρίες?  

Το κλεδί είναι η καινοτομία 
• Ο καλύτερος -και πιθανώς ο 

μόνος- τρόπος για μια 
επιχείρηση να επιβιώσει και να 
αναπτυχθεί είναι να 
καινοτομήσει 

 

• Όχι απλά μια νέα ιδέα: η 
ανάπτυξη νέων ιδεών και η 
πρακτική τους εφαρμογή με 
στόχο την παραγωγή αξίας για 
την επιχειρήση 

 

• Αυτό απαιτεί συστηματική 
δραστηριότητα 

• Professor Peter Drucker 

9 Dr G. Tsekouras© 



Τι είναι Καινοτομία? 

 

Ανάπτυξη 
ανταγωνιστικού 

πλεονέκτηματος μέσω... 

 

Εξοικονόμησης πόρων 

 

και/ή 

 

Δημιουργίας νέων 
επιχειρηματικών 

ευκαιριών 
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Η αναγνώριση και εφαρμογή 
νέων ιδεών 
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Μια οικογενειακή επιχείρηση: 
Curana 

• Ιδρύθηκε το 1946, παραγωγή 
ποδηλάτων 

• 1960 επόμενη γενιά εξειδικευση σε 
εξαρτηματα – αλυσίδες, φτερά 
ρόδας 

• Κυρίως αγορά Βέλγιο (10 εκ.) 
• Πολύ λίγα νέα προϊόντα 

– Ελάχιστη διαφοροποίηση προϊόντος 

• OEM - Original Equipment 
Manufacturer 
– Κατα παραγγελία με συγκεκριμένες 

προδιαγραφές 

• Πίεση μείωσης τιμών – ειδικά λόγω 
εισαγωγών απο την Κίνα 

• Μικρή προστιθέμενη αξία 
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Curana – Η καινοτομία 
• Ανάπτυξη στρατηγικής συμμαχίας με 

εξωτερικό σχεδιαστή προϊόντων 
 

• Ανάπτυξη συνεργασίας με μια 
κατασκευαστική εταιρεία polymer 
extrusion 

 

• Ανάπτυξη προϊόντος B”Lite 
– Πλαστικό & μεταλλικό υλικά 
– Μεταδοση ρευματος για φωτα 
– Ρυθμίζομενο μήκος 

 

• Δοκιμαστική συμφωνία αποκλειστικής 
διάθεσης με δυο κατασκευστές 
ποδηλάτων 

– Batavus and Sparta 
 

• Δικό του branding και μεγαλύτερο 
περιθώριο καθορισμού τιμής 
 

• Άλλα προϊόντα σε παρόμοια ρότα 

(Source: Vanhaverbeke et al., 2012)  
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Τα οικονομικά αποτελέσματα 

(Source: Vanhaverbeke et al., 2012) 
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Τι προκαλεί την καινοτομία; 

– Πρόβλημα της Επιχείρησης 
 

• Εμφάνιση προβλήματος  
– Π.χ. περιορισμενοι πόροι 

• Ανάπτυξη εσωτερικών δεξιότητων 

• Hoover, Nokia mobile phones 

 

– Όραμα του Επιχειρηματία 
 

• Βλέπεις μια κατάσταση απο άλλη ματιά 

• Αναγνώριση/Λήψη πόρων για υλοποίηση ιδέας 

• Facebook, Apple 
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Ενεργοποιήση καινοτομίας απο 

εμφανιζόμενα προβλήματα 

• Ιδρύθηκε περίπου το1820, παράγοντας 

εξοπλισμό για το κόψιμο των δέντρων 

 

• Μετακινήθηκε στην βιομηχανία χαρτιού: 

ένα προχωρημένο σύστημα επικοινωνίας 

για την διοίκηση μονάδων 

 

• Ανέπτυξε ενα προηγμένο σύστημα 

επικοινωνίας για να συντονίσει τις 

γεωγραφικά διεσπαρμλενες ομάδες 

υπαλλήλων 

 

• Μετέτρεψε σύστημα επικοινωνίας σε 

εμπορεύσιμο είδος, κινητά τηλεφώνα 
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Πυλώνες Καινοτομίας 

• ΚΑΝΑΛΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ 

• ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

• ΠΕΛΑΤΕΣ 
• ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

& 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΤΙ ΠΟΙΟΣ 

ΠΟΥ ΠΩΣ 
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Ο Μεγαλύτερος Αντίπαλος:  

Η Καθημερινότητα 

• Το μικρό αρκουδάκι 
κατεβαίνει τα σκαλιά πίσω 
από την μικρή Μαιρούλα, 
και μπούμ (!), μπούμ (!), 
μπούμ (!), χτυπάει το 
κεφαλάκι του στις σκάλες...  

 

• Από όσον ξέρει είναι ο 
μόνος τρόπος να κατέβει τα 
σκαλιά, αν και υποπτεύεται 
ότι υπάρχει και άλλος 
τρόπος, αρκεί να σταματούσε 
για μια στιγμή για να 
μπορέσει να σκεφθεί. 
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Οι Μεγαλύτεροι Σύμμαχοι 

• Δημιουργικότητα 

– Ικανοποίηση απο την 
υλοποίηση νέων ιδεών 

– Το πιο σημαντικό 
κίνητρο για απόφαση 
επιχειρήν 
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• Συνεργασίες 

– Πανεπιστήμια,  
Επιχειρήσεις, ιδιώτες 

– Ανεύρεση πόρων και 
συμπληρωματικές 
γνώσεις 



Οι δύο προσεγγίσεις 

Κλειστή Καινοτομία Ανοικτή Καινοτομία 

Οι έξυπνοι και ταλαντούχοι άνθρωποι της περιοχής 

μας εργάζονται για την επιχείρηση μας 

Δεν εργάζονται όλοι οι έξυπνοι και ταλαντούχοι 

άνθρωποι για εμάς. Πρέπει να δουλεύουμε με 

ταλαντούχους ανθρώπους είτε εντός, είτε εκτός 

της εταιρίας μας 

Για να κερδίζουμε από την καινοτομία, πρέπει 

μόνοι μας να ανακαλύπτουμε τις νέες ιδέες, να τις 

αναπτύσσουμε και να τις εμπορευόμαστε 

Οι εξωτερικές ιδέες μπορούν να δημιουργήσουν 

σημαντική αξία. Οι εσωτερικές δραστηριότητες 

καινοτομίας χρειάζονται για να παράγουν ένα 

μέρος της αξίας και να βοηθούν την αφομοίωση 

των εξωτερικών ιδεών 

Εάν το ανακαλύψουμε πρώτοι εμείς, θα το 

βγάλουμε και πρώτοι στην αγορά 

Δεν χρειάζεται να ανακαλύπτουμε εμείς την νέα 

ιδέα για να κερδίζουμε από αυτή 

Όποιος καινοτομεί πρώτος κερδίζει 

Η ανάπτυξη ενός καλού business model είναι 

προτιμότερο από το να φτάσεις πρώτος στην 

αγορά 

Εάν δημιουργήσουμε τις περισσότερες και 

καλύτερες ιδέες στον κλάδο μας θα βγούμε 

κερδισμένοι 

Εάν κάνουμε τον καλύτερο συνδυασμό 

εσωτερικών και εξωτερικών ιδεών, τότε θα βγούμε 

κερδισμένοι 
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Μορφές Ανοικτής Καινοτομίας 

Η 
καινοτόμος 
επιχείρηση 

Στρατηγικές 
Συμμαχίες 

Πελάτες Αιχμής 

Crowdsourcing 

Ανταγωνιστές – 
Reverse 

Engineering 

Δίκτυα 
Επιχειρήσεων 

Πανεπιστήμια & 
Ερευνητικά 

Κέντρα 

Στρατηγικούς 
Προμηθευτές 

Προσωπικό 
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NOBACCO 

• Δεύτερη γενιά επιχειρηματιών με κάποιο κεφάλαιο απο τουριστικές 
επιχειρήσεις (2008) 

 

• Ίδρυση εταιρείας να εισαγάγει e-cigarettes απο ξένους προμηθευτές - 
Άνοιγμα καταστημάτων σημείων πώλησης (70 καταστήματα σε 3 χώρες) 

 

• Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας για ανάπτυξη ουσίας 
ατμισμού 

 

• Συνεργασία με Κινέζους σχεδιαστές για την ανάπτυξη προϊόντος με design 
 

• Τζίρος: €6,5 million (2015) / €10+ million (2016) / € 14 million (2017) 
 

• Αποτυχημένη προσπάθεια χρηματοδότησης απο ΓΓΕΤ γιατί «έπρεπε να 
αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ένοχοι» 
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Ανοικτή Καινοτομία 
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http://www.inspire-smes.eu https://www.linkedin.com/groups/12018477 



Ανάπτυξη Αξιακών Αλυσίδων 
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• 2.000 καταστήματα σε 88 χώρες: Φτηνό, άλλά όχι φτηνιάρικο!  

 
• Έραβε σε χρόνο-αστραπή! Την ώρα που ένας σχεδιαστής χρειαζόταν μήνες για να 

φέρει την υψηλή ραπτική που παρουσίαζε στις επιδείξεις μόδας στα μαγαζιά του, 
Zara κόπιαρε τα ρούχα τους και τα είχε στα ράφια του σε δυο μόλις εβδομάδες! 
 

• Οι μόδιστροι ήταν εξοργισμένοι μαζί του αλλά ο επιχειρηματικός κόσμος 
επαινούσε την όλη αλυσίδα από τη σύλληψη μιας ιδέας μέχρι και την 
κυκλοφορία της στην αγορά. 
 

• Economist έχει αποκαλέσει τη Zara ως «το πιο φημισμένο ίσως παράδειγμα 
εφοδιαστικής αλυσίδας». Σχεδιαστές, μοδίστρες, υπεύθυνοι καταστημάτων και 
τα ίδια τα εργοστάσια της Inditex ήταν μια καλοκουρδισμένη μηχανή που δεν 
είχε όμοιό της στον κλάδο της ένδυσης. 
 

• «Ψίχουλα» στη διαφήμιση: Δαπανά μόλις το 0,3% των εσόδων της, την ίδια ώρα 
που τα άλλα μεγαθήρια της μόδας δαπανούν το 3,5-5%. 



Λιανεμπόριο & Τεχνολογία 
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http://www.dnainteractiffashion.com/videos.html 



Συνέργειες - Value Chains 

• Αντί να μιλάμε για την αγροτική παραγωγή από τη μία και τη 
μεταποίηση από την άλλη να δούμε το αγρο-βιομηχανικό 
σύμπλεγμα.  
 

• Να συνδέσουμε το τουρισμό με τις αγροβιομηχανικές 
δραστηριότητες, την πολιτισμική παραγωγή, τις νέες κατασκευές 
με τα νέα υλικά και την εναλλακτική ενέργεια.  
 

• Στις υποδομές, αντί να ενισχύουμε αποσπασματικά το 
αεροδρόμιο, το λιμάνι, τις μαρίνες κλπ. να δούμε το συνολικό 
δίκτυο διατροπικών μεταφορών, συνδυασμένες με υπηρεσίες. 
 

• Να μπολιάσουμε αυτή τη λογική της δικτύωσης και της 
διασύνδεσης με τη νέα τεχνολογία και την καινοτομία.  
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Η εμφάνιση του νέου... 

• Όταν ένας κόσμος γκρεμίζεται και ο κόσμος ο νέος, διασκορπίζοντας τα παλιά, 

οργανώνοντας τα καινούργια, μάχεται ακόμη να δημιουργηθεί, οι άνθρωποι 

κυριεύονται από ένα είδος ομαδικής παραφροσύνης με διπλά διαφορετικά 

φανερώματα:  

 

• άλλοι, οι βολεμένοι, οι προνομιούχοι άρχοντες της εποχής κυριεύονται από φόβο μη 

χάσουν τα αγαθά τους υλικά και πνευματικά.  

 

• άλλοι δημιουργοί, που φαντάζουν -φυσικά για τους βολεμένους- σαν αντάρτες, 

κυριεύονται από ανυπομονησία και λύσσα να καταστρέψουν τον παλιό κόσμο και να 

δημιουργήσουν έναν καινούργιο καλύτερο. 

 

• Σωστός άνδρας είναι αυτός, που όχι μονάχα δεν θα τρομάξει από αυτό το θέαμα, 

αλλά και που θα μπορέσει να το αγαπήσει. Έτσι μονάχα θα μετατρέψει ίσως την 

αγωνία σε γόνιμη συνεργασία και την αβεβαιότητα σε εμπιστοσύνη. 

 

Νίκος Καζαντζάκης 
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