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Περίληψη
H διαρκής και αισθητή μείωση της οικονομικής δραστηριότητας
χαρακτηρίζει το φαινόμενο της οικονομικής κρίσης. Έχει δραματικές
επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή, δεδομένου ότι όλα τα
μακροοικονομικά μεγέθη της οικονομίας πλήττονται.
Οι επιχειρήσεις, κατά τη διάρκεια της κρίσης, κλήθηκαν να
αναζητήσουν διεξόδους ώστε να καταστούν βιώσιμες και να επιστρέψουν
στην κερδοφορία. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, επέλεξαν την
καινοτομία,

η

οποία

ενδεχομένως

απαιτεί

υψηλά

κονδύλια,

αλλά

πολλαπλασιάζει τα κέρδη.
Ο κλάδος των καλλυντικών, για πολλά χρόνια είχε εφησυχαστεί,
καθώς

οι

πωλήσεις

αυξάνονταν

συνεχώς

και

οι

καταναλωτές

δεν

επιζητούσαν κάτι διαφορετικό. Σιγά σιγά όμως, η αγορά άρχισε να απαιτεί
πιο εξειδικευμένα προϊόντα, όπως αυτά που χαρακτηρίζονται «πράσινα»,
καθώς σέβονται τη φύση και την επιδερμίδα του καταναλωτή. Ταυτόχρονα,
εμφανίστηκε και η κρίση, οπότε οι μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών,
αντιλαμβανόμενες

άμεσα

την

αλλαγή

ακολούθησαν

τη

νέα

τάση,

προσφέροντας νέα προϊόντα.
Στην

Ελλάδα,

η

μεγάλη

διάρκεια

της

οικονομικής

κρίσης

εκπαίδευσε τους καταναλωτές· έγιναν πολύ προσεκτικοί με τις αγορές τους,
αποφεύγοντας τις υπερβολές, λόγω του μειωμένου εισοδήματος. Εταιρείες
καλλυντικών, που πριν την ύφεση έπρεπε να κινηθούν αποτελεσματικά σε
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ήρθαν αντιμέτωπες με νέες
προκλήσεις. Οι επιχειρήσεις που ξεχώριζαν στον κλάδο και διατήρησαν το
προβάδισμά τους ακόμα και μέσα στην κρίση λόγω της άμεσης αντίδρασης
στο νέο ερέθισμα, ήταν η ΚΟΡΡΕΣ και η APIVITA.
Οι ΚΟΡΡΕΣ και APIVITA, αποφάσισαν να εστιάσουν σε μεγάλες
αγορές καθώς αντιλήφθηκαν ότι η μικρή εγχώρια αγορά δεν θα μπορούσε
να υποστηρίξει την ευημερία τους μέσα στην κρίση. Παράλληλα, η
ΚΟΡΡΕΣ με προσιτές τιμές κέρδισε μεγάλο μερίδιο της ελληνικής αγοράς,
τη στιγμή που η APIVITA επέλεξε να μη μειώσει την τιμή των προϊόντων
της. Τα καινοτόμα προϊόντα της ΚΟΡΡΕΣ έγιναν γνωστά σε όλο τον κόσμο
Διπλωματική εργασία
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λόγω του καλά δομημένου τμήματος Marketing, που έχτισε ένα ισχυρό
brand name στα φυσικά καλλυντικά. Η APIVITA από την πλευρά της,
συνέχισε την έρευνα καθόλη τη διάρκεια της κρίσης, παρά το υψηλό
κόστος

και

επένδυσε

στη

δημιουργία

ενός

εργοστασίου

υψηλών

προδιαγραφών εντός των συνόρων, θέλοντας να δείξει ότι στηρίζει την
ελληνική οικονομία ακόμα και σε χαλεπούς καιρούς.
Το 2017, αναγνωρίζοντας ότι οι δύσκολες οικονομικές συνθήκες δεν
ευνοούσαν την έρευνα στον επιθυμητό βαθμό, αποφάσισαν και οι δύο
εταιρείες να συνεργαστούν με ξένους επενδυτές που σχετίζονται με τις
μεγαλύτερες αγορές καλλυντικών στον κόσμο. Η κίνηση αυτή στοχεύει
στην εισροή κεφαλαίων για την ενίσχυση της έρευνας αλλά και σε ευρύτερο
άνοιγμα σε αγορές του εξωτερικού.

Λέξεις Κλειδιά:
καινοτομία.

ΚΟΡΡΕΣ,

Διπλωματική εργασία
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καλλυντικά,

οικονομική

κρίση,
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Ορολογία
▪

Απομόχλευση (deleveraging)
Ονομάζεται η μείωση του υπερβολικού χρέους μετά από μία πιστωτική
φούσκα.

▪

Δάνειο Χαμηλής Εξασφάλισης (Sub-Prime Loan, subprime)
Ονομάζεται το δάνειο που χορηγούνταν χωρίς εγγύηση σε άτομα με
ιδιαίτερα χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα.

▪

Δείκτης του κραγιόν (the lipstick effect)
Η θεωρία αποδίδεται στον Λέοναρντ Λόντερ, πρόεδρο της εταιρείας
καλλυντικών Estée Lauder, ο οποίος υποστήριξε το 2008 ότι σε
περιόδους ύφεσης οι καταναλωτές δεν αγοράζουν πανάκριβα είδη
πολυτελείας, αλλά ενδίδουν σε μικρότερες, και λιγότερες ακριβές
«απολαύσεις», όπως τα πολυτελή κραγιόν. Κατέληξε στο συμπέρασμα
αυτό, όταν παρατήρησε ότι η εταιρεία του πουλούσε περισσότερα
κραγιόν από ποτέ, μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, με την οικονομία να βρίσκεται σε ύφεση.

▪

Εφεύρεση (invention)
Ονομάζεται οποιαδήποτε δημιουργική ενέργεια του ανθρώπινου νου
που απολήγει στην επινόηση πραγμάτων που δεν προ-υπήρχαν, στην
ανεύρεση νέων μεθόδων εργασίας ή επωφελέστερων μέσων ή μεθόδων
εκμετάλλευσης γνωστών δυνάμεων, ιδιοτήτων ή πραγμάτων.

▪

Καινοτομία (innovation)
Ονομάζεται οτιδήποτε πρωτότυπο -νέα ιδέα, συσκευή ή μέθοδοςεισέρχεται στην αγορά ή στην κοινωνία. Συχνά, αντιστοιχεί στην
εφαρμογή βελτιωμένων λύσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της
αγοράς,

μέσω

της

παροχής

πιο

αποτελεσματικών

προϊόντων,

διαδικασιών, υπηρεσιών, τεχνολογιών ή επιχειρηματικών μοντέλων. Η
καινοτομία σχετίζεται, αλλά δεν ταυτίζεται με την εφεύρεση, καθώς
εμπλέκει την πρακτική εφαρμογή μιας εφευρέσεως για να επηρεάσει
την αγορά ή την κοινωνία. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν απαιτούν όλες οι
καινοτομίες μια εφεύρεση.

Διπλωματική εργασία
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▪

Καλλυντικό (cosmetics)
Ονομάζεται οποιαδήποτε ουσία ή (φυσικό ή τεχνητό) παρασκεύασμα
σχεδιάζεται για να έρθει σε επαφή με τα εξωτερικά μέρη του
ανθρώπινου σώματος όπως η επιδερμίδα, οι τριχωτές επιφάνειες του
σώματος και της κεφαλής, τα νύχια και τα χείλη.

▪

Οίκος Αξιολόγησης (Credit Rating Agency, CRA)
Είναι

ιδιωτικές

προσφέρουν

εταιρίες

κυρίως

οικονομικού

συμβουλευτικές

ενδιαφέροντος,
«ανεξάρτητες

και

οι

οποίες
έγκυρες»

υπηρεσίες στη δευτερογενή αγορά. Αξιολογώντας την πιστοληπτική
ικανότητα των δανειζομένων (ιδιωτών, επιχειρήσεων, κρατών) καθώς
επίσης και τα χρεόγραφα που εκδίδουν οι δανειζόμενοι, παρέχουν
σχετικές πληροφορίες υπέρ των ενδιαφερομένων ώστε να λαμβάνουν
ασφαλέστερες χρηματοδοτικές αποφάσεις. Πρόκειται για ιδιωτικούς μη
πλειοψηφικούς ρυθμιστές διεθνών κεφαλαιαγορών με έντονο και
σημαντικό ρόλο, αφού οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας τις
οποίες διενεργούν μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και την διεθνή
αγορά.

Διπλωματική εργασία
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται την οικονομική ύφεση που
ξεκίνησε στις ΗΠΑ το 2008 και ταλανίζει την ελληνική οικονομία μέχρι
σήμερα. Ταυτόχρονα, εξετάζει τους τρόπους που επέλεξαν οι επιχειρήσεις
για να αντιμετωπίσουν την κρίση, εστιάζοντας στον κλάδο των καλλυντικών
και μελετώντας τις περιπτώσεις των ΚΟΡΡΕΣ και APIVITA.

Διπλωματική εργασία
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1.1

Αντικείμενο εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τις δραστηριότητες
που επιλέγουν οι επιχειρήσεις προκειμένου να εκπληρώσουν τους στόχους
που θέτουν για την υγιή ανάπτυξη και κερδοφορία τους. Με έναυσμα τις
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα τα τελευταία
δέκα χρόνια, αναζητήθηκαν επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν και διακρίνονται
για τις καινοτόμες επιλογές τους, που τις καθιστά ηγέτες στον κλάδο τους.
Κύριος στόχος της εργασίας είναι η εξοικείωση με τις έννοιες της
οικονομικής κρίσης και της καινοτομίας και εισαγωγή στην στάση που
κράτησαν οι επιχειρήσεις προκειμένου να επιβιώσουν. Στα πλαίσια της
προσέγγισης αυτής, μελετήθηκε αναλυτικότερα ο κλάδος των καλλυντικών,
πώς αντέδρασε μέσα στην ύφεση και ποια μέτρα έλαβαν οι κυρίαρχοι
παίκτες για να ανακτήσουν την κερδοφορία τους. Η εργασία παρουσιάζει
δύο ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχωρίζουν και διακρίνονται σε παγκόσμιο
επίπεδο με τις καινοτόμες αποφάσεις τους στον κλάδο των καλλυντικών,
παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες – οι ΚΟΡΡΕΣ και APIVITA.
Απώτερος σκοπός της εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της
καινοτομίας στη σημερινή οικονομία ως τρόπου διαφοροποίησης και
ανάδειξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Διπλωματική εργασία
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1.2

Οργάνωση εργασίας

Η παρούσα διπλωματική εργασία αναπτύσσεται σε έξι κεφάλαια και
για λόγους κατανόησης της επιλεχθείσας δομής ακολουθεί μια σύντομη
περιγραφή.
Το Κεφάλαιο 1, το παρόν κεφάλαιο, αποτελεί μια εισαγωγή στο
θέμα της εργασίας και επεξηγεί ορισμένους όρους για την καλύτερη
κατανόηση του κειμένου.
Το Κεφάλαιο 2, εστιάζει στον όρο της οικονομικής κρίσης.
Αναφέρεται στη Διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και την
Ελληνική κρίση που ακολούθησε. Επιπρόσθετα, μελετά την καινοτομία ως
το μέσο για την επιβίωση στην οικονομική ύφεση.
Το Κεφάλαιο 3, αναλύει την αγορά των φυσικών καλλυντικών σε
εγχώριο και παγκόσμιο επίπεδο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν
την οικονομική κρίση.
Το Κεφάλαιο 4, παρουσιάζει την πορεία της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ,
από το πώς ξεκίνησε, μέχρι το πώς ξεχώρισε μέσα στην κρίση.
Το Κεφάλαιο 5, παρουσιάζει αντίστοιχα την πορεία της εταιρείας
APIVITA, τα πρώτα βήματα και την εξέλιξή μέχρι σήμερα.
Το Κεφάλαιο 6, πρόκειται για τον επίλογο της εργασίας, τα
συμπεράσματα της έρευνας και την προοπτική μελλοντικής διεύρυνσής
της.
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Κεφάλαιο 2: Οικονομική Κρίση και Καινοτομία
Οι απρόβλεπτες οικονομικές συνθήκες απειλούν την ευημερία της
κοινωνίας,

καθώς

την

επηρεάζουν

σε

κοινωνικό,

πολιτιστικό

και

οικονομικό επίπεδο. Η χρηματοπιστωτική κρίση που ξεκίνησε πριν από
δέκα χρόνια, σημάδεψε την παγκόσμια οικονομία, η οποία ακόμα και
σήμερα δεν έχει επουλώσει τις πληγές της.
Σε μια εποχή που έχει σφυρηλατηθεί από την οικονομική κρίση, οι
πόροι είναι περιορισμένοι, οι ικανότητες και οι προθέσεις του αντιπάλου
αβέβαιες, η δέσμευση των πόρων μη αναστρέψιμη και η ανάγκη
συντονισμού της δράσης και της απόστασης αδιαμφισβήτητη, η στρατηγική
ανάπτυξη μιας επιχείρησης είναι απαραίτητη (Henderson, 2014).
Στην σημερινή οικονομία της γνώσης, η καινοτομία συγκαταλέγεται
στους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν την οικονομική
ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος. Αποτελεί τη μόνη διέξοδο για
τις επιχειρήσεις που θέλουν να επιβιώσουν της κρίσης και να εξελιχθούν.
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2.1

Οικονομική Κρίση

Η έννοια της κρίσης συνδέεται με κάθε γεγονός που οδηγεί σε
ασταθείς και επικίνδυνες συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν τα άτομα είτε ως
ξεχωριστές οντότητες, είτε ως σύνολο. Βασικά χαρακτηριστικά μιας κρίσης
είναι τα ιδιαίτερα και απροσδόκητα γεγονότα που δημιουργούν συνθήκες
αβεβαιότητας και απειλούν σημαντικούς στόχους ενός οργανισμού (Seeger,
Sellnow, Ulmer, 1998). Σύμφωνα με τον Venette (2003), η κρίση είναι μια
διαδικασία μετασχηματισμού, που ξεκινά όταν το παλαιό σύστημα παύει
να είναι αποδοτικό.
Η κρίση αποτελεί μία από τις φάσεις του οικονομικού κύκλου.
Οικονομικοί κύκλοι ή οικονομικές διακυμάνσεις ονομάζονται οι μεταβολές
που παρουσιάζει η οικονομική δραστηριότητα, δηλαδή η παραγωγή, το
εισόδημα και η απασχόληση. Υπάρχουν δύο κύριες φάσεις από τις οποίες
διέρχεται η οικονομία στη διάρκεια ενός οικονομικού κύκλου: η φάση της
ανόδου ή της άνθησης και η φάση της καθόδου ή της ύφεσης (ΥΠΠΕΘ,
2013).

Διάγραμμα 1: Οι φάσεις του οικονομικού κύκλου (Πηγή: slideplayer.gr)
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Όταν η οικονομία βρίσκεται στην κορυφή του κύκλου, δηλαδή στο
τελευταίο στάδιο της ανοδικής πορείας, τότε είναι πιο ευαίσθητη και
περισσότερο ευάλωτη στους διάφορους παράγοντες που μπορούν να
ανακόψουν την ανοδική της πορεία. Εάν αυτό συμβεί, η οικονομία
εισέρχεται στη φάση της καθόδου, όπου η οικονομική δραστηριότητα
βρίσκεται σε μια συνεχή συρρίκνωση (European Commission, 2009). Η
οικονομία δοκιμάζεται για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της
απότομης αλλαγής που προκύπτει.
Ο συνήθης κύκλος ζωής μιας κρίσης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια.
Στο πρώτο στάδιο, διαμορφώνεται η κατάσταση και εμφανίζονται τα
πρόδρομα σημεία που προειδοποιούν για την επερχόμενη κρίση. Κατά το
δεύτερο στάδιο, εκδηλώνεται και κορυφώνεται η κρίση. Ακολουθεί το
στάδιο των επιπτώσεων, όπου πλήττεται η οικονομία στο σύνολό της. Στο
τελευταίο στάδιο, το στάδιο επίλυσης-ομαλοποίησης, η οικονομία ανακτά
τους κανονικούς της ρυθμούς (Σφακιανάκης,1998).

Εικόνα 1: Ο κύκλος ζωής μιας κρίσης

Μια οικονομία που βρίσκεται σε κρίση, χαρακτηρίζεται από τη
μείωση της οικονομικής δραστηριότητας -με σοβαρό αντίκτυπο στο ΑΕΠ-,
την έλλειψη ρευστότητας, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τη συρρίκνωση
της βιομηχανικής παραγωγής (National Bureau of Economic Research,
2007). Ο βασικότερος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας είναι οι
Διπλωματική εργασία
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επενδύσεις, οι οποίες, όταν αυξομειώνονται, συμπαρασύρουν μαζί τους και
όλα τα υπόλοιπα οικονομικά μεγέθη (Κουφάρης, 2010).
Οι

οικονομολόγοι

έχουν

αναπτύξει

διάφορες

θεωρίες

στην

προσπάθεια τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν το φαινόμενο των
οικονομικών διακυμάνσεων, θέλοντας να αποφευχθούν φάσεις ύφεσης στο
μέλλον. Παρότι οι προσπάθειες αυτές μέχρι στιγμής έχουν αποδειχθεί
άκαρπες, έχουν καταλήξει σε μία τριάδα παραγόντων, που ευνοούν τη
δημιουργία συνθηκών οικονομικής κρίσης· οι λανθασμένοι πολιτικοί
χειρισμοί, η ιδιοτέλεια και η ψυχολογική αντίδραση θεσμικών επενδυτών.
Αυτός ο κοινός παρονομαστής, επηρεάζει δραματικά την εξέλιξη του
ποσοστού του κέρδους, από το οποίο και εξαρτάται η επενδυτική
δραστηριότητα των επιχειρήσεων (ΥΠΠΕΘ, 2013).
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2.1.1 Το Χρονικό της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης
Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, ξεκίνησε από την αμερικανική
οικονομία, την καρδιά του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος
και αποτελεί τη χειρότερη οικονομική κρίση του ανεπτυγμένου κόσμου
μετά τη Μεγάλη Ύφεση. Επηρέασε το εμπόριο, τις επενδύσεις, την
κατανάλωση, τις θέσεις εργασίας και το βιοτικό επίπεδο σε ολόκληρο τον
κόσμο (Κόλια, 2016).
Η οικονομική κατάρρευση ήρθε σχεδόν σιωπηλά, με αργά βήματα,
για αυτό το λόγο, οι περισσότεροι πολιτικοί και ειδικοί την υποτίμησαν
(Mergenthaler, 2018). Η εύκολη πρόσβαση σε ενυπόθηκο δανεισμό ήδη
από τα μέσα της δεκαετίας του ΄90, ανέβαζε ασταμάτητα τις τιμές των
ακινήτων στις ΗΠΑ, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι αυτή η
καλπάζουσα άνοδος θα συνέχιζε αέναα. Το σκεπτικό των τραπεζών ήταν ότι
ακόμα και αν οι δανειζόμενοι ήταν αφερέγγυοι, η αξία των υποθηκευμένων
ακινήτων θα υπερκάλυπτε τις όποιες απαιτήσεις των μη εξυπηρετούμενων
δανείων τους. Έτσι δημιούργησαν εργαλεία που διέχυαν τον κίνδυνο μη
εξυπηρέτησης κάποιων δανείων σε πακέτα τιτλοποιημένα με αξιολογήσεις
ΑΑΑ, βασιζόμενοι στην παραδοχή ότι η αξία των ακινήτων θα συνέχιζε να
ανεβαίνει ή τουλάχιστον να παραμένει η ίδια με τη στιγμή εκταμίευσης των
στεγαστικών (Βερούτης, 2011).
Ήταν στις αρχές του 2007, όταν η Bear Stearns, η τέταρτη
μεγαλύτερη επενδυτική τράπεζα των ΗΠΑ, ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει
προβλήματα ρευστότητας, ενώ η βρετανική τράπεζα HSBC ανακοίνωσε
κεφαλαιακή απώλεια $10,5 δις, λόγω απωλειών της αμερικανικής
θυγατρικής της Household Finance Corporation. Η κρίση μόλις είχε
ξεκινήσει, αλλά ελάχιστοι μπορούσαν να φανταστούν την έκταση και
ένταση που έμελλε να αποκτήσει (Ντατσόπουλος, 2016).
Τον Ιούνιο του 2007 η Bear Stearns

ανακοίνωσε ότι δεν είχε

πρόσθετα περιθώρια κάλυψης ενυπόθηκων δανείων σε Αμοιβαία Κεφάλαια
με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας 1,5 δις
δολαρίων. Την ίδια περίοδο, ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς
στεγαστικών δανείων, η American Home Mortage υπέβαλλε αίτηση
Διπλωματική εργασία
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χρεοκοπίας, ισχυριζόμενη ότι είχε πέσει θύμα της κρίσης στη στεγαστική
αγορά των ΗΠΑ (Ντατσόπουλος, 2016).
Άμεσα, αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω οι βαθμολογήσεις των
τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων μειωμένης εξασφάλισης και λοιπών
σχετικών προϊόντων, ενώ οι τράπεζες αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε
απευθείας δανεισμό, καθώς αδυνατούσαν πλέον να τιτλοποιήσουν και στη
συνέχεια να πουλήσουν τα νέα δάνεια που είχαν εκδοθεί. Σχεδόν
ακαριαία, οι ευρωπαϊκές τράπεζες σταμάτησαν να δανείζουν η μια την
άλλη. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα υποχρεώθηκε να διαθέσει 95 δισ.
ευρώ στις χρηματαγορές για να αποτρέψει την έλλειψη ρευστότητας –
γνωστή ως Credit Crunch- αλλά πολύ σύντομα, διέθεσε στις αγορές
επιπλέον 109 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα, η Federal Reserve (Fed), η Τράπεζα
του Καναδά, η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας και η Τράπεζα της
Ιαπωνίας

άρχισαν

να

διοχετεύουν

έναν

ανεξακρίβωτο

αριθμό

δισεκατομμυρίων στους χρηματοπιστωτικούς τομείς των χωρών τους
(Ντατσόπουλος, 2016).
Τον Οκτώβριο του 2007 η τραπεζική κρίση επεκτάθηκε στο
ευυπόληπτο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ελβετίας, την κραταιά τράπεζα
UBS, τραβώντας την προσοχή όλου του κόσμου. Η UBS ανακοίνωσε
απώλεια 3,4 δισ. δολαρίων από αγορές CDO που εμπεριείχαν αμερικανικά
στεγαστικά δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Ταυτόχρονα, η αμερικανική
Citigroup αποκάλυψε την απώλεια 5,5 δισ. δολαρίων (Ντατσόπουλος,
2016).
Το 2008, η Bear Stearns κατάφερε να διασωθεί μέσω της εξαγοράς
της από την J.P. Morgan (Mergenthaler, 2018) με δάνειο σχεδόν $30 δισ.
από την Fed, για να εξασφαλιστεί η ρευστότητα της εξαγοραζόμενης
τράπεζας (Βερούτης, 2011). Το Σεπτέμβριο του ιδίου έτους οι αμερικανικές
αρχές

αναγκάζονται

να

στηρίξουν

με

δισεκατομμύρια

δολάρια

τις

εξειδικευμένες για στεγαστικά δάνεια τράπεζες Fannie Mae και Freddie
Mac (Mergenthaler, 2018).
Η κορύφωση της κρίσης ήρθε τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008,
όταν η Lehman Brothers, μια μεγάλη χρηματιστηριακή-επενδυτική
τράπεζα με έδρα τη Νέα Υόρκη, δήλωσε αδυναμία ανακύκλωσης του
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βραχυπρόθεσμου χρέους της, ενώ ταυτόχρονα οι χρηματιστηριακοί
πελάτες της τράπηκαν σε φυγή. Η Lehman Brothers πτωχεύει και το
αμερικανικό κράτος δεν παρεμβαίνει, ενώ λίγες μόλις μέρες αργότερα
διασώζει τον ασφαλιστικό κολοσσό American International Group (AIG)
και

τη

Merrill

Lynch

από

την

ίδια

κατάληξη

(Βερούτης,

2011,

Ντατσόπουλος, 2016).
Η χρεοκοπία της Lehman Brothers διέλυσε και τις τελευταίες
ελπίδες για σύντομη και περιορισμένης κλίμακας οικονομική κρίση. Το
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ των τραπεζών σε διεθνές επίπεδο είχε πληγεί
ανεπανόρθωτα

(Mergenthaler,

2018).

Παρά

τις

προσπάθειες

των

κυβερνήσεων για την ενίσχυση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας του
χρηματοπιστωτικού τομέα, η αστάθεια της αγοράς δεν απετράπη (Ivashina,
Scharfstein, 2010). Η προσπάθεια απομάκρυνσης του πιστωτικού και
επιτοκιακού κινδύνου από τις τράπεζες, η μετατροπή στάσιμων κεφαλαίων
σε εμπορεύσιμους τίτλους και η μετακίνηση των σύνθετων επενδυτικών
τίτλων στις καταστάσεις ειδικών οντοτήτων, προκάλεσαν ένα "ντόμινο"
αλυσιδωτών αντιδράσεων στον αμερικανικό και ευρωπαϊκό τραπεζικό και
κτηματομεσιτικό τομέα.
Η διεθνής κρίση οδήγησε σε άνοδο των επιτοκίων δανεισμού και
δραστική μείωση των τιμών των περισσοτέρων κατηγοριών περιουσιακών
στοιχείων και των εμπορευμάτων (Ivashina, Scharfstein, 2010, Κόλια,
2016). Παράλληλα, ανεξέλεγκτη ήταν η άνοδος των τιμών του πετρελαίου
και των τιμών των τροφίμων από τα μέσα του 2007, η οποία εντάθηκε
ιδιαίτερα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008 (Κόλια 2016, Ντατσόπουλος,
2016). Στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός ανήλθε στο 4% τον Ιούλιο και στις
ΗΠΑ ξεπέρασε το 5% (Ντατσόπουλος, 2016). Απόρροια των παραπάνω
γεγονότων ήταν η έξαρση των πληθωριστικών πιέσεων και η επιβράδυνση
του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και ειδικότερα των
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ (Κόλια 2016).
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2.1.2 Τα Αίτια της Διεθνούς Οικονομικής Κρίσης
H παγκοσμιοποίηση των οικονομιών, των αγορών χρήματος και
κεφαλαίου και η διεθνοποίηση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών
δραστηριοτήτων τις τελευταίες δύο δεκαετίες δεν συνοδεύθηκε από την
απαιτούμενη

αναβάθμιση

και

τον

κατάλληλο

συντονισμό

των

μακροοικονομικών πολιτικών, της εποπτείας και του ρυθμιστικού πλαισίου
λειτουργίας του διεθνούς χρηματοπιστωτικού χώρου. Παράλληλα, δεν
έγιναν αντιληπτοί από τις αρχές, οι συστημικοί κίνδυνοι, που προέκυπταν
από

την

αλόγιστη,

υπερτροφική

ανάπτυξη

του

παγκόσμιου

χρηματοπιστωτικού χώρου, με αποτέλεσμα οι σημαντικές ζημιές του
κλάδου, που προέκυψαν, να επιβαρύνουν, τελικά, τους φορολογούμενους
πολίτες για τις επόμενες δεκαετίες (Καραμούζης, 2009).
Τα τελευταία χρόνια η Κίνα πέτυχε μια εξαιρετική οικονομική
ανάπτυξη μέσω των εξαγωγών βιομηχανικών αγαθών στις ΗΠΑ. Οι εξαγωγές
αυτές οδήγησαν σε τεράστια πλεονάσματα το εμπορικό ισοζύγιο της Κίνας,
τα οποία όμως δεν τροφοδότησαν την εγχώρια ζήτηση, αλλά τοποθετήθηκαν
σε ομόλογα των ΗΠΑ και άλλα δολαριακά αξιόγραφα, κρατώντας το
δολάριο σε σχετικά υψηλά επίπεδα και τα επιτόκια δανεισμού στις ΗΠΑ,
σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της ρευστότητας
και του δανεισμού στις ΗΠΑ (Ντατσόπουλος, 2016).
Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (FED), λόγω υπερβολικής
ρευστότητας, μείωσε το ομοσπονδιακό επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό 1%,
και

το

διατήρησε

σε

αυτό

το

επίπεδο

για

περίπου

τρία

χρόνι,

εξασφαλίζοντας στην αγορά φθηνό χρήμα προκειμένου να ενθαρρύνει τις
επενδύσεις. Η πολιτική του φθηνού χρήματος, προκάλεσε την έκρηξη της
κατανάλωσης με δανεισμό και την εκδήλωση της «φούσκας» στην αγορά
κατοικίας (Βούλγαρης & Τριανταφυλλόπουλος, 2009).
Τα κριτήρια χορήγησης των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων
χαλάρωσαν υπερβολικά, καθώς η αισιοδοξία που διέπνεε το οικονομικό
κλίμα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ενθάρρυνε τις τράπεζες να
αποδεχτούν μεγαλύτερους κινδύνους. Έτσι, υιοθετήθηκε ο υψηλός ρυθμός
της πιστωτικής επέκτασης στις ΗΠΑ, χωρίς να υπάρχει η διασφάλιση της
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πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών (Ντατσόπουλος, 2016). Την
άνοιξη του 2007 όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες αδυνατούσαν να
εξυπηρετήσουν τα δάνεια, με τις τράπεζες να προβαίνουν στην κατάσχεση
περίπου ενός εκατομμυρίου κατοικιών μέχρι το τέλος του έτους.
Ταυτόχρονα, γραφεία που εξειδικεύονταν σε στεγαστικά δάνεια έκλειναν το
ένα μετά το άλλο. Τον Αύγουστο του 2008, το 10% περίπου των
στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ βρίσκονταν είτε σε καθυστέρηση πληρωμής
είτε σε διαδικασία πλειστηριασμού (Βούλγαρης & Τριανταφυλλόπουλος,
2009). Ο τότε επικεφαλής της Fed Μπεν Μπερνάκι είχε δηλώσει πως δεν
θεωρούσε την κρίση στην αγορά ακινήτων απειλητική για την αμερικανική
οικονομία (Mergenthaler, 2018).
Παράλληλα με τη χαλάρωση του καθεστώτος χαρήγησης δανείων,
επινοήθηκαν

και

νέα

χρηματοοικονομικά

προϊόντα,

με

στόχο

την

αποκόμιση περισσότερων κερδών. Κατά το παρελθόν, τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα που χορηγούσαν δάνεια, διατηρούσαν τόσο τα δάνεια όσο και το
πιστωτικό τους ρίσκο στο ενεργητικό του ισολογισμού τους, έχοντας
παράλληλα την υποχρέωση να κρατούν ένα ελάχιστο ποσοστό διαθεσίμων
ρευστών, ώστε να μπορούν να καλύψουν λειτουργικά έξοδα. Από τις αρχές
της

δεκαετίας

τιτλοποίησης

του

1990,

άρχισαν

χρηματοοικονομικών

να

αναπτύσσονται

απαιτήσεων,

όπως

μηχανισμοί

υποθηκών,

σε

δομημένα προϊόντα. Οι τράπεζες σταμάτησαν να διατηρούν τις απαιτήσεις
αυτές στα στοιχεία του ενεργητικού τους· περιλαμβάνονταν πλέον ως
δομημένα

προϊόντα

χρηματοπιστωτικών

στους

ισολογισμούς

οργανισμών

άλλων

(Βούλγαρης

&

διαμεσολαβητικών

Τριανταφυλλόπουλος,

2009).
Η τιτλοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού μετέτρεπε ορισμένα
στοιχεία, που δεν ήταν διαπραγματεύσιμα, όπως τα στεγαστικά δάνεια, σε
διαπραγματεύσιμες ομολογίες. Με αυτό τον τρόπο, οι τράπεζες προέβαιναν
πλέον στην πώληση των δανείων τους, απαλλασσόμενες από το ρίσκο και
αντλούσαν

επιπρόσθετη

ρευστότητα

για

την

παροχή

νέων

δανείων

(Βούλγαρης & Τριανταφυλλόπουλος, 2009).
Η δυσλειτουργία και παρολίγον κατάρρευση του παγκόσμιου
χρηματοπιστωτικού συστήματος με τις αλληλένδετες και περίπλοκες
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συνδιαλλαγές διασποράς επενδυτικών κινδύνων, προκάλεσε αρχικά την
κατακραυγή των Οίκων Αξιολόγησης (Βερούτης, 2011). Οι τρεις μεγάλοι
Οίκοι Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Moody’s, S & P και Fitch)
δεν προειδοποίησαν τους επενδυτές για τους υψηλούς κινδύνους που είχαν
αναλάβει με την ανάληψη των σύνθετων πιστωτικών προϊόντων, που
βρέθηκαν στο επίκεντρο της κρίσης και για αυτό επλήγη η αξιοπιστία τους
(Ζοπουνίδης, 2012).
Τα τελευταία χρόνια είχαν αξιολογήσει δεκάδες χιλιάδες διεθνείς
εκδόσεις στη βαθμίδα ΑΑΑ, δηλαδή ελάχιστου κινδύνου, εν μέρει, διότι το
σύστημα μεροληπτούσε υπέρ των εκδοτών, που κάλυπταν τα έξοδα
αξιολόγησης, ενώ θα έπρεπε να τα πληρώνουν για την προστασία τους οι
αγοραστές. Χιλιάδες τράπεζες και επενδυτές, στηρίχθηκαν στην αξιοπιστία
των παραπάνω οίκων για να επενδύσουν σε κινητές αξίες, που νόμιζαν ότι
ήταν πολύ χαμηλού κινδύνου, αλλά απεδείχθησαν τοξικά προϊόντα. Εκ των
υστέρων, αποδείχτηκε ότι οι αξιολογήσεις αυτές υπήρξαν αισιόδοξες. Οι
Οίκοι Αξιολόγησης κατηγορήθηκαν για ανεπάρκεια ή/και για μεροληψία
που πιθανόν να πήγαζε από το γεγονός οι εκδότες των τίτλων ήταν αυτοί
που πλήρωναν για την αξιολόγηση, ωθώντας τις εποπτικές αρχές να
επανεξετάσουν το καθεστώς λειτουργίας τους (Καραμούζης, 2009).
Ταυτόχρονα, μεγάλο πρόβλημα δημιούργησε και το σύστημα
αμοιβών στελεχών του χρηματοπιστωτικού τομέα. Η δομή των αμοιβών των
στελεχών έδινε ιδιαίτερη σημασία στη βραχυπρόθεσμη κερδοφορία, εις
βάρος της μακροπρόθεσμης εταιρικής κερδοφορίας. Τα στελέχη λάμβαναν
υπόψιν μόνο τους βραχυπρόθεσμους κινδύνους αδιαφορώντας για τις
μακροχρόνιες επιπτώσεις. Η τακτική αυτή έθεσε κίνητρα για αλόγιστη
χορήγηση στεγαστικών δανείων, ανεξάρτητα από τον πιστοληπτικό κίνδυνο
των δανειοληπτών, καλύπτοντας μάλιστα 100% της αξίας του ακινήτου
(Ντατσόπουλος, 2016).
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2.1.3 Η Οικονομική Κρίση στην Ευρωζώνη
Η οικονομική ύφεση που ξεκίνησε το 2008 λόγω της διασύνδεσης
των χρηματοπιστωτικών αγορών, επηρέασε αρνητικά την πλειονότητα των
χωρών της Ευρωζώνης, καθώς αποκάλυψε αδυναμίες που προϋπήρχαν. Η
κρίση αρχικά έπληξε το τραπεζικό σύστημα και στη συνέχεια επεκτάθηκε
στις χώρες με την μεγαλύτερη αλληλεπίδραση με τις ΗΠΑ, όπως Μεγάλη
Βρετανία, Ιρλανδία και Γερμανία.
Το 2009 η παγκόσμια οικονομία κατέγραψε αρνητικό ρυθμό
ανάπτυξης, για πρώτη φορά στη μεταπολεμική περίοδο. Παρότι οι
επιπτώσεις διέφεραν σημαντικά μεταξύ των χωρών, ανάλογα με την
πρότερη κατάστασή τους, την παραμονή τους στην κρίση και τις πολιτικές
που ακολούθησαν (Archibugi and Filippetti, 2011, Markatou and
Vetsikas, 2015), όλες οι χώρες της ζώνης του ευρώ κατέγραψαν
αρνητικούς

ρυθμούς

μεταβολής

του

ΑΕΠ.

Τη

μεγαλύτερη

ύφεση

παρουσίασαν οι πιο ανοικτές οικονομίες, οι οποίες επλήγησαν ιδιαίτερα
από τη ραγδαία πτώση του παγκόσμιου εμπορίου (κατά 10,7%) το έτος
εκείνο, όμως ήταν και οι πρώτες που ευνοήθηκαν από την ανάκαμψη της
παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου, η οποία ξεκίνησε το
2010 (Ντατσόπουλος, 2016).
Τα ευρωπαϊκά κράτη προσπαθούσαν να διαχειριστούν τις τεράστιες
ζημίες των ευρωπαϊκών τραπεζών, την ώρα που οι οικονομίες της Ευρώπης
εισήλθαν σε ύφεση. Το μεγαλύτερο χτύπημα από την κρίση δέχτηκε η
Ισλανδία, λόγω της μεγάλης έκθεσης των τραπεζών της σε τοξικά ομόλογα
και εν τέλει κήρυξε πτώχευση. Παρά τα μεγάλα χρηματικά αποθέματά της,
η Μεγάλη Βρετανία, ακολούθησε το αμερικανικό μοντέλο και ήταν από τις
πρώτες χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Η Γαλλία επίσης, είχε
υιοθετήσει τραπεζικά προϊόντα αντίστοιχα με αυτά των ΗΠΑ, ενώ
ανακατατάξεις παρατηρήθηκαν σε Βέλγιο, Ιταλία, Λουξεμβούργο και
Ολλανδία. Οι ελληνικές τράπεζες, δεν είχαν επενδύσει μεγάλα ποσά σε
δομημένους τίτλους, μετακύλησαν όμως τα υψηλά διατραπεζικά επιτόκια
των παραδοσιακών προϊόντων τους. Μέσα σε μία χρονιά (2008-2009), το
ΑΕΠ της Γερμανίας μειώθηκε κατά 5%, της Γαλλίας κατά 2,6%, της
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Ολλανδίας κατά 4%, της Σουηδίας κατά 5,2%, της Ιρλανδίας κατά 7,1%,
της Φινλανδίας κατά 7,8%, της Δανίας κατά 4,9% και της Ισπανίας κατά
3,5% (Βαρουφάκης, Πατώκος, Τσερκέζης, Κουτσοπέτρος, 2011).
Το Ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα αποδείχθηκε ευάλωτο, με
αποτέλεσμα την χορήγηση τεράστιων χρηματικών ποσών στις τράπεζες για
την ενίσχυση της ρευστότητας, καθώς και την κρατικοποίηση τραπεζών
προκειμένου να αποφευχθεί η κατάρρευση. Όταν λόγω της κρίσης επήλθε
μείωση του διεθνούς εμπορίου και των επενδύσεων και περιορισμός της
πολιτικής χορήγησης δανείων από τις τράπεζες, η κρίση επεκτάθηκε στις
πραγματικές οικονομίες των χωρών της Ευρωζώνης (Ντατσόπουλος, 2016).
Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε αύξηση των δημοσίων δαπανών, στο
πλαίσιο της δημοσιονομικής ανάπτυξης, όμως οι διεθνείς παρεμβάσεις
είχαν τεράστιο κόστος, καθώς τα δημοσιονομικά προβλήματα πολλών
χωρών επιδεινώθηκαν και οδήγησαν στον κλονισμό της δημοσιονομικής
σταθερότητας, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν κρίσεις δημοσίου χρέους
(Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιταλία) και τραπεζικές κρίσεις (Ιρλανδία, Ισπανία)
(Ντατσόπουλος, 2016).
Έτσι, χώρες

με μεγάλες μακροοικονομικές ανισορροπίες και

διαρθρωτικές αδυναμίες που δεν διέθεταν την απαιτούμενη αντοχή και
ευελιξία

για

να

αντιμετωπίσουν

αυτοδύναμα

τις

επιπτώσεις

της

χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, χρειάστηκαν σε ορισμένες
περιπτώσεις εξωτερική οικονομική βοήθεια. Στην Ελλάδα, την Πορτογαλία
και την Ιρλανδία υπήρξε εκτόξευση των επιτοκίων δανεισμού, με συνέπεια
την έξοδο από τις διεθνείς αγορές και την προσφυγή στον μηχανισμό
στήριξης ΕΕ – ΔΝΤ. Αντιθέτως, χώρες με υγιή βασικά οικονομικά δεδομένα
κατόρθωσαν σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να επωφεληθούν από
την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου και
να βρεθούν εκ νέου σε τροχιά ανάπτυξης. Μεγάλες ήταν οι διαφορές και
στον τομέα της απασχόλησης, καθώς οικονομίες με υγιή βασικά δεδομένα
και ικανοποιητικό βαθμό ευελιξίας κατόρθωσαν να διατηρήσουν χαμηλά
ποσοστά ανεργίας, ενώ σε οικονομίες με σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες
η ανεργία αυξήθηκε ραγδαία (Ντατσόπουλος, 2016).
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2.1.4 Η Οικονομική Κρίση στην Ελλάδα
Η παγκόσμια κρίση, που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ το 2007,
μετατράπηκε στο τέλος του 2009 σε ελληνική και ευρωπαϊκή, αφού
επηρέασε τους Οίκους Αξιολόγησης και ανέδειξε τις ατέλειες του
οικοδομήματος της ευρωζώνης. Την περίοδο εκείνη δεν είχε γίνει
αντιληπτή η σοβαρότητα της κατάστασης και ο κίνδυνος να μετατραπεί η
διεθνής τραπεζική κρίση σε κρίση χρέους για χώρες με υψηλά ελλείμματα
και χρέη, όπως η Ελλάδα. Αντίθετα, η διεθνής κρίση, που εξελισσόταν με
καταιγιστικό ρυθμό σε όλο τον κόσμο, αντιμετωπίστηκε ως ένα φαινόμενο
που δεν αφορούσε τη χώρα (Ντατσόπουλος, 2016).
Η Ελληνική οικονομία που αρχικά θεωρείτο -λανθασμένα- εξίσου
ανταγωνιστική με τις βορειοευρωπαϊκές, με βάση την επιεική αξιολόγηση
των Οίκων Αξιολόγησης και το κοινό νόμισμα, ξαφνικά απογυμνώθηκε.
Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της οικονομίας ήταν η ύπαρξη διαρθρωτικών
προβλημάτων πολύ πριν την εμφάνιση της χρηματοπιστωτικής και
οικονομικής κρίσης. Τα προβλήματα αυτά οξύνθηκαν τα τελευταία χρόνια
με

την

εμμονική

άσκηση

πολιτικών

προς

την

κατεύθυνση

των

αυτορρυθμιζόμενων αγορών, αλλά και τις συνθήκες της διεθνούς κρίσης
(Μπούρας & Λυκούρας, 2011).
Σύμφωνα με δημοσιευθέντα στοιχεία, τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα και οι ασφαλιστικοί οργανισμοί είχαν μικρή έκθεση σε προϊόντα
χαμηλής εξασφάλισης, συνεπώς η ύφεση στην Ελλάδα δεν συνδέεται άμεσα
με τις πρωτογενείς αιτίες της κρίση σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά με τις
επιπτώσεις μιας γενικευμένης κρίσης στην παγκόσμια οικονομία. Οι
συνέπειες της παγκόσμιας κρίσης βρήκαν πρόσφορο έδαφος και στην
δυσμενή δημοσιονομική κατάσταση της χώρας

-το δημόσιο χρέος

διευρυνόταν συνεχώς. Ο δανεισμός τα προηγούμενα έτη χρησιμοποιήθηκε
για την ανάληψη επενδυτικών έργων στα πλαίσια του εκσυγχρονισμού της
χώρας και την τήρηση των υποχρεώσεων της λόγω της διοργάνωσης των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, αλλά κυρίως και για την κάλυψη των
αναγκών του υψηλού κόστους δημοσίου τομέα της (Ντατσόπουλος, 2016).
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Η οικονομική καταστροφή έχει τις ρίζες της στις ανισορροπίες που
συσσωρεύτηκαν στην Ελλάδα πριν από την παγκόσμια οικονομική κρίση
του 2007-2009. Τις δεκαετίες του 1960 και του 1970 η Ελλάδα ισοσκέλιζε
τα έσοδα και τις δαπάνες της, αλλά μέσα στη δεκαετία του 1980 το
δημόσιο έλλειμμα εκτινάχθηκε στο 26% του ΑΕΠ. Λόγω των ολοένα
αυξανόμενων ελλειμμάτων, το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το 100% τη
δεκαετία του 1990 ενώ το 2011, το δημόσιο χρέος καταγράφηκε στο 172%
του ΑΕΠ.

Διάγραμμα 2: Η εξέλιξη του χρέους ιστορικά (Πηγή: Protagon.gr)

Η πολιτική που ασκήθηκε μετά την ένταξη στην ΟΝΕ δεν συνέβαλε
ουσιωδώς

στην

αντιμετώπιση

των

διαρθρωτικών

προβλημάτων

με

μεταρρυθμίσεις που θα επέτρεπαν στην ελληνική οικονομία να προσεγγίσει
τα παραγωγικά πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά, μετά την είσοδο της χώρας
στην ΟΝΕ η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής έπρεπε να είναι
περιοριστική, προκειμένου να γίνει μικρότερος ο κίνδυνος στρεβλής
ανάπτυξης, να μειωθεί το υψηλό δημόσιο χρέος και να ανταποκριθεί η
χώρα στις υποχρεώσεις που απέρρεαν από το Σύμφωνο Σταθερότητας και
Ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα η κατεύθυνση της δημοσιονομικής
πολιτικής έγινε επεκτατική και διατηρήθηκε μέχρι το τέλος του 2004,
παρότι από το Μάιο του 2004 η Ελλάδα είχε υπαχθεί στη Διαδικασία
Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Λόγω της ΔΥΕ, από το 2005 έως και το
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τρίτο τρίμηνο του 2007 η κατεύθυνση της δημοσιονομικής πολιτικής έγινε
ελαφρά περιοριστική, αλλά στη συνέχεια μεταβλήθηκε και πάλι (Τράπεζα
της Ελλάδος, 2014).
Η παραγωγική βάση της Ελληνικής Οικονομίας ήταν και είναι ισχνή
καθώς στηρίχθηκε -σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες- σε τομείς
όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και η οικοδομή, κλάδοι που πλήχθηκαν
άμεσα και με ιδιαίτερη ένταση από την οικονομική κρίση (Τσουλφίδης,
2010).
Ο Τραπεζικός τομέας, ένα από τα πιο ισχυρά τμήματα του ελληνικού
κεφαλαίου,

λειτούργησε

στο

παρελθόν

με

πρωτόγνωρους

ρυθμούς

πιστωτικής επέκτασης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, δέχθηκε
κατά τη διάρκεια της κρίσης ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Οι τράπεζες
βρέθηκαν εκτεθειμένες στην διεθνή κρίση λόγω της άμετρης επέκτασής
τους στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και της ανάληψης
υψηλών κινδύνων (Τσουλφίδης, 2010).
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2.1.5 Η Οικονομική Κρίση στις Ελληνικές Επιχειρήσεις
Η οικονομική ύφεση είχε ως αποτέλεσμα την αισθητή συρρίκνωση
της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων -βασικές πηγές θέσεων
απασχόλησης, επιχειρηματικού δανεισμού και καινοτομίας (Deakins,
Freel, 2007). Οι ελληνικές επιχειρήσεις, όπως γίνεται εύκολα κατανοητό,
βρέθηκαν απροετοίμαστες απέναντι στην κρίση.
Την

προηγούμενη

δεκαετία

οι

περισσότερες

επιχειρήσεις

αναπτύχθηκαν με ταχύτατους ρυθμούς εντός και εκτός συνόρων. Η
εκρηκτική αυτή ανάπτυξη, διαμόρφωσε ανάλογα το κόστος και τα έξοδα
των

επιχειρήσεων

(εγκαταστάσεις,

λειτουργικά

έξοδα,

ανθρώπινο

δυναμικό). Με την είσοδο των επιχειρήσεων στην οικονομική ύφεση και
την ταυτόχρονη μείωση του κύκλου εργασιών τους, κλήθηκαν να λάβουν
μέτρα για τη βιωσιμότητα τους και την επαναφορά της κερδοφορίας τους.
Η έλλειψη γνώσης για το εύρος και τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης προξένησε αβεβαιότητα και δυσκολία προγραμματισμού στις
ελληνικές επιχειρήσεις. Η μειωμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών,
η έλλειψη ρευστότητας και η αδυναμία αποπληρωμής δανείων αλλά και
δανειοδότησης, αποτελούν ακόμα και σήμερα τα πιο κρίσιμα προβλήματα
που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις.
Λίγοι επιχειρηματικοί κλάδοι άντεξαν την παρατεταμένη ύφεση στην
ελληνική οικονομία. Σχεδόν τρεις στους τέσσερις κλάδους εμφάνισαν
αρνητικό πρόσημο κατά την περίοδο 2009-2014, ενώ περίπου ένας στους
δύο κλάδους παρουσίασε κάμψη μεγαλύτερη από εκείνη του παρουσίασε
το ΑΕΠ της χώρας (Μανδραβέλης, 2015).
Ο κλάδος των κατασκευών καθώς και κλάδοι που σχετίζονται με την
οικοδομική δραστηριότητα παρουσίασαν σημαντικές απώλειες. Το πλήγμα
αποδίδεται στην κάμψη της οικοδομής και των μεγάλων δημοσίων έργων
(Μανδραβέλης, 2015). Μεγάλες απώλειες που άγγιξαν το 32% υπέστη ο
κλάδος του αυτοκινήτου. Ταυτόχρονα, σημαντική κάμψη σημείωσε και η
παραγωγή

προϊόντων

τομάτας

λόγω

της

αλλαγής

του

καθεστώτος

ενισχύσεων στη βιομηχανική εκδοχή της, με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η
καλλιέργειά της. Αντίστοιχη ήταν η πορεία για τις πωλήσεις τσιγάρων (Διπλωματική εργασία
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18,2%), τα καταστήματα οπτικών (-15,7%), τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα
(-17,4%), τις αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (-13,4%)
και τις αλυσίδες καταστημάτων ένδυσης (-13,1%) (Alfavita, 2014).
Οι κρίσεις για κάποιους, ωστόσο, αποτελούν ευκαιρία ανάπτυξης και
αυτό αποδεικνύεται και στην ελληνική περίπτωση (Μανδραβέλης, 2015).
Τα

προϊόντα

ιδιωτικής

ετικέτας

είναι

ο

κλάδος

που

διευρύνθηκε

περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο με αύξηση της τάξης του 7,8% για την
περίοδο 2009-2013, λόγω της φθηνότερης τιμής τους σε σχέση με τα
αντίστοιχα επώνυμα προϊόντα (Alfavita, 2014).
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2.2

Καινοτομία

Όλες οι ανθρωπογενείς αλλαγές προήλθαν από την ανάγκη του
ατόμου να αναζητά το νέο και το διαφορετικό. Η ίδια η ανθρώπινη φύση
είναι συνυφασμένη με αυτή την ανάγκη. Οι ιδέες που γεννιούνται ανά τον
κόσμο δεν έχουν τέλος και όταν οι ιδέες αυτές αρχίζουν να δημιουργούν
αξία μεταμορφώνονται σε καινοτομία. Άλλωστε, οι καλές ιδέες αποκτούν
χρησιμότητα μόνο όταν είναι υλοποιήσιμες (InnoSuTra, n.d.).
Γιατί είναι η καινοτομία τόσο σημαντική στις μέρες μας; Επειδή ο
ρυθμός των αλλαγών που συντελούνται αυξάνεται με αλματώδη ταχύτητα.
Ο κόσμος μεταβαίνει από τη βιομηχανική εποχή στην εποχή της γνώσης.
Σε αυτό το διαρκώς μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, αποκτά κανείς
στρατηγικό πλεονέκτημα μόνο όταν ηγείται των αλλαγών και όχι όταν απλά
τις παρακολουθεί. Συνεπώς, ο μόνος τρόπος να αποκτήσει μια επιχείρηση
ηγετική θέση είναι η καινοτομία (InnoSuTra, n.d.).
Τα κύρια είδη καινοτομίας είναι η καινοτομία προϊόντος/υπηρεσίας,
η καινοτομία διαδικασίας, η καινοτομία του μάρκετινγκ, το επιχειρηματικό
μοντέλο και η θέση (position) της εταιρείας. Ανάλογα με το βαθμό
πρωτοτυπίας των αποτελεσμάτων της, η καινοτομία χαρακτηρίζεται ως
σταδιακή, ριζοσπαστική ή πλευρική (OECD/Eurostat, 2005, Wilson and
Gurling, 2009).
Όλες οι επιχειρήσεις καλούνται να είναι καινοτόμες, καθώς η
καινοτομία είναι η πηγή που τροφοδοτεί οποιαδήποτε μελλοντική εισροή
εσόδων. Η αλήθεια είναι, όμως, οι περισσότερες εταιρείες, δυσκολεύονται
να κατανοήσουν την έννοια της καινοτομία, πώς μπορεί κανείς να τη
διαχειριστεί αποτελεσματικά, καθώς και το γεγονός ότι η καινοτομία δεν
αφορά μόνο τους τεχνολογικά προηγμένους βιομηχανικούς κλάδους.
Οποιοδήποτε άτομο ή εταιρεία, σε οποιονδήποτε κλάδο μπορεί να
καινοτομεί. Η καινοτομία αποτελεί διαδικασία και όχι προορισμό
(InnoSuTra, n.d.).
Τι είναι όμως η καινοτομία; Προεξέχει να καταστεί σαφές ότι η
καινοτομία δεν ταυτίζεται με την εφεύρεση. Η καινοτομία αποτελεί τη
συνέχεια μιας εφεύρεσης, η οποία εμπορευματοποιείται.
Διπλωματική εργασία
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Καινοτομία = Εφεύρεση ∗ Εμπορευματοποίηση
Εφευρέσεις μπορούν να λάβουν χώρα οπουδήποτε, για παράδειγμα
σε πανεπιστήμια & ερευνητικά κέντρα, αλλά η καινοτομία λαμβάνει χώρα
κυρίως σε εταιρείες και σε άλλα είδη οργανισμών. Για να μετατρέψει μία
εταιρεία την εφεύρεση σε καινοτομία θα πρέπει να χρησιμοποιήσει
συνδυαστικά πολλές μορφές γνώσης, ικανοτήτων, δεξιοτήτων και πόρων
(InnoSuTra, n.d.).
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2.2.1 Καινοτομία στην Οικονομική Κρίση
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, έπληξε την καινοτομία
ανάλογα

με

το

πολιτικοοικονομικό

περιβάλλον

κάθε

χώρας,

με

αποτέλεσμα να διαμορφωθούν τρία διαφορετικά σενάρια για τις επιδόσεις
της. Σύμφωνα με το πρώτο σενάριο, η ύφεση επέφερε επιπτώσεις στην
καινοτομία και υπήρξε ελάχιστη ανάκαμψη στη συνέχεια. Η πιο
διαδεδομένη

περίπτωση,

που

χαρακτηρίζει

την

πλειοψηφία

των

Ευρωπαϊκών οικονομιών, είχε ως αποτέλεσμα τον προσωρινό κλονισμό της
καινοτομίας, αλλά οδήγησε σε μεταγενέστερη ανάκαμψη. Τέλος, δεν
έλειψαν και περιπτώσεις όπως αυτές της Κίνας και της Κορέας, όπου η
καινοτομία δεν επηρεάστηκε από την κρίση (OECD, 2012).
Η ύφεση είχε σημαντικές επιπτώσεις στον ιδιωτικό τομέα. Οι
επιχειρήσεις είδαν τα έσοδά τους -έστω και προσωρινά- να συρρικνώνονται,
λόγω της μειωμένης ζήτησης προϊόντων υψηλής ποιότητας, συνέπεια που
τείνει να εμφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας κρίσης (Lien 2010). Η μείωση
αυτή ενέτεινε τον ανταγωνισμό σε κλάδους που κυριαρχούσαν μεγάλες
επιχειρήσεις, ενώ ανάγκασε μικρότερες εταιρείες να αποχωρήσουν,
διαμορφώνοντας εκ νέου την αγορά. Ταυτόχρονα, τα ταμειακά αποθέματα
μειώθηκαν και λίγες επιχειρήσεις ήταν σε θέση να καλύψουν τα
λειτουργικά τους έξοδα (OECD, 2012).
Παράλληλα, περιορίστηκαν οι εισροές οικονομικής βοήθειας από το
κράτος και τον τραπεζικό τομέα. Η κρατική υποστήριξη σε όλο τον κόσμο,
έθεσε ως προτεραιότητα τη δημοσιονομική εξυγίανση σε μεσοπρόθεσμο
διάστημα, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να αδυνατούν να υποστηρίξουν
μακροχρόνιες

επενδύσεις

στην

εκπαίδευση,

τις

υποδομές

και

την

καινοτομία. Ο τραπεζικός κόσμος στα πλαίσια της απομόχλευσης,
μετρίασε τη χορήγηση δανείων με αποτέλεσμα να μειωθεί το σύνολο των
επενδύσεων (OECD, 2012).
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αιτιολογείται η απροθυμία
εταιρειών να επενδύσει στην καινοτομία κατά τη διάρκεια της οικονομικής
κρίσης. Μεταξύ 4.238 ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, ένα μεγάλο μερίδιο
μείωσε τις δαπάνες για την καινοτομία κατά την έναρξη της παγκόσμιας
Διπλωματική εργασία
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οικονομικής κρίσης σε σύγκριση με την περίοδο πριν από την κρίση
(26,7%

έναντι

10,8%).

Παρά

ταύτα,

περισσότερες

από

τις

μισές

επιχειρήσεις του δείγματος επέλεξαν να διατηρήσουν ή ακόμα και να
αυξήσουν τις δαπάνες τους για την καινοτομία (Archibugi and Filippetti,
2011). Επιπλέον, μεταξύ 1.500 και πλέον εταιρειών της Λατινικής
Αμερικής, μόλις μία στις τέσσερις σταμάτησε τα επενδυτικά σχέδια
καινοτομίας ως απάντηση στην κρίση (Paunov, 2012).
Ποιες είναι οι επιχειρήσεις που προτίμησαν να συνεχίσουν τις
επενδύσεις στην καινοτομία παρά την κρίση; Επιχειρήσεις πρόθυμες να
αντιμετωπίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με την εισαγωγή νέων
προϊόντων, ή και διαδικασιών, ρισκάροντας την επιβίωσή τους. Σε
περιόδους ύφεσης, η επένδυση στην καινοτομία αντιστοιχεί σε μειωμένο
κόστος ευκαιρίας, αλλά εξασφαλίζει μεγαλύτερα κέρδη στο αποκορύφωμα
της ανάκαμψης (OECD, 2012).
Οι επιχειρήσεις αυτές χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Από τη μια
πλευρά, επιχειρήσεις δυναμικές, που δε θα επιβίωναν χωρίς να αλλάξουν
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αυτών
των επιχειρήσεων βρίσκεται στη δημιουργία και τη συνεχή αναβάθμιση των
γνώσεων, την αέναη δηλαδή καινοτομία. Η επιμονή σε καινοτόμες
δραστηριότητες είναι κύριο χαρακτηριστικό των ισχυρά εδραιωμένων
εταιρειών. Από την άλλη πλευρά, μικρότερες ή νέες επιχειρήσεις,
αντιμετώπισαν τη χρηματοπιστωτική κρίση ως μια ευκαιρία για να
αμφισβητήσουν τα μερίδια της αγοράς ή για να εισέλθουν σε νέες αγορές
(Archibugi et al., 2013).
Η τάση αυτή εξηγείται από τις θεωρίες του Joseph Schumpeter
(1939, 1942). Κατά την ανάκαμψη της οικονομίας, η καινοτομία φθίνει με
σωρευτικό τρόπο -αποτελεί πλέον ρουτίνα για τις επιχειρήσεις- ενώ
ταυτόχρονα εμποδίζεται η είσοδος ανταγωνιστών στην αγορά. Σε περιόδους
οικονομικής αναταραχής, νέες επιχειρήσεις σε νέους τομείς της αγοράς
εκμεταλλευόμενες τις τεχνολογικές ευκαιρίες, διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στην εξέλιξη της οικονομίας (Florida, 2009, Archibugi et al., 2013).

Διπλωματική εργασία

Σελίδα 36

Καινοτομία και Οικονομική Κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
2.2.2 Καινοτομία στην Ελληνική Οικονομική Κρίση
Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην καινοτομία σχετίστηκε
άμεσα με το πολιτικοοικονομικό κλίμα της εκάστοτε χώρας. Στην
περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της πληθώρας διαθρωτικών προβλημάτων
που αντιμετώπιζε, οι επιδόσεις της καινοτομίας μειώθηκαν δραματικά,
δίχως σημαντικά δείγματα ανάκαμψης (OECD, 2012).
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων, στα χρόνια της οικονομικής
ύφεσης, προτίμησε μια στάση αναμονής. Ορισμένες επιχειρήσεις, όμως,
αποτέλεσαν λαμπρή εξαίρεση και επέλεξαν να μην περιορίσουν τις
λειτουργίες τους, αλλά να αδράξουν την ευκαιρία και να εξελιχθούν ακόμα
και εν μέσω ύφεσης.
Η

διαφοροποίηση

αυτή

υιοθετήθηκε

από

εταιρείες

που

χαρακτηρίζονταν για τα καινοτόμα προϊόντα τους ή νέες επιχειρήσεις που
επέλεξαν να αυξήσουν τις δαπάνες τους για την καινοτομία ώστε να
αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Άλλωστε, οι εταιρείες που
καινοτομούν στη διάρκεια της κρίσης επηρεάζουν και καθορίζουν το νέο
πρότυπο στον κλάδο τους. Η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών από μία
επιχείρηση στη διάρκεια της οικονομικής κρίσης έχει σημαντικό αντίκτυπο
στην πελατεία, καθώς δημιουργεί το κατάλληλο κλίμα για δοκιμασία και
αξιολόγηση, αναδεικνύοντας τα θετικά χαρακτηριστικά που διαθέτει
(Clayton & Raynor, 2003).
Η εξωστρέφεια είναι ένας ο δρόμος που επέλεξαν οι Έλληνες
επιχειρηματίες, καθώς όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η
ανάπτυξη στο α' τρίμηνο του 2018 διαμορφώθηκε στο 2,3% και
στηρίχθηκε κυρίως στις εξαγωγές, που κινήθηκαν ανοδικά, σε αντίθεση με
τις εισαγωγές, την κατανάλωση και τις επενδύσεις που κινήθηκαν καθοδικά
(Newmoney, 2018).
Το ποσοστό των καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων για την τριετία
2014-2016

ανήλθε

στο

57,7%,

παρουσιάζοντας

άνοδο

κατά

6,7

ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την τριετία 2012-2014. Οι επιχειρήσεις
αυτές καινοτομούν, εφαρμόζοντας τουλάχιστον ένα τύπο καινοτομίας
(Newmoney, 2018).
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Διάγραμμα 3: Ποσοστό καινοτόμων επιχειρήσεων

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η αύξηση στην καινοτομία προϊόντος
ή/και διαδικασίας (47,1%) την περίοδο 2014-2016, σημειώνοντας άνοδο
8,4 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη τριετία
2012-2014 και 12,8 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με την τριετία 20102012 (Newmoney, 2018).
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Διάγραμμα 4: Ποσοστό καινοτομία προϊόντος ή / και διαδικασίας

Οι επενδύσεις των επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτομιών σε
προϊόντα ή/και διαδικασίες ξεπέρασαν τα 2 δισ. ευρώ το 2016 (2.047,08
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εκατ. ευρώ), μεγαλύτερες κατά 432,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2014 και
κατά 141,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2012. Καινοτομίες σε οργάνωση
ή/και μάρκετινγκ κατέγραψε το 46,7% των ελληνικών επιχειρήσεων,
σημειώνοντας άνοδο κατά 6,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την
αμέσως προηγούμενη τριετία 2012-2014 και κατά 1,4 ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με την τριετία 2010-2012 (Newmoney, 2018).
Όσον αφορά τους επιμέρους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας,
στον τομέα της Βιομηχανίας το ποσοστό καινοτομίας άγγιξε το 59,5% για
την περίοδο 2014-2016, εμφανίζοντας βελτίωση των επιδόσεων από το
54,5% την περίοδο 2012-2014 και το 52,8% την περίοδο 2010-2012.
Αντίστοιχη βελτίωση κατέγραψε και ο τομέας των Υπηρεσιών, με το
ποσοστό να αυξάνεται στο 56,5% το 2014-2016 από το 48,0% κατά την
περίοδο 2012-2014 (Newmoney, 2018).
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2.3

Συμπεράσματα

Η καταστροφική δημιουργικότητα είναι επώδυνη αλλά και χρήσιμη
ταυτόχρονα, καθώς προωθεί την εξέλιξη και θέτει τις βάσεις για αειφόρο
ανάπτυξη σμιλεύοντας τη νέα οικονομία.
Ο τραπεζικός πανικός το φθινόπωρο του 2008 ήταν η αρχή της
οικονομικής ύφεσης. Προκλήθηκε μετά το ξέσπασμα των προβλημάτων
στην αγορά στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης και λόγω της
αλόγιστης χρήσης δομημένων επενδυτικών προϊόντων άμεσα εξαρτώμενων
από τη δυνατότητα αποπληρωμής των δανείων από τα οποία παράγονταν
(Carney, 2009, Calabria, 2011, Gramm and Solon, 2013).
Καλλιεργήθηκαν συνθήκες δυσπιστίας σχετικά με τη φερεγγυότητα
και

τη

ρευστότητα

των

χρηματοπιστωτικών

ιδρυμάτων,

οι

οποίες

επαληθεύτηκαν με την κατάρρευση των Lehman Brothers και Washington
Mutual και την εξαγορά των Fannie Mae, Freddie Mac και AIG από την
αμερικάνικη κυβέρνηση (Ivashina, Scharfstein, 2010).
Η οικονομική και χρηματοπιστωτική ύφεση επηρέασε σημαντικά την
επιχειρηματικότητα και τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ώθησε τις αγορές
στην απόρριψη του παλιού και στην αναζήτηση διεξόδου για να επιβιώσουν
(Markatou and Vetsikas, 2015). Η αναζήτηση αυτή έλαβε τέλος μέσω της
καινοτομίας, η οποία σύμφωνα με πολλούς ακαδημαϊκούς θα φέρει την
πρόοδο σε περιόδους οικονομικής ύφεσης (Αυλωνίτης, Παπαδάς, 2012).
Η καινοτομία είναι μία διαρκής διαδικασία, κατά την οποία μία νέα
ιδέα γεννιέται και εξελίσσεται σε ένα σχέδιο για την παραγωγή ενός νέου ή
σημαντικά βελτιωμένου προϊόντος-υπηρεσίας το οποίο τελικά καθίσταται
διαθέσιμο στην αγορά. Δεν περιορίζεται μόνο σε μεγάλες εταιρείες
προηγμένων τεχνολογικά βιομηχανικών κλάδων – οποιαδήποτε εταιρεία σε
οποιονδήποτε κλάδο μπορεί να είναι καινοτόμα (InnoSuTra, n.d.).
Στην Ελλάδα της ύφεσης, φαίνεται ότι επιβίωσαν επιχειρήσεις που
αντιμετώπισαν την κρίση σαν μια ευκαιρία για ανασυγκρότηση δυνάμεων
και καλλιέργεια νέων ιδεών. Εταιρείες που επένδυσαν στην εξωστρέφεια την
ώρα που η εγχώρια αγορά συρρικνώθηκε και δημιούργησαν νέα προϊόντα,
στοχεύοντας στη διεύρυνση του πελατολογίου τους.
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Κεφάλαιο 3: Ο κλάδος των φυσικών καλλυντικών
Ως

καλλυντικό

χαρακτηρίζεται

κάθε

ουσία

ή

παρασκεύασμα

προορίζεται για την ενίσχυση της εμφάνισης του ατόμου. Στις ΗΠΑ, η
νομοθεσία είναι πιο αυστηρή· καλλυντικό θεωρείται το προϊόν που
καθαρίζει, ομορφαίνει και μεταβάλλει την εμφάνιση με φυσικό τρόπο απευθύνεται σε ένα υγιές δέρμα. Το προϊόν που επηρεάζει, κατά
οποιονδήποτε τρόπο, τη δομή και τις φυσιολογικές λειτουργίες του
δέρματος, χαρακτηρίζεται από τον αρμόδιο για τα θέματα Οργανισμό
Τροφίμων και Φαρμάκων των Η.Π.Α. (FDA) ως φάρμακο (Schueller and
Romanowski, 2009).
Η ιστορία των καλλυντικών εκτείνεται στα 6.000 χρόνια της
ανθρώπινης ιστορίας και σχεδόν σε κάθε κοινωνία πάνω στη γη (Milstein et
al., 2001,

Wilmott

et

al.,

2005).

Τα

αρχαιολογικά

ευρήματα

καλλυντικών χρονολογούνται τουλάχιστον από την αρχαία Ελλάδα και την
αρχαία Αίγυπτο. Στην αρχαία Ελλάδα χρησιμοποιούσαν ως συστατικά
άγρια φυτά, βότανα, κατσικίσιο γάλα, φυτικά έλαια ή ρινίσματα ξύλων,
όπως κυπαρισσιού και κέδρου. Οι Ρωμαίοι, εκτός από το λευκό μόλυβδο,
χρησιμοποιούσαν το ελαιόλαδο, αλλά και φρούτα και δημητριακά. Οι
Εβραίοι προτιμούσαν το ελαιόλαδο, τα αμύγδαλα, τους σπόρους, τα
κολοκύθια, καθώς και λιπαρά στοιχεία από ζώα ή ψάρια. Στο Βυζάντιο,
συνήθη υλικά ήταν το νίτρο, η κιμωλία, το λάδι, τα φύκια, το μέλι. Για
λευκότερη εμφάνιση του προσώπου χρησιμοποιούνταν ο ψιμύθιος, ένας
συνδυασμός ανθρακικού μολύβδου και λευκής σκόνης. Μεταξύ 16ου και
19ου αιώνα, χρησιμοποιούνταν το ροδόνερο, το κρασί, ο λευκός μόλυβδος,
ο χλωριούχος υδράργυρος και το αρσενικό. Μάλιστα, η υπερβολική χρήση
των δύο τελευταίων συστατικών οδήγησε, την περίοδο εκείνη, πολλούς
ανθρώπους σε θάνατο (Παπαπλούδη, Καραμπαχτσής, 2010).
Σήμερα, τα καλλυντικά, με γνώμονα τη σύστασή τους, διακρίνονται
σε τρεις κατηγορίες: φυσικά, φυτικής προέλευσης και χημικά ή συνθετικής
προέλευσης.

Τα

συστατικά

των

φυσικών

καλλυντικών

προέρχονται

αποκλειστικά από φυσικές, μη επεξεργασμένες χημικά και μη ζωικές
ουσίες και δεν δοκιμάζονται σε ζώα. Στα καλλυντικά φυτικής προέλευσης,
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μέρος των ενεργών συστατικών προέρχεται από φυσικές ουσίες, αλλά στα
έκδοχά τους, δηλαδή σε όλα τα υπόλοιπα συστατικά του προϊόντος,
ενδεχομένως περιέχονται σημαντικές ποσότητες συνθετικών ουσιών. Τα
χημικά καλλυντικά, περιέχουν πληθώρα συστατικών: φυσικά, ζωικά,
ιχθυέλαια, ορυκτά, συνθετικά προϊόντα βιοτεχνολογίας. Είναι τα προϊόντα
με τα περισσότερα μίγματα συστατικών και τα οποία τον τελευταίο καιρό
έχουν ενοχοποιηθεί για πλήθος αρνητικών επιδράσεων στην ανθρώπινη
υγεία (Παπαπλούδη, Καραμπαχτσής, 2010).
Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των επιχειρήσεων του κλάδου
αποτελούν τα κανάλια του δικτύου διανομής τους, τα οποία διαφέρουν
ανάλογα με την κατηγορία του προϊόντος αλλά και την τοποθέτηση που
επιθυμεί να επιτύχει η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν στην αγορά.
Τα δίκτυα διανομής διακρίνονται σε: επιλεκτική διανομή, ευρεία διανομή,
φαρμακεία, κομμωτήρια και απευθείας πωλήσεις (Μακρυγιώργη, 2008,
ICAP, 2017).
Στο δίκτυο επιλεκτικής διανομής εντάσσονται τα προϊόντα επώνυμων
οίκων του εξωτερικού που διατίθενται στον καταναλωτή αποκλειστικά και
μόνο από τις αλυσίδες και τα καταστήματα καλλυντικών (Μακρυγιώργη,
2008). Εξειδικευμένοι πωλητές (συνήθως αισθητικοί) παρέχουν συμβουλές
στους καταναλωτές σχετικά με το προϊόν που ανταποκρίνεται καλύτερα
στις ανάγκες τους (ICAP, 2017).
Το δίκτυο ευρείας διανομής περιλαμβάνει τα super markets και τα
τμήματα αυτοεξυπηρέτησης σε καταστήματα καλλυντικών (ICAP, 2017).
Κατά κανόνα τα εν λόγω προϊόντα παράγονται από μεγάλες πολυεθνικές,
ενώ η τιμή πώλησής τους είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με εκείνα της
επιλεκτικής διανομής (Μακρυγιώργη, 2008).
Το δίκτυο απευθείας πωλήσεων περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο
πωλήσεις καλλυντικών κατ’ οίκον (door to door). Ένα μικρό μερίδιο του
συγκεκριμένου καναλιού προώθησης αντιστοιχεί στις πωλήσεις μέσω
ταχυδρομείου (ICAP, 2017).
Τέλος, τα φαρμακεία, αποκτούν διαχρονικά όλο και μεγαλύτερο
μερίδιο της αγοράς. Το κανάλι αυτό αφορά κυρίως σε πωλήσεις
δερμοκαλλυντικών και φυσικών καλλυντικών από φαρμακοποιούς, αλλά
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και ειδικούς συμβούλους ομορφιάς σε ορισμένες περιπτώσεις (ICAP,
2017).
Το μεγαλύτερο ποσοστό των καταναλωτών χρησιμοποιεί τα συνήθη
καλλυντικά χωρίς δεύτερη σκέψη, αγνοώντας τους κινδύνους που
ελλοχεύουν, κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης αμφιβόλου ποιότητας
προϊόντων. Παρά ταύτα, η αγορά των φυσικών καλλυντικών αναπτύσσεται
ταχύτατα, καθώς επικοινωνείται στο ευρύ κοινό η «στροφή» προς τα «αθώα»
καλλυντικά, που δεν επιβαρύνουν με επικίνδυνα χημικά τον οργανισμό.

Εικόνα 2: Ενεργά συστατικά φροντίδας του δέρματος (Πηγή Pinterest.com)
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3.1

Παγκόσμια Αγορά

Στον παγκόσμιο χάρτη της αγοράς των καλλυντικών, η ευρωπαϊκή
αγορά κατέχει την πρώτη θέση το 2017, με €77,6 δις και ακολουθεί η
αγορά των ΗΠΑ με €67,2 δις (CosmeticsEurope, 2017). Τα τελευταία
χρόνια, σημαντικό μερίδιο καταλαμβάνουν οι αναδυόμενες αγορές της
Βραζιλίας, της Ινδίας, της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας
(Łopaciuk, Łoboda, 2013, CosmeticsEurope, 2017).
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Διάγραμμα 5: Παγκόσμια Αγορά Καλλυντικών (σε δισ. €)

Το

μεγαλύτερο

μερίδιο

της

ευρωπαϊκής

αγοράς

καλλυντικών

(60,35% από κοινού) καταλαμβάνουν η Γερμανία με €13,6 δις (17,5%), το
Ηνωμένο Βασίλειο με €11,1 δις (14,3%), η Γαλλία με €11,3 δις (14,5%), η
Ιταλία

με

€10,1

δις

(13%)

και

η

Ισπανία

με

€6,8

δις

(8,7%)

(CosmeticsEurope, 2017).
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Γερμανία; 17,5
Λοιπές
ευρωπαικές
αγορές; 32

Ηνωμένο
Βασίλειο; 14,3

Ισπανία; 8,7
Γαλλία; 14,5
Ιταλία; 13
Διάγραμμα 6: Μερίδια ευρωπαϊκών αγορών καλλυντικών

Γερμανία
Η βιομηχανία καλλυντικών στη Γερμανία κατέχει ηγετική θέση στην
ευρωπαϊκή

αγορά

καλλυντικών.

Το

2016

οι

συνολικές

πωλήσεις

καλλυντικών (σε τιμές λιανικής) διαμορφώθηκαν σε €13,6 δισ. αυξημένες
κατά 1,6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η άνοδος οφείλεται στην
συνεχώς αυξανόμενη κατά κεφαλήν ετήσια δαπάνη για καλλυντικά, η
οποία το 2016 ανήλθε σε €153 (ICAP, 2017).
Οι σημαντικότερες κατηγορίες στην γερμανική αγορά καλλυντικών
είναι τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και δέρματος/προσώπου που
συγκεντρώνουν από κοινού το 44% περίπου των συνολικών πωλήσεων και
ακολουθεί η κατηγορία των προϊόντων μακιγιάζ με 12,57% (ICAP, 2017).
Το 2016 τα φαρμακεία παραμένουν το σημαντικότερο κανάλι
διανομής των καλλυντικών με ανοδική πορεία πωλήσεων. Αύξηση
σημειώνουν επίσης και τα εκπτωτικά καταστήματα, σε αντίθεση με τα
παραδοσιακά

καταστήματα

λιανικής

πώλησης

τροφίμων

και

τα

πολυκαταστήματα που έχασαν σημαντικό μερίδιο (ICAP, 2017).
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Ηνωμένο Βασίλειο
Το 2016 η αξία της βρετανικής αγοράς καλλυντικών (σε τιμές
λιανικής) διαμορφώθηκε σε £9,38 δισ. παρουσιάζοντας οριακή αύξηση
(0,1%) (ICAP, 2017). Τα είδη περιποίησης μπάνιου συγκέντρωσαν το
μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών πωλήσεων με 23,1% και ακολουθούν
με μικρή διαφορά τα προϊόντα περιποίησης δέρματος με ποσοστό 23%
(ICAP, 2017).
Ιταλία
Το

2016

η

συνολική

ιταλική

αγορά

καλλυντικών

(σε

αξία)

διαμορφώθηκε στα €9,89 δισ. σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,5% σε σχέση
με το 2015 (ICAP, 2017). Συνολικά, δραστηριοποιούνται στον κλάδο
σχεδόν 800 επιχειρήσεις, καθιστώντας την Ιταλία τη δεύτερη ευρωπαϊκή
δύναμη σε αυτόν τον τομέα (Κόντη, 2018).
Το μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η κατηγορία περιποίησης
προσώπου (€2,69 δισ.) με 27,2% και ακολουθεί η κατηγορία που
περιλαμβάνει είδη περιποίησης σώματος και μπάνιου (€2,6 δισ.) με 26,3%
(ICAP, 2017). Σε σχέση με τα κανάλια διανομής, το 2016 η ευρεία διανομή
αποτέλεσε το κυριότερο δίκτυο πώλησης καλλυντικών καταλαμβάνοντας
μερίδιο 41%, ενώ ακολούθησε η επιλεκτική διανομή με 20,4% (ICAP,
2017).
Γαλλία
Το 2016 η συνολική αγορά καλλυντικών της Γαλλίας διαμορφώθηκε
στα €11,4 δισ. σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,3% συγκριτικά με το 2015
(ICAP,

2017).

Στη

«Μέκκα

της

ομορφιάς»,

δραστηριοποιούνται

περισσότερες από 830 επιχειρήσεις (Κόντη, 2018).
Ανά

κατηγορία

προϊόντων,

το

μεγαλύτερο

μερίδιο

αγοράς

καταλαμβάνουν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (€3,42 δισ.) με 30,1%
και ακολουθούν τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας (€2,6 δισ.) με 22,9%
(ICAP, 2017). Η κατά κεφαλή κατανάλωση στην Γαλλία διαμορφώθηκε σε
€171 (€134 ο μέσος όρος της Ευρώπης) παραμένοντας σε σταθερά επίπεδα
σε σχέση με το 2015 (ICAP, 2017).
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Ισπανία
Στην

ισπανική

βιομηχανία

αρωμάτων

και

καλλυντικών

δραστηριοποιούνται πάνω από 500 επιχειρήσεις (Κόντη, 2018), εκ των
οποίων το 84% είναι μικρομεσαίες. Ο κλάδος δημιουργεί το 0,2% των
θέσεων εργασίας στην Ισπανία, αντιπροσωπεύοντας πάνω από 35 χιλ.
άμεσα εργαζόμενους και 200 χιλ. έμμεσα εργαζόμενους (που εργάζονται σε
φαρμακεία, κομμωτήρια κ.λπ.). Η αγορά καλλυντικών ανήλθε το 2016 στα
€6,6 δισ., αυξημένη κατά 3,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (ICAP,
2017).
Το 2016 τα προϊόντα περιποίησης δέρματος συγκέντρωσαν το 28,3%
της συνολικής αγοράς καλλυντικών, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα
προσωπικής φροντίδας με ποσοστό 24,5% (ICAP, 2017).
Αναφορικά με τα κανάλια διανομής, το 47% των συνολικών
πωλήσεων καλλυντικών στην Ισπανία γίνεται μέσω του δικτύου ευρείας
διανομής, ενώ το 22% πραγματοποιείται μέσω φαρμακείων. Παρόλα αυτά
ποσοστό 21% των πωλήσεων γίνεται σε εξειδικευμένα καταστήματα
δείχνοντας την αυξανόμενη τάση των καταναλωτών για προϊόντα υψηλής
ποιότητας. Αντίθετα το 2016 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των on-line
πωλήσεων επιβραδύνθηκε (9% συγκριτικά με 57% τα προηγούμενα έτη)
(ICAP, 2017).
ΗΠΑ
Η αξία της αγοράς καλλυντικών (σε τιμές λιανικής) το 2017 στις
ΗΠΑ, παρουσίασε μείωση της τάξης του 1,8% σε σχέση με το 2016. Το
μεγαλύτερο ποσοστό καταλαμβάνει η κατηγορία περιποίησης δέρματος
(€58,2 δις), ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας με
€56,93 δις. Όσον αφορά στα κανάλια διανομής, το 30% των αγορών
πραγματοποιείται διαδικτυακά (Statista, 2018, A).
Κίνα
Η αγορά καλλυντικών στην Κίνα παρουσιάζει ετήσια αύξηση που
αναμένεται να αγγίξει το 6,5% μέχρι το 2021 (Statista, 2018, B). Τα
προϊόντα φροντίδας δέρματος αποτελούν τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο
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υπο-κλάδο στην κινεζική αγορά καλλυντικών. Αξιοπρόσεκτη είναι και η
στροφή της αγοράς προς τα καλλυντικά με φαρμακευτικά χαρακτηριστικά
και τα φυσικά καλλυντικά (HKTDC Research, 2018).
Κυριότερα κανάλια πωλήσεων αποτελούν τα πολυκαταστήματα, τα
super market και τα εξειδικευμένα καταστήματα. Εκτιμάται ότι οι
πωλήσεις καλλυντικών μέσω αυτών των τριών καναλιών αντιπροσωπεύουν
περίπου τα 2/3 της συνολικής αγοράς καλλυντικών προϊόντων. Αξίζει να
σημειωθεί ότι και τα διαδικτυακά κανάλια αγορών έχουν επίσης σημειώσει
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια (HKTDC Research, 2018).
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3.1.1 H Κρίση
Σύμφωνα με τη θεωρία «του δείκτη του κραγιόν» (the lipstick effect),
όταν μια οικονομία βρίσκεται σε ύφεση, τότε οι καταναλωτές δεν αγοράζουν
ακριβά

είδη

πολυτελείας,

αλλά

ενδίδουν

σε

μικρότερες

και

πιο

οικονομικές απολαύσεις, όπως παραδείγματος χάριν τα πολυτελή κραγιόν.
Συνεπώς, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, το αναμενόμενο είναι να τονωθούν
αγορές όπως αυτή των καλλυντικών, ενώ αγορές όπως παραδείγματος χάριν
των αυτοκινήτων παρουσιάζουν ύφεση (Ζιώγα, 2015).
Η θεωρία αυτή, που έχει τις ρίζες της στη Μεγάλη Ύφεση στις ΗΠΑ
τη δεκαετία του ’30, δεν επαληθεύτηκε σε παγκόσμιο επίπεδο με το
ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης το 2008. Στις ΗΠΑ, κάποιες από τις
μεγαλύτερες εταιρείες καλλυντικών, έκλεισαν το 3ο τετράμηνο του 2008
καταγράφοντας μείωση των πωλήσεών τους (Farrell, 2008), ενώ αντίστοιχη
ήταν η εικόνα το 2009 σε δύο από τις μεγαλύτερες αγορές στην Ευρώπη,
τη Γαλλία και την Ισπανία (Gordon, Biciunaite, 2013). Στο Ηνωμένο
Βασίλειο, η αγορά αντέδρασε τελείως διαφορετικά, καθώς οι πωλήσεις
καλλυντικών αυξήθηκαν για το 2008 (Telegraph Reporter, 2008, Gordon,
Biciunaite, 2013).
Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αγορά των καλλυντικών γρήγορα ξέφυγε
από τη δίνη της ύφεσης και παρουσίασε θετικό πρόσημο στις πωλήσεις.
Παρόλα αυτά, οι οικονομολόγοι εφιστούν την προσοχή, καθώς όπως
υποστηρίζουν, η ανάπτυξη παραμένει ευάλωτη σε μια νέα παγκόσμια
οικονομική κρίση, την οποία αποδίδουν στις ΗΠΑ και την Κίνα, τις δύο
μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο (Che, 2016).
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3.1.2 H Καινοτομία
Μέσα από την κρίση αναδείχθηκε μια αδυναμία του κλάδου· η
βιομηχανία των καλλυντικών δεν παρουσιάζει συχνά πρωτοποριακά
προϊόντα, με αποτέλεσμα οι νεότεροι κυρίως καταναλωτές να στρέφονται
εύκολα σε άλλα προϊόντα. Για να διορθώσουν αυτό το ατόπημα, οι
περισσότερες επιχειρήσεις στράφηκαν στην καινοτομία και τα νέα προϊόντα
(Farrell, 2008).
Η νέα τάση της εποχής, την οποία υποστηρίζουν ολοένα και
περισσότεροι καταναλωτές, είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής με σεβασμό στο
περιβάλλον (Αυλωνίτης, Παπαδάς, 2012). Η βιομηχανία της ομορφιάς
γρήγορα αντιλήφθηκε ότι η σύνθεση και η μεθοδολογία παρασκευής
καλλυντικών, ακολουθώντας τις επιθυμίες της αγοράς, πρέπει να στραφεί
προς τη χημεία της φύσης (Χριστοφορίδη, 2012).
Μεγάλες

πολυεθνικές

εταιρείες

επέλεξαν

την

πράσινη

επιχειρηματικότητα, αναγνωρίζοντας της τρία βασικά πλεονεκτήματα·
προσφέρει

χαμηλά κόστη,

αποφέρει

επιπρόσθετα κέρδη και

θέτει

προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Παράλληλα, σε
μακροχρόνιο

επίπεδο,

δημιουργεί

ένα

σημαντικό

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα λόγω της ταχείας ανάπτυξης της διαφοροποίησης και της
ενδυνάμωσης της σχέσης με τον πελάτη (Αυλωνίτης, Παπαδάς, 2012).
Οι παραπάνω εξελίξεις, όπως είναι φυσικό, επηρεάζουν και το
μάρκετινγκ, αποκτώντας μια νέα φιλοσοφία, το Πράσινο Μάρκετινγκ. Η νέα
αυτή

κατεύθυνση

περιλαμβάνει

όλες

τις

δραστηριότητες

για

την

ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών των καταναλωτών με όσο το
δυνατό λιγότερο επιζήμιο αντίκτυπο στο περιβάλλον (Αυλωνίτης, Παπαδάς,
2012).
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3.2

H Εγχώρια Αγορά

Κύριο χαρακτηριστικό της εγχώριας αγοράς των καλλυντικών
προϊόντων αποτελεί ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, λόγω της
ύπαρξης πληθώρας επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτήν αλλά
και της υπερπροσφοράς προϊόντων (ICAP, 2017).
Την δεκαετία του ‘80 η ζήτηση καλλυντικών καλύπτονταν κυρίως
από τα εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα. Με την κατάργηση των δασμών στα
πλαίσια της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Αγοράς το 1992, οι περισσότερες
επιχειρήσεις στράφηκαν στις εισαγωγές καλλυντικών προϊόντων. Εξαιτίας
αυτής της αλλαγής, η αγορά κατακλύζεται πλέον από πολυάριθμα
εισαγόμενα κυρίως προϊόντα και εμπορικά σήματα (ICAP, 2017).
Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιείται στην αγορά
των καλλυντικών ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες αυτών.
Οι

μεγαλύτερες

εισαγωγικές

επιχειρήσεις

του

κλάδου

αποτελούν

θυγατρικές εταιρείες μεγάλων ομίλων του εξωτερικού. Ορισμένες εξ’ αυτών
ασχολούνται

και

με

την

εγχώρια

παραγωγή

κάποιων

κατηγοριών

καλλυντικών κατόπιν αδείας από τη μητρική εταιρεία (Μακρυγιώργη,
2008).
Η ζήτηση των καλλυντικών επηρεάζεται άμεσα από τις δημογραφικές
εξελίξεις και τη σύνθεση του πληθυσμού. Οι γυναίκες αποτελούν τους
κυριότερους καταναλωτές καλλυντικών προϊόντων - βάσει της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ανέρχονταν σε 5.559.538 το 2016 - δαπανώντας ετησίως σημαντικά
κονδύλια για τον καλλωπισμό τους (ICAP, 2017). Εντούτοις, τα τελευταία
χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά και το ενδιαφέρον των ανδρών για
αντίστοιχα είδη (Μακρυγιώργη, 2008).
Η ζήτηση των καλλυντικών επηρεάζεται επίσης από την προβολή και
τη διαφήμιση των προϊόντων, η οποία δημιουργεί τάσεις και κατευθύνει
τους καταναλωτές προς συγκεκριμένα εμπορικά σήματα (brands). Οι
περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου δαπανούν ετησίως υψηλά κονδύλια
για την προώθηση των προϊόντων τους, εν όψει του συνεχώς αυξανόμενου
ανταγωνισμού (ICAP, 2017).
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Στην ελληνική αγορά, οι ανταγωνιστικές πιέσεις είναι πιο εμφανείς
στα δίκτυα της επιλεκτικής και ευρείας διανομής -οι δύο πιο δυναμικές
αγορές- λόγω της πληθώρας των εμπορικών σημάτων τα οποία διανέμονται
μέσω των συγκεκριμένων δικτύων (Μακρυγιώργη, 2008, ICAP, 2017). Τα
φαρμακεία όμως φαίνεται να αποτελούν τη νέα τάση στα κανάλια
διανομής, κατακτώντας το 26,1% των πωλήσεων για το 2017 (Κόντη,
2018). Θετικές διαγράφονται και οι προοπτικές για το διαδικτυακό
εμπόριο (που περιλαμβάνεται σε όλα τα κανάλια) καθώς καταγράφεται
αξιοσημείωτη αύξηση, η οποία όμως αντιστοιχεί μόλις στο 4,9% της
συνολικής αγοράς καλλυντικών στην Ελλάδα (BusinessNews, 2017).
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3.2.1 H Κρίση
Πριν ακόμα εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια της οικονομικής ύφεσης
στην

αγορά,

οι

ελληνικές

εταιρείες

ανταγωνίζονταν

πολυεθνικούς

κολοσσούς, οι οποίοι επένδυαν μεγάλα χρηματικά ποσά για έρευνα και
ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και για διαφημιστικούς σκοπούς. Η
μαζική κλίμακα παραγωγής των πολυεθνικών εταιρειών σε συνδυασμό με
τη σταδιακή μεταφορά των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων σε χώρες
χαμηλότερου

κόστους

δημιουργούσαν

σημαντικά

πλεονεκτήματα

οικονομικής δαπάνης, που οι ελληνικές εταιρείες δεν ήταν σε θέση να
ανταγωνιστούν (Παπαναγιώτου, 2007).
Οι σημαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν τη ζήτηση των
καλλυντικών είναι οι τιμές πώλησης των προϊόντων και το διαθέσιμο
εισόδημα των καταναλωτών. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, με την
εμφάνιση της ύφεσης επήλθε η συρρίκνωση του εισοδήματος, οδηγώντας
στη μείωση της ζήτησης αρκετών προϊόντων καλλυντικών και την ένταση
του ανταγωνισμού στον κλάδο.
Το

ελληνικό

παραγωγικό

δυναμικό

καλλυντικών

παρουσίασε

φθίνουσα πορεία την περίοδο 2007-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό
μεταβολής -2,5%, λόγω της εγχώριας οικονομικής κατάστασης· οι
καταναλωτές μείωσαν τις συνολικές τους αγορές, κυρίως όσον αφορά
προϊόντα που δεν θεωρούνται είδη πρώτης ανάγκης. Ωστόσο, από το 2014,
η αγορά άρχισε να παρουσιάζει δείγματα ανάκαμψης και το 2016 η αξία
της αγοράς καλλυντικών υπολογιζόταν στα €820 εκατ., σημειώνοντας
αύξηση 4,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (ICAP, 2017).
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3.2.2 H Καινοτομία
Η μείωση του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα ώθησε το ελληνικό
επιχειρείν να βρει διέξοδο και εταίρους εκτός συνόρων. Οι ελληνικές
εταιρείες καλλυντικών στράφηκαν στις γειτονικές χώρες, καθώς το
εισόδημα αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (Σπύρου,
2018).
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές καλλυντικών την
περίοδο 2012-2016 παρουσίασαν ανοδική πορεία με μέσο ετήσιο ρυθμό
αύξησης 7,5%. Το 2016, η αξία τους διαμορφώθηκε σε €189,4 εκατ.
περίπου, οριακά δηλαδή αυξημένη κατά 0,24% σε σχέση με το
προηγούμενο έτος. Οι κατηγορίες προϊόντων περιποίησης δέρματος και τα
σαπούνια, παρουσίασαν μείωση το 2016 σε σχέση με το 2015 (-2,77% και
-9,56%

αντίστοιχα).

Οι

υπόλοιπες

κατηγορίες

καλλυντικών

όμως

εμφάνισαν αύξηση, με τη μεγαλύτερη μεταβολή να σημειώνεται στην
κατηγορία μακιγιάζ, όπου η αξία σε εξαγωγές αυξήθηκε κατά 27,2% το
2016 σε σχέση με το 2015. Η κατηγορία προϊόντων περιποίησης δέρματος
κατέλαβε το 72,7% των συνολικών εξαγωγών το 2016 και ακολούθησε η
κατηγορία προϊόντων περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 14,5% (ICAP,
2017).
Κυριότερες χώρες προορισμού των ελληνικών καλλυντικών το 2016
ήταν η Κύπρος (αξία εξαγωγών: €27,5 εκ.), η Γαλλία (αξία εξαγωγών: €18,2
εκ.), το Ηνωμένο Βασίλειο (αξία εξαγωγών: €17,07 εκ.), η Ιταλία (αξία
εξαγωγών: €12,88 εκ.) και η Γερμανία (αξία εξαγωγών: €11,03 εκ.)
συγκεντρώνοντας από κοινού το 46,3% της αξίας των συνολικών εξαγωγών.
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Κύπρος; 27,5

Γαλλία; 18,2

Λοιποί
προορισμοί;
100,53

Ηνωμένο
Βασίλειο; 17,07

Ιταλία; 12,88
Γερμανία; 11,03

Διάγραμμα 7: Η αξία των εξαγωγών του κλάδου (σε εκατ. €)

Παράλληλα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον έντονο ανταγωνισμό
που επικρατεί στον κλάδο, αρκετές επιχειρήσεις επέλεξαν τον «πόλεμο
τιμών» και τη διαφήμιση, για να καλύψουν τις απώλειες τους. Εκτός από τα
βασικά

κανάλια

διαφήμισης

-τηλεόραση,

ραδιόφωνο,

περιοδικά-

σημαντική είναι η προώθηση που γίνεται μέσω ψηφιακών μέσων, όπως τα
social media και η απευθείας αποστολή προσωποποιημένων email και
διαφημίσεων στο διαδίκτυο (ICAP, 2017). Παρά την εμφάνιση των νέων
καναλιών προώθησης, η τηλεόραση εξακολουθεί να αποτελεί το βασικό
μέσo προβολής, με τα περιοδικά να ακολουθούν. καθώς το εισόδημα
αυτών έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια €180 εκατ. (Σπύρου,
2018).
Στα πλαίσια της προσπάθειας διερεύνησης και διεύρυνσης των
μεριδίων που κατέχουν στην αγορά, ολοένα και περισσότερες εταιρείες
επικεντρώνονται στην κυκλοφορία εξειδικευμένων προϊόντων (ICAP, 2017).
Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα φυσικά – φυτικά καλλυντικά, η ζήτηση
των οποίων παρουσιάζει ανοδική πορεία λόγω της στροφή των καταναλωτών
σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές
επιλέγουν «αθώα» καλλυντικά, που δεν επιβαρύνουν με επικίνδυνα χημικά
τον οργανισμό τους.
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Η αγορά των φυτικών καλλυντικών παρουσιάζει ετήσιο ρυθμό
αύξησης της τάξης του 20%, σύμφωνα με στοιχεία του κύκλου της αγοράς,
έναντι 3% - 4% της ετήσιας αύξησης των παραδοσιακών καλλυντικών και
για το λόγο αυτό ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις του κλάδου
επεκτείνουν

την

παρουσία

τους

στα

φυσικά

–

φυτικά

προϊόντα

περιποίησης. Έτσι, τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ιδιαίτερα έντονη
ανάπτυξη του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών του υποκλάδου και πιο
συγκεκριμένα μεταξύ των APIVITA, Fresh Line, Masticha Shop, Mastic
Spa, και ΚΟΡΡΕΣ (Σπύρου, 2018).
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3.2.3 Οι κυριότερες εταιρείες φυσικών καλλυντικών στην Ελλάδα
Στη λίστα με τους πιο αναπτυσσόμενους και εξωστρεφείς κλάδους
της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται αναμφισβήτητα η παραγωγή και η
εμπορία των ελληνικών φυσικών καλλυντικών. Σύμφωνα με έρευνα της
εταιρείας

Στατιστικών

και

Οικονομικών

Πληροφοριών

Hellastat,

οι

εταιρείες σε αυτόν τον κλάδο έχουν καταφέρει να επεκτείνουν με επιτυχία
τις πωλήσεις των προϊόντων τους στις αγορές της Ευρώπης, των ΗΠΑ και
της Ασίας με αποτέλεσμα σταδιακά ολοένα και μεγαλύτερο κομμάτι του
κύκλου εργασιών τους να προέρχεται από τις αγορές του εξωτερικού
(Κathimerini, 2005).
Η χαρτογράφηση της αγοράς καλλυντικών στην Ελλάδα, αποδεικνύει
ότι λίγες εταιρείες είναι αυτές που μπορούν να επικρατήσουν. Οι τρεις
βασικές εταιρείες του χώρου είναι η APIVITA, η ΚΟΡΡΕΣ και η Mastic
Spa, οι οποίες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση των οικονομικών μεγεθών
τους τα τελευταία χρόνια. Ένας από τους πιο αξιοσημείωτους παράγοντες
στην αύξηση αυτή είναι η εξωστρέφεια που επιδεικνύουν, επεκτείνοντας τις
πωλήσεις τους σε χώρες σε όλο τον κόσμο. Οι ξένες αγορές έχουν την τάση
για

αγορά

φυσικών

καλλυντικών.

Έτσι,

οι

ελληνικές

εταιρείες

εκμεταλλεύονται την τάση αυτή και αξιοποιούν το μεγαλύτερο τους
προτέρημα, τις άφθονες πρώτες ύλες που τους παρέχει η ελληνική
χλωρίδα, περίπου 5.500 είδη φυτών, αλλά και το μέλι, στοιχεία
αναγνωρισμένα διεθνώς για την εξαιρετική τους ποιότητα.
Πρώτη εταιρεία στο χώρο της παραγωγής και της εμπορίας φυσικών
καλλυντικών προϊόντων με τη μορφή ελληνικού επώνυμου προϊόντος είναι
η APIVITA.
Το 2000 εισήλθε στην αγορά την εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ. Η εταιρεία αυτή
ξεκίνησε τις δραστηριότητές της στο εξωτερικό το 2001 και πλέον εξάγει τα
προϊόντα της σε 28 χώρες, ανοίγοντας συνεχώς νέα καταστήματα τα οποία
διαχειρίζονται οι τοπικοί διανομείς.
Η

Fresh

Line

ολοκληρώνει

την

επέκταση

της

στη

Ρωσία,

προετοιμάζει τη δημιουργία δέκα νέων σημείων πώλησης στην Ουκρανία,
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δύο στο Κουβέιτ, ενώ στην Τουρκία έχει ήδη πέντε καταστήματα και το
2012 θα ανοίξει άλλα τέσσερα.
Η

Mastic

Spa

σε

συνεργασία

με

άλλο

τοπικό

όμιλο

δραστηριοποιείται στην τουρκική αγορά με κοινό στόχο τη δημιουργία
περίπου 20 καταστημάτων. Παράλληλα, η εταιρεία έχει διεισδύσει στις
αγορές της Ευρώπης και της Αμερικής.
Τέλος, η σχετικά νέα στην αγορά By Nature στρέφει το ενδιαφέρον
της στις γειτονικές αγορές, αφού όπως εκτιμά, οι χώρες των Βαλκανίων
δείχνουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά φυσικά καλλυντικά. Η εταιρεία
εισάγει τα καλλυντικά της από την Τσεχία και η ίδρυσή της χρονολογείται
από το 2008. (Λιακοπούλου, 2011).
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3.3

Συμπεράσματα

Ο κλάδος της βιομηχανίας καλλυντικών κατέχει έναν από τους
σημαντικότερους ρόλους στην παγκόσμια αγορά. Τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει άλματα στη βιομηχανία καλλυντικών, με τις εταιρείες να δίνουν
ιδιαίτερη έμφαση στα φυσικά προϊόντα, προάγοντας μια τάση προς έναν
πιο υγιεινό τρόπο ζωής.
Η παγκόσμια αγορά, ένα παζλ που συμπληρώνεται με παίκτες από
τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ιαπωνία
εισήλθε στη δίνη της ύφεσης, βλέποντας τις πωλήσεις των προϊόντων να
μειώνονται, όχι δραματικά και όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το
οικονομικό

σκηνικό,

σε

παγκόσμιο

επίπεδο

βίωσε

την

χειρότερη

οικονομική κρίση από την εποχή του μεσοπολέμου, όμως ο τομέας των
καλλυντικών, σύντομα ανέκαμψε και εμφάνισε θετικό πρόσημο στις
πωλήσεις, καθώς επέλεξε να παρουσιάσει καινοτόμα προϊόντα.
Στην Ελλάδα, ο κλάδος των καλλυντικών ήταν πάντα ιδιαίτερα
ανταγωνιστικός,

λόγω

της

υπερπροσφοράς

προϊόντων

και

του

περιορισμένου μεγέθους της εγχώριας αγοράς. Η οικονομική κρίση είχε ως
αποτέλεσμα την περεταίρω έξαρση του ανταγωνισμού. Οι εταιρείες, για να
καταστούν βιώσιμες, επέλεξαν να επενδύσουν σε καινοτόμα προϊόντα και
σε νέες αγορές, προκειμένου να δουν θετικό πρόσημο στις πωλήσεις τους.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που ξεχώρισαν, κινούνται στον υποκλάδο των
φυσικών καλλυντικών, την ανερχόμενη τάση, με πιο χαρακτηριστικές τις
περιπτώσεις των ΚΟΡΡΕΣ και APIVITA.
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Κεφάλαιο 4: Case Study – ΚΟΡΡΕΣ
Ο Γιώργος Κορρές είναι ο εμπνευστής και οδηγός
της ΚΟΡΡΕΣ, η οποία ιδρύθηκε το 1996, έχοντας τις
ρίζες της στο παλαιότερο ομοιοπαθητικό φαρμακείο της
Αθήνας και πρώτο επαγγελματικό σταθμό του ιδρυτή,
όταν αυτός ήταν ακόμα φοιτητής. Εκεί άρχισε να
Εικόνα 3: Ο Γεώργιος
Κορρές σε νεαρή ηλικία
(Πηγή korres.gr)

πειραματίζεται με τα φυσικά φαρμακευτικά συστατικά,
αναπτύσσοντας παρασκευάσματα από βότανα, φάρμακα
φυσικής προέλευσης και στη συνέχεια καλλυντικά

προϊόντα (NewTimes, 2018?).
Το πρώτο προϊόν ΚΟΡΡΕΣ ήταν ένα αρωματικό
σιρόπι για το λαιμό με μέλι και γλυκάνισο, εμπνευσμένο
από το θερμαντικό ρακόμελο που έφτιαχνε ο παππούς
Γεώργιος Κορρές στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Νάξο. Το
πρώτο καλλυντικό προϊόν -και best seller παγκοσμίως
έως σήμερα- ήταν η κρέμα 24-ωρης ενυδάτωσης Άγριο
Τριαντάφυλλο,

η

πρώτη

φυσική

κρέμα

24ωρης

ενυδάτωσης (NewTimes, 2018?).
Σήμερα, η ολοκληρωμένη σειρά της ΚΟΡΡΕΣ

Εικόνα 4: Το πρώτο
προϊόν Κορρές
(Πηγή korres.gr)

περιλαμβάνει πάνω από 400 φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά
προϊόντα με γκάμα που εκτείνεται από την περιποίηση προσώπου,
σώματος και μαλλιών μέχρι τα προϊόντα μακιγιάζ, τα αντηλιακά και τις
θεραπείες από βότανα. Η παρασκευή όλων αυτών των προϊόντων βασίζεται
σε τέσσερις ομάδες φυσικών συστατικών: βότανα με φαρμακευτικές
ιδιότητες, βότανα από την ελληνική χλωρίδα, βρώσιμα συστατικά και
υψηλής αποτελεσματικότητας φυσικά δραστικά. Η χρήση συγκεκριμένων
χημικών ενώσεων αποφεύγεται και αυτά τα υλικά αντικαθίστανται από
άλλα το ίδιο αποτελεσματικά φυσικά συστατικά, φιλικά προς την
επιδερμίδα και το περιβάλλον. Οι αξίες παραμένουν ίδιες με εκείνες των
ημερών του φαρμακείου. Η εταιρεία δεσμεύεται στη χρήση βοτάνων και
φυσικών συστατικών υψηλής ποιότητας, φιλικών στην επιδερμίδα και το
Διπλωματική εργασία
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περιβάλλον

και

κλινικά

ελεγμένων

για

την

ασφάλεια

και

την

αποτελεσματικότητά τους. Τα προϊόντα είναι προσιτά για να επιτρέπουν την
καθημερινή χρήση αλλά ταυτόχρονα υψηλής αισθητικής αξίας (NewTimes,
2018?).
Στόχος της ΚΟΡΡΕΣ είναι να παρέχει καινοτόμα και αποτελεσματικά
προϊόντα βασισμένα σε δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης, να
προάγει την έρευνα στα φυσικά συστατικά σε συνδυασμό με τη βιοχημεία
του δέρματος και να αναδεικνύει τα πολύτιμα ελληνικά βότανα μέσα από
συνεργασίες

με

τοπικούς

καλλιεργητές

και

παραγωγή

φυτικών

εκχυλισμάτων υψηλής βιολογικής αξίας (Korres, n.d.).

Εικόνα 5: Κορρές - Έρευνα και Ανάπτυξη (Πηγή korres.gr)

Η εταιρεία έχει συστήσει ένα ανεξάρτητο επιστημονικό συμβούλιο,
που αποτελείται από υψηλού προφίλ καθηγητές και ερευνητές στους
τομείς

της

Βιοχημείας,

της

Φαρμακογνωσίας

και

της

Κλινικής

Δερματολογίας. Αντικείμενο μελέτης αποτελούν τα κλινικά οφέλη των
φυσικών συστατικών σε σχέση με τη βιοχημεία της επιδερμίδας.
Μελετώντας τα ευρήματα των πρόσφατων ερευνητικών προγραμμάτων και
τις εξελίξεις στον τομέα των φυσικών ενεργών συστατικών, συναποφασίζετε
η κατεύθυνση της πρωτογενούς έρευνας σε συνεργασία με ελληνικά και
διεθνή επιστημονικά ιδρύματα και πανεπιστήμια. Σκοπός είναι να
ερευνηθούν τα ενεργά μόρια φυσικής προέλευσης που εναρμονίζονται με
Διπλωματική εργασία
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τα

βιοχημικά

μονοπάτια

των

κυττάρων

ώστε

να

πιστοποιηθεί

η

αποτελεσματικότητα κάθε νέας φόρμουλας. Τα προϊόντα εξελίσσονται με
βάση δύο κατευθυντήριους άξονες: τα αποτελέσματα της πρωτογενούς και
εφαρμοσμένης έρευνας και τις αξίες της εταιρείας, την αδιάλειπτη δηλαδή
δέσμευση προβολής του οφέλους των ελληνικών βοτάνων. Τη δέσμευση
παραγωγής προϊόντων περιποίησης της επιδερμίδας που είναι φιλικά προς
το περιβάλλον. Τη δέσμευση να αποφύγετε η χρήση χημικών ουσιών όπως
είναι τα mineral oils, οι σιλικόνες, τα parabens και η προπυλενογλυκόλη
(Korres, n.d.).
Τα προϊόντα ΚΟΡΡΕΣ είναι διαθέσιμα σε πολυκαταστήματα στο
Τόκιο, το Λος Άντζελες, το Βερολίνο, το Σίδνεϋ, το Νέο Δελχί, τη
Σιγκαπούρη και σε πάνω από 6.000 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα
(NewTimes, 2018?).
Στα τέλη του 2017, η εταιρεία ανακοίνωσε την πώλησή της στη
ΝΗΡΕΑ Maiden Holding (θυγατρική της Morgan Stanley) και στην
κινεζική Profex, γυρίζοντας σελίδα ύστερα από 21 χρόνια από την ίδρυσή
της. Σύμφωνα με τον Δημήτρη Βιδάκη, διευθύνοντα σύμβουλο της
ΚΟΡΡΕΣ, δυο ήταν οι λόγοι - πέρα από το τίμημα των 48,3 εκατ. ευρώ που οδήγησαν τον Γιώργο Κορρέ στην απόφαση να πουλήσει το
δημιούργημά του στον αμερικάνικο κολοσσό. Ο ιδρυτής θα παραμείνει
μέτοχος και θα συνεχίσει τις ερευνητικές «αναζητήσεις» του, σχεδιάζοντας
καινοτόμα καλλυντικά, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζονται τα απαραίτητα
κονδύλια για την επέκταση στην αγορά της Ασίας και ειδικότερα της Κίνας,
όπου μέχρι στιγμής δεν είχε σημαντική παρουσία (Μανέττας, 2017).
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4.1

Τα Προϊόντα

Παρά την μεγάλη ποικιλία των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ, μπορεί να γίνει ένας
διαχωρισμός στις πέντε κατηγορίες που ακολουθούν:
Προϊόντα προσώπου
Χρησιμοποιούνται για την περιποίηση και τον καθαρισμό του προσώπου.
Πρόκειται για προϊόντα όπως οι ενυδατικές κρέμες, οι μάσκες προσώπου,
οι κρέμες ματιών και τα προϊόντα μακιγιάζ.
Προϊόντα μαλλιών
Περιλαμβάνονται βαφές μαλλιών και άλλα προϊόντα περιποίησης όπως
σαμπουάν, κρέμες και προϊόντα styling.
Προϊόντα σώματος
Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται προϊόντα περιποίησης σώματος,
όπως αφρόλουτρα, σαπούνια χεριών και αντιηλιακά.
Φαρμακευτικά προϊόντα
Η κατηγορία αυτή περιέχει προϊόντα κατά της κυτταρίτιδας, αντιφθειρικά
προϊόντα, εντομοαπωθητικά, και ομοιοπαθητικά φάρμακα.
Λοιπά προϊόντα
Στην κατηγορία αυτή περικλείονται κυρίως τα ξενοδοχειακά προϊόντα
(ΚΟΡΡΕΣ

Μικρά

Φυσικά

Προϊόντα),

τα

προϊόντα

μαστίχας

που

δημιουργήθηκαν σε συνεργασία με την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών Χίου,
προϊόντα που αφορούν την υγιεινή του στόματος, στιγμιαία ροφήματα με
φυτικές ίνες και μαρμελάδες (Δήμου, 2012).
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4.2

Εξαγωγικές Επιδόσεις

Ήδη από το 2009, ο Όμιλος είχε ανακοινώσει ότι θα ακολουθήσει
στρατηγική εστίασης στις αναπτυγμένες αγορές, όπως είναι αυτή της
Γερμανίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας, με μια συνδυαστική στρατηγική
επέκταση σε φαρμακεία, σε επιλεκτικά σημεία διανομής και τη λειτουργία
νέων καταστημάτων ΚΟΡΡΕΣ (euro2day, 2009).
Από το πρώτο μισό του 2011, η ανάπτυξη αυτή άρχισε να γίνεται
αισθητή. Στην Αμερική ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για την
μετάβαση της τεχνογνωσίας αλλά και την παροχή άδειας χρήσης των
προϊόντων της ΚΟΡΡΕΣ από τον όμιλο Johnson & Johnson, ο οποίος
ανέλαβε εξ ολοκλήρου και τη διανομή των προϊόντων στο βόρειο τμήμα της
ηπείρου. Παράλληλα, ξεκίνησε συνεργασία με την καναδική εταιρεία
ShoppersDrugmart για 400 σημεία διανομής. Στην Ισπανία η εταιρεία
προχώρησε σε συμφωνία με νέο διανομέα, που επέτρεπε τη διείσδυση της
εταιρείας σε σημεία ημιεπιλεκτικής διανομής και νέα φαρμακεία. Στη
Ρωσία η εταιρεία κατόρθωσε την τοποθέτηση των προϊόντων της σε 550
καταστήματα της αλυσίδας L’ Etoilie (Μουρούγκλου, 2012).
Η ΚΟΡΡΕΣ και η Avon σύναψαν στρατηγική συνεργασία για την
παραγωγή και διανομή των προϊόντων της ελληνικής εταιρείας στη
Λατινική Αμερική. Η συγκεκριμένη συνεργασία είχε αφετηρία τον
Φεβρουάριο του 2014 και διάρκεια 14 ετών. Μέσω αυτής της συμφωνίας η
Avon έχει το δικαίωμα να αγοράσει μελλοντικά όλα τα δικαιώματα
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ για τη
Λατινική Αμερική. Η συμφωνία αυτή απέφερε στην ΚΟΡΡΕΣ, μόνο για το
πρώτο έτος της συνεργασίας 11,5 εκατ. ευρώ, ενώ στη συνέχεια, θα
καταβάλλονται

δικαιώματα

για

τη

χρήση

της

πνευματικής

και

βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΚΟΡΡΕΣ βάσει της πορείας των πωλήσεων,
καθώς και αμοιβές για συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών υποστήριξης
(fpress, 2017, Β).
Για το 2017 ο Όμιλος ανακοίνωσε ότι θα εστιάσει εκ νέου στην
Αμερική - τη 2η μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας εκτός Ελλάδας - και σε
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επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, όπως η Γερμανία, η Νορβηγία, και η
Αγγλία (fpress, 2017, Α).
Στη Γερμανία, όπου μέσω της θυγατρικής της εταιρείας D-A-CH
Gmbh δραστηριοποιείται σε 3 αγορές - Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία - με
παρουσία σε άνω των 700 σημείων πώλησης, στόχος ήταν η περαιτέρω
αύξηση της αναγνωρισιμότητας της μάρκας, η ενίσχυση των υφιστάμενων
σημείων

πώλησης

με

προωθητικές

ενέργειες,

η

ενδυνάμωση

των

ηλεκτρονικών πωλήσεων και η προσθήκη νέων σημείων πώλησης στο
κανάλι του φαρμακείου (fpress, 2017, Α).
Αντίστοιχα, στη Νορβηγία, η ΚΟΡΡΕΣ θα συνεχίσει να ενισχύει τη
θέση της στην επώνυμη αλυσίδα καλλυντικών VITA, ενδυναμώνοντας την
στρατηγική

κατηγορία

του

προσώπου

με

νέα

λανσαρίσματα

και

παρουσιάζοντας νέες κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες έχουν εξαιρετική
δυναμική στη συγκεκριμένη αλυσίδα (fpress, 2017, Α).
Στην Αγγλία, η μάρκα ΚΟΡΡΕΣ έχει παρουσία σε πολύ γνωστή
αλυσίδα φαρμακείων καθώς και σε επώνυμες αλυσίδες καταστημάτων και
από το 2015 εισήλθε στην αλυσίδα καταστημάτων Marks & Spenser
(M&S).

Στόχος

του

Ομίλου

είναι

η

περαιτέρω

αύξηση

της

αναγνωρισιμότητας της μάρκας του, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών
πωλήσεων οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλη δυναμική καθώς και η
περαιτέρω διείσδυση στην αλυσίδα M&S (fpress, 2017, Α).
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4.3

Τιμολόγηση

Παρότι οι συνθήκες που επικρατούν στην αγορά είναι αντίξοες, η
εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ παρέμεινε, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2011,
στην πρώτη ελληνική θέση και δεύτερη στο σύνολο μάρκα στο φαρμακείο
στην κατηγορία προσωπικής φροντίδας. Αυτό συνέβη καθώς η δημιουργία
καινοτόμων προϊόντων, το άνοιγμα νέων κατηγοριών, ο ισορροπημένος
συνδυασμός ποιότητας - αποτελεσματικότητας - τιμής, καθώς και άλλες
τέτοιου είδους ενέργειες αποτέλεσαν το επίκεντρο για την επιχειρηματική
δράση της εταιρείας (newsit, 2012).
Κατανοώντας το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, η ΚΟΡΡΕΣ
επέλεξε να τιμολογεί σε προσιτές τιμές, παρακολουθώντας ταυτόχρονα τις
κινήσεις των ανταγωνιστών σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο (Μουρούγκλου,
2012).
Συμμετέχοντας σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η ΚΟΡΡΕΣ
αποτελεί την επιχείρηση-ηγέτη ως προς την τιμολογιακή πολιτική, έχοντας
τη δυνατότητα να εισάγει αλλαγές στις τιμές, δίχως να αντιδρά αναγκαστικά
στις μειώσεις που επιχειρούν οι ανταγωνιστές. Η διαφοροποίηση αυτή
οφείλεται στο ότι η εταιρεία κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς των
φυσικών

καλλυντικών

και

υπερτερεί

σε

μεγάλο

βαθμό

από

τον

ανταγωνισμό. Διατηρώντας την τιμή σε σχετικά υψηλά αλλά και συγχρόνως
προσιτά επίπεδα, εφαρμόζεται η πολιτική ψυχολογικής τιμολόγησης·
δημιουργείται στον καταναλωτή μια αίσθηση υπεροχής με την επιλογή των
φυσικών προϊόντων ΚΟΡΡΕΣ (Μουρούγκλου, 2012).
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4.4

Καινοτομία και Οικονομική Κρίση

Μια από τις βασικές αρχές της φιλοσοφίας, που έχει παραμείνει
αναλλοίωτη από την αρχή της ιστορίας του φαρμακείου, είναι να αναπτύξει
η εταιρεία προϊόντα φιλικά προς την επιδερμίδα αλλά και το περιβάλλον.
Αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες φυσικές δυνατότητες κάθε περιοχής συμβάλει
στην ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων και χρησιμοποιώντας κατά κύριο
λόγο ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προστατεύει στο μέγιστο δυνατό το
περιβάλλον.
Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, κ. Βιδάκης, ανέφερε το 2012
ότι το επιχειρείν για μια ελληνική επιχείρηση που υφίσταται τις επιπτώσεις
της οικονομικής κρίσης αλλά και τα προβλήματα ρευστότητας που
ταλαιπωρούν την ελληνική αγορά, είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο (NewPost,
2013). Ο Γιώργος Κορρές (2012) σε συνέντευξή του, όμως, εμφανίστηκε
σίγουρος για τη θέση της εταιρείας του, καθώς «το πάθος και το ταλέντο της
ομάδας είναι πίσω από κάθε βήμα. Διεθνείς καινοτομίες, πρωτοποριακά
προϊόντα

αλλά

και

σημαντικές

συμφωνίες

μας

βοήθησαν

να

“προχωρήσουμε” στην εγχώρια και διεθνή αγορά» (Τσιτούρα, n.d.). Τα
στοιχεία αυτά αποτελούν τη ψυχή της εταιρείας και τη βοήθησαν να
επιβιώσει μέσα στην κρίση.

Εικόνα 6: Βραβευμένα καινοτόμα προϊόντα (Πηγή korres.gr)
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4.4.1 Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες
Η ΚΟΡΡΕΣ παρέχει καινοτόμα και αποτελεσματικά προϊόντα
βασισμένα σε δραστικά συστατικά φυσικής προέλευσης και προάγει την
έρευνα των φυσικών συστατικών σε συνδυασμό με τη βιοχημεία του
δέρματος. Παράλληλα αναδεικνύει πολύτιμα ελληνικά βότανα μέσα από
συνεργασίες

με

τοπικούς

καλλιεργητές

και

παραγωγή

δικών

της

εκχυλισμάτων υψηλής βιολογικής αξίας.
Προστατεύοντας τα 1.200 ενδημικά είδη της ελληνικής χλωρίδας,
προστατεύεται και η παγκόσμια χλωρίδα. Όλες οι φόρμουλες της ΚΟΡΡΕΣ
αναπτύσσονται με βάση φυσικά ή πιστοποιημένα οργανικά συστατικά. Οι
plant hunters της εταιρείας επιλέγουν την ιδανική για κάθε φυτό περιοχή
με γνώμονα το μικροκλίμα και την ποιότητα του χώματος, ενώ ταυτόχρονα
έχουν την υποχρέωση της προστασίας των υπό εξαφάνιση ειδών, καθώς και
την

παρακολούθηση

της

διατήρησης

του

πληθυσμού

των

φυτών.

Αποφεύγεται η χρήση χημικών και ουσιών που μπορεί να είναι επιβλαβείς
στην επιδερμίδα και το περιβάλλον (Korres, n.d.).
Το 2009, το μακροχρόνιο όραμα της εταιρείας - η χαρτογράφηση
της ελληνικής χλωρίδας - γίνεται πραγματικότητα και τίθεται σε λειτουργία
μία πρότυπη μονάδα εκχυλίσεως βιολογικών βοτάνων, μοναδική για την
εγχώρια αγορά (Μανέττας, n.d.).
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ συνεχίζει να έχει ως προτεραιότητά της τη
θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα στα φυσικά προϊόντα, γεγονός που
αποδεικνύει έμπρακτα με την αδιάλειπτη συμμετοχή της σε πολυάριθμα
ευρωπαϊκά

προγράμματα

πανεπιστημιακού

ερευνητικού

επιπέδου

(Μανέττας, n.d.).
Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ συνέχισε και κατά το έτος 2011 να επενδύει
στην έρευνα και την ανάπτυξη, προκειμένου να παρασκευαστούν νέες
εξελιγμένες

φόρμουλες

με

εξειδικευμένα

πρωτοποριακά

δραστικά

συστατικά μέγιστης αποτελεσματικότητας και ελάχιστης περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης. Αποτέλεσμα της έρευνας αυτής ήταν η παρουσίαση, στις
αρχές

του

2012,

δύο

καινοτόμων

σειρών,

μίας

ολοκληρωμένης

προσέγγισης περιποίησης μαλλιών και της νέας σειράς Μαύρη Πεύκη,
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σύσφιξης και αντιγήρανσης. Η καινοτομία αυτή έδωσε το έναυσμα για την
αμφισβήτηση της παρωχημένης γνώσης που ήθελε τα φυσικά καλλυντικά
ικανά μόνο για την εξασφάλιση της βασικής φροντίδας. Πλέον, τα φυσικά
καλλυντικά κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε πιο απαιτητικούς
τομείς, όπως αυτός της περιποίησης των μαλλιών και της αντιγήρανσης
(capital, 2012).
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4.4.2 Καινοτομία στο Marketing
Στην ΚΟΡΡΕΣ, η προώθηση των προϊόντων, πέρα από το τμήμα των
πωλήσεων, πραγματοποιείται από το τμήμα Marketing και το τμήμα
Εξαγωγών (Μουρούγκλου, 2012).
Το τμήμα Marketing κατάφερε να δημιουργήσει στην Ελλάδα μια
ισχυρή εικόνα σε επίπεδο αναγνωρισιμότητας, αξιοπιστίας και ποιότητας
των προϊόντων για το εν λόγω brand. Η διαφήμιση σε συνδυασμό με τις
ενέργειες προώθησης αποτέλεσαν το σημαντικότερο παράγοντα για την
τοποθέτηση της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ στην κορυφή των προτιμήσεων των
καταναλωτών (Μουρούγκλου, 2012).
Το τμήμα Εξαγωγών, πάντα σε συνεννόηση με το τμήμα Ανάπτυξης
νέων προϊόντων και το τμήμα Marketing του εκάστοτε διανομέα, σχεδιάζει
ένα ετήσιο πλάνο marketing. Επιπρόσθετα, δεδομένων των διαφορετικών
αναγκών

και

ιδιαιτεροτήτων

που

παρουσιάζουν

οι

αγορές,

συχνά

αναπτύσσονται και προωθούνται προϊόντα αποκλειστικά για τις μεγάλες
διεθνείς αγορές (Μουρούγκλου, 2012).
Η εταιρεία διακρίνεται για μια πληθώρα πλεονεκτημάτων που
οδηγούν στην επιτυχή προώθηση και προβολή των προϊόντων μέσω των
διαφημιστικών

μηνυμάτων.

Αποφεύγεται

η

διατύπωση

υπερβολικών

υποσχέσεων απέναντι στον καταναλωτή. Επιπλέον, είναι πλέον γνωστό ότι
στα χέρια του καταναλωτή φτάνουν προϊόντα επιστημονικά ελεγμένα, σε
συσκευασίες υψηλής αισθητικής. Μάλιστα, το 2008 παρουσίασε τον
πίνακα Formula Facts στη συσκευασία των προϊόντων της, επικοινωνώντας
με ειλικρίνεια και διαφάνεια το ποσοστό φυσικότητας κάθε φόρμουλας,
καθώς επίσης και τα συστατικά που επιλέγονται/αποφεύγονται με τρόπο
κατανοητό από όλους. Το τολμηρό - και πρωτόγνωρο για τη βιομηχανία
καλλυντικών - βήμα επιβραβεύτηκε από καταναλωτές, ειδικούς και
δημοσιογράφους, ενώ η Sephora Αμερικής χρησιμοποιεί πλέον τον πίνακα
ΚΟΡΡΕΣ για την αξιολόγηση όλων των εταιρειών φυσικών καλλυντικών που
εκπροσωπεί (NewTimes, 2018?).
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Εικόνα 5: Πίνακας Formula Facts στη συσκευασία προϊόντος Κορρές (Πηγή Eiseverywhere.com)

Η εταιρεία, ακόμα και μέσα στην ύφεση, αντιλαμβανόμενη τη
σημασία του marketing, συνέχισε να αυξάνει με σταθερό ρυθμό τον
προϋπολογισμό της για τη διαφήμιση. Κατά τη διάρκεια της επέκτασης του
Ομίλου στην αγορά της Αμερικής, το 2011, ξεκίνησε η τηλεοπτική
προβολή διαφημιστικού σποτ 25 λεπτών, που παρουσίαζε την ιστορία της
μάρκας και έδινε τη δυνατότητα αγοράς μέσω του τηλεοπτικού καναλιού.
(Μουρούγκλου, 2012).
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4.5

Συμπεράσματα

Η ΚΟΡΡΕΣ δραστηριοποιείται στην παραγωγή, διανομή και εμπορία
φαρμακευτικών ειδών και καλλυντικών. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της
εταιρείας, η παρασκευή όλων των προϊόντων βασίζεται σε βότανα και λοιπά
βρώσιμα συστατικά, ενώ αποφεύγονται παράγωγα πετρελαίου και χημικές
ουσίες

που

χρησιμοποιούνται

κατά

κόρον

στη

βιομηχανία

των

καλλυντικών.
Ο Γιώργος Κορρές ανέπτυξε την επιχείρησή του εστιάζοντας στην
ποιότητα και έχοντας πάντα ως οδηγό τις ανάγκες των καταναλωτών. Οι
καινοτόμες ιδέες έτυχαν θερμής αποδοχής από τα πρώτα βήματα της
επιχείρησης, με αποτέλεσμα σταδιακά να αυξηθεί ο αριθμός των
παραγόμενων προϊόντων. Η επιτυχημένη πορεία στην μικρή ελληνική
αγορά έδειξε το δρόμο για την επέκταση στις μεγαλύτερες αγορές
καλλυντικών, όπου και εκεί τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά.
Τίποτα

βέβαια δεν

ήταν αποτέλεσμα

τύχης.

Η εμπειρία, η

μεθοδικότητα, η συνεχής προσπάθεια και η αέναη έρευνα, ανέδειξαν τα
καινοτόμα προϊόντα και βοήθησαν την εταιρεία να καταξιωθεί σε διεθνές
επίπεδο. Η ΚΟΡΡΕΣ επιλέγοντας να προσφέρει άριστης ποιότητας προϊόντα
σε προσιτές τιμές, δημιούργησε ένα ισχυρό brand name στην παγκόσμια
αγορά.
Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες σε εγχώριο επίπεδο κατά
τη διάρκεια της κρίσης, η εταιρεία συνέχισε να εξελίσσεται, δίχως να
διακοπεί η πορεία της. Όντας μια ήδη καταξιωμένη εταιρεία στην ελληνική
αγορά καλλυντικών και έχοντας ως θεμέλιο λίθο την καινοτομία, κατάφερε
να απαντήσει στην κρίση με νέα προϊόντα, διακρίσεις και συμμετοχές σε
ερευνητικά προγράμματα.
Ταυτόχρονα, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών στο
εσωτερικό, επιχείρησε να «ανοιχτεί» ακόμα περισσότερο στις αγορές του
εξωτερικού. Παρότι η διείσδυση στις διεθνείς αγορές παρουσιάζει αυξημένη
δυσκολία λόγω της πληθώρας των ανταγωνιστών, για μια εταιρεία βρίσκεται
στα πρώτα της βήματα στον παγκόσμιο χάρτη, η κρίση αποτελεί μια
ευκαιρία. Με αυτή τη στρατηγική, η ΚΟΡΡΕΣ, συστήθηκε σε παγκόσμιο
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επίπεδο στους καταναλωτές που προτιμούν τον ανερχόμενο υποκλάδο των
φυσικών καλλυντικών.
Η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, τα νέα προϊόντα και οι
συνεργασίες· όλες επιλογές μιας δυναμικής επιχείρησης με «ανήσυχο
πνεύμα», που επιζητά τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων
προϊόντων της. Η ΚΟΡΡΕΣ, με τον τρόπο της, απέδειξε ότι ακόμα και μέσα
στην κρίση γεννιούνται ευκαιρίες.

Διπλωματική εργασία

Σελίδα 73

Καινοτομία και Οικονομική Κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA

Κεφάλαιο 5: Case Study – APIVITA
Ο δημιουργός της APIVITA,
Νικόλαος Κουτσιανάς είναι ένα
παιδί της μετεμφυλιακής Ελλάδος.
Γεννήθηκε μετά τον πόλεμο στο
χωριό
Παρά

Γαβράκια
τα

φτωχά

στο

Δομοκό.

και

δύσκολα

Εικόνα 8: Το ζεύγος Κουτσιανά (Πηγή Apivita.com)

παιδικά του χρόνια, θα καταφέρει
να σπουδάσει Φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κι αργότερα
Διοίκηση

Επιχειρήσεων

στο

Οικονομικό

Πανεπιστήμιο

Αθηνών.

(Newsroom, 2017).
Το 1972, σε ένα συνοικιακό φαρμακείο στην Αθήνα γνώρισε την
μετέπειτα σύζυγο και συνεργάτη του Νίκη και ανακάλυψε το κοινό πάθος
τους για τη φύση. Μαζί δημιούργησαν τα πρώτα τους φυσικά καλλυντικά,
χρησιμοποιώντας μελισσοκομικά προϊόντα και εκχυλίσματα βοτάνων
(Newsroom, 2017)

- δεν ήθελαν

να δίνουν

στους πελάτες τους

βιομηχανικά προϊόντα που βρίσκονταν αφειδώς στην αγορά (Iefimerida,
2014). Εμπνεύστηκαν από την κοινωνία της μέλισσας, τη μοναδική
βιοποικιλότητα της ελληνικής φύσης και την ολιστική προσέγγιση του
Ιπποκράτη για την υγεία, την ομορφιά και την ευεξία.
Το 1979 δημιούργησαν την APIVITA. Το όνομά της προέρχεται από
τις λατινικές λέξεις Apis (μέλισσα) και Vita (ζωή) και σημαίνει «η ζωή της
μέλισσας». Ένα όνομα που αντανακλά τη φιλοσοφία της εταιρείας, η οποία
βασίζεται στη δημιουργία αξίας μέσω της οργάνωσης και της αειφόρας
ανάπτυξης, όπως ακριβώς και η ζωή της μέλισσας, δημιουργώντας
συνεχώς αξία. Αξία στην κοινωνία, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία
(APIVITA, n.d.).
Το λογότυπο της εταιρείας είναι εμπνευσμένο από τις Μέλισσες των
Μαλίων, ένα σπάνιο μινωικό κόσμημα του 18ου–17ου αιώνα π.Χ.. Η
ένωση που σχηματίζουν οι δύο μέλισσες μαζί συμβολίζει τη γονιμότητα
και την αρμονία μέσα στη φύση. Ενώ ο κύκλος που τις περικλείει σαν
λύρα του Απόλλωνα συμβολίζει την αφοσίωση, την αειφόρο ανάπτυξη και
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την πίστη στον Αρχαίο Ελληνικό πολιτισμό. Τόσο το όνομα, όσο και το
σήμα της εταιρείας εκφράζουν την πίστη της στη φύση και τη ζωή, αλλά
και την έμπνευση από αξίες συνδεδεμένες με την επιστήμη και τον
πολιτισμό (APIVITA, n.d.).

Εικόνα 6: Το λογότυπο της Apivita (Πηγή Apivita.com)

Η APIVITA είναι μια εταιρεία με ισχυρή φιλοσοφία, αξίες,
κοινωνική υπευθυνότητα, παράδοση και καινοτομία. Έχει εξελιχθεί σε ένα
διαρκώς εξελισσόμενο σύμπαν από ανθρώπους, προϊόντα, σκοπούς, αξίες,
όνειρα και νέα εγχειρήματα (APIVITA, n.d.).
Έχει αναπτύξει και εδραιώσει πάνω από τριακόσια φυσικά,
αποτελεσματικά και ολιστικά προϊόντα για το πρόσωπο, το σώμα και τα
μαλλιά, ενσωματώνοντας σε αυτά υψηλής βιολογικής αξίας μελισσοκομικά
προϊόντα, εκχυλίσματα από ελληνικά βότανα, αγνά αιθέρια έλαια και
πολλές πράσινες καινοτομίες και ευρεσιτεχνίες. Η APIVITA είναι τρόπος
ζωής που μοιράζεται με τους εργαζόμενούς της στην Ελλάδα και το
εξωτερικό, με προμηθευτές, συνεργάτες μελισσοκόμους και καλλιεργητές,
πανεπιστημιακούς δάσκαλους και ερευνητές, συνεργάτες φαρμακοποιούς
και τους πελάτες της σε ολόκληρο τον κόσμο (APIVITA, n.d.).
Το πάθος και το όραμα της APIVITA απλώνεται μέσω των προϊόντων
της σε δεκαπέντε χώρες, όπως στην Ισπανία, την Ιαπωνία, το Χονγκ Κονγκ,
την Αμερική, την Κύπρο, την Ουκρανία, το Βέλγιο και την Ολλανδία
(APIVITA, n.d.).
Διπλωματική εργασία

Σελίδα 75

Καινοτομία και Οικονομική Κρίση: ΚΟΡΡΕΣ & APIVITA
Το 2017 έγινε γνωστό ότι το πλειοψηφικό πακέτο της APIVITA
κατέληξε στον ισπανικό κολοσσό των καλλυντικών Puig. Σημαντικό
κριτήριο στην επιλογή της οικογένειας Κουτσιανά αποτέλεσε το γεγονός ότι
παρά το μεγάλο μέγεθός της και την παγκόσμια παρουσία της, η Puig
παραμένει κατά βάση μια οικογενειακού χαρακτήρα και ιδιοκτησίας
εταιρεία. Επιπλέον, η οικογένεια Κουτσιανά διατήρησε την καταστατική
μειοψηφία στην εταιρεία, ενώ πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
APIVITA θα παραμείνει ο Νίκος Κουτσιανάς (Μανιφάβα, 2017).
Στην Ελλάδα παραμένουν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας και θα
συνεχίσουν τη λειτουργία τους κανονικά με προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης μετά την κεφαλαιακή ενίσχυση που θα λάβει η APIVITA μέσω
της εξαγοράς της από την Puig. Το τίμημα της συναλλαγής δεν έχει γίνει
γνωστό, ωστόσο ασφαλείς πηγές από την APIVITA διευκρινίζουν ότι τα 40
εκατ. ευρώ επένδυσης που αναφέρθηκαν σε ισπανικά δημοσιεύματα και
αναπαρήχθησαν και στην Ελλάδα δεν ισχύουν (Μανιφάβα, 2017).
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5.1

Τα Προϊόντα

Τα προϊόντα APIVITA, χωρίζονται σε έξι βασικές κατηγορίες:
Προϊόντα προσώπου

Πρόκειται για προϊόντα καθαρισμού και περιποίησης προσώπου,
όπως οι ενυδατικές κρέμες και οι μάσκες προσώπου.
Προϊόντα μαλλιών

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προϊόντα περιποίησης όπως βαφές
μαλλιών, σαμπουάν, κρέμες μαλλιών και προϊόντα κατά της
τριχόπτωσης.
Προϊόντα σώματος

Η κατηγορία αυτή περιέχει περιποίησης σώματος, όπως σαπούνια,
αντιηλιακά και προϊόντα κατά της κυτταρίτιδας.
Προϊόντα για άνδρες

Περιλαμβάνονται προϊόντα ανδρικής περιποίησης, όπως κρέμες και
gel ενυδάτωσης, όπως και τονωτικά σαμπουάν κατά της τριχόπτωσης.
Προϊόντα για παιδιά

Αντιηλιακές κρέμες και spray, όπως επίσης και βιολογικά σαμπουάν
αποτελούν τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Προϊόντα για ευεξία

Στην κατηγορία αυτή περικλείονται παστίλιες, προϊόντα στοματικής
υγιεινής, βιολογικά βότανα για τσάι και φυσικά αρωματικά κεριά
(APIVITA, n.d.).
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5.2

Εξαγωγικές Επιδόσεις

Προτού ακόμα η κρίση ξεσπάσει σε όλο της το μέγεθος, η διοίκηση
της APIVITA κατανόησε πως η ελληνική αγορά είναι εξαιρετικά μικρή για
τις επιδιώξεις της, αλλά και για τη φύση των ειδών της. Κάπως έτσι, το
ζεύγος Κουτσιανά ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου για να επεκταθεί σε
καινούριες αγορές (Μαρκόπουλος, 2013).
Οι εξαγωγές της APIVITA κατέγραψαν άνοδο της τάξεως του 100% το
2012 και άγγιξαν τα 8 εκατ. ευρώ από 4 εκατ. ευρώ το 2011,
αντιπροσωπεύοντας το 25% επί του συνολικού τζίρου (Μπίδιου, 2012).
Παράλληλα, το 2012, επιχειρήθηκε εκ νέου το άνοιγμα του Ομίλου στις
ΗΠΑ - η πρότερη προσπάθεια τη διετία 2007-2009 δεν είχε τα
αναμενόμενα αποτελέσματα (Κούτρα, 2012). Η εταιρεία εξασφάλισε
συνεργασία με γνωστά καταστήματα όπως Sephora και Dillards, αλλά και
την boutique της Patricia Field (Μπίδιου, 2012).
Η APIVITA, με παρουσία σε 15 χώρες παγκοσμίως, για τη διετία
2013-2014 εστίαζε στην αγορά της Κίνας και στην ενίσχυση της αγοράς της
Ιαπωνίας, επιθυμώντας

μέσα στην επόμενη πενταετία οι εξαγωγές να

αντιπροσωπεύουν το 75% του κύκλου εργασιών της (Μπίδιου, 2012).
Ταυτόχρονα, ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός περιλάμβανε επίσης την
επέκτασή της σε Μεξικό, Χιλή αλλά και Μεγάλη Βρετανία.
Το 2016, ο κ. Κουτσιανάς σχολίασε ότι η εταιρεία επιδιώκει να
επικεντρωθεί στην εμβάθυνση στις αγορές της Ιαπωνίας και της Κίνας, στις
οποίες ήδη μετράει πολυετή παρουσία. Η Ιταλία και η Αγγλία είναι οι νέες
αγορές στις οποίες στοχεύει να εδραιωθεί (FortuneGreece, 2016).
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5.3
Η

APIVITA

Εγκαταστάσεις

αντιμετώπισε

και

συνεχίζει

να

αντιμετωπίζει

την

οικονομική ύφεση με αισιοδοξία. Η εταιρεία έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στη
χώρα πραγματοποιώντας μια επένδυση ύψους 14,5 εκατ. ευρώ για το νέο
της βιοκλιματικό εργοστάσιο στο Μαρκόπουλο. «Όλοι μας λέγανε γιατί
επενδύουμε τόσα χρήματα στην Ελλάδα όταν θα μπορούσαμε με πολύ
μικρότερο ποσό να δημιουργήσουμε το εργοστάσιό μας στην Βουλγαρία
για παράδειγμα. Εάν όμως επενδύαμε σε άλλες χώρες, τότε θα ήμασταν
ανακόλουθοι της φιλοσοφίας και των αξιών μας», δήλωσε ο κ. Κουτσιανάς,
σε

παλαιότερη

συνέντευξή

του.

«Εμείς

πιστεύουμε

στην

Ελλάδα»,

συμπλήρωσε (Reader, 2013).
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5.4

Καινοτομία και Οικονομική Κρίση

Η φιλοσοφία της APIVITA περικλείεται στη δημιουργία και την
ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ομορφιάς που προάγουν έναν
αρμονικό τρόπο ζωής. Τα προϊόντα αυτά βασίζονται στην ελληνική φύση,
την πλούσια βιοποικιλότητά της και τη μοναδική κοινωνία της μέλισσας με
τα υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα της (APIVITA, n.d.).
Η APIVITA λειτουργεί περισσότερο ως κολεκτίβα ιδεών παρά ως
παραδοσιακή βιομηχανία, για αυτό ακόμα και σήμερα ο Όμιλος βρίσκεται
στην ευχάριστη - κόντρα στον γενικό καιρό - θέση να ανακοινώνει διαρκώς
καινούριες

επενδύσεις

και

καινοτομίες.

Η

APIVITA

κυριολεκτικά

απογειώθηκε εν μέσω κρίσης. «Για εμάς, η κρίση αποτελεί ευκαιρία.»
επισήμανε στο παρελθόν η κα. Κουτσιανά (Κεφαλά, 2014).

Εικόνα 7: Το χαρακτηριστικό σαπούνι με προπόλη της Apivita (Πηγή globeandmail.com)
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5.4.1 Καινοτομία στις Πρώτες Ύλες
Η εταιρεία έχει υιοθετήσει την Ιπποκρατική ολιστική προσέγγιση της
ομορφιάς, της ευεξίας και της υγείας, η οποία, σε συνδυασμό με την
επιστημονική γνώση, υποστηρίζει και ενισχύει την αποτελεσματικότητα της
φύσης. Προάγει το «Κάλλος», ως εσωτερική και εξωτερική υψηλή αισθητική
αξία, την ισορροπία, το μέτρο και την ευεξία (APIVITA, n.d.).
Κατατάσσεται στις κορυφαίες πράσινες εταιρείες του κόσμου καθώς
χρησιμοποιεί συστατικά που βρίσκονται στην αιχμή της πράσινης
κοσμητολογίας και επενδύει σταθερά στην έρευνα για την εύρεση
καινούργιων συστατικών, όπως στο τσάι του βουνού και σε φυτά άγριας
συλλογής. Ταυτόχρονα, αποκλείονται συστατικά που ενοχοποιούνται για
παρενέργειες στην υγεία ή έχουν επιβαρυντική δράση στο περιβάλλον,
όπως

σιλικόνες,

parabens,

παραφινέλαιο,

προπυλενογλυκόλη,

πολυκυκλικές μάσκες, νιτρομάσκες, φθαλικοί εστέρες. «Τα προϊόντα μας
είναι φτιαγμένα ακριβώς για το εξωτερικό. Εκεί δημιουργείται ένα κλίμα
υπέρ της πράσινης επιχειρηματικότητας και γι’ αυτό τα δικά μας προϊόντα
έχουν ρόλο και λόγο», τονίζει ο κ. Κουτσιανάς (Μαρκόπουλος, 2013).
❖ Η

μοναδική

ευρεσιτεχνία

για

τη

μέθοδο

εκχύλισης

της

ελληνικής πρόπολης.
«Ένα προϊόν με θετική επίδραση στην κοινωνία», τόνισε σε παλαιότερη
συνέντευξή της η κα. Δραγάνη, επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας της
APIVITA «που διασφαλίζει την ευζωία των ανθρώπων αφού αποτελεί
απάντηση σε

ένα

σοβαρό και παγκοσμίως αναγνωρισμένο κλινικό

πρόβλημα όπως είναι η επιβλαβής επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας»
(Φαρμάκης, 2013).
❖ Η ενθυλάκωση του βασιλικού πολτού σε λιποσώματα.
Με αυτό τον τρόπο διατηρούνται οι ιδιότητες και τα μοναδικά θρεπτικά
συστατικά του, ενισχύεται η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών των
κρεμών από την επιδερμίδα και ενισχύει τη διείσδυσή τους στα βαθύτερα
στρώματά της (APIVITA, n.d.).
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❖ Η

αντικατάσταση

του

νερού

με

εγχύματα

βοτάνων

που

εμπλουτίζουν το προϊόν με ισχυρά αντιοξειδωτικά.
Τα εγχύματα επιλέγονται σε σχέση με τη συνέργειά τους με τα υπόλοιπα
συστατικά των προϊόντων, ενισχύοντας τη δράση τους και μεγιστοποιώντας
την αποτελεσματικότητά τους. Προσδίδουν στα τελικά προϊόντα ιδιότητες
που ξεπερνούν την απλή ενυδάτωση που προσφέρει το νερό και
προσφέρουν αντιοξειδωτική προστασία, καταπραϋντική ή αντιφλεγμονώδη
δράση (APIVITA, n.d.).
❖ Η ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης αποτελεσματικότητας των
πρώτων υλών στο βιοχημικό εργαστήριο της APIVITA.
Το κυριότερο επίτευγμα της APIVITA είναι μία καινοτόμος βιβλιοθήκη
παρατήρησης της συμπεριφοράς του ανθρώπινου γονιδιώματος, όταν
έρχεται σε επαφή με τα προϊόντα της ελληνικής φύσης. Με μία
πρωτοποριακή πλατφόρμα, που δημιουργήθηκε μέσω ενός μεγάλου
ευρωπαϊκού

προγράμματος

σε

συνεργασία

με

το

τμήμα

φυτικών

μακρομορίων του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών της Γαλλίας (CNRS,
Grenoble) και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, γίνεται η
παρατήρηση της επίδρασης των προϊόντων της μέλισσας και των ελληνικών
φυτών στο DNA του ανθρώπινου δέρματος (Τσακίρη, 2017).
❖ Δημιουργία μελισσοκομικών χαρτών της Ελλάδας
Στους χάρτες αυτούς βρίσκονται καταγεγραμμένες οι χημικές και κυρίως
οι θεραπευτικές ιδιότητες όλων των μελισσοκομικών προϊόντων. Το
αποτέλεσμα είναι η επιλογή της κατάλληλης περιοχής για τη λήψη μελιού,
γύρης, βασιλικού πολτού και πρόπολης, ανάλογα με τη χρήση και την
ανάγκη που προορίζονται να καλύψουν (Τσακίρη, 2017).
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5.4.2 Καινοτομία στην Έρευνα
Από την ίδρυσή της, η APIVITA επενδύει σταθερά στην έρευνα των
μελισσοκομικών προϊόντων και των βοτάνων της ελληνικής φύσης.
Αναπτύσσει φόρμουλες και καινοτομίες με στόχο να μεγιστοποιηθούν τα
αποτελέσματα των δραστικών συστατικών στις συνθέσεις των φυσικών
προϊόντων της.
Από το 2011 η APIVITA συμμετείχε σε ένα πολύ σημαντικό
ευρωπαϊκό

ερευνητικό

πρόγραμμα,

το

ALGAECOM,

με

θέμα

την

«Αξιοποίηση μικροφυκών των θαλασσών της Μεσογείου για την παραγωγή
καινοτόμων και υψηλής προστιθέμενης αξίας καλλυντικών». Η κοινοπραξία
αυτή ήταν μια πρωτοβουλία επιστημόνων της APIVITA και του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, με σημαντικό ακαδημαϊκό συνεργάτη το Εθνικό
Κέντρο Ερευνών της Γαλλίας (CNRS) και την ισπανική καινοτόμο εταιρεία
έρευνας και παραγωγής μικροφυκών Fitoplancton Marino. Η εξαετής
ερευνητική

προσπάθεια

οδήγησε

στη

δημιουργία

ενός

καινοτόμου

συνδυασμού μικροφύκους με εκχύλισμα πρόπολης, το 3D PRO-ALGAE,
που συνδυάζει τις φωτοπροστατευτικές ιδιότητες της πρόπολης και ένα
μικροφύκος της Μεσογείου, το Nannochloropsis Gaditana. Δρα σαν
αρχιτέκτονας της επιδερμίδας καθώς προστατεύει και διατηρεί την
τρισδιάστατη δομή της κάτω από τον ήλιο, ενισχύοντας την πυκνότητα και
την ελαστικότητά της, προσφέροντας ενυδάτωση και προστασία από τη
φωτογήρανση (Τσακίρη, 2017).
Το 2017, η εταιρεία συμμετείχε σε ερευνητικά προγράμματα
συνολικού ύψους πάνω από 16 εκατ. ευρώ, συνεργαζόμενη με 74
ακαδημαϊκούς φορείς και πανεπιστήμια από 23 χώρες του κόσμου (Κίνα,
Ισραήλ, Ταϊλάνδη, Ευρώπη και φυσικά Ελλάδα) (Τσακίρη, 2017).
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5.5

Συμπεράσματα

Η APIVITA, από την ίδρυσή της, επενδύει σταθερά στην παραγωγή
προϊόντων με βάση το μέλι και βότανα της ελληνικής φύσης. Προσεγγίζουν
την ομορφιά με φυσικό και αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας ως πηγή
έμπνευσης την κοινωνία της μέλισσας και την Ιπποκρατική ολιστική
θεώρηση.
Το ζεύγος Κουτσιανά ξεκίνησε παρασκευάζοντας φαρμακευτικές
κρέμες με μελισσοκομικά προϊόντα και εκχυλίσματα βοτάνων στο
φαρμακείο

του,

καθώς

ήθελε

να

διαφοροποιηθεί

από

τα

κοινά

βιομηχανικά προϊόντα της εποχής. Στο ξεκίνημά της η APIVITA συνάντησε
δυσκολίες· ήταν μια εποχή όπου οι Έλληνες καταναλωτές προτιμούσαν την
πολυτέλεια των ξένων εταιρειών, ενώ τα φυσικά προϊόντα αποτελούσαν μια
άγνωστη έννοια. Σύντομα όμως, η αγορά αναγνώρισε την άριστη ποιότητα
και αγκάλιασε τα καινοτόμα προϊόντα.
Η διοίκηση άμεσα αντιλήφθηκε ότι η εγχώρια αγορά είχε αρκετά
περιορισμένα περιθώρια ανάπτυξης και κέρδους. Με αργά και μετρημένα
βήματα, η APIVITA, ξεκίνησε τη διείσδυση σε ξένες αγορές, με το άνοιγμα
καταστημάτων, αποφεύγοντας τη συνεργασία με φαρμακεία.
Η οικονομική κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία αποτέλεσε
έναυσμα για ένα νέο κύμα εξαγωγικών προσπαθειών. Παρότι η πρώτη
απόπειρα

ανοίγματος

στο

εξωτερικό

δεν

είχε

τα

αναμενόμενα

αποτελέσματα, η εταιρεία μέσα στην κρίση κατέγραψε σημαντικά κέρδη,
λόγω αυτού του εγχειρήματός της. Τα καινοτόμα προϊόντα της κέρδισαν
και

τους

πιο

«δύσπιστους»

καταναλωτές

φυσικών

προϊόντων

και

καθιέρωσαν την APIVITA ως μια από κορυφαίες εταιρείες φυσικών
καλλυντικών παγκοσμίως.
Παράλληλα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της ύφεσης συμμετείχε σε
πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων. Πρωταρχικός στόχος ήταν η
ανάπτυξη

καινοτόμων

προϊόντων

που

μεγιστοποιούν

τα

ευεργετικά

αποτελέσματα των συστατικών που χρησιμοποιεί.
Από την ίδρυσή της, η APIVITA επέλεξε να μην ακολουθήσει την
περπατημένη και να χαράξει τη δική της πορεία στο χώρο των φυσικών
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καλλυντικών. Επενδύοντας σταθερά στην έρευνα και την ανάπτυξη
καινοτόμων προϊόντων, αλλά και επιδιώκοντας συνεχώς την επέκτασή της
δείχνει ότι είναι μια εταιρεία ζωντανή, που κατάφερε μέσα από την κρίση
να βγει πιο δυνατή και πιο έτοιμη για την επόμενη μέρα.
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Κεφάλαιο 6: Επίλογος
Στη

σύγχρονη

εποχή

βιώνουμε

μια

πραγματικότητα

που

χαρακτηρίζεται από διαρκείς αλλαγές και αστάθεια, λόγω της αβεβαιότητας
που προκύπτει από την οικονομική κρίση. Το οικονομικό σκηνικό, σε
παγκόσμιο επίπεδο, προσπαθεί ακόμα να συνέλθει και να επανέλθει σε
πρότερους ρυθμούς ανάπτυξης. Οι τάσεις ύφεσης εμφανίστηκαν από το
φθινόπωρο του 2008 και οδήγησαν σε μία από τις σφοδρότερες κρίσεις
που συντελέστηκαν κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα.
Τα τελευταία χρόνια, οι πιο ανεπτυγμένες οικονομίες του κόσμου
επένδυσαν συστηματικά στην ανάπτυξη τους, με οδηγό τη γνώση και την
καινοτομία. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βαδίζει στο δύσκολο τοπίο της
κρίσης. Σήμερα, όμως, επιβάλλεται να στοχεύσει στο μοντέλο της βιώσιμης
και

αειφόρου

ανάπτυξης,

εστιάζοντας

σε

καινοτόμες

παραγωγικές

δραστηριότητες με υψηλή προστιθέμενη αξία.
Η βιομηχανία των καλλυντικών, κατάφερε να «ξεφύγει» από τη δίνη
της ύφεσης σχεδόν αλώβητη. Με το ξέσπασμα της κρίσης, οι καταναλωτές
αποφάσισαν να περιορίσουν τις αγορές προϊόντων περιποίησης, όμως όταν
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και άλλες καθημερινές «απολαύσεις»,
στράφηκαν εκ νέου στον τομέα των καλλυντικών, ώστε να τονώσουν την
αυτοπεποίθηση και τη διάθεση τους. Ο ιδιαίτερα απαιτητικός κλάδος των
καλλυντικών αποχαιρέτησε σύντομα την ύφεση και ακολούθησε ρυθμούς
ανάπτυξης,

δελεάζοντας

την

αγορά

με

καινοτόμα

προϊόντα

που

ικανοποιούσαν πιο εξειδικευμένες ανάγκες. Ιδιαίτερα κερδισμένη από την
κρίση εμφανίστηκε η αγορά των φυσικών καλλυντικών, λόγω της διεθνούς
τάσης προς τα πράσινα προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον και την υγεία
των καταναλωτών.
Η εγχώρια αγορά, χαρακτηριζόταν από έντονο ανταγωνισμό λόγω
πληθώρας επιλογών σε μια μικρή αγορά. Η οικονομική ύφεση όμως, όπως
ήταν αναμενόμενο, οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων, συνεπώς οι
ελληνικές εταιρείες του κλάδου, έπρεπε να προκαλέσουν το ενδιαφέρον των
καταναλωτών, για να καταφέρουν να επιβιώσουν απέναντι σε πολυεθνικούς
κολοσσούς.
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Παράλληλα, η οικονομική ύφεση, εκπαίδευσε τους καταναλωτές.
Έτσι ενισχύθηκαν εταιρείες που προάγουν την αρμονική συνύπαρξη με τη
φύση και τη δημιουργία προϊόντων απαλλαγμένων από χημικά παράγωγα,
όπως η ΚΟΡΡΕΣ και η APIVITA. Οι εταιρείες αυτές, Αξίζει να επισημανθεί
ότι η ιδιαιτερότητα αυτή των προϊόντων τους, καθιστούσε τις δύο εταιρείες
ηγέτες στον τομέα τον καλλυντικών, πολύ πριν την κρίση.
Η ΚΟΡΡΕΣ, που ξεκίνησε ως ο πειραματισμός ενός νεαρού
φαρμακοποιού με φυσικά καλλυντικά. Μια εταιρεία που καθόριζε από τα
πρώτα της χρόνια την αγορά των καλλυντικών, επένδυσε στην καινοτομία
και κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το τμήμα Marketing «έχτισε» ένα ισχυρό
brand name το οποίο συνδέθηκε με άριστης ποιότητας προϊόντα.
Παράλληλα, η εταιρεία ακολούθησε στρατηγική εστίασης στις μεγαλύτερες
αγορές του εξωτερικού και για την εγχώρια αγορά επέλεξε τις προσιτές
τιμές για να παραμείνει ανταγωνιστική.
Η APIVITA είναι το όνειρο ενός φαρμακοποιού να αξιοποιήσει υλικά
που χαρίζει η φύση απλόχερα και η επιμονή μιας νεαρής φαρμακοποιού
ότι τα προϊόντα που προσφέρουν υπερέχουν του ανταγωνισμού. Μια
εταιρεία με ιστορία 30 ετών στον κλάδο, αντιμετώπισε από νωρίς την κρίση
ως μια ευκαιρία για εξέλιξη εντός και εκτός συνόρων. Η APIVITA κατά τη
διάρκεια

της

ύφεσης,

επέλεξε

την

εξωστρέφεια,

διευρύνοντας

την

κυκλοφορία των προϊόντων της σε όλο τον κόσμο. Ταυτόχρονα, επένδυσε
στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων στην Ελλάδα, την ώρα που οι
περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν γειτονικές χώρες με ευνοϊκότερες
πολιτικοοικονομικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, συνέχισε τη συνεργασία της
με ευρωπαϊκούς φορείς, για την ανάπτυξη νέων προϊόντων, προωθώντας το
μεγαλείο της ελληνικής χλωρίδας και πανίδας και αποδεικνύοντας ότι η
φύση έχει πάντα τη λύση.
Οι ιδρυτές των ΚΟΡΡΕΣ και APIVITA, μέσα στο 2017, ανακοίνωσαν
ότι παραχωρούν το πλειοψηφικό πακέτο τους σε ξένους επενδυτές, χωρίς
να αποχωρούν από τη διοίκηση, υπερθεματίζοντας ότι στόχος είναι η
διασφάλιση των αξιών που τις γέννησαν. Οι εκπρόσωποι των εταιρειών
τόνισαν ότι η κίνηση αυτή αποσκοπούσε κυρίως στην εισροή κεφαλαίων
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για την ενίσχυση της έρευνας που απαιτεί υψηλά κονδύλια και για
μεγαλύτερη διείσδυση σε αγορές του εξωτερικού.
Η νέα αυτή
αναμενόμενη·

σελίδα

πολλοί

για τις δύο επιχειρήσεις ήταν

«μνηστήρες»

τα

τελευταία

μάλλον

χρόνια,

τις

παρακολουθούσαν καθώς γιγαντώνονταν ακόμα και εν μέσω κρίσης,
συνεχίζοντας το αέναο κυνήγι της καινοτομίας.
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