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1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με την επιβίωση
των επιχειρήσεων, διεθνούς και ελληνικής αρθρογραφίας. Οι περισσότεροι ερευνητές
επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό και στην ανάλυση των κύριων παραγόντων, οι οποίοι
επηρεάζουν την επιβίωση ήδη υπαρχουσών αλλά και νέων επιχειρήσεων, ένας από
αυτούς είναι η καινοτομία καθώς έχουν ασχοληθεί και με την περαιτέρω επίδραση που
έχει σε αυτές.
Αρχικός στόχος της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση και η μελέτη διάφορων
εμπειρικών μελετών, που έχουν διεξαχθεί για την επιβίωση των επιχειρήσεων και στην
συνέχεια δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον ρόλο της καινοτομίας και στην επίδραση που
έχει στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων αλλά και των ήδη υπαρχουσών. Οι μελέτες
αφορούσαν δείγματα και μεγάλο πλήθος επιχειρήσεων με σκοπό την διεξαγωγή
ορθολογικών και αντικειμενικών συμπερασμάτων
Στην συνέχεια, για να προσδιορισθεί ο ακριβής ρόλος και η επίδραση που έχει η
υιοθέτηση

της

καινοτομίας

στις

επιχειρήσεις

και

στην

λειτουργία

τους,

πραγματοποιήθηκε η σύγκριση μεταξύ δύο εμπειρικών μελετών. Η πρώτη εμπειρική
μελέτη ανέλυσε τον ρόλο της καινοτομίας στις start-up επιχειρήσεις και πώς είναι το
«κλειδί» για να οδηγηθούν στην επιβίωση, ενώ η δεύτερη αφορούσε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις επικεντρώνοντας στο εσωτερικό περιβάλλον τους και πως επιδρά η
καινοτομία σε αυτό, καταλήγοντας εν τέλει στην επιβίωση. Οι δύο εμπειρικές μελέτες
παρά τις διαφορές που παρουσίασαν, κυρίως στην οικονομετρική ανάλυση, κατέληξαν
σε κοινό συμπέρασμα, τα οποίο αναφερόταν στην θετική σχέση καινοτομίας και
επιβίωσης επιχειρήσεων.
Τα τελικά συμπεράσματα, τα οποία διεξάχθηκαν μετά την παρουσίαση και μελέτη των
ερευνών είναι ότι οι κύριοι παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων είναι το
μέγεθος και η ηλικία των επιχειρήσεων και μέσα από τις οικονομετρικές αναλύσεις που
είχαν πραγματοποιήσει, επιβεβαιώνουν την θετική σχέση. Στην συνέχεια, σημαντικοί
παράγοντες για την επιβίωση είναι η λειτουργία και η κερδοφορία των επιχειρήσεων,
παρουσιάζοντας θετική σχέση στις περισσότερες μελέτες. Από την άλλη πλευρά, ο
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κίνδυνος είναι ο κυριότερος παράγοντας, ο οποίος έχει αρνητική συσχέτιση σε μεγάλο
βαθμό με την επιβίωση. Τέλος, οι περισσότερες μελέτες μέσω της οικονομετρικής τους
ανάλυσης απέδειξαν την θετική σχέση των καινοτόμων δραστηριοτήτων με την
επιβίωση, αν εξαιρέσουμε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

2. ABSTRACT

Nowadays, there are plenty of studies about the survival of firms, international and
Greek literature reviews. Most of the researchers focused on the track and analysis of
the main factors, which they affect the survival of not only the already existing firms,
but also the new ones. One of these factors is the innovation and the more extended
effect that has on them.
The entry point of this thesis is the illustration and the study of several empirical
researches that have been conducted for the survival of firms. Furthermore, the role of
innovation has been investigated thoroughly as well as the effect that has on the survival
of the new firms and the existing ones. The research was concerned with samples from
a large number of firms in order to conduct rational and objective conclusions.
In addition, in order to define the exact role of the application of the innovation at firms
and their performance, has been accomplished a comparison among two empirical
papers. The first research analyzed the role of the innovation on start-up firms and what
is the key-role to survive. The second research refers to SMES firms concentrating on
their internal environment and the way the innovation affects them. These two studies,
despite the econometrical differences that they presented, concluded to a common result
that illustrates the positive relationship between innovation and firm survival.
Finally, the main factors for the survival of the firms is the size and their age. Through
the econometrical analyses that have been conducted, their positive relationship was
ensured. Also, equally important factors are their performance and profitability. On the
other hand, the hazard is the most dangerous factor for the firm survival and the
coefficient rates have negative correlation. In the end, the most of surveys have been
proved the positive relationship between survival and innovative practices, except of
some specific cases.

5

3. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί με σκοπό την ανάλυση των δυνάμεων που
σχετίζονται με την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων, το εσωτερικό και
εξωτερικό περιβάλλον. Οι δυνάμεις αυτές επηρεάζουν κατ’ επέκταση και την επιβίωση
τους μέσα στην αγορά. Οι περισσότερες μελέτες έχουν καταλήξει στο κοινό
συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια ισορροπία που πηγάζει από διάφορα
χαρακτηριστικά της αγοράς.
Μελέτες έχουν δείξει πως τα χαρακτηριστικά των αγορών δημιουργούνται από
διάφορες μεταβλητές, όπως οι πέντε δυνάμεις του M. Porter, τις δυνάμεις προσφοράς
και ζήτησης και τον πληθωρισμό. Η μελέτη όλων των παραπάνω παίζει καθοριστικό
ρόλο για την επιβίωση της επιχείρησης στον κλάδο καθώς μέσα από τεχνικές ανάλυσης
μπορεί να προβλεφθεί η διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων.
Η είσοδος νέων επιχειρήσεων αποτελεί μια επένδυση η οποία πρέπει να μελετηθεί και
αναλυθεί εκτενώς ούτως ώστε να οδηγηθεί στην επιβίωση της. Πρέπει να ληφθούν
υπόψη παράγοντες της υπάρχουσας αγοράς που πρόκειται να εισέλθει καθώς και να
γίνει ανάλυση των εμποδίων εισόδου-εξόδου που επικρατούν, τα οποία μπορεί
μελλοντικά να λειτουργήσουν ως εμπόδια επιβίωσης. Ταυτόχρονα πρέπει να
μελετηθούν οι κύριες στρατηγικές που επικρατούν στην αγορά από τις ήδη υπάρχουσες
επιχειρήσεις καθώς και να διαπιστωθεί το κυρίαρχο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η
κατάλληλη προσαρμογή της στρατηγικής των νέων επιχειρήσεων χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής διότι οδηγεί στην επιβίωση τους, αποκτώντας παράλληλα το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα που θα την βοηθήσει να ξεχωρίσει υπέρ των υπαρχουσών.
Μεγάλος αριθμός νέων επιχειρήσεων οδηγούνται σε έξοδο από τον κλάδο, μέσα σε
μόλις λίγα χρόνια λειτουργίας τους. Η επιβίωση και η εξέλιξη τους εξαρτάται κυρίως
από την ικανότητα τους να αντιλαμβάνονται και να προσαρμόζονται στις αλλαγές που
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον τους, λαμβάνοντας τις
κατάλληλες αποφάσεις, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην σωστή διαμόρφωση
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στρατηγικής. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο ρόλος της καινοτομίας είναι πολύ σημαντικός,
γιατί βοηθάει στην απόκτηση ανταγωνιστικών στρατηγικών και κατ’ επέκταση στην
αύξηση της πιθανότητας που σχετίζεται με την επιβίωση των νέων αλλά και ήδη
υπαρχουσών επιχειρήσεων.
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετηθούν οι παράγοντες που παίζουν ρόλο
για την επιβίωση των επιχειρήσεων καθώς και ο ρόλος των καινοτομικών
δραστηριοτήτων σε αυτή. Στο κεφάλαιο, που ακολουθεί, παρουσιάζονται κάποιες
εμπειρικές μελέτες, που έχουν διεξαχθεί με στόχο τον καθορισμό των παραγόντων που
παίζουν ρόλο για την επιβίωση και ο προσδιορισμός της σχέσης τους, μέσω
οικονομετρικών αναλύσεων. Ακολουθεί, η παρουσίαση των μελετών, που έχουν
πραγματοποιηθεί για τον ρόλο που παίζει η καινοτομία στην πιθανότητα επιβίωσης των
νέων αλλά και ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων και αν τελικά βοηθάει ή όχι. Οι
περισσότερες μελέτες, έρχονται σε συμφωνία σχετικά με το ποιοι είναι οι παράγοντες
που παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση, όπως το ίδιο συμβαίνει και με την
σχέση επιβίωσης και καινοτομικών δραστηριοτήτων.
Τέλος, για την διεξαγωγή συμπερασμάτων πραγματοποιείται η σύγκριση μεταξύ δύο
εμπειρικών μελετών, οι οποίες αναφέρονται στον ρόλο που έχει η καινοτομία στην
επιβίωση των νέων αλλά και ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων, καθώς και τι είναι αυτό
που οδηγεί στην επιτυχή υιοθέτηση της. Τα συμπεράσματα τα οποία προέκυψαν,
παρουσιάζονται στο τελευταίο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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4. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Πολλοί ερευνητές προσπάθησαν να δώσουν τον ακριβή όρο του στρατηγικού
μάνατζμεντ και οι περισσότεροι από αυτούς ήρθαν στο κοινό συμπέρασμα πως δεν
υπάρχει ακριβής ορισμός, ο οποίος μπορεί να αποδοθεί στην στρατηγική γιατί
προέρχεται από την εξέλιξη διάφορων προσεγγίσεων καθώς και από την συνεργασία
διάφορων επιστημών όπως Ψυχολογίας, Μαθηματικών. Ένας ορισμός που προσεγγίζει
καλύτερα την έννοια της στρατηγικής, σύμφωνα με τον Kenneth Andrews, 1981, είναι:
«Στρατηγική είναι ένα σχέδιο, που περιλαμβάνει στόχους, σκοπούς και τις βασικές
πολιτικές που θα βοηθήσουν στο να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, και που είναι
διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να ορίζεται σε ποιον κλάδο βρίσκεται ή πρόκειται
να βρίσκεται η επιχείρηση, καθώς και το είδος της επιχείρησης.» Η στρατηγική έχει ως
στόχο την απόκτηση του κατάλληλου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Η στρατηγική
μπορεί να εγγυηθεί την επιβίωση των επιχειρήσεων εάν διαθέτει τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
•

Απλοί, συνεπείς και μακροπρόθεσμοι σκοποί

•

Σαφής κατανόηση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης

•

Αντικειμενική εκτίμηση των πόρων της επιχείρησης

•

Αποτελεσματική υλοποίηση της διαμορφούμενης στρατηγικής .

Σύμφωνα με αυτά τα χαρακτηριστικά, η στρατηγική είναι σε θέση να εκπληρώσει τους
παρακάτω στόχους:
•

Υποστήριξη της Διαδικασίας Λήψης Αποφάσεων : συντονίζει της επιμέρους
αποφάσεις ενός οργανισμού και τις απλοποιεί, επιβάλλοντας περιορισμούς
σχετικά με την έκταση των εναλλακτικών αποφάσεων και την έκταση της
έρευνας

•

Συντονισμός και Επικοινωνία: Συμβάλει στην λήψη αποφάσεων ανάμεσα σε
διαφορετικά άτομα, διαφορετικά τμήματα και διαφορετικές επιχειρηματικές
μονάδες. Αυτό γίνεται γιατί παρέχει στα άτομα κοινή κατεύθυνση,
λειτουργώντας

σαν

ένας

αποτελεσματικού διαλόγου.
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μηχανισμός

επικοινωνίας

και

ανάπτυξης

•

Η στρατηγική σαν σκοπός: Σχετίζεται με την επιχειρησιακή κατεύθυνση και
έτσι λειτουργεί και η ίδια σαν σκοπός.

Σύμφωνα με την μελέτη του Henry Mintzberg η στρατηγική χαρακτηρίζεται από τα
τέσσερα “P”:
•

Στρατηγική ως Plan: Εφόσον η στρατηγική θεωρείται σαν σχέδιο μπορεί να
είναι είτε γενικό είτε ειδικό, εάν είναι σίγουρο όμως πως στόχο έχει την
επιβίωση έναντι του ανταγωνιστή. Η στρατηγική είναι αυτή που παρέχει το
σχέδιο στην επιχείρηση ώστε να μπορεί να αποκτήσει πλεονέκτημα υπέρ των
ανταγωνιστών της. Επομένως αυτή η εκδοχή της στρατηγικής δίνει βάση στα
χαρακτηριστικά τα οποία διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

•

Στρατηγική ως Pattern: Αυτή η αντίληψη είναι αποτέλεσμα της παραπάνω
θεωρίας. Εφόσον η στρατηγική υπάρχει σαν σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί, είναι
έννοιες αλληλένδετες, η στρατηγική δεν μπορεί να ορισθεί μόνο ως σχέδιο ή
ως διάταξη. Από την άλλη πλευρά όμως είναι αξιοσημείωτο πως σαν έννοιες
είναι τελείως διαφορετικές, το σχέδιο μπορεί να μείνει απραγματοποίητο ενώ η
διάταξη μπορεί να μην υπήρχε αρχικά σαν ιδέα. Παρά όλα αυτά, σύμφωνα με
τον Henry Mintzberg η στρατηγική μπορεί να είναι αποτέλεσμα από τις
ανθρώπινες πράξεις και όχι από τις ανθρώπινες ιδέες.

•

Στρατηγική ως Position: Η στρατηγική διαμορφώνεται από το «σημείο» που
βρίσκεται η επιχείρηση, όταν λέμε σημείο, εννοούμε την αγορά που
δραστηριοποιείται, το εξωτερικό της περιβάλλον καθώς και τους ανταγωνιστές
που έχει να αντιμετωπίσει. Η διαμόρφωση της, επομένως εξαρτάται από το
μέγεθος της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση, από το πλήθος
των παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και από τον αριθμό των
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

•

Στρατηγική ως Perspective: Σύμφωνα με την τελευταία εκδοχή η στρατηγική
διαμορφώνεται όχι μόνο από το σημείο που βρίσκεται η επιχείρηση, αλλά και
από την συμπεριφορά της. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες ακολουθούν
επιθετική συμπεριφορά, εισέρχονται σε νέες αγορές, οι οποίες εξελίσσονται, με
την εφεύρεση νέων προϊόντων με καινοτόμα χαρακτηριστικά, τα οποία
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βασίζονται στην τεχνολογία και από την άλλη πλευρά υπάρχουν οι επιχειρήσεις
με τα «συντηρητικά» προϊόντα, οι οποίες αναζητούν να εισέλθουν σε σταθερές
αγορές. Αυτή η εκδοχή της στρατηγικής έδωσε μια επιπλέον διάσταση του
όρου, της ιδέας και όχι του χειροπιαστού αντικειμένου.
Σύμφωνα με την μελέτη του Ν. Γεωργόπουλου η στρατηγική παίζει σημαντικό ρόλο
για την επιβίωση των επιχειρήσεων. Με την βοήθεια της κατάλληλης στρατηγικής τα
διευθυντικά στελέχη είναι σε θέση να εντοπίσουν διάφορες αλλαγές που μπορούν να
συμβούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό περιβάλλον και κατ’ επέκταση να
πραγματοποιήσουν τις ανάλογες προσαρμογές, όπως να εισάγουν νέα προϊόντα, να
σταματήσουν την δραστηριότητα τους σε συγκεκριμένες αγορές, να ανταγωνιστούν με
πιο αποτελεσματικούς τρόπους καθώς ακόμη και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξία
στους ανταγωνιστές. Επίσης δίνει την ευκαιρία στα διευθυντικά στελέχη να
αναδιοργανώσουν καλύτερα την επιχείρηση, εκμεταλλευόμενοι πιο αποτελεσματικά
τα αποθέματα και τους πόρους, να δώσουν ευκαιρία στους εργαζομένους να
αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να εργάζονται πιο αποδοτικά με λιγότερο κόστος.
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ΥΠΕΡ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

1. Το στρατηγικό μάνατζμεντ 1. Είναι δύσκολη η αναπροσαρμογή
βοηθά τις επιχειρήσεις να του όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται
είναι προετοιμασμένες για τις πολύ γρήγορα.
περιβαλλοντικές αλλαγές που
πρόκειται να συμβούν.

2.

Παρέχει σαφείς και ακριβείς

2. Οι στόχοι θα πρέπει να είναι

οδηγίες στους εργαζομένους

γενικοί και ασαφείς έτσι ώστε να

σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας.

οδηγηθούν σε αποτελεσματικό
ανταγωνισμό.

3. Οι επιχειρήσεις οι οποίες

3. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες

υιοθετούν την κατάλληλη

που καθορίζουν την επιτυχία της

στρατηγική λειτουργούν πιο

επιχείρησης, έτσι κάποιες δεν

αποτελεσματικά.

χρειάζονται ιδιαίτερο σχεδιασμό.

Πίνακας 1: Υπέρ-κατά στρατηγικού μάνατζμεντ,
πηγή: Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Είναι λογικό οποιαδήποτε αλλαγή, να επιφέρει αναταράξεις στην επιχείρηση, για αυτό
το λόγο τα διευθυντικά στελέχη δεν θα πρέπει να αντιδρούν στην αλλαγή, αλλά να είναι
προετοιμασμένοι για αυτή. Αυτή την δυνατότητα την δίνει η στρατηγική οι οποία
παρέχει στην επιχείρηση τις κατάλληλες κατευθύνσεις και δυνατότητες ελέγχου.
Γενικά επιτρέπει στην επιχείρηση να βασίζεται σε μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις και
προβλέψεις σχετικά με την λήψη αποφάσεων έτσι ώστε να μην έρχεται αντιμέτωπη με
συχνές αλλαγές.
Όσον αφορά τους σκοπούς είναι καλύτερο αυτοί να είναι σαφής και ειδικοί , έτσι ώστε
να παρέχεται μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στο πως να λειτουργούν οι εργαζόμενοι
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και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται τα λάθη και οι τυχόν παρεκκλίσεις από
τις αρχικές οδηγίες, άρα πιο επιθυμητά αποτελέσματα.

4.1.

Ο

ΡΟΛΟΣ

ΤΟΥ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΗΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει το άμεσο και το μικρό-περιβάλλον της
επιχείρησης. Τα διευθυντικά στελέχη για να οδηγηθούν στην αποτελεσματική
επιβίωση των επιχειρήσεων θα πρέπει να αναλύουν σωστά τους άμεσους
περιβαλλοντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την λειτουργία της επιχείρησης.
Η επιχείρηση βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το μικρό-περιβάλλον, με
αποτέλεσμα να επηρεάζεται και κάθε ιδιαίτερο τμήμα της, καθώς αποτελεί και
συστατικό στοιχείο της. Το εξωτερικό περιβάλλον περιλαμβάνει το περιβάλλον μέσα
στο οποίο αναπτύσσεται και «ζει» η επιχείρηση, στοιχεία αυτού μπορεί να είναι οι
μέτοχοι, οι κυβερνήσεις, οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές, οι πελάτες, και άλλες
επιχειρήσεις. Γενικά ονομάζονται βιομηχανικός κλάδος, γιατί αποτελείται από
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ίδιες παραγωγικές διαδικασίες και έχουν κοινά
χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον M. Porter το κύριο ενδιαφέρον της επιχείρησης επικεντρώνεται στην
ένταση του ανταγωνισμού που επικρατεί στον κλάδο, για αυτό το λόγο το εξωτερικό
περιβάλλον αναλύεται σε πέντε επιμέρους δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές καθορίζουν την
γενική πορεία της επιχείρησης καθώς και την κερδοφορία της μέσα στον κλάδο. Ο
Porter ισχυρίζεται ότι η επιβίωση της επιχείρησης εξαρτάται από την διαμόρφωση της
κατάλληλης ανταγωνιστικής στρατηγική, δηλαδή τον σωστό συνδυασμό των

12

εργαλείων και πολιτικών ώστε να πέτυχει τους στόχους της, αποκτώντας
ανταγωνιστική θέση και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Οι δυνάμεις που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις μέσα σε ένα κλάδο και αποτελούν πρόκληση για την επιβίωση τους
είναι οι εξής:
•

η απειλή των νέο-εισερχόμενων στον κλάδο

•

η διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών

•

η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών

•

η απειλή που προέρχεται από τα υποκατάστατα προϊόντα

•

η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ υφιστάμενων επιχειρήσεων

.
ΑΠΕΙΛΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΟ-ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ

Οι νέο-εισερχόμενες επιχειρήσεις αποτελούν απειλή για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις,
γιατί μαζί με αυτές εισέρχονται νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες στον κλάδο και επίσης
διεκδικούν και αυτές με την σειρά τους μερίδιο στην αγορά και στόχο έχουν την
αύξηση της κερδοφορίας τους. Με αυτούς τους τρόπους έχουν μετατραπεί σε
ανταγωνιστές για τις επιχειρήσεις, αν όμως έχουν αναπτυχθεί τα κατάλληλα εμπόδια
εισόδου καθώς και το κατάλληλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν θα πρέπει να
αποτελούν πρόβλημα. Μερικά από τα εμπόδια εισόδου είναι αυτά που απεικονίζονται
στον πίνακα :
•

οικονομίες κλίμακας: δημιουργούνται όταν αυξάνεται η παραγωγή και
μειώνεται το κόστος κάθε παραγόμενης μονάδας, αποκτώνται όταν η
επιχείρηση επενδύει πόρους σε άλλες λειτουργίες της, όπως στην λειτουργία
της Έρευνας και Ανάπτυξης, Προμήθεια, Παραγωγή και Μάρκετινγκ. Έτσι οι
νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δίλημμα όταν είναι να εισέλθουν σε αγορές
με οικονομίες κλίμακας, όταν είναι μικρή δημιουργείται το μειονέκτημα
κόστους ενώ όταν είναι μεγάλη, υπάρχει ο κίνδυνος αντίδρασης των
υφιστάμενων επιχειρήσεων.

•

Απαιτήσεις σε κεφάλαια για την Είσοδο: όταν μια επιχείρηση εισέρχεται σε ένα
νέο κλάδο απαιτούνται επενδύσεις, σε εγκαταστάσεις, δραστηριότητες, στα
αποθέματα καθώς και στις λειτουργίες της επιχείρησης, όπως το Μάρκετινγκ,
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η Έρευνα και Ανάπτυξη, σε κανάλια διανομής προϊόντων και άλλα. Όταν αυτές
οι επενδύσεις αφορούν υπέρογκα ποσά και πρέπει να πραγματοποιηθούν άμεσα
έτσι ώστε η νέο-εισερχόμενη επιχείρηση να επιβιώσει στον κλάδο, και δεν
μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά αφού δεν διαθέτει το κατάλληλο κεφάλαιο,
αποτελεί εμπόδιο εισόδου. Για παράδειγμα μια φαρμακοβιομηχανία είναι
δυνατόν να επενδύσει πόρους σε Έρευνα και Ανάπτυξη για φάρμακα τα οποία
δεν πρόκειται να ανευρεθούν.
•

Διαφοροποίηση προϊόντος: Αναφέρεται στις πραγματικές διαφορές ή στις
διαφορές που αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές σε ένα προϊόν. Αποτελεί
εργαλείο με το οποίο οι επιχειρήσεις διασφαλίζουν την πίστη των αγοραστών
στα προϊόντα τους και παράλληλα εμπόδιο εισόδου, γιατί το κόστος
μετακίνησης των αγοραστών στις νέες επιχειρήσεις είναι πολύ μεγάλο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της περίπτωσης είναι η Coca-Cola, η οποία
δαπανώντας πολλά χρήματα σε διαφημίσεις έχει πείσει τους αγοραστές της για
την μοναδικότητα του προϊόντος της.

•

Πρόσβαση σε κανάλια διανομής: το πιο δύσκολο κομμάτι για τις επιχειρήσεις
δεν είναι η παραγωγή προϊόντος αλλά ο εντοπισμός των κατάλληλων καναλιών
διανομής έτσι ώστε να φθάσει στους αγοραστές. Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις
σε ένα κλάδο δημιουργούν εμπόδια πρόσβασης στα κανάλια διανομής,
παρακωλύοντας ή καθυστερώντας την είσοδο στους νέους. Παράδειγμα είναι η
Procter&Gamble η οποία εφοδιάζει συνεχώς τα κανάλια της με μεγάλο εύρος
προϊόντων, σε αυτή την περίπτωση οι νέες επιχειρήσεις πρέπει να διαθέσουν
μεγάλο ποσό χρημάτων έτσι ώστε να προσφέρουν επιθετική προώθηση.

•

Μειονεκτήματα κόστους ανεξάρτητα από το μέγεθος: Οι υφιστάμενες
επιχειρήσεις διαθέτουν πλεονεκτήματα υπέρ των νέων σε θέματα όπως η
τεχνολογία, η επιλογή της κατάλληλης τοποθεσίας, η εύκολη πρόσβαση σε
πόρους. Έτσι οι νέο-εισερχόμενοι αντιμετωπίζουν μειονεκτήματα, τα οποία δεν
μπορούν να καλύψουν ή να λειτουργήσουν ανταγωνιστικά για να τα καλύψουν.

Αναμενόμενη αντίδραση: Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να
καθησυχάζονται, επειδή υπάρχουν οι φραγμοί εισόδου, αλλά θα πρέπει να
αναπτύσσουν μια στρατηγική η οποία θα τους παρέχει οδηγίες για αντιμετώπιση των
εν-δυνάμει ανταγωνιστών, εάν εισέλθουν στον κλάδο, γιατί υπάρχει μεγάλη
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πιθανότητα να διαθέτουν το κεφάλαιο, για την αντιμετώπιση των εμποδίων, έτσι θα
πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και γι’ αυτό το ενδεχόμενο.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Η συνεργασία των προμηθευτών και των επιχειρήσεων αποτελεί κύρια δραστηριότητα,
όμως όταν οι προμηθευτές προβούν σε ενέργειες όπως η αύξηση τιμών των προϊόντων
και η παροχή χαμηλότερων ποσοτήτων, δημιουργούν πιέσεις, τις οποίες εάν οι
επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν έχουν αντίκτυπο στην κερδοφορία της με
τελικό αποτέλεσμα την μείωση της. Η δύναμη τους αυξάνεται όταν
•

Υπάρχουν ελάχιστοι προμηθευτές πρώτων υλών: Ο αριθμός των προμηθευτών
σε ένα κλάδο είναι περιορισμένοι με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να μην έχουν
περιθώρια διαπραγμάτευσης όσον αφορά θέματα τιμών και ποιότητας.

•

Έλλειψη εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού: Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την
έλλειψη υποκατάστατων στον κλάδο, άρα οι προμηθευτές έχουν την
δυνατότητα να αυξήσουν τις τιμές των προϊόντων που παρέχουν.

•

Διαφοροποίηση προϊόντος: Οι προμηθευτές παρέχουν στις επιχειρήσεις
διαφοροποιημένα προϊόντα, δημιουργώντας έτσι «κόστος μετακίνησης» στις
επιχειρήσεις όταν θέλουν να αλλάξουν προμηθευτή.

•

Καθετοποίηση προς τα εμπρός: Με τον τρόπο αυτό ανταγωνίζονται άμεσα τους
πρώην αγοραστές, αυξάνοντας έτσι την δύναμη τους.

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

Οι πελάτες-αγοραστές παίζουν σημαντικό ρόλο για την επιβίωση κάθε επιχείρησης,
επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό την αγορά του κλάδου, ασκώντας πίεση σχετικά με τις
τιμές των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων, με στόχο την υψηλότερη ποιότητα,
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χαμηλότερες τιμές και καλύτερη εξυπηρέτηση. Η δύναμη τον αγοραστών αυξάνεται
όταν λαμβάνουν χώρα τα παρακάτω:
•

Μικρός αριθμός αγοραστών: Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια
κατάσταση, κατά την οποία η ανταγωνιζόμενη επιχείρηση δεν δύναται να χάνει
πελάτες. Εάν χάσουν κάποιον, μπορεί να οδηγηθούν ακόμη και σε αποτυχία
επιβίωσης.

•

Ο όγκος των αγορών που πραγματοποιούνται είναι μεγάλος: Όταν ο αριθμός
των αγορών που γίνεται είναι μεγάλος, συνήθως οι αγοραστές ασκούν αρκετή
πίεση στις επιχειρήσεις σχετικά με θέματα τιμών, ποιότητας και παραγωγής.

•

Αδιαφοροποίητο προϊόν: Σε αυτή την περίπτωση οι αγοραστές είναι σίγουροι
πως θα βρουν εναλλακτικές πηγές ανεφοδιασμού, με χαμηλό «κόστος
μετακίνησης».

•

Οι αγοραστές έχουν μικρά κέρδη: Αυτό έχει σαν συνέπεια την δημιουργία
κινήτρων για χαμηλότερες τιμές

•

Δυνατότητα κάθετης ολοκλήρωσης του αγοραστή προς τα πίσω: Αυτό δίνει την
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, να εκτελούν δραστηριότητες μόνες τους, όπως
για παράδειγμα την παραγωγή πρώτων υλών.

ΑΠΕΙΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Όλες οι επιχειρήσεις ενός κλάδου ανταγωνίζονται μεταξύ τους παρέχοντας
υποκατάστατα προϊόντα, δηλαδή ικανά προϊόντα να ικανοποιήσουν παρόμοιες
αγοραστικές ανάγκες, αλλά τις περισσότερες φορές με διαφορετικά χαρακτηριστικά,
αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να θέτουν μια ανώτατη τιμή πώλησης των προϊόντων, που
προέρχονται από τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις. Η απειλή από τα υποκατάστατα
προϊόντα αποκτά περισσότερη ένταση όταν η σχέση απόδοσης και τιμής που παρέχεται
από τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις είναι πιο ελκυστική. Επίσης γίνεται πιο ισχυρή
όταν το «κόστος μετακίνησης» που έχουν να αντιμετωπίσουν οι αγοραστές είναι μικρό
σε συνδυασμό με χαμηλή τιμή και καλύτερη ποιότητας προϊόντων που προσφέρονται
από τις άλλες επιχειρήσεις, για να αποφευχθεί αυτό τα προϊόντα των επιχειρήσεων
πρέπει να χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό διαφοροποίησης. Τέλος η απειλή αυτή
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μπορεί να αυξηθεί και από τα υποκατάστατα τα οποία παρέχονται και από βιομηχανίες
εκτός κλάδου, έτσι τα στελέχη των επιχειρήσεων οφείλουν να διερευνούν και πέραν
του κλάδου τους.

ΕΝΤΑΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΙΕΡΗΣΕΩΝ

Η ένταση ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων σε ένα κλάδο παίζει σημαντικό
ρόλο για την μετέπειτα πορεία και επιβίωση τους. Για να μπορέσουν να υπερισχύσουν
οι επιχειρήσεις έναντι των άλλων χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές όπως για
παράδειγμα τεχνικές ανταγωνιστικής τιμολόγησης, δίνει έμφαση σε άλλες λειτουργίες
όπως Έρευνα και Ανάπτυξη ή Διαφήμιση. Η ένταση του ανταγωνισμού που υπάρχει
καθορίζει και σε μεγάλο βαθμό την κερδοφορία των επιχειρήσεων, άρα και του κλάδου
καθώς και την επιβίωση τους, για παράδειγμα ένας κλάδος που χαρακτηρίζεται από
χαμηλής έντασης ανταγωνισμό έχει πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις. Οι παράγοντες που
διαμορφώνουν τον ανταγωνισμό είναι οι παρακάτω:
•

Αριθμός των ανταγωνιστών: όταν ο αριθμός των επιχειρήσεων του κλάδου
είναι μικρός και οι περισσότερες έχουν το ίδιο μέγεθος, ο ανταγωνισμός είναι
μεγάλης έντασης διότι η κάθε επιχείρηση προσπαθεί να επιβιώσει έναντι των
υπόλοιπων.

•

Χαμηλός ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς: Όταν η αγορά βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο, δηλαδή της ανάπτυξης κύριος στόχος των επιχειρήσεων είναι να
αυξάνουν το πελατολόγιο τους, έτσι ο ανταγωνισμός βρίσκεται σε χαμηλά
επίπεδα. Στη συνέχεια όμως, κατά την φάση της ωρίμανσης, κύριος στόχος των
επιχειρήσεων είναι η επιβίωση και αυτό το πετυχαίνουν με την εδραίωσή τους
στην αγορά, προσελκύοντας πελάτες από τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, με
αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα.

•

Εγκατάσταση πρόσθετης παραγωγικής δυναμικότητας: Μια τέτοια κίνηση
επιφέρει διατάραξη ισορροπίας ανάμεσα στην προσφορά και στη ζήτηση σε ένα
κλάδο, κατ’ επέκταση τον αναπροσδιορισμό των τιμών και αυτό γίνεται μέσω
του ανταγωνισμού.
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•

Παρουσία υψηλών εμποδίων εισόδου: Κάποιες φορές οι επιχειρήσεις
αναγκάζονται να ανταγωνίζονται σε ένα κλάδο ακόμη και όταν η
αποδοτικότητα των επενδυμένων κεφαλαίων είναι χαμηλό, λόγω των υψηλών
εμπόδιων εξόδου. Τα εμπόδια εξόδου είναι κατά βάση οικονομικοί και
στρατηγικοί παράγοντες, οι οποίοι αναγκάζουν τις επιχειρήσεις να παραμένουν
στον κλάδο και χωρίς κέρδη.

4.2.

ΕΠΙΔΡΑΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΣΤΗΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Κάθε επιχείρηση για να έχει μια επιτυχημένη πορεία και να μπορέσει να οδηγηθεί στην
επιβίωση εκτός από την ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος εξίσου σημαντική
είναι η ανάλυση του εσωτερικού. Αναλύοντας το εσωτερικό περιβάλλον κάθε
επιχείρηση είναι σε θέση να εντοπίσει μεταβλητές, οι οποίες αποτελούν δυνάμεις ή
αδυναμίες της. Δυνάμεις χαρακτηρίζονται αυτές οι οποίες καθώς τις εκμεταλλεύεται
και τις ενισχύει την οδηγούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τέτοιες
μεταβλητές μπορεί να αποτελούν οι πόροι και οι ικανότητες που διαθέτει. Σε αντίθεση
μεταβλητές οι οποίες χαρακτηρίζονται ως «αδυναμίες» είναι αυτές που την οδηγούν σε
«κατώτερη» θέση στον κλάδο σε σύγκριση με τις ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις, η
έλλειψη πόρων και πρώτων υλών είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της
κατάστασης. Βασικός παράγοντας για την ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος
αποτελεί η απόκτηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, έτσι η επιχείρηση κινείται
με βάση αυτόν τον πυρήνα. Πιο συγκεκριμένα η ανάλυση περιλαμβάνει την ανάλυση
πόρων και ικανοτήτων, την οργανωτική δομή και την αλυσίδα αξία της επιχείρησης.

18

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Πόροι ορίζονται ως τα στοιχεία που διαθέτει η επιχείρηση τα οποία χρησιμοποιεί για
να επιτύχει τους στόχους της. Χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, στους ανθρώπινους,
χρηματοοικονομικούς, φυσικούς και τεχνολογικούς.
•

Ανθρώπινοι πόροι: Ο ανθρώπινος παράγοντας παίζει το πιο σημαντικό ρόλο σε
μια επιχείρηση, αποτελεί την βάση για να αποκτηθούν οι υπόλοιποι διαθέσιμοι
πόροι καθώς εξασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία της
επιχείρησης. Οι ανθρώπινοι πόροι χωρίζονται σε δύο υποκατηγορίες, στο
εξειδικευμένο προσωπικό και στο διοικητικό προσωπικό

•

Χρηματοοικονομικοί πόροι: Παίζουν καθοριστικό ρόλο για την λειτουργία και
την επιβίωση της επιχείρησης, αφού από αυτούς εξαρτάται η πορεία της
ανάπτυξης της. Βασικά προβλήματα που απασχολούν τα στελέχη των
επιχειρήσεων όσο αναφορά τους χρηματοοικονομικούς πόρους είναι πώς θα
αποκτήσουν τα απαραίτητα κεφάλαια, πώς θα τα διανέμουν αποτελεσματικά
και αν οι πόροι αυτοί χρησιμοποιούνται σωστά, το οποίο γίνεται με την χρήση
αριθμοδεικτών.

•

Φυσικοί πόροι: Οι πόροι αυτοί είναι οι πρώτες ύλες, που διαθέτουν οι
επιχειρήσεις και η ικανότητα πρόσβασης σε αυτές και χωρίζονται σε τρεις
υποκατηγορίες, οι οποίες είναι οι εγκαταστάσεις, τοποθεσία και τα αποθέματα.

•

Τεχνολογικοί πόροι: Αυτοί οι πόροι αναφέρονται στην τεχνολογία, η οποία
εφαρμόζεται στην επιχείρηση και παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί μπορεί να τις
χαρίσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Σε αυτή την περίπτωση πόρων, κύριο
ρόλο παίζει η λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης.

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται από αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα, όταν
τους παραπάνω πόρους μπορεί να τους μετατρέψει σε ικανότητες, εξάλλου είναι
αυτές οι οποίες ευθύνονται για την ύπαρξη του ανταγωνισμού. Οι ικανότητες
μπορεί να κατατάσσονται στις βασικές και στις μοναδικές. Βασικές είναι οι
ικανότητες, οι οποίες διαθέτουν και οι ανταγωνιζόμενες επιχειρήσεις ενώ οι
μοναδικές είναι αυτές που κάνουν την επιχείρηση να ξεχωρίσει έναντι των άλλων,
αποκτώντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
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ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ

Η δομή μιας επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο γιατί αναφέρεται στην αντίδραση της
όταν υπάρξει κάποια αλλαγή. Αναφέρεται στην ροή επικοινωνίας, εξουσίας και
εργασίας με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι στόχοι και οι σκοποί της
επιχείρησης. Η δομή έχει τρεις μορφές, την απλή, την λειτουργική και την δομή κατά
τμήματα.
•

Απλή δομή: Σε αυτή την μορφή δεν υπάρχουν επιμέρους λειτουργικές
κατηγορίες και κατηγορίες προϊόντων και είναι ιδανική για τις μικρές
επιχειρήσεις.

•

Λειτουργική δομή: Με αυτή την μορφή δομής η ροή των πληροφορίων είναι
πιο ξεκάθαρη και συνήθως την χρησιμοποιούν επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους,
οι οποίες αποτελούνται από εξειδικευμένο προσωπικό.

•

Δομή κατά τμήματα: Αυτή η μορφή είναι κατάλληλη για επιχειρήσεις μεγάλου
μεγέθους, οι οποίες αποτελούνται από πολλούς εργαζομένους και γραμμές
προϊόντων.

Γενικά η οργανωτική δομή της επιχείρησης παίζει σημαντικό ρόλο για την
διαμόρφωση κατάλληλης στρατηγικής και την μετέπειτα επιβίωση της στον κλάδο.

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η αλυσίδα αξία της επιχείρησης αποτελεί ένα εργαλείο, το οποίο βοηθάει τα
διευθυντικά στελέχη να εντοπίζουν τις αδυναμίες και τις απειλές που αντιμετωπίζει η
επιχείρηση καθώς και τις ευκαιρίες για ανάπτυξη. Βασική της υπόθεση είναι ότι κύριος
στόχος των επιχειρήσεων είναι να δημιουργούν αξία, η οποία αυξάνεται με τα συνολικά
κέρδη της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τον Porter (1985) οι δραστηριότητες μιας επιχείρησης χωρίζονται σε δύο
κατηγορίες, τις κύριες και τις δραστηριότητες υποστήριξης και όταν τις εκτελεί σωστά
και αποτελεσματικά συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ο Porter έχει δώσει
τον εξής ορισμό για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: «το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
δημιουργείται από την αξία που η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει στους αγοραστές
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της, όταν η αξία αυτή υπερέχει από το κόστος δημιουργίας της. Αξία είναι αυτό που οι
καταναλωτές επιθυμούν να πληρώσουν και η υπεροχή της αξίας πηγάζει από την
προσφορά χαμηλότερων τιμών από αυτές που πληρώνουν οι καταναλωτές για
ισοδύναμα οφέλη, ή από την παροχή μοναδικών οφελών τα οποία αντισταθμίζουν μια
υψηλότερη τιμή.»
Κύριες δραστηριότητες της επιχείρησης θεωρούνται αυτές που σχετίζονται με την
σύνθεση του προϊόντος, παίζουν σημαντικό ρόλο για την πώληση του, στην μεταφορά
μέχρι τον αγοραστή και στις υπηρεσίες που παρέχονται μετά την πώληση. Διακρίνονται
στις παρακάτω:
•

Διαχείριση εισροών : Περιλαμβάνει την διαδικασία απόκτησης πρώτων υλών
και αρχίζει με την μεταφορά και την παραλαβή τους.

•

Λειτουργίες: Αφορά την διαδικασία κατά την οποία οι πρώτες ύλες
μετατρέπονται σε προϊόντα

•

Διαχείριση εκροών: Τα προϊόντα αποστέλλονται στους ενδιάμεσους ή στους
τελικούς χρήστες.

•

Μάρκετινγκ/Πωλήσεις: Η διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών για τα
προϊόντα και η παρακίνηση τους να τα αγοράσου

•

Υπηρεσίες μετά την πώληση: Μετά την πώληση των προϊόντων στους πελάτες,
οι επιχειρήσεις παρέχουν υπηρεσίες που αφορούν την εγκατάσταση, την
επιδιόρθωση και την επισκευή εάν χρειαστεί.

Οι δραστηριότητες υποστήριξης, υποστηρίζουν τις κύριες δραστηριότητες και σκοπό
έχουν την βελτίωση του συντονισμού και της αποδοτικότητας τους. Αυτές είναι οι
παρακάτω:
•

Προμήθεια:

Εξασφάλιση

εισροών

για

την

εκτέλεση

των

κύριων

δραστηριοτήτων
•

Ανάπτυξη Τεχνολογίας: Βελτίωση των ήδη υπαρχουσών μεθόδων, που με βάση
αυτών εκτελούνται οι κύριες δραστηριότητες.

•

Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού: Αφορά διαδικασίες όπως πρόσληψη,
εκπαίδευση, παρακίνηση και επίβλεψη των εργαζομένων.
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•

Υποδομή της επιχείρησης: Περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως λογιστική,
χρηματοοικονομική και νομικές υποθέσεις.

Εικόνα 1: Αλυσίδα Αξίας Επιχείρησης,
πηγή: Στρατηγικό μάνατζμεντ

4.3.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η επιβίωση των νέων και γενικά των επιχειρήσεων έχει αποτελέσει θέμα έρευνας για
πολλά χρόνια και ακόμη συνεχίζεται. Πολλοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να
εξηγήσουν και να κατανοήσουν τους παράγοντες της αγοράς αλλά και αυτούς που
σχετίζονται με τις άλλες επιχειρήσεις που παίζουν σημαντικό και κυρίαρχο ρόλο για
την επιβίωση μιας επιχείρησης σε ένα κλάδο. Έχουν διεξαχθεί πολλές έρευνες οι οποίες
σχετίζονται με την διάρκεια ζωής μιας επιχείρησης καθώς και με τα πόσα χρόνια θα
αντέξει μέσα σε ένα κλάδο, θέμα έρευνας αποτελούν οι παράγοντες του εσωτερικού
και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης. Κάθε χρόνο οι έρευνες που
πραγματοποιούνται ενισχύονται όλο και με περισσότερα ευρήματα και πληροφορίες.
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Ως γενικό συμπέρασμα μελετών ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας αποτελεί τα ότι η
διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων καθώς και επιβίωση τους είναι συνάρτηση τριών
παραγόντων. Αρχικά εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και του κλάδου που
εισέρχεται η νέα επιχείρηση, τα οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης και τα στοιχεία
που σχετίζονται με τον ανταγωνισμό και καθοριστικό παράγοντα αποτελεί ο κίνδυνος
που σχετίζονται με το περιβάλλον που δραστηριοποιείται.
Οι Audretsch και Mahmood (1995)μελέτησαν 12000 επιχειρήσεων, ξεχωριστά, στην
Αμερική το 1976 και έγινε με σκοπό να εξηγήσουν εάν η επιβίωση των επιχειρήσεων
εξαρτάται από παράγοντες όπως το μέγεθος την επιχείρησης, η τεχνολογία, η οποία
χρησιμοποιείται, η δομή του οργανισμού και της διοίκησης καθώς και οι οικονομίες
κλίμακας. Μέσα από αυτή την δεκάχρονη έρευνα κατέρριψαν το παράδοξο που ίσχυε
μέχρι τότε, το οποίο αφορούσε τις αύξουσες οικονομίες κλίμακας και πως αυτές
αποτελούν εμπόδιο εισόδου και συμπέραιναν ότι δεν αποτελούν εμπόδιο, αφού νέες
επιχειρήσεις εισέρχονται σε κλάδους με αύξουσες οικονομίες κλίμακας. Ως
κυριότερους παράγοντες επιβίωσης θεώρησαν την τεχνολογία καθώς και την ζήτηση
που επικρατεί στην αγορά. Μια νέα επιχείρηση η οποία χαρακτηρίζεται υψηλής
τεχνολογίας όταν εισέρχεται σε ένα κλάδο με εξίσου επιπέδου τεχνολογίας έχει
περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσει σε σχέση με αυτή που θα εισέλθει σε μια αγορά
χαμηλής τεχνολογίας. Στο τελευταίο στάδιο της μελέτης αυτής εισήγαγαν τις
επιχειρήσεις στο οικονομετρικό μοντέλο του Cox και κατέληξαν στο συμπέρασμα πως
υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ του κινδύνου και του μεγέθους της επιχείρησης
σε αντίθεση με τις οικονομίες κλίμακες που υπάρχει θετική συσχέτιση. Τέλος ο
κίνδυνος επηρεάζεται και από τα μακροοικονομικά στοιχεία του κλάδου.

Οι Gorg και Strobl χρησιμοποιώντας το μοντέλου του Cox (2001) εξέτασαν 17789
επιχειρήσεις και μελέτησαν πως οι πολυεθνικές μπορούν να επιβιώσουν
δημιουργώντας τεχνολογικό spillover των εγχώριων επιχειρήσεων καθώς και την
επίπτωση που έχει αυτό στις εγχώριες. Γενικά έχουν γίνει πολλές έρευνες για τα
spillover και έχουν δείξει πως διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ως γενικό συμπέρασμα
ισχύει ότι το spillover πραγματοποιείται όταν υπάρχει «χάσμα» ανάμεσα στις
τεχνολογίες που χρησιμοποιούν η πολυεθνική και η εγχώρια, διαφορετικά αν η
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τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι ίδιου επιπέδου δεν υπάρχει λόγος να συμβεί.
Γενικά η επιβίωση των επιχειρήσεων ευνοείται όταν το μέσο κόστος της παραγωγής
μειώνεται και κατ’ επέκταση αυξάνεται το περιθώριο κέρδους, με την προϋπόθεση
ceteris paribus το φαινόμενο αυτό γίνεται πιο έντονο όταν ευνοείται και από την
τεχνολογία, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η πιθανότητα επιβίωσης των πολυεθνικών
και να μειώνεται η πιθανότητα των εγχώριων. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εγχώριες
επιχειρήσεις προσπαθούν να αυξήσουν το περιθώριο κέρδους μειώνοντας το μέσο
κόστος, αλλά υπάρχει το σταθερό κόστος, το οποίο λειτουργεί σαν εμπόδιο. Ως
αποτέλεσμα η πολυεθνική να παράγει περισσότερο, άρα να αυξάνεται η ζήτηση της και
η εγχώρια να αντιμετωπίζει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Η συμβολή λοιπόν,
των πολυεθνικών ήταν αμφιλεγόμενη, γι’ αυτό το λόγο το 1996 πραγματοποιήθηκε μια
έρευνα η οποία έδειξε ότι το 58% θεωρούσαν την συμβολή των πολυεθνικών
σημαντική ενώ το υπόλοιπο 42% αποκεντρώθηκαν και ασχολήθηκαν κυρίως με
χώρους εστίασης. Χρησιμοποιώντας και το μοντέλου κινδύνου κατέληξαν στους
παρακάτω πίνακες

Εικόνα 2: Ανεξάρτητες μεταβλητές η οποίες υπάρχουν μετά την παλινδρόμηση,
πηγή: Multinational companies and Productivity Spillovers: A Meta-analysis
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Εικόνα3: Results of meta-regression to test for publication bias Dependent variable: log of absolute
value of t-statistic,
πηγή: Multinational companies and Productivity Spillovers: A Meta-analysis

Αποδεικνύοντας ότι οι πολυεθνικές σε συνδυασμό με τα τεχνολογικά spillover
επηρεάζουν θετικά την επιβίωση των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά όμως
υπάρχει αρνητική συσχέτιση με την επιβίωση των εγχώριων, οι οποίες αντιμετωπίζουν
μεγάλο σταθερό κόστος. Επίσης αποδείχθηκε ότι η επιβίωση των επιχειρήσεων όταν
δημιουργείται technological spillover χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη πιθανότητα να
συμβεί όταν η αγορά που δραστηριοποιείται είναι υψηλής τεχνολογίας. Ακόμη η
έρευνα έδειξε ότι υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ επιβίωσης και συγκέντρωσης,
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διότι όσο πιο «συγκεντρωμένη» είναι μια επιχείρηση τόσο αυξάνεται ο ανταγωνισμός,
ο οποίος λειτουργεί ως εμπόδιο για την επιβίωση. Συμπέραιναν επίσης, ότι όσο
μεγαλύτερη είναι η επιχείρηση τόσο πιο πιθανόν είναι να επιβιώσει. Τέλος η έρευνα
έδειξε πως οι επιχειρήσεις που είχαν πολυεθνικό χαρακτήρα και αναπτύχθηκαν μετά
την κρίση που αντιμετώπιση η Ιρλανδία, επιβίωσαν σε σχέση με αυτές που είχαν πιο
συγκεντρωτικό.
Οι Ortega-Argilés και Moreno (2005) ερεύνησαν την επίδραση που έχουν οι
στρατηγικές απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην πιθανότητα επιβίωσης
των επιχειρήσεων. Οι στρατηγικές αυτές σχετίζονται κυρίως στην διαφοροποίηση των
προϊόντων και των τιμών. Η διαφοροποίηση των προϊόντων οφείλεται κυρίως στην
λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης, στην διαφήμιση, στην τεχνολογία και σε
διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες, ενώ των τιμών στην απόκτηση κεφαλαίου, σε
πλεονεκτήματα, τα οποία σχετίζονται με το σταθερό κόστος, όπως για παράδειγμα
οικονομίες κλίμακας και σε καινοτομίες, οι οποίες μειώνουν το παραγωγικό κόστος.
Τα δεδομένα της έρευνας συγκεντρώθηκαν από την «Survey of Entrepreneurial
Strategies» που πραγματοποιήθηκε από «Public Enterprise Foundation» της Ισπανίας,
κατά την χρονική περίοδο 1990-2001. Η οικονομετρική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε
δύο σκέλη, το πρώτο αφορούσε μια non-parametric ανάλυση, πιο συγκεκριμένα τον
Peto-Peto-Prentice έλεγχο, τον Wilcoxon-Breslow-Gehan, τον Long-rank και τον
Tarone-Ware, τα οποία είναι βασισμένα στον έλεγχο του χ2, πραγματοποιήθηκε με
σκοπό τον έλεγχο της ποικιλίας του βαθμού επιβίωσης, που οφειλόταν στα
ανταγωνιστικά

χαρακτηριστικά

των

επιχειρήσεων.

Στο

δεύτερο

σκέλος

χρησιμοποίησαν παραμετρική ανάλυση, χρησιμοποιώντας το μοντέλο κινδύνου του
Coxκαι το επέκτειναν, σε lognormal model. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα
ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων έχουν καθοριστικό ρόλο στην
πιθανότητα επιβίωσης τους καθώς και οι διαφορετικές στρατηγικές που
χρησιμοποιούν.
Οι Santarelli και Vivarelli (2006) πραγματοποίησαν μια μελέτη σχετικά με την
σύσταση των επιχειρήσεων, την σύσταση τους καθώς και την αύξηση των νέων
επιχειρήσεων. Στόχος της μελέτης τους είναι να καθορίσουν τους παράγοντες, οι οποίοι
παίζουν ρόλο για την είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων από έναν κλάδο καθώς
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και να προσδιοριστούν τα κύρια γνωρίσματα της ίδρυσης των νέων επιχειρήσεων. Τα
δεδομένα για την βιομηχανική δυναμική προέρχονται από ιταλικές κατασκευαστικές
επιχειρήσεις, που είχαν χρησιμοποιήσει ο Vivarelli σε προηγούμενη έρευνα τους, ενώ
τα στοιχεία για τις νέες επιχειρήσεις συλλέχθηκαν από το «National Institute for Social
Security» κατά την χρονική περίοδο 1987-1993.Όπως και σε προηγούμενες έρευνες
του ο Vivarelli, έτσι και εδώ χρησιμοποιήσαν το μοντέλο του Coxγια την
οικονομετρική ανάλυση και οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι η είσοδος των νέων
επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από ετερογένεια και αποτελείται από άτομα, τα οποία
είναι υπερβολικά αισιόδοξα και καινοτόμα. Οι νέες επιχειρήσεις, για να καταφέρουν
να οδηγηθούν στην επιβίωση τους πρέπει να λειτουργούν με βάση εκλεκτικών
κινήτρων, έτσι ώστε να αποφύγουν τα «λάθη εισόδου».
Οι Araya, Meaza και Gebregergis (2018) ασχολήθηκαν με την έρευνα των
επιχειρήσεων, οι οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένες αγορές και πώς
καταφέρνουν να διατηρηθούν και να επιβιώσουν στις αγορές αυτές. Προηγούμενες
έρευνες απέδειξαν πως ο αριθμός των «επιζώντων» επιχειρήσεων σε ξένες αγορές είναι
μικρός, και αυτό αποτελεί αιτία που οι η εξαγωγική δραστηριότητα έχει μειωθεί.
Στόχος των μελετητών είναι να καθορίσουν τους παράγοντες που αρχικά οι νέες
επιχειρήσεις αποφασίζουν να εξάγουν τα προϊόντα τους σε άλλες αγορές και στην
συνέχεια καταλήγουν να δραστηριοποιούνται σε αυτές. Τα δεδομένα για την έρευνα
συλλέχθηκαν από την «Annual Survey of Manufacturing Firms» η οποία
πραγματοποιήθηκε από «Central Statistics Authority of Ethiopia» κατά την χρονική
περίοδο 2000-2016. Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν δύο μέθοδοι
προσέγγισης, αρχικά με μια non-parametric μέθοδο, η οποία αναλύει την λειτουργία
της επιβίωσης και τον βαθμό εξόδου από τις αγορές, κατατάσσοντας τις επιχειρήσεις
σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με το μέγεθος, την ιδιοκτησία και την
παραγωγικότητα τους. Στην συνέχεια με semi-parametric μέθοδο, χρησιμοποιώντας το
μοντέλο του Cox σε συνδυασμό με το μοντέλου κινδύνου. Τα αποτελέσματα της
έρευνας έδειξαν ότι στο τέλος της χρονικής περιόδου, το ποσοστό των επιχειρήσεων,
οι οποίες επιβίωσαν στις εξωτερικές αγορές ήταν πάνω από 50%. Η έξοδος των
επιχειρήσεων με την πάροδο του χρόνου βρέθηκε να έχουν αρνητική σχέση μεταξύ
τους. Τέλος οι επιχειρήσεις, οι οποίες είναι μεσαίες προς μεγάλες, χαρακτηρίζονται
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από υψηλή παραγωγικότητα και η ιδιοκτησία τους είναι ιδιωτική έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να επιβιώσουν.
Οι Ferragina και Mazzotta (2014) ασχολήθηκαν με το αντίκτυπο που έχει ο
ανταγωνισμός και οι ξένες άμεσες επενδύσεις στην επιβίωση των επιχειρήσεων.
Ανέπτυξαν ένα δυναμικό μοντέλο ανάλυσης με σκοπό να προσδιορίσουν τις
επιπτώσεις που έχει ο ανταγωνισμός, ο οποίες προέρχεται από τις ξένες επιχειρήσεις,
στις ιταλικές. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν άμεσες και έμμεσες επιδράσεις στις
τοπικές και αυτό οφείλεται συνήθως στην αυξημένη παραγωγή τους. Τα δεδομένα για
να πραγματοποιηθεί η εμπειρική μελέτη συλλέχθηκαν από την βάση δεδομένων της
χρονικής περιόδου 2002-2010 και αφορούσε πάνω από 4.000 επιχειρήσεις της Ιταλίας.
Η οικονομετρική ανάλυση αρχικά βασίστηκε στο μοντέλο του Cox, αποδεικνύοντας
ότι η κάθετη και οριζόντια σύνδεση δεν έχουν αντίκτυπο στην επιβίωση των
επιχειρήσεων. Στην συνέχεια, χρησιμοποιήσαν ένα probit μοντέλο με σκοπό τον
προσδιορισμό της ετερογένειας μεταξύ των επιχειρήσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν
ότι τα αντίκτυπα των ξένων άμεσων επενδύσεων στην επιβίωση των επιχειρήσεων
ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο το οποίο βασίζεται στην διαφορά που υπάρχει
ανάμεσα στην παραγωγικότητα και στην τεχνολογία των ιταλικών και ξένων
επιχειρήσεων. Οι ξένες δραστηριότητες των επιχειρήσεων μειώνουν την πιθανότητα
εξόδου από τον κλάδο των ανταγωνιστών με χαμηλή παραγωγικότητα, αλλά δεν
επηρεάζουν καθόλου αυτές με υψηλή. Οι επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
υψηλή τεχνολογία, δεν ευνοούνται από τις ξένες άμεσες επενδύσεις, με αποτέλεσμα να
αυξάνεται η πιθανότητα εξόδου, αυτό όμως δεν ισχύει για αυτές που έχουν μικρή και
μεσαία ένταση τεχνολογίας. Σημαντικό ρόλο σε όλα αυτά παίζει η προσαρμοστική
ικανότητα των επιχειρήσεων.
Oι Cefis και Marsili (2006) πραγματοποιήσαν έρευνα που έλαβε χώρα στην Ολλανδία
σχετικά με την αλληλεξάρτηση που υπάρχει μεταξύ της καινοτομίας και της επιβίωσης
και πώς αυτά επηρεάζονται από το μέγεθος και το στάδιο «ζωής» που βρίσκεται ο
οργανισμός. Τα δεδομένα που χρησιμοποίησαν για να διεξαχθεί η έρευνα προήλθαν
από 61177 επιχειρήσεις μεταξύ της περιόδου 1993-1998, για να διευκολυνθούν
χώρισαν τις επιχειρήσεις σε διάφορες μεγάλες ομάδες που αφορούσαν την ηλικία
καθώς και από το πόσους εργαζομένους απασχολούσε ο κάθε οργανισμός. Πιο
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συγκεκριμένα όσο αναφορά την ηλικία δημιούργησαν τέσσερις μεγάλες ομάδες, οι
οποίες ήταν από 0-4 χρόνια ζωής, 5-10 και πάνω από 10 χρόνια, ενώ όσο αφορά τον
αριθμό των εργαζομένων οι κατηγορίες αποτελούνται, από 0-9 εργαζομένους, 10-49,
50-199 και από 200 εργαζομένους και πάνω. Χρησιμοποιήθηκε μια nonparametricπροσέγγιση βασισμένη στο Transition Probability Matrices, βέβαια υπάρχει
μια σχετική διακύμανση στην επιβίωση και μη των επιχειρήσεων κατά την διάρκεια
αυτών των χρόνων, η οποία όμως δεν αποτέλεσε πρόβλημα στην διεξαγωγή των
συμπερασμάτων. Αρχικά τα αποτελέσματα της έρευνας αφορούν επιχειρήσεις που
υιοθετούν την καινοτομία σε σύγκριση με αυτές που δεν το κάνουν, αποδεικνύοντας
σε γενικό πλαίσιο ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ επιβίωσης και καινοτομίας, αφού
η πιθανότητα να καταφέρουν να παραμείνουν στην αγορά οι επιχειρήσεις που είναι
καινοτόμες ήταν πάνω από 3%, στατιστικά σημαντικός αριθμός. Στην συνέχεια όσο
αναφορά τις κατηγορίες που ήταν βασισμένες στην ηλικία, μετά από συνεχείς
επαναλήψεις έδειξαν ότι υπάρχει και εδώ θετική σχέση μεταξύ καινοτομίας και
επιβίωσης, πιο συγκεκριμένα για τις νέες επιχειρήσεις η πιθανότητα επιβίωσης
κυμαίνεται μεταξύ 5-6%, για αυτές που βρίσκονται στο μεσαίου στάδιο του κύκλου
ζωής είναι 3% πιο πιθανόν να επιβιώσουν σε σχέση με αυτές που δεν καινοτομούν και
αυτές που είναι «ώριμες» η πιθανότητα είναι 3%. Σε όλες τις κατηγορίες φαίνεται πως
η καινοτομία παίζει σημαντικό ρόλο, αφού τα ποσοστά αυτά είναι στατιστικά
σημαντικά και προκύπταν από κάθε επανάληψη που πραγματοποιούταν. Όσον αφορά
τις κατηγορίες που αφορούσαν το μέγεθος των επιχειρήσεων, για τις επιχειρήσεις, οι
οποίες δεν είναι καινοτόμες απέδειξαν πως υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιβίωσης
και μεγέθους, όσο πιο μικρή είναι η επιχείρηση τόσο μειώνεται η πιθανότητα επιβίωσης
σε αντίθεση όμως με τις καινοτόμες που η πιθανότητα επιβίωσης στις μικρότερες
επιχειρήσεις δεν είναι μικρότερη, αλλά εξίσου με τις υπόλοιπες και λίγο παραπάνω. Ως
γενικό συμπέρασμα από αυτή την έρευνα κατανοούμε πως υπάρχει θετική σχέση όσο
αναφορά την επιβίωση και την καινοτομία, αλλά και με τους επιμέρους παράγοντες
του μεγέθους της επιχείρησης και της ηλικίας της.
Οι Wennberg, Delmar και MCkelvie (2016) μελέτησαν την επίδραση που έχει η λήψη
αποφάσεων στην εξέλιξη των νέων επιχειρήσεων και στην επιβίωση τους. Έχουν
αναπτυχθεί οικονομικά μοντέλα στο παρελθόν τα οποία έχουν καταλήξει στο
συμπέρασμα ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις καταλήγουν ή στο να αναπτύσσονται
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γρήγορα ή στο να εξέρχονται από τον κλάδο, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι
λαμβάνουν βιαστικές αποφάσεις. Έως τώρα κανένα μοντέλο δεν έχει εστιάσει στην
ερμηνεία του πώς καταφέρνουν να επιβιώσουν. Οι μελετητές ανέπτυξαν ένα μοντέλο
λήψης αποφάσεων κάτω από συνθήκες υψηλού κινδύνου, εξηγώντας το «πώς» και το
«πότε» οι αποφάσεις, οι οποίες σχετίζονται με την έξοδο και την εξέλιξη
δημιουργούνται. Υπέθεσαν πως οι αποφάσεις, οι οποίες λαμβάνονται μεταβάλλονται
ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και την κύρια λειτουργία. Τα δεδομένα για να
διεξαχθεί η έρευνα συλλέχθηκαν από 14.760 νέες επιχειρήσεις της Σουηδίας , στον
τομέα παροχής υπηρεσιών, παρατηρώντας τις για τα 8 πρώτα λειτουργία τους ή μέχρι
να φύγουν από τον κλάδο. Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποίησαν δύο
μεταβλητές, την ανάπτυξη και την έξοδο, χρησιμοποιώντας μοντέλο του Coxγια την
έξοδο ενώ την ανάπτυξη την προσδιόρισαν σαν «ρυθμό» μεταξύ της επόμενης
περιόδου και της τωρινής περιόδου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νέες επιχειρήσεις,
οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με την απειλή της εξόδου, είναι πιο πιθανό να
λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το πώς θα αναπτυχθούν με σκοπό την αποκατάσταση
της λειτουργίας τους και της αποδοτικότητας του, παρά να μειώσουν τα έξοδα τους και
τα κόστη τους, αυτό το φαινόμενο γίνεται πιο έντονο καθώς μεγαλώνουν οι
επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά όταν η επιχείρηση είναι μεγάλη κα η
πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων αυξάνεται, όταν αντιμετωπίζουν μεγάλο
κίνδυνο δεν στρέφονται σε αποφάσεις, οι οποίες θα τους οδηγήσουν στην ανάπτυξη.
Τέλος, η έρευνα έδειξε ότι όσο πιο μεγάλη είναι η επιχείρηση και όσο πιο κοντά
λειτουργεί στα επιθυμητά επίπεδα αποδοτικότητας της τόσο οι αποφάσεις της είναι πιο
ασφαλής και σχετίζονται με την εξασφάλιση της επιβίωσης.
Οι Musso και Schiavo (2007) μελέτησαν τον βαθμό επίδρασης που έχουν οι
χρηματοοικονομικοί περιορισμοί στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων. Ανέπτυξαν
μια νέα προσεγγιστική μέθοδο σχετικά με τον προσδιορισμό των οικονομικών
περιορισμών, που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και στην συνέχεια με την βοήθεια
του προσδιόρισαν την επίπτωση που έχουν στην λειτουργία τους και κατ’ επέκταση
στην επιβίωση τους. Τα δεδομένα για την έρευνα τους συλλέχθηκαν από βιομηχανικές
επιχειρήσεις της Γαλλίας κατά την διάρκεια της χρονικής περιόδου 1996-2004. Για την
οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποιήσαν το οικονομετρικό μοντέλο Multilateral
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Productivity Index, το οποίο επαναλαμβανόταν για τις χρονικές περιόδους και είχε την
εξής μορφή:

Εικόνα 4: Multilateral Productivity Index Model,
πηγή: Musso Patrick and Stefano Schiavo, The Impact of Financial Constraints on Firms Survival
and Growth

Τα αποτελέσματα μετά την οικονομετρική εφαρμογή έδειξαν ότι:
a) Υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων και
οικονομικών περιορισμών
b) Η πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους έχει θετικά αποτελέσματα στην
λειτουργία, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην αύξηση πωλήσεων
άρα και κατ’ επέκταση στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων
c) Υπάρχει θετική συσχέτιση ανάμεσα στους οικονομικούς περιορισμούς και την
παραγωγικότητα του κλάδου και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι νέες
επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν κάτω από περιορισμούς προσπαθούν να
μειώσουν όσο μπορούν το παραγωγικό τους κόστος.
Οι Geroski, Mata και Portugal (2009) πραγματοποίησαν έρευνα η οποία βασίστηκε
στην μελέτη που είχε πραγματοποιήσει το Υπουργείο Απασχόλησης της Πορτογαλίας
το 1982, η οποία αφορούσε την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις συνθήκες που
επικρατούν στην αγορά, την είσοδο και την επιβίωση. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από
100000 επιχειρήσεις μεταξύ της περιόδου 1982-1995. Ανέπτυξαν ένα οικονομετρικό
μοντέλο, βασισμένο σε λογάριθμους, το οποίο είχε σαν όριο μια συγκεκριμένη ηλικία
που έφθαναν οι επιχειρήσεις και μετά από αυτή έβγαιναν από τον κλάδο. Η έρευνα
απέδειξε πως οι πέντε παράγοντες που συγκροτούν την αγορά, μέγεθος επιχείρησης,
ανθρώπινο δυναμικό, ο βαθμός εισόδου νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, ο βαθμός
συγκέντρωσης και το ΑΕΠ, παίζουν καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση της
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επιχείρησης και είναι στατιστικά σημαντικοί. Οι περισσότερες δυνάμεις από αυτές
έχουν μακροχρόνια διατηρητέα αποτελέσματα μετά και από την πάροδο 10 χρόνων,
εκτός όμως του βαθμού συγκέντρωσης που χρειάστηκε ιδιαίτερη μελέτη. Η έρευνα
σχετικά με τον βαθμό συγκέντρωσης, έδειξε πως οι επιχειρήσεις που εισέρχονται σε
ένα κλάδο με υψηλό βαθμό συγκέντρωσης ευνοούνται από το φαινόμενο της
τιμολόγησης της ομπρέλας και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται ο βαθμός
συγκέντρωσης των επιχειρήσεων, σε αντίθεση με τις άλλες δυνάμεις, οι οποίες μένουν
σταθερές. Σαν συμπέρασμα κατέληξαν πως η επιβίωση των επιχειρήσεων συνδέεται
άμεσα με τους παράγοντες, οι οποίοι χαρακτηρίζουν τις αγορές.
Η Hofsten (2016) πραγματοποίησε έρευνα η οποία αφορούσε επιχειρήσεις που είναι
βασισμένες κυρίως στην τεχνολογία και εάν αυτό έχει αντίκτυπο στην επιβίωση τους.
Η έρευνα αποτελούταν από 131 επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονταν στην Σουηδία και
πραγματοποιήθηκε με την βοήθεια στατιστικής ανάλυσης βασισμένης σε έξι
μεταβλητές,

εκ

των

οποίων

κάποιες

είναι

η

επιχειρησιακή

εμπειρία,

χρηματοοικονομικές και διεθνής αγορές. Η επανάληψη της έρευνας πραγματοποιήθηκε
δύο φορές, η πρώτη φορά έλαβε χώρα το 2005, ενώ η δεύτερη το 2014. Για να διεξαχθεί
χρησιμοποίησε ένα logistic regression μοντέλο. Το συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως
η τεχνολογία και η επιβίωση των επιχειρήσεων συνδέονται θετικά μεταξύ τους και το
ποσοστό είναι πάνω από 55% των επιχειρήσεων, οι οποίες εναποθέτουν μεγάλη
βαρύτητα στην τεχνολογία. Σημαντικό ρόλο σε αυτές της επιχειρήσεις παίζει η
επιχειρησιακή εμπειρία, κάτι το οποίο αποδείχθηκε και τις δύο φορές που
πραγματοποιήθηκε η έρευνα.
Οι Delmar, McKelvie και Wennberg (2013), πραγματοποιήσαν μια μελέτη σχετικά με
την σχέση- κλειδί που υπάρχει ανάμεσα, στην κερδοφορία, τον πλούτο και την
επιβίωση των επιχειρήσεων. Επικεντρωθήκαν στο πώς οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν
την αβεβαιότητα καθώς και στον αν μπορούν να προβλέψουν τις εξελίξεις της
κερδοφορίας και της ρευστότητας. Τα δεδομένα της έρευνας προέρχονται από όλες τις
επιχειρήσεις που υπήρξαν στην Σουηδία, κατά την διάρκεια της περιόδου 1995-2002,
οι οποίες ήταν περίπου 25923. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Coxέτσι ώστε να
μπορέσει να γίνει η ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψιν hazards rates και χρησιμοποιώντας
ταυτόχρονα panel data. To πείραμα πραγματοποιήθηκε σε δύο στάδια και κατέληξαν
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στο συμπέρασμα πως υπάρχει θετική και δυνατή συσχέτιση της επιβίωσης με τον
πλούτο, πιο συγκεκριμένα μια αύξηση στο ROA κατά 1% οδηγεί σε ισότιμη αύξηση
της πιθανότητας επιβίωσης, συμπεριλαμβανομένων και των hazard rates,
Οι Fotopoulos και Louri, (2000) μελέτησαν την σημασία του κεφαλαίου που
χρησιμοποιείται και πώς αυτό παίζει καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση μια νέας
επιχείρησης.

Τα

δεδομένα

συλλέχθηκαν

από

219

επιχειρήσεις

που

δραστηριοποιόντουσαν στην Ελλάδα την κατά την χρονική περίοδο 1982-1992,
χρησιμοποιώντας το οικονομετρικό μοντέλο του Cox διαπίστωσαν ότι το ποσοστό
επιβίωσης των επιχειρήσεων τα πέντε πρώτα χρόνια ήταν 50% ενώ στην συνέχεια
μειώθηκε στο ποσοστό των 29%. Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι μεγάλες σε μέγεθος
ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται και από υψηλή κερδοφορία, επιβιώνουν σε
μεγαλύτερη ευκολία από τις υπόλοιπες. Σύμφωνα με την έρευνα που διεξάχθηκε οι
παράγοντες, οι οποίοι ενισχύουν την πιθανότητα επιβίωσης είναι η κερδοφορία, η
ανάπτυξη της επιχείρησης και το μέγεθος της, ενώ οι παράγοντες όπως, η είσοδος νέων
επιχειρήσεων, η διαφοροποίηση, τα μη ανακτήσιμα κόστη καθώς και τα υψηλά κέρδη
εντείνουν τον κίνδυνο αποτυχίας. Τα γενικά συμπεράσματα της μελέτης αυτής ήταν
ότι για να μπορέσει να αυξήσει μια επιχείρηση την πιθανότητα επιβίωσης πρέπει να
βασιστεί σε μεγάλο αρχικό κεφάλαιο, σε μικρό βαθμό διαφοροποίησης και ταυτόχρονα
σε όσο τον δυνατόν μικρότερο βαθμό δανεισμό μπορεί.
Οι Criaco, Minola, Miglliorini και Serarols-Tarres (2013), πραγματοποίησαν μια
καινοτόμα μελέτη, εξετάζοντας τον ρόλο που παίζει ο ανθρώπινος παράγοντας για την
επιβίωση μιας νέας επιχείρησης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από μια έρευνα που είχε
πραγματοποιηθεί, στην Καταλονία το 2008, εξετάζοντας 262 εταιρείες, μοιράζοντας
στους ερωτηματολόγια στους ιδρυτές των επιχειρήσεων όμως μόνο 96 επιχειρήσεις
συμμετείχαν τελικά. Για να διεξαχθούν τα αποτελέσματα, η έρευνα τους βασίστηκε
στο Threshold Model of Entrepreneurial Exit και η κύρια μεταβλητή ήταν τα
χαρακτηριστικά του ανθρωπίνου παράγοντα. Σύμφωνα με την μελέτη το ποσοστό των
επιχειρήσεων που έχουν επιβιώσει ισούται με 82,5% και για το υπόλοιπο 17,5% δεν
υπάρχουν ακριβή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την αποτυχία τους. Ως γενικό
συμπέρασμα της μελέτης αυτής είναι ότι η πιθανότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων
αυξάνεται όταν οι ιδρυτές χαρακτηρίζονται κυρίως από εμπειρία και γνώση
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αντικειμένων,

όπως

επιλογή

κατάλληλης

στρατηγικής,

ανάπτυξη

σωστού

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και γενική γνώση Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Αντιθέτως, ιδρυτές που έχουν έλλειψη των παραπάνω χαρακτηριστικών καθώς δεν
μπορούν να αναλάβουν και τον ρόλο του ηγέτη οδηγούνται στην αποτυχία της
λειτουργίας της επιχείρησης.
Οι Abbring και Campbell (2003) εξέτασαν κατά πόσον η «εκμάθηση» βοηθάει στην
αύξηση της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η έρευνα βασίστηκε σε μικρό-επιχειρήσεις,
και συγκεκριμένα μπαρ, τα οποία είχαν έδρα το Texas, ξεκίνησε το 1993 και
ολοκληρώθηκε το 2001. Δημιουργώντας ένα structuralμοντέλο και μετατρέποντας το
σε reduced form, με τις κατάλληλες προσαρμογές κατέληξαν πως θα χρησιμοποιήσουν
την εξίσωση της Μέγιστης Πιθανοφάνειας ούτως ώστε να οδηγηθούν στα πιο
αξιόπιστα συμπεράσματα. Με την οικονομετρική ανάλυση κατέληξαν σε τέσσερα
συμπεράσματα. Αρχικά, η καμπύλη κερδών, κυρίως των νέων επιχειρήσεων,
ακολουθεί έναν «τυχαίο περίπατο», δεύτερον κατά 80% η διακύμανση του βαθμού
ανάπτυξης των επιχειρήσεων χαρακτηρίζεται από transitory shocks, τρίτον
διαπίστωσαν ότι καθώς η «ηλικία» της επιχείρησης αυξάνεται, τα όρια εξόδου
αυξάνονται και αυτά, διότι καμιά επιχείρηση μετά το 13ο ή 14ο μήνα λειτουργίας δεν
εξήλθε από τον κλάδο. Τέταρτο και τελευταίο συμπέρασμα είναι ότι τα κέρδη ήταν
συνεχή χωρίς να υπάρχει το στοιχείο του λάθους.
Οι Kimuraa και Fujii, (2003) ανέπτυξαν μια μελέτη, στηριζόμενοι σε panel data και
εξετάζοντας τον βαθμό επιρροής που έχουν οι εταιρικές δραστηριότητες και η εταιρική
δομή επηρεάζουν την πορεία και την επιβίωση της επιχείρησης. Τα στοιχεία για την
έρευνα προέρχονται από μια δημοσκόπηση που είχε πραγματοποιηθεί μέσω του
«Kigyo Katsudo Kihon Chosa». Η πρώτη φορά που έλαβε χώρα η δημοσκόπηση ήταν
το 1992, στην συνέχεια το 1995 και μετά επαναλαμβανόταν κάθε χρόνο έως το 1999,
στην Ιαπωνία. Στόχος ήταν να κατανοήσουν την δομή της κάθε επιχείρησης που
συμμετείχε σε όρους διαφοροποίησης. Εξετάσθηκαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες
απασχολούσαν πάνω από 50 εργαζομένους και είχαν κεφάλαιο πάνω από 30
εκατομμύρια γιεν. Χρησιμοποιώντας του μοντέλου του Cox και εφαρμόζοντας
παλινδρόμηση, «διώχνοντας» μεταβλητές οι οποίες δεν είχαν επίδραση στο μοντέλο,
οδηγήθηκαν στα εξής συμπεράσματα. Αρχικά κατέληξαν στο ότι όσο πιο μεγάλη είναι
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η επιχείρηση και όσο περισσότερη βαρύτητα δίνει στην λειτουργία της Έρευνας και
Ανάπτυξης, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα για καλύτερη αποτελεσματικότητα, άρα και
επιβίωση. Δεύτερον διαπιστώθηκε ότι η πλεονάζουσα εσωτερίκευση αποτελεί σοβαρό
πρόβλημα και αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας. Μετά από την οικονομετρική
ανάλυση συμπέραναν ότι η εταιρική δομή που επικεντρώνεται μόνο στα κύρια σημεία
του πυρήνα αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης. Τρίτον, η υιοθέτηση διεθνών προτύπων
και η μετατροπή ενός διεθνούς χαρακτήρα της δομής και της επιχείρησης γενικά βοηθά
στην επίτευξη της επιβίωσης. Τέλος, αποφάνθηκαν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι
περισσότερο συνδεδεμένες παρά ανεξάρτητες, έχουν στατιστικά μεγάλη πιθανότητα
να αποτύχουν, πιο συγκεκριμένα ο βαθμός εξόδου αυτών των επιχειρήσεων κυμαίνεται
περίπου στο 6,4%.
Οι Amato, Sangiacomo και Tobal (2014) ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχει η
ξένη χρηματοδότηση στην επιβίωση των επιχειρήσεων. Τα δεδομένα της μελέτης
συλλέχθηκαν από 7773 επιχειρήσεις της Αργεντινής, οι οποίες εξήγαγαν τα προϊόντα
τους για τουλάχιστον δύο χρόνια κατά την διάρκεια της χρονική περιόδου 2003-2008.
Οι επιχειρήσεις κατά την διάρκεια της μελέτης είχαν χωριστεί σε τρεις κατηγορίες,
τους “starter”, οι οποία ξεκίνησαν την εξαγωγή των προϊόντων τους το 2003, τους
“permanent”, οι οποίοι πραγματοποιούσαν εξαγωγές για έξι χρόνια και τους
“sporadic”, αυτοί που εξήγαγαν για δύο συνεχόμενα χρόνια.
Οι Brixy και Grotz (2006) ασχολήθηκαν με την επιβίωση των νέων επιχειρήσεων, η
μελέτη αυτή έγινε εξαιτίας της θετικής σχέσης που υπάρχει ανάμεσα στην είσοδο και
στην έξοδο, η οποία δημιούργησε την υπόθεση ότι η «γέννηση» και η επιβίωση
χαρακτηρίζονται από μια αρνητική σχέση. Τα δεδομένα της έρευνας τους
προερχόντουσαν από 74 περιοχές της Δυτικής Γερμανίας από το 1983 έως το 1997,
επικεντρώνοντας κυρίως σε κατασκευαστικές εταιρίες και βασιζόμενοι σε panel data.
Η παραπάνω υπόθεση μπορεί να επιβεβαιωθεί όταν το μοντέλο της έρευνας
αποτελείται από πολλές επιχειρήσεις, των οποίων οι μεταβλητές είναι σημαντικές και
ελεγχόμενες. Το συμπέρασμα, λοιπόν της έρευνας επικεντρώνεται στο ότι πρέπει να
υιοθετηθεί μια πολιτική, η οποία θα επιτρέπει την δημιουργία νέων επιχειρήσεων,
χαρακτηριζόμενες όμως από ποικιλομορφία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όσο
αυξάνεται η είσοδος των νέων επιχειρήσεων μειώνεται ο βαθμός επιβίωσης, από την
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άλλη πλευρά όμως η αύξηση του ορίου ζωής των επιχειρήσεων, έδειξε ότι
δημιουργείται από την έλλειψη ανταγωνισμού. Αντίθετα όταν εξέτασαν τον
γεωγραφικό παράγοντα, δεν διαπιστώθηκε αρνητική σχέση μεταξύ δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων και επιβίωσης, κάτω από συνθήκες έντονου ανταγωνισμού. Επομένως,
το γενικό συμπέρασμα είναι ότι η αύξηση του ορίου ζωής των επιχειρήσεων δεν είναι
ένδειξη έλλειψης ανταγωνισμού, αλλά το χρονικό διάστημα για κατασκευαστικές
επιχειρήσεις είναι μικρό, καθώς ταυτόχρονα σε αυτό τον κλάδο τα εμπόδια εισόδου
είναι υψηλότερα, κάνοντας έτσι τις νέες επιχειρήσεις να χρειάζονται περισσότερο
κεφάλαιο και πιο προσεκτικό σχεδιασμό.
Ενδιαφέρον ζήτημα προς ανάλυση αποτέλεσε το εξής: «Η ανάπτυξη επιχειρηματικού
μοντέλου καινοτομίας επηρεάζει την επιβίωση των νέων επιχειρήσεων και αν ναι σε τι
βαθμό;». Το 2015, Velu αποφάσισε να αναλύσει και να προσπαθήσει να απαντήσει
στην ερώτηση αυτή, χρησιμοποιώντας δεδομένα από 129 επιχειρήσεις, οι οποίες
δημιούργησαν ηλεκτρονική πλατφόρμα εμπορίου σχετικά

με την αγοροπωλησία

ομολόγων, στην Αμερική κατά την χρονική περίοδο 1995-2004. Η παραδοσιακή
αγοροπωλησία ομολόγων γινόταν μέσω τραπεζών, οι οποίες έπαιζαν τον ρόλο του
διαμεσολαβητή. Η καινοτομία που θα εξετασθεί διαφέρει στο ότι κάποιοι
πραγματοποιούν την αγοροπωλησία μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας με την
βοήθεια «τρίτου» ενώ άλλοι απευθύνονται κατευθείαν στον αγοραστή. Δημιούργησαν
μια εξίσωση που αποτελούταν από εξαρτημένες, ανεξάρτητες και ερμηνευτικές
μεταβλητές και χρησιμοποιώντας την Μέθοδο Προσέγγισης Ελάχιστων Τετραγώνων,
οδηγήθηκαν στα παρακάτω αποτελέσματα. Αρχικά, η μέθοδος τους οδήγησε στο
συμπέρασμα ότι ο χρόνος επιβίωσης των επιχειρήσεων και ο βαθμός ανάπτυξης
επιχειρηματικού μοντέλου καινοτομίας συνδέονται καμπυλόγραμμα μεταξύ τους
σχηματίζοντας το σχήμα «U», κατά το οποίο νέες επιχειρήσεις με υψηλό βαθμό
επιχειρηματικού μοντέλου καινοτομίας είναι πιο πιθανό να επιβιώσουν από ότι
επιχειρήσεις με μεσαίο. Το δεύτερο συμπέρασμα, έδειξε ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες
συνεργαζόντουσαν με «τρίτο», είχαν υψηλότερο ποσοστό πιθανότητας να αποτύχουν
σε σύγκριση με τις νέες επιχειρήσεις που απευθυνόντουσαν κατευθείαν στον
αγοραστή.
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Η μελέτη των Giovannett, Ricchiuti και Velucchi (2009) επικεντρώνεται στις ιταλικές
επιχειρήσεις και εξετάζει την επιρροή που έχουν στην πιθανότητα επιβίωσης, το
μέγεθος της επιχείρησης, η τεχνολογία που χρησιμοποιεί, το εμπόρευμα, οι ξένες
επενδύσεις

και η καινοτομία. Η έρευνα βασίστηκε στην μέθοδο «Ανάλυση της

Διάρκειας» (Lancaster, 1990), η οποία τους επέτρεψε να υπολογίσουν τον χρόνο μέχρι
την αποτυχία. Τα δεδομένα των επιχειρήσεων προήλθαν από τρεις διαφορετικές
βάσεις, Capitalia, ICE-Reprint και AIDA, οι οποίες αναφερόντουσαν σε 4000
επιχειρήσεις και πάνω και στις λειτουργίες τους. Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν
ότι το μέγεθος και το επίπεδο της τεχνολογίας που έχουν οι επιχειρήσεις σχετίζονται
θετικά με την πιθανότητα επιβίωσης. Από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις που
αποκτούν διεθνή χαρακτήρα έχουν μεγαλύτερη τάση για αποτυχία, διότι ο
ανταγωνισμός σε διεθνή επίπεδα είναι πιο έντονος από ότι των εγχώριων αγορών,
αναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο τις επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο αποδοτικά.
Τέλος κατέληξαν ότι μια ιταλική επιχείρηση, αν έχει διεθνή χαρακτήρα, για να
επιβιώσει, θα πρέπει να είναι υψηλής τεχνολογίας, μεγάλη σε μέγεθος και ευέλικτη
στις καινοτομίες.

Εικόνα 5: αριθμός επιχειρήσεων ανά κατηγορία,
πηγή: Size, innovation and internationalization: a survival analysis of Italian firms

Όπως φαίνεται και από την παραπάνω εικόνα οι περισσότερες επιχειρήσεις ανήκουν
στην τελευταία κατηγορία με τις μόνιμες εξαγωγές. Οι επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται,
εάν τα δανειακά τους κεφάλαια ξεπερνούν το 40%. Για να γίνει η οικονομετρική
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μελέτη χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο του Cox, η οποία έδειξε πως οι επιχειρήσεις με
δανειακά κεφάλαια χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη πιθανότητα επιβίωσης σε
σύγκριση με τις επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ξένη χρηματοδότηση. Επίσης τα
αποτελέσματα έδειξαν θετική σχέση ανάμεσα στην επιβίωση και την μόνιμη εξαγωγή
προϊόντων σε σχέση με τις άλλες δύο κατηγορίες.

Εικόνα 6: αποτελέσματα έρευνας,
πηγή: Size, innovation and internationalization: a survival analysis of Italian firms

Εικόνα 7: αποτελέσματα έρευνας,
πηγή: Size, innovation and internationalization: a survival analysis of Italian firms

Οι Abildgren, Buchholst και Staghoj (2013)ασχολήθηκαν με την επίδραση, που έχει η
σχέση των επιχειρήσεων και τραπεζών κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης του
2008-2009, στην επιβίωση των επιχειρήσεων. Τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η
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έρευνα τα συνέλλεξαν από 37000 δανέζικες επιχειρήσεις κατά την συγκεκριμένη
χρονική διάρκεια και αφορούσαν κυρίως τους λογαριασμούς των επιχειρήσεων στις
τράπεζες. Τα στοιχεία των λογαριασμών μελετήθηκαν από το 1995-2009, ενώ η
λειτουργία των επιχειρήσεων παρατηρήθηκε από το 1996-2010.Η έρευνα βασίστηκε
στο μοντέλο σύμφωνα με το οποίο καταμετρούταν ο ρυθμός αποτυχίας, το οποίο είχε
αναπτυχθεί από την «Danmarks National bank», βέβαια το μοντέλο της μελέτης
ανέλυσε μικρότερο δείγμα επιχειρήσεων και περιείχε περισσότερες dummyμεταβλητές
καθώς και στην εξίσωση που φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 8: αρχική εξίσωση σχέσης "strong" και "weak" καταθέσεων,
πηγή: Bank-firm relationships and the survival of non-financial firms during the financial crisis
2008-2009

Και με βάση αυτής προσπάθησαν να περιγράψουν την σχέση που υπάρχει μεταξύ των
dummiesμεταβλητών με τις αδύναμες και «δυνατές» καταθέσεις. Χρησιμοποίησαν δύο
εργαλεία μέτρησης για τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, για αυτές με
τις πολλές καταθέσεις χρησιμοποίησαν την "Supervisory Diamond" , ενώ για αυτές με
τις λίγες καταθέσεις χρησιμοποιούσαν ως σημεία αναφοράς αξίες από την e Danish
Financial Supervisory Authority. Το μοντέλο οικονομετρίας το οποίο έδειχνε την
πιθανότητα μια επιχείρηση να οδηγηθεί σε έξοδο ήταν:

Εικόνα 8: μοντέλο πιθανότητας εξόδου,
πηγή: Bank-firm relationships and the survival of non-financial firms during the financial crisis
2008-2009

Ολοκληρώνοντας την έρευνα διαπίστωσαν πως οι επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν πιο
«αδύναμες» σχέσεις με τις τράπεζες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας
σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις οι οποίες διέθεταν πιο «ισχυρούς» λογαριασμούς σε
αυτές.
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Οι Perez, Llopis και Llopis (2004) ασχολήθηκαν με τους παράγοντες που
προσδιορίζουν την επιβίωση των ισπανικών επιχειρήσεων καθώς και αυτούς που τους
οδηγούν στην έξοδο. Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα που συλλέχθηκαν από την
εμπειρική μελέτη «Encuestasobre Estrategias Empresariales» κατά την χρονική
περίοδο 1990-1999. Η οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στο
μοντέλου του Coxσυνδυαζόμενο με το μοντέλο κινδύνου. Σύμφωνα με την μελέτη η
επιβίωση των επιχειρήσεων καθορίζεται κυρίως από την ηλικία και το μέγεθος, όπως
έχει αποδειχθεί και σε προγενέστερες μελέτες ενώ η πιθανότητα εξόδου αυξάνεται
ανάλογα με την ηλικία και αυτό εξαρτάται από το φαινόμενο «adolescence» και το
φαινόμενο«senescence». Σύμφωνα με το φαινόμενο «adolescence», οι νέοεισερχόμενες επιχειρήσεις προστατεύονται από την πιθανότητα αποτυχίας, λόγω των
χορηγιών και την στρατηγικών επιλογών, αλλά όσο «μεγαλώνουν» οι παραπάνω
παράγοντες παύουν να έχουν την ίδια ισχύ. Από την άλλη πλευρά το φαινόμενο
«senescence», αναφέρεται στην μέγιστη πιθανότητα εξόδου που αντιμετωπίζουν οι ήδη
υπάρχουσες επιχειρήσεις, εξαιτίας της εξέλιξης της τεχνολογίας, των προϊόντων και
γενικά της καινοτομίας των επιχειρήσεων. Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα οι
επιχειρήσεις χωρίστηκαν ανάλογα με την ηλικία και το μέγεθος τους και έγινα
χρησιμοποιώντας εμπειρικές μελέτες. Το συμπέρασμα τους ήταν ότι η πιθανότητα
αποτυχίας και εξόδου είναι υψηλότερη για τις μικρές επιχειρήσεις και ταυτόχρονα νέες
και ώριμες, σε αντίθεση οι ήδη υπάρχουσες οι οποίες δίνουν μεγάλη προσοχή στην
λειτουργία της «Έρευνας & Ανάπτυξης» είναι πιο πιθανόν να επιβιώσουν.
Οι Wennberg και Lindqvist (2010) μελέτησαν την επίδραση που έχει η συγκέντρωση
παρόμοιων επιχειρήσεων σε κοντινή γεωγραφική απόσταση στην επιβίωση νέων
καινοτόμων επιχειρήσεων καθώς και στην λειτουργία τους. Η συγκέντρωση των
επιχειρήσεων σε κοντινές αποστάσεις τα τελευταία χρόνια έχει γίνει εργαλείο για την
εξήγηση της δομής των αγορών καθώς και για την αξιολόγηση της οικονομίας και του
ανταγωνισμού. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 4397 σουηδικές επιχειρήσεις κατά την
χρονική περίοδο του 1993-2002, πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που μελέτησαν
προερχόντουσαν από τους εξής κλάδους, Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, Ιατρικοί
Εξοπλισμοί, Φαρμακευτικές Εταιρίες, Εταιρίες Πληροφορικής και Εταιρίες
Τηλεπικοινωνιών. Η οικονομετρική ανάλυση των επιχειρήσεων βασίστηκε στο
μοντέλο κινδύνου, σε ομάδες time-series μοντέλων καθώς και ιστορική ανάλυση, στην
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συνέχεια έλεγξαν την παρουσία των residuals και πώς συσχετίζονται μεταξύ τους
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή του Drukker από το Wooldridge Test.Τα
αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

Εικόνα 10: επίδραση της συγκέντρωσης στην λειτουργία επιχειρήσεων,
πηγή: The effect of clusters on the survival and performance of new firms

Εικόνα 11: επίδραση των clusters στην επιβίωση των επιχειρήσεων,
πηγή: The effect of clusters on the survival and performance of new firms
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Εικόνα 12: η δύναμη των clusters και στις 5 κατηγορίες επιχειρήσεων,
πηγή: The effect of clusters on the survival and performance of new firms’

Η μελέτη τους οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα clustersόχι μόνο αυξάνουν την
πιθανότητα επιβίωσης των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, αλλά παράλληλα
συμβάλλουν στην βελτίωση της λειτουργίας τους.
Οι Jensen, Webster και Buddelmeyer (2008), ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχει
η καινοτομία στην επιβίωση των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων και των νέων. Η
επιβίωση των επιχειρήσεων δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ηλικία τους, υπάρχουν
άλλοι παράγοντες, οι οποίοι παίζουν σημαντικότερο ρόλο, όπως η εμπειρία που
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κατέχουν οι managers, η δομή της ιδιοκτησίας καθώς και οι περιορισμοί στο κεφάλαιο.
Τα δεδομένα της μελέτης προέρχονται από 261262 επιχειρήσεις την χρονική περίοδο
1997-2003,

στην

Αυστραλία,

νέες

επιχειρήσεις

θεωρήθηκαν

αυτές

που

δημιουργήθηκαν και εγγράφθηκαν στο Australian Company Number, μετά το 1997. Η
οικονομετρική ανάλυση της μελέτης βασίστηκε στο μοντέλο κινδύνου:

Εικόνα 9: μοντέλο κινδύνου,
πηγή: Innovation, Technological Conditions and New Firm Survival

δημιουργώντας μια εξίσωση με εξαρτημένη μεταβλητή την έξοδο των επιχειρήσεων,
στο πρώτο μέλος της εξίσωσης βρίσκονται οι νέες επιχειρήσεις ενώ στο δεύτερο οι ήδη
υπάρχουσες. Τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες, οι πρώτες
δύο σχετίζονται με την έξοδο των νέων επιχειρήσεων και η τρίτη κατηγορία
αναφέρεται στην πιθανότητα αποτυχίας των ήδη υπαρχουσών και φαίνονται
παρακάτω:

Εικόνα 10: επιβίωση νέων και ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων,
πηγή: Innovation, Technological Conditions and New Firm Survival

Το συμπέρασμα της έρευνας ήταν ότι οι νέες επιχειρήσεις που υιοθετούν οποιαδήποτε
είδους τεχνολογίας, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη πιθανότητα αποτυχίας από ότι οι ήδη
υπάρχουσες καθώς παράλληλα είναι πιο «ευαίσθητες» σε κάποια αλλαγή που μπορεί
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να προκύψει σχετικά με την ανάπτυξη της επιχείρησης, την ζήτηση, την
χρηματοδότηση βάση κεφαλαίου καθώς και με την αλλαγή των επιτοκίων.
Οι Agarwal και Gort (2002) ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχει η ο κύκλος ζωής
των προϊόντων στην επιβίωση των επιχειρήσεων, ανάλογα με τον κύκλο ζωής τους.
Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη χώρισαν τις επιχειρήσεις σε δύο μεγάλες κατηγορίες
, η πρώτη περιλάμβανε τις επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποιούσαν αλλαγές σε όλα
τα προϊόντα τους κατά την διάρκεια του χρόνου και πιο συγκεκριμένα μετά από μια
επιτυχημένη περίοδο και η δεύτερη περιείχε τις επιχειρήσεις, οι οποίες διέφεραν
μεταξύ τους σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων τους. Στην συνέχεια, για να γίνει η
οικονομετρική ανάλυση δημιούργησαν τρεις υποκατηγορίες, των παραπάνω ομάδων.
Πιο συγκεκριμένα η πρώτη υποκατηγορία περιλάμβανε τον «Τύπο Α: Learning-bydoing» σε αυτή ανήκαν οι επιχειρήσεις, οι οποίες μάθαιναν από ιστορικά λάθη τους
και τα εφάρμοζαν στην συνεχή λειτουργία τους, πιο σημαντικό σε αυτή την περίπτωση
ήταν η εκμάθηση της μεταβολής της μετοχής, τον «Τύπο Β», ο οποίος περιλάμβανε τις
επιχειρήσεις που μάθαιναν και βελτίωναν την λειτουργία τους από τις πληροφορίες,
που είχαν συσσωρεύσει για αυτές και τον «Τύπο Γ: Endowments», κατά τον οποίο οι
επιχειρήσεις, οι οποίες ήταν επικερδής εξαρτιούνταν κυρίως από τις χορηγίες τους.
Κατά την εμπειρική μελέτη με βάση αυτές τις υποκατηγορίες ανέπτυξαν την εξίσωση
επιβίωσης και με την χρήση του μοντέλου κινδύνου μελέτησαν τα επίπεδα επιβίωσης
κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής των προϊόντων και οδηγήθηκαν στα παρακάτω
αποτελέσματα:
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Εικόνα 15: επίπεδα κινδύνου κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής,
πηγή: Firm and product life cycles and firm survival, American Economic Review

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν πως η φάση στην οποία βρίσκεται το προϊόν
της επιχείρησης επηρεάζει άμεσα την επιβίωση της και τα επίπεδα κινδύνου που
αντιμετωπίζει, καθώς καθοριστικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση παίζει το επίπεδο του
ανταγωνισμού.
Οι Acs, Armington και Zhang (2006) ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχει το
περιφερειακό ανθρώπινο κεφάλαιο στην επιβίωση των νέων επιχειρήσεων. Η
εμπειρική τους έρευνα βασίζεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες επιζούν πάνω από τρία
χρόνια σε σύγκριση με αυτές που μέσα σε τρία χρόνια έχουν οδηγηθεί σε έξοδο από
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τον κλάδο. Για την πραγματοποίηση της μελέτης χρησιμοποιήθηκε ένα framework, το
οποίο καθορίζει τα ποσοστά σχηματισμού των νέων επιχειρήσεων και επικεντρώνεται
στην σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του ανθρωπίνου κεφαλαίου. Τα δεδομένα για
την έρευνα συλλέχθηκαν από επιχειρήσεις των ΗΠΑ, δια δύο διαφορετικές χρονικές
περιόδους, 1990-1992 και 1993-1995, ενώ μελετήθηκαν σε δύο διαφορετικές
κατηγορίες, σε αυτές που κατάφεραν να επιβιώσουν και σε αυτές που οδηγήθηκαν σε
κλείσιμο. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι για την χρονική περίοδο 19931995 η επίδραση του ανθρωπίνου κεφαλαίου στην σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων και
της επιβίωση τους, επιδρούσε θετικά σε σημαντικό βαθμό, ενώ για την χρονική περίοδο
1990-1992, δεν έπαιξε σημαντικό ρόλο. Τέλος, υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ του
βαθμού επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων και την εξειδίκευση στον τομέα των
υπηρεσιών σε σύγκριση με την ένταση της βιομηχανίας και την διαφοροποίηση, που
μπορούν να λειτουργήσουν θετικά για την αύξηση της πιθανότητας της επιβίωσης των
νέων επιχειρήσεων.
Οι Türkcan και Öztürk (2019) ασχολήθηκαν με την μελέτη της επιβίωσης των
επιχειρήσεων στις τουριστικές περιοχές. Η οικονομική κρίση μετέτρεψε τις
τουριστικές περιοχές να είναι πιο «εύθραυστες», επειδή η οικονομία τους εξαρτάται
από αυτό και έτσι οι μελετητές ερεύνησαν τις επιχειρήσεις, που βρίσκονται στην
Αττάλεια της Τουρκίας. Η οικονομική κρίση, η οποία ξέσπασε το 2008 και το πολιτικό
σοκ που έλαβε χώρα το 2015 και το 2016, είχε αρνητικές επιπτώσεις στις πόλεις της
Τουρκίας, Αττάλεια μέχρι το 2015 αποτελούσε προορισμό για 10 εκατομμύρια
τουρίστες. Στόχος της εμπειρικής μελέτης είναι να προσδιορίσει την επίδραση των
παραγόντων, που σχετίζονται με την τοποθεσία, τον κλάδο στον οποίο ανήκει η
επιχείρηση, το μέγεθος και την γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης εάν συντελούν
στην επιβίωση τους κατά την περίοδο αυτή. Τα δεδομένα για την έρευνα προήλθαν από
το «Antalya Chamber of Commerce and Industry» και αφορούσαν 62.000 επιχειρήσεις
κατά την χρονική περίοδο 2000-2016. Μετά το 2008, η είσοδος επιχειρήσεων στην
αγορά μειώθηκε σημαντικά. Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποίησαν το
μοντέλο των Kaplan-Meier, για να προσδιορίσουν την λειτουργία επιβίωσης. Στην
συνέχει χρησιμοποίησαν ένα cloglog μοντέλο, το οποίο είχε την παρακάτω μορφή:
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Εικόνα 11: cloglog model,
πηγή: Survival of Firms in Crisis: Evidence from Antalya Tourism City

Για να ελέγξουν την διάρκεια ζωής των επιχειρήσεων επέκτειναν το παραπάνω
μοντέλο παίρνοντας την μορφή:

Εικόνα 12: επέκταση cloglog model,
πηγή: Survival of Firms in Crisis: Evidence from Antalya Tourism City

Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης έδειξαν ότι η επιβίωση των
επιχειρήσεων, εξαρτάται από τον κλάδο στον οποίο ανήκουν, την τοποθεσία και στην
γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, όταν η οικονομία μιας χώρας
βρίσκεται σε κρίση, αυτό έχει αρνητική επίδραση στην ζωή των επιχειρήσεων, με τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώνουν πιο εύκολα σε σύγκριση με τις μεγάλες.
Οι Amezcua, Grimes, Bradley και Winklud (2013) ασχολήθηκαν με την επίδραση που
έχουν οι χορηγήσεις μεγάλων χρηματικών ποσών στην επιβίωση των νέων
επιχειρήσεων. Τα δεδομένα της έρευνας προήλθαν από τις νέες επιχειρήσεις που
δημιουργήθηκαν στις ΗΠΑ κατά την χρονική περίοδο 1994-2007, οι οποίες ήταν 36,5
εκατομμύρια και μελετήθηκαν οι 2110. Για την οικονομετρική ανάλυση
χρησιμοποίησαν την διαδικασία, που δημιουργήθηκε από τους Blossfeld, Golsch, and
Rohwer (2007) , αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να συγκρίνουν μεταβλητές που
διαφέρουν στην κατανομή, όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση με τις χορηγίες καθώς
ταυτόχρονα χρησιμοποίησαν το μοντέλο του Cox και Snell. Τα αποτελέσματα της
οικονομετρικής ανάλυσης φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα:
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Εικόνα 18: σχέση χορηγήσεων και νέων επιχειρήσεων,
πηγή: Organizational Sponsorship and Founding Environments: A Contingency View on the Survival
of Business-Incubated Firms

Εικόνα 19: πρόβλεψη πιθανοτήτων για έξοδο των επιχειρήσεων,
πηγή: Organizational Sponsorship and Founding Environments: A Contingency View on the
Survival of Business-Incubated Firms

Τα συμπεράσματα της έρευνας ήταν ότι οι χορηγήσεις δεν εξασφαλίζουν σίγουρα την
επιβίωση των επιχειρήσεων, αλλά ούτε μειώνουν την πιθανότητα εξόδου. Η επιβίωση
των επιχειρήσεων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της χορηγίας.
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Οι Görg και Spaliara (2009) ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχουν οι
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες και οι εξαγωγές στην επιβίωση των επιχειρήσεων
της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η μεγαλύτερη επίπτωση που έχει η
οικονομική κρίση είναι το κλείσιμο των επιχειρήσεων, για να μπορέσουν να ¨σωθούν
οι επιχειρήσεις μπορούν να εξάγουν σε νέες αγορές ή να εκτελούν δραστηριότητες που
θα τις χαρακτηρίζουν χρηματοοικονομικά υγιείς. Τα δεδομένα για την πραγμάτωση της
μελέτης προέρχονται από την βάση δεδομένων «Amadeus» και «Zephyr», αξίζει να
αναφερθεί ότι τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Γαλλίας και του Ηνωμένου
Βασιλείου, διαφέρουν στα πλαίσια που χρησιμοποιούν για την ανάλυση της επιβίωσης
των επιχειρήσεων. Οι συνολικές επιχειρήσεις που παρατηρήθηκαν ήταν 26698 από το
Ηνωμένο Βασίλειο και 35966 από την Γαλλία, ενώ τις χώρισαν σε επιχειρήσεις οι
οποίες είναι market-based και bank-based.Για την οικονομετρική ανάλυση
χρησιμοποίησαν «probit model», βασισμένο στο θεωρητικό μοντέλο του Clementiκαι
Hopenhayn, το οποίο προβλέπει ότι η πιθανότητα επιβίωσης έχει θετική σχέση με το
μέγεθος και την ηλικία καθώς και ότι αυξάνεται με την αύξηση του κεφαλαίου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν συνεχώς
έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να επιβιώσουν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις, οι
οποίες βρίσκονται στα αρχικά στάδια εξαγωγής, ενώ οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν
εξάγουν καθόλου έρχονται αντιμέτωπες με μεγαλύτερη πιθανότητα εξόδου. Επίσης, η
μελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου είναι πιο «ευαίσθητες» σε
θέματα επιβίωσης σε σχέση με της Γαλλίας και αυτό οφείλεται στο ότι η οικονομία
βασίζεται περισσότερο στην αγορά. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η πιθανότητα επιβίωσης
των επιχειρήσεων, οι οποίες εξάγουν τα προϊόντα τους, εξαρτάται και από την
χρηματοοικονομική κατάσταση και το σύστημα της αγοράς στην οποία αναφέρονται.
Οι Villajos και Sotoca (2018) ερευνήσαν την επίδραση που έχει η καινοτομία στις
διακόσες topεπιχειρήσεις της Βρετανίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια
του 19ου και του 20ου αιώνα. Οι περισσότερες από αυτές, είχαν στόχο να επιβιώσουν
για πολλά χρόνια, αλλά μόνο λίγες το κατάφεραν και αυτό οφειλόταν στην επιτυχία
της λειτουργίας τους. Συλλέξαν τις επιχειρήσεις σύμφωνα με τις καινοτομίες, που είχαν
πραγματοποιήσει και τις κατέταξαν σύμφωνα με τους τύπους του Schumpeterian,
δηλαδή σε patented, non-patented, σε αυτές που εξήγαγαν τα προϊόντα τους και σε
αυτές που δραστηριοποιόντουσαν εγχώρια. Τα δεδομένα για να πραγματοποιηθεί η
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μελέτη συλλέχθηκαν από τις βιογραφίες των επιχειρήσεων, οι οποίες βρέθηκαν από το
«Dictionary of Business Biography» και επιλέχθηκαν σύμφωνα με το «επιχειρηματικό
τους αποτέλεσμα» και την συμβολή τους στην επιχειρηματική ηγεσία, συνολικά τα
δεδομένα αφορούσαν την χρονική περίοδο 1816-2013.

Εικόνα 20: είσοδος, έξοδος και ενεργές επιχειρήσεις 1816-2013,
πηγή: Innovation and business survival: A long-term approach

Για την οικονομετρική ανάλυση είχαν δημιουργήσει δύο μονάδες μέτρησης, την
«σημαντική» καινοτομία και την γενική πορεία της καινοτομίας στην επιχείρηση και
χρησιμοποίησαν δώδεκα μεταβλητές, οι οποίες σχετιζόντουσαν με τα χαρακτηριστικά
των επιχειρήσεων και την ηγεσία. Επίσης χώρισαν τις επιχειρήσεις σε
κατασκευαστικές και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Χρησιμοποιήσαν ένα probit
model, log-normalκατανομή και gammaκατανομή και σε κάποιες περιπτώσεις την
μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας. Για να επιβεβαιώσουν την άμεση σχέση μεταξύ
καινοτομίας και μακροζωίας χρησιμοποιήσαν τα residuals του Cox και Snel, τα οποία
έδωσαν τα παρακάτω αποτελέσματα:
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Εικόνα 21: αποτελέσματα από Cox-Snel residuals,
πηγή: Innovation and business survival: A long-term approach

Εικόνα 22: αποτελέσματα των Cox-Snel residuals,
πηγή: Innovation and business survival: A long-term approach

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, όλων των τύπων, οι οποίες
χαρακτηρίζονται από «σημαντική» καινοτομία αυξάνουν την πιθανότητα για επιβίωση.
Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν σύμφωνα με κάποιο σχέδιο,
φαίνεται να συμβάλλουν στην αύξηση της πιθανότητας της επιβίωσης τους, όμως αυτό
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δεν ισχύει για αυτές που παρέχουν υπηρεσίες. Τέλος οι καθοριστικοί παράγοντες της
επιβίωσης, μέγεθος και ηλικία επιβεβαιώθηκε πως παίζουν σημαντικό ρόλο και σε
αυτήν την περίπτωση.

5. ΡΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Καινοτομία γενικά ορίζεται ως η διαδικασία εισαγωγής νέων ιδεών στις επιχειρήσεις
και έχει ως αποτέλεσμα της την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων καθώς
και των κερδών της. Πιο συγκεκριμένα ο Joseph Schumpter, ως πρώτος οικονομολόγος
που ασχολήθηκε με αυτή την έννοια, υποστηρίζει πως υπάρχουν πέντε είδη
καινοτομίας τα οποία είναι:
•

Η εισαγωγή ενός νέος προϊόντος ή επέκταση του ήδη υπάρχοντος

•

Η εισαγωγή μιας καινοτόμα μεθόδου στην επιχείρηση

•

Η είσοδος σε μια νέα αγορά

•

Η εξέλιξη των πηγών εφοδιασμού πρώτων υλών

•

Οι αλλαγές στην οργανωτική δομή.

Η καινοτομία είναι δύσκολο να «μετρηθεί», εξαιτίας του μεγάλου εύρους των
δραστηριοτήτων που περιλαμβάνει. Μια προσπάθεια για τον προσδιορισμό της
καινοτομίας είναι να συγκρίνουν οι επιχειρήσεις τα αποτελέσματα με τα στοιχεία που
χρησιμοποιήθηκαν και τις περισσότερες φορές πραγματοποιείται με την βοήθεια της
λειτουργίας της Έρευνας & Ανάπτυξης, άλλος τρόπος είναι να προσδιοριστεί πόσο
πετυχημένη ήταν η εφαρμογή της καινοτομίας μέσω οικονομετρικής ανάλυσης. Επίσης
η επιτυχία της καινοτομίας μπορεί να προσδιορισθεί με την βοήθεια της γενικής
πορείας και λειτουργίας των επιχειρήσεων και συνήθως προσδιορίζεται μέσω της
αγοραίας αξίας και της παραγωγικότητας. Γενικά, η καινοτομία είναι ένας τομέας που
είναι δύσκολο να προσδιοριστεί και απαιτεί διαφορετική προσέγγιση από επιχείρηση
σε επιχείρηση.
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Για να μπορέσουμε να πούμε πως έγινε μια επιτυχημένη εφαρμογή της καινοτομίας
κατά μήκος της επιχείρησης θα πρέπει να ισχύουν τα παρακάτω:
•

Τα καινοτόμα προϊόντα, τα οποία θέλει να εισάγει μια επιχείρηση θα πρέπει να
υπερτερούν των προϊόντων, που έχει ήδη.

•

Η καινοτομία που θα εισάγει θα πρέπει να έρχεται σε συμφωνία με τις αξίες και
τα πιστεύω του καταναλωτικού κοινού.

•

Να δίνεται στον καταναλωτή, η δυνατότητα δοκιμής του νέου προϊόντος με
σκοπό να διαπιστώνουν οι εταιρίες εάν όντως ικανοποίει τις ανάγκες τους

•

Τα νέα προϊόντα θα πρέπει να είναι εύχρηστα και να συνοδεύονται με οδηγίες
χρήσης.

Εικόνα 13: διαδικασία καινοτομίας,
πηγή: The important of Innovation and its Crucial Role in Growth, Survival and Success of
Organizations
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Εικόνα 24: συστηματική προσέγγιση της καινοτομίας,
πηγή: The important of Innovation and its Crucial Role in Growth, Survival and Success of
Organizations

5.1.

ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συνήθως οι επιχειρήσεις καινοτομούν όταν βρίσκονται σε μια απειλούμενη θέση από
το εξωτερικό περιβάλλον κυρίως. Σε επιχειρηματικό επίπεδο οι απειλές σχετίζονται με
τον ανταγωνισμό που δέχονται οι επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες του κλάδου, την
αυξανόμενη διεθνοποίηση και παγκοσμιοποίηση, την σύναψη στρατηγικών συμμαχιών
και την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας. Ο συνεχής ανταγωνισμός που υπάρχει μεταξύ
τους, τους δημιουργεί την ανάγκη για αναζήτηση παραγόντων, οι οποίοι θα τους
εξασφαλίσουν την επιβίωση και σε αυτό το σημείο καθοριστικό παράγοντα παίζει η
τεχνολογία. Η έννοια της καινοτομίας σχετίζεται άμεσα με τις ικανότητες που παρέχει
στην επιχείρηση καθώς και αυτή με την σειρά της με το πώς θα της διαχειριστεί με
σκοπό την εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι Carmeli, Gelbard καιGefen (2010) ασχολήθηκαν με την σημασία που έχει η
καινοτομία στην λειτουργία της επιχείρησης και γενικά στην απόδοση της. Μελέτησαν
το πώς η επιχείρηση θα πρέπει να προσαρμόζει κατάλληλα την στρατηγική της και
αξιολόγησαν τα αποτελέσματα που είχε, όταν εφάρμοζε καινοτόμες ιδέες. Τα δεδομένα
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για την πραγματοποίηση της έρευνας προήλθαν από 117 επιχειρήσεις και ως γενικό
αποτέλεσμα είχαν πως η καινοτομία είναι αναγκαία για την γενική βελτίωση της
λειτουργίας αλλά και της απόδοσης των επιχειρήσεων και με την βοήθεια της
κατάλληλης στρατηγικής τις οδηγεί στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Οι Rao, Ahmad, Horsman και Kaptein-Russell (2001) ασχολήθηκαν με την σημασία
της καινοτομίας στον χώρο των επιχειρήσεων. Οι συχνές τεχνολογικές αλλαγές, η
εξέλιξη της μετάδοσης της πληροφορίας, η ανάπτυξη κεφαλαίου, η ανάπτυξη της
λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης καθώς και οι συνεχώς καταρτισμένοι εργαζόμενοι,
δημιουργούν ένα έντονο κλίμα ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, που καθιστά την
καινοτομία απαραίτητο εργαλείο απόκτησης. Αυτό το φαινόμενο γίνεται ακόμη πιο
έντονο για τις επιχειρήσεις που εξάγουν τα προϊόντα τους σε ξένες αγορές, η
συγκεκριμένη έρευνα ασχολείται με τις επιχειρήσεις του Καναδά, οι οποίες έχουν
κύριο ανταγωνιστή τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ. Κύριος στόχος της μελέτης είναι να
εξηγήσει την άμεση σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην παραγωγή και την καινοτομία,
για να το πετύχουν αυτό σύγκριναν στοιχεία από επιχειρήσεις της Ευρώπης και της
Αμερικής, τα οποία προερχόντουσαν από τις λειτουργίες που λαμβάνουν χώρα μέσα
στις επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας διαφορετικό είδος καινοτομίας. Τα αποτελέσματα
της μελέτης έδειξαν πως η καινοτομία είναι αναγκαίο στοιχείο για την παραγωγική
δυναμικότητα των επιχειρήσεων καθώς σημαντικό ρόλο παίζει στην λειτουργία της
Έρευνας και Ανάπτυξης.
Οι Tohidi και Jabbari (2012) μελέτησαν τον ρόλο που παίζει η καινοτομία, στην
εξέλιξη και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η καινοτομία στο ανθρώπινο κεφάλαιο
είναι εφαρμόσιμη και ξεκινά από το προϊόν μέχρι την εφαρμογή της στον τρόπο
εκτέλεσης της εργασίας. Το να παράγει μια επιχείρηση ένα καινούργιο προϊόν και να
προσελκύει καινούργιους πελάτες είναι εύκολο, το θέμα είναι να καταφέρει να
διατηρήσει αυτή την επιτυχία και αυτό το καταφέρνει κυρίως μέσω της καινοτομίας
και των δραστηριοτήτων της. Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αποδείξει την
σημασία που έχει η καινοτομία για τις επιχειρήσεις και την πορεία τους. Η καινοτομία
ανήκει στα πιο πολύπλοκα θέματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σήμερα,
γιατί απαιτεί την συνεχή προσαρμογή και ενημέρωση τους, αλλά αποτελεί το κλειδί
για την επιτυχία τους. Η καινοτομία δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, το οποίο το
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υιοθετούν οι επιχειρήσεις για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά είναι μια
διαδικασία, η οποία διατηρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάθε επιχείρηση, θα
έπρεπε να εφαρμόζει καινοτόμα διαδικασία, από την στιγμή που εισάγει το προϊόν στην
αγορά, έτσι ώστε να είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τις ανταγωνίστριες.

5.2.

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Utterback (1994) ασχολήθηκε με το πώς η καινοτομία μεταβάλει τις επιχειρήσεις,
προτείνοντας ένα στρατηγικό μοντέλο με σκοπό την προσαρμογή των επιχειρήσεων
στις δυνάμεις της αγοράς. Καταλαβαίνοντας και υιοθετώντας την καινοτομία είναι
σημαντικό για τον ανταγωνισμό καθώς και για την αύξηση της ζήτησης προϊόντων
υψηλού κόστους. Για να πραγματοποιηθεί η μελέτη, εξέτασαν ένα εύρος διαφορετικών
μεταξύ τους επιχειρήσεων, πιο συγκεκριμένα από επιχειρήσεις που κύριο προϊόν τους
ήταν η τυπογραφία μέχρι επιχειρήσεις που ασχολούνταν με πυρακτώσεις. Για να γίνει
πιο εύκολη η ανάλυση χώρισαν τις επιχειρήσεις ανάλογα με το είδος τους είτε σε
οργανικές είτε σε μηχανικές. Η μελέτη έδειξε πως οι επιχειρήσεις που είναι καινοτόμες
τείνουν να γίνονται πιο συντηρητικές και αμυντικές, όταν η αγορά επεκτείνεται πέρα
από την «συνηθισμένη» ιδέα τους, αυτό είναι και το σημείο το, οποίο δυσκολεύει και
την λειτουργία τους. Οι επιχειρήσεις που κατατάσσονται στις οργανικές, λειτουργούν
μέσα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον και αυτό καθιστά σημαντικό τα άτομα που
απαρτίζουν την επιχείρηση να πραγματοποιούν συνεχείς προσαρμογές μέσα σε μια
περιορισμένη ιεραρχία, καθοριστικό ρόλο σε αυτή την περίπτωση παίζει η επικοινωνία.
Από την άλλη πλευρά, οι μηχανικές επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από «συνέχεια»,
κάτι το οποίο βοηθάει άμεσα στην εφαρμογή καινοτομίας. Η υιοθέτηση της
καινοτομίας είναι αναπόφευκτη για όλες τις επιχειρήσεις, για αυτό το καλύτερο που
μπορούν να κάνουν οι μάνατζερ είναι να βρουν ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στα
καινοτόμα και «παραδοσιακά» προϊόντα.
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Οι Faria και Mendonca (2011) ασχολήθηκαν με την μελέτη της σχέσης της καινοτομίας
και της λειτουργίας των επιχειρήσεων, πιο συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με την
επίδραση που έχει η εισαγωγή νέων προϊόντων στα κέρδη των επιχειρήσεων. Για να
μπορέσουν να προσδιορίσουν την σχέση αυτή, χρησιμοποίησαν δεδομένα από δύο
επιστημονικές έρευνες την «third Community Innovation Survey» και «Portuguese
Quadros de Pessoal». Η πρώτη έρευνα περιέχει πληροφορίες σχετικά με την
συμπεριφορά και την αντίδραση των επιχειρήσεων απέναντι στην καινοτομία και η
δεύτερη περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις που έχουν οι καινοτόμες
δραστηριότητες στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Η βάση δεδομένων και των δύο
πηγών αποτελείται κυρίως από κατασκευαστικές επιχειρήσεις κατά την χρονική
περίοδο 1985-2003. Για να πραγματοποιηθεί πιο εύκολα η μελέτη χώρισαν τις
επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες, η πρώτη περιλάμβανε επιχειρήσεις μικρού μεγέθους
με 50 εργαζόμενους και κάτω και η δεύτερη μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις με
τουλάχιστον 50 εργαζομένους. Η οικονομετρική ανάλυση της μελέτης βασίστηκε στην
λειτουργία παραγωγής Cobb-Douglas. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η επίδραση της
καινοτομίας στις επιχειρήσεις και στα κέρδη φαίνεται τις περισσότερες φορές μετά από
τρία χρόνια, αυτό φάνηκε για τις μικρές επιχειρήσεις τις οποίες τις βοηθάει να
αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο για τις νέες
επιχειρήσεις.
Οι Vega-Jurado, Gutiérrez-Gracia, Fernández-de-Lucio και Manjarrés-Henríquez
(2008), ασχολήθηκαν με το πώς οι εξωτερικοί και οι εσωτερικοί παράγοντες των
επιχειρήσεων επηρεάζουν την καινοτομία της παραγωγής των προϊόντων.
Χρησιμοποίησαν τρία οικονομετρικά μοντέλα με σκοπό να καθορίσουν τους
παράγοντες και τις επιδράσεις τους, πώς συνδέονται μεταξύ τους καθώς και τις
αλληλεπιδράσεις τους. Τα δεδομένα για την έρευνα προήλθαν από 6094
κατασκευαστικές επιχειρήσεις και τα περισσότερα στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν από
«the Spanish Survey of Technological Innovation 2000». Για την οικονομετρική
ανάλυση της μελέτης χρησιμοποιήθηκαν το μοντέλο του Cronbach για τον
προσδιορισμό των εσωτερικών παραγόντων, ANOVA και Scheffes έλεγχοι για τον
βαθμό καινοτομίας που υιοθετεί η κάθε επιχείρηση και στο τελικό στάδιο εφάρμοσαν
παλινδρόμηση. Τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνονται στις παρακάτω εικόνες:
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Εικόνα 25: εσωτερική αξιοπιστία συντελεστών για σύνθετες μεταβλητές,
πηγή: The effect of external and internal factors on firms’ product innovation

Εικόνα 26: ANOVA και Scheffe's test για την σύγκριση του βαθμού καινοτομίας,
πηγή: The effect of external and internal factors on firms’ product innovation

Τα συμπεράσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο κύριος παράγοντας για την υιοθέτηση της
καινοτομίας είναι η ανάπτυξη της λειτουργίας της Έρευνας & Ανάπτυξης. Τέλος
κατέληξαν ότι οι τεχνολογικοί παράγοντες, οι οποίοι προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον της εταιρίας δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο στην καινοτομία της
παραγωγής.
Οι Pellegrino, Piva και Vivarelli (2012) ασχολήθηκαν με την μελέτη των πηγών
καινοτομίας, των νέων επιχειρήσεων και πώς αυτές επηρεάζουν την γενικότερη δομή
της αγοράς, για παράδειγμα οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ που υιοθέτησαν την καινοτομία
και κατάφεραν να επιβιώσουν, επηρέασαν θετικά την αγορά αυξάνοντας τις ταμειακές
ροές ενώ οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις της Ευρώπης που υιοθέτησαν την
καινοτομία οδηγήθηκαν σε πρόωρη αποτυχία. Περιορίστηκαν στις επιχειρήσεις, οι
οποίες λειτουργούσαν για λιγότερο από 8 χρόνια. Υπάρχουν διάφορες πηγές
καινοτομίας στα επίπεδα της επιχείρησης, για παράδειγμα, στον τεχνολογικό τομέα,
εξωτερική και εσωτερική λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης. Μελέτησαν
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συγκεκριμένα την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης
καθώς και την υιοθέτηση της εξωτερικής τεχνολογίας και πώς τα αποτελέσματα των
νέων επιχειρήσεων διαφέρουν από αυτά των ήδη υπαρχουσών, επικεντρώθηκαν,
λοιπόν, σε επιχειρήσεις που ήταν υψηλής τεχνολογίας. Τα δεδομένα της μελέτης
συλλέχθηκαν από 2713 καινοτόμες νέες επιχειρήσεις της Ιταλίας. Για να
πραγματοποιηθεί η οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποίησαν control variables, οι
οποίες ήταν οι εξής:
•

Ο ανταγωνισμός που είχαν να αντιμετωπίσουν οι νέες επιχειρήσεις

•

Η επιχείρηση ανήκει σε μια ευρύτερη επιχειρησιακή ομάδα, έτσι έχει πιο
εύκολη πρόσβαση στην καινοτομία

•

Παρέχεται στην επιχείρηση η υποστήριξη της πολιτείας, σχετικά με την
καινοτομία

•

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν σε μια συμφωνία σχετικά με τα καινοτόμα
αποτελέσματα που θα δημιουργήσουν

•

Η προσβασιμότητα που έχουν σε εργαλεία για να δημιουργήσουν κάτι
καινοτόμο.

Χώρισαν την μεταβλητή της καινοτομίας σε input και output, καθώς χρησιμοποιήσαν
τα Pavitt’s dummies για να δημιουργηθεί η εξίσωση:

Εικόνα 14: εξίσωση οικονομετρικής ανάλυσης,
πηγή: YOUNG FIRMS AND INNOVATION:A MICROECONOMETRIC ANALYSIS

Τα αποτελέσματα οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι η λειτουργία της Έρευνας &
Ανάπτυξης, η οποία λαμβάνει μέρος στο εσωτερικό της επιχείρησης η οποία συμβάλει
στην εισαγωγή καινοτομίας και στις «ώριμες» αλλά και στις νέες επιχειρήσεις, ωστόσο
η καινοτομία στις νέες επιχειρήσεις εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τεχνολογικές
αλλαγές που συμβαίνουν στο εξωτερικό περιβάλλον τους καθώς αυτές που
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό δεν παίζουν καθοριστικό ρόλο.
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Οι Tsvetkova, Thill και Strumsky (2014) ασχολήθηκαν με την επίδραση που έχει η
υιοθέτηση της καινοτομίας στην επιβίωση των επιχειρήσεων. Πολλές επιχειρήσεις
«βγαίνουν» από τον κλάδο μετά την πάροδο των πέντε χρόνων, χωρίς αυτό να σημαίνει
απαραίτητα αποτυχία, τις περισσότερες περιπτώσεις είναι κατά επιλογή ή μετά από
απόφαση συγχώνευσης ή εξαγοράς. Έτσι αποφάσισαν να εξηγήσουν πως τα
χαρακτηριστικά του εσωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων αλλά και η αγορά
σε συνδυασμό με την καινοτομία επηρεάζουν την πιθανότητα επιβίωσης. Η μελέτη
επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με προϊόντα τεχνολογίας ή
υπολογιστών και στόχος τους είναι να παράγουν νέα δεδομένα για την αγορά έτσι ώστε
να οδηγηθεί στην εξέλιξη. Τα δεδομένα της μελέτης αφορούσαν επιχειρήσεις της
Αμερικής κατά την χρονική περίοδο 1992-2008, η κύρια πηγή της μελέτης ήταν «The
National Establishment Time Series», με κατάλληλες προσαρμογές το τελικά δείγμα
της μελέτης αποτελούταν από 1803 επιχειρήσεις. Για την οικονομετρική ανάλυση
χρησιμοποίησαν διάφορους παραμέτρους που επηρεάζουν την επιβίωση των
επιχειρήσεων καθώς βασίστηκαν και στην κατανομή εξόδου. Σημαντικό ρόλο για την
διεξαγωγή συμπερασμάτων έπαιξαν και τα παρακάτω γραφήματα:

Εικόνα 28: γράφημα επιχειρήσεων που επιβίωσαν,
πηγή: Metropolitan innovation, firm size, and business longevity in a U.S. high-tech industry
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Εικόνα 15:κατανομή εξόδου,
πηγή: Metropolitan innovation, firm size, and business longevity in a U.S. high-tech industry

Με σκοπό την διευκόλυνση της μελέτης χώρισαν τις επιχειρήσεις σε κατηγορίες, η
πρώτη περιλάμβανε τις επιχειρήσεις που αποτελούταν από 1-3 εργαζομένους, η
δεύτερη από αυτές που αποτελούταν από 1-9 και η τρίτη αποτελούταν από
επιχειρήσεις, που ο αριθμός εργαζομένων ξεπερνούσε το 25. Τα αποτελέσματα έδειξαν
πως υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ καινοτομίας και επιβίωσης για την πρώτη
κατηγορία των επιχειρήσεων. Η αρνητική σχέση αυτή μειώνεται καθώς το μέγεθος της
επιχείρησης αυξάνεται, πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις που αποτελούνται από 4-9
εργαζομένους, αλλά βρίσκονται σε αρχικό στάδιο είναι πιο ευαίσθητες στην επιβίωση
όταν υιοθετούν καινοτομία σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν
περισσότερους από 9 εργαζομένους.
Οι Gkypali, Rafailidis και Tsekouras ασχολήθηκαν με την μελέτη της κατεύθυνσης της
σχέσης μεταξύ της καινοτομίας και των εξαγωγών και πώς αυτές επηρεάζουν την
πορεία

και

την

επιβίωση

των

επιχειρήσεων.

Επιχειρήσεις,

οι

οποίες

δραστηριοποιούνται σε μικρές περιφερειακές οικονομίες, όπως είναι της Ελλάδας,
αντιμετωπίζουν έντονα το φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και της τεχνολογικής
αλλαγής. Αυτοί οι παράγοντες συνθέτουν ένα σύνθετο και ασταθές περιβάλλον για τις
επιχειρήσεις και να καταφέρουν να αναπτυχθούν και να επιβιώσουν είναι απαραίτητη
η καινοτομία. Οι επιχειρήσεις οι οποίες συνδυάζουν καινοτομικές και εξαγωγικές
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δραστηριότητες είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση
με τις υπόλοιπες, λειτουργώντας έτσι καλύτερα και εξασφαλίζοντας κατά ένα μέρος
την επιβίωση τους. Σημαντικό ρόλο, σε αυτές τις δραστηριότητες, παίζει οι παράγοντες
της ηλικίας, του μεγέθους, της γνώσης και του κεφαλαίου. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν
από το «Greek Observatory of R&D Active firms» και αφορούν την
χρηματοοικονομική λειτουργία και απόδοση των κατασκευαστικών ελληνικών
επιχειρήσεων κατά την χρονική περίοδο 2001-2010. Οι πληροφορίες αυτές συνολικά
εμπεριέχουν 300 επιχειρήσεις και επικεντρώνονται κυρίως στην λειτουργία της
Έρευνας & Ανάπτυξης. Για την οικονομετρική ανάλυση χώρισαν τις επιχειρήσεις σε
δύο κατηγορίες ανάλογα με την ηλικία τους, στις παλιές και τις καινούργιές, έχοντας
εξισορροπημένες τις δραστηριότητες της καινοτομίας και των εξαγωγών και για να
διεξάγουν

συμπεράσματα

χρησιμοποιήσαν

τρία

διαφορετικά

είδη

matrix

συνδιακυμάνσεων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι δραστηριότητες έχουν διαφορετικά
αποτελέσματα στην επιβίωση και στην λειτουργία των επιχειρήσεων, ανάλογα με την
ηλικία, ενώ η λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης έχει άμεση και έμμεση επίδραση,
σε οποιαδήποτε ηλικία.
Οι Cefis και Marsili (2018) εξέτασαν πώς οι καινοτομικές δυνατότητες των
επιχειρήσεων επηρέασαν την πιθανότητα επιβίωσης τους κατά την διάρκεια και μετά
την παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε την χρονική περίοδο 2007-2008.
Απρόσμενα γεγονότα, όπως η οικονομική κρίση δημιουργούν αφιλόξενα και
επικίνδυνα περιβάλλοντα για τις επιχειρήσεις, οδηγώντας τις προς την επιβίωση ή όχι.
Η άμεση επίδραση της είναι ότι περιορίζει την ρευστότητα τους καθώς και τις πηγές
εφοδιασμού, μειώνοντας έτσι την πιθανότητα για επιβίωση. Τα δεδομένα για την
πραγματοποίηση της έρευνας προήλθαν από την «Community Innovation Survey» και
αφορούσαν συνολικά 2329 επιχειρήσεις της Ολλανδίας κατά την χρονική περίοδο
2001-2006. Για να προσδιορίσουν την διαφορά των αποτελεσμάτων στην πιθανότητα
επιβίωσης χώρισαν τις επιχειρήσεις στις εξής κατηγορίες, η πρώτη αφορούσε την
χρονική διάρκεια πριν την κρίση από το 2001 έως το 2006, η δεύτερη την οικονομική
κρίση από το 2007 έως το 2010 και η Τρίτη αναφερόταν στην περίοδο «ανάρρωσης»
από το 2011 έως το 2015. Για την οικονομετρική ανάλυση χρησιμοποίησαν τέσσερις
διαφορετικούς τύπους καινοτομίας:
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1) Την καινοτομία που αφορούσε το προϊόν, μπορεί να ήταν η εισαγωγή
ενός νέου ή σημαντική βελτίωση του ήδη υπάρχοντος
2) Καινοτομία που αναφερόταν στην παραγωγική διαδικασία και συνήθως
αφορούσε μια τεχνολογική βελτίωση ή μείωση κόστους
3) Καινοτομία του μάρκετινγκ, αφορούσε μια αλλαγή στην εμφάνιση των
προϊόντων
4) Οργανωτική καινοτομία, που ήταν μια αλλαγή στο πώς λειτουργεί η
επιχείρηση.
Στην συνέχει ακολουθώντας την μελέτη του Rodríguez (2005) βασίστηκαν σε ένα
hazardμοντέλο καθώς επίσης και στο μοντέλο του Kaplanκαι Meier.

Για την

ολοκλήρωση της οικονομετρικής μελέτης χρησιμοποίησαν και piecewise exponential
μοντέλο, το οποίο συνδεόταν με τον χρόνο επιβίωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες πραγματοποίησαν καινοτομίες μέσα στα πρώτα
δύο χρόνια λειτουργίας τους, επωφελήθηκαν αυξάνοντας τον χρόνο διάρκειας της
επιβίωσης τους, μετά την οικονομική κρίση, αυτό το φαινόμενο συνδεόταν και με το
είδος της καινοτομίας, περισσότερα θετικά αποτελέσματα είχαν αυτές που
πραγματοποιήσουν καινοτομικές πράξεις στην παραγωγική διαδικασία, παρά στην
οργανωτική δομή. Τέλος, μέσα από την έρευνα απέδειξα ότι για την επιβίωση των
μικρών και νέων επιχειρήσεων, είναι η σημαντική η στήριξη των πολιτικών φορέων
για την ανάπτυξη της απορροφητικής τους ικανότητας, κατά την διάρκεια οικονομικών
κρίσεων.
Οι Buddelmeyer, Jensen και Webster (2006) ασχολήθηκαν με τον καθορισμό της
σχέσης μεταξύ της καινοτομίας και της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Πολλές έρευνες
πριν από αυτή ερχόντουσαν σε σύγκρουση δείχνοντας πως υπάρχει είτε θετική είτε
αρνητική σχέση μεταξύ επιβίωσης και καινοτομίας και αυτό οφειλόταν στη σύγχυση
μεταξύ καινοτόμου κεφαλαίου και επενδύσεων. Τα δεδομένα για την πραγματοποίηση
της μελέτης προήλθαν από 290.000 επιχειρήσεις της Αυστραλίας κατά την χρονική
περίοδο 1997-2003, επίσης χρησιμοποιήθηκε ένα δείγμα επιχειρήσεων της οικονομίας
της Αυστραλίας, το οποία εστιάζει στην επίδραση που έχουν οι εσωτερικές λειτουργίες
των επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την καινοτομία πάνω στην πιθανότητα επιβίωσης
τους. Για την οικονομετρική ανάλυση δημιούργησαν panel data και χρησιμοποίησαν
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ένα piecewise-constantεκθεσιακού βαθμού κινδύνου για να καθορίσουν την ακριβή
σχέση μεταξύ καινοτομίας και επιβίωσης, που είναι το παρακάτω:

Εικόνα 16: piecewise-constant exponential model
πηγή: Innovation and the Determinants of Firm Survival

και τους οδήγησε στα εξής αποτελέσματα:

Εικόνα31: results of hazard function
πηγή: Innovation and the Determinants of Firm Survival

Οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα ότι οι επενδύσεις, οι οποίες αφορούν την καινοτομία
αυξάνουν την πιθανότητα εξόδου από τον κλάδο των επιχειρήσεων σε αντίθεση με το
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κεφάλαιο της καινοτομίας το οποίο οδηγεί σε μια θετική σχέση ανάμεσα στην
καινοτομία και την επιβίωση.
Η Tung (2012) ασχολήθηκε με την μελέτη της επίδρασης που έχει η καινοτομία των
προϊόντων στην απόδοση και λειτουργία της επιχείρησης. Για τον προσδιορισμό των
συμπερασμάτων χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αποτελούταν από
ποιοτικές και ποσοτικές τεχνικές και απαντήθηκε από τους μάνατζερ 45 επιχειρήσεων
της νοτιοδυτικής Βραζιλίας. Η μελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες εφαρμόζουν
συνεχώς καινοτομίες στα προϊόντα τους είναι πιο ικανές να ανταποκρίνονται σε
ευρύτερες απαιτήσεις καταναλωτών κερδίζοντας έτσι την εμπιστοσύνη τους. Το θέμα
με τις επιχειρήσεις, οι οποίες καινοτομούν πιο νωρίς είναι ότι βιώνουν την
μονοπωλιακή δύναμη για λίγο καιρό μέχρι να ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες
επιχειρήσεις, έτσι στο αρχικό στάδιο τα κέρδη τους βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. Ως
γενικό συμπέρασμα της μελέτης είναι πως η καινοτομία είναι απαραίτητο στοιχείο για
την βελτίωση της λειτουργίας τον επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση της επιβίωσης τους.
Οι Roper και Xia (2014) ασχολήθηκαν με την μελέτη των στρατηγικών αποφάσεων
που σχετίζονται με την καινοτομία και πώς αυτές επηρεάζουν την σχέση καινοτομίας
και επιβίωσης. Κάποιες φορές λαμβάνοντας καινοτόμες αποφάσεις, οι οποίες
εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο μπορεί να οδηγήσουν στην αποτυχία μια επιχείρηση ενώ
από την άλλη πλευρά μια πιο σταδιακή εφαρμογή της καινοτομίας μπορεί να αυξήσει
την πιθανότητα επιβίωσης. Η καινοτομία μαζί με τον συνδυασμό άλλων
δραστηριοτήτων, μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση της πίεσης του ανταγωνισμού για
κάποιες επιχειρήσεις ενώ άλλες μπορεί να τις βοηθήσει να αποκτήσουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα. Οι μελετητές ασχολήθηκαν με τις εξωτερικές πηγές καινοτομίας και πώς
αυτές επηρεάζουν την επιβίωση, πώς η δημόσια υποστήριξη για καινοτομία συμβάλλει
στην επιβίωση και πώς η χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία ενισχύει την
απόδοση της καινοτομίας, επιδρά στην επιβίωση. Τα δεδομένα για την έρευνα
προήλθαν από την επιστημονική έρευνα με όνομα «Third UK Community Innovation
Survey», η οποία καλύπτει τις καινοτόμες δραστηριότητες των επιχειρήσεων για τις
χρονιές 1998-2000 και επίσης εμπεριέχει πληροφορίες σχετικά με την επιβίωση από
την βάση δεδομένων «FAME» για την χρονική περίοδο 2000-2008, συνολικά οι

65

επιχειρήσεις ήταν 6.528. Για την οικονομετρική ανάλυση βασίστηκαν στο μοντέλο του
Cox, τρέχοντας παλινδρόμηση σε αυτό καθώς και σεprobitμοντέλο.

Εικόνα 17: μοντέλο του Cox,
πηγή: Innovation, innovation strategy and survival

Εικόνα 18: regressors in Cox model,
πηγή: Innovation, innovation strategy and survival

Επίσης, σε κάθε μοντέλο συμπεριλήφθηκαν control variables, οι οποίες συσχετίζονται
με το μέγεθος, την ηλικία, την θέση του οργανισμού και την αγορά στην οποία ανήκει
η επιχείρηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα πνευματικά δικαιώματα της καινοτομίας
έχουν πολύ λίγη έως και καθόλου επίδραση στην σχέση επιβίωσης και καινοτομίας, οι
επιχειρήσεις, οι οποίες λαμβάνουν δημόσια υποστήριξη για την εφαρμογή καινοτόμων
δραστηριοτήτων έχουν 2,7% περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν σε σύγκριση με
τις υπόλοιπες. Τέλος η σχέση καινοτομίας-επιβίωσης, επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό
όταν εφαρμόζεται κάποια καινοτομική πράξη στα προϊόντα και στις υπηρεσίες, παρά
στην παραγωγική διαδικασία.
Οι Pierre και Mingqian (2013) ερεύνησαν εάν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της
προσπάθειας για καινοτομία και του καινοτόμου αποτελέσματος και πώς αυτά τα δύο
συνδέονται με την επιβίωση της επιχείρησης. Μια πρώτη εξέταση έδειξε πώς οι
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επενδύσει και αναπτύξει την λειτουργία της Έρευνας &
Ανάπτυξης, αυξάνουν την πιθανότητα επιβίωσης σε σύγκριση με τις υπόλοιπες. Για
την διεξαγωγή της μελέτης χρησιμοποίησαν δεδομένα από 100000 επιχειρήσεις της
Κίνας κατά την χρονική περίοδο 2000-2006, οι οποίες είχαν δύο χαρακτηριστικά, οι
πωλήσεις τους ξεπερνούσαν τα πέντε εκατομμύρια γιεν και είχαν μεγάλη γεωγραφική
έκταση. Οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις είχαν IDκαι θεώρησαν στην
ανάλυση πως παύουν να υπάρχουν, όταν εξαφανίζεται το ID. Η οικονομετρική
ανάλυση τους βασίστηκε στο PH Cox model και στην ανάπτυξη ενός log-log μοντέλου
το οποίο αποτελούταν από time-varying επεξηγηματικές μεταβλητές ελέγχοντας για
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individual heterogeneity. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, οι
οποίες καινοτομούν έχουν την τάση να επιβιώνουν για περισσότερο χρονικό διάστημα
και αυτό εξαιτίας της καινοτομίας, η οποία προέρχεται από την λειτουργία της Έρευνας
& Ανάπτυξης και όχι εξαιτίας των καινοτόμων προϊόντων. Από την άλλη μεριά όμως
η «υπερβολική» καινοτομία στην λειτουργία της Έρευνας & Ανάπτυξης και στα
προϊόντα αυξάνει την πιθανότητα εξόδου των επιχειρήσεων, διότι αυξάνεται ο
κίνδυνος. Η επιβίωση των επιχειρήσεων έχει κυκλικό χαρακτήρα και διαφέρει από
γεωγραφική περιοχή σε γεωγραφική περιοχή, καθώς διαφέρει ανάλογα και με την
ιδιοκτησία. Η επιχειρήσεις που είναι state-ownedαντιμετωπίζουν περισσότερο κίνδυνο
όταν καινοτομούν σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι privately-owned.
Οι Fernandes και Paunov (2012) ασχολήθηκαν με την μελέτη της καινοτομίας και αν
τελικά εκθέτει τις επιχειρήσεις σε ρίσκο επιβίωσης. Η μελέτη αυτή συμβάλει στην
γενικότερη εμπειρική έρευνα πάνω στην σχέση της καινοτομίας και των
επιχειρησιακών και προσπαθούν να εντοπίσουν τα καινοτόμα χαρακτηριστικά μέσα
από επιχειρηματικά δυναμικά μοντέλα, κάτι το οποίο δίνει πλεονέκτημα στην μελέτη
έναντι των άλλων, που είχαν βασιστεί σε μετρήσεις της καινοτομίας. Επίσης οι
μετρήσεις για την διεξαγωγή της μελέτης βασίστηκαν και στα νέα προϊόντα, τα οποία
μπορεί να είναι καινούργια στις κατασκευαστικές επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι
καινούργια στον υπόλοιπο κόσμο, μπορεί κάποιες μετρήσεις καινοτομιών από αυτές
να θεωρούνται μικρές, αλλά για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων παίζουν σημαντικό
ρόλο. Τα δεδομένα για την έρευνα προήλθαν από κατασκευαστικές εταιρίες της Χιλής
κατά

την

χρονική

περίοδο

1996-2006.

Για

την

οικονομετρική

ανάλυση

χρησιμοποιήθηκε μοντέλου κινδύνου σε συνδυασμό με το μοντέλο του Coxβασισμένα
στο χρόνο και στόχο είχαν τον εντοπισμό μεταβλητών, οι οποίες δεν είχαν παρατηρηθεί
και χαρακτηρίζονταν από ετερογένεια, για να μπορέσουν να διεξάγουν συμπεράσματα
έτρεξαν παλινδρόμηση στο μοντέλο που ανέπτυξαν. Τα αποτελέσματα της έρευνας
έδειξαν ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες εφαρμόζουν καινοτομίες χαρακτηρίζονται από
περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης, Παρά όλα αυτά ο κίνδυνος της καινοτομίας
παίζει σημαντικό ρόλο στην επιβίωση, για αυτό οι επιχειρήσεις, οι οποίες διατηρούν
τις γραμμές των προϊόντων τους διαφοροποιημένες «ζουν» περισσότερο σε σύγκριση
με τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μια γραμμή προϊόντος. Τέλος οι επιχειρήσεις, οι
οποίες οδηγούνται στην αύξηση της πιθανότητας επιβίωσης, εφαρμόζοντας
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καινοτομίες είναι αυτές που έχουν να ανταγωνιστούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν
χαρακτηρίζονται

από συνεχείς αλλαγές, για παράδειγμα επιχειρήσεις που

επικεντρώνονται σε προϊόντα τεχνολογίας υποχρεούται να εφαρμόζουν τις
καινοτομίες, χωρίς αυτό να αυξάνει την πιθανότητα επιβίωσης τους, αφού και οι
ανταγωνιστές θα κάνουν ακριβώς το ίδιο.
Οι Hyytinen, Pajarinen και Rouvinen (2015) ασχολήθηκαν με την σχέση μεταξύ της
καινοτομίας και των start-upεπιχειρήσεων. Από την μια μεριά υπάρχει η άποψη πως η
καινοτομία βελτιώνει την λειτουργία των start-up, οδηγώντας τους στην επιβίωση ενώ
από την άλλη πλευρά υποστηρίζουν πως η καινοτομία έχει αρνητικό ρόλο στην
επιβίωση τους, αυξάνοντας τον κίνδυνο. Πολλές θεωρίες υποστηρίζουν πως υπάρχει
θετική σχέση μεταξύ καινοτομίας και επιβίωσης, απόκτησης ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος και γενική βελτίωση των επιχειρησιακών λειτουργιών .Ωστόσο
υπάρχουν θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες υποστηρίζουν το ακριβώς αντίθετο, ότι
η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την αποτυχία των νέων επιχειρήσεων, λόγω του
αυξημένου κινδύνου και των μικρών αποδόσεων. Οι μελετητές προσπάθησαν να
χωρίσουν τις επιχειρήσεις σε δύο κατηγορίες «bias», σε αυτές που ακολούθησαν την
καινοτόμα πορεία που έπραξε κάποια επιχείρηση πριν από αυτούς και ονομάστηκαν
survivorship of firms και σε αυτές που είναι «υπό-επιχειρήσεις», επιχειρήσεων που
εισέρχονται

σε

μια

νέα

αγορά,

βασιζόμενες

σε

μια

νέα

ιδέα

και

ονομάστηκαν«survivorship of ideas». Για να μπορέσουν να αποδείξουν ποια άποψη
είναι σωστή χρησιμοποίησαν δεδομένα από επιστημονικές μελέτες, οι οποίες περιείχαν
πληροφορίες για start-upεπιχειρήσεις της Φιλανδίας. Η πρώτη μελέτη αναφερόταν σε
385 επιχειρήσεις, κατά το έτος 2003 ενώ η δεύτερη σε 780 κατά το έτος 2005, συνολικά
στην μελέτη αυτή υπήρχαν 1165 start-up. Η οικονομετρική ανάλυση βασίστηκε σε ένα
Standard probit model, το οποίο αναφερόταν στην πιθανότητα επιβίωσης και
επαναλαμβανόταν για 3 χρόνια και είχε τα εξής αποτελέσματα:
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Εικόνα 19: αποτελέσματα probit model,
πηγή: Does innovativeness reduce startup survival rates?

Εικόνα 20: πιθανότητα επιβίωσης σύμφωνα με την καινοτομία,
πηγή: Does innovativeness reduce startup survival rates?

Τα συμπεράσματα της έρευνας έρχονται σε συμφωνία περισσότερο με την δεύτερη
άποψη, όταν οι start-upεπιχειρήσεις τα τρία πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους
εφαρμόζουν καινοτομίες συνεχώς, έρχονται αντιμέτωπες με μεγάλο ρίσκο, οδηγώντας
τους έτσι στην αύξηση της πιθανότητας εξόδου.
Οι Askun και Bakoglu (2010) ασχολήθηκαν με την εξερεύνηση των καινοτόμων
χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων, τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο για την
επιβίωση τους. Υπάρχουν διάφορες μελέτες, που προσπαθούν να εξηγήσουν ποιο
χαρακτηριστικό είναι πιο σημαντικό για την επιβίωση των επιχειρήσεων, όπως για
παράδειγμα πολλοί έχουν κάνει έρευνες σχετικά με το μέγεθος και την ηλικία. Στη
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συγκεκριμένη ασχολούνται με τα είδη της καινοτομίας και αν είναι λόγος για μια
μακροχρόνια επιτυχία και επιβίωση των επιχειρήσεων. Τα στοιχεία για την μελέτη
αυτή προέρχονται από την Henokiens, είναι μια αλυσίδα επιχειρήσεων με 15 στην
Ιταλία, 12 στην Γαλλία, 3 στην Γερμανία, 1 στην Ιρλανδία, 5 στην Ιαπωνία, 1 στο
Βέλγιο και 2 στην Ελβετία, επιλέχθηκε γιατί είναι μια αλυσίδα η οποία έχει επιβιώσει
μακροχρόνια. Για να γίνει πιο εύκολη η ανάλυση, χώρισαν την καινοτομία σε
διάφορους τύπους και τα αποτελέσματα φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:

Εικόνα 21: τύποι καινοτομίας και επιβίωση κατά την διάρκεια των χρόνων,
πηγή: CAN INNOVATION BE THE REASON FOR ALONG TERM SURVIVAL?

Το συμπέρασμα της μελέτης αυτής ήταν πως δεν υπάρχει άμεση διασύνδεση με την
μακροχρόνια επιβίωση και την καινοτομία, αφού πολλά χαρακτηριστικά των
επιχειρήσεων που μελετήθηκαν έμεναν αμετάβλητα με το πέρασμα των χρόνων.
Ο Kazuyuki (2012) ασχολήθηκε με τον

προσδιορισμό της σχέσης μεταξύ της

καινοτομίας και της επιβίωσης των επιχειρήσεων. Η αύξηση της παραγωγής παίζει
σημαντικό ρόλο για την αύξηση των επιχειρήσεων και για την πορεία τους προς την
εξασφάλιση της επιβίωσης, σε συνδυασμό όμως με την εφευρετικότητα αυξάνεται και
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το μερίδιο της αγοράς και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παίζουν σημαντικό ρόλο και
για την γενική πορεία της οικονομίας. Υπάρχουν βέβαια υποθέσεις που έρχονται σε
αντιπαράθεση σχετικά με την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις δραστηριότητες που
εξασφαλίζουν την καινοτομία και στην επιβίωση, άλλες έχουν αποδείξει πως είναι
θετική ενώ άλλες πως η καινοτομία αυξάνει την πιθανότητα αποτυχίας. Τα δεδομένα
για να διεξαχθεί η έρευνα προήλθαν από το «Enterprise and Establishment Census» της
κυβέρνησης της Ιαπωνίας, είναι επιστημονική έρευνα. Η οποία πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια και αφορά την μελέτη των ιαπωνικών επιχειρήσεων. Τα στοιχεία των
επιχειρήσεων, που ερευνήθηκαν ήταν συλλεγμένα σε βάση δεδομένων SQL, με σκοπό
την διευκόλυνση των μελετητών. Για την διεξαγωγή της οικονομετρικής μελέτης
χρησιμοποίησαν πληροφορίες για τις επιχειρήσεις από συγκεκριμένες χρονιές, το 2001,
που αφορούσε 5.082.267 επιχειρήσεις και το 2006 που αναφερόταν σε 4.627.530 και
είδαν ποιες κατάφεραν να επιβιώσουν μέχρι τότε. Έτρεξαν ένα Probit estimation
μοντέλο, το οποίο είχε την παρακάτω μορφή:

Εικόνα 22: probit estimation model,
πηγή: Open Innovation and Firm's Survival: An empirical investigation by using a linked dataset of
patent and enterprise census

Οι συνολικές επιχειρήσεις του 2001, οι οποίες είχαν καταφέρει να επιβιώσουν
ανέρχονται σε 57.268. Γενικό συμπέρασμα της μελέτης αυτής ήταν πως υπάρχει
αρνητική σχέση μεταξύ υιοθέτηση καινοτομίας και επιβίωσης των επιχειρήσεων, διότι
υπάρχει μεγάλο ρίσκο και παίζει καθοριστικό παράγοντα στην αποτυχία.
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6. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΜΠΕΙΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η εκτενής σύγκριση δύο εμπειρικών μελετών,
αποσαφηνίζοντας ομοιότητες και διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των δύο μοντέλων,
που ως κοινό θέμα ανάλυσης έχουν τον ρόλο της καινοτομίας και πως επιδρά αυτή
στην επιβίωση των επιχειρήσεων.
Οι Colombelli, Krafft και Vivarelli (2016) ερεύνησαν τους λόγους για τους οποίους η
είσοδος των startup επιχειρήσεων σε νέες αγορές δεν είναι πάντα καλή,
αποδεικνύοντας πως η υιοθέτηση καινοτομίας είναι καθοριστικός παράγοντας για την
επιβίωση των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα μελέτησαν και τον ρόλο κλειδί που παίζει το
περιβάλλον για την επίτευξη των καινοτομικών πράξεων και την επιβίωση. Σύμφωνα
με τον Schumpeter (1939), οι νέες επιχειρήσεις αποτελούν την δύναμη για αλλαγή και
γενικά οδηγούν την οικονομία προς την εξέλιξη. Πράγματι, οι startup επιχειρήσεις
παίζουν σημαντικό ρόλο για την προώθηση του ανταγωνισμού, την εισαγωγή της
καινοτομίας και την ανάγκη για καινούργια προϊόντα στις αγορές. Παρά όλα αυτά, η
είσοδος νέων επιχειρήσεων σε μια αγορά είναι μια περίπλοκη διαδικασία, η οποία
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια και δύσκολα οι νέες επιχειρήσεις αποκτούν
πελάτες-ακόλουθους. Για να μπορέσουν οι start-up επιχειρήσεις να οδηγηθούν στην
επιβίωση πρέπει να έχουν την δυνατότητα να επηρεάζουν την οικονομία σε σημαντικό
βαθμό και αυτό μπορούν να το καταφέρουν με την καινοτομία, η οποία έχει
χαρακτηρισθεί και ως ο «οδηγός» για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και κατά
συνέπεια για την επιβίωση, πετυχαίνοντας πάνω από τον μέσο όρο απόδοση τους σε
όρους κερδοφορίας. Οι αριθμοί των νέων επιχειρήσεων, που καταφέρνουν να
επιβιώσουν είναι αρκετά μικρός, πιο συγκεκριμένα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν
ότι πάνω από 50% των start-upοδηγούνται σε έξοδο, τα πέντε πρώτα χρόνια της
λειτουργίας τους. Η είσοδος τους αποτελεί ένα πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο
χαρακτηρίζεται από έντονη ετερογένεια. Τα θεμέλια των νέων επιχειρήσεων μπορούν
να γίνουν περισσότερο ή και λιγότερο ευνοϊκά όταν συνδυαστούν με την τεχνολογία,
οι επιχειρήσεις οι οποίες σχετίζονται με υψηλή τεχνολογία και βρίσκονται σε
αντίστοιχο κλάδο, λειτουργούν και έχουν διαφορετικά αποτελέσματα από τις
υπόλοιπες. Γενικά, εάν το κίνητρο των νέων επιχειρήσεων συνδέεται με καινοτόμα
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projects, τότε αναμένουν καλύτερη λειτουργία και κατ’ επέκταση μεγαλύτερα ποσοστά
επιβίωσης. Τα δεδομένα για την πραγματοποίηση της έρευνας συλλέχθηκαν από το
French Statistical Office (INSEE): the Annual Business Survey και French Community
Innovation Survey, η πρώτη επιστημονική έρευνα είχε συλλέξει δεδομένα από
γαλλικές επιχειρήσεις με 20 εργαζομένους κατά την χρονική περίοδο του 2007 και η
δεύτερη από επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία δεν ξεπερνούσε τα 5 χρόνια κατά
την χρονική περίοδο του 2000, το συνολικό δείγμα περιλάμβανε 1090 επιχειρήσεις. Για
την οικονομετρική ανάλυση, χρησιμοποιήθηκαν οι εξής μεταβλητές:

Εικόνα 23: μεταβλητές για την οικονομετρική ανάλυση,
πηγή: To Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups

και η λειτουργία της επιβίωσης, η οποία είχε την εξής μορφή:

Εικόνα 24: λειτουργία επιβίωσης,
πηγήTo Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups

Και παρουσιάζει τις επιχειρήσεις, οι οποίες επιβιώσαν μετά το 2000. Η ανάλυση έγινε
σε δύο στάδια, αρχικά έλεγξαν σε τι βαθμό επεξηγείται η διαφορά που παρουσιάζεται
στον βαθμό επιβίωσης, λόγω της καινοτόμα δραστηριότητας. Επίσης εφάρμοσαν
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statistical testστην κατανομή της επιβίωσης. Τέλος με την βοήθεια του μοντέλου του
Cox και μιας παραμετρικής προσέγγισης που είχε δημιουργηθεί από τον Colombelli
(2013) και άλλους, παράχθηκε η lognormal distribution και είχε την παρακάτω μορφή:

Εικόνα 40: lognormal distribution
πηγή: To Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups

στην οποία βασίστηκε περισσότερο αυτή η μελέτη. Το «Τ» παριστάνει τον χρόνο
επιβίωσης, το «Χ» τον πίνακα matrix των explanatory μεταβλητών, το «β» είναι ο
μονοδιάστατος πίνακας των coefficients και το «ε» αναπαριστά των μονοδιάστατο
πίνακα των καταλοίπων, εφαρμόζοντας την μέθοδο της μέγιστης πιθανοφάνειας
βρίσκουμε τους κατάλληλους παραμέτρους και είχε τα παρακάτω αποτελέσματα:

Εικόνα 25: correlation matrix,
πηγή: To Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups

Με σκοπό να ελέγξουν τις διαφορές που προκύπτουν στην επιβίωση εξαιτίας της
καινοτομίας, σύγκριναν τα ποσοστά επιβίωσης των καινοτόμων start-up με αυτές που
δεν εφαρμόζουν και τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
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Εικόνα26: ποσοστά επιβίωσης,
πηγή: To Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups

Όπως διαπιστώνουμε τα ποσοστά επιβίωσης για αυτές που εφαρμόζουν μια καινοτόμα
δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται είτε με το προϊόν είτε με την παραγωγική
διαδικασία, είναι υψηλότερα και αυξάνονται με την πάροδο του χρόνου. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το να δημιουργείται μια επιχείρηση δεν είναι
αρκετό, ούτε το να εφαρμόζει μια καινοτομία, η οποία σχετίζεται μόνο με το προϊόν
ωφελεί, γιατί περικλείει υψηλό κίνδυνο. Το κλειδί για την επιβίωση είναι ο συνδυασμός
των παραπάνω με την εφαρμογή καινοτόμα πράξης κατά μήκος της παραγωγικής
δραστηριότητας. Σύμφωνα με τον Scott Shane (2009) «οι φορείς της πολιτικής
πιστεύουν ένα μύθο, κατά τον οποίο οι start-upεπιχειρήσεις είναι μια μαγική σφαίρα
για την μεταμόρφωση των «καταθλιπτικών» οικονομικών περιοχών, την δημιουργία
καινοτομίας και θέσεων εργασίας. Αυτή ή άποψη είναι λάθος, γιατί οι τυπικές νέες
επιχειρήσεις δεν είναι καινοτόμες, δημιουργούν λίγες δουλειές και λιγότερο πλούτο.»
Οι πολιτικοί φορείς θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον, το οποίο θα βοηθάει
και θα υποστηρίζει την καινοτομική δραστηριότητα, η οποία σχετίζεται κυρίως με την
παραγωγική διαδικασία, έτσι ώστε οι start-up να εξασφαλίζουν την επιβίωση τους.
Οι Maietta και Mazzotta (2018) μελέτησαν τις διάφορες επιδράσεις που έχει η
καινοτομία πάνω στην επιβίωση των επιχειρήσεων και πώς αυτή επηρεάζει το
ανθρώπινο δυναμικό καθώς τα εσωτερικά και εξωτερικά δίκτυα. Πιο συγκεκριμένα την
επίδραση που έχουν τα νέα προϊόντα στην παραγωγική διαδικασία, καινοτομίες που
αφορούν την οργανωτική δομή και την ικανότητα απορρόφησης τους. Η καινοτομία
παίζει καθοριστικό ρόλο για την εξασφάλιση της επιτυχίας των επιχειρήσεων και
ειδικά νέων που εισέρχονται στην αγορά. Οι επιχειρήσεις για να καινοτομήσουν,
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συνήθως χρησιμοποιούν συμπληρωματικές πηγές, οι οποίες σχετίζονται με την γνώση,
η οποία αποτελεί την κύρια πηγή εισαγωγής, δημιουργώντας αθροιστικά
αποτελέσματα. Η επιτυχία της καινοτομίας βασίζεται στην ικανότητα των
επιχειρήσεων να καταλαβαίνουν και να αφομοιώνουν τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που
παρουσιάζονται στο περιβάλλον τους, η ικανότητα αυτή σχετίζεται με την λειτουργία
της Έρευνας & Ανάπτυξης. Οι επιχειρήσεις μαθαίνουν από το εσωτερικό και εξωτερικό
περιβάλλον τους, το εξωτερικό τους δίνει ευκαιρίες σχετικά με την ανάπτυξη νέων
προϊόντων και καναλιών διανομής, για να το επιτύχουν όμως αυτό πρέπει να
διαχειρίζονται σωστά την πληροφορία, που τους προσφέρεται, ειδικά οι μικρομεσαίες
δεν πρέπει να υποτιμούν καμιά από τις λειτουργίες, όπως για παράδειγμα της Έρευνας
& Ανάπτυξης καθώς θα πρέπει να τις συνδυάζουν κατάλληλα με το ανθρώπινο
κεφάλαιο. Η μελέτη αυτή επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα
χαρακτηριστικά τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη της «απορροφητικής»
ικανότητας, που καθορίζουν το επίπεδο της γνώσης και καινοτομίας και κατ’ επέκταση
την επιβίωση τους .Τα δεδομένα της έρευνας συλλέχθηκαν από την βάση δεδομένων
του «Permanent Observatory on Firms in Salerno Province», που αποτελείται από 462
κατασκευαστικές επιχειρήσεις της Καμπανίας. Το τελικό δείγμα αποτελούταν από 457
και 48% αυτών είχε εισάγει τουλάχιστον μια καινοτομία ενώ αυτές που επιβίωσαν
έφταναν το 50%. Επίσης παρέχονται πληροφορίες για το ανθρώπινο δυναμικό, οι
οποίες τους βοήθησαν να χωρίσουν τις επιχειρήσεις στις εξής κατηγορίες: πρώτη
περιλαμβάνει 0-9 εργαζομένους, η δεύτερη 10-19, η τρίτη 20-49, η τέταρτη 50-99 και
οι πέμπτη αποτελείται από αυτές που έχουν 100 εργαζομένους και πάνω ενώ
παράλληλα χρησιμοποίησαν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία και την εκπαίδευση
των εργαζομένων Ταυτόχρονα λήφθηκαν υπόψιν πληροφορίες για την γεωγραφική
περιοχή όπως για παράδειγμα, η απόσταση των επιχειρήσεων από την πρωτεύουσα και
ο αριθμός των κατοίκων. Για την οικονομετρική ανάλυση, ανέπτυξαν τρεις υποθέσεις:
•

Υπόθεση 1: Η πιθανότητα της επιβίωσης αυξάνεται κατά την παρουσία
οποιασδήποτε μορφής καινοτομίας

•

Υπόθεση 2: Το ανθρώπινο κεφάλαιο βελτιώνει την απορροφητική ικανότηα,
αρά συμβάλλει και στην επιβίωση

•

Υπόθεση 3: Η πιθανότητα της επιβίωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
αυξάνεται, όταν έχουν πρόσβαση σε πηγές τεχνογνωσίας.
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Στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ο Kaplan και Meier estimator δίνοντας τα παρακάτω
αποτελέσματα:

Εικόνα 27: survival estimate,
πηγή: Firm Survival and Innovation: Knowledge Context Matters!

Εικόνα 28: Kaplan-Meier survivor curves by innovator,
πηγή: Firm Survival and Innovation: Knowledge Context Matters!
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Εικόνα 29: καμπύλη επιβίωσης βασισμένη στο ανθρώπινο δυναμικό,
πηγή: Firm Survival and Innovation: Knowledge Context Matters!

Επίσης χρησιμοποίησαν το μοντέλου του Cox, κάνοντας λιγότερες υποθέσεις και
προβλέποντας την πιθανότητα αποτυχίας. Το τελικό οικονομετρικό μοντέλο
αποτελούταν από τέσσερις simultaneous εξισώσεις και είχε την παρακάτω μορφή:

Εικόνα 30: τελικό οικονομετρικό μοντέλο,
πηγή: Firm Survival and Innovation: Knowledge Context Matters!

Το γενικό συμπέρασμα της μελέτης ήταν πως η καινοτομία παίζει καθοριστικό ρόλο
για την επιβίωση των επιχειρήσεων, ακόμη και αν κάποιοι διαφωνούν και επηρεάζει
άμεσα και τους υπόλοιπους τομείς τους.
Παραπάνω έγινε η παρουσίαση της μελέτης των Colombelli, Krafft και Vivarelli
(2016) με τίτλο «To Be Born Is Not Enough: The Key Role of Innovative Startups» και
γενικό στόχο την απόδειξη πως οι νέες επιχειρήσεις, οι οποίες καινοτομούν
καταφέρνουν να επιβιώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με αυτές
που παραμένουν «στάσιμες», παίρνοντας στοιχεία από 1090 επιχειρήσεις. Οι
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συγγραφείς επικεντρώθηκαν στις start-upεπιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηρίζονται από
προοδευτικές ικανότητες και υιοθετούν σε όλο το εύρος τους την καινοτομία και
αντιμετωπίζουν την είσοδο σε νέες αγορές σαν εργαλείο εξέλιξης και όχι σαν κάτι το
οποίο θα τους εξασφαλίσει την επιβίωση τους.
Στην συνέχεια, αναλύθηκε η έρευνα των Maietta και Mazzotta (2018) με τίτλο «Firm
Survival and Innovation: Knowledge Context Matters!» και πραγματοποιήθηκε με
σκοπό να προσδιορίσει την επίδραση που έχει η καινοτομία σε διάφορες πτυχές των
επιχειρήσεων, όπως πάνω στο ανθρώπινο δυναμικό, στην παραγωγική διαδικασία και
γενικότερα στο εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. Αποτελεί μια
εμπειρική μελέτη, η οποία επικεντρώνεται σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της
Ιταλίας, γνωστές ως «SMEs». Μέσα από αυτή την μελέτη, είναι ξεκάθαρο πως
προσπαθούν να αποδείξουν την θετική σχέση που υπάρχει ανάμεσα στην επιβίωση και
την καινοτομία και την γενικότερη σημασία που έχει η καινοτομία για τα συστατικά
της επιχείρησης.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως και οι δύο εμπειρικές μελέτες επικεντρώνονται
στην αποτίμηση του αποτελέσματος της καινοτομική δραστηριότητας ώστε να
διαπιστώσουν εάν αυτή βοηθάει στην εξασφάλιση της επιβίωσης και στην εξέλιξη των
νέων ή ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων και σε τι βαθμό τις επηρεάζει εσωτερικά.
Επίσης, επικεντρώθηκαν και στο γεγονός ότι το εσωτερικό περιβάλλον και η
κατανόηση του , βοηθάει στην σωστή και επιτυχής προσαρμογής της καινοτομικής
δραστηριότητας.
Κύρια ανησυχία και των δύο αποτελούν οι θεωρητικές προσεγγίσεις και οι έρευνες
που έχουν γίνει στο παρελθόν, οι οποίες έχουν αποδείξει πως η καινοτομία δεν αποτελεί
εργαλείο για την εξασφάλιση της επιβίωσης και της γενικότερης βελτίωσης των
επιχειρήσεων, αλλά αντίθετα είναι ένας λόγος που οδηγούνται στην αποτυχία και
ιδιαίτερα οι νέες επιχειρήσεις. Ο λόγος για τον οποίο πραγματοποιήθηκαν αυτές οι
μελέτες είναι γιατί κάθε καινοτόμα δραστηριότητα χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο
και ρίσκο, τον οποίο οι επιχειρήσεις αδύνατε να εκτιμήσουν ή να προβλέψουν, με
αποτέλεσμα να μην έχουν την δυνατότητα να υποστηρίξουν ή κάποιες φορές δεν τους
φέρνει τις αποδόσεις που θα ήθελαν και αυτό τις οδηγεί σε «κλείσιμο».
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Αρχικά, πρέπει να επισημάνουμε ότι η μελέτη των Colombelli, Krafft, Vivarelli (2016)
επικεντρώνεται στις start-up επιχειρήσεις της Γαλλίας, δηλαδή σε αυτές που είναι
καινούργιες σχετικά και έχουν εισέλθει πρόσφατα σε μια αγορά και έναν κλάδο καθώς
και τον καθοριστικό ρόλο που παίζει το περιβάλλον, ενώ η μελέτη των Maietta και
Mazzotta (2018) αναφέρεται σε επιχειρήσεις, οι οποίες υπάρχουν ήδη στην αγορά της
Ιταλίας και πιο συγκεκριμένα της Καμπανίας. Στην συνέχεια, η πρώτη εμπειρική
έρευνα δεν μελετά μόνο την καινοτομία, αλλά επικεντρώνεται στην διαδικασία της
υιοθέτησης της καθώς και στην επίδραση που έχει και στους υπόλοιπους τομείς της
επιχείρησης, όπως στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στο κεφάλαιο γενικότερα. Στόχος είναι
να προβάλει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τα μικροοικονομικά χαρακτηριστικά της
καινοτομίας και πώς αυτά συμβάλλουν στο περιβάλλον στο οποίο εισέρχεται μια startup.Από την άλλη μεριά, η δεύτερη μελέτη εστιάζει στην γενική εικόνα της καινοτομίας
και στην ικανότητα προσαρμογής της επιχειρήσεις σε αυτή με την βοήθεια του
ανθρώπινου δυναμικού και των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων. Στόχος είναι ο
προσδιορισμός της άμεσης και έμμεσης επίδρασης της καινοτομίας στην επιβίωση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Στην συνέχεια και οι δύο εμπειρικές μελέτες αναγνωρίζουν την σημασία της
καινοτομίας και πόσο σημαντικό ρόλο παίζει για να ικανοποιήσουν οι επιχειρήσεις τον
απώτερο στόχο τους, δηλαδή την επιβίωση, η καθεμιά όμως μελέτη το αποδεικνύει με
τον δικό της τρόπο. Οι Colombelli, Krafft και Vivarelli (2016) υποστηρίζουν πως το
να εισέλθει μια νέα επιχείρηση σε ένα κλάδο είναι πολύπλοκο φαινόμενο και
χαρακτηρίζεται από μεγάλη ετερογένεια, δηλαδή υπάρχει υπερβολική μεταβλητότητα
στις πιθανότητες επιβίωσης. Οι start-upεπιχειρήσεις, λοιπό, δεν μπορούν να θεωρηθούν
«υπόσχεση» για την αύξηση παραγωγής, την εξέλιξη και την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, όμως όλα αυτά αλλάζουν όταν συνδυάζεται με την καινοτομία. Έχει
αποδειχθεί και σε προηγούμενες έρευνες πως η υιοθέτηση της καινοτομίας αυξάνει την
πιθανότητα επιβίωσης κατά 11% σε σύγκριση με αυτές που δεν την αποδέχονται. Από
την άλλη μεριά, Maietta και Mazzotta (2018)αποδεικνύουν πως η καινοτομία είναι ένα
σημαντικό εργαλείο για την εξασφάλιση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, αφού
οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να διαφοροποιήσουν τα προϊόντα τους και την
παραγωγική τους διαδικασία, από τις ανταγωνίστριες, εξασφαλίζοντας την αύξηση της
πιθανότητας της επιβίωσης. Οι νέες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν μεγάλη πιθανότητα
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εξόδου από την αγορά και ειδικά στα πρώτα στάδια του κύκλου τους, έτσι ο βαθμός
εξόδου αναμένεται να αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία των επιχειρήσεων, αυτή
η σχέση όμως δεν είναι γραμμική και μια επιχείρηση μπορεί να το ανατρέψει όταν
προσαρμόζεται και εξελίσσεται σύμφωνα με τις αλλαγές που συμβαίνουν στο
περιβάλλον της, όπως για παράδειγμα τεχνολογικές αλλαγές, το ίδιο ισχύει και για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Οι καινοτόμες δραστηριότητες είναι αυτές, οι οποίες θα της
εξασφαλίσουν την εξέλιξη, την βελτίωση στην πορεία της και γενικά την αύξηση της
κερδοφορίας της, μπορεί μια καινοτομία να περιέχει και ρίσκο, αλλά οι αποτυχίες ήταν
περισσότερες στις νέες επιχειρήσεις, οι οποίες χαρακτηριζόντουσαν από στασιμότητα.
Για να μπορέσουν όμως να εισάγουν την καινοτομία, θα πρέπει να έχουν και το
κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο θα είναι ενημερωμένο και εκπαιδευμένο
σχετικά με τι αλλαγές και τις εξελίξεις.
Είναι εξίσου σημαντικό να συγκρίνουμε και τις οικονομετρικές μεθόδους, που
χρησιμοποίησαν οι μελετητές για να διεξάγουν τις έρευνες και να οδηγηθούν στα
συμπεράσματα τους. Στην μελέτη των Colombelli, Krafft και Vivarelli (2016)η
εξαρτημένη μεταβλητή είναι ο χρόνος επιβίωσης των νέων επιχειρήσεων, ως σημείο
αναφοράς χρησιμοποίησαν την χρονιά 2000 και είδαν πόσες επιχειρήσεις επιβίωσαν
μέχρι το 2007. ΣΕ αντίθεση με την μελέτη των Maietta και Mazzotta (2018)που η
εξαρτημένη μεταβλητή αποτελείται από τρεις παράγοντες, την επιβίωση, τα καινοτόμα
προϊόντα, την καινοτόμα παραγωγική διαδικασία και την καινοτομία οργανωτική
δομή, αποτελεί ένα περιβάλλον μεταβλητών που συνθέτουν έναsingle-equation
μοντέλο, το οποίο καθορίζει τον ρόλο της καινοτομίας και του περιεχομένου στην
επιβίωση των επιχειρήσεων. Ως dummy variable η πρώτη μελέτη χρησιμοποιεί τον
innovator, η οποία παίρνει την τιμή 1 όταν η start-upεφαρμόζει μια καινοτόμα
διαδικασία και 0 σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση. Με σκοπό, όμως να καθορίσουν
περισσότερο τον ρόλο που παίζει η καινοτομία, χρησιμοποίησαν τις εξής dummy
variables, product innovatorπαίρνοντας την τιμή 1, όταν μια καινοτομία εφαρμόζεται
στα προϊόντα, Process Innovation, λαμβάνει την τιμή 1 όταν μια αλλαγή προκύπτει
στην παραγωγική διαδικασία και Prod&Proc και γίνεται 1 όταν πραγματοποιούνται
ταυτόχρονες αλλαγές. Η δεύτερη έρευνα ως dummy variables, χρησιμοποίησε το
ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνολογική γνώση, όμως χρησιμοποίησαν και control
variables, τους καθοριστικούς παράγοντες για την επιβίωση των επιχειρήσεων, όπως
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για παράδειγμα το μέγεθος και ηλικία, σε σύγκριση με τους Colombelli, Krafft και
Vivarelli (2016), οι οποίοι δεν χρησιμοποίησαν. Επίσης, υπάρχει και άλλη μια
ευδιάκριτη διαφορά μεταξύ των δύο μελετών, οι Maietta και Mazzotta
(2018)εκτέλεσαν και μια Non-Parametric προσέγγιση, για την λειτουργία της
επιβίωσης, χρησιμοποιώντας το μοντέλο που ανέπτυξαν οι Kaplan and Meier.
Διαφορές διαπιστώνονται και στα οικονομετρικά μοντέλα τα οποία έτρεξαν οι
μελετητές με σκοπό την διεξαγωγή των αποτελεσμάτων. ΟιColombelli, Krafft και
Vivarelli (2016) βασίστηκαν σε μια lognormal distribution και ο έλεγχος
πραγματοποιήθηκε με βάση τα Schoenfeld residuals, τα οποία έπαιξαν σημαντικό ρόλο
για τις εξαρτημένες μεταβλητές, στην συνέχεια έτρεξαν και parametric lognormal
distribution για τις επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές. Σε σύγκριση με αυτή, η
δεύτερη μελέτη των Maietta και Mazzotta (2018)βασίστηκε σε ένα οικονομετρικό
μοντέλο το οποίο αποτελούταν από τέσσερις simultaneous equations, βασισμένες και
αυτές στις εξαρτημένες μεταβλητές που έχουν προσδιορισθεί στα προαναφερόμενα,
αξίζει να σημειώσουμε ότι επειδή οι εξισώσεις περιέχουν τον όρο « simultaneous» δεν
σημαίνει πως οι αλλαγές και οι καινοτομίες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα και στις
τέσσερις εξαρτημένες μεταβλητές, αλλά ότι παίζουν ρόλο εξίσου σημασίας για τον
καθορισμό του αποτελέσματος.
Θα προχωρήσουμε με την περιγραφή και την ανάλυση των συμπερασμάτων που
διεξάχθηκαν από τις δύο εμπειρικές μελέτες, προσπαθώντας να εντοπίσουμε τις
διαφορές και τις ομοιότητες που υπάρχουν μεταξύ τους. Η μελέτη των Colombelli,
Krafft και Vivarelli (2016) οδήγησε στα εξής συμπεράσματα:
1. Οι start-upεπιχειρήσεις οι οποίες καινοτομούν χαρακτηρίζονται από
μεγαλύτερο ποσοστό επιβίωσης σε σύγκριση με αυτές που δεν καινοτομούν και
δεν

εφαρμόζουν

αλλαγές.

Αυτό

επιβεβαιωνόταν

κάθε

χρόνο

που

επαναλαμβανόταν το μοντέλο και η διαφορά αυξανόταν κάθε φορά, ο βαθμός
επιβίωσης των μη-καινοτόμων νέων επιχειρήσεων ήταν 6,3% χαμηλότερος από
αυτό των καινοτόμων. Κατ’ επέκταση ο βαθμός επιβίωσης ήταν υψηλότερος
και για τις νέες, οι οποίες εφάρμοζαν αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και
στα προϊόντα, ξεπερνώντας τις υπόλοιπες κατά 67,2% και 63,1% αντιστοίχως.
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2. Σύμφωνα με τις dummyμεταβλητές η πιθανότητα επιβίωσης των startupαυξάνεται σύμφωνα με τις μεταβλητές των Process Innovator και Prod&Proc
σε αντίθεση με τις Innovator και Product Innovator, των οποίων η συμβολή
στην επιβίωση δεν είναι καθοριστική, γιατί όταν εισάγεται ένα νέο προϊόν
περιλαμβάνεται μεγάλο ρίσκο σε σύγκριση με μια αλλαγή στην παραγωγική
διαδικασία, όπως για παράδειγμα μείωση του κόστους.
3. Οι συντελεστές του μεγέθους και της ηλικίας παραμένουν σταθεροί και ο ρόλος
τους είναι καθοριστικός για την επιβίωση, κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη ή
αλλαγή που μπορεί να προκύψει. Όταν αυτοί οι συντελεστές υψωθούν στο
τετράγωνο, δημιουργείται μια καμπύλη μορφής «U» αντίστροφη, μεταξύ τους
και της επιβίωσης.
4. Επιτυχής είσοδος σε μια αγορά θεωρείται όταν μια νέα επιχείρηση συνοδεύεται
με ένα προϊόν, το οποίο είναι καινούργιο ή σημαντικά εξελιγμένο σε σύγκριση
με τα υπάρχοντα, όμως η επιβίωση των νεοεισερχόμενων είναι άμεσα
συνδεδεμένη με καινοτομίας, οι οποίες σχετίζονται με μεθόδους της
παραγωγής. Με την εισαγωγή νέου προϊόντος, εάν θέλουν να οδηγηθούν προς
την επιβίωση, τα χαρακτηριστικά του θα πρέπει να είναι επιθυμητά και να
ικανοποιούν τις ανάγκες των αγοραστών ενώ ταυτόχρονα η παραγωγή του να
είναι χαμηλού κόστους. Η παραγωγή και η εξέλιξη είναι ο δεσμός που οδηγεί
στην επιβίωση.
Μετά την οικονομετρική ανάλυση, οι Maietta και Mazzotta (2018) διεξήγαγαν τα
εξής συμπεράσματα:
1. Η πιθανότητα εξόδου από ένα κλάδο, είχε μειωθεί σημαντικά για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που εφάρμοζαν κάποιου είδους καινοτομίας,
πιο συγκεκριμένα είχε μειωθεί κατά 43% σε σχέση με τις μη-καινοτόμες.
Κύρια συμβολή στην μείωση αυτή είχε η καινοτομία που σχετιζόταν με την
παραγωγική διαδικασία και ακολουθούσε η καινοτομία που αφορούσε τα
προϊόντα ενώ η καινοτομία που συσχετιζόταν με αλλαγές στην οργανωτική
δομή, δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο.
2. Ο κίνδυνος αποτυχίας είναι μεγαλύτερος για τις επιχειρήσεις, οι οποίες είναι
μεγαλύτερες σε μέγεθος, όμως ο κίνδυνος αυτός μειώνεται όταν το
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ανθρώπινο

προσωπικό

εκπαιδεύεται

κατάλληλα

σχετικά

με

την

καινοτομική δράση που πρόκειται να εφαρμοσθεί κατά μήκος της
επιχείρησης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι όμως το ανθρώπινο δυναμικό
να μην εμπλέκεται στο management.
3. Οι συντελεστές συσχέτισης έδειξαν ότι τα μόνο, τα οποία συσχετίζονται σε
μεγάλο βαθμό είναι η διαδικασία της καινοτομίας και η επιβίωση, όμως η
επιβίωση είναι αρνητικά συνδεδεμένη με μεταβλητές που παραμένουν
«απαρατήρητες». Αυτή η σχέση μπορεί να οφείλεται στο μεγάλο κίνδυνο
που εμπεριέχει μια δραστηριότητα, η οποία είναι καινούργια στο
καταναλωτικό κοινό.
4. Το ανθρώπινο δυναμικό δεν έχει άμεση επίδραση στην επιβίωση της
επιχείρησης

ούτε

στην

διαδικασία

της

καινοτομίας.

Επίσης,

η

οικονομετρική ανάλυση έδειξε πως είναι πιο ωφέλιμο για μια επιχείρηση να
αποτελείται από ανθρώπινο δυναμικό νέας ηλικίας, παρά μεγαλύτερης και
ας έχουν περισσότερη εμπειρία. Ο συνδυασμός νέας ηλικίας και
κατάλληλης εκπαίδευσης μπορεί να έχει καθοριστική συμβολή στην
επιβίωση.
5. Η ηλικία και το μέγεθος των επιχειρήσεων συνεχίζουν να παίζουν
καθοριστικό ρόλο για την επιβίωση τους.
Βλέποντας τα συμπεράσματα και των δύο εμπειρικών μελετών, διαπιστώνουμε
ότι συμφωνούν στην άποψη ότι οι καινοτόμες δραστηριότητες είναι αυτές, οι
οποίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιβίωση και υπάρχει υψηλή συσχέτιση
μεταξύ τους. Ομοιότητα παρουσιάζεται και στην επιβεβαίωση σχετικά με τους
παράγοντες, οι οποίοι είναι καθοριστικοί για την επιβίωση της επιχείρησης, και
οι δύο μελέτες έρχονται σε συμφωνία με αυτούς να είναι το μέγεθος και η
ηλικία, είτε πρόκειται για νέα επιχείρηση είτε για μικρομεσαία ήδη υπάρχουσα
στην αγορά. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα, τα οποία αναφέρονται στην
οικονομετρική ανάλυση των dummyμεταβλητών, έχουν διαφορετικό πεδίο
έρευνας, οπότε διαφέρουν από τα αρχικά στάδια. Παρ’ όλα αυτά το τελικό και
γενικό συμπέρασμα και των δύο ερευνών καταλήγει στην ίδια άποψη, η οποία
σχετίζεται με την σημαντικότητα της καινοτομίας όσο αναφορά την επιβίωση
των επιχειρήσεων και για τις start-upκαι για τις μικρομεσαίες.
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι αναταράξεις που επικρατούν στην αγορά καθώς και ο έντονος ανταγωνισμός που
υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων έχει αντίκτυπο, γενικά στην επιβίωση τους και
ιδιαίτερα στις νέες επιχειρήσεις και στις μικρομεσαίες, οι οποίες τολμούν να
πραγματοποιήσουν καινοτομικές δραστηριότητες. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι
ασθενέστερες επιχειρηματικές μονάδες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο εξόδου
από τον κλάδο δεχόμενες τις μεγαλύτερες πιέσεις, όμως σημαντικός σύμμαχος σε αυτές
αποδεικνύεται πως είναι η καινοτομία. Είναι γενικά αποδεκτό, ότι όσο πιο έγκαιρα
καταλάβουν την σημασία της, τόσο πιο εύκολα θα οδηγηθούν στην εξασφάλιση της
κερδοφορίας και της ανάπτυξης, άρα και της επιβίωσης. Βρισκόμαστε σε μια εποχή,
που μπορούμε να ανακτήσουμε αρκετή πληροφόρηση σχετικά με την εξέλιξη ου έχει
η εφαρμογή της καινοτομίας στα διάφορα επίπεδα των επιχειρήσεων και τι βαθμό
επιτυχίας είχε.
Παρά όλα αυτά, ο έντονος ανταγωνισμός και τα εμπόδια των αγορών, με τα οποία
έρχονται αντιμέτωπες οι νέες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την προσπάθεια τους
να εφαρμόσουν καινοτομικές δραστηριότητες ,απαιτεί τον κατάλληλο συντονισμό και
την ανάλογη στήριξη, έτσι ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν.
Οι απόψεις σχετικά με την υιοθέτηση καινοτομίας είναι διφορούμενες, υπάρχουν
μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν πως έχει άμεση και θετική επίδραση στην επιβίωση
και από την άλλη πλευρά κάποιες υποστηρίζουν και αποδεικνύουν αρνητική σχέση.
Μέσα από την σύγκριση των εμπειρικών μελετών, η οποία πραγματοποιήθηκε στο
παραπάνω κεφάλαιο, συμπεραίνουμε ότι οι start-up επιχειρήσεις αλλά και οι ήδη
υπάρχουσες μικρομεσαίες χρήζουν υιοθέτησης καινοτομίας για να εξασφαλίσουν την
επιτυχημένη λειτουργία τους, αρά και κατ’ επέκταση την επιβίωση τους.
Πιο συγκεκριμένα, για να είναι επιτυχημένες οι καινοτόμες δραστηριότητες που
πραγματοποιούν και να οδηγούν σε μια θετική σχέση με την επιβίωση, θα πρέπει να
βασίζονται στην προσαρμοστική ικανότητα των επιχειρήσεων. Αυτό σημαίνει, ότι οι
επιχειρήσεις είτε νέες είτε υπάρχουσες θα πρέπει να είναι σε θέση να εντοπίζουν τις
ευκαιρίες και τις αλλαγές που παρουσιάζονται στο εξωτερικό και εσωτερικό
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περιβάλλον τους και να λαμβάνουν αποφάσεις σύμφωνα με αυτές, οι οποίες θα τις
οδηγούν στην εξέλιξη, εξίσου σημαντικό όμως είναι να εντοπίζουν και τις πιθανές
απειλές. Όταν μια start-up επιχείρηση εισέρχεται σε μια νέα αγορά, δεν θα τα
καταφέρει να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα εάν δεν εξελίσσεται, ενώ μια
μικρομεσαία επιχείρηση δεν γίνεται να μην εφαρμόζει αλλαγές, όταν οι υπόλοιπες
πραγματοποιούν και όλα αυτά συμβαίνουν εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού που
υπάρχει.
Οι καινοτόμες επιχειρήσεις, έχον μεγαλύτερα ποσοστά επιβίωσης σε σύγκριση με τις
υπόλοιπες και αυτό αφορά όλα τα είδη επιχειρήσεων. Εξίσου σημαντικό ρόλο για την
υιοθέτηση καινοτομίας όπως και για την επιβίωση, παίζει το μέγεθος και η ηλικία των
επιχειρήσεων. Σε κάθε στάδιο ηλικίας, που βρίσκονται, απαιτούνται διαφορετικά είδη
καινοτομικών δραστηριοτήτων και στόχο θα πρέπει να έχουν την εξασφάλιση της
αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, αξιοποιώντας κατάλληλα τις ευκαιρίες
που τους παρουσιάζονται με την προϋπόθεση να είναι συμβατές με τις εξελίξεις και τις
αλλαγές που πραγματοποιούνται. Για να λάβουν χώρα όλα αυτά, πρέπει να εκπαιδευτεί
κατάλληλα και το προσωπικό των επιχειρήσεων είτε πρόκειται για managers είτε και
για θέσεις που βρίσκονται χαμηλότερα στην ιεραρχία, αυτό σημαίνει ότι με την
διεξαγωγή καινοτομικών δραστηριοτήτων δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερο
προσωπικό. Συμπεραίνουμε λοιπόν, ότι η καινοτομία έχει θετικό αντίκτυπό στην
επιβίωση και κατ’ επέκταση και οι δύο μαζί βοηθούν στην απασχόληση,
δημιουργώντας έτσι θέσεις εργασίας.
Οι κίνδυνοι που κρύβονται πίσω από την υιοθέτηση της καινοτομίας είναι πολλοί και
υπάρχουν ακόμη κάποιες μικρές αμφιβολίες σχετικά με τον ρόλο της, για να μπορέσουν
να επαλειφθούν τελείως θα πρέπει να αναπτυχθούν καινούργια στρατηγικά πλαίσια και
γενικά στρατηγικές, οι οποίες μέσω της εφαρμογής της θα προστατεύουν την
πιθανότητα επιβίωσης των επιχειρήσεων και να μην δημιουργούνται ζητήματα, τα
οποία μειώνουν την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τους.
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