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Abstract 

This survey is about business ecosystems. It has two parts. A the first part, it tries to give a 

definition since referring some basic notions of the business ecosystem theory. After that, 

there is a comparison between the theories of cluster, value network and business ecosystem. 

The main actors of business ecosystem, the evolutionary path of a business ecosystem and a 

new view of it, the eBusiness ecosystem are mentioned at the following issue. At the second 

part there are the case studies of Cisco Systems and Alibaba Group. 

 

 

 

 

 

 

Πεπίλητη 

Τν αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζεσξία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. 

Φσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα. Σην πξώην κέξνο πξνζπαζεί λα θαηαιήμεη ζε έλαλ νξηζκό 

αλαθέξνληάο θάπνηεο ζεκαληηθέο έλλνηεο θαη  ζπγθξίλεη ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο κε ηηο έλλνηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαη ηνπ δηθηύνπ αμίαο. Σηε ζπλέρεηα 

αλαθέξνληαη νη βαζηθνί δξάζηεο ηνπ, ην εμειηθηηθό κνλνπάηη ελόο νηθνζπζηήκαηνο θαη ε 

λεώηεξε πξνζέγγηζή ηνπ, ην ειεθηξνληθό επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα. Σην δεύηεξν ηκήκα 

εμεηάδνληαη νη δύν κειέηεο πεξηπηώζεσλ, ηεο Cisco Systems θαη ηεο Alibaba Group.
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Ειςαγωγή (Introduction) 
Τν επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη κηα ζρεηηθά λέα έλλνηα θαη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην 

θπζηθό νηθνζύζηεκα όπσο ην ζπλαληνύκε ζηελ νηθνινγία. Γαλείδεηαη αλαινγίεο από ην 

θπζηθό νηθνζύζηεκα θαη κειεηά πώο παξαηεξνύληαη απηά ηα θαηλόκελα ππό ην πξίζκα ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Λόγσ ηνπ λεσηεξηζκνύ δελ ππάξρεη μεθάζαξνο νξηζκόο θαη γη' απηό ζα γίλεη 

πξνζπάζεηα λα νξηζηεί ζπγθξίλνληαο ηδέεο από αξθεηέο πεγέο θαη ζπγθξίλνληαο ηηο έλλνηεο 

"cluster" (ζύκπιεγκα ή ζπγθξόηεκα) θαη "value network" (δίθηπν αμίαο).  

Αναλογία μεταξύ φυςικού και επιχειρηματικού 

οικοςυςτήματοσ (Analogy from biological to business 

ecosystem) 
Οξηζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο: 

 "Έλα ζύζηεκα νξγαληζκώλ ην νπνίν ζπλαληάηαη ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, καδί 

κε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο κε ηηο νπνίεο αιιειεπηδξά" (The New 

Shorter Oxford English Dictionary 1993). 

 "Από δνκηθή άπνςε είλαη ε ελόηεηα πνπ απνηειείηαη από ην ζύλνιν ησλ 

βηνθνηλνηήησλ (θπηά - δώα) θαη ην αβηνηηθό πεξηβάιινλ ηνπο (έδαθνο, λεξό, θιίκα 

θ.ιπ.). Από ιεηηνπξγηθή άπνςε πεξηιακβάλεη όιεο ηηο αιιειεπηδξάζεηο ησλ 

νξγαληζκώλ κεηαμύ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, ώζηε λα εκθαλίδεηαη κηα ξνή 

ελέξγεηαο πνπ νδεγεί ζε θαζνξηζκέλε βηνινγηθή πνηθηιόηεηα θαη αλαθύθισζε ηεο 

ύιεο  (http://kpe-kastor.kas.sch.gr/dasos/lexiko/lexiko1.htm). 

 "Μία θνηλόηεηα δσληαλώλ νξγαληζκώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλεη αέξα, λεξό θαη άιινπο 

πόξνπο" (The Merriam-Webster Third New International Dictionary of the English 

Language 1986). 

 

Καη' αξρήλ έλα νηθνζύζηεκα είλαη έλα ζύζηεκα. Απνηειείηαη από δηάθνξνπο νξγαληζκνύο 

πνπ δνπλ ζηελ ίδηα πεξηνρή. Οη νξγαληζκνί αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο αιιά θαη κε ην 

πεξηβάιινλ θαη ην πεξηβάιινλ κπνξεί λα ζέηεη πεξηνξηζκνύο ζηνπο νξγαληζκνύο. Ο ηξίηνο  

νξηζκόο δίλεη έκθαζε ζηελ έλλνηα ηεο θνηλόηεηαο θαη εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ πόξσλ, νη 

νπνίνη είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ο Hannon (1997, ζ. 472) ππνζηεξίδεη όηη κεηαμύ ηεο νηθνλνκνινγίαο θαη ηεο νηθνινγίαο 

ππάξρνπλ πάξα πνιιά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Κη νη δύν κειεηνύλ δπλακηθά, βαζηδόκελα ζε 

νξγαληζκνύο ζπζηήκαηα ηα νπνία έρνπλ κεζόδνπο παξαγσγήο, αληαιιαγήο, πόξσλ θαη 
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απνζήθεπζεο. Σύκθσλα κε ηνλ Hannon (1997, ζ. 478) αθόκα θαη ην ζπλνιηθό απνηέιεζκα 

ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κπνξεί λα παξαιιειηζηεί κε ην ΑΔΠ (Ακαθάριςτο εθνικό προϊόν) μιασ 

οικονομίασ. 

Ο Lewin ππνζηεξίδεη όηη ππάξρεη αλαινγία κεηαμύ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη 

επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ εμεγώληαο όηη νη επηρεηξήζεηο , όπσο θαη νη βηνινγηθνί νξγαληζκνί, 

ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε έλα πινύζην δίθηπν αιιειεπηδξάζεσλ, ζρεκαηίδνληαο ηνπηθέο 

νηθνλνκίεο ζε ηνπηθό επίπεδν θαη παγθόζκηεο νηθνλνκίεο ζε παγθόζκην επίπεδν (1999, ζ. 

198-199). Δπίζεο ππνζηεξίδεη όηη ηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα δελ κνηάδνπλ απόιπηα 

κε ηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα αιιά κνηξάδνληαη θάπνηεο ζεκειηώδεηο αξρέο. Η κεγαιύηεξε 

δηαθνξά κεηαμύ ηνπο είλαη ε ηθαλόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο ζε 

αληίζεζε κε ηνπο νξγαληζκνύο ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα, όπνπ ιεηηνπξγνύλ βάζεη 

ελζηίθηνπ (Lewin 1999, ζ. 198-199). 

Ο Rothschild (1990, ζ. 11) ππνζηεξίδεη πσο κηα θαπηηαιηζηηθή θνηλσλία κπνξεί λα ζεσξεζεί 

ζαλ έλα δσληαλό νηθνζύζηεκα. Βαζηθά θαηλόκελα πνπ παξαηεξνύληαη ζηε θύζε, όπσο 

αληαγσληζκόο, εμεηδίθεπζε, ζπλεξγαζία, εθκεηάιιεπζε, εθκάζεζε, αλάπηπμε θαη πνιιά 

άιια, ζπλαληώληαη επίζεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Σύκθσλα κε ηνλ Rothschild (1990, p. 12), νη 

βαζηθνί κεραληζκνί ησλ νηθνλνκηθώλ αιιαγώλ εκθαλίδνπλ ηδηαίηεξεο νκνηόηεηεο  κε απηνύο 

ηεο θύζεο. Η θύξηα δηαθνξά είλαη όηη νη αιιαγέο ζηα νηθνλνκηθά γίλνληαη κε πνιύ 

γξεγνξόηεξν ξπζκό. 

Επιχειρηματικό Οικοςύςτημα (Business Ecocystem) 

Οριςμόσ κατά τον James F. Moore (James F. Moore's definition) 

O Moore νξίδεη σο επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα "κηα νηθνλνκηθή θνηλόηεηα ππνζηεξηδόκελε 

από άηνκα θαη νξγαληζκνύο πνπ αιιειεπηδξνύλ κεηαμύ ηνπο - νη νξγαληζκνί ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ."  Σύκθσλα κε ηνλ Moore, έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα 

πεξηέρεη πειάηεο, βαζηθνύο παξαγσγνύο, αληαγσληζηέο θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο. Τν 

θιεηδί ζε έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη νη εγεηηθέο επηρεηξήζεηο, ηα "ζεκειηώδε 

είδε", πνπ έρνπλ ηζρπξή επηξξνή ζηε δηαδηθαζία ηεο ζπλ-εμέιημεο. Απηέο νη κεηαθνξέο 

γίλνληαη γηα λα είλαη πην θαηαλνεηή ε εμήγεζε ηεο ζεσξίαο (Moore 1996, ζ. 9, 25, 26). 

Αξγόηεξα ν Moore δηαηύπσζε θαη έλαλ δεύηεξν νξηζκό. "Δπηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη 

έλα δηεπξπκέλν ζύζηεκα ακνηβαία ππνζηεξηδόκελσλ νξγαληζκώλ: θνηλόηεηεο θαηαλαισηώλ, 

πξνκεζεπηέο βαζηθνύο παξαγσγνύο θαη άιινπο ελδηαθεξόκελνπο, ρξεκαηνδόηεο, εκπνξηθώλ 

ζπιιόγσλ, ζπλδηθάηα εξγαδνκέλσλ, θπβεξλεηηθέο θαη νηνλεί θπβεξλεηηθά ηλζηηηνύηα θαη 

άιια ελδηαθεξόκελα κέιε. Όινη απηνί νη νξγαληζκνί ζπκκεηέρνπλ ζε έλα κεξηθώο ζθόπηκα 

απην-νξγαλσκέλν αιιά θπξίσο ζπκπησκαηηθά δηακνξθνύκελν πεξηβάιινλ" (Moore 1998, ζ. 
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168). Ο πξώηνο νξηζκόο δίλεη έκθαζε ζηελ αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ ελώ ν δεύηεξνο 

ζηελ απνθεληξσκέλε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ απην-νξγάλσζε. Ο θύθινο ελόο 

επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο έρεη ηέζζεξα ζηάδηα. Σην ζηάδην ηεο γέλλεζεο είλαη 

απαξαίηεην λα θάλεη πεξηζζόηεξα από ην ηθαλνπνηήζεη ηνπο πειάηεο. Σην ζηιαδην ηεο 

επέθηαζεο δνθηκάδεηαη ε δπλαηόηεηα επέθηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Σην ζηάδην ηεο εγεζίαο 

ην επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα ππάξρεη ε ζηαζεξόηεηα θαη ε ύπαξμε πςειώλ θεξδώλ. Τν 

ηειηθό ζηάδην, ηεο αλαλέσζεο ή ηνπ ζαλάηνπ, πξνθύπηεη από ηελ εκθάληζε λέσλ 

νηθνζπζηεκάησλ (Moore 1993, ζ. 76). Ο Moore (1996, ζ. 18) εληνπίδεη ηελ θύξηα δηαθνξά 

αλάκεζα ζηα θπζηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα ζηε ζπλεηδεηή 

επηινγή. Δπίζεο αλ θαη ηζρπξίδεηαη όηη ν όξνο βηνκεραλία πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί κε ηνλ 

όξν επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα, ν νξηζκόο πνπ πξνζδίδεη είλαη πην θνληά ζηηο έλλνηεο ηνπ 

ζπγθξνηήκαηνο θαη ηνπ δηθηύνπ αμίαο. 

Οριςμόσ κατά τουσ Iansiti and Levien (Iansiti and Levien's 

definition) 

Οη Iansiti and Levien (2004) ζεσξνύλ όηη, πεξηζζόηεξν από θάζε άιιε έλλνηα ελόο δηθηύνπ, 

έλα βηνινγηθό νηθνζύζηεκα είλαη ε θαιύηεξε αλαινγία γηα λα γίλεη θαηαλνεηό έλα 

επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα. Όπσο θαη ζηα δίθηπα επηρεηξήζεσλ, ηα βηνινγηθά 

νηθνζπζηήκαηα ραξαθηεξίδνληαη από κεγάιν πιήζνο ραιαξά δηαζπλδεδεκέλσλ 

ζπκκεηερόλησλ πνπ αιιεινεμαξηώληαη γηα ηελ ακνηβαία απνηειεζκαηηθόηεηα θαη επηβίσζή 

ηνπο. Καη όπσο νη ζπκκεηέρνληεο ζε έλα επηρεηξεκαηηθό δίθηπν, έηζη θαη ε κνίξα ησλ 

δηαθόξσλ εηδώλ ζε έλα βηνινγηθό νηθνζύζηεκα είλαη αιιειέλδεηε. Αλ ην νηθνζύζηεκα είλαη 

πγηέο, ηόηε θαη αηνκηθά ηα είδε επεκεξνύλ. Αλ ην νηθνζύζηεκα δελ είλαη πγηέο ηόηε όινη νη 

νξγαληζκνί  επεξεάδνληαη ζε κεγάιν βαζκό αξλεηηθά. Καη όπσο ζε θάζε νηθνζύζηεκα, 

αιιαγέο ζηελ πγεία ελόο νηθνζπζηήκαηνο επηθέξνπλ άκεζεο αιιαγέο (Iansiti and Levien 

2004, ζ. 35). 

Σύκθσλα κε ηνπο (Iansiti and Levien 2004, ζ. 46) ππάξρνπλ ηξεηο παξάγνληεο επηηπρίαο ζε 

έλα νηθνζύζηεκα. Πξώηνλ ε παξαγσγηθόηεηα πνπ είλαη έλαο πνιύ ζεκαληηθόο παξάγνληαο 

ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη θαζνξίδεη ηελ επηηπρία θάζε επηρείξεζεο. 

Γεύηεξνλ, θάζε επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα πξέπεη λα είλαη εύξσζην. Σηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα, επξσζηία ζεκαίλεη ε δπλαηόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο λα επηβηώλεη όηαλ δέρεηαη 

ηζρπξά ζνθ είηε από ην εζσηεξηθό είηε από ην εμσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο θαη θηλδπλεύεη λα 

θαηαζηξαθεί. Τξίηνλ, θάζε νηθνζύζηεκα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα δεκηνπξγεί 

επθαηξίεο γηα θαηλνύξηεο εηαηξίεο. Απηό απαηηεί αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά από 

πξνζηαηεπηηζκό ζε ζπλεξγαζία. 
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Οη Iansiti and Levien (2004) ζεσξνύλ όηη ππάξρνπλ ηέζζεξεηο δηαθνξεηηθνί ξόινη πνπ 

κπνξνύλ λα πάξνπλ νη νξγαληζκνί ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Οη ζεκειηώδεηο 

εηαηξίεο νη νπνίεο ελδπλακώλνπλ ην ζύζηεκα θαη έρνπλ θαζνιηθή επηξξνή ζε απηό. 

Απνηεινύλ όκσο κηθξό θνκκάηη ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη παίθηεο θόγρεο (niches) πνπ απνηεινύλ 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. Κπξίαξρνη θαη ηδηνθηήηεο θόκβσλ 

είλαη ην είδνο ησλ νξγαληζκώλ πνπ απνξξνθνύλ πόξνπο από ην ζύζηεκα αιιά δελ 

ιεηηνπξγνύλ αληαπνδνηηθά. 

Δληνπίδνπλ ηξεηο δηαθνξέο κεηαμύ θπζηθώλ  θαη επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ (Iansiti & 

Levien 2004, ζ. 39): 

1. πξώηνλ, νη δξάζηεο ζηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα είλαη έμππλνη θαη ηθαλνί λα 

ζρεδηάδνπλ θαη λα πξνβιέπνπλ ην κέιινλ. 

2. δεύηεξνλ, ηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα αληαγσλίδνληαη γηα πηζαλά κέιε. 

3. ηξίηνλ, ηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα ζηνρεύνπλ ζε θαηλνηνκίεο ελώ ηα θπζηθά 

νηθνζπζηήκαηα απιά ζηελ επηβίσζε. 

Power and Jerjian’s Business Ecosystem (Power and Jerjian’s 

definition) 

Οη Power and Jerjian δελ αθνινπζνύλ ηελ επζεία αλαινγία κεηαμύ βηνινγηθώλ θαη 

επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ. Σην βηβιίν ηνπο “Ecosystem: Living the 12 Principles of 

Networked Business”, ππνζηεξίδνπλ όηη δελ κπνξεί λα δηνηθεζεί κηα επηρείξεζε κόλε ηεο 

αιιά πξέπεη λα δηνηθεζεί έλα νιόθιεξν νηθνζύζηεκα (Power & Jerjian 2001, ζ. 3). 

Ιζρπξίδνληαη πσο ην νηθνζύζηεκα απνηειείηαη από νινθιεξσκέλεο ειεθηξνληθέο 

επηρεηξήζεηο (2001, ζ. 118) όηη ν νξηζκόο ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο είλαη: "έλα 

ζύζηεκα δηθηπαθώλ ηόπσλ ζηνλ παγθόζκην ηζηό καδί κε όιεο ηηο πηπρέο ηνπ πξαγκαηηθνύ 

θόζκνπ κε ηνλ νπνίν αιιειεπηδξνύλ. Θεσξείηαη σο κία θπζηθή θνηλόηεηα, καδί κε ηνπο κε 

δσληαλνύο παξάγνληεο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη ιεηηνπξγεί ζαλ κηα εληαία κνλάδα (2001, ζ. 

13). Έηζη νη ηζηνζειίδεο ζεσξνύληαη νη νξγαληζκνί ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη ν παγθόζκηνο 

ηζηόο σο ην ρώξνο πνπ "δνπλ". Αληηζηνηρνύλ ηελ ελέξγεηα νη νπνία αιιάδεη κνξθέο ζην 

θπζηθό νηθνζύζηεκα κε ηνπο πόξνπο, όπνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ην θεθάιαην. ζηα 

επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα (Power & Jerjian 2001, ζ. 263). Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηόο ν 

νξηζκόο ηνπο, δίλνπλ ην παξάδεηγκα ηνπ αεξνδξνκίνπ Φηζξόνπ, παξνκνηάδνληάο ην 

ινγηζκηθό πνπ είλαη ππεύζπλν γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ κε ην λεπξηθό ζύζηεκα ελόο βηνινγηθνύ 

νξγαληζκνύ (Power & Jerjian 2001, ζ. 99). Παξά ηελ έκθαζε πνπ δίλνπλ ζηελ ηερλνινγηθή 

ζπλδεζηκόηεηα, παξαδέρνληαη όηη  γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα δελ 
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αξθεί απιά νη επηρεηξήζεηο λα ζπλδεζνύλ ζην Γηαδίθηπν αιιά λα αιιάμεη ξηδηθά ε δνκή θαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπο (Power & Jerjian 2001, ζ. 247).  

Σύκθσλα κε ηνπο Power and Jerjian, ππάξρνπλ ηέζζεξα είδε ελδηαθεξόκελσλ ζε θάζε 

νηθνζύζηεκα: νη κέηνρνη, νη εξγαδόκελνη, νη επηρεηξήζεηο θαη νη πειάηεο (2001, 18). Θεσξνύλ 

πνιύ ζεκαληηθά ηα νθέιε ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ηνπο, όπσο θαη ζηε θύζε ηα δηάθνξα είδε 

ζπλεξγάδνληαη κεηαμύ ηνπο γηα λα ππάξρεη επεκεξία ζην νηθνζύζηεκά ηνπο. Υπνζηεξίδνπλ 

επίζεο όηη έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα ζπλήζσο δεκηνπξγείηαη γύξσ από κία ηζρπξή 

επηρείξεζε ε νπνία ζπλδέεηαη κε ζρεδόλ όιεο ηηο άιιεο (Power & Jerjian 2001, ζ. 289). 

Άλλοι που έχουν ςυνειςφέρει (Other Contributors) 

Οη Gossain and Kandiah (1998) έρνπλ βαζίζεη ηε ζεσξία ηνπο πάλσ ζηε ζεσξία ηνπ Moore 

θαη ζέινληαο λα ηελ επεθηείλνπλ δίλνπλ έκθαζε ζηε δεκηνπξγία αμίαο γηα ηνπο πειάηεο από 

ηελ πξόβιεςε επηπξόζζεηεο πιεξνθόξεζεο, πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ (Gossain & Kandiah 

1998, 1). Σπκπεξηιακβάλνπλ κόλν ηνπο ζπλεξγάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ζε έλα 

επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα θαη ππνζηεξίδνπλ πσο "ε ζπλδεζηκόηεηα κεηαμύ απηώλ είλαη ε 

θηλεηήξηα δύλακε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο" (Gossain & Kandiah 1998, ζ. 2). Θεσξνύλ επίζεζο 

πσο ε επηβίσζε θάζε εηαηξίαο είλαη βαζηζκέλε ζην όθεινο νιόθιεξνπ ηνπ επηρεηξεκαηηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο.  

Οη Lewin and Regine (1999, ζ. 207) από ηε κεξηά ηνπο νξίδνπλ ζαλ επηρεηξεκαηηθό 

νηθνζύζηεκα έλα δίθηπν εηαηξηώλ όπνπ ε θαζεκηά δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλα πεδίν. Κάζε 

πεδίν αιιειεπηδξά κε αξθεηά άιια. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζην 

πεδίν κηα εηαηξίαο λα δηαρένληαη θαη ζε άιια πεδία πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη άιιεο εαηξίεο 

κέιε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Έννοιεσ ςτο επιχειρηματικό οικοςύςτημα (Useful 

business ecosystem notions) 
Τα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα έρνπλ θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα εμεγεζνύλ 

γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεσξία. 

Πολυπλοκότητα - Complexity 

Σύκθσλα κε ην Santa Fe Institution, ε έλλνηα πνιππινθόηεηα αλαθέξεηαη ζηα "ζπζηήκαηα κε 

πνιιά δηαθνξεηηθά ηκήκαηα, ηα νπνία, κέζσ κηαο κπζηήξηαο δηαδηθαζίαο απην-νξγάλσζεο, 

θαηαθέξλνπλ λα είλαη πην ηαμηλνκεκέλα θαη πην ελεκεξσκέλα απ' όηη άιια ζπζηήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζε ζρεδόλ απόιπηα ειεγρόκελεο ζπλζήθεο. Απηά ηα πνιύπινθα ζπζηήκαηα 

πεξηέρνπλ ζρεηηθά αλεμάξηεηα αιιά ηζρπξά δηαζπλδεδεκέλα θαη αιιειεπηδξώκελα κέιε" 

(Cowan 1994, ζ. 1, 2).   
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Αυτο-οργάνωςη - Self-organization 

O Anderson (1999, ζ. 221) ηζρπξίδεηαη όηη ε απην-νξγάλσζε είλαη κία δηαδηθαζία θαηά ηελ 

νπνία "ηα πξόηππα θαη ε ηάμε εκθαλίδνληαη ρσξίο ηελ παξέκβαζε ελόο θεληξηθνύ ειεγθηή".  

Η απην-νξγάλσζε νξίδεηαη ζαλ κία δηαδηθαζία όπνπ θαηλνύξηεο δνκέο εκθαλίδνληαη ζην 

ζύζηεκα ρσξίο ηελ παξέκβαζε θάπνηνπ εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ δηαρεηξηζηή. Δίλαη κηα 

ζπλερηδόκελε δηαδηθαζία ε νπνία πνηέ δελ ζα νινθιεξσζεί. Η θαηλνηνκία είλαη ην θύξην 

ζπζηαηηθό ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξνζδηνξίδεηαη αλάινγα κε ην νηθνζύζηεκα. Η απνπζία 

εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ δηαρεηξηζηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα λα ππάξρεη ε απην-

νξγάλσζε. 

Εμφάνιςη - emergence 

Η εκθάληζε είλαη κηα πνιύ θνληηλή ζηηο δύν πξνεγνύκελεο έλλνηα. Σύκθσλα κε ηελ Mitleton-

Kelly (2003, ζ. 40), "πεξηνπζίεο, πνηόηεηα, δηάθνξεο δνκέο, πξόηππα εκθαλίδνληαη από ηε 

δηάδξαζε δύν κεκνλσκέλσλ ζηνηρείσλ θαη είλαη κεγαιύηεξα από ην άζξνηζκα ησλ ηκεκάησλ 

ηνπο". Πξνζζέηεη επίζεο όηη "ε εκθάληζε είλαη ε δηαδηθαζία πνπ καδί κε ηελ απην-νξγάλσζε 

πξνθαινύλ ηελ ηάμε ζην νηθνζύζηεκα". Σύκθσλα κε ηνπο Smith & Stacey (1997, ζ. 83), 

εκθάληζε "ζεκαίλεη όηη ε ζρέζεηο κεηαμύ δύν νξγαληζκώλ έρνπλ απξνζδόθεην καθξνρξόλην 

απνηέιεζκα". Έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη πάληα θάηη πεξηζζόηεξν από ην 

άζξνηζκα ησλ κειώλ ηνπ. Τν απνηέιεζκα ησλ αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπο 

είλαη θάηη ην νπνίν θακία κνλάδα δε ζα κπνξνύζε λα επηηύρεη κόλε ηεο. Καη είλαη ηδηαίηεξα 

εκθαλέο ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, όπνπ ην απνηέιεζκα εμαξηάηαη από ηε 

ζπκκεηνρή πάξα πνιιώλ παξαγόλησλ. 

Συν-εξέλιξη - Co-evolution 

Η ζπλ-εμέιημε ζηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα έρεη ηελ έλλνηα όηη ε εμέιημε κηαο εηαηξίαο 

επεξεάδεη ηελ εμέιημε άιισλ εηαηξηώλ. Έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα είλαη ν 

επεμεξγαζηέο θαη ην ινγηζκηθό. Όηαλ εκθαλίδεηαη έλαο λένο επεμεξγαζηήο, νη εηαηξίεο 

αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ ρξεζηκνπνηνύλ ηηο λέεο δπλαηόηεηέο ηνπ θαη αλαπηύζζνπλ βαξύηεξν 

ινγηζκηθό θαη απηό κε ηε ζεηξά ηνπ παξαθηλεί ηνπο θαηαζθεπαζηέο επεμεξγαζηώλ λα 

δεκηνπξγήζνπλ λένπο απνδνηηθόηεξνπο επεμεξγαζηέο. Δπίζεο αιιαγέο ζηξαηεγηθώλ κίαο 

εηαηξίαο επεξεάδεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ησλ άιισλ εηαηξηώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. 

Προςαρμογή - Adaption 

Έλα νηθνζύζηεκα πξνζαξκόδεηαη ζηνπο εμσηεξηθνύο πεξηνξηζκνύο, όπσο θπβεξλεηηθνί 

πεξηνξηζκνί, θόξνη, δαζκνινγηθέο πνιηηηθέο. Δπηβάιινληαη από εμσηεξηθνύο ή εζσηεξηθνύο 



11 Δπηρεηξεκαηηθό Οηθνζύζηεκα: Θεσξία θαη Πεξηπηώζεηο Μειέηεο  -  Φεξξαίνο Γεκήηξηνο 

 

παξάγνληεο θαη δελ κπνξνύλ λα αιιάμνπλ κέζσ ηεο ζπλ-εμέιημεο. Όηαλ ην πεξηβάιινλ 

αιιάδεη ην νηθνζύζηεκα πξνζαξκόδεηαη ζηηο λέεο ζπλζήθεο. 

Πλατφόρμα - Platform 

Η πιαηθόξκα είλαη ην κέζν κε ην νπνίν επηθνηλσλνύλ ηα όινη νη νξγαληζκνί ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο. Υπεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμή ηεο είλαη ε εγέηηδα εηαηξία θαη κέζσ απηήο 

πξνζθέξεη ηερλνγλσζία γηα λα βνεζήζεη όια ηα κέιε ηνπ νηθνζπζηήκαηνο λα επηηύρνπλ 

αλάπηπμή, δεκηνπξγία γλώζεο θαη θαηλνηνκίεο, ώζηε λα αλαηξνθνδνηείηαη ην ζύζηεκα θαη λα 

εμειίζζεηαη ζπλνιηθά. 

Σύμπλεγμα ή Συγκρότημα (Cluster) 
Η έλλνηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο εηζήρζεθε από ηνλ Porter (1990). Σύκθσλα κε ηνλ Porter (1990, 

p. 154), νη εηαηξίεο ζε έλα ζύκπιεγκα ζπλήζσο βξίζθνληαη ζε κία πόιε ή ζε κία 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ζε κία ρώξα. Ο Porter (1990) ππνζηεξίδεη όηη ε δύλακε ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο βξίζθεηαη ζηνλ ζθιεξό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ ηνπ, γεγνλόο πνπ 

αλαγθάδεη ηηο εηαηξίεο λα απμάλνπλ ηα ζηάληαξλη ηεο πνηόηεηάο θαη λα βειηηώλνπλ ηελ 

απόδνζή ηνπο. Ο ζθιεξόο αληαγσληζκόο είλαη απνηέιεζκα ηεο δηαπξαγκαηεπηηθήο δύλακεο 

πνπ έρνπλ νη πειάηεο, αθνύ έρνπλ ηελ επθαηξία λα έξρνληαη ζε επαθή κε πνιιέο εηαηξίεο 

κέζα ζην ζύκπιεγκα. Απηέο νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ θαη ησλ πειαηώλ εληζρύνπλ ηε 

δηάρπζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ησλ θαηλνηνκηώλ κέζα ζην ζύκπιεγκα (Porter 1990, ζ. 151). 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο, ζρεηηθά κε ηερληθέο θαη ηερλνινγηθέο ιύζεηο θαη 

θαηλνηνκίεο αληαιιάζζνληαη κεηαμύ ησλ πειαηώλ, ησλ πξνκεζεπηώλ θαη ησλ ζρεηηδόκελσλ 

επηρεηξήζεσλ (Porter ,1990, ζ. 152). Πνιιέο θνξέο όκσο, ιόγσ ηνπ αληαγσληζκνύ,  ππάξρνπλ 

δηακάρεο θαη απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε δξάζηεο ηνπ ζπκπιέγκαηνο λα εκπνδίδεη ηε 

δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη λα ζέιεη λα θξαηήζεη ηηο πνιύηηκεο πιεξνθνξίεο. Σε απηέο ηηο 

πεξηπηώζεηο όκσο, θάπνηνη άηππνη δεζκνί πνπ ππάξρνπλ κεηαμύ κεξηθώλ δξαζηώλ βνεζνύλ 

ζηε ξνή ησλ πιεξνθνξηώλ. Γηα ηα ζπκπιέγκαηα κηα πνιύ ζεκαληηθή πεγή γλώζεο είλαη ηα 

παλεπηζηήκηα πνπ πξνζθέξνπλ αλζξώπηλν δπλακηθό πςεινύ επηπέδνπ κόξθσζεο. Ψζηόζν ε 

αληαιιαγή γλώζεο πνιιέο θνξέο δελ είλαη ακθίδξνκε (Arboníes and Moso, 2002, ζ. 351).  

Σύκθσλα κε ηνλ Porter (1990, ζ. 152), ηα ζπκπιέγκαηα αληινύλ πόξνπο από απνκνλσκέλεο 

εηαηξίεο θαη βηνκεραλίεο γηαηί κπνξνύλ λα ηνπο εθκεηαιιεπηνύλ πνιύ πην απνηειεζκαηηθά. 

Δπίζεο ζηελ έλλνηα ηνπ ζπκπιέγκαηνο θαηά ηνλ Porter θπξίαξρε ζέζε έρεη ε έλλνηα ηεο 

βηνκεραλίαο. Πνιιέο θνξέο ζεσξεί απηαπόδηθην ην γεγνλόο όηη ην ζύκπιεγκα είλαη έλα 

θνκκάηη ή θαη αληηπξνζσπεπηηθό κηαο βηνκεραλίαο θαη γη' απηό ηα αλαθέξεη ζπάληα 

(Dayasindhu 2002, Tallman et al. 2004). 
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Κάπνηνη κειεηεηέο δηαθσλνύλ όηη ην θύξην ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ζπκπιέγκαηνο είλαη ε 

γεσγξαθηθή ζέζε ησλ εηαηξηώλ (π.ρ. Arboníes & Moso 2002, Scheel 2002, Andriani 2003, 

Tallman et al. 2004).  

Δίκτυο Αξίασ (Value Network) 
Σύκθσλα κε ηνλ Mariotti (2002), δίθηπν αμίαο είλαη "έλαο δηαδξαζηηθόο ζπλδπαζκόο 

πιεξνθνξηώλ, κεραλώλ θαη αλζξώπσλ." Τα δίθηπα αμίαο επηθεληξώλνληαη ζηελ παξαγσγή 

αμίαο ζε θάζε θόκβν - κέινο ηνπ δηθηύνπ. Οη Fjeldstad and Haanaes (2001, ζ. 4) ηζρπξίδνληαη 

όηη ε παξαγσγή ηεο αμίαο δελ επηηπγράλεηαη ζηνλ κεηαζρεκαηηζκό ππιώλο ζε αληηθείκελα 

αιιά ζην ελδηάκεζν ηεο δηαδηθαζίαο. Η δύλακε ελόο δηθηύνπ αμίαο εληνπίδεηαη ζηε 

ζπλεξγαζία θαη ηε δηάδξαζε κεηαμύ ησλ ζπκκεηερόλησλ εηαηξηώλ. Σύκθσλα κε ηνπο Haglind 

& Helander (1998), ε ζπλεξγαζία έρεη ζαλ θίλεηξν ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο θαη ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο. Τν δίθηπν αμίαο είλαη έλα πειαηνθεληξηθό ζύζηεκα θαζώο ν 

πειάηεο ζεσξείηαη σο ν επηθεθαιήο θαη νη εηαηξίεο νξγαλώλνπλ ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο γύξσ 

από απηόλ. Μία εηαηξία δηαιέγεηαη λα γίλεη κέινο ηνπ δηθηύνπ ιόγσ θάπνησλ κνλαδηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο πνπ ηεο δίλνπλ ηζρπξό αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα (Haglind & 

Helander 1998, ζ. 350-351). Υπάξρεη δειαδή κία μεθάζαξε δηαδηθαζία πξνζζήθεο κειώλ 

ζην δίθηπν. Τα δίθηπα αμίαο δελ έρνπλ γεσγξαθηθνύο πεξηνξηζκνύο, θαζώο κπνξνύλ λα είλαη 

αθόκα θαη παγθόζκηα. Η έλλνηα ηεο βηνκεραλίαο επίζεο πεξηιακβάλεηαη ζηε ζεσξία ησλ 

δηθηύσλ αμίαο, αιιά νη εηαηξίεο κέζα ζε έλα δίθηπν αμίαο κπνξεί λα είλαη ηκήκαηα δηαθόξσλ 

βηνκεραληώλ. 

Σύγκριςη μεταξύ ςυμπλέγματοσ, δικτύου αξίασ και 

επιχειρηματικού οικοςυςτήματοσ (Comparison 

between cluster, value network and business ecosystem) 
Τα ηξία κνληέια έρνπλ αξθεηά θνηλά αιιά θαη αξθεηά δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Η 

ζύγθξηζε ζα γίλεη βάζεη πέληε ραξαθηεξηζηηθώλ. Πξώηνλ ην ζέκα ηεο γεσγξαθίαο θαη ησλ 

γεσγξαθηθώλ πεξηνξηζκώλ. Έπεηηα ν ξόινο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σηε 

ζπλέρεηα ν ξόινο ηεο έλλνηαο ηεο βηνκεραλίαο. Μεηά ε δεκηνπξγία ηεο γλώζεο θαη ηεο 

κεηάδνζεο ηεο θαη ηειηθά πνηνο έρεη ηε δύλακε ζε θάζε κνληέιν. 

Αλάινγα κε ηνλ ζπγγξαθέα ε βαζηθή ηδέα ηνπ ζπκπιέγκαηνο είλαη ε γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε ή ε ηνπηθόηεηα. Σπαλίσο ππάξρνπλ αληηξξήζεηο γη' απηό. Ψζηόζν νη Arboníes 

θαη Moso (2002, ζ. 350)  πηζηεύνπλ όηη γηα λα έρνπλ ηζρύ ηα νθέιε ηνπ ζπκπιέγκαηνο πξέπεη  

λα μεπεξαζηνύλ ηα ζηελά γεσγξαθηθά όξηα. Σπκθσλεί θαη ν Cooke (2002, ζ. 127). ιέγνληαο 

πσο "δελ έρεη θαλέλα λόεκα λα νξηνζεηνύκε γεσγξαθηθά ηα ζπκπιέγκαηα, όπσο θάλνπλ 

πνιινί κειεηεηέο". Τα δίθηπα αμίαο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα δελ έρνπλ θακία 



13 Δπηρεηξεκαηηθό Οηθνζύζηεκα: Θεσξία θαη Πεξηπηώζεηο Μειέηεο  -  Φεξξαίνο Γεκήηξηνο 

 

αλαθνξά ζε γεσγξαθηθνύο πεξηνξηζκνύο. Δηδηθά ηα δίθηπα αμίαο  δελ έρνπλ θακία ζρεδόλ 

αλαθνξά ζην δήηεκα ηνπηθόηεηαο αληί παγθόζκηαο ή επξείαο επέθηαζεο. Τα δίθηπα αμίαο 

κπνξεί λα είλαη είηε παγθόζκηα είηε θαη ηνπηθά αιιά όρη ιόγσ θάπνηνπ πεξηνξηζκνύ. Τα 

επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα ζθνπίκσο απνξξίπηνπλ ηε ζεκαζία ηεο γεσγξαθίαο. Δμαηηίαο 

ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ησλ κέζσλ κεηάδνζεο πιεξνθνξηώλ, νη 

απνζηάζεηο δελ έρνπλ θαλέλα ιόγσ λα επεξεάδνπλ ηελ επηηπρία ελόο νηθνζπζηήκαηνο. Απηό 

πνπ θάπνηε ίζσο ζεσξνύληαλ παγθόζκηα θιίκαθα πιένλ ζεσξείηαη ηνπηθή θιίκαθα. Σπλεπώο 

ν Steinbock (2003, ζ. 207) ζεσξεί όηη ην πιενλέθηεκα δελ βαζίδεηαη ζε γεσγξαθηθνύο 

παξάγνληεο αιιά ζηηο ζηξαηεγηθέο ησλ εηαηξηώλ. Δπηπξνζζέησο νη Tallman et al. (2004, ζ. 

259) αλαξσηηνύληαη αλ ε γεσγξαθία παίδεη πιένλ έζησ θαη θάπνηνλ ειάρηζην ξόιν. 

Ο ξόινο πνπ δίλεηαη ζηνλ αληαγσληζκό θαη ηε ζπλεξγαζία ζε θάζε κνληέιν δηαθέξεη.  Σηα 

ζπκπιέγκαηα  ε επηηπρία βαζίδεηαη ζηνλ ζθιεξό αληαγσληζκό εληόο ηνπ ζπκπιέγκαηνο. 

Κάπνηνη ζπγγξαθείο όκσο ζεσξνύλ όηη θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ κειώλ ηνπ 

ζπκπιέγκαηνο  παίδεη θάπνην ξόιν αιιά ζαθώο πνιύ κηθξόηεξν. Σύκθσλα κε ηνλ Cooke 

(2002), "νη δηαδξαζηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ ελόο ζπκπιέγκαηνο ραξαθηεξίδνληαη από 

ζπλεξγαζία θαη αληαγσληζκό, εκπηζηνζύλε θαη αληηπαιόηεηα, αληαιιαγέο θαη 

δηεπθνιύλζεηο". Τα δίθηπα αμίαο αληηζέησο ραξαθηεξίδνληαη από κηα απζηεξά ζπλεξγαηηθή 

δνκή. Κάζε κέινο ηνπ δηθηύνπ έρεη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα θαη ζπάληα ηα κέιε 

αληαγσλίδνληαη κεηαμύ ηνπο. Ψζηόζν ππάξρεη ε έλλνηα ηνπ αληαγσληζκνύ κεηαμύ ησλ 

ππνςήθησλ λέσλ κειώλ ηνπ δηθηύνπ. Τα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα πεξηέρνπλ θαη ηηο 

δύν έλλνηεο ηνπ αληαγσληζκνύ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σε κηα θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκία ν 

αληαγσληζκόο είλαη έλα βαζηθό ζπζηαηηθό θαη νη πηζαλέο κέζνδνη ζπλεξγαζίαο θαζνξίδνληαη 

απζηεξά από ηε λνκνζεζία. Ο αληαγσληζκόο έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ επηηαρπλόκελν ξπζκό 

ζηνπο ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, αιιά θαη ηε ζπαηάιε κεγάισλ πνζνηήησλ πόξσλ. 

Απηή ε ζπαηάιε κπνξεί λα απνθεπρζεί κε ηε ζπλεξγαζία ησλ κειώλ. 

Η έλλνηα ηεο βηνκεραλίαο έρεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηηο κειέηεο γηα ηα ζπκπιέγκαηα. Ο 

Porter (1990, ζ. 149) αλαιύεη ζπκπιέγκαηα βηνκεραληώλ αιιά θαη ζπκπιέγκαηα εηαηξηώλ. 

Υπνζηεξίδεη όηη ν ηξόπνο ιεηηνπξγίαο ησλ βηνκεραληώλ είλαη έλα πνιύ ρξήζηκν εξγαιείν 

ζηελ αλάιπζε ηεο ζεσξίαο ησλ ζπκπιεγκάησλ. Τα κέιε ησλ δηθηύσλ αμίαο  κπνξεί λα είλαη 

θαη ηκήκαηα δηαθνξεηηθώλ βηνκεραληώλ. Η βαζηθή ηδέα ησλ δηθηύσλ αμίαο πξνθύπηεη από 

ηελ αληίιεςε όηη κία εηαηξία δελ κπνξεί λα παξάγεη έλα πξντόλ εμνινθιήξνπ κόλε ηεο θαη 

ρξεηάδεηαη θαη άιιεο εηαηξίεο κε δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο γηα λα νινθιεξώζνπλ ην πξντόλ. 

Τα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα απνξξίπηνπλ ηελ έλλνηα ηεο βηνκεραλίαο. Ο Moore αθόκα 

πξνηείλεη λα αληηθαηαζηαζεί ν όξνο βηνκεραλία κε ηνλ όξν επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα. Οη 

Iansiti θαη Levien (2004) από ηελ άιιε κεξηά ρξεζηκνπνηνύλ ηνλ όξν βηνκεραλία ζηηο κειέηεο 

ηνπο, ρσξίο λα δίλνπλ θάπνηα έκθαζε θαη ρσξίο λα ην αλαιύζνπλ πεξεηαίξσ. 
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Τν δήηεκα ηεο δεκηνπξγίαο γλώζεο θαη ε κεηάδνζή ηεο έρεη δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ζηα 

ηξία κνληέια. Ο ζθιεξόο αληαγσληζκόο ζηα ζπκπιέγκαηα πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ 

πξνζπκία λα κνηξαζηεί ε γλώζε θαη λα δεκηνπξγεζεί επηπιένλ ζπλεξγαηηθά. Σηα δίθηπα 

αμίαο ε κεηάδνζε ηεο γλώζεο πεξηνξίδεηαη αξθεηά ζε απιά ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο, όπσο 

γηα παξάδεηγκα νη πνζόηεηεο παξαγγειηώλ. Σηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα ε αλάπηπμε 

λέσλ πξντόλησλ απαηηεί ζπλεξγαζία θαη θνηλή πξνζπάζεηα. Οη Iansiti θαη Levien (2004, ζ. 

18) ηνλίδνπλ ε δηαζπλδεζηκόηεηα θαη ε θνηλή κνίξα ησλ κειώλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο είλαη 

κείδνλνο ζεκαζίαο. Η δηαζπλδεζηκόηεηα έρεη ην ξόιν ηεο αιιεινβνήζεηαο θαη ε θνηλή κνίξα 

ηνπο ην ξόιν ηνπ παξαθηλεηή ηελ κεηάδνζεο ηεο ππάξρνπζαο γλώζεο αιιά θαη ηεο 

ζπλεξγαηηθήο δεκηνπξγίαο ηεο. 

Τν ηειεπηαίν δήηεκα είλαη πνηνο έρεη ηνλ έιεγρν ζηα κνληέια απηά. Απηό εμαξηάηαη από ηε 

δύλακε πνπ έρεη ην θάζε κέινο ζηηο δηαπξαγκαηεύζεηο. Σηα ζπκπιέγκαηα δελ ππάξρεη έληνλα 

ε έλλνηα ηνπ ειέγρνπ θαζώο νη  επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ηζρπξέο αιιειεμαξηήζεηο. Σηελ 

πεξίπησζε πνπ ζα ρξεηαζηεί λα αλαπηύμνπλ καδί έλα ηερλνινγηθό έξγν γηα παξάδεηγκα, ν 

έιεγρνο δελ ζα είλαη αλάινγνο κε ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ έρεη θάζε εηαηξία. Σηα δίθηπα 

αμίαο ππάξρεη έλαο δξάζηεο ό νπνίνο είλαη αξθεηά κεγαιύηεξνο από ηνπο ππόινηπνπο. Έηζη νη 

πξνκεζεπηέο κηθξνύ κεγέζνπο πνπ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από ηελ θπξίαξρε εηαηξία 

αλαγθάδνληαη λα ππαθνύλ ηνπο όξνπο ηεο. Σηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα ν έιεγρνο 

είλαη απνθεληξσκέλνο. Αλ θαη ν Moore (1996) ηζρπξίδεηαη όηη ζε θάζε νηθνζύζηεκα ππάξρεη 

κηα θπξίαξρε εηαηξία, δελ κπνξεί λα επηβάιιεη ηνπο όξνπο ηεο ζην βαζκό πνπ ην θάλεη ε 

θπξίαξρε εηαηξία ζην δίθηπν αμίαο. 

Πίνακαρ 1. Σύγκπιζη μεηαξύ ζςμπλέγμαηορ, δικηύος αξίαρ και επισ. οικοζςζηήμαηορ 

 Σύμπλεγμα Γίκηςο αξίαρ 
Δπισειπημαηικό 

Οικοζύζηημα 

Γευγπαθία Γεσγξαθηθή 

ζπγθέληξσζε 

Οηηδήπνηε από ηνπηθή σο 

θαη παγθόζκηα θιίκαθα 

Σθόπηκα απνξξίπηεη ην 

ξόιν ηεο 

Ανηαγυνιζμόρ και 

Σςνεπγαζία 

Σθιεξόο αληαγσληζκόο Σπλεξγαζία Καη ηα δύν ηαπηόρξνλα 

Βιομησανία Οη εηαηξίεο 

αληηπξνζσπεύνπλ ηελ ίδηα 

βηνκεραλία 

Γηαθνξεηηθέο βηνκεραλίεο 

αιιεινζπκπιεξώλνληαη 

Θεσξεί ηνλ όξν 

βηνκεραλία παξσρεκέλν 

Γνώζη Ο αληαγσληζκόο 

πεξηνξίδεη ηελ πξνζπκία 

γηα λα κνηξαζηεί ε γλώζε 

Πεξηνξηζκέλε ζε 

ιεηηνπξγηθέο πιεξνθνξίεο 

κεηάδνζε ηεο γλώζεο 

Η δηαζπλδεζηκόηεηα ζαλ 

θαηαιύηεο θαη ε θνηλή 

κνίξα ζαλ παξαθηλεηήο 
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ηεο θνηλήο γλώζεο 

Έλεγσορ Τα κέιε είλαη αξθεηά 

αλεμάξηεηα 

Έλαο παλίζρπξνο δξάζηεο 

- εηαηξία 

Απνθεληξσκέλε ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

Έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα απνηειείηαη από έλα κεγάιν αξηζκό κειώλ, ηα νπνία είλαη 

είηε επηρεηξήζεηο, είηε άιινη νξγαληζκνί. Είλαη δηαζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπ κε ηελ έλλνηα όηη ην 

έλα επεξεάδεη ην άιιν. Η δηαζύλδεζε κεηαμύ ηνπο κπνξεί λα είλαη είηε αληαγωληζηηθή, είηε 

ζπλεξγαηηθή. Τα κέιε νηθνζπζηήκαηνο εμαξηώληαη ηα έλα από ην άιιν θαη έηζη αλ θάπνην κέινο 

απνηύρεη ηόηε κπνξεί λα ζπκπαξαζύξεη θαη ηα ππόινηπα κέιε. Τα κέιε ελόο επηρεηξεκαηηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο θάλνπλ ζπλεηδεηέο επηινγέο ην θαζέλα γηα ηνλ εαπηό ηνπ. Οη επηρεηξήζεηο 

ζθνπεύνπλ ζηελ δεκηνπξγία γλώζεο, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηηπρία  θαη ειπίδνπλ λα 

επηθξαηήζνπλ ηωλ άιιωλ θαη λα εθκεηαιιεπηνύλ ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο. Απηό απνηειεί κία 

κεγάιε πξόθιεζε γηαηί ην πεξηβάιινλ ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο αιιάδεη ηαρύηαηα 

θαη απξόβιεπηα. Τν επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη κία δπλακηθή δνκή ε νπνία εμειίζζεηαη 

θαη ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε θαη βειηίωζή ηνπ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ (Peltoniemi , 2005, p. 

58). 

Δράςτεσ ενόσ επιχειρηματικού οικοςυςτήματοσ (Actors 

of a business ecosystem) 

Keystones, Dominators, Niches 

Οη δξάζηεο ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο είλαη όκνηνη κε ηνπο δξάζηεο ελόο 

ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο θαη αλαιύνληαη ζηε κεζεπόκελε ελόηεηα. 

Οριςμόσ ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

οικοςυςτημάτων (e-Business ecosystem definition) 
Βαζηδόκελνη ζηελ ζεσξία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ κπνξνύκε λα νξίζνπκε ηα 

ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα σο "έλα νξγαληθό νηθνζύζηεκα ην νπνίν 

απνηειείηαη από επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο πνπ ζπλδένληαη κε ζηελέο ζρέζεηο, 

ρξεζηκνπνηώληαο δηθηπαθέο θαη δηαδηθηπαθέο πιαηθόξκεο γηα λα αληαγσληζηνύλ, λα 

επηθνηλσλήζνπλ, λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκκαρίεο, λα κνηξαζηνύλ πόξνπο θαη λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηα αληαγσληζηηθά ηνπο πιενλεθηήκαηα ρσξίο θαλέλα γεσγξαθηθό εκπόδην". 

Σε έλα θαιά νξγαλσκέλν νηθνζύζηεκα ειεθηξνληθώλ επηρεηξήζεσλ, όια ηα κέιε έρνπλ 

αλαπηύμεη ιεηηνπξγίεο ώζηε λα εθκεηαιιεπηνύλ ην δίθηπν αμίαο θαη ηε ξνή πιηθώλ, ελέξγεηαο 

θαη πιεξνθνξηώλ. 
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Δράςτεσ ενόσ ηλεκτρονικού επιχειρηματικού 

οικοςυςτήματοσ (Actors of e-Business ecosystem) 
Οη ηππηθνί δξάζηεο ελόο ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο είλαη νη εμήο: 

 Ηγεηηθά είδε (Leader species): είλαη ν ππξήλαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, παξέρεη ζηνπο 

ππόινηπνπο ηελ πιαηθόξκα, ζέηεη θάπνηνπο θαλόλεο ιεηηνπξγίαο, εληζρύεη ηνπο 

πόξνπο θαη ζπληνλίδεη όια ηα κέιε. 

 Θεκειηώδε είδε (Key species): είλαη νη πειάηεο ησλ άιισλ κειώλ ηνπ 

νηθνζπζηήκαηνο θαη νη βαζηθνί εκπιεθόκελνη ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ, 

θαηαλαισηέο, έκπνξνη ιηαληθήο, θαηαζθεπαζηέο, εμεηδηθεπκέλνη πξνκεζεπηέο θηι. 

 Υπνζηεξηθηηθά είδε (Supportive species): απηά ηα είδε βνεζνύλ ζηελ εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο αιιά ε επηβίσζή ηνπο δελ εμαξηάηαη από ην 

νηθνζύζηεκα. Μπνξνύλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξν όθεινο από έλα 

βειηηζηνπνηεκέλν νηθνζύζηεκα απ' όηη νη αληαγσληζηέο ηνπο (Nguyen, 2002). Δίλαη 

αλεμάξηεηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ βξίζθνληαη κέζα ζην νηθνζύζηεκα 

όπσο εηαηξίεο logistics, ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, ηειεπηθνηλσληαθνί πάξνρνη, 

θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο θηι. 

 Παξαζηηηθά είδε (Parasitic species):  είλαη εηαηξίεο πνπ εμαξηώληαη απνθιεηζηηθά από 

ην νηθνζύζηεκα θαη ζπλππάξρνπλ κε απηό. Γηα παξάδεηγκα πάξνρνη ππεξεζηώλ 

πξνζηηζέκελεο αμίαο,  δηαθεκηζηηθέο εηαηξίεο θαη εηαηξίεο κάξθεηηλγθ, 

ζπκβνπιεπηηθέο εηαηξίεο. 

Τα Keystone species πνπ αλαθέξζεθαλ πην πξηλ είλαη ηα ζεκειηώδε είδε θαη έρνπλ αθξηβώο 

ηελ ίδηα ιεηηνπξγία θαη ζπκπεξηθνξά. Οη Dominators είλαη ηα αληίζηνηρα εγεηηθά είδε θαη 

επίζεο έρνπλ ηελ ίδηα ιεηηνπξγηά θαη ζπκπεξηθνξά. Δλώ θαηεγνξία Niches (θόγρεο) είλαη κηα 

επξύηεξε θαηεγνξία δξαζηώλ νη νπνίνη εληνπίδνπλ θελά ζην νηθνζύζηεκα θαη πξνζπαζνύλ 

λα ηελ εθκεηαιιεπηνύλ. Γη απηό θαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ππνζηεξηθηηθά είδε 

ηα νπνία θαιύπηνπλ θελά πνπ βξίζθνπλ εμππεξεηώληαο ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

αιιά θαη ηα παξαζηηηθά είδε ηα νπνία εθκεηαιιεύνληαη ηα θελά γηα λα απνξξνθήζνπλ όζνπο 

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο κπνξνύλ. 
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Η εηθόλα 1 δείρλεη ηε ζρέζε κεηαμύ ησλ εηδώλ ζε έλα ειεθηξνληθό επηρεηξεκαηηθό 

νηθνζύζηεκα:

 

Δικόνα 1. Σσέζη μεηαξύ ηυν ειδών ζε ένα ηλεκηπονικό επισειπημαηικό οικοζύζηημα 

Στάδια εξέλιξησ ενόσ επιχειρηματικού οικοςυςτήματοσ 

(Evolutionary path of business ecosystem) 
Σηελ εμέιημε ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο εληνπίδνληαη 4 ζηάδηα: γέλλεζε, 

επέθηαζε, σξηκόηεηα θαη ζάλαηνο (αληίζηνηρα birth, expansion, coordination and maturity, 

and death).  

 Γέλλεζε: Σην ζηάδην ηεο γέλλεζεο νη επηρεηξήζεηο εληνπίδνπλ νκάδεο θαηαλαισηώλ 

κε ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο, πξνζειθύνπλ ζπκκεηέρνληεο πνπ ζα πξνζδώζνπλ 

αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληηπάισλ, κέζα από ηε δηαδηθαζία 

παξαγσγήο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ πςειήο θαηαλαισηηθήο αμίαο θαη δεκηνπξγνύλ 

ηα ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα. 

 Δπέθηαζε: Σην ζηάδην ηεο επέθηαζεο ε εγεηηθή εηαηξία εμειίζζεηαη θαη 

αλαπηύζζεηαη, ηα ζεκειηώδε θαη βνεζεηηθά είδε απμάλνληαη θαη ζηαδηαθά 

εκθαλίδνληαη ηα παξαζηηηθά. Σηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα επεθηαζεί ην νηθνζύζηεκα, λα 

πξνζζέζεη λέα κέιε θαη λα πξνζεγγίζεη άιιεο αγνξέο ν αληαγσληζκόο κε άιια 

νηθνζπζηήκαηα γίλεηαη εληνλόηεξνο. 

 Σπληνληζκόο θαη Ψξηκόηεηα: Σην ζηάδην απηό νη ζρέζεηο κεηαμύ ησλ κειώλ γίλνληαη 

ηδηαίηεξα πνιύπινθεο, εμαηηίαο ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμήο ηνπο θαηά ην ζηάδην ηεο 

επέθηαζεο θαη εηδηθά νη αληαγσληζηηθέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ ζεκειησδώλ θαη ησλ 

παξαζηηηθώλ εηδώλ. Όηαλ ζπκβεί απηό είλαη ε ζεηξά ησλ εγεηηθώλ εηδώλ λα ζέζνπλ 
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θαλόλεο ώζηε λα πεξηνξίζνπλ ηηο δηακάρεο θαη λα επαλαθέξνπλ ην νηθνζύζηεκα ζε 

θαηάζηαζε πγείαο, ζην ζηάδην ηεο σξηκόηεηαο. 

 Θάλαηνο: Τν ζηάδην απηό δελ ηζρύεη πάληα θαη απηό εμαξηάηαη από ηε δηνξαηηθόηεηα 

ηεο εγεηηθήο επηρείξεζεο. Αλ ε εγεηηθή επηρείξεζε δεκηνπξγήζεη ή πξνζειθύζεη λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο ηόηε ην νηθνζύζηεκα 

αλαγελλάηαη θαη αθνινπζεί ηα ηξία πξώηα ζηάδηα από ηελ αξρή. Σηελ αληίζεηε 

πεξίπησζε ην νηθνζύζηεκα είηε αληηθαζίζηαηαη από άιιν αληαγσληζηηθό είηε 

νδεγείηαη ζην ζάλαην. 

Σηελ εηθόλα 3 θαίλεηαη ην εμειηθηηθό κνλνπάηη ελόο επηρεηξεκαηηθνύ νηθνζπζηήκαηνο. 

Δικόνα 2. Δξελικηικό μονοπάηι ενόρ επισειπημαηικού οικοζςζηήμαηορ 

 

Ψηθιακά Δπισειπημαηικά Οικοζςζηήμαηα (Digital Business Ecosystems) 

Πξέπεη λα αλαθεξζεί ν όξνο Χεθηαθά Δπηρεηξεκαηηθά Οηθνζπζηήκαηα γηα λα κελ ππάξμεη 

ζύγρπζε κε ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Τν ςεθηαθό επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα είλαη έλα 

ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πξόηδεθη πνπ έρεη ζαλ ζηόρν λα βνεζήζεη 

επξσπατθέο, κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο (SMEs) αλάπηπμεο ινγηζκηθνύ. Τν ςεθηαθό 

επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα απνηειείηαη από "ςεθηαθά είδε" ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνύληαη 

ζε έλα "ςεθηαθό πεξηβάιινλ". Τα ςεθηαθά είδε κπνξεί λα είλαη ζπζηαηηθά ελόο ινγηζκηθνύ, 

εθαξκνγέο, ππεξεζίεο, επηρεηξεκαηηθά κνληέια, ελλνηνινγηθά πιαίζηα, εθπαηδεπηηθά πιαίζηα 

θαη λνκνζεηηθά πιαίζηα. Τν πεξηβάιινλ δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζηα είδε, όπσο θαη ζηνλ 

πξαγκαηηθό θόζκν, λα ζπκπεξηθέξνληαη, λα αιιειεπηδξνύλ, λα αλαπηύζζνληαη, αθόκα θαη λα 

εμαθαληζηνύλ (Nachira 2002). Τα Χεθηαθά Δπηρεηξεκαηηθά Οηθνζπζηήκαηα είλαη κία 

εμεηδηθεπκέλε κνξθή ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ε πεξαηηέξσ αλάιπζε 

μεθεύγεη από ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. 
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Περιπτώςεισ Μελέτησ (Case studies) 

Cisco Systems 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ '80 εηζήιζε δπλακηθά ζην ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο ε δηθηπαθή 

ηερλνινγία δίλνληαο λέα πλνή ζην ρώξν απηό. Έλα παληξεκέλν δεπγάξη, ν Len Bosack θαη ε 

Sandy Lerner, πνπ εξγάδνληαλ ζην παλεπηζηήκην ηνπ Σηάλθνξλη, καδί κε ηνλ Richard 

Troiano, ίδξπζαλ ηε Cisco Systems ην 1984. Τν πξώην πξντόλ πνπ θαηαζθεύαζε ήηαλ έλαο 

δξνκνινγεηήο. Αλ θαη δελ ήηαλ ε πξώηε εηαηξία πνπ δεκηνύξγεζε θαη πνύιεζε 

δξνκνινγεηέο, ήηαλ ε πξώηε εηαηξία πνπ δεκηνύξγεζε δξνκνινγεηέο πνπ ππνζηήξηδαλ 

πνιιά πξσηόθνιια δηθηύνπ. Σηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 αλαπηύρζεθαλ νη κεηαγσγείο, 

νη νπνίνη αλ θαη ιηγόηεξν ιεηηνπξγηθνί από ηνπο δξνκνινγεηέο ήηαλ γξεγνξόηεξνη θαη αξθεηά 

πην θζελνί. Φάλεθε εμαξρήο όηη νη κεηαγσγείο ζα απαζρνινύζαλ έλα αξθεηά κεγάιν θνκκάηη 

ηεο αγνξάο δηθηπαθώλ πξντόλησλ (Christensen, 1997). Τν 1993, ε εηαηξία θαηαζθεπήο 

αεξνπιάλσλ Boeing, απνθάζηζε λα εγθαηαζηήζεη έλα δίθηπν ρξεζηκνπνηώληαο κεηαγσγείο 

ηεο εηαηξίαο Crescendo αληί γηα ηνπο δξνκνινγεηέο ηεο Cisco. Η Cisco απνθάζηζε λα 

αγνξάζεη ηελ Crescendo έλαληη 95 εθ. δνιαξίσλ θαη απηνκάησο ε Boeing έγηλε πειάηεο ηεο. 

Απηή ήηαλ ε πξώηε ρξνληθά απόθηεζε εηαηξίαο από ηε Cisco θαη ζεκαηνδόηεζε ηελ έλαξμε 

ηεο εθαξκνγήο ηεο ζηξαηεγηθήο εμαγνξώλ θαη ζπγρσλεύζεσλ εηαηξηώλ. Η εμαγνξά απηή είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ε Cisco λα κεηαηξαπεί από θαηαζθεπάζηξηα δξνκνινγεηώλ ζε κηα, 

νινθιεξσκέλε γηα ηελ επνρή, εηαηξία παξνρήο δηθηπαθώλ πξντόλησλ. Έθηνηε ε Cisco είλαη ε 

θπξίαξρε ηερλνινγηθά θαζνδεγήηξηα εηαηξία δηθηπαθώλ θαη  δηαδηθηπαθώλ πξντόλησλ. Έρεη 

θαζηεξώζεη ηα δηθά ηεο πξόηππα ζηελ αγνξά δεκηνπξγώληαο ζηαδηαθά έλα νηθνζύζηεκα 

κέζα ζην νπνίν νη κεραληθνί δηθηύσλ εθπαηδεύνληαη πάλσ ζηα ηερλνινγηθά ηεο πξόηππα, νη 

εηαηξίεο θαηαζθεπάδνπλ πιηθά βαζηδόκελεο ζηα ζηάληαξλη ηεο Cisco θαη εηαηξίεο 

αλαπηύζζνπλ, ζπκπιεξσκαηηθό γηα ηα πξντόληα ηεο Cisco, ινγηζκηθό  (Kraemer and 

Dedrick, 2002). Η Cisco είλαη κία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εηαηξίεο ζην ηνκέα ησλ δηθηπαθώλ 

πξντόλησλ θαη αληηκεησπίδεη ηελ πξόθιεζε λα γίλεη ε εγέηηδα ηώξα πνπ ην Γηαδίθηπν έρεη 

γίλεη κία από ηηο βαζηθόηεξεο αλάγθεο ηεο δσήο. Η ρξεκαηνδόηεζε γηα ηηο εμαγνξέο ηεο 

πξνεξρόηαλ θπξίσο από απμήζεηο κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ θαη ζε κηθξόηεξν πνζνζηό από 

αδηαλέκεηα θέξδε. Από ην 1995 κέρξη ην 2000 ε Cisco δηαηήξεζε ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ην 

εηήζην εηζόδεκά ηεο ζηνλ ηαρύηαηα εμειηζζόκελν ρώξν ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ 

Γηαδηθηύνπ. 

Ιζηοπικό Δξαγοπών και ζςγσυνεύζευν 

Η Cisco αθνινύζεζε ηελ ζηξαηεγηθή ησλ εμαγνξώλ γηα λα θαηαθέξεη λα είλαη πξσηνπόξνο 

ζηηο θαηλνηνκίεο θαη κε απηό ηνλ ηξόπν λα πινπνηήζεη ην όξακα ησλ ηδηνθηεηώλ ηεο, ε Cisco 

λα γίλεη ε θπξίαξρε εηαηξία ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηύσλ θαη ησλ ηερλνινγηώλ ηειεπηθνηλσλίαο. 
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Μέρξη θαη απηή ηε ζηηγκή ε Cisco έρεη εμαγνξάζεη 146 εηαηξίεο. Οη εηαηξίεο απηέο θαίλνληαη 

ζηνλ πίλαθα 1 ηνπ παξαξηήκαηνο. Η κεγαιύηεξε εμαγνξά πνπ έθαλε ήηαλ ηεο εηαηξίαο 

Scientific - Atlanta, θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία θαισδίσλ ηειεόξαζεο, ηειεπηθνηλσληώλ θαη 

πξντόλησλ επξπδσληθώλ δηθηύσλ, έλαληη 6,9 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. Η ηειεπηαία 

εμαγνξά πνπ πξαγκαηνπνίεζε ήηαλ ηεο εηαηξίαο NewScale Inc. ζηηο 29 Μαξηίνπ 2011. Ο 

θύξηνο ιόγνο ησλ εμαγνξώλ ήηαλ (Cusumano and Gawer, 2002):  

 είηε ε απόθαζε λα απμήζεη ηε γθάκα πξντόλησλ πνπ ζα κπνξνύζε λα δηαζέηεη θαη λα 

κπεη ζε λένπο θιάδνπο πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ  

 είηε ε ηερλνινγία πνπ δηέζεηε ε άιιε εηαηξία θαη ζα κπνξνύζε λα αληηθαηαζηήζεη ηα 

ήδε ππάξρνληα πξντόληα ηεο. 

Απηέο νη εμαγνξέο επέηξεςαλ ζηε Cisco λα απνθηήζεη ηερλνινγηθή γλώζε πνπ ηειηθά 

ελζσκάησλε ζηα πξντόληα ηεο αιιά θαη λα επεθηαζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ αιιά 

θαη ζε άιινπο θιάδνπο. 

Σε έλα επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα ππάξρεη πξόζθνξν έδαθνο γηα αλαδπόκελεο 

επηρεηξεκαηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απηό δηόηη δίλεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ζπκβίσζε θαη ηε 

θνηλή εμέιημε όισλ ησλ κειώλ ηεο. Σηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε Cisco βειηηώλεη δηαξθώο 

ην ηερλνινγηθό ηεο ράξηε θαη δεκηνύξγεζε θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεη ην δηθό ηεο 

νηθνζύζηεκα βαζηδόκελε ζηα δηθά ηεο ηερλνινγηθά ζηάληαξ. θαη ην ζεκαληηθόηεξν είλαη όηη 

δελ πξνζπαζεί λα ρηίζεη κόλν ηα δηθά ηεο αιιά βνεζά θαη όια ηα ππόινηπα κέιε λα 

επηηύρνπλ ηνπο δηθνύο ηνπο ζηόρνπο.  

Η Cisco έρεη αλαπηύμεη έλα επηρεηξεκαηηθό κνληέιν πνπ ηεο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα 

αληηκεησπίδεη ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληά αθνινπζώληαο πηζηά ηε ζηξαηεγηθή ησλ 

εμαγνξώλ. Σηελ εηθόλα 3 θαίλεηαη ην  επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα ηεο Cisco. Τα λνύκεξα 

ζηα ηεηξάγσλα είλαη θσδηθνί ησλ ηερλνινγηθώλ ηνκέσλ (εμεγνύληαη ζηνλ Πίλαθα 2) ζηνπο 

νπνίνπο αλήθνπλ νη παηέληεο πνπ έρεη θαηνρπξώζεη θαη νη αξηζκνί ζηηο γξακκέο είλαη ε 

ζπρλόηεηα πνπ ζπγθεθξηκέλεο παηέληεο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί. 
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Δικόνα 3. O Τεσνολογικόρ Χάπηηρ ηος Δπισειπημαηικού Οικοζςζηήμαηορ ηηρ Cisco 

Μεξηθά παξαδείγκαηα γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε εηθόλα. Η εμαγνξά ηεο GeoTel 

Communications ην 1999 έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζην Cisco λα δεκηνπξγήζεη έλα λέν δίθηπν 

ηειεπηθνηλσληώλ, όπνπ δεδνκέλα, θσλή θαη βίληεν κεηαδίδνληαλ κέζσ κηαο απιήο δνκήο ε 

νπνία βαζηδόηαλ ζε αλνηρηά πξόηππα αξρηηεθηνληθήο δηαδηθηύνπ. Η εμαγνξά ησλ Signal 

Works (in 2003), Riverhead Networks (in 2004), Protego Networks (in 2004), P-Cube (in 

2004), and Scientific-Atlanta (in 2005) έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα ζηε Cisco λα παξέρεη 

ζπκπιεξσκαηηθά πξντόληα γηα λα βειηηώζεη ηα δηθηπαθά πξντόληα. Γίλεηαη θαηαλνεηό πσο ε 

Cisco δεκηνύξγεζε έλα νηθνζύζηεκα έρνληαο ζαλ ππξήλα ηελ ίδηα θαη απηό έρεη ζαλ 

απνηέιεζκά ηε δεκηνπξγία αμίαο ζε όιν ην θάζκα ηνπ. Γεκηνύξγεζε ην PEC (Partner 

eLearning Connection) γηα λα πξνσζήζεη ηε ζπλεξγαζία, λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθόηεηα 

θαη ην ζπλνιηθό εηζόδεκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Η πιαηθόξκα πξνζθέξεη ην know-how θαη 

δίλεη ηε δπλαηόηεηα ζε όια ηα κέιε λα ζπλάςνπλ ζπλεξγαηηθέο ζρέζεηο θαη απηό λα 

επηδξάζεη ζεηηθά ζηε δεκηνπξγία θαη βειηίσζε πξντόλησλ. Η Cisco έρνληαο απηό ην 

πιενλέθηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη πςειόηεξεο πξνζθνξέο από ηνπο αληαγσληζηέο ηεο ζε κηα 

δηαδηθαζία εμαγνξάο κηαο εηαηξίαο. Καζνδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ 

πιαηθόξκεο γηα ηερλνινγηθέο ππεξεζίαο ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ όιεο νη επηρεηξήζεηο 

κε ζθνπό λα απμήζνπλ ηελ απόδνζή ηνπο. Η Cisco επηθεληξώλεη ηελ πξνζνρή ηεο θαη 

ρξεζηκνπνηεί αξθεηνύο από ηνπο πόξνπο ηεο ζην λα δηαηεξεί θαη λα επεθηείλεη ην 

επηρεηξεκαηηθό ηεο νηθνζύζηεκα. Η θπξίαξρε ζηξαηεγηθή γη' απηό είλαη νη ζπλερείο εμαγνξέο 
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γηαηί δίλνπλ ώζεζε ζηελ αιπζίδα αμίαο θαη απμάλεη ηε ζπλνιηθή αμία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε 

ηε ζπλερή ελζσκάησζε πξνκεζεπηώλ θαη επηρεηξεκαηηθώλ ζπλεηαίξσλ. Σην Γηάγξακκα 1 

θαίλεηαη ην εηήζην εηζόδεκα νιόθιεξνπ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο Cisco. 

Γιάγπαμμα 1. Δηήζιο ειζόδημα ηηρ Cisco net με βάζη ηοςρ ιζολογιζμούρ ηηρ από ηην 

επίζημη ιζηοζελίδα ηηρ http://investor.cisco.com/financialStatements.cfm 

Τν εηζόδεκα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο Cisco παξόιν πνπ έρεη κεξηθέο κεηαπηώζεηο, έρεη αλνδηθή 

πνξεία ζηε δηάξθεηα ησλ εηώλ κε θνξύθσζή ηνπ ην 2009, όπνπ ήηαλ 8,052 δηζεθαηνκκύξηα 

δνιάξηα. 

Πνιιέο θνξέο ε ζηξαηεγηθή απηή απνηπγράλεη γηαηί δελ θαηαθέξλνπλ λα ζπλεξγαζηνύλ 

νξγαληζκνί κε δηαθνξεηηθή θνπιηνύξα. Η κέζνδνο ηεο Cisco είλαη λα δηαηεξεί ηελ 

θνπιηνύξα θάζε νξγαληζκνύ δηαηεξώληαο ηνπο αλζξώπηλνπο πόξνπο ηεο  θαη έρεη έλαλ 

νινθιεξσηηθό ξόιν ζπλδένληαο ηεο ζε έλα αλώηεξν ηερλνινγηθό επίπεδν. Η ζηξαηεγηθή 

απηή έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε επηρείξεζε λα είλαη αλεμάξηεηε θαη ηαπηόρξνλα λα 

εμειίζζεηαη ηερλνινγηθά κε ηε βνήζεηα ηεο Cisco. Οη Mayer θαη Kenney (2004) ζε έξεπλά 

ηνπο δείρλνπλ όηη ην πνζνζηό απνηπρίαο ηεο Cisco κεηά από θάζε εμαγνξά είλαη θάησ από 

10% ζπγθξηλόκελν κε ην 40-80% κηαο κέζεο πεξίπησζεο εμαγνξάο (O’Reilly, 2000). 

Η Cisco αθνινπζώληαο απηή ηε ζηξαηεγηθή θαη δεκηνπξγώληαο ην επηρεηξεκαηηθό ηεο 

νηθνζύζηεκα πέηπρε λα γίλεη ε θπξίαξρνο εηαηξία ζηνλ ηνκέα ησλ δηθηύσλ. Δμαγνξάδνληαο 
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ηηο εηαηξίεο πνπ ε ηερλνινγηθή ηνπο γλώζε ζα ηηο έδηλε αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα έλαληη 

ησλ αληηπάισλ ηεο. 

 

Πίνακαρ 2. Τεσνολογικοί ηομείρ ζηοςρ οποίοςρ ανήκει ηο ηοπ 5 ηυν παηένηυν ανά έηορ 

από ηο 1993 μέσπι και ηο 2005 

Σηνλ πίλαθα 2 θαίλνληαη νη πξώηεο 5 ζέζεηο γηα ηηο ακεξηθαληθέο παηέληεο (UPC, US patent 

classification) από ην 1993 κέρξη  ην 2005. Οη θσδηθνί ησλ ηερλνινγηθώλ πεδίσλ εμεγνύληαη 

παξαθάησ: 348: ηειεόξαζε, 361: ειεθηξηζκόο, ειεθηξηθά ζπζηήκαηα θαη ζπζθεπέο, 370: 

ηειεπηθνηλσλίεο πνιππιεμίαο, 375: Παικόο ή ςεθηαθέο επηθνηλσλίεο, 379: ηειεθσληθέο 

επηθνηλσλίεο, 380: θξππηνγξαθία, 455: ηειεπηθνηλσλίεο, 709: ειεθηξηθνί ππνινγηζηέο θαη 

ςεθηαθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο: κεηαθνξά δεδνκέλσλ ζε πνιινύο ππνινγηζηέο, 711: 

ειεθηξηθνί ππνινγηζηέο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο: κλήκε, 712: 

Δληνπηζκόο/δηόξζσζε ζθαικάησλ θαη εληνπηζκόο/αλάθηεζε ζθαικάησλ, 725: 

Καηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα δηαδξαζηηθνύ δηθηύνπ (πεγή: USPTO website 

http://www.uspto.gov) 

Σην δηάγξακκα 2 θαίλεηαη ν αξηζκόο ησλ παηεληώλ πνπ έρεη θαηνρπξώζεη ε Cisco θαη ν 

αξηζκόο ησλ παηεληώλ πνπ έρνπλ θαηνρπξώζεη νη εηαηξίεο πνπ έρεη εμαγνξάζεη από ην 1993 

κέρξη ην 2005. 

 

Γιάγπαμμα 2. Απιθμόρ καηοσςπυμένυν παηενηών Cisco και εξαγοπαζμένυν εηαιπιών 
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Δίλαη νινθάλεξν πσο ε ζηξαηεγηθή ησλ εμαγνξώλ αθνινπζήζεθε πηζηά θαη ε ζεσξία ησλ 

επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ βξίζθεη ηελ απόιπηε εθαξκνγή ηεο εηδηθά ζην θνκκάηη ηεο 

πξνζζήθεο λέσλ κειώλ. Οη θαηλνηνκίεο πνπ αλέπηπμαλ δηάθνξεο εηαηξίεο αμηνινγήζεθαλ 

από ηε Cisco θαη ζεσξήζεθε πσο ε ελζσκάησζή ηνπο ζην νηθνζύζηεκα ζα επέθεξε 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Σην δηάγξακκα 2 θαίλεηαη πσο εθηηλάρζεθε ν αξηζκόο ησλ παηεληώλ 

ζηε δηάξθεηα ησλ εηώλ. 

 

Alibaba Group 

Τν γθξνππ ηεο Alibaba ηδξύζεθε  ην 1999 θαη έθηνηε έρεη γίλεη έλαο από ηνπο παγθόζκηνπο 

εγέηεο ηνπ ειεθηξνληθνύ επηρεηξείλ θαη ην κεγαιύηεξν γθξνππ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ ζηελ 

Κίλα κέρξη απηή ηε ζηηγκή. Τν νηθνζύζηεκα ηεο Alibaba έρεη εμαπισζεί ζε 240 πεξηνρέο 

παγθνζκίσο, απαζρνιεί 17.000 εξγαδνκέλνπο ζε πεξηζζόηεξεο από 50 πόιεηο ζηελ επξύηεξε 

πεξηνρή ηεο Κίλαο, ζηελ Ιαπσλία, ζηελ Κνξέα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη ζηηο ΗΠΑ.  

Η Alibaba  αξρηθά δεκηνύξγεζε έλα απνδνηηθό θαη εύρξεζην B2B (επηρείξεζε πξνο 

επηρείξεζε) δηαδηθηπαθό ζύζηεκα αληαιιαγήο ππεξεζηώλ κεηαμύ κηθξώλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ (SMEs), ελώ ηαπηόρξνλα θαηάθεξε λα αλαπηπρζεί ηδξύνληαο 5 ζπγαηξηθέο 

εηαηξίεο ζε δηαθνξεηηθνύο ηνκείο:  

 Γηαδηθηπαθή πιαηθόξκα αληαιιαγώλ κεηαμύ επηρεηξήζεσλ (alibaba.com) 

 To κεγαιύηεξν online εκπνξηθό θαηάζηεκα ηεο Κίλαο (Taobao) 

 Third-party ππεξεζίεο πιεξσκώλ (Alipay) 

 Έλα από ηα κεγαιύηεξα δηαδηθηπαθά πόξηαι ηεο Κίλαο (China Yahoo!) 

 Πξνγξακκαηηζκόο πξνεγκέλσλ κεζόδσλ δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ (Alibaba Cloud 

Computing) 

Τα θπξηόηεξα θνκβηθά ζεκεία ζηελ ηζηνξία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 2 

1999 Η Alibaba Group ηδξύεηαη επίζεκα από 18 κέιε, κε θπξηόηεξν ηνλ Jack Ma, 

πνπ εξγαδόηαλ από ην ζπίηη ηνπ ζηελ πεξηνρή Hangzhou. 

1999-2000 Η Alibaba Group παίξλεη δάλεην 25 εθαη. δνιαξίσλ από ηηο Softbank, 

Goldman Sachs, Fidelity θαη από άιια ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα. 

2002 Η ηζηνζειίδα Alibaba.com γίλεηαη θεξδνθόξα. 
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2003 Η εκπνξηθή ηζηνζειίδα γηα θαηαλαισηέο Taobao αλαξηάηαη επίζεκα, πάιη 

από ην δηακέξηζκα ηνπ Jack Ma. 

2004 Ξεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην online ζύζηεκα πιεξσκώλ Alipay.com. 

2005 H Alibaba Group ζπλάπηεη ζηξαηεγηθή ζπκκαρία κε ηελ Yahoo! Inc. θαη 

αλαιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ China Yahoo!. 

2006 Η Alibaba Group θάλεη κηα ζηξαηεγηθή επέλδπζε ζηελ Koubei.com. 

2007 Ξεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηεο ηνλ Ιαλνπάξην ε Alisoft, εηαηξία αλάπηπμεο 

ινγηζκηθνύ δηαδηθηπαθώλ εθαξκνγώλ. Τν Ννέκβξην ε κεηνρή ηεο 

Alibaba.com εηζάγεηαη ζην ρξεκαηηζηήξην ηνπ Φόλγθ Κόλγθ. Τνλ Ννέκβξην 

μεθηλά ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην Alimama.com, ηζηνζειίδα δηαθήκηζεο 

ζπλαιιάγκαηνο. 

2008 Τνλ Ινύλην ε Koubei.com ζπγρσλεύεηαη κε ηελ China Yahoo! θαη 

δεκηνπξγείηαη ε Yahoo! Koubei. Τνλ Σεπηέκβξην ε Alimama 

ελζσκαηώλεηαη ζην Taobao. Τνλ Σεπηέκβξην ηδξύεηαη  ε Alibaba Group 

R&D Institute. 

2009 Τνλ Ινύιην ε Alisoft ζπγρσλεύεηαη κε ηελ Alibaba Group R&D Institute. 

Τνλ Αύγνπζην ην δηνηθεηηθό ζπκβνύιην ηεο Alisoft εηζρσξεί ζηελ 

Alibaba.com. Τνλ Αύγνπζην, ζηα πιαίζηα ηεο ζηξαηεγηθήο "Big Taobao", ε 

Koubei.com εμαγνξάδεηαη από ηελ Taobao, κε ζθνπό λα δεκηνπξγεζεί έλα 

εληαίν ειεθηξνληθό εκπνξηθό θαηάζηεκα παξνρήο ππεξεζηώλ. Τνλ 

Σεπηέκβξην ηδξύεηαη ε Alibaba Cloud Computing  θαη ζπκπίπηεη κε ηνπο 

ενξηαζκνύο γηα ηελ δέθαηε επέηεην ηεο Alibaba Group. 

2010 Τνλ Μάξηην ε Alibaba Group δεκηνπξγεί κηα εληαία νκάδα δηνίθεζεο πνπ 

πεξηιακβάλεη ζηειέρε από ηηο εηαηξίεο Taobao, Alipay, Alibaba Cloud 

Computing θαη China Yahoo! κε ζθνπό λα αλαιάβνπλ ην πξόηδεθη "Big 

Taobao". Τνλ Μάην ε Alibaba Group αλαθνηλώλεη όηη ην 0,3% ηνπ εηήζηνπ 

εηζνδήκαηνο ζα πεγαίλεη ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε γηα νηθνινγηθέο ιύζεηο 

θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θόζκνπ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο 

Κίλαο αιιά θαη παγθνζκίσο. 
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Γιάγπαμμα 3. Δηήζιο Διζόδημα Alibaba Group με βάζη ηοςρ ιζολογιζμούρ πος 

δημοζιεύει ζηην επίζημη ιζηοζελίδα ηηρ 

http://ir.alibaba.com/ir/home/financial_reports.htm. Η μεηαηποπή ζε δολάπια έγινε με 

ηην ηπέσοςζα ιζοηιμία ηην 23/5/2011. 

 H Alibaba Group είλαη έλα αληηπξνζσπεπηηθό παξάδεηγκα ειεθηξνληθνύ επηρεηξεκαηηθνύ 

νηθνζπζηήκαηνο. Αθνινπζώληαο πηζηά ηε ζηξαηεγηθή ησλ εμαγνξώλ θαη ησλ ζπγρσλεύζεσλ 

ζηηο ρξνληθέο ζηηγκέο πνπ έπξεπε θαηόξζσζε λα γίλεη ε κεγαιύηεξε ειεθηξνληθή επηρείξεζε 

ηεο Κίλαο κε ζπλερώο απμαλόκελα έζνδα. 

 

Συμπεράςματα (Conclusions) 
Πνιινί εξεπλεηέο ππνζηεξίδνπλ όηη ε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθώλ νηθνζπζηεκάησλ είλαη ε 

θαιύηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ εηαηξηώλ, σζηόζν ιίγεο κόλν κειέηεο 

πεξηπηώζεσλ επαιεζεύνπλ ηε ζέζε απηή. Τα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα δεκηνπξγνύληαη 

θπξίσο από κία ηζρπξή θαη εγεηηθή εηαηξία ε νπνία αθνινπζεί ηελ ζηξαηεγηθή ησλ εμαγνξώλ 

θαη ζπγρσλεύζεσλ. Δμεηάδεη ζπλερώο εκθαληδόκελεο εηαηξίεο θαη όζεο έρνπλ ηερλνινγηθέο 

δπλαηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα αλεβάδνπλ επίπεδν ηα ήδε ππάξρνληα πξντόληα ηεο επηιέγνληαη 

γηα λα εηζρσξήζνπλ ζην επηρεηξεκαηηθό νηθνζύζηεκα. Σρεηηθά κε ηα ειεθηξνληθά 

επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα θαηαιήγνπκε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Σηα ειεθηξνληθά επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα νη αιιαγέο είλαη πνιύ γξεγνξόηεξεο 

απ' όηη ζηα επηρεηξεκαηηθά νηθνζπζηήκαηα θαη ζπκβαίλνπλ ζε όια ηα ζηάδηα ηεο 

εμέιημήο ηνπο. 



27 Δπηρεηξεκαηηθό Οηθνζύζηεκα: Θεσξία θαη Πεξηπηώζεηο Μειέηεο  -  Φεξξαίνο Γεκήηξηνο 

 

 Η θαζνδήγεζε ηεο εγεηηθήο εηαηξίαο είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο θαη πξέπεη λα είλαη 

ζηαζεξή. 

 Τα όξηα ηνπ είλαη αζαθή, όπσο θάλεθε θαη από ηνπο δηαθνξεηηθνύο ηνκείο 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο Alibaba Group. 

 Κίλδπλνη ηνπ πεξηβάιινληνο, ιόγσ θαη ησλ ηαρύηαησλ εμειίμεσλ, είλαη ζπλερώο 

πάξα πνιύ πςεινί. 

Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο γηα λα δηαηεξεζεί έλα νηθνζύζηεκα πγηέο ζα πξέπεη λα 

αλαγλσξίδνληαη νη θίλδπλνη εγθαίξσο θαη λα εληνπίδεηαη ε θαιύηεξε ιύζε, ε νπνία ζπλήζσο 

είλαη λα απνκαθξύλνληαη νη παξαθκάδνπζεο αγνξέο θαη λα ελζσκαηώλνληαη λέεο 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Απηή ζα επαλαθέξεη ηε ζηαζεξόηεηα ζην νηθνζύζηεκα θαη ζα 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηνπο θιπδσληζκνύο.
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