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 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Η οικονοµία στηρίζεται πάνω σε οικονοµικούς οργανισµούς που µέσων αυτών γίνεται 
ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις είναι οικονοµικοί οργανισµοί 
που έχουν απώτερο στόχο το κέρδος. Μέσω των επιχειρήσεων το άτοµο προσπαθεί 
να αναπτυχθεί από πολλές πλευρές. Έτσι για να αναπτυχθεί θα πρέπει να κάνει µια 
διαδικασία που ίσως είναι καινοτόµα µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της ήδη 
υπάρχουσα επιχείρησης ή µια νέας επιχείρησης αυτό είναι η επιχειρηµατικότητα. 
 
 Εποµένως επιχειρηµατικότητα είναι οι διαδικασίες που συνήθως προβαίνουν τα 
άτοµα που έχουν µια γενική ιδέα και θέλουν να εφαρµόσουν κάποιες τεχνικές ώστε 
να υλοποιηθεί η ιδέα σε προϊόν ή υπηρεσία µε αποτέλεσµα την ανάπτυξη της 
επιχείρησης και την αύξηση του κέρδους. Στην πτυχιακή εργασία αυτό που 
αναφέρεται είναι οι αναλυτικοί ορισµοί της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας, 
σε τι κατάσταση βρίσκεται η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τέλος πως µπορούν να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα της 
επιχειρηµατικότητας στην κρίση. Η µέθοδος που ακολουθείται  στην εργασία είναι η 
συλλογή δευτεροβάθµιων στοιχείων δηλαδή η ανάλυση στοιχείων από έρευνες που 
έχουν γίνει  και απλά αναφέρονται διάφορες έρευνες που έχουν κάνει παγκόσµιοι και 
πανελλήνιοι οργανισµοί για την επιχειρηµατικότητα. Η εργασία χωρίζεται σε δύο µέρη 
το πρώτο κάνει την θεωρητική ανασκόπηση ενώ το δεύτερο µέρος δίνει τις 
προτεινόµενες πολιτικές. 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται κάποιοι βασικοί ορισµοί που θα χρησιµοποιηθούν 
µέσα στην εργασία. Αυτό γίνεται για την καλύτερη κατανόηση των οικονοµικών 
µεγεθών που αναφέρονται. Επίσης αναλύονται και οι βασικοί οργανισµοί που 
µελετούν την επιχειρηµατικότητα για να κατανοηθεί ο σκοπός τις ιδρύσεις τους και η 
δράση τους. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο διατυπώνονται αρχικά η έννοια της επιχειρηµατικότητας από 
οικονοµολόγους της παλαιάς και νέας εποχής. Καθώς επίσης το µέγεθος της 
επιχείρησης, η ανταγωνιστικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας. Και ότι έχει σχέση µε τις λειτουργίες και το σχεδιασµό µιας 
επιχειρηµατικής διαδικασίας. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο µεγαλύτερης διάστασης ανάλυση στην καινοτόµο 
επιχειρηµατικότητα που αυτό περιλαµβάνει πολλές επιµέρους υπολειτουργίες όπως 
η ανάπτυξη και η σχεδίαση νέων προϊόντων, οι τύποι καινοτοµίας που υπάρχουν και 
οι στρατηγικές που ακολουθούνται. Επίσης αυτό το κεφάλαιο είναι από τα πιο 
σηµαντικά γιατί η καινοτοµία είναι η πιο κύρια πηγή της ίδρυσης και της ανάπτυξης 
µιας επιχείρησης µε βλέµµα πάντα στην επιτυχία ή την αποτυχία του καινοτόµος 
προϊόντος ή υπηρεσίας. 
 
Στο τέταρτο κεφάλαιο συγκρίνεται η κατάσταση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η σύγκριση γίνεται ανάµεσα σε νοµοθετικό πλαίσιο. ∆ηλαδή πως ενισχύεται 
η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα από το κράτος αλλά και τι ρόλο έχει παίξει η Ε.Ε. 
για κάθε χώρα και πιο συγκεκριµένα για την ενίσχυση και τις χρηµατοδοτήσεις που 
έχει προσφέρει στην Ελλάδα µε σκοπό της ενίσχυση των επιχειρήσεων σε 
καινοτόµες διαδικασίες. Επίσης αναφέρεται και η οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. και 
κάποιες καλές πρακτικές επιχειρήσεων που έχουν βοηθηθεί από τα προγράµµατα 
ενίσχυσης που αναφέρονται. 
 
Στο πέµπτο κεφάλαιο αναλύεται η σηµερινή κατάσταση της Ελλάδας µε βάση τη 
επιχειρηµατικότητα. αυτό γίνεται µέσο πολλών ερευνών και µελετών της Ε.Ε. και της 
Ελλάδας για τους δείκτες καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας. Επίσης φαίνονται 
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ξεκάθαρα στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε πολλή καλή 
θέση βάση των Ευρωπαϊκών χωρών. 
 
Στο έκτο κεφάλαιο που αποτελεί το µέρος δεύτερο της εργασίας αναφέρεται η 
οικονοµική κρίση και πως επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα και την οικονοµική 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Ειδικότερα αναλύονται µε ποσοστά η καινοτοµία της 
επιχειρηµατικότητας και η ίδρυση και η ανάπτυξη επιχειρήσεων µέσα στην κρίση και 
τι συνθήκες επικρατούν.  
 
Στο έβδοµο κεφάλαιο αναφέρονται η αντιµετώπιση των προβληµάτων της 
επιχειρηµατικότητας. ∆ηλαδή κάποιες προβλέψεις µε µελλοντικά σχέδια που 
µπορούν να κάνουν για να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα. Επίσης αναφέρονται σε 
τοµείς που πρέπει να ενισχυθούν ώστε µέσα από αυτά ενισχύεται και η 
επιχειρηµατικότητα. Τέλος αναφέρονται τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την 
συγκεκριµένη εργασία. 
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ΜΕΡΟΣ Α 

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 
 
 
 
 
 

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 
Ο ορισµός που θα πρέπει να αναλυθεί είναι η επιχείρηση. Πιο συγκεκριµένα είναι 
ένας από τους πιο βασικούς οικονοµικούς όρους αφού οι περισσότερες 
δραστηριότητες γίνονται µε βάση την επιχείρηση που υπάρχει. Εποµένως θα 
αναφερθούν οι ορισµοί και οι λειτουργίες των κάθε είδους  επιχείρησης ξεχωριστά.  

 
Υπάρχουν πολλοί ορισµοί της επιχείρησης άλλοι είναι πιο σύντοµοι και άλλοι πιο 
αναλυτικοί γι αυτό θα αναφερθεί ένα για κάθε είδος. 

 
Όπως αναφέρουν οι Τζωρτζάκης Κ και Τζωρτζάκη Α (2002) στο βιβλίο 
<<Οργάνωση και ∆ιοίκηση>>, <<Επιχείρηση είναι µία οργανωµένη προσπάθεια 
ανθρώπων που αποσκοπεί, µε την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της, 
να µεγιστοποιήσει τα κέρδη της κατά επαναλαµβανόµενο τρόπο.>>. (σελ32) 

 
Ένας άλλος πιο αναλυτικός ορισµός, όπως επισηµαίνουν οι Πολυχρονόπουλος Γ, 
Κορρές Γ και Ρόντος Κ (2005) στο βιβλίο <<Βασικές αρχές Οικονοµίας και 
∆ιοίκησης>>, <<Επιχείρηση είναι ένας ανεξάρτητος οικονοµικός οργανισµός που 
έχει στη διάθεσή του κινητή και ακίνητη περιουσία µε αντικειµενικό σκοπό συνήθως 
την µεγιστοποίηση του κέρδους. Εποµένως, επιχείρηση είναι µία αυτοτελής 
οικονοµική µονάδα, η οποία συνδυάζει τους συντελεστές παραγωγής (φύση, 
εργασία, κεφάλαιο) µε διαφορετικούς τρόπους, έχοντας µε τελικό στόχο την 
παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στην εγχώρια και διεθνή αγορά, 
διατρέχοντας µικρό ή µεγάλο κίνδυνο κατά την διεξαγωγή των εργασιών της για την 
επίτευξη του κέρδους.>>. (σελ 21) 

 
Τα συστατικά µέρη της επιχείρησης είναι οι εισροές, η παραγωγική διαδικασία και 
οι εκροές1. Οι εισροές αποτελούνται από το ανθρώπινο δυναµικό, τις γνώσεις, τη 
µεθοδολογία και το κεφάλαιο. Η παραγωγική διαδικασία προσαρµόζεται ανάλογα 
µε το είδος της επιχείρησης. Οι εκροές σηµαίνουν την µορφή των προϊόντων ή 
εκφράζουν τις  παρεχόµενες υπηρεσίες. Τα συστατικά µέρη της επιχείρησης είναι ο 
τρόπος διαµόρφωσης της και η επιρροή στον τρόπο λειτουργίας της, που 
µεταβάλλεται λόγω του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριµένα υπάρχει το εξωτερικό και 
εσωτερικό περιβάλλον, που επηρεάζει την λειτουργία µιας επιχείρησης. Οι 
παράγοντες που αποτελούν το εξωτερικό περιβάλλον είναι κοινωνικοί, πολιτικοί, 
οικονοµικοί και τεχνικοί. Σε αντίθεση το εσωτερικό περιβάλλον απαρτίζεται από 
παράγοντες, οι οποίοι απορρέουν από το εσωτερικό της επιχείρησης και είναι 
φυσικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί και χρηµατοδοτικοί πόροι. 
Επιπλέον σε ένα γενικό επίπεδο πρέπει να αναφερθούν οι µορφές και τα είδη των 
επιχειρήσεων. Η διάκριση γίνεται σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, που στόχος τους 
είναι αποκλειστικά το κέρδος και σε µη κερδοσκοπικές, που δεν επιδιώκεται το 
οικονοµικό αποτέλεσµα 

. 

                                                 
1 Βλ. Τζωρτζάκης Κ και τζωρτζάκη Α ( 2002) «Οργάνωση και ∆ιοίκηση» , Αθήνα, Εκδόσεις 
Rosili  σελ 34    
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Μια ακόµη πιο εµφανής διάκριση παρατηρείται στο αντικείµενο δραστηριότητας. Σε 
πρώτο πλάνο υπάρχει η επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής, σε αυτό το είδος 
ανήκουν οι επιχειρήσεις καλλιέργειας και εκµετάλλευσης εδάφους, θαλασσών, 
λιµνών και οτιδήποτε άλλο σχετίζεται µε το έδαφος και τη φύση. Έπειτα υπάρχουν 
οι επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής, που επεξεργάζονται και µεταποιούν τα 
προϊόντα παραγωγής των πρωτογενών επιχειρήσεων. Ακόµη υπάρχουν οι 
επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής, που έχουν ως αντικείµενο την παροχή 
υπηρεσιών, πιο γνωστές είναι ως εµπορικές επιχειρήσεις και παίζουν σηµαντικό 
ρόλο στην διαµόρφωση της οικονοµικής και επιχειρηµατικής ζωής. Τέλος 
υπάρχουν οι επιχειρήσεις µικτής δραστηριότητα που είναι συνδυασµός των 
παραπάνω κατηγοριών  

 
Επιπλέον υπάρχουν διακρίσεις2 σε νοµικές µορφές επιχειρήσεων που είναι οι 
ιδιωτικές, οι δηµόσιες, οι δηµοτικές και κοινοτικές, οι µικτές, οι ατοµικές, οι εταιρικές 
και οι συλλογικές επιχειρήσεις. Οι εταιρικές χωρίζονται σε προσωπικές και 
κεφαλαιουχικές. Οι προσωπικές εταιρίες διακρίνονται σε οµόρρυθµες, σε 
ετερόρρυθµες, σε συµπλοιοκτησίας και σε συµµετοχικής ή αφανής εταιρεία. Οι 
κεφαλαιουχικές χωρίζονται σε εταιρίες περιορισµένης ευθύνης και σε ανώνυµες 
εταιρίες. Οι συλλογικές διακρίνονται σε συνεταιρισµούς, σε συλλόγους και σε 
σωµατεία. Οι δηµόσιες επιχειρήσεις έχουν τρείς διακρίσεις σε νοµικά πρόσωπα 
δηµόσιου δικαίου, σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και σε αυτονοµηµένες 
διοικητικές υπηρεσίες. Οι δηµοτικές και κοινοτικές είναι νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού 
δικαίου και τέλος οι µικτές που είναι από φορείς του κράτους και ιδιώτες.  

 
Τελευταία και εξίσου σηµαντική είναι η διάκριση επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθος. 
Η διάκριση είναι σε µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις ενώ συχνά χρησιµοποιείται και 
η τρίτη κατηγορία των µεσαίων επιχειρήσεων. Τα κριτήρια που χρησιµοποιούνται 
για την διάκριση είναι ο αριθµός των απασχολούµενων, η ανεξαρτησία της 
επιχείρησης ο κύκλος εργασιών και το ύψος του ισολογισµού. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν πολλές µεγάλες επιχειρήσεις συνήθως δηµιουργούνται από µεσαίες η 
µικρές επιχειρήσεις.  

 
Σύµφωνα µε τα κριτήρια διακρίσεις οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις έχουν από 50 έως 
250 εργαζοµένους, ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι άνω των 40 εκ ευρώ ή ο 
ετήσιος ισολογισµός  να µην υπερβαίνει τα 27 εκ ευρώ. Ενώ στις µικρές 
επιχειρήσεις έχουν λιγότερους από 50 εργαζοµένους, κύκλο εργασίας 7 εκ ευρώ ή 
ετήσιο ισολογισµό 5 εκ ευρώ. Τέλος οι µικρές έχουν λιγότερους  από 10 
εργαζοµένους. 
Σηµαντικό σηµείο3 είναι τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα των µεγάλων, των 
µικροµεσαίων και των µικρών επιχειρήσεων για να κατανοηθεί καλύτερα η 
λειτουργία τους. 

 
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� Έχουν την δυνατότητα να  χρησιµοποιούν υψηλή τεχνολογία και έτσι 

παράγουν τυποποιηµένα προϊόντα. 
� Καταµερισµός της εργασίας µε αποτέλεσµα  την αύξηση της 

παραγωγικότητας .  
� Προµήθεια µεγάλων ποσοτήτων πρώτων υλών µε πιο ευνοϊκούς όρους. 
� Καλύτερο προσωπικό λόγω της αυξηµένης ζήτησης. 

                                                 
2 Βλ. Κυριαζόπουλος Π και Τερζίδης Κ (2000) «∆ιοίκηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων», 
Αθήνα, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική  σελ. 17,25 
 
3 Βλ. Τζωρτζάκης Κ και Τζωρτζάκη Α (2002) «Οργάνωση και διοίκηση»,  Αθήνα, Εκδόσεις 
Rosili    σελ. 60  
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� ∆ιαθέτουν τα µέσα να ερευνήσουν την αγορά ώστε να πάρουν σωστές 
επιχειρηµατικές αποφάσεις. 
� Έχουν µεγάλη πιστοληπτική ικανότητα και µπορούν να πάρουν δάνεια µε 

ευνοϊκότερους όρους. 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� ∆εν προσαρµόζονται εύκολα στις αλλαγές του περιβάλλοντος λόγω 

δυσκολίας λήψης απόφασης. 
� ∆εν υπάρχει επικοινωνία µεταξύ επιχειρηµατία και πελάτη. 
� Υπάρχουν δυσκολίες στην ίδρυση, λειτουργία και διάλυση της επιχείρησης. 
� Έχουν µεγάλα έξοδα και επηρεάζει την βιωσιµότητα της επιχείρησης.  
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� Ευελιξία και ταχύτητα στην λήψη αποφάσεων. 
� Καλύτερη και ευκολότερη ροή πληροφοριών. 
� Έλλειψη γραφειοκρατίας. 
� Συντονισµός προσπαθειών. 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� Μεγάλος επιχειρηµατικός κίνδυνος. 
� Περιορισµένοι οικονοµικοί πόροι. 
� ∆εν υπάρχουν πολλοί εργαζόµενοι µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν 

εξειδικευµένα στελέχη. 
 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� Προσαρµόζονται πιο εύκολα στις αλλαγές του περιβάλλοντος. 
� Υπάρχει επικοινωνία ανάµεσα στον επιχειρηµατία και στον πελάτη λόγω 

του ότι ο επιχειρηµατίας έχει µικρότερο φόρτο εργασίας. 
� ∆εν υπάρχουν δυσκολίες για την ίδρυση της. 
 

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
� ∆εν υπάρχει υψηλή τεχνολογία. 
� Προµηθεύοντα µικρές ποσότητες πρώτων υλών. 
� Υπάρχει χαµηλή παραγωγικότητα γιατί δεν έχουν καταµερισµό εργασίας. 
� ∆εν υπάρχουν µεγάλα κεφάλαια µε αποτέλεσµα να µην µπορούν να 

δανειστούν. 
 
 
1.2 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Στην σηµερινή εποχή έχουν αναπτυχθεί πολλοί κλάδοι της οικονοµική επιστήµης  
εποµένως και η επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί τόσο πολύ που έχουν 
διατυπωθεί πολλές έννοιες και ορισµοί. Σ΄ αυτό το µέρος θα αναλυθούν σε µικρή 
έκταση η έννοια της επιχειρηµατικότητας γιατί θα γίνει πιο αναλυτική έρευνα στα 
παρακάτω κεφάλαια. 
 
Ο όρος της επιχειρηµατικότητας προέρχεται από το ρήµα <<  επιχειρώ>> που 
σηµαίνει ενεργώ µε συγκεκριµένο τρόπο. Έτσι περιλαµβάνει όλες τις 
δραστηριότητες των πόρων που υπάρχουν µε σκοπό την διάθεση στην αγορά 
προϊόντων ή υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει σιγουριά για το τελικό αποτέλεσµα. 
Εποµένως η επιχειρηµατικότητα αποτελεί µια νοοτροπία που διαµορφώνεται 
ανάλογα µε το είδος και την οργάνωση της κάθε επιχείρησης. Επίσης αφορά τα 
άτοµα που εργάζονται στην επιχείρηση διότι πρέπει να αναγνωρίζουν και να 
εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες ώστε να επιτύχουν το καλύτερο οικονοµικό όφελος.  
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Σήµερα η έννοια της επιχειρηµατικότητας έχει επεκταθεί, δεν υπάρχει η κλασσική 
αντίληψη της δηµιουργίας µιας επιχείρησης. Εποµένως επιχειρηµατικότητα µπορεί 
να υπάρξει και σε νέα επιχείρηση και σε παλαιά επιχείρηση και σε κάθε είδους 
επιχείρηση. Για την πραγµατοποίηση της επιχειρηµατικότητας ή της 
επιχειρηµατικής ιδέας απαιτείται συνδυασµός δύο βασικών όρων της δηµιουργίας 
και της καινοτοµίας καθώς  και να προσαρµοστούν στις τρέχουσες εξελίξεις της 
συγκεκριµένης αγοράς. 
 
∆ηµιουργικότητα είναι η διαδικασία της σκέψης µέσω της φαντασίας, της 
εφευρετικότητας, της έµπνευσης και της διαφώτισης. Έχοντας σκοπό την 
δηµιουργία νέων ιδεών, που να µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τους στόχους 
της επιχείρησης.  
 
Ο όρος καινοτοµίας σύµφωνα µε την επιχειρηµατικότητα είναι ότι κάθε είδος 
καινοτοµίας συνεπάγεται µε το << καινούργιο>>. Έτσι η καινοτοµία είναι απλά µία 
επινόηση που αποτελεί τµήµα µόνο της διαδικασίας της. Όπως αναφέρει οι David 
Deakins και Mark Freel (2007) στο βιβλίο <<Επιχειρηµατικότητα>>,  << Η έννοια 
της καινοτοµίας έχει περισσότερο να κάνει µε την εµπορική εφαρµογή των 
επινοήσεων. Άρα η καινοτοµία ενσωµατώνει τόσο την πτυχή της δηµιουργίας όσο 
και την πτυχή της διάδοσης και της αξιοποίησης>>. (σελ 240) 
 
Ένας άλλος ορισµός που προτείνει ο Ο.Ο.Σ.Α << πρόκειται για την µετατροπή µιας 
ιδέας σε εµπορεύσιµο προϊόν, υπηρεσία, λειτουργική µέθοδο παραγωγής ή 
διανοµής, καθώς και σε νέα βελτιωµένη µέθοδος κοινωνικής υπηρεσίας>>. Και 
στους δύο ορισµούς αναφέρεται ο εµπορικός όρος και υποδηλώνεται η καινοτοµία 
ενός νέου βελτιωµένου προϊόντος ή υπηρεσίας που εµφανίζεται επιτυχώς στην 
αγορά. 
 
Σε γενικότερο επίπεδο η επιχειρηµατικότητα δεν έχει οφέλη µόνο µέσα στην 
επιχείρηση ή σε έναν οικονοµικό οργανισµό αλλά και σε ολόκληρη την χώρα. 
Εποµένως η επιχειρηµατικότητα συµβάλει στην οικονοµική πρόοδο, στην 
κοινωνική ευηµερία και στην ανάπτυξη της συγκεκριµένης χώρας. Επίσης η 
επιχειρηµατικότητα δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αποτελεί βασικό 
παράγοντα ανταγωνιστικότητας. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί δύο σηµαντικοί κλάδοι της 
επιχειρηµατικότητας,  που είναι η γυναικεία και η πράσινη επιχειρηµατικότητα. Η 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχουν 
διεξαχθεί αρκετές  έρευνες  για τα ποσοστά επιχειρηµατικής δράσης ανάµεσα 
στους άντρες και στις γυναίκες. Από αποτελέσµατα ερευνών που έγιναν κατά 
καιρούς εµφανίστηκε αύξηση στην συµµετοχή της γυναίκας σε επιχειρήσεις  είτε ως 
συνέταιρος είτε ως ιδιοκτήτης των επιχειρήσεων.  Φυσικά εκτός από τα θετικά 
στοιχεία της έρευνας υπάρχουν και τα εµπόδια που κάνουν δύσκολη την 
επιχειρηµατική δράση. Τα σοβαρότερα εµπόδια που συναντούν οι γυναίκες στην 
έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας τους είναι η πρόσβαση σε επίσηµες 
πηγές χρηµατοδότησης και σε επίσηµα και ανεπίσηµα επιχειρηµατικά δίκτυα. 
 
Σύµφωνα µε το ΕΟΜΜΕΧ  και µε το εγχειρίδιο πράσινης4 επιχειρηµατικότητας για 
µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις που έχει αναρτηθεί στις 1/9/2009 << πράσινη 
επιχειρηµατικότητα είναι εκείνη η µορφή οικονοµικής δραστηριότητας η οποία θέτει 

                                                 
4Internet sites:  http://observatory.eommex.gr/eommex/egxeiridio_prasinis-
epixeirimatikotitas.pdf 
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την προστασία του περιβάλλοντος και της φύσης γενικότερα στο επίκεντρο της 
στρατηγική της. Τα περισσότερα από τα σύγχρονα συστήµατα παραγωγής και 
κατανάλωσης δηµιουργήθηκαν σε εποχές όπου οι φυσικοί πόροι και οι αντοχές του 
φυσικού περιβάλλοντος θεωρούνταν ανεξάντλητοι>>.  
 
Σήµερα υπάρχει θετική στάση στην πράσινη επιχειρηµατικότητα γιατί συµφέρει 
οικονοµικά αφού µπορεί να µείωση το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, 
δηµιουργεί νέες εµπορικές εµπειρίες, αξιοποιούνται οι ευκαιρίες και  τα κίνητρα 
δίνονται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία στοχεύουν στην 
λήψη δανείου µε πιο ευνοϊκούς όρους, στην προσέλκυση της <<πράσινης>> 
επένδυσης και εξασφαλίζουν πιο ευνοϊκούς όρους ασφάλισης.  
 
Τέλος η επιχειρηµατικότητα είναι πολύπλευρη και ο κάθε άνθρωπος και 
επιχειρηµατίας την αντιλαµβάνεται βάσει της δραστηριότητας της επιχείρησης του 
και επίσης οι οικονοµολόγοι έχουν διαµορφώσει ο καθένας τις θεωρίες του τις 
οποίες θα αναλυθούν στα επόµενα κεφάλαια. 
 
1.3 ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

 
Στην συγκεκριµένη έρευνα η οικονοµική ανάπτυξη προσδιορίζει την 
επιχειρηµατικότητα όµως θα αναλυθεί γενικά ο όρος της οικονοµικής ανάπτυξης. 
Εποµένως η οικονοµική ανάπτυξη είναι ένας στόχος κρατικής οικονοµικής 
πολιτικής σε αναπτυγµένες ή µη αναπτυγµένες χώρες. Ως θεωρία προσπαθεί να 
δείξει και να καθορίσει τους αναπτυξιακούς παράγοντες και την διαδικασία 
ανάπτυξης µίας αναπτυγµένης οικονοµίας. 
 
Στα οικονοµικά χρησιµοποιούνται  οι όροι µεγέθυνση και ανάπτυξη. Η µεγέθυνση 
αναφέρεται στα οικονοµικά µεγέθη της οικονοµία µέσω του µηχανισµού της 
αγοράς. Ενώ η ανάπτυξη θεωρείται η χρήση οικονοµικών και µη οικονοµικών 
παραγόντων βάσει των όρων διαβίωσης και του επιπέδου ευηµερίας. Η οικονοµική 
µεγέθυνση χρησιµοποιείται για τις αναπτυγµένες χώρες ενώ ο όρος οικονοµική 
ανάπτυξη χρησιµοποιείται για τις µη αναπτυγµένες χώρες. 
 
Ορισµοί της οικονοµικής ανάπτυξης5 έχουν διατυπωθεί πολλοί ένας από τους πιο 
περιεκτικούς επισηµαίνει ότι η ανάπτυξη είναι η αύξηση της παραγωγικής 
δυναµικότητας της οικονοµίας, η οποία είναι δυνατή για την αύξηση του συνολικού 
ή του κατά κεφαλή Εθνικού Προϊόντος. Ένα από τα σηµαντικότερα µεγέθη του 
ΑΕΠ είναι το κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδηµα, που µετρά το εισόδηµα 
κάθε κατοίκου. Επιπλέον άλλοι τρόποι µέτρησης της οικονοµικής ανάπτυξης είναι 
το κατά κεφαλή Πραγµατική Κατανάλωση και το πραγµατικό Ακαθάριστο Εθνικό 
Προϊόν. 
 
Αφού αναλύθηκε γενικά ο όρος της οικονοµικής ανάπτυξης σε ένα πιο 
συγκεκριµένο επίπεδο θα αναφερθεί τώρα ο όρος της οικονοµικής ανάπτυξης µε 
βάση την επιχειρηµατικότητα. Εφόσον υπάρχει µια θετική σχέση µεταξύ της 
επιχειρηµατικότητας και της ανάπτυξης ακόµα περισσότερο µέσω της έννοιας της 
παραγωγικότητας και της καινοτοµίας. Για την καινοτοµία έγινε µια µικρή ανάλυση 
αλλά είναι σηµαντικό να αναφερθεί ξανά το γενικό της πλαίσιο όπου τονίζεται ότι ο 
επιχειρηµατίας πρέπει να αντιλαµβάνεται τις ευκαιρίες στην αγορά µε στόχο το 
κέρδος µέσα από την προώθηση ενός νέου προϊόντος/ υπηρεσία ή µιας 
καινοτόµου διαδικασίας. Μέσα από αυτήν την σχέση προκύπτει ότι υπάρχουν 

                                                 
5 Internet sites: http://dlabs.it.teithe.gr/epixeir/epix3/3.htm 
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µηχανισµοί που παροτρύνουν την παραγωγική επιχειρηµατικότητα µεταξύ της 
προσοδοθηρίας. Κάτι επιπλέον που προκύπτει σχετίζεται µε τις συνθήκες της 
οικονοµίας που ευνοούνται περισσότερο στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας παρά 
στην επιχειρηµατικότητα ανάγκης. Αυτό γίνεται πιο αντιληπτό από το οικονοµικό 
περιβάλλον που επικρατή στην χώρα. 
 
Σ’ αυτήν την ανάλυση όµως δεν αναφέρονται γενικά στοιχεία µόνο για την 
οικονοµική ανάπτυξη σε όρους αύξησης του κατά κεφαλή ΑΕΠ αλλά και για 
ποικιλία άλλων θεµάτων οικονοµικού ενδιαφέροντος όπως είναι η περιφερειακή 
ανάπτυξη, η ανεργία, η παραγωγική διαδικασία όπως η γυναικεία και η πράσινη 
επιχειρηµατικότητα. Η σχέση της επιχειρηµατικότητας µε αυτά τα µεγέθη είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα καθώς σχετίζεται µε συγκεκριµένους πολιτικοοικονοµικούς στόχους. 
Γι αυτό το  λόγο θα γίνει εκτενής αναφορά στα επόµενα κεφάλαια σχετικά µε την 
οικονοµική ανάπτυξη µε βάση την επιχειρηµατικότητα και µεγάλη ανάλυση στους 
οργανισµούς που ασχολούνται µε έρευνες και µετρήσεις της οικονοµικής 
ανάπτυξης ανάλογα την χώρα και την επιχείρηση. 

 
1.4 ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Σ’ αυτό το κοµµάτι της εργασίας θα γίνει αναφορά σε κάποιους οργανισµούς που 
θα χρησιµοποιηθούν στην συλλογή δευτερογενών στοιχείων. Η έρευνα που θα 
ακολουθήσει είναι δευτερογενής δηλαδή θα χρησιµοποιηθούν τα ήδη υπάρχοντα 
στοιχεία. 
 
Αρχικό και πολύ σηµαντικό είναι το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) που είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός 
οργανισµός. Ιδρύθηκε το 1975 και έχει δύο σκοπούς να κάνει επιστηµονική έρευνα 
για τα προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας και να παρέχει αντικειµενική 
πληροφόρηση και να δίνει προτάσεις. Οι λειτουργίες του ΙΟΒΕ είναι να διεξάγει 
επιστηµονικές έρευνες για τα προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας. Αναλύει 
οικονοµικές τάσεις, παρακολουθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλον και κάνει 
προβλέψεις για τις προοπτικές της οικονοµίας. ∆ίνει αξιόπιστες και συνεχείς 
πληροφορίες για τους τοµείς και τους κλάδους της οικονοµίας. Τέλος συνεργάζεται 
µε ξένα ερευνητικά ινστιτούτα και διεθνείς οργανισµούς, όπου συγκρίνουν τα 
αποτελέσµατα. 
 
Όπως αναφέρθηκε το ΙΟΒΕ συµµετέχει σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα από το 
2003 συµµετέχει στο διεθνές πρόγραµµα Global Entrepreneurship Monitor (GEM). 
Το πρόγραµµα αυτό συλλέγει από όλες τις χώρες τις ετήσιες έρευνες, κάνει 
αναλύσεις και συγκρίσεις και το παρουσιάζει στην ετήσια έκδοση του World Report 
on Entrepreneuship. Η συµµετοχή του ΙΟΒΕ στο πρόγραµµα GEM έχει δύο 
λειτουργίες η πρώτη είναι υπεύθυνη για την διεξαγωγή ερευνών στον ελληνικό 
πληθυσµό και την επεξεργασία των αποτελεσµάτων ώστε να δοθούν στο GEM  µε 
στόχο την διεθνής συγκρισιµότητα  των στοιχείων, και δεύτερον είναι υπεύθυνο για 
την συγγραφή της ετήσιας έκθεση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα ώστε να 
δείξει τις εθνικές ιδιαιτερότητες. Το ερευνητικό πρόγραµµα άρχισε το 1999 µε 10 
χώρες, το 2004 συµµετείχαν 34 χώρες και έχουν µελετήσει συνολικά 43 χώρες. Οι 
στόχοι του είναι να µετρήσει το επίπεδο επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και να 
εξηγήσει τις διαφορές που εµφανίζονται ανάµεσα στις  εξεταζόµενες χώρες. Να 
ανακαλύψει και να προτείνει πολιτικές για το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας.  
 
Ένας άλλος οργανισµός είναι ο Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι διεθνείς οργανισµοί των αναπτυγµένων χωρών. Στην 
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αρχή δηµιουργήθηκε ως Οργανισµός Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Συνεργασίας και το 
1960 µετασχηµατίστηκε µε την σηµερινή ονοµασία. Η έδρα του είναι στο Παρίσι. 
Μέσω του οργανισµού οι κυβερνήσεις µπορούν να συγκρίνουν  πολιτικές 
εφαρµογές ή κοινά προβλήµατα, να βρουν καλές πρακτικές και να συντονίσουν τις 
εσωτερικές και διεθνής πολιτικές. Όπως και στους άλλους οργανισµούς ο ΟΟΣΑ 
συλλέγει στοιχεία, αναλύει και παρακολουθεί γενικά την οικονοµική ανάπτυξη. 
Επίσης ο ΟΟΣΑ ασχολείται µε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήµατα. Έχει 
σηµαντική δράση εναντίων της δωροδοκίας και της διαφθοράς. 
 
Τέλος δύο λόγια για τον Ελληνικό Οργανισµό Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και 
Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) που ιδρύθηκε το 1997 είναι Ελληνικός οργανισµός µε 
στόχο την προώθηση και ανάπτυξη της Ελληνικής Βιοτεχνίας και Χειροτεχνίας. 
∆υστυχώς δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες γιατί ίσως έχει διαλυθεί ή έχει γίνει 
κάποια συγχώνευση.  
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

2.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα µελετηθεί οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της
επιχειρηµατικότητας που καταλήγει την επιχείρηση στην οικονοµική ανάπτυξη
Αρχικά θα αναφερθεί ο ρόλος του επιχειρηµατία ως βασικό όν µέσα στον οικονοµικό
οργανισµό έπειτα θα αναλυθεί η έννοια της επιχειρηµατικότητας ανάλογα τις
διατυπώσεις της παλαιάς και της σηµερινής εποχής Επίσης θα γίνει αναφορά στις
λειτουργίες της, στα επιχειρησιακά πλάνα
επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια κάνουν και πιο έντονη την εµφανίσει τους
Τέλος και σε πολλά άλλα θέµατα που αφορά την επιχειρηµατικότητα γιατί είναι µια
από της πιο σηµαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης που έχ
λειτουργιών και µεγάλο κοµµάτι ευθυνών
 
Για να αρχίσει η ανάλυση της επιχειρηµατικότητας πρέπει πρώτα να αναφερθεί ο
όρος επιχειρηµατίας. Εποµένως µε τον όρο επιχειρηµατία έχουν αναφερθεί αρκετοί
οικονοµολόγοι. Σαν γενικός όρος επιχειρηµατ
ρόλο στην επιχείρηση αναλαµβάνει τους κινδύνους µε ανταµοιβή το κέρδος Αλλά αν
εισχωρήσουν πιο πολύ στην έννοια του επιχειρηµατία υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις. Όλα αυτά έχουν αναφερθεί πιο διεξοδικά στα πιο πάνω κε
επίσης και η έννοια της επιχείρησης είναι εξίσου σηµαντική που έχει ήδη αναφερθεί
Εποµένως επιχείρηση είναι ένας οικονοµικός οργανισµός που µε οργανωµένη

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

2.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα µελετηθεί οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της
επιχειρηµατικότητας που καταλήγει την επιχείρηση στην οικονοµική ανάπτυξη

εί ο ρόλος του επιχειρηµατία ως βασικό όν µέσα στον οικονοµικό
οργανισµό έπειτα θα αναλυθεί η έννοια της επιχειρηµατικότητας ανάλογα τις
διατυπώσεις της παλαιάς και της σηµερινής εποχής. Επίσης θα γίνει αναφορά στις
λειτουργίες της στα επιχειρησιακά πλάνα και πιο σηµαντικό στις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια κάνουν και πιο έντονη την εµφανίσει τους
Τέλος και σε πολλά άλλα θέµατα που αφορά την επιχειρηµατικότητα γιατί είναι µια
από της πιο σηµαντικές δραστηριότητες της επιχείρησης που έχει µεγάλο εύρος
λειτουργιών και µεγάλο κοµµάτι ευθυνών. 

Για να αρχίσει η ανάλυση της επιχειρηµατικότητας πρέπει πρώτα να αναφερθεί ο
όρος επιχειρηµατίας Εποµένως µε τον όρο επιχειρηµατία έχουν αναφερθεί αρκετοί
οικονοµολόγοι Σαν γενικός όρος επιχειρηµατίας είναι το άτοµο που παίζει σηµαντικό
ρόλο στην επιχείρηση αναλαµβάνει τους κινδύνους µε ανταµοιβή το κέρδος Αλλά αν
εισχωρήσουν πιο πολύ στην έννοια του επιχειρηµατία υπάρχουν διαφορετικές
απόψεις Όλα αυτά έχουν αναφερθεί πιο διεξοδικά στα πιο πάνω κε
επίσης και η έννοια της επιχείρησης είναι εξίσου σηµαντική που έχει ήδη αναφερθεί
Εποµένως επιχείρηση είναι ένας οικονοµικός οργανισµός που µε οργανωµένη
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Σ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

 

2.1ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναλυθεί και θα µελετηθεί οι εννοιολογικές προσεγγίσεις της 
επιχειρηµατικότητας που καταλήγει την επιχείρηση στην οικονοµική ανάπτυξη. 

εί ο ρόλος του επιχειρηµατία ως βασικό όν µέσα στον οικονοµικό 
οργανισµό έπειτα θα αναλυθεί η έννοια της επιχειρηµατικότητας ανάλογα τις 
διατυπώσεις της παλαιάς και της σηµερινής εποχής Επίσης θα γίνει αναφορά στις 

και πιο σηµαντικό στις µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια κάνουν και πιο έντονη την εµφανίσει τους. 
Τέλος και σε πολλά άλλα θέµατα που αφορά την επιχειρηµατικότητα γιατί είναι µια 

ει µεγάλο εύρος 

Για να αρχίσει η ανάλυση της επιχειρηµατικότητας πρέπει πρώτα να αναφερθεί ο 
όρος επιχειρηµατίας Εποµένως µε τον όρο επιχειρηµατία έχουν αναφερθεί αρκετοί 

ίας είναι το άτοµο που παίζει σηµαντικό 
ρόλο στην επιχείρηση αναλαµβάνει τους κινδύνους µε ανταµοιβή το κέρδος. Αλλά αν 
εισχωρήσουν πιο πολύ στην έννοια του επιχειρηµατία υπάρχουν διαφορετικές 
απόψεις Όλα αυτά έχουν αναφερθεί πιο διεξοδικά στα πιο πάνω κεφάλαια. Όπως 
επίσης και η έννοια της επιχείρησης είναι εξίσου σηµαντική που έχει ήδη αναφερθεί. 
Εποµένως επιχείρηση είναι ένας οικονοµικός οργανισµός που µε οργανωµένη 
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ανθρώπινη προσπάθεια  αποσκοπεί στην ικανοποίηση των αναγκών των πελατών 
µε σκοπό το κέρδος.  
 
Εποµένως στο κοµµάτι αυτό θα αναπτυχθεί η σχέση του επιχειρηµατία µε την 
επιχείρηση και την επιχειρηµατικότητα. Το πιο σηµαντικό είναι να υπάρχει επιχείρηση 
χωρίς τον οικονοµικό οργανισµοί άλλες δύο δραστηριότητες δεν µπορούν να έχουν 
ύπαρξη. Έτσι βάση της επιχείρησης υπάρχει ένας ιδιοκτήτης ή επιχειρηµατίας ο 
οποίος για να ασκεί σωστά το καθήκον του πρέπει να έχει κάποια προσόντα για να 
ασκεί καλά την επιχειρηµατικότητα. Η επιχειρηµατικότητα έχει δύο ξεχωριστές 
ιδιότητες τον έλεγχο και την υπευθυνότητα. Έτσι ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να έχει 
τέτοια προσωπικότητα που θα παίρνει το ρίσκο µιας επένδυσης και τον έλεγχο της 
επιχείρησης σε περίπτωση αποτυχίας. Τέλος διακρίνεται µια αµφίδροµη σχέση 
ανάµεσα στις τρείς έννοιες που είναι αλληλένδετες και δεν γίνεται να προχωρήσει µια 
επιχείρηση αν δεν έχει επιχειρηµατία ή επιχειρηµατική δραστηριότητα ούτε όταν δεν 
υπάρχει σωστός επιχειρηµατίας για να αναλαµβάνει τις ευθύνες να υπάρξει σωστή 
άσκηση της επιχειρηµατικότητας. 
 
2.1.1ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟΥΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ 

 

� ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ KNIGHT 
 

O Knight6 ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους έκανε µια σηµαντική 
διάκριση στις έννοιες του <<κινδύνου>> και της <<αβεβαιότητας>>. Ο κίνδυνος 
επικρατή µέσα από την αβεβαιότητα. Η έννοια της αβεβαιότητας προκύπτει από τα 
µελλοντικά σχέδια που ο επιχειρηµατίας δεν µπορεί να προβλέψει τι θα συµβεί την 
ώρα που δρα άρα δεν γνωρίζει τις πιθανότητες που υπάρχουν για κάτι σωστό η κάτι 
λανθασµένο. Αυτές οι δύο έννοιες προκύπτουν από τις συνθήκες του τέλειου 
ανταγωνισµού.  
 
Βάση αυτής την αρχική ανάλυση των δύο εννοιών το πρόβληµα λύνεται µε την έννοια 
και τα καθήκοντα του επιχειρηµατία. Κατά των Knight7 επιχειρηµατίας είναι το άτοµο 
που αναλαµβάνει ευθύνες και υπολογίσιµους κινδύνους για να αντιµετωπίσει την 
αβεβαιότητα. Βέβαια για να αναλαµβάνει τέτοιες ευθύνες θα πρέπει να είναι ικανός 
να µελετάει όλες τις προβλέψεις των µελλοντικών δεδοµένων. Με αποτέλεσµα να 
επιτύχει τον στόχο του που είναι η ανταµοιβή των κερδών για την αβεβαιότητα που 
ανέλαβε. Αυτήν την ανάλυση που έκανε ο Knight δεν την ανέπτυξε πλήρης τις µικρές 
επιχειρήσεις. Αβεβαιότητα προκύπτει όταν δεν υπολογίζεται η πιθανότητα έτσι 
µπορούν πολλοί να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση αλλά δεν µπορούν να 
προβλέψουν το ενδεχόµενο επιχειρηµατικής αποτυχίας. 
 
Ο Knight αναφέρεται στην επιχειρηµατικότητα που έχει σχέση µε δύο ιδιότητες του 
ελέγχου και την υπευθυνότητα. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να έχει πλήρη έλεγχο ώστε 
να διαθέτη τις αµοιβές των πόρων στον τρόπο που θα χρησιµοποιηθούν. Ενώ για 
την υπευθυνότητα γίνεται γνωστό ότι ο επιχειρηµατίας αναλαµβάνει όλη την ευθύνη 
των πράξεων τους. Εποµένως ο επιχειρηµατίας κατά τον Knight πρέπει να θεωρεί 
τους πόρους ιδιοκτησία ώστε να αναλαµβάνει αυτές τις ευθύνες για τυχόν αποτυχία 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι η έννοια της 
επιχειρηµατικότητας είναι συνδεδεµένη  λειτουργία µε την ανάληψη κινδύνων και 

                                                 
6 Βλ. Deakins D και Freel M (2007) «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική σελ 45  
7 Βλ. Ιωαννίδης Σ (2001) «Επιχείρηση και Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα,  Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ 25 
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θέλει την επιχειρηµατικότητα να επικεντρώνεται στην προσωπικότητα και να αγνοεί 
τις διοικητικές δεξιότητες. 
 
Όπως όλοι οι οικονοµολόγοι υπάρχουν κάποια ζητήµατα µέσα στις θεωρίες που 
αναπτύσσουν είναι ανεπαρκείς. Έτσι στην θεωρία του Knight έχει τρείς λόγους ο 
πρώτος είναι ότι θεωρεί την επιχειρηµατικότητα σαν µια λειτουργία την ανάληψη 
κινδύνων. ∆εύτερων θεωρεί ότι ο επιχειρηµατίας έχει το µοναδικό κίνητρο της 
επιχειρηµατικής τους δράσης που είναι τα κέρδη. Και τέλος στο θέµα τις 
υπευθυνότητας δείχνει ότι ο επιχειρηµατίας είναι και ιδιοκτήτης των πόρων. 

 
� ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΟΥ SCHUMPETER 
 

Εξίσου σηµαντικός οικονοµολόγος στις αρχές του 20Ο  αιώνα ήταν ο Schumpeter8 ο 
οποίος θεωρούσε ότι η γενική ισορροπία βάλλεται µε την λειτουργία του οικονοµικού 
συστήµατος. Ανέπτυξε την θεωρία ότι σε κατάσταση γενικής ισορροπίας δεν υπάρχει 
επιχειρηµατική δράση µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν κέρδη. Έτσι για την 
οικονοµική ανάπτυξη πρέπει να µεταβάλλεται το σύστηµα για να µην υπάρχει 
ισορροπία. Επόµενος η µεγαλύτερη συµβολή που έκανε ο Schumpeter ήταν να 
εξηγήσει την φύση αυτών των δυνάµεων που προκύπτει η ενδογενείς δύναµη της 
αλλαγής. 
 
Αυτές οι ενδογενείς δυνάµεις είναι η επιχειρηµατικότητα δηλαδή η προσπάθεια 
κάποιων ατόµων να δηµιουργήσουν καινοτοµίες, νέα προϊόντα, νέες τεχνολογικές 
µεθόδους παραγωγής. Η εισαγωγή στην καινοτοµία αλλάζει τις ήδη υπάρχουσες 
συνθήκες ισορροπίας της οικονοµίας ενώ οδηγεί σε µια θέση ισορροπίας. Μέσα από 
αυτό τον συνδυασµό ο Schumpeter περιγράφει την <<διαδικασία της δηµιουργικής 
καταστροφής>> δηλαδή είναι το τέλος των παλαιών µεθόδων παραγωγής που έχει 
ως αποτέλεσµα την καινοτοµία και οδηγεί σε καλύτερες τεχνολογικές µεθόδους 
προωθούν έτσι την οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Κατά των Schumpeter9 ο επιχειρηµατίας είναι καινοτόµος και είναι ένα άτοµο που 
επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον. Ενώ αναφέρει την 
σηµαντική συνεισφορά του επιχειρηµατία λόγω των καινοτοµικών ιδεών του αντίθετα 
θεωρεί ότι ο ρόλος του είναι προσωρινός νοµίζοντας ότι οι τεχνολογικές αλλαγές που 
γίνονται µπορούν να πραγµατοποιηθούν από οµάδες εργαζοµένων ή από 
ειδικευµένα άτοµα µέσα στην επιχείρηση. 
 
Ο Schumpeter ανέπτυξε µια θεωρία ανάµεσα στις µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις 
θεωρεί ότι η καινοτοµία έχει σχέση µε την ικανότητα ενός συγκεκριµένου ατόµου να 
ανακαλύψει τις τεχνολογικές εξελίξεις µέσα από το εργαστήριο Έρευνας και 
Ανάπτυξης των µεγάλων επιχειρήσεων. Έτσι είναι αντιληπτό ότι δίνει υποκειµενική 
έννοια στον όρο επιχειρηµατικότητα γιατί τα συνδέει µε µεγάλους οργανισµούς. Αυτό 
σηµαίνει  ότι και ο επιχειρηµατίας σαν άτοµο δεν µπορεί να ιδρύσει νέες µικρές 
επιχειρήσεις αλλά µπορεί να εδρεύει µόνο σε µεγάλους οργανισµούς που θα 
µπορούν να έχουν τεχνολογική εξέλιξη µέσα από το τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης. 
Ιδιαίτερη σηµασία µέσα από αυτήν την θεωρία είναι αν η καινοτοµία παράγεται τότε η 
επιχειρηµατικότητα µπορεί να θεωρηθεί ως συντελεστής παραγωγής. 
 
� ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ EDITH PENROSE 
 

                                                 
8 Βλ. Ιωαννίδης Σ (2001) «Επιχείρηση και Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα,  Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ 27 
9 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)   «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 43 
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Η Penrose10 έκανε µια πολύ σηµαντική διάκριση ανάµεσα  στους πόρους και στις 
υπηρεσίες. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε πόρους χρησιµοποιείται µε διαφορετικούς 
τρόπους ώστε να αποδίδει υπηρεσίες στη διαδικασία της παραγωγής. Με 
αποτέλεσµα για την καλύτερη λειτουργία της επιχείρησης πρέπει να χρησιµοποιεί 
τόσους πόρους και µε συγκεκριµένο τρόπο ώστε να επιτυγχάνει την καλύτερη δυνατή 
απόδοση. Επίσης κάτι εξίσου σηµαντικό είναι η αποκάλυψη καλύτερης δυνατής 
υπηρεσίας και σε σχέση µε την διοίκηση επιχειρήσεων. Που σηµαίνει ότι αν η 
επιχείρηση παράγει καινούργιες υπηρεσίες και µε την λειτουργία των συντελεστών 
της βρίσκεις νέους τρόπους διασύνδεσης και συντονισµό µεταξύ τους. 
 
Η έννοια της επιχειρηµατικότητας κατά την Penrose είναι περιορισµένοι γιατί πιστεύει 
ότι αυτοί µόνο που δραστηριοποιείται επιχειρηµατικά είναι µόνο εκείνοι που 
ασχολούνται µε την διοίκηση της επιχείρησης. Αυτοί που διοικούν είναι άτοµα που 
έχουν ευθύνη και µπορούν να ελέγχουν τις λειτουργίες της επιχείρησης. Επίσης αυτά 
τα άτοµα µπορούν να διαµορφώσουν τους διαθέσιµους πόρους που έχουν ώστε να 
προκύψει ένα επιθυµητό αποτέλεσµα. 
 
Η Penrose περιορίστηκε στις επιστήµες της διοίκησης και ήταν ανύπαρκτη στο χώρο 
της οικονοµικής θεωρίας. Έτσι γίνεται κατανοητό το ότι έχει αναπτύξει περισσότερο 
την σύγχρονη θεωρία της επιχείρησης παρά της επιχειρηµατικότητας. Έτσι θεωρείται 
ο ιδρυτής ενός ρεύµατος που αντιλαµβάνεται την επιχείρηση από ένα σύνολο 
ικανοτήτων. Άλλες απόψεις οικονοµολόγων για την επιχειρηµατικότητα.. 
 
Σύµφωνα µε τον Shailer η επιχειρηµατικότητα είναι µία διαδικασία και βρίσκεται στο 
στάδιο όπου η εταιρία διοικείται από τον ιδιοκτήτη-µάνατζερ. Αυτό σηµαίνει ότι η 
διοίκηση της επιχείρησης αναλαµβάνει τους κανόνες και τις ευθύνες. Ενώ όσο 
µεγαλώνει η επιχείρηση ο ιδιοκτήτης µπορεί να αναθέτει τη διοίκηση σε 
επαγγελµατίες µάνατζερ. 
 
Επίσης η έννοια της επιχειρηµατικότητας έχει κεντρίσει και τους Steverson και Jarillo  
που αναφέρουν ότι <<Επιχειρηµατικότητα είναι µία διαδικασία µε την οποία τα άτοµα 
αναζητούν ευκαιρίες ανεξάρτητα από τους πόρους που ελέγχουν.>>. Αυτοί οι δύο 
οικονοµολόγοι δεν στοχεύουν στην επιχειρηµατικότητα αλλά στον επιχειρηµατία 
δηλαδή στον τρόπο δράσης του καθώς και  στα αποτελέσµατα που φέρει στην 
επιχείρηση. Επιπλέον εµβαθύνουν την ανάλυσή τους στα ψυχολογικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της επιχειρηµατικότητας . 
 
Για τον Shackle ο επιχειρηµατίας είναι δηµιουργικός και επινοητικός. Ο επινοητικός 
επιχειρηµατίας προσπαθεί και βρίσκει ευκαιρίες ώστε να τις εκµεταλλευτή. Έτσι οι 
ευκαιρίες αυτές είναι πως θα διαπραγµατευτή τους διαθέσιµους πόρους ώστε να 
οδηγηθεί σε µια απόφαση µε αποτέλεσµα την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης. Ως 
συµπέρασµα προκύπτει ότι η δηµιουργικότητα και η επινόηση είναι βασικά στοιχεία 
της επιχειρηµατικής διαδικασίας. 
 
Ένα εξίσου σηµαντικός οικονοµολόγος είναι ο Casson που και αυτός ανέλυσε τον 
επιχειρηµατία και την επιχειρηµατικότητα. Έτσι για τον Casson ο επιχειρηµατίας είναι 
ένα άτοµο που έχει διαφορετικές ικανότητες και µπορεί να διαχειρίζεται κρίσεις µέσα 
στην επιχείρηση. Ο επιχειρηµατίας πρέπει να ελέγχει τους πόρους του ώστε να 
στηρίζει τις αποφάσεις για επενδύσεις. Ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν οι 
λήψη αποφάσεων θα είναι µια δύσκολη διαδικασία. Επίσης ο Casson προσπαθεί να 
εξηγήσει γιατί σε κάποιες χώρες υπάρχουν πολλοί επιχειρηµατίες και σε κάποιες 
άλλες χώρες το ποσοστό είναι µικρό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που εµφανίζεται αυτό 

                                                 
10 Βλ. Ιωαννίδης Σ (2001) «Επιχείρηση και Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα,  Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ. 30  
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το φαινόµενο όπως η έλλειψη ιδεών, η έλλειψη επενδύσεων. Αν προκύψει κάποια 
αλλαγή γενικά στην οικονοµία θα αναδεικνύοντας ευκαιρίες και θα υπάρξει 
µεγαλύτερη επιχειρηµατικότητα. Έτσι αν οι επιχειρηµατίες ανταγωνίζονται µεταξύ 
τους τα ποσοστά επιχειρηµατικότητας θα αυξηθούν. 
 
� Η ΑΥΣΤΡΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  

Ένας από τους σηµαντικότερους εκπροσώπους της αυστριακής σχολής είναι ο Israel 
Kirzner ο οποίος διατύπωσε πιο πρόσφατα την θεωρία της επιχειρηµατικότητας. 
Κατά των Kirzner <<η επιχειρηµατική δραστηριότητα κατανοείτε ως µέρος της 
ανθρώπινης φύσης και, άρα, είναι ανεξάρτητη από το γενικό κοινωνικό πλαίσιο στο 
οποίο εκδηλώνεται>>. Μέσα από τις σκέψεις του θεώρησε ότι η βασική προϋπόθεση 
της επιχειρηµατικότητας είναι η εγρήγορση. Αυτό εξηγείτε στο ότι για να κάνει κάποιο 
άτοµο επιχειρηµατικές κινήσεις σηµαίνει ότι είναι σε εγρήγορση για να ανακαλύψει 
πιο γρήγορα τις ευκαιρίες της αγοράς. Εφόσον είναι σε εγρήγορση προσπαθεί να 
ξεπεράσει την βασική άγνοια για να γίνει κατανοητή αυτή η θεωρία πρέπει να γίνει 
στην πράξη. 
 
Ο επιχειρηµατίας κατά τον Kirzner11  είναι ένα άτοµο που βρίσκεται σε εγρήγορση για 
να αντιλαµβάνεται τις επικερδείς ευκαιρίες συναλλαγής. Έτσι ο επιχειρηµατίας εδώ 
λειτουργεί ως µεσάζων που διευκολύνει την συναλλαγή. Για να επιτύχει τις επικερδές 
ευκαιρίες ο επιχειρηµατίας πρέπει να έχει πρόσθετες γνώσεις τις οποίες οι άλλοι δεν 
διαθέτουν. Εποµένως πρέπει να γνωρίζει καλά την αγορά και αν υπάρχουν κάποια 
κενά πληροφόρησης αλλιώς δεν µπορεί να επιφέρει το αποτέλεσµα που επιθυµεί 
δηλαδή το κέρδος. 
 
Μέσα από τις αναλύσεις του ο Kirzner12 ανακάλυψε τα συστατικά της 
επιχειρηµατικότητα που είναι η εγρήγορση, η άγνοια, το λάθος, η αντίληψη και η 
ανακάλυψη. Επίσης θέλησε να ανακαλύψει και τα χαρακτηριστικά της 
επιχειρηµατικής δράσης που είναι τρία. Το πρώτο είναι το κίνητρο του κέρδους που 
γίνεται αναφορά για την τιµή του προϊόντος και πως µπορεί να πωληθεί υψηλότερα 
το τελικό προϊόν και έτσι προκύπτει η ευκαιρία κέρδους. Το δεύτερο χαρακτηριστικό 
είναι το λάθος που προκύπτει από τις αρχικές επιχειρηµατικές επιλογές. Υποστηρίζει 
ότι µπορούν να υπάρξουν ανεκµετάλλευτες ευκαιρίες κέρδους και οδηγούν εύκολα 
στην επιχειρηµατική αποτυχία. Το τρίτο και τελευταίο είναι ότι η επιχειρηµατική 
δράση είναι ανεξάρτητη µε την ιδιοκτησία συντελεστών παραγωγής. ∆ηλαδή αυτό 
είναι ένα είδος γνώσης της επιχειρηµατικής δράσης το οποίο δεν είναι γνωστό στον 
επιχειρηµατία πριν από την ανακάλυψη της. Έτσι αναπτύσσει την σχέση 
επιχειρηµατία και την ιδιοκτησία πόρων. Εποµένως δεν χρειάζεται ο επιχειρηµατίας 
να είναι κεφαλαιούχος αλλά ούτε ο κεφαλαιούχος δεν µπορεί να είναι επιχειρηµατίας. 
Από όλες τις απόψεις του πέφτει σε αντιφάσεις και αυτό γίνεται εµφανές στο σηµείο 
ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ανεξάρτητη του παράγοντα ιδιοκτησίας αντίθετα η 
επιχειρηµατική δράση απαιτεί δαπάνη πόρων. 
 
Γενικά όλες οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν από τους πιο σηµαντικούς 
οικονοµολόγους έχουν πολλά κοινά στοιχεία. Σε αρκετές θεωρίες έγινε αναφορά για 
την άγνοια και για τις ικανότητες των επιχειρηµατιών, πως θα επιφέρουν το 
αποτέλεσµα που είναι το κέρδος. Επίσης έγινε αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα 
και στην επιχειρηµατική συµπεριφορά που διακρίνεται η συνεργασία για την 
ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών στην αγορά. 

                                                 
11 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)  «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 42 
12
Βλ. Ιωαννίδης Σ (2001) «Επιχείρηση και Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα,  Εκδόσεις Παπαζήση 

σελ. 40   
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2.2 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.2.1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΕ  

 

Σε αυτό το µέρος του κεφαλαίου θα αναλυθεί το µέγεθος των επιχειρήσεων και που 
συµβάλει στην επιχειρηµατική δράση. Οι επιχειρήσεις όπως έχει αναφερθεί βάση του 
µεγέθους  τους χωρίζονται σε τρία µέρη τις µεγάλες, τις µικροµεσαίες και τις µικρές 
επιχειρήσεις. 
 
Τα τελευταία χρόνια µεγάλη εντύπωση έχουν κάνει η εµφάνιση των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων. Αυτό συµβαίνει γιατί η διάκριση έχει γίνει σχετικά πρόσφατα και γιατί ο 
ρυθµός ανάπτυξη τους είναι πολύ µεγάλος. Έχουν ασχοληθεί και µελετηθεί από 
πολλούς οργανισµούς για διάφορα οικονοµικά ζητήµατα. Ορισµοί για τις ΜΜΕ δεν 
έχουν διατυπωθεί αλλά υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που τις αναγνωρίζουν. 
 
Σηµαντικά χαρακτηριστικά των ΜΜΕ είναι ο ρόλος του επιχειρηµατία. Ο 
επιχειρηµατίας πρέπει να έχει ικανότητες και επενδυτικό πνεύµα ώστε να µπορεί να 
συνεχίσει να υπάρχει η επιχείρηση. Και ένα άλλο εξίσου σηµαντικό χαρακτηριστικό 
είναι ο κίνδυνος που υπάρχει για χρεοκοπία στις νέες επιχειρήσεις. Ένα άλλο 
φαινόµενο που απασχολεί τους οικονοµολόγους είναι η ανάπτυξη επιχειρήσεων µε 
διαφορετικό µέγεθος. Μια εξήγηση που έχει ειπωθεί είναι οι διαφορετικές ικανότητες 
των επιχειρηµατιών. Επίσης στις πλούσιες περιοχές η ανάπτυξη µιας µικροµεσαίας 
επιχείρησης είναι µεγαλύτερη. 
 
Η διαφοροποίηση στα µεγέθη των επιχειρήσεων εξαρτάται από δύο παράγοντες την 
επιχειρηµατικότητα και την πρόσβαση στους παραγωγικούς συντελεστές. Οι 
επιχειρηµατίες έχουν την ικανότητα να προµηθεύουν πρώτες ύλες πιο γρήγορα και 
σε µικρότερο κόστος. Έτσι κάποιες επιχειρήσεις θα παράγουν πιο αποτελεσµατικά 
από τις άλλες. Βάση του οριακού κόστους οι µεγάλες επιχειρήσεις έχουν χαµηλότερο. 
Ενώ οι µικρές επιχειρήσεις έχουν µικρότερο κόστος µεταβολής της παραγωγικής 
διαδικασίας. Κάποιοι οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων 
είναι διαφορετική από το µέγεθος τους. Τέλος οι µεγάλες επιχειρήσεις αλλάζουν πιο 
εύκολα την παραγωγή τους για να καλύψουν την ζήτηση ενώ οι µικρές πιο δύσκολα. 
 
Ειδικότερα οι ΜΜΕ στις προσωπικές επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν ειδικευµένα 
στελέχη αλλά σηµαντικό ρόλο παίζει ο ιδιοκτήτης-διευθυντής. Παρόλο που τα 
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετά και έχουν πάρει πιο ευέλικτη µορφή 
απειλούνται µε υψηλούς δείκτες θνησιµότητας. Αυτό συµβαίνει γιατί µονοπωλούν οι 
µεγάλες επιχειρήσεις και το βάρος πέφτει στην τιµολογιακή πολιτική. Εκτός από το 
πόλεµο των τιµών, οι ΜΜΕ εξαρτώνται από την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία 
τους. Όπως αναφέρθηκε ο επιχειρηµατίας-ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαθέτη 
δηµιουργική φαντασία, επενδυτική δραστηριότητα και να εργάζεται σκληρά. 
 
Ο επιχειρηµατίας-ιδιοκτήτης παίζει σπουδαίο ρόλο στην επιχείρηση γιατί είναι αυτός 
που κατευθύνει µε τια αποφάσεις του την πορεία της εταιρίας. Επίσης να κάνει 
σωστές επενδύσεις στην προσφορά νέων προϊόντων ώστε να αυξήσει το µερίδιο 
αγοράς. Το βασικότερο κίνητρο δεν είναι το κέρδος αλλά να καινοτοµήσει η ΜΜΕ 
ώστε να κερδίσει µερίδιο νέων αγορών και νέους µεθόδους παραγωγής. 
 
Η σωστή διοίκηση των ΜΜΕ είναι να χρησιµοποιεί όσο γίνεται τα διαθέσιµα υλικά και 
τους ανθρώπινους πόρους. Ο καλύτερος δυνατός συνδυασµός πόρων αυξάνει την 
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παραγωγικότητα και γίνεται καλύτερη γνώση των αναγκών της αγοράς. Επίσης οι 
ανθρώπινοι πόροι πρέπει να χρησιµοποιούνται αποδοτικά αφού λαµβάνουν 
αποφάσεις για την λειτουργία και την επέκταση της επιχείρησης. Για να αναπτυχθεί 
το πνεύµα της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός 
προσπαθειών σε οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο ώστε να παρθούν οι σωστές 
αποφάσεις και να µειωθεί αρκετά ο κίνδυνος αποτυχίας. 
 
Φυσικά όλα αυτά διατυπώνονται για να φανεί η χρησιµότητα των ΜΜΕ στην 
οικονοµία και την κοινωνία γενικότερα. Η επιχειρηµατικότητα των ΜΜΕ είναι 
σπουδαία για όλα τα κράτη γιατί υπάρχουν ΜΜΕ που είναι ευέλικτες και οι ιδιοκτήτες 
τους παίρνουν υψηλά ρίσκα ώστε να επενδύουν σε µεγάλα κεφάλαια. Μεγάλο 
ποσοστό επιχειρήσεων που επενδύουν πετυχαίνει εποµένως δηµιουργούνται 
µεγάλες επιχειρήσεις λόγω των επενδύσεων και της επεκτατικής στρατηγικής που 
ακολουθούν. Ώστε µέσα από την σωστή επιχειρηµατική κίνηση µια ΜΜΕ µπορεί να 
φτάσει σε κολοσσό επιχείρησης. Σε αυτό θα παίξει σηµαντικό ρόλο αρκετά πράγµατα 
αφού υπάρχουν αρκετές διαφορές ανάµεσα στις µικροµεσαίες και τις µεγάλες 
επιχειρήσεις. 
 
 2.2.2 Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ    

 

Η εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας13 είναι πολύ πρόσφατη και προκύπτει από την 
σύνθεση οικονοµικών εννοιών προκύπτοντας από την διοικητική επιστήµη. Ορισµοί 
έχουν διατυπωθεί αρκετοί και µε µεγάλη επιχειρηµατολογία. Ένας από αυτούς είναι 
σύµφωνα µε τον κ. Αγαπητό <<ανταγωνιστικότητα είναι η µονάδα που µετράει την 
αντοχή µιας οικονοµίας στον διεθνή ανταγωνισµό ή στον ανταγωνισµό ενός 
προϊόντος που παράγεται στο εσωτερικό µιας χώρας έναντι ενός όµοιου προϊόντος 
που παράγεται στο εσωτερικό ή εξωτερικό>>. Ένας άλλος ορισµός  της 
ανταγωνιστικότητας είναι <<ότι αποτελεί το µερίδιο µιας χώρας για τα προϊόντα της 
στις παγκόσµιες αγορές και καθιστά την ανταγωνιστικότητα ένα παιχνίδι µε άθροισµα 
µηδέν, αφού η ωφέλεια µιας χώρας προκύπτει ανταγωνιστικά εις βάρος άλλων 
χωρών>>. Αυτός ο ορισµός έχει θετικά στοιχεία για τους επιχειρηµατίας γιατί έλκονται 
περισσότερο στην ιδέα του µεριδίου αγοράς και ότι απευθύνεται άµεσα στα 
ανταγωνιστικά τους ενδιαφέροντα. 
 
Ένα άλλο σηµαντικό του ορισµού της ανταγωνιστικότητας είναι οι πηγές ευηµερίας 
µιας χώρας. Το βιοτικό επίπεδο προσδιορίζεται από την παραγωγικότητα της 
οικονοµίας η οποία έχει τις δικές τις λειτουργίες. Για να αυξηθεί η εθνική 
παραγωγικότητα θα πρέπει να αυξηθούν οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών µιας 
χώρας. Αυτό που µας ενδιαφέρει από τις εγχώριες επιχειρήσεις ή θυγατρικές ξένων 
επιχειρήσεις είναι η αποτελεσµατική παραγωγική δραστηριότητα µέσα στην χώρα. 
Για τις τοπικές επιχειρήσεις η παραγωγικότητας τους επηρεάζεται από το κόστος 
ζωής, το κόστος επιχειρηµατικότητας και το επίπεδο ηµεροµισθίων. Έτσι η 
παραγωγικότητα επηρεάζει το σύνολο της οικονοµίας και όχι µόνο το εµπόριο. Σε 
συντοµία τα στοιχεία της παραγωγικότητας είναι η αποδοτικότητα, η 
αποτελεσµατικότητα και η κερδοφορία.  
 
Σηµαντικός παράγοντας για να υπάρξει οικονοµική ανάπτυξη είναι η 
ανταγωνιστικότητα µιας οικονοµίας. Για να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα γίνεται µε 
δύο τρόπους είτε µε χαµηλό µισθών των εργαζοµένων είτε µε την βελτίωση της 
ποιότητας των προϊόντων, µε καινοτοµία και δηµιουργικότητα. Έτσι οι αναπτυγµένες 

                                                 
13 Internet sites 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/2965/3/Nimertis_Zouganeli(de).pdf 
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χώρες προσπαθούν να φέρουν αλλαγές και µε τους δύο τρόπους όµως αυτό αρχίζει 
και γίνεται παράδειγµα για τις µη αναπτυγµένες χώρες που θα πρέπει να 
ακολουθήσουν το µοντέλο της παγκοσµιοποίησης ώστε να γίνουν πιο 
ανταγωνιστικές σε διεθνές επίπεδο. Για την ανταγωνιστικότητα ενός έθνους έχουν 
εκφραστεί πολλές απόψεις και έχουν διετάχθη πολλές έρευνες. Σύµφωνα µε το 
Εθνικό Συµβούλιο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΑΑ) η ανταγωνιστικότητα 
αναφέρεται στην <<ικανότητα διατήρησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου των 
πολιτών της χώρας – αναβάθµισης του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ενίσχυση της 
απασχόλησης και της πραγµατικής συνοχής, της περιβαλλοντικής προστασίας και 
αναβάθµισης, της διαρκούς βελτίωσης της παραγωγικότητας- υπό συνθήκες 
πραγµατοποίησης>>. Τέλος ένας άλλος ορισµός σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ είναι <<η 
ανταγωνιστικότητα ενός έθνους ορίζεται ως ο βαθµός στον οποίο το εν λόγω κράτος 
υπό δίκαιες συνθήκες ελεύθερου εµπορίου µπορεί να παράγει προϊόντα τα οποία 
ικανοποιούν τις διεθνείς αγορές ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη 
διατήρηση και αύξηση των πραγµατικών εισοδηµάτων των πολιτών του>>. 
 
Αυτό που κεντρίζει το ενδιαφέρον είναι η ανταγωνιστικότητα στο επίπεδο της 
επιχείρησης. Εποµένως ανταγωνιστικότητα είναι η επιβίωση και η ανάπτυξη µιας 
επιχείρησης παίρνοντας υπόψη της τον ανταγωνισµό των άλλων επιχειρήσεων. 
Συνήθως ανάµεσα στις επιχειρήσεις υπάρχει ανταγωνισµός σε διάφορες λειτουργίες 
του εξωτερικού περιβάλλοντος. Κάποιες από αυτές είναι η αγορά και οι πόροι µε 
αποτέλεσµα να µπορεί να µετρηθεί η ανταγωνιστικότητα σε µερίδιο αγοράς ή σε 
καινοτοµικά προϊόντα. Επίσης µια επιχείρηση θεωρείτε ανταγωνιστική αν µπορεί να 
παράγει προϊόντα ή υπηρεσίες µε χαµηλό κόστος όµως µε υψηλά ποιοτικά επίπεδα 
σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις της χώρα και διεθνώς και τέλος να µπορέσει να 
κράτηση το ανταγωνιστικό της πλεονέκτηµα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
Ένα πολύ σηµαντικό σηµείο που θα πρέπει να αναφερθεί είναι τι πρέπει να 
γνωρίζουν οι επιχειρηµατίες πριν αρχίσουν την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα. 
Αρχικά πρέπει να γνωρίζουν την γνώµη του καταναλωτή για τις άλλες ανταγωνιστικές 
επιχειρήσεις. Την οικονοµική άνεση που τυχόν έχουν οι ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. 
Το µερίδιο αγοράς που καταλαµβάνει κάθε επιχείρηση και ίσως βρει κάποιο κενό ή 
αποσπάσει κάποιο µερίδιο αγοράς. Έτσι µπορεί να ανακαλύψει κάποιες καινοτοµίες 
ώστε να διαφοροποιηθεί από τους ανταγωνιστές του. Εποµένως γνωρίζοντας όλα 
αυτά εκ τον προτέρων ο επιχειρηµατίας µπορεί να έχει µια γενική εικόνα αν θα πάρει 
σωστές αποφάσεις και να ανακαλύψει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που 
κρύβονται. 
 
Τέλος η ανταγωνιστικότητα εξαρτάτε και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό 
περιβάλλον της επιχείρησης. Υπάρχουν πολλές διαφορές ανάµεσα στην διεθνή 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Ο καθένας αποβλέπει στα δικά του 
συµφέροντα που µπορεί να είναι οικονοµικά ή ποιοτικά. Όµως τα κράτη αγωνίζονται 
για ένα πιο καλό περιβάλλον και πιο παραγωγικό για κάθε είδος επιχείρησης που 
υπάρχει µέσα σε µια χώρα. Κατά συνέπεια η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας θέλει να 
παρέχει στους πολίτες τις ένα ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο για πολλά χρόνια. 
 
2.3 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

  

2.3.1. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 Η οικονοµική θεωρία αντιµετωπίζει τον επιχειρηµατία ως ξεχωριστό παραγωγικό 
συντελεστή όπως είναι η γη, η εργασία και το κεφάλαιο. Σύµφωνα µε τον 
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Schumpeter14 θεωρεί τον επιχειρηµατία ως µηχανισµό οικονοµικής µεταβολής. Στην 
οικονοµική µεταβολή βασικό συστατικό είναι το επιχειρηµατικό περιστατικό. Η 
σηµασία του επιχειρηµατικού περιστατικού είναι ο νέος συνδυασµός των 
οικονοµικών πόροι οποίοι χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα και εφήµερα κέρδη. 
Βάση θεωρίας το επιχειρηµατικό περιστατικό θα πρέπει να έχει και εµπορικό 
χαρακτήρα. Για να κατανοηθεί η σχέση της οικονοµικής ανάπτυξης και της 
επιχειρηµατικότητας πρέπει να αποδειχθεί ότι υπάρχει αλληλεσύνδεση και 
αλληλεξάρτηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Εποµένως η κυκλική ροή των 
δραστηριοτήτων και η σύνδεση µε όλες τις λειτουργίες της οικονοµίας είναι 
συνεχιζόµενη ώστε αυτή η λειτουργία να επιφέρει την οικονοµική ανάπτυξη.  
 
Σ αυτό το σηµείο υπάρχει ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας και η οικονοµική 
ανάπτυξη δεν συνυπάρχουν αν δεν υπάρχουν κάποιες αντιστάσεις. Αρχικά ο 
επιχειρηµατίας µπορεί να είναι διστακτικός και να µην θέλει να αναλάβει την ευθύνη 
της επιχειρηµατικής δραστηριότητας γιατί το αποτέλεσµα της είναι αβέβαιο. Όµως ο 
παράγοντας που κάνει τους επιχειρηµατίες να αναλαµβάνουν τις ευθύνες είναι το 
επιχειρηµατικό κέρδος. Εποµένως εφαρµόζεται ένας νέος συνδυασµός παραγωγικών 
συντελεστών που είναι το επιχειρηµατικό κέρδος και η αµοιβή του. Όπως αναφέρει ο 
Schumpeter ο επιχειρηµατίας δεν µπορεί να προβλέψει τα κέρδη ούτε την διάρκεια 
τους αντίθετα αναπτύσσει µια εσωτερική θεωρία της οικονοµικής ανάπτυξης που 
στηρίζεται καθ΄αυτό στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 
Η οικονοµική ανάπτυξη περιγράφεται ως εξής τα επιχειρηµατικά περιστατικά µπορεί 
να επιτύχουν αλλά υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην κυκλική ροή των πόρων. Ώστε 
να χαλάει το σηµείο ισορροπίας και µε διάφορες αυξοµειώσεις των επιχειρηµατικών 
γεγονότων και της παραγωγής να προσπαθεί να  βρει νέο σηµείο ισορροπίας . 
 
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατική ανάπτυξη είναι οι ικανότητες και 
η προσωπικότητα του επιχειρηµατία και του καταναλωτή, οι διαθέσιµοι πόροι, η 
εξειδίκευση εργασίας και η τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης είναι η  διάρθρωση της 
αγοράς, οι τεχνικές προδιαγραφές και τέλος τα επιχειρηµατικά και φορολογικά 
κίνητρα. 
 
Η θεωρία του Leibentein για την επιχειρηµατικότητα επικεντρώνεται στον 
επιτυχηµένο επιχειρηµατία που προβλέπει τις αγορές και τις βελτιωµένες µεταβολές 
στα προϊόντα και στις διαδικασίες. 
 
Βάση αυτών των θεωριών ,δηλαδή του Schumpeter και του Leibenstein ξεχωρίζουν 
δύο τύποι επιχειρηµατία. Πρώτα αυτός που προκαλεί την οικονοµική ανάπτυξη µε 
την εφαρµογή νέων ιδεών και δεύτερο αυτός που προκαλεί µικρές µεταβολές στις 
ήδη υπάρχον διαδικασίες. Και στην συνέχεια εφαρµόζει και δύο τύπους 
επιχειρηµατικών περιστατικών που ο πρώτος είναι το καταλυτικό δηλαδή είναι η 
δηµιουργία του νέου συνδυασµού καταστάσεων και δεύτερων είναι το κατανεµητικό ή 
ανακατανεµητικό που εξηγείται ως οι επιπτώσεις στην οικονοµική δραστηριότητα. 
 
Όπως έχουν αναφέρει αρκετοί οικονοµολόγοι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στην 
επιχειρηµατικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη. Γι αυτό το θέµα έχουν ασχοληθεί 
εκτενώς το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) µε 
διάφορες έρευνες και έχει κατάληξη στον ορισµό που είναι <<η αύξηση της 
επιχειρηµατικότητας οδηγεί  σε υψηλότερους ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης >>. 

                                                 
14 Βλ. Πετράκης Π (1996) «Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη», Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ. 139 
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Έτσι τονίζουν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι συνέπεια παρά αίτιο της 
οικονοµικής µεγέθυνσης.  
 
Σύµφωνα µε τους Audretsch και Thurik15 πιστεύουν ότι <<οι χώρες που έχουν 
σηµειώσει αύξηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας απολαµβάνουν ψηλότερους 
ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης, καθώς και µεγαλύτερη µείωση της ανεργίας>>. 
Όσο αφορά τις µικρές επιχειρήσεις αν το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης είναι 
δεδοµένο και το επίπεδο επιχειρηµατικότητας είναι υψηλό τότε ο ρυθµό των µικρών 
επιχειρήσεων θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα να περιοριστή η οικονοµική µεγέθυνση και 
φυσικά ισχύει το αντίστροφο. 
 
Ο Wennekers και Thurik στόχευσαν στην ανταγωνιστικότητα και στην επιλογή από 
την ποικιλία δηλαδή η πολιτική θα πρέπει να µην δυσκολεύουν τα εµπόδια εσόδων 
και εξόδων από την επιχειρηµατική δραστηριότητα ώστε να υπάρχει ο καλύτερος 
αριθµός επιχειρήσεων. 
 
Βάση της επιχειρηµατικότητας δεν απορρέει µόνο η οικονοµική ανάπτυξη αλλά και η 
ανάπτυξη µιας χώρας. Έτσι έχουν θεσπιστεί κάποιοι οικονοµικοί θεσµοί  µέσα σε 
κάθε χώρα. Σύµφωνα µε τους Boettke  και Kozne που πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο 
θεσµοί την ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας που είναι τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας 
και την επιβολή του νόµου. 
 
Σύµφωνα µε τον Adam Smith <<για να περάσει ένα κράτος από την µέγιστη 
βαρβαρότητα στο µέγιστο βαθµό αφθονίας δεν χρειάζεται σχεδόν τίποτα άλλο εκτός 
από ειρήνη, χαλαρή φορολογία και ανεκτή απονοµής δικαιοσύνης όλα τα υπόλοιπα 
προκύπτουν φυσιολογικά>>. 
 
Τέλος ως αποτέλεσµα βγαίνει ότι οι επιχειρήσεις έχουν το πλεονέκτηµα της εθνικής 
οικονοµικής ανάπτυξης και ο επιχειρηµατίας συνήθως µέσα από µικρές επιχειρήσεις 
είναι ο πρώτος που φέρνει την οικονοµική µεγέθυνση, την καινοτοµία και την 
ανταγωνιστικότητα. Επίσης όπως φαίνεται η επιχειρηµατικότητα έχει θετική σχέση µε 
την οικονοµική ανάπτυξη. 
 
2.3.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στους πιο πάνω παραγράφους έχει διατυπωθεί η έννοια της επιχειρηµατικότητα από 
πολλούς οικονοµολόγους. Σ αυτό το κοµµάτι θα αναλυθούν οι θεωρίες των 
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Εποµένως υπάρχουν έξι επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες16. 
 
Πρώτων και σηµαντικό είναι η ανάληψη των κινδύνων από την αβεβαιότητα πολλοί 
επιχειρηµατίες καλούνται να πάρουν αποφάσεις και να αναλαµβάνουν κινδύνους 
από την αβεβαιότητα. Οι κίνδυνοι αυτοί µπορούν να διαχωριστούν σε αυτούς που 
µπορούν να προβλεφτούν και σε αυτούς που η οικονοµική τους αξία δεν µπορεί να 
προβλεφτεί και αυτοί προέρχονται από την αβεβαιότητα στην πραγµατική οικονοµική 
ζωή. Η αβεβαιότητα προέρχεται κυρίως από τις οικονοµικές µεταβλητές, από το 
χρόνο λήψης των αποφάσεων και από την έλλειψη γνώσης ή η σωστή 
πληροφόρηση. Εποµένως ο επιχειρηµατίας δεν µπορεί να ελέγξει τις ενέργειες του 

                                                 
15 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)  «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 92 
16 Βλ Καραγιάννης Α και Χασσίδ Ι (1999) «Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική Οικονοµία», 
Αθήνα, Εκδόσεις Interbooks σελ.13 
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για την λήψη σωστών αποφάσεων γι αυτό συνηθίζεται να αναλαµβάνουν µετρίους 
κινδύνους φυσικά εδώ παίζει ρόλο και ο χαρακτήρας του επιχειρηµατία. 
 
∆εύτερη είναι η οργάνωση της επιχείρησης. Σύµφωνα µε τη θεωρία ο επιχειρηµατίας 
προσπαθεί να επιτύχει την οργάνωση των πραγµατικών συντελεστών που θα του 
δώσουν οικονοµικά κέρδη και την  αποτελεσµατικότητά τους. Η θεωρία του 
Leibenstein αναφέρει την απροσδιόριστη αναποτελεσµατικότητα που µειώνεται από 
τη δράση του παράγοντα επιχειρηµατικότητας µέσω κάποιων ενεργειών. 
 
Τρίτη δράση είναι η λήψη αποφάσεων για να συντονιστούν οι συντελεστές 
παραγωγής. Εδώ αναφέρεται ότι ο επιχειρηµατίας καλείται να πάρει µία σηµαντική 
απόφαση όπου τη συνθέτουν τα εξής στάδια: Αρχικά πρέπει να εντοπίσει τις 
οικονοµικές ευκαιρίες, η επιλογή αυτών των ευκαιριών ως κατάλληλες για την 
επιχείρηση  καθώς και την εκτίµηση των εµποδίων. Τέλος πρέπει να προνοήσει για 
την αντιµετώπιση τυχών προβληµάτων. 
 
Τέταρτο είναι η καινοτοµική δράση. Σύµφωνα µε τη θεωρία του Schumpeter για τον 
καινοτόµο επιχειρηµατία , πρέπει τα άτοµα αυτά να προσπαθούν να ανακαλύψουν 
κάποιες τεχνολογικές ή επιστηµονικές καινοτοµίες µε στόχο την αύξηση του κέρδους. 
Και ένας άλλος όρος που χρησιµοποιείται είναι οι εφευρέσεις όµως υπάρχουν 
διαφορές από την καινοτοµία. Η βασική διαφορά είναι ότι οι εφευρέσεις 
δηµιουργούνται από επιστήµονες που µετά τις παίρνει ο επιχειρηµατίας και τις 
αξιοποιεί στην παραγωγική διαδικασία ώστε να χρησιµοποιηθούν µε τέτοιο τρόπο για 
την µεγιστοποίηση των οφελών του. 
 
Πέµπτον είναι η αξιοποίηση ευκαιριακού κέρδους. Αυτή η θεωρία αναπτύχθηκε από 
τον Kirzner ο οποίος τονίζει τον επιχειρηµατία ως άτοµο που µπορεί να αναγνωρίσει 
και να αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία κέρδους. Επίσης τονίζει ότι ο επιχειρηµατίας πρέπει 
να αντλεί γνώσεις και καλή πληροφόρηση ώστε να αναγνωρίζει την ευκαιρία 
κέρδους, ειδικότερα στη σύγχρονη εποχή που η ανταγωνιστικότητα και η 
παραπληροφόρηση έχουν φθάσει στο απόγειο. 
 
Τέλος υπάρχει η συνθετική θεωρία που συγκεντρώνει όλες τις παραπάνω θεωρίες 
και φυσικά έχει ως αποτέλεσµα την µεγιστοποίηση των κερδών της επιχείρησης. 
 
2.3.3 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 

 

Για να δηµιουργηθεί κάθε επιχείρηση ο επιχειρηµατίας πρέπει να αναγνωρίζει τις 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Εποµένως επιχειρηµατική ευκαιρία δεν είναι τίποτα άλλο 
παρά να ικανοποιήσουµε µια ανάγκη της αγοράς. Πιο αναλυτικά είναι το οικονοµικό 
όφελος από την ικανοποιήσει µιας ανάγκης που οι άλλοι άνθρωποι αδυνατούν να την 
δουν και έτσι χρειάζεται γνώση και σωστή πληροφόρηση. 
 
Αυτή η ανάγκη όµως µπορεί να µην γνωρίζεται από τον επιχειρηµατίες και έτσι θα 
πρέπει να την καλύψουµε. Υπάρχουν πέντε τύποι επιχειρηµατικών ευκαιριών17. 
Αρχικά υπάρχουν τα όνειρα δηλαδή η ανάγκη είναι άγνωστη αλλά και η λύση τους 
είναι άγνωστη. Έπειτα είναι η επίλυση προβλήµατος δηλαδή η ανάγκη είναι γνωστή 
και η λύση είναι άγνωστη. Όπως κάποιες ανάγκες δεν µπορούν να καλυφθούν µε 
καµία τεχνολογική εξέλιξη. Επίσης υπάρχει η µεταφορά τεχνολογίας που µέσω της 
υπάρχουσας τεχνολογίας αναπτύσσουν νέα προϊόντα ή βελτιώνουν τα ήδη υπάρχον. 

                                                 
17 Internet site http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Epixeirimatikotita/index.html 
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Τέλος είναι η δηµιουργία επιχείρησης που ο επιχειρηµατίας γνωρίζει τις ανάγκες των 
καταναλωτών και προσπαθεί να τις καλύψει. 
 
Λόγω των συχνών αλλαγών στο επιχειρησιακό περιβάλλον δηµιουργούνται όλο και 
περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Έτσι ο επιχειρηµατίας πρέπει να είναι σε 
εγρήγορση και να αντιληφτεί  και να εκµεταλλευτή την ευκαιρία. Αυτό γίνεται µε 
έρευνες για να ανακαλύψεις την ευκαιρία και τις περισσότερες φορές η ευκαιρία 
υπάρχει και οι ανάγκες έχουν κωδικοποιηθεί έτσι που να µην γίνονται εµφανές. 
Εποµένως από µια έρευνα και από καλές πηγές πληροφόρησης ο επιχειρηµατίας 
µπορεί να δηµιουργήσει επιχειρηµατική ευκαιρία. 
 
Όπως ήδη αναφέρθηκε η γνώση είναι ένας σηµαντικός παράγοντας εντοπισµού της 
επιχειρηµατικής ευκαιρίας. Γι αυτό οι επιχειρηµατίες συχνά ιδρύουν επιχειρήσεις µε 
αντικείµενο την προηγούµενη δουλειά τους που πέρα από την γνώση διαθέτουν και 
την εµπειρία. Ο εντοπισµός όµως της ευκαιρίας σε σχέση µε την γνώση γίνεται στο 
ότι µπορεί πολλά άτοµα να έχουν την ίδια πληροφορία την ίδια στιγµή αλλά να µην 
µπορούν να κρίνουν ότι αυτή είναι η επιχειρηµατική ευκαιρία. Επίσης οι γνώσεις 
βοηθούν πολύ στην αγορά, στους τρόπους εξυπηρέτησης της αγοράς και στα 
προβλήµατα των πελατών. Βέβαια για περισσότερες πληροφορίες οι επιχειρηµατίες 
µπορούν να κάνουν έρευνες που υπάρχουν δύο µέθοδοι η πρωτογενείς και η 
δευτερογενείς.  
 
Εποµένως για την διαδικασία εντοπισµού της επιχειρηµατικής ευκαιρίας υπάρχουν 
τρία στάδια τα οποία είναι. Το πρώτο στάδιο είναι η αναγνώριση της ευκαιρίας. Αυτό 
το στάδιο περιλαµβάνει να βρουν την ανάγκη της αγοράς. Να βρουν αν υπάρχουν 
κοινά χαρακτηριστικά µε τις ανάγκες και µε τους ήδη υπάρχον πόρους της 
επιχείρησης. Και τέλος να βρουν ένα τρόπο να ταιριάξουν τους άσχετους πόρους µε 
τις ανάγκες της αγοράς. Εποµένως σε αυτό το σηµείο µελετούν το περιβάλλον και 
προσπαθούν να ανακαλύψουν πιθανές ευκαιρίες.  
 
Το δεύτερο στάδιο είναι η ανάπτυξη όπου ο επιχειρηµατίας έχει συλλάβει την ιδέα και 
αρχίζει στο µυαλό του να υλοποιείται. Γι αυτό στο στάδιο αυτό πρέπει να ελέγξουν 
της λεπτοµέρειες της αγοράς, τους καταναλωτές και στα ανταγωνιστικά προϊόντα.  
 
Το τρίτο και το τελευταίο στάδιο είναι η αξιολόγηση της ευκαιρίας. Εδώ ο 
επιχειρηµατίας πρέπει να θέσει κάποια κριτήρια και να ανακαλύψει αν µπορούν να 
ικανοποιηθούν πριν ακόµα να αναλάβει αυτήν την επιχειρηµατική ευκαιρία. Τα 
κριτήρια αυτά µπορούν να είναι οικονοµικά είτε προσωπικά ανάλογα µε τον 
χαρακτήρα του ατόµου. 
 
 
2.3.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ 

 

Σ αυτό το κοµµάτι του κεφαλαίου θα αναφερθεί ο χρήσιµος ρόλος του 
επιχειρηµατικού σχεδιασµού. Ο κάθε επιχειρηµατίας πριν φτιάξει µια καινούργια 
επιχείρηση ή πριν προβεί σε αλλαγές της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης θα είναι 
πολύ  χρήσιµο και απαραίτητο ένα επιχειρηµατικό σχέδιο. Εποµένως επιχειρηµατικό 
σχέδιο είναι ένα έγγραφο που αναλύει τον τρόπο διαχείρισης µιας δραστηριότητας 
και το χρονικό διάστηµα που θα εκπληρωθεί η δραστηριότητα. Το χρονικό διάστηµα 
καθορίζεται από τον επιχειρηµατία και φυσικά παίζει ρόλο η δραστηριότητα και η 
λειτουργία του οργανισµού. 
 
Οι λόγοι που είναι χρήσιµο και απαραίτητο το επιχειρηµατικό σχέδιο είναι πολλοί και 
σηµαντικοί. Αρχικά είναι ένας καθοδηγητής του επιχειρηµατία που µπορεί να 
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τροποποίηση κάποια πράγµατα παρακολουθώντας τις εξελίξεις του περιβάλλοντος. 
Έπειτα εξασφαλίζει στον επιχειρηµατία χρηµατοδότηση αυτό συµβαίνει γιατί οι 
τράπεζες και κάθε χρηµατοδότης πρέπει να έχουν µια σιγουριά και έτσι το 
επιχειρηµατικό σχέδιο δείχνει ξεκάθαρα την πορεία και τις προθέσεις του 
επιχειρηµατία. ∆ίνει πληροφορίες για τα επενδυτικά κεφάλαια και το κεφάλαιο 
κίνησης, για το χρόνο που θα χρειαστεί και πως θα τα αποκτήσει. Παρακολουθεί και 
καταγράφει τον ανταγωνισµό που έχει. Επίσης προστατεύει την επιχείρηση από τους 
κινδύνους που θα υπάρξουν ώστε να αντιµετωπιστούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα. 
Τέλος του διασφαλίζει το ερώτηµα αν όντως είναι ικανός να ανοίξει και να διαχειριστή 
µια επιχείρηση ή να κάνει της αλλαγές στην ήδη υπάρχουσα και µέσα από τον 
προγραµµατισµό που θα τον οδήγηση αυτή η κίνηση. 
 
Τα τρία βασικά σηµεία που θα πρέπει να έχει διαλευκάνει ο επιχειρηµατίας για την 
σύσταση του επιχειρηµατικού σχεδίου είναι τι θα παράγει η επιχείρηση, πόσο θα 
παράγει και πως θα τα παράγει. Αυτά ήταν τα αρχικά σηµεία όµως για να θεωρηθεί 
ένα επιχειρηµατικό σχέδιο πλήρες πρέπει να γίνει πιο αναλυτικό και να περιλαµβάνει 
τις πιο βασικές λειτουργίες της επιχείρησης. Εποµένως τα στοιχεία που πρέπει να 
αναλυθούν για την συγγραφή του επιχειρηµατικού σχεδίου18 είναι: 
-Στοιχεία για την επιχείρηση 
� Περιγραφή της επιχείρησης και των προϊόντων της 
� Μάρκετινγκ 
� Αγορά και Ανταγωνισµός 
� Λειτουργικές - Παραγωγικές ∆ιαδικασίες 
� Τόπος Εγκατάστασης 
� Η Τεχνολογία που θα χρησιµοποιηθεί 
� Ανθρώπινο ∆υναµικό 

- Οικονοµικά Στοιχεία 
� ∆ιάρθρωση Χρηµατοδότησης 
� Κατάσταση Εξοπλισµού 
� Ισολογισµός τριών έως πέντε τελευταίων ετών 
� Προβλέψεις για τις πωλήσεις και τα κέρδη για την επόµενη τριετία. 
� Προϋπολογιστικά Αποτελέσµατα Χρήσεως για τα επόµενα τρία χρόνια µε 
� προβλέψεις που στηρίζονται σε συγκεκριµένες παραδοχές-υποθέσεις. 
� Προϋπολογιστική Ταµειακή Ροή για τα επόµενα τρία χρόνια. 

-Συµπληρωµατικά στοιχεία τα οποία περιλαµβάνονται στο παράρτηµα και τα 
αναφέρουµε πιο κάτω. 
 
Μέσα από το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να είναι εµφανείς οι στόχοι της 
επιχείρησης και θα πρέπει να γράφονται αναλυτικά. Εποµένως για να είναι πιο 
αποτελεσµατικό πρέπει αρχικά να έχει ποσοτικοποιηµένα δηλαδή να εκφράζονται σε 
µετρήσιµα µεγέθη. Πολύ σηµαντικό να είναι χρονικά δυνατές δηλαδή να 
πραγµατοποιούνται στο χρονικό διάστηµα που έχει ορίσει ο επιχειρηµατίας. Επίσης 
να είναι ρεαλιστικοί και να µπορούν να πραγµατοποιηθούν δηλαδή να 
χαρακτηρίζονται από πραγµατικό περιβάλλον και να µπορούν να επιτευχθούν. 
Παίζουν ένα ρόλο δεικτών δηλαδή προσανατολίζουν την πορεία της επιχείρησης και 
τέλος ορίζουν ποιοτικά κριτήρια δηλαδή πέρα από την επίτευξή των 
χρηµατοοικονοµικών στόχων προσπαθούν να βελτιώσουν και τα ποιοτικά µεγέθη µη 
µετρήσιµα.  
 
2.4 ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

                                                 
18 Internet site http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Epixeirimatikotita/index.html 
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2.4.1. ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

 

Σ αυτό το σηµείο θα γίνει µια αναφορά για τις πηγές χρηµατοδότησης των 
επιχειρήσεων. Πολλοί επιχειρηµατίες και πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις δεν 
µπορούν να εισαχθούν στο χρηµατιστήριο ώστε να έχουν κάποια πηγή 
χρηµατοδότησης. Επίσης δεν µπορούν ούτε να συνάψουν µακροπρόθεσµα δάνεια 
λόγω του υψηλότερου κινδύνου που έχουν. Εποµένως υπάρχουν αρκετές δυσκολίες 
σε µικρές επιχειρήσεις σε ότι αφορά την µακροπρόθεσµοι χρηµατοδότηση γι αυτό θα 
πρέπει να αρκεστούν στις αποταµιεύσεις και στο προσωπικό κεφάλαιο. Αυτά που 
αναφέρθηκαν ανήκουν στις εσωτερικές πηγές χρηµατοδότησης και µια άλλη 
κατηγορία είναι η άντληση χρηµάτων από φίλους ή συγγενής ή τα αδιανέµητα κέρδη 
της επιχείρησης.  
 
Όσο αφορά την εξωτερική χρηµατοδότηση19 µπορεί να αντληθεί από πολλές πηγές. 
Μερικές από αυτές είναι οι βραχυπρόθεσµες τραπεζικές χορηγήσεις, οι Εταιρίες 
Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ), οι ανεπίσηµοι- άτυποι επενδυτές, 
Επιχειρηµατικά Κεφάλαια Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ), βραχυπρόθεσµες εµπορικές 
πιστώσεις. Κάποιες άλλες πηγές είναι η χρηµατοδοτική µίσθωση, η µίσθωση και η 
εξαγορά και η πρακτόρευση απαιτήσεων. 
 
Πολλές τράπεζες πληµµυρίζονται από αιτήσεις για δάνεια από επιχειρηµατίες και 
µικρές επιχειρήσεις. Όµως έχουν πολλά που πρέπει να εξετάσουν πριν χορηγήσουν 
κάποιο δανεισµό. Για τις τράπεζες δυο είναι τα προβλήµατα η δυσµενής επιλογή και 
ο ηθικός κίνδυνος. Όµως από τότε που έχει αναπτυχθεί ο επιχειρηµατικός 
σχεδιασµός τα πράγµατα έχουν γίνει πιο ελαστικά αφού εξετάζουν την πορεία που 
θέλει να ακολουθήσει η επιχείρηση. Με αυτό τον τρόπο η τράπεζα δεν παίρνει 
µεγάλο ρίσκο µε αποτέλεσµα να είναι πιο σίγουρη για την επιλογή τους. 
 
Όσο αφορά τις Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) ο ορισµός 
δόθηκε από τον Amit20 <<οι ΕΚΕΣ δραστηριοποιούνται σε περιβάλλοντα όπου η 
σχετική αποτελεσµατικότητα τους στην επιλογή και παρακολούθηση επενδύσεων 
τους προσδίδει ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των άλλων επενδυτών. Οι ΕΚΕΣ 
θα πρέπει να παίζουν σηµαντικό ρόλο σε κλάδους όπου η πληροφόρηση έχει µεγάλη 
σηµασία, όπως η βιοτεχνολογία, η παραγωγή λογισµικού κ.λπ., παρά σε 
<<συνηθισµένες>> νεοσύστατες επιχειρήσεις, όπως τα εστιατόρια, τα καταστήµατα 
λιανικού εµπορίου κ.λπ. οι δεύτερες φέρουν κίνδυνο, επειδή οι αποδόσεις τους 
παρουσιάζουν µεγάλες διακυµάνσεις, αλλά η παρακολούθηση τους είναι σχετικά 
εύκολη από τους παραδοσιακούς φορείς χρηµατοπιστωτικής διαµεσολάβησης>> 
 
Σκοπό των ΕΚΕΣ είναι η συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων οι οποίες δεν έχουν 
εισαχθεί στο χρηµατιστήριο. Οι εταιρίες αυτές παίρνουν υψηλές κρατικές 
επιχορήγησης που φτάνουν στο 20% της συµµετοχή τους γιατί επενδύουν στην 
υψηλή τεχνολογία και καινοτοµία. 
 
Επίσης µια άλλη πηγή χρηµατοδότησης είναι τα Επιχειρηµατικά Κεφάλαια Υψηλού 
Κινδύνου (ΕΚΥΚ). Τα τελευταία χρόνια έχουν µεγάλη αύξηση και όλο περισσότερες 
επιχειρηµατίες µικρών επιχειρήσεων αναζητούν µια πρόσβαση σε αυτά τα κεφάλαια. 
Εποµένως τα ΕΚΥΚ είναι επενδύσεις σε µη εισαγόµενες στο χρηµατιστήριο 

                                                 
19 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)  «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 161 
20 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)  «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 203 
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επιχειρήσεις µε δυνατότητα ανάπτυξης, µε στόχο την εξασφάλιση κεφαλαιακών 
κερδών, που έχουν υψηλό κίνδυνο και χαµηλή ρευστότητα στην επένδυση και ο 
επενδυτής δεσµεύεται στην επιχείρηση. Επίσης τα ΕΚΥΚ είναι κατά βάση επιλεγµένα 
να επενδύουν το µετοχικό κεφάλαιο.  
 
Όπως αναφέρουν οι Mason και Harrison <<αντικειµενικός στόχος των ΕΚΥΚ είναι να 
επιτύχουν υψηλή απόδοση επένδυσης, µε την µορφή κεφαλαιακών κερδών µέσω της 
εξόδου, η οποία επιτυγχάνεται µε την πώληση του µετοχικού µεριδίου παρά µέσω 
των εσόδων από µερίσµατα. Φυσιολογικά η έξοδος επιτυγχάνεται είτε µέσω αρχικής 
δηµόσιας προσφοράς µετοχών, η οποία περιλαµβάνει την εισαγωγή της εταιρείας σε 
κάποιο χρηµατιστήριο, όπου οι µετοχές της αποτελούν αντικείµενο ελεύθερης 
διαπραγµάτευσης, ή µέσω πώλησης, στο πλαίσιο της οποίας η ΕΚΕΣ, συνήθως σε 
συνεργασία µε τους άλλους µετόχους της επιχείρησης, πουλά την συµµετοχή της σε 
κάποια άλλη εταιρεία>>. 
 
Τέλος θα αναφερθούν επιγραµµατικά τα διάφορα είδη των ΕΚΥΚ τα οποία είναι 
αρχικά τα θεσµικά ή επίσηµα ΕΚΥΚ δηλαδή πρόκειται για επενδύσεις σε επιχειρήσεις 
υψηλού κινδύνου από εταιρείες που είναι επαγγελµατίες. Έπειτα τα άτυπα ΕΚΥΚ ή 
επιχειρηµατικούς αγγέλους τα οποία είναι επενδύσεις από πλούσιους ανθρώπους 
που το µόνο που επιδιώκουν είναι να αξιοποιήσουν τους οικονοµικούς πόρους µε 
την εµπειρία και τα συµφέροντα τους. Ένα άλλο είναι τα εταιρικά ΕΚΥΚ που 
πρόκειται για επενδύσεις από µεγάλες επιχειρήσεις σε µικρές επιχειρήσεις µε µόνο 
σκοπό στρατηγικά κίνητρα και των ανταγωνισµό. Τέλος είναι τα ΕΚΥΚ δηµοσίου 
τοµέα τα οποία βρίσκονται σε µικρότερο ποσοστό και η διαδικασία είναι η 
συγκέντρωση κεφαλαίου σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα και η διαχείριση τους γίνεται 
µε ιδιωτικά κριτήρια.   

 
2.4.2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 

Κάθε επιχειρηµατική δραστηριότητα έχει κάποια αποτελέσµατα γι αυτό σε αυτήν την 
παράγραφο θα δοθούν τα οικονοµικά αποτελέσµατα21 της επιχειρηµατικότητας. 
 
Αρχικό αποτέλεσµα είναι η καινοτοµία στην αγορά. Αυτό εξηγείτε στο ότι έχει 
µονοπωλιακά κέρδη µόνο για λίγο χρονικό διάστηµα. Αυτό συµβαίνει γιατί µόλις το  
προϊόν ή υπηρεσία εισάγεται στην αγορά υπάρχουν οι µιµητές που θα πάρουν 
κάποιο ποσοστό της αγοράς. Έπειτα είναι ότι µέσα από την καινοτόµο 
δραστηριότητα υπάρχουν βελτιώσεις προϊόντων ή υπηρεσιών που χρησιµοποιούνται 
ως όφελος των καταναλωτών. Έτσι θα αναπτυχθούν και τεχνολογική εξέλιξη και 
προώθηση προϊόντων  που θα πρέπει να καλυφθούν από εξειδικευµένο προσωπικό 
και εποµένως δηµιουργούνται καινούργιες θέσεις εργασίας. Κατά συνέπεια όλων 
αυτών η παραγωγή θα αυξηθεί µε αποτέλεσµα την µείωση κόστους και λόγω  της 
µεγάλης ζήτησης θα χρειασθούν µεγάλες ποσότητες πρώτων υλών µε στόχο 
ευνοϊκότερους όρους και πιο φτηνές πρώτες ύλες. 
 
Ένα εξίσου σηµαντικό αποτέλεσµα είναι η ανάπτυξη νέων µορφών οργάνωσης των 
επιχειρήσεων. Με αποτέλεσµα την καλύτερη εκµετάλλευση των γνώσεων και των 
επιδεξιοτήτων των εργαζοµένων. Έτσι θα υπάρξει καλύτερη πληροφόρηση, νέα 
στρατηγική και θα δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ένα ακόµα είναι ότι µέσω 
της νέας αγοράς θα ανοίξουν και άλλες επιχειρήσεις ανταγωνιστικές µε σκοπό την 
καλύτερη οικονοµική ανάπτυξη. 
 

                                                 
21 Βλ Καραγιάννης Α και Χασσίδ Ι (1999) <<Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική 
Οικονοµία>>, Αθήνα, Εκδόσεις Interbooks σελ.19 



 31

Όπως αναφέρεται πιο πάνω για τις µιµητικές επιχειρήσεις αυτές µε την σειρά τους 
ίσως µέσα από την διαµόρφωση του προϊόντος να κάνουν οι ίδιοι µια πρωτοποριακή 
καινοτοµία. Επίσης µέσω της αναζήτησης και αξιοποίησης κάθε ευκαιρία κέρδους 
καρποφορεί η επιχειρηµατικότητα µε αποτέλεσµα να υπάρχει οικονοµική ισορροπία. 
 
Φυσικά υπάρχουν και αρνητικά αποτελέσµατα στην επιχειρηµατική δράση. Αρχικά 
µειώνεται η δράση του καταναλωτή µέσω της καινοτοµικής δράσης. Επίσης 
αυξάνεται η αβεβαιότητα που έχουν οι επιχειρηµατίες αλλά και οι εργαζόµενοι. Και 
τέλος αυξάνεται η διαρθρωτική ανεργία. 
 
Γενικά τα αρνητικά και τα θετικά αποτελέσµατα της επιχειρηµατικότητας παίζουν 
πολύ σηµαντικό ρόλο µέσα σε µια χώρα γιατί από αυτά οδηγούνται στην οικονοµική 
ανάπτυξη και µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως βάση για την κατάληξη της 
οικονοµικής και κοινωνικής πολιτικής. 

 
 
 
    

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Σ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει µια εκτενής ανάλυση για την καινοτοµία. Αρχικά θα 
αναφερθεί ο καινοτόµος επιχειρηµατίας, η καινοτοµική επιχειρηµατικότητα και τα 
µεγέθη των επιχειρήσεων σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα. Έπειτα θα αναλυθεί 
και η οικονοµική ανάπτυξη που προκύπτει από τα προηγούµενα. Τέλος θα 
αναφερθεί η διαδικασία της καινοτοµίας, η ιδέα της, η δηµιουργικότητα, το πώς 
εισάγονται τα νέα προϊόντα στην αγορά και η λειτουργία του τµήµατος Έρευνας και 
Ανάπτυξης.  
 
3.1 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

 

3.1.1. Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

  

Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ22 <<καινοτοµία είναι η διαδικασία µετατροπής µια νέας ιδέας 
σε προϊόν ή υπηρεσία που θα διατεθεί στην αγορά ή σε ανάπτυξη νέων ή 
βελτιωµένων διαδικασιών>>. Ο συγκεκριµένος ορισµός είναι πολύ σύντοµος όµως 
έχουν διατυπωθεί πολλοί ορισµοί της καινοτοµίας από αρκετούς οικονοµολόγους. 
Υπάρχουν τρία βασικά χαρακτηριστικά της καινοτοµίας και αυτά είναι η διαδικασία 
εφαρµογής και η διαχείριση µιας νέας ιδέας ή εφεύρεσης. Έπειτα η συνολική 

                                                 
22 Βλ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, (2009). «Καινοτόµος 
Επιχειρηµατικότητα». Αθήνα σελ 16   
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διαδικασία που αναφέρει την δηµιουργία, την αξιολόγηση και την εφαρµογή της ιδέας 
και τέλος η ιδέα µπορεί να µην είναι µια τεχνολογική εξέλιξη.  
 
Λίγο πιο πάνω αναφέρθηκε η λέξη δηµιουργικότητα23 στην ουσία αποτελεί το πρώτο 
στάδιο της διαδικασίας της καινοτοµίας. Αρκετοί πιστεύουν ότι µέσα από το 
κατάλληλο επιχειρηµατικό περιβάλλον και την δηµιουργικότητα βγαίνει σαν 
αποτέλεσµα η καινοτοµία. Άλλοι πάλι πιστεύουν ότι σηµαντικό ρόλο στην καινοτοµία 
παίζει η σωστή διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού. 
 
Στις µέρες που αναπτύσσεται η καινοτοµία υπάρχει µεγάλη συσχέτιση µε την 
εφεύρεση ή την πατέντα. Γενική άποψη που επικρατή είναι ότι η καινοτοµία 
περιλαµβάνει την εφεύρεση αλλά δεν είναι ταυτόσηµες έννοιες. Αυτό εξηγείται στο ότι 
ο καινοτόµος επιχειρηµατίας µπορεί να προβεί σε µια εφεύρεση αλλά δεν µένει µόνο 
εκεί. Ουσιαστικά µέσα από την εφεύρεση του αν είναι επιτυχηµένη πρέπει να 
προωθήσει στην αγορά. Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι δεν αρκεί µόνο µια εφεύρεση 
ή πατέντα για να είναι καινοτόµος πρέπει να περάσει και από της άλλες λειτουργίες 
της επιχείρησης ώστε να είναι επιτυχείς.  
 
� ΑΠΟΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

Ο Joseph Schumpeter ήταν ο πρώτος οικονοµολόγος που ασχολήθηκε µε την έννοια 
της καινοτοµίας στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Επίσης έγινε γνωστός ως ο 
ιδρυτής της θεωρίας της καινοτοµίας και ανήκει στην αυστριακή σχολή. Κατά τον 
Schumpeter24 << οι καινοτοµίες είναι νέα και βελτιωµένα προϊόντα και διαδικασίες, 
νέα οργανωτικά πρότυπα, η εφαρµογή της υπάρχουσας τεχνολογίας σε νέα πεδία, η 
ανακάλυψη νέων πόρων και το άνοιγµα νέων αγορών>>. Εποµένως ο 
επιχειρηµατίας είναι που δηµιουργεί και επιλύει τις παραγωγικές ανισορροπίες µε 
αλλαγές στην τεχνολογία και στην οργάνωση. Ο ορισµός της τεχνολογίας κατά την 
νεοκλασική θεωρία έχει περιορισµένο εύρος  ώστε να µην λαµβάνει υπόψη του την 
καινοτοµία. Η τεχνολογία και η καινοτοµία σχετίζονται µε τον σχεδιασµό, την 
ποιότητα του προϊόντος και των πρώτων υλών.  
 Ο Schumpeter  ανέδειξε πέντε τύπους καινοτοµίας  
� Νέα προϊόντα ή αλλαγή σε ήδη υπάρχοντα προϊόντα 
� Καινοτοµία στην παραγωγή  
� Πρόοδο νέων πηγών προµηθειών για πρώτες ύλες 
� Ανάπτυξη µεθόδων οργάνωσης της επιχείρησης 
� Εύρεση νέων αγορών 
 

Το επόµενο βήµα του Schumpeter  ήταν να ερευνήσει την σύσταση της καινοτοµικής 
διαδικασίας. Έτσι ανέπτυξε τέσσερα βασικά συστατικά καινοτοµικής διαδικασίας. 
� Εφεύρεση 
� Καινοτοµία  
� Σχεδιασµός  
� ∆ιαδοχή της τεχνολογίας 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε η καινοτοµία υπάρχει ως οικονοµική αλλαγή και στην ήδη 
υπάρχουσα  ανάπτυξη και σε µία καινούργια. Έτσι οι καινοτοµίες µπορεί να είναι 
<<ριζικές>> ή <<βαθµιαίες>> σύµφωνα µε τον Schumpeter. Οι <<ριζικές 
καινοτοµίες>> είναι αυτές που προκαλούν µεγάλες διεθνή  αλλαγές δηλαδή στις 
περισσότερες περιπτώσεις οι αλλαγές γίνονται πολύ γρήγορα και σε µεγάλο εύρος. 
Ενώ οι <<βαθµιαίες καινοτοµίες >> είναι αυτές που η αλλαγή προέρχεται πιο 
σταδιακά δηλαδή η αλλαγή γίνεται σιγά-σιγά και σε πιο µικρό εύρος. 

                                                 
23 Internet sites http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Epixeirimatikotita/index.html 
24
Βλ. Deakins D και Freel M (2007) «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική σελ 240  
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Κάποιοι άλλοι οικονοµολόγοι έχουν αναπτύξει διαφορετικές θεωρίες και προσεγγίσεις 
για την καινοτοµία. Αυτό συµβαίνει γιατί υπάρχουν διάφορα είδη καινοτοµίας και ο 
κάθε ερευνητής τα έχει ταξινόµηση ανάλογα µε την δική του διαδικασία, πηγή και την 
ένταση της καινοτοµίας. Οι πηγές καινοτοµία αποτελούνται από την τεχνολογία, την 
αγορά και την ροή της πληροφορίας . Αυτά παγκοσµίως αναφέρονται ως µοντέλα 
που συνδέουν την καινοτοµία µε τους παραπάνω παράγοντες. Το πρώτο είναι η 
ώθηση της τεχνολογίας που συνδέεται µε την καινοτοµία . το µοντέλο της καινοτοµίας 
είναι γραµµικό. Αυτό µας δείχνει ότι όταν υπάρξει µια καινοτοµία µε µια καινούργια 
τεχνολογία αυτά που θα προκύψουν είναι η σχεδίαση, η παραγωγή, το µάρκετινγκ 
και η πώληση δηλαδή κανονικά η λειτουργίες της επιχείρησης. 
 
∆εύτερο µοντέλο είναι η ώθηση της αγοράς που έχει σχέση µε την καινοτοµική 
ανάπτυξη. Το µοντέλο αυτό αναλύθηκε από τους Kamien και Schwarz που εξηγούν 
ότι η καινοτοµία σχετίζεται µε µία εκτιµώµενη ζήτηση της αγοράς η οποία εµποδίζει 
την τεχνολογική ανάπτυξη.  
 
Οι Rothwell25 και Zegveld ανέπτυξαν ότι αυτά τα δύο µοντέλα έχουν µεγάλη 
αλληλεπίδραση µεταξύ τους που τα ονόµασαν <<σύζευξη>> δηλαδή είναι ο 
συνδυασµός των δυο παραπάνω. Πιστεύουν ότι η καινοτοµία έχει επικοινωνία και 
ενδοεταιρικά  και εξωεταιρικά, που έτσι συνδέουν τις διάφορες λειτουργίες του 
εσωτερικού της επιχείρησης και της αγοράς µε την τεχνολογική εξέλιξη. Εποµένως 
µπορούν να ενσωµατώνουν παράλληλες δραστηριότητες µεταξύ των τµηµάτων ενώ 
µεταξύ της αγοράς και της τεχνολογίας µπορεί να διαφέρουν οι φάσεις µιας 
καινοτοµικής διαδικασίας. 
 
Κάποια άλλα µοντέλα που υπάρχουν επικεντρώνονται στην διαδικασία της 
καινοτοµίας. Το πρώτο µοντέλο αναπτύχθηκε από τους Kline και Rosenbery που 
ονοµάζεται <<αλυσιδωτό>>. Αυτό το µοντέλο συνδέει τις σχέσεις µεταξύ της Έρευνα 
και της Ανάπτυξης του µάρκετινγκ, την παραγωγή την διανοµή στην καινοτοµική 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή αρχίζει µε την ανάγκη της αγοράς. Το δεύτερο µοντέλο 
είναι το ταξίδι της καινοτοµίας από τον Van de ven που αναπτύσσει την καινοτοµία 
ως µη γραµµικό σύστηµα και δίνει µια σχέση στους διοικητικούς παράγοντες µεταξύ 
των εξωτερικών δραστηριοτήτων. Υπάρχουν πολλά περισσότερα µοντέλα που έχουν 
αναπτυχθεί και αναλυθεί τα τελευταία χρόνια, µερικά από αυτά είναι η ορθή 
διαχείριση της γνώσης και η αποτελεσµατική χρήση της τεχνολογίας. 
 
Ο Rothwell που είναι ένας από τους σηµαντικότερους οικονοµολόγους του 1970 που 
προσπαθούσε σύµφωνα µε τους Deakins και Freel στο βιβλίο 
<<Επιχειρηµατικότητα>>, <<τα υποδείγµατα ώθησης της καινοτοµίας από την 
επιστηµονική έρευνα η έλκυση από τη ζήτηση αποτελούσαν ακραία και µη τυπικά 
παραδείγµατα µιας γενικότερης διαδικασίας αλληλεπίδρασης µεταξύ, αφενός των 
τεχνολογικών δυνατοτήτων και αφετέρου των αναγκών της αγοράς>> (σελ 244). 
Αυτή εδώ η θεωρία στηρίζεται στην ιδέα της αλληλεπίδρασης. Σύµφωνα µε τα 
µοντέλα που ήταν ξεχωριστά δηλαδή το µοντέλο ώθηση της τεχνολογίας και το 
µοντέλο ώθησης της αγοράς, ονόµασε αυτές τις γραµµικές προσεγγίσεις 
<<διαδικασία καινοτοµίας πρώτης γενιάς>> και <<διαδικασία καινοτοµίας δεύτερης 
γενιάς>> αντιστοίχως. Όµως για το µοντέλο <<ζεύξεις>> το χαρακτήρισε ως τρίτη 
γενιά και υπάρχει τέταρτη γενιά που ονόµασε <<παραλληλισµό/ ολοκλήρωση>> και 
πέµπτη γενιά <<την ολοκλήρωση συστηµάτων και δικτύωσης>>. Στην τρίτη γενιά 
χαρακτηρίζει την καινοτοµία ως <<αµφίδροµης µάθησης και συλλογικής 
επιχειρηµατικότητας>> . Τέλος ο όρος καινοτοµία των επιχειρήσεων δεν µπορεί να 

                                                 
25 Βλ. Deakins D και Freel M (2007) «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική σελ 244 
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γίνει κατανοητός µόνο µε την λήψη αποφάσεων που παίρνονται από διαφορετικά 
επίπεδα της επιχείρησης.  
Κάποιοι άλλοι οικονοµολόγοι διατύπωσαν την θεωρία για την καινοτοµία. Όπως ο 
Tether υποστηρίζει ότι << οι παλιές διαφωνίες περί µεγέθους επιχείρησης, 
διάθρωσης αγοράς και καινοτοµίας αρχίζουν να ξεπερνιούνται, καθώς τα όρια της 
επιχείρησης γίνονται όλο και πιο ¨ακαθόριστα¨>>. Σύµφωνα µε αυτόν τον ορισµό για 
την ιδέα των <<δικτύων καινοτοµίας>> που µπορεί να έχουν ιδιαίτερη σηµασία στις 
µικρές επιχειρήσεις. 
 
Ένας άλλος οικονοµολόγος ο Schmookler26 διατύπωσε για την καινοτοµία ότι << 
όταν µια επιχείρηση παράγει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία ή χρησιµοποιεί µέθοδο ή 
εισροή που αποτελεί κάτι καινούργιο για την ίδια, τότε προβαίνει σε µια τεχνολογική 
αλλαγή. Η πρώτη εταιρεία που πραγµατοποιεί µια δεδοµένη τεχνική αλλαγή είναι 
καινοτόµος. Η πράξη της αποτελεί καινοτοµία>>.  
 
Σύµφωνα µε τον Drucker27 (1985) << η καινοτοµία είναι το συγκεκριµένο εργαλείο της 
επιχειρηµατικότητας. Είναι µια πράξη που προικίζει τους οικονοµικούς πόρους της 
επιχείρησης µε µια νέα ικανότητα δηµιουργίας πλούτου. Σύµφωνα µε την προσέγγιση 
αυτή  η καινοτοµία δηµιουργεί οικονοµικούς πόρους για την επιχείρηση.  
 
Και τέλος ο Freeman28 δίνει έναν ορισµό για την καινοτοµία και της λειτουργίες που 
συµβάλουν σ΄αυτή. Έτσι ορίζει ότι << η βιοµηχανική καινοτοµία περιλαµβάνει τις 
δραστηριότητες τεχνικού σχεδιασµού παραγωγής διοίκησης και εµπορίας που 
σχετίζεται µε την εισαγωγή ενός καινούργιου ή βελτιωµένου προϊόντος ή υπηρεσίας ή 
µε την πρώτη εµπορική εφαρµογή µιας νέας ή βελτιωµένης διαδικασίας ή 
εξοπλισµού>>.  
 
Έχουν διατυπωθεί αρκετοί ορισµοί για την καινοτοµία. Συµπερασµατικά η καινοτοµία 
δεν είναι µόνο η σχεδίαση ή εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή ενός βελτιωµένου είναι 
βέβαια και η προώθηση του και η διακίνηση του στην αγορά. Έτσι φαίνεται ότι η 
καινοτοµία <<εκµεταλλεύεται>> όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης ώστε το νέο 
προϊόν να είναι επιτυχείς. 
 
Για την καλύτερη ανάλυση του όρου έχουν γίνει πολλοί διαχωρισµοί. Μια ταξινόµηση 
που έχει γίνει για την καινοτοµία είναι: καινοτοµία προϊόντος, καινοτοµία διαδικασίας, 
οργανωσιακή καινοτοµία, διαχειριστική καινοτοµία, καινοτοµία παραγωγής, εµπορική 
καινοτοµία και καινοτοµία υπηρεσιών. Ένας άλλος διαχωρισµός είναι µε βάση την 
φύση της καινοτοµίας που είναι: η δραστική ή βηµατική, η αρχιτεκτονική ή τµηµατική, 
η διατηρούµενη ή ανατρεπτική και η συνεχής ή ασυνεχής. 
 
Υπάρχουν δυο µορφές καινοτοµίας που µπορούν να εφαρµοστούν µέσα σε µια 
επιχείρηση. Η πρώτη είναι η καινοτοµία προϊόντος ή υπηρεσίας που αφορά την 
βελτίωση ή την δηµιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών. Κάποια παραδείγµατα είναι οι 
βιοτεχνίες ρούχων που σχεδιάζουν διαφορετικά ρούχα ή µε διαφορετικά υφάσµατα, 
ένα άλλο παράδειγµα είναι µια βιοτεχνία καφέ που µπορεί να παράγει κάποια 
εναλλακτικά είδη καφέ. Η δεύτερη µορφή είναι η διαχειριστική καινοτοµία που είναι 
κάποιες αλλαγές ή βελτιώσεις στις λειτουργίες της επιχείρησης που συνδέονται µε 
την παραγωγικές διαδικασίες και την προώθηση του προϊόντος ή της υπηρεσίες. 

                                                 
26 Βλ. Deakins D και Freel M (2007) «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική σελ 241 
27 Βλ. Ματσατσίνης Ν, Γρηγορούδης Ε, Γαλάνης Χ και Ζοπουνίδης Κ (2010) «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθµος σελ 177 
28 Βλ. Ματσατσίνης Ν, Γρηγορούδης Ε, Γαλάνης Χ και Ζοπουνίδης Κ (2010) «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδάριθµος σελ 177 
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Μερικά παραδείγµατα είναι τα εστιατόρια και οι καφετέριες µπορούν να εισάγουν 
συστήµατα ηλεκτρονικής παραγγελίας για την µείωση του χρόνου εξυπηρέτησης του 
πελάτη. Επίσης άλλο παράδειγµα είναι ένα κατάστηµα µπορεί να κατασκευάσει µια 
ιστοσελίδα και να προωθεί ηλεκτρονικά τα προϊόντα που πουλάει. 
 
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί η ζήτηση της καινοτοµίας αυτό συµβαίνει λόγω της 
παγκοσµιοποίησης και του έντονου φαινοµένου του ανταγωνισµού που θα αναλυθεί 
στο πιο κάτω µέρος του κεφαλαίου. Ένα σηµαντικό κοµµάτι του ενδιαφέροντος της 
καινοτοµίας είναι η σύνδεση που έχει µε την επιχειρηµατική και οικονοµική ανάπτυξη. 
Όλες οι έννοιες και οι ορισµοί που αναφέρθηκαν συµβάλλουν στην σωστή 
κατανόηση για τους παράγοντες της καινοτοµίας και πως συνδέονται µε τις 
λειτουργίες της επιχείρησης και µε το εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον. 

 
3.1.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Ένα σηµαντικό κοµµάτι της καινοτοµίας είναι το µέγεθος της επιχείρησης. Σύµφωνα 
µε το µέγεθος της επιχείρησης εξαρτάτε από πολλές λειτουργίες της που µια από 
αυτές είναι η καινοτοµία που επηρεάζεται από το µέγεθος της επιχείρησης.  Αυτό το 
θέµα έχει εξετασθεί και ερευνηθεί από πολλούς οικονοµολόγους όµως ο καθένας έχει 
τις δικές του απόψεις που είναι αντίθετες µεταξύ τους και πιο ολοκληρωµένο 
συµπέρασµα δεν έχει βγει. Σύµφωνα µε το Drucker αναλύει και τις δύο πλευρές 
δηλαδή ότι υπάρχουν µεγάλες επιχειρήσεις που τα έχουν καταφέρει και καινοτοµούν 
µε επιτυχία γιατί έχουν τα µέσα να ερευνούν και να υλοποιούν πιο εύκολα και πιο 
εύστοχα µια επιχειρηµατική ιδέα. Από την άλλη πλευρά αναφέρει ότι και οι µικρές ή 
µεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι καινοτόµες και κάποιες όντος είναι. Αυτό 
φαίνεται από το ότι και οι µεγάλες επιχειρήσεις για να φτάσουν στο τωρινό τους 
µέγεθος θα έχουν αρχίσει από πιο µικρό µέγεθος ώστε βάση της καινοτοµίας να 
αναπτύχθηκαν σε µεγάλες. Αυτό το σύστηµα που περιγράφει ο Drucker µπορεί να 
µην ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις απλά αναφέρεται σε ένα ποσοστό επιχειρήσεων 
που ισχύει η αλλαγή τους ή η αφάνεια τους. 
 
Ο πρώτος οικονοµολόγος που µίλησε για την καινοτοµία ήταν ο Schumpeter. Αξίζει 
να αναφερθούν τα σηµεία που εστίασε για να καταλήξει στον ορισµό και την 
διατύπωση της έννοιας της καινοτοµίας. Στο βιβλίο του Καπιταλισµός Σοσιαλισµός 
και ∆ηµοκρατία αναφέρει ότι <<η µονοπωλιακή επιχείρηση θα παράγει µεγαλύτερο 
αριθµό καινοτοµιών επειδή διαθέτει πλεονεκτήµατα τα οποία, αν και δεν είναι 
απολύτως αδύνατον να επιτευχθούν από επιχειρήσεις που λειτουργούν 
ανταγωνιστικά, εξασφαλίζονται, στην πραγµατικότητα, µόνο στο µονοπωλιακό 
επίπεδο>>. Με αυτόν τον ορισµό ο Schumpeter εξηγεί ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις 
έχουν κάποια πλεονεκτήµατα που δεν έχουν οι µικρές ανταγωνιστές τους επίσης 
αναφέρεται έντονα στο µονοπώλιο. Αυτό εξηγείται στο ότι µέσα από τις ευρεσιτεχνίες 
και τα δικαιώµατα που κατακτούν το µόνο που κάνουν είναι παραγωγή και πώληση 
του συγκεκριµένου προϊόντος ή υπηρεσίας .ώστε να δηµιουργούνται µονοπώλια για 
κάποιο συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, µε αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις 
προσπαθούν να ισοσκελίσουν τα έξοδα από την Έρευνα και την Ανάπτυξη. Ως 
αποτέλεσµα προκύπτει ότι η διάρθρωση της αγοράς παρακινεί την καινοτοµία και όχι 
το µέγεθος της επιχείρησης όµως η µεγάλη δύναµη επί της αγοράς συνήθως 
συνεπάγεται µε το µεγάλο µέγεθος της επιχείρησης.  
 
Σύµφωνα µε τον Galbraith για την σχέση µε το µέγεθος και την καινοτοµία 
υποστηρίζει ότι <<δεν υπάρχει πιο διασκεδαστικό παραµύθι από το ότι η τεχνική 
αλλαγή αποτελεί προϊόν της απαράµιλλης εφευρετικότητας του ανθρωπάκου που 
εξαναγκάζεται από τον ανταγωνισµό να χρησιµοποίηση την ευφυΐα του για να 
ξεπεράσει το γείτονα του….. Επειδή η ανάπτυξη κοστίζει, έπεται ότι µπορεί να 
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υλοποιηθεί µόνο από µια επιχείρηση που διαθέτει πόρους, οι οποίοι συνδέονται µε 
το µεγάλο µέγεθος>>. Σε αυτόν τον ορισµό ο Galbraith υποστηρίζει ξεκάθαρα ότι το 
µέγεθος της επιχείρησης έχει καθοριστικό ρόλο για την καινοτοµία. Άρα οι µεγάλες 
επιχειρήσεις µπορούν να καινοτοµήσουν γιατί διαθέτουν πόρους και πλούτο. Αυτή 
όµως ήταν η θεωρία µέχρι πρόσφατα. Από έρευνες που έγιναν αυτό έχει αλλάξει και 
έχει διατυπωθεί ότι οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να ανταγωνιστούν τις µεγάλες 
επιχειρήσεις στο θέµα της καινοτοµίας. 
 
Ο Rothwell υποστηρίζει ότι η τόσο σηµαντική διαφορά των επιχειρήσεων για το 
µέγεθος του σε σχέση µε την καινοτοµία εξαρτάται από την ηλικία ενός 
συγκεκριµένου κλάδου. Επίσης προσθέτει ότι η καινοτοµία είναι σηµαντική για της 
µικρές και µεγάλες επιχειρήσεις που µπορούν να εκπληρώσουν διαφορετικούς και 
συµπληρωµατικούς ρόλους έτσι ονοµάζει αυτή του την θεωρία <<δυναµική 
συµπληρωµατικότητας>>. Ένα ακόµα υπόδειγµα του Rothwell είναι η <<δυναµική 
της καινοτοµίας>> που το ανέπτυξε ο Utterback. Αυτό το υπόδειγµα εξηγεί ότι οι 
δείκτες των καινοτοµικών προϊόντων και οι διαδικασίες έχουν έµµεση σχέση µε τον 
κύκλο ζωής της βιοµηχανίας που παρουσιάζει διάφορες αλλαγές κατά την διάρκεια 
του.  
 
Οι Deakins και Freel από το βιβλίο τους <<Επιχειρηµατικότητα>> εξετάζουν τους 
κλάδους για τις µικρές επιχειρήσεις. <<εµφανίζουν να διαθέτουν συγκριτικό 
καινοτοµικό πλεονέκτηµα, θα µπορούσαµε να συµπεράνουµε ότι 
δραστηριοποιούνται καλύτερα σε κλάδους όπου η ευελιξία και η επινοητικότητα είναι 
πολύτιµα, ενώ υστερούν σε κλάδους όπου οι πόροι και η διαχείρισή τους έχουν 
µεγάλη σηµασία>>. (σελ 259)  
 
Σε κάθε είδος επιχείρησης πρέπει να υπάρχει επικοινωνία µέσα στον οργανισµό και 
εκτός οργανισµού και στην παρακολούθηση της αγοράς. Ώστε να προσαρµόζονται 
ανάλογα µε τις αλλαγές που γίνονται σε προϊόντα και στις διαδικασίες. Ωστόσο η 
ιδιότητα της καινοτοµίας µεταφέρεται στα προϊόντα  και στις διαδικασίες τότε ο 
άτυπος έλεγχος δεν χρησιµοποιείται και δίνεται έµφαση στην δοµή και στους στόχους 
της επιχείρησης. Οι ΜΜΕ έχουν πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα στην διαδικασία 
της καινοτοµίας σε σύγκριση µε τις µεγάλες επιχειρήσεις . όµως µια ΜΜΕ όταν 
αρχίζει να αυξάνει το µέγεθος της υπάρχει πάντοτε το πρόβληµα του ελέγχου. Κάθε 
µέσω που χρησιµοποιείται για να εφαρµόσουν τον έλεγχο οι επιχειρήσεις, καταλήγει 
στον περιορισµό της ευελιξίας. Έτσι εισάγονται διοικητικά επίπεδα που γίνονται 
τυποποιηµένες κα προγραµµατισµένες διαδικασίες ώστε ο οργανισµός να παύει από 
οικονοµικός και να µεταφέρεται σε γραφειοκρατική επιχείρηση.  
 
3.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
� ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ FRASCATI 

 
Το εγχειρίδιο Frascati29 είναι µια από τις σηµαντικότερες εκδόσεις του ΟΟΣΑ. Μέσω 
της έρευνας και της εµπειρίας από τις χώρες του ΟΟΣΑ, ο οργανισµός δίνει µεγάλη 
έµφαση στην καινοτόµο διαδικασία. Έπειτα δίνει την έννοια της Έρευνας και 
Ανάπτυξης στις βιοµηχανικές και πιο συγκεκριµένα στις υπηρεσίες και στην χαµηλή 

                                                 
29 Βλ. Organisation For Economic Co-Operation and Development Statistical Office Of The 
European Communities (2002) «Frascati Manual Proposed Standard Practice for Surveys on 
Research and Experimenta Development», Εκδοσεις OCED PUBLISHING σελ 20 
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τεχνολογία κατασκευής. Γενικότερα επικεντρώνεται στον ορισµό της καινοτοµίας και 
τις Έρευνας και Ανάπτυξης. 
 
Αρχικά η τεχνολογική καινοτοµία είναι οι επιστηµονικές, οι τεχνολογικές, οργανωτικές 
και εµπορικές διαδικασίες που συµπεριλαµβάνουν τις επενδύσεις σε νέες γνώσεις. Η 
Έρευνα και Ανάπτυξη µπορεί να εφαρµοστεί σε όλες τις διαδικασίες της καινοτοµίας. 
Το πρόβληµα στην Ε&Α είναι η δυσκολία τοποθετήσεις του σηµείου καµπής µεταξύ 
της πειραµατικής ανάπτυξης και των δραστηριοτήτων καινοτοµίας. Επίσης ακόµα ένα 
λάθος είναι ότι θεωρούν ότι η καινοτοµία είναι δαπανηρή στην Ε&Α ενώ το κόστος 
προετοιµασίας της παραγωγής είναι ακόµα πιο δαπανηρή. 
  
Η Ε&Α  έχει τρείς δραστηριότητες. Πρώτων η βασική έρευνα είναι η θεωρητική 
εργασία για την απόκτηση νέων γνώσεων στις αιτίες των φαινοµένων που 
παρατηρούνται δεν έχει εφαρµογή ή χρήση. ∆εύτερο είναι η εφαρµοσµένη έρευνα 
που έχει σκοπό τις νέες γνώσεις όµως µε πρακτικό στόχο. Τρίτων η πειραµατική 
ανάπτυξη που είναι η συστηµατική εργασία και οι γνώσεις που αποκτήθηκαν από τις 
έρευνες µε σκοπό την παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών ή την βελτίωση των 
ήδη παραγόµενων προϊόντων.  
 
Έπειτα θα αναφερθούν οι δραστηριότητες που δεν περιλαµβάνονται στην Ε&Α το 
εγχειρίδιο της έχει χωρίσει σε τέσσερις κατηγορίες. Αρχικά είναι η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση που θα πρέπει να αποκλείσει τις σπουδές σε πανεπιστήµια, σε ιδρύµατα 
τριτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Αντιθέτως θα πρέπει να θεωρείται 
δραστηριότητα της Ε&Α  οι έρευνες που κάνουν σε διδακτορικό επίπεδο οι φοιτητές. 
Επόµενο είναι οι επιστηµονικές και τεχνολογικές δραστηριότητες που είναι 
εξειδικευµένες που πρέπει να αποκλείονται εκτός και αν εξυπηρετούν την Ε&Α. 
Έπειτα είναι ο γενικός σκοπός συλλογής δεδοµένων που πρέπει να εξαιρεθούν τα 
στοιχεία όπως η τριµηνιαία δειγµατοληψία της ανεργίας και οι έρευνες αγοράς. 
Τρίτων είναι οι βιοµηχανικές δραστηριότητες που είναι η παραγωγή και οι τεχνικές 
δραστηριότητες. Αυτό εδώ συνδυάζει την βιοµηχανική παραγωγή, την διανοµή 
αγαθών και υπηρεσιών σε συνδυασµό µε δραστηριότητες τις έρευνας αγοράς. 
Τελευταίο είναι η διοίκηση και άλλες δραστηριότητες υποστήριξης που είναι η 
διαχείριση και διανοµή κεφαλαίου Ε&Α σε υπουργία, σε οργανισµούς, σε ιδρύµατα 
και σε φιλανθρωπικές οργανώσεις. ∆ηλαδή αυτά εδώ είναι µια σειρά δραστηριοτήτων 
της Ε&Α ώστε να αποκλείονται από τις δραστηριότητες της. Γενικότερα για να γίνει 
διάκριση στις δραστηριότητες της Ε&Α το σηµαντικότερο είναι να βρεθεί η λύση στο 
πρόβληµα των ειδικευµένων γνώσεων αντί να σκέφτονται τις εύκολες και κοινές 
λύσεις που έχουν συνηθίσει.  
 
� ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ CANBERRA 
 

Σε αυτό το εγχειρίδιο ο ΟΟΣΑ συνδυάζει την επιστήµη και την τεχνολογία µε τους 
ανθρώπινους πόρους30. Επίσης το θεωρεί ένα σηµαντικό κοµµάτι για την 
ανταγωνιστικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη και την βελτίωση του επιχειρησιακού 
περιβάλλοντος.  
 
Ο όρος ανθρώπινο δυναµικό στην επιστήµη και την τεχνολογία έχει βγει από τον 
ΟΟΣΑ και θέλει να περιγράψει την εξειδίκευση του εργατικού δυναµικού. Πιο 
συγκεκριµένα αναφέρεται σε αυτούς που έχουν τελειώσει την πανεπιστηµιακή και 
µεταπανεπιστηµιακή εκπαίδευση και µε αυτούς που εργάζονται στην Ε&Τ πάνω στο 

                                                 
30 Βλ. Organisation For Economic Co-Operation and Development Statistical Office Of The 
European Communities (1995) «Canberra Manual on the Measurement of Human Resources 
Devoted to S&T»,Παρίσι Εκδοσεις OCED PUBLISHING σελ 16 
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αντικείµενο σπουδών τους. Φυσικά υπάρχουν στοιχεία που επηρεάζουν την Α∆ΕΤ 
και εκείνα είναι η µελλοντική ισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης των 
ανθρώπινων πόρων. Έπειτα είναι τα δηµογραφικά προβλήµατα που σε πολλές 
ανεπτυγµένες χώρες τοποθετούνται εµπόδια στην µελλοντική προσφορά και σε 
άλλες χώρες µπορεί νε δηµιουργηθεί πλεόνασµα σε ειδικούς Α∆ΕΤ. 
 
Για την προσφορά και την ζήτηση των Α∆ΕΤ, ο ορισµός που δόθηκε επικεντρώνεται 
στα προσόντα και στο επάγγελµα. Τα προσόντα αναφέρονται στην διαθεσιµότητα 
των ανθρώπων που θέλουν να εργαστούν σε ένα ορισµένο επίπεδο. Η ζήτηση των 
ανθρώπων που πραγµατικά χρειάζονται στην Ε&Τ σε ένα συγκεκριµένο επίπεδο δεν 
ανταποκρίνεται πάντα µε την προσφορά και τις δεξιότητες. Αυτό συµβαίνει γιατί 
µπορεί να είναι εκτός του επίσηµου εκπαιδευτικού συστήµατος. 
 
Ο ορισµός των Α∆ΕΤ σχετίζεται µε την τρέχουσα απασχόληση. Απασχόληση είναι 
οποιαδήποτε είδος εργασίας που έχει ως στόχο την αµοιβή ή το κέρδος κατά την 
διάρκεια της απασχόλησης. Ένα άλλο βασικό σηµείο είναι ότι οι άνθρωποι 
ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση τους είτε είναι ανανεώσιµη περίπτωση ή µη 
ανανεώσιµη διαφορετικά είναι η απασχόληση ή η εκπαίδευση. Το κάθε άτοµο έχει 
διαφορετική εξέλιξη µπορεί να έχει άλλη εκπαίδευση και στην σηµερινή κατάσταση να 
κάνει άλλο επάγγελµα ή να µην υπάρχουν τα απαραίτητα προσόντα και να είναι στο 
τοµέα του Α∆ΕΤ. Εποµένως επηρεάζονται οι αριθµοί του Α∆ΕΤ  και επίσης µπορούν 
να επηρεαστούν από την αύξηση ή την µείωση του επιχειρηµατικού κύκλου ή τις 
οικονοµικές συνθήκες. Γενικότερα η εκπαίδευση των ατόµων µπορούν να µετρηθούν 
εύκολα όµως τα στοιχεία για το επάγγελµα βασίζονται σε υποκειµενικό κριτήριο και 
είναι αναξιόπιστα. 
 
Το βασικό πρόβληµα των ατόµων που είναι Α∆ΕΤ είναι να επιλέγουν µε βάση µόνο 
το επάγγελµα τους και να µην διαθέτουν απλά τα τυπικά προσόντα. Αυτό όµως 
µπορεί να αφοµοιωθεί µε την επαγγελµατική εµπειρία των ατόµων. ∆ηλαδή ένα 
άτοµο αν δεν διαθέτη τα απαραίτητα προσόντα όταν πρωτοαπασχοληθεί σε µια 
επιχείρηση και δεν έχει εµπειρία πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι µέσα από τα 
χρόνια εµπειρίας το άτοµο θα αποκτήσει τα προσόντα που χρειάζεται. Όµως ακόµα 
δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό διάστηµα που το άτοµο θεωρεί ότι έχει επαρκεί 
επαγγελµατική εµπειρία. Ένα υποσύστηµα του Α∆ΕΤ είναι η εκπαίδευση και η 
αξιολόγηση του κατόχου διδακτορικού διπλώµατος. Είναι πολύ σηµαντικό κοµµάτι 
των ΑΕ∆Τ να εκπαιδεύεται το εργατικό δυναµικό όµως αυτό αντιλαµβάνεται 
διαφορετικά απο χώρα σε χώρα.  
  
Το εγχειρίδιο ξεχωρίζει δέκα (10) επαγγελµατικές οµάδες όµως εδώ δίνει ιδιαίτερη 
προσοχή σε δύο. Αρχικά την οµάδα επαγγελµατιών µε άτοµα που το επάγγελµα τους 
απαιτεί υψηλό επίπεδο επαγγελµατικών γνώσεων και εµπειρίας. Τα κύρια καθήκοντα 
είναι τέλειες γνώσεις σε έννοιες και θεωρίες της επίλυσης των προβληµάτων µε 
συστηµατική διαδικασία. Η επόµενη οµάδα είναι οι τεχνικοί βοηθοί και συναφή οµάδα 
επαγγελµατιών. Τα κύρια καθήκοντα είναι τεχνικές γνώσεις και εµπειρία. ∆ηλαδή 
απαιτούνται εφαρµογή εννοιών και επιχειρησιακών µεθόδων στην διαδικασία των 
επιπέδων εκπαίδευσης. 
 
� ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ OSLO 

 
Το εγχειρίδιο του Oslo31 καλύπτει αναλυτικά την έννοια της καινοτοµία. Μέσα από 
έρευνες που έχουν γίνει, ο ΟΟΣΑ έκανε ένα αναλυτικό εγχειρίδιο που περιλαµβάνει 

                                                 
31
Βλ. Organisation For Economic Co-Operation and Development Statistical Office Of The 

European Communities (2005) « Oslo Manual Guidelines For Collecting and Interpreting 
Innovation Data», Εκδοσεις OCED PUBLISHING σελ 45 
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όλες τις λειτουργίες και τις πτυχές της καινοτοµίας. Ο στόχος του εγχειριδίου είναι να 
αναφερθούν οι θεωρίες και η έρευνα της καινοτοµίας και πως επηρεάζεται γενικότερα 
η καινοτοµία από αυτά. Οι διαδικασίες ανάπτυξης της καινοτοµίας χωρίζονται σε 
βιοµηχανία, σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο.  
 
Ο πρώτος που αναφέρθηκε στην καινοτοµία ήταν ο Schumpeter που ανέδειξε πέντε 
είδη καινοτοµιών: i) η εισαγωγή νέων προϊόντων, ii) εισαγωγή νέων µεθόδων 
παραγωγής, iii) το άνοιγµα νέων αγορών, iv) ανάπτυξη νέων πηγών προµήθειας 
πρώτων υλών και άλλων εισροών και v) δηµιουργία νέων δοµών της αγοράς σε ανά 
κλάδο. Οι λόγοι που καινοτοµούν είναι για βελτιώσουν τις επιδόσεις η επιχείρηση, να 
µειώσει το κόστος της για να αναδείξει ένα νέο προϊόν ή διαδικασία ώστε να έχει 
πλεονέκτηµα στην αγορά και να υπερασπιστεί την ανταγωνιστική της θέση. Η 
απόφαση για την καινοτοµία κυριαρχείται από αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα πηγάζει 
από τις µελλοντικές εξελίξεις της τεχνολογίας, της ζήτησης και άλλα που ποικίλουν 
ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες και το κύκλο ζωής του προϊόντος. 
 
Το εγχειρίδιο του Oslo περιλαµβάνει τα χαρακτηριστικά της καινοτοµίας αυτά είναι, η 
καινοτοµία συνδέεται µε την αβεβαιότητα, απαιτεί επενδύσεις και εξαρτάται από 
δευτερογενείς επιπτώσεις. Επίσης η καινοτοµία όπως έχει αναφερθεί χρειάζεται νέες 
γνώσεις και τέλος στοχεύει στην βελτίωση επιδόσεων της επιχειρήσεις από το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  
 
Θα αναφερθούν και κάποιες άλλες δραστηριότητες της καινοτοµίας όπως η 
καινοτοµία στις υπηρεσίες που είναι µια σειρά αλλαγές σε προϊόντα και διαδικασίες, 
είναι η οργάνωση εκδηλώσεων όπως της εφαρµογή µιας σηµαντικής αλλαγής σε 
προϊόντα. Έπειτα είναι η δραστηριότητα στο τοµέα της χαµηλής και µέσης 
τεχνολογικής βιοµηχανίας. Που είναι η υιοθετήσει νέων τεχνολογιών στην παραγωγή, 
την διαφοροποίηση των προϊόντων και στο µάρκετινγκ. Τέλος είναι οι ΜΜΕ που είναι 
πιο δύσκολο να καινοτοµήσουν γιατί δεν µπορούν να βρουν πηγές χρηµατοδότησης 
για Ε&Α ώστε να µπορούν να διαχειριστούν ένα έργο καινοτοµίας. 
 
Σύµφωνα µε τον ορισµό του εγχειριδίου του Oslo που είναι << Μια καινοτοµία είναι η 
εφαρµογή µιας νέας ή σηµαντικά βελτιωµένα προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή 
διαδικασία, µια νέα µέθοδος µάρκετινγκ, ή µια νέα οργανωτική πρακτικές 
επιχειρησιακών  µέθοδος, οργάνωση του χώρου εργασίας ή στις εξωτερικές 
σχέσεις>>. Αυτός ο ορισµός καλύπτει ένα ευρύ φάσµα δυνατοτήτων της καινοτοµίας. 
Μέσα από τον ορισµό δεν µπορεί να προβάλει τις πολιτικές και τις ανάγκες της 
έρευνας. Ένα προϊόν ή µια διαδικασία καινοτοµία στης επιχείρησης είναι αυτό που 
έκανε εφαρµόσιµο ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία ή βελτίωσε ένα προϊόν που υπήρχε.  
 
∆ιακρίνονται τέσσερις τύποι καινοτοµίας32 σύµφωνα µε το εγχειρίδιο και αυτοί είναι: 

1) Καινοτοµία προϊόντων είναι εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας ή η 
βελτίωση ενός ήδη υπάρχων προϊόν ή υπηρεσία που περιλαµβάνει 
βελτιώσεις σε τεχνικές προδιαγραφές σε εξαρτήµατα και σε υλικά και γενικά 
αλλαγές σε λειτουργικά χαρακτηριστικά. Για να φτιαχτεί ένα νέο προϊόν 
πρέπει να συνδυαστούν αποτελεσµατικά νέες γνώσεις ή τεχνολογίες µε τις 
ήδη υπάρχουσες γνώσει. Υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις των ήδη παλαιών 
προϊόντων µε τις γνώσεις νέων ή βελτιωµένων προϊόντων. Η καινοτοµία των 
υπηρεσιών είναι ως προς τον τρόπο που παρέχονται οι υπηρεσίες και ίσως 
νέες λειτουργίες ή νέα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών. 

                                                 
32 Internet site: 
http://www.oecd.org/document/23/0,3746,en_2649_34269_35595607_1_1_1_1,00.html 
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2) Η διαδικασία καινοτοµίας είναι η εφαρµογή µιας νέας ή βελτιωµένης µεθόδου 
παραγωγής ή άλλων λειτουργιών της επιχείρησης. Αυτή η διαδικασία µπορεί 
να συµβάλει στην µείωση του κόστους, στην αύξηση της ποιότητας ή της 
παραγωγής και γενικά στην βελτίωση του προϊόντος. Επίσης µπορεί να 
συµβάλει στην κάλυψη νέων ή βελτιωµένων τεχνικών , εξοπλισµού και σε 
διάφορες βοηθητικές δραστηριότητες υποστήριξης. 

3) Η καινοτοµία στο µάρκετινγκ σύµφωνα µε το εγχειρίδιο του Oslo στοχεύει 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών του πελάτη, σε νέες αγορές ή την 
εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά µε στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
της επιχείρησης. Βασικό χαρακτηριστικό είναι οι αλλαγές στα εργαλεία που 
χρησιµοποιεί το µάρκετινγκ και οι καινοτόµες στρατηγικές που 
χρησιµοποιείται στην επιχείρηση. Επίσης ασχολείται και µε τις αλλαγές στο 
σχεδιασµό του προϊόντος που είναι µια νέα εµπορική στρατηγική. Νέοι 
µέθοδοι του µάρκετινγκ είναι η τοποθέτηση προϊόντος σε νέο κανάλι 
πωλήσεων και νέες έννοιες προώθησης του προϊόντος ή υπηρεσιών µιας 
επιχείρησης. 

4) Τέλος οργανωτικές καινοτοµίες είναι η προσπάθεια αυτή των επιδόσεων της 
επιχείρησης µε την µείωση των διοικητικών δαπανών, βελτίωσης στο χώρο 
εργασίας ή την µείωση του κόστους προµηθειών. Έχουν ως στόχο την 
εφαρµογή νέων µεθόδων οργάνωσης και τις διαδικασίες για την διευκόλυνση 
των εργασιών. Η καινοτοµία της οργάνωσης του χώρου εργασίας εννοεί τις 
µεθόδους για την κατανοµή των ευθυνών και την λήψη αποφάσεων. Επίσης 
δραστηριοποιείται στο τοµέα των εξωτερικών σχέσεων µε καινοτοµία σε 
νέους τρόπους οργάνωσης των σχέσεων µε άλλες επιχειρήσεις ή 
οργανισµούς.  

 
Τέλος το εγχειρίδιο του Oslo αναφέρεται και σε ένα πολύ σηµαντικό τοµέα την 
Έρευνα και Ανάπτυξη. Όµως αναφέρεται και στο εγχειρίδιο Frascati το οποίο σε 
αυτό το µέρος του κεφαλαίου έχει αναπτυχθεί, τα πιο βασικά σηµεία του. 
Γενικότερα τα εγχειρίδια του ΟΟΣΑ είναι πάρα πολλά και πολύ αναλυτικά. 
Προσπαθούν να βοηθήσουν στην κατανόηση των βασικών οικονοµικών εννοιών. 
Εµείς εδώ ενδιαφερόµαστε για την καινοτοµία της επιχειρηµατικότητας και 
αναφέρθηκαν τα πιο βασικά σηµεία των εγχειρηµάτων για την βοήθεια της 
κατανόησης των εννοιών από τις έρευνες που έχουν γίνει στις χώρες του ΟΟΣΑ 
συνήθως µε ποιοτικά στοιχεία και όλα αυτά που αναφέρονται είναι από 
αντικειµενικά αποτελέσµατα όλων των χωρών.     

 
3.3 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

3.3.1 ΤΥΠΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

 

Μέσα από την καινοτοµία αναδείχτηκαν πολλές λειτουργίες µιας επιχείρησης και 
κάποιοι οικονοµολόγοι κατηγοριοποίησαν τις καινοτοµίες και ανέδειξαν τους τύπους 
της καινοτοµίας. Οι Abermathy και Clark θεώρησαν ότι η σύγχρονη και ριζοσπαστική 
καινοτοµία µιας επιχείρησης είναι ένα µοντέλο λειτουργίας που είναι ανταγωνιστικό 
και πρέπει να το ακολουθήσουν και οι άλλες επιχειρήσεις. Μια τέτοια λειτουργία της 
επιχείρησης για να είναι επιτυχής πρέπει να έχει νέες ικανότητες, δεξιοτεχνία και 
γνώσεις. Η ανάλυση αυτή τους οδήγησε σε τέσσερις (4) τύπους33 καινοτοµίας.  
 

                                                 
33 Βλ. Σπαής Γ (2007) «Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτοµιών» , Αθήνα, 
Εκδόσεις Κριτική σελ 53  
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Ο πρώτος τύπος είναι ο αρχιτεκτονικός δηλαδή κάποιες αλλαγές καινοτοµίας για να 
συντηρήσουν τις υπάρχουσες ικανότητες του κλάδου. Αυτές οι καινοτοµίες ίσως 
δηµιουργήσουν µια νέα αγορά και διατηρήσουν αυτό το µοντέλο λειτουργίας. Ο 
δεύτερος τύπος είναι ο ρυθµικός εδώ οι καινοτοµίες ακολουθούν ένα συνήθεις 
µοντέλο λειτουργίας ώστε να επιτύχουν βελτιώσεις στις ικανότητες και στις σχέσεις 
µεταξύ παραγωγών και αγοραστών. Ο τρίτος τύπος είναι ο κατάλληλος ή ταιριαστός 
δηλαδή οι καινοτοµίες υποστηρίζουν τις υπάρχουσες ικανότητες αλλά φέρνουν 
αλλαγές στις σχέσεις αγοράς ώστε να δηµιουργούνται άλλες ικανότητες στην 
καινοτόµο επιχείρηση. Τέλος ο τέταρτος τύπος καινοτοµίας είναι ο επαναστατικός. 
Σ’αυτόν τον τύπο µπορεί οι καινοτοµίες να αλλάζουν τις υπάρχουσες ικανότητες αλλά 
δεν αλλάζουν τις σχέσεις αγοράς. Ως αποτέλεσµα διακρίνονται τέσσερεις τύποι 
καινοτοµίας µε διαφορετικό στυλ ο καθένας, αυτό προκύπτει από τις συνθήκες αγορά 
και τις ικανότητες που έχει ως λειτουργία κάθε επιχείρηση. 

 
3.3.2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ  

 

Ο βασικός σκοπός της στρατηγικής καινοτοµίας είναι να αποκτήσει η επιχείρηση 
ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα προς την αγορά. Για να επιτύχει όµως αυτό θα πρέπει 
να κάνει µια στρατηγική προϊόντος ώστε µε µέσο της µείωσης του κόστους ή στην 
διαφοροποίηση του προϊόντος να γίνει πιο ανταγωνιστική στην αγορά.  
 
Ο Porter (1985) θεωρεί ότι για να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα οι επιχειρήσεις 
θα πρέπει να έχουν µια στρατηγική. Έτσι διέκρινε τρείς (3) βασικές ανταγωνιστικές 
στρατηγικές34. Η πρώτη είναι η  ηγεσία του κόστους που έχει ως στόχο της να 
ανταγωνιστή της άλλες επιχειρήσεις ώστε να επιτύχει το χαµηλότερο κόστος 
παραγωγής των προϊόντων ή των υπηρεσιών της. Αυτή η στρατηγική όµως 
αναφέρεται σε συνηθισµένα προϊόντα, σε τυπικούς πελάτες και σε µια µεγάλη αγορά-
στόχος. Τα πλεονέκτηµα της είναι η βελτίωση της απόδοση της που θα προσφέρει το 
προϊόν σε χαµηλότερη τιµή από τους ανταγωνιστές της.  
 
Η δεύτερη είναι η στρατηγική διαφοροποίησης που στόχος της είναι το ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις άλλες επιχειρήσεις. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 
είναι στην παραγωγή και στην διάθεση του προϊόντος το οποίο οι καταναλωτές το 
αντιλαµβάνονται ως µοναδικό και ποιοτικό. Αυτά τα προϊόντα έχουν την δυνατότητα 
η τιµολογήσει τους να είναι υψηλότερη από την µέση τιµή της αγοράς γιατί έχουν 
διαφοροποιηθεί στην κατασκευή τους. Σε εκείνα τα προϊόντα λόγω της τεχνολογική 
τους εξελίξει έχουν υψηλά περιθώρια κέρδους αν και είναι ευρείας κατανάλωσης.  
 
Και τέλος είναι η στρατηγική εστίασης που έχει δύο παραλλαγές την εστίαση µε 
ηγεσία κόστους και την εστίαση µε διαφοροποίηση. Που είναι οι παραπάνω τύποι και 
φαίνονται πιο ξεκάθαρα στο παρακάτω σχήµα: 
 

3.1 ΣΧΕ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  

                                                 
34
Βλ. Σπάης Γ (2007) «Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτοµιών» , Αθήνα, 

Εκδόσεις Κριτική σελ 55  
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   Από την άλλη πλευρά ο Freeman (1982) διατύπωσε έξι (6) στρατηγικούς τύπους35 
που εξαρτώνται από τεχνολογικές πηγές. Αυτοί οι τύποι δεν είναι τεχνολογικά 
επιτεύγµατα αλλά αποτελούνται από γνώσεις, δεξιοτεχνίες και εξειδίκευση. Οι 
στρατηγικοί τύποι είναι: 

� Επιθετικό είναι σχεδιασµένος για να πάρει προβάδισµα από τους 
ανταγωνιστές. 
� Αµυντικός είναι η επιχείρηση που δεν θέλει να έχει την πρωτιά αλλά 

θέλει µόνο κάποιες τεχνολογικές αλλαγές. 
� Μιµητικός είναι η αντιγραφή των άλλων καινοτοµικών επιχειρήσεων 

ως προς τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες ώστε αυτό να προκαλεί 
καθυστέρηση στον  κύκλο ζωής του προϊόντος ή της υπηρεσίας. 
� Εξαρτηµένος είναι ο κατώτατος ρόλος στην τεχνολογικοί καινοτοµία. 
� Παραδοσιακός είναι οι επιχειρήσεις που δεν εξελίσσονται καθόλου 

γιατί δεν υπάρχει κάποια αλλαγή στο ανταγωνιστικό τους περιβάλλον 
ώστε να τους εξαναγκάσει για κάτι τέτοιο. 
� Καιροσκοπικός είναι η καινοτόµος επιχείρηση που εντοπίζει κάποιες 

ευκαιρίες στην αγορά και χωρίς έρευνες και σχεδιασµούς προωθεί το 
προϊόν ή την υπηρεσία στην αγορά που κανένας δεν έχει σκεφτεί. 

 
3.4 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ 

 
Η καινοτοµική διαδικασία περιλαµβάνει κάποια βήµατα ώστε να γίνουν οι κατάλληλη 
χειρισµοί για να υπάρξει το επιθυµητό αποτέλεσµα. Τα βήµατα της καινοτοµικής 
διαδικασίας είναι η γένεση καινοτόµους ιδέας, η αξιολόγηση της ιδέας, ο σχεδιασµός 
καινοτοµίας και η εφαρµογή καινοτοµίας. 
  
Αρχικά υπάρχει η γένεση καινοτόµου ιδέας που είναι απαραίτητη για να ενθαρρύνει 
την δηµιουργικότητα. Ώστε να µετατρέπει τις ευκαιρίες που εντοπίζει σε εµπορικά 
εκµεταλλεύσιµες ιδέες. Για να ενισχυθεί η δηµιουργικότητα δεν πρέπει το άτοµο να 
έχει εγωιστικές συµπεριφορές. Να µην έχει το αίσθηµα της αποτυχίας και να είναι 
ανοιχτός στους πειραµατισµούς και στο ρίσκο. Όλα αυτά µπορούν να ευδοκιµήσουν 

                                                 
35 Βλ. Σπάης Γ (2007) «Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτοµιών» , Αθήνα, 
Εκδόσεις Κριτική σελ 61  
 



 44

σε ένα καλό εταιρικό κλίµα µε προώθηση του οµαδικού πνεύµατος, καλή σχέση όχι 
µόνο ανάµεσα στους υπαλλήλους αλλά σε πελάτες και σε άλλες επιχειρήσεις.  
 
Οι νέες ιδέες µπορεί να προέρθουν από πολλές πηγές µέσα στην εταιρία. Αυτές οι 
πηγές µπορεί να είναι οι εργαζόµενοι, οι πελάτες, οι συνεργάτες, οι ανταγωνιστές και 
το τµήµα Έρευνα και Ανάπτυξης.  
 
Για να ενισχυθεί η δηµιουργικότητα36 υπάρχουν τρείς (3) µέθοδοι που ακόλουθη κάθε 
επιχείρηση. Αυτές οι µέθοδοι είναι ο καταιγισµός ιδεών, η µέθοδος <<οµάδες 
εστίασης>> και η µέθοδο <<αναίρεση κανόνων>>. 
 
Στην µέθοδο καταιγισµού ιδεών διαµορφώνονται οµάδες µέσα στην επιχείρηση ώστε 
να δώσουν κάποιο µεγάλο αριθµό ιδεών, δεν τους ενδιαφέρει η ποιότητα αλλά η 
ποσότητα. Ανταλλάσουν µεγάλο αριθµό ιδεών και µέσα και έξω από την επιχείρηση 
συναναστρεφόµενα µε πολλά άτοµα. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές της µεθόδους 
αυτής. Αλλά και πολλοί τρόποι όπως µια λίστα ερωτήσεων για όλες τις ιδέες ώστε να 
εξετασθούν αν µπορούν να σταθούν επιχειρηµατικά. 
 
Η µέθοδος <<οµάδες εστίασης>> είναι πάλι η δηµιουργία µιας οµάδας µέσα στην 
επιχείρηση που γίνεται µία εις βάθος συζήτηση και υπάρχει ένα µέλος συντονιστής. 
Αυτή µέθοδος µπορεί να συνδυαστεί µε την πρώτη µέθοδο δηλαδή να υπάρξει 
πρώτα καταιγισµός ιδεών ώστε να συγκεντρωθούν όσο το περισσότερο ιδέες και 
µετά να δηµιουργηθεί µια οµάδα εστίασης που θα συζητήσει, θα αναλύσει και θα 
διαλέξει τις καλύτερες ιδέες.  
 
Η τελευταία µέθοδο είναι η <<αναίρεση κανόνων>> που στόχος της είναι η 
καταγραφή των κανόνων που ακολουθεί η επιχείρηση και στην συνέχεια να βρεθούν 
τρόποι αναίρεσης των κανόνων αυτών ή η βελτιώσει τους. Η µέθοδο αυτή είναι 
κατάλληλη για την αλλαγή διαδικασιών ή την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος. 
 
∆εύτερη διαδικασία είναι η αξιολόγηση της ιδέας. Αυτό εξηγείται στο ότι η ιδέα µπορεί 
να είναι πρωτοποριακή και καινοτοµική αλλά µπορεί να µην είναι επιχειρηµατική 
ευκαιρία. Για να είναι µια ιδέα επιχειρηµατική ευκαιρία υπάρχουν δύο προϋποθέσεις 
η µια είναι ρεαλιστική δηλαδή να έχει η επιχείρηση κατάλληλους πόρους για να 
πραγµατοποιηθεί. Και η άλλη είναι συµφέρουσα δηλαδή να υπάρχει ανάγκη στην 
αγορά να µην µπορεί να την αντιγράψουν οι ανταγωνιστές τις και να είναι 
κερδοφόρα. 
 
Πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να διερευνηθούν τα δυνατά σηµεία και οι 
αδυναµίες που θα δηµιουργηθούν από την υιοθέτηση της καινοτοµίας. ∆ύο είναι τα 
πιο γνωστά εργαλεία ο ∆ιαγνωστικός οδηγός και η Ανάλυση SWOT  δυνατών-
αδύνατων σηµείων ευκαιρίες-απειλές. 
 
Ο ∆ιαγνωστικός οδηγός περιλαµβάνει µια σειρά από ερωτήσεις που πρέπει να 
απαντήσει ο επιχειρηµατίας δηλαδή σε ποια θέση είναι η επιχείρηση και αν µπορεί να 
υλοποιήσει αυτήν την ιδέα. Επίσης µπορεί να δίνει ρεαλιστικές απαντήσεις ώστε να 
γίνεται κατανοητή η πραγµατική κατάσταση της επιχείρησης. Να αξιολογήσει  µε 
σκοπό την βελτίωση ώστε να αντιµετωπίζεται ως δείκτη ανάγκης. Και τέλος να 
βρίσκεται σε ευθυγράµµιση µε την προτεινόµενη ιδέα δηλαδή δεν ενδιαφέρεται τόσο 
για την γενική εικόνα των πόρων και των ικανοτήτων της επιχείρησης αλλά την 
αξιολόγηση πλήρως ευθυγραµµισµένης ιδιαιτερότητας της ιδέας. 
 

                                                 
36 Βλ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, (2009). «Καινοτόµος 
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Η ανάλυση SWOT37 έχει ως στόχο της να αναλύσει και να διευκρινίσει πλήρως τα 
δυνατά-αδύνατα σηµεία και της ευκαιρίες-απειλές που θα δηµιουργηθούν για την 
υλοποίηση µιας ιδέας. ∆ηλαδή ο επιχειρηµατίας πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις 
που καλύπτουν τις παραπάνω διαδικασίας. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα πρέπει 
να έχουν πολύπλευρη οπτική, να αξιολογούν όλες τις πιθανές ευκαιρίες και να 
αξιολογούν τις διάφορες χρήσεις του εργαλείου. 
 
Μια από τις βασικότερες αξιολογήσεις είναι η αξιολόγηση του οικονοµικού οφέλους 
της ιδέας. Ένα από τα πιο συχνά εργαλεία που χρησιµοποιούνται είναι ο πίνακας 
αξιολόγησης καινοτοµίας. Αυτή η µέθοδος είναι η αξιολόγηση καινοτοµίας ιδεών που 
οι επιχειρήσεις πρέπει να βαθµολογήσουν αυτήν την ιδέα. οι βαθµοί για κάθε 
κριτήριο αξιολόγησης είναι το ένα έτος έως τα δέκα και το καθένα έχει δικό του 
συντελεστή βαρύτητας. Τα αποτελέσµατα είναι ότι όσο µεγαλύτερη είναι η 
βαθµολογία τόσο η ιδέα γίνεται αποδεκτή.  
 
Επίσης οι επιχειρήσεις µπορούν να συνάψουν και ένα επιχειρηµατικό σχέδιο. Το 
επιχειρηµατικό σχέδιο που δείχνει την πορεία της επιχείρησης και τους στόχους που 
µπορεί να αποτελεί βάση ελέγχου της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για το 
επιχειρηµατικό σχέδιο έχει αναφερθεί πιο πάνω.   
 
Η Τρίτη διαδικασία είναι ο σχεδιασµός που καθορίζει τον τρόπο που θα υλοποιηθεί η 
ιδέα, η οµάδα πρέπει να προγραµµατίσει όλες τις ενέργειες και να τις αποτύπωση. 
Αφού καθοριστούν όλες οι ενέργειες θα πρέπει να καθοριστεί και ο χρόνος που θα 
χρειαστεί. Θα πρέπει να κατανεµηθεί ο χρόνος ανάλογα µε τις ενέργειες του κάθε 
ατόµου ώστε να µειώσουν όσο µπορούν το συνολικό χρόνο υλοποίησης του έργου. 
Οι υπεύθυνοι θα πρέπει να χρονοπρογραµµατίσουν τις ενέργειες έτσι ώστε να βρουν 
αν κάποιες µπορεί να γίνουν ταυτόχρονα ή κάποιες πρέπει να ολοκληρωθούν 
πρώτες και να συνεχίσουν οι άλλες. Με αυτό τον τρόπο µπορούν να ελέγχουν τα 
κρίσιµα σηµεία του έργου. Τα εργαλεία που χρησιµοποιεί ο χρονοπρογραµµατισµός 
είναι το διάγραµµα GANTT και το διάγραµµα ροής. 
 
Το διάγραµµα GANTT είναι ένα οριζόντιο ιστόγραµµα που χρησιµοποιείται για τον 
έλεγχο και την υλοποίηση του έργου. Το σχήµα είναι αναλυτικό ώστε να διακρίνεται 
κάθε λειτουργία του κάθε έργου που θα πραγµατοποιηθεί στο συγκεκριµένο χρόνο. 
Για να υπάρχει µια κατεύθυνση και οργάνωση του έργου για να πραγµατοποιηθεί και 
ο συνολικός χρόνος.  
 
Το διάγραµµα ροής38 είναι µία σειρά διαδοχικών ενεργειών σε σχήµα ροής. Αφού 
σχεδιάζεται αυτό το διάγραµµα η επιχείρηση αποκτά συνολική εικόνα των ενεργειών 
της ιδέας. Όµως αυτό το διάγραµµα δεν περιλαµβάνει διαµόρφωση προγράµµατος 
ενεργειών ώστε να το χρησιµοποιήσουν πιο πρόχειρο και µετά να σχεδιάσουν ένα 
διάγραµµα GANTT που είναι πιο αναλυτικό. 
 
Η τέταρτη και τελευταία διαδικασία είναι η Ανάπτυξη εφαρµογής. Αυτό το στάδιο είναι 
από την θεωρία στην πράξη. Η ανάπτυξη της καινοτοµίας µπορεί να γίνει και από την 
επιχείρηση και από εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό συµβαίνει γιατί η ανάπτυξη νέων 
καινοτοµικών προϊόντων ή υπηρεσίες χρειάζεται πόρους που απαιτούνται ιδιαίτερες 
ικανότητες. Η ανάπτυξη της καινοτοµίας γίνεται εσωτερικά γιατί η καινοτοµία 
συνδέεται άµεσα µε την δραστηριότητα της επιχείρησης και προϋποθέτει αλλαγή 
στην παραγωγική διαδικασία. Όσο αφορά την ανάθεση σε τρίτους και αυτό συµφέρει 

                                                 
37 Βλ.  ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, (2009). «Καινοτόµος 
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µόνο όταν η καινοτοµία δεν είναι συνδεδεµένη µε την δραστηριότητα της επιχείρησης 
και όταν απαιτεί πολύ χρόνο και ειδικές δεξιότητες. 
 
Η ανάπτυξη της καινοτοµίας πρέπει να έχει πιλοτική εφαρµογή για να ελέγχει τα 
καινοτόµο προϊόν αν ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών και να εντοπίζονται 
τυχών αδυναµίες ή ελαττώµατα ώστε να διορθωθούν πιο γρήγορα. Μετά την πιλοτική 
εφαρµογή το τελικό στάδιο είναι η παραγωγή και η προώθηση του προϊόντος στην 
αγορά. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχει ένα καλό σχέδιο µάρκετινγκ και να βελτιώσει 
αρκετές λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να επιτύχει ένα σωστό σχέδιο προώθησης 
της καινοτόµου ιδέας. 
 
3.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

3.5.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

  
Η διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι η διαδικασία που έχει περιγραφή πιο 
πάνω δηλαδή τα τέσσερα (4) στάδια. Αυτά τα στάδια είναι η γένεση της καινοτόµου 
ιδέας, η αξιολόγηση, ο σχεδιασµός και η εφαρµογή της καινοτοµίας. Μια άλλη 
προσέγγιση για την διαδικασία ανάπτυξης νέων προϊόντων την έκανε ο Γ. Σπαής στο 
βιβλίο του <<Εισαγωγή στη διαχείριση τεχνολογικών καινοτοµιών>> διατυπώνει ότι η 
διαδικασία έχει έξι (6) στάδια39 και αυτά είναι η γένεση της ιδέας, οι πηγές της, η 
διαλογή, η δοκιµή, η επιχειρησιακή ανάλυση, η έρευνα αγοράς και η τεχνική 
εφαρµογή. Συµπερασµατικά διακρίνεται ότι και οι δύο διαδικασίες είναι ιδέες απλά η 
δεύτερη είναι πιο αναλυτικός στην θεµατολογία αλλά αυτά αναφέρονται και στην 
πρώτη διαδικασία χωρίς ξεχωριστά κοµµάτια. Γενικά αυτά τα στάδια πρέπει να 
ακολουθήσει όποια επιχείρηση θέλει πραγµατικά να καινοτοµήσει. 
 
Σύµφωνα µε την διαδικασία καινοτοµίας υπάρχουν κάποια στάδια που διέρχεται για 
να ολοκληρωθεί ένα καινοτόµο προϊόν. Έτσι και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων η 
πιο γνωστή πηγή για να αντλήσει ιδέες είναι η έρευνα αγοράς. Εφόσον η ιδέα έχει 
καταχωρηθεί και έχει περάσει από τα άλλα στάδια διαδικασίας, θα πρέπει να ελεγχθεί 
σε τυπικές καταστάσεις χρήσης και αγοράς. Αυτό θα επιτευχθεί µέσο συνεντεύξεων 
µε οµάδες αγοραστών ώστε από τα αποτελέσµατα που θα προκύψουν να γίνουν οι 
απαραίτητες διορθώσεις για να ικανοποιηθούν µε τον καλύτερο τρόπο οι πελάτες.  
 
Τα καινούργια προϊόντα που προωθούνται θα πρέπει να πάρουν µια ισχυρή θέσει 
στην αγορά. Μερικά παραδείγµατα επιχειρήσεων είναι το Walkman και Play station 
της Sony, το χάµπουργκερ του McDonalds που είναι µερικά από τα πιο επιτυχηµένα 
προϊόντα που εισάχθηκαν µέσα στην αγορά. Βέβαια υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις 
που έχουν αυτό το προβάδισµα αν και έχουν καινοτοµήσει δεν έχουν πετύχει τόσο 
πολύ τα προϊόντα τους. Και επίσης υπάρχουν επιχειρήσεις που από πολλά θέµατα 
και κυρίως οικονοµικά δεν µπορούσαν να καινοτοµήσουν ώστε απλά να µιµούνται τις 
καινοτόµες επιχειρήσεις.  
 
Ο όρος ανάπτυξη νέων προϊόντος σηµαίνει ο σχεδιασµός και η ανάπτυξη ενός 
καινούργιου προϊόντος για την αγορά. Αυτό είναι η ριζική καινοτοµία που είναι οι 
αλλαγές στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων. Ενώ µπορεί να γίνεται ανάπτυξη 
νέου προϊόντος από την βελτίωση του ήδη υπάρχοντος προϊόντος. Σ αυτή την 
περίπτωση σχεδιάζουν βελτίωση κάποιων χαρακτηριστικών του προϊόντος ή να 
διορθώσουν κάποιες ατέλειες. Εποµένως στην βελτίωση διακρίνεται µια σταδιακή 
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καινοτοµία η οποία αποτελείτε από δραστηριότητες βελτίωσης στις διαδικασίες της 
επιχείρησης και στο παραγόµενο προϊόν της. 
 
Μέσα από τη ανάπτυξη λειτουργίας νέων προϊόντων που είναι η ίδια διαδικασία της 
καινοτοµίας. Αυτή η ιδιαίτερη ικανότητα κάποιων νέων προϊόντων µε επιτυχία 
συνδέεται µε τους τεχνολογικούς παράγοντες και µε τις τεχνολογικές υποδοµές που 
υπάρχουν στην επιχείρηση. Μέσα από αυτήν την επιτυχία πρέπει να διερευνηθούν 
και η αγορά και οι ανάγκες των καταναλωτών. Επίσης από την µεριά της επιχείρησης 
πρέπει να εκπαιδεύει το προσωπικό της ώστε να υπάρχουν νέες ιδέες µε 
αποτέλεσµα να συµβάλει στην προώθηση και προβολή του προϊόντος για να 
επιτύχουν όλοι µαζί τους στόχους που έχουν θέσει για το νέο προϊόν. 
 
3.5.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί ότι για να αναπτυχθεί ένα νέο προϊόν πρέπει όλα τα 
τµήµατα της επιχείρησης να συνεργάζονται έτσι και στην τεχνολογική στρατηγική 
απαιτεί όλη την υποδοµή της επιχείρησης. Χρειάζονται οργανωσιακές µεταβολές που 
µετατοπίζουν την ευθύνη της διαχειρίσεις της τεχνολογικής στρατηγικής στο τµήµα 
Έρευνας και Ανάπτυξης. Ενώ η στρατηγική της καινοτοµίας θέλει να υποστηρίξει του 
τµήµατος Έρευνα και Ανάπτυξης που συνδέεται και µε όλες τις άλλες λειτουργίες της 
επιχείρησης. Έτσι αποδεικνύεται ότι η στρατηγική καινοτοµία δεν ταυτίζεται µε την 
τεχνολογική στρατηγική. 
 
Σύµφωνα µε τον Quintella (1993) τεχνολογική στρατηγική ορίζεται ως <<ένας 
συνδυασµός τεχνικών και επιστηµονικών πόρων και ικανοτήτων, που σχεδιάζονται 
µε τέτοιο τρόπο για την επίτευξη τεχνολογικού στόχου που καθορίζεται από την 
ανάλυση των δυνάµεων του ανταγωνισµού>>. Η τεχνολογική στρατηγική είναι 
απαραίτητη για τις επιχειρήσεις προκείµενου να προµηθευτούν τις κατάλληλες 
τεχνολογίες µε αποτέλεσµα να προβούν στην στρατηγική καινοτοµίας. Η στρατηγική 
καινοτοµίας καθορίζεται από εταιρικούς και ανταγωνιστικούς στόχους. 
 
Στις σηµερινές εποχές που ο κύκλος ζωής του προϊόντος έχει µειωθεί, οι επιχειρήσεις 
ταξινοµούν τους οικονοµικούς πόρους µε βάση την ανάπτυξη ενώ προϊόντος µε 
στόχο το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. Οι επιχειρήσεις στις τεχνολογικές επενδύσεις 
πρέπει να εντοπίσουν και να ελέγξουν τα έξοδα που θα προκύψουν για µια τέτοια 
Έρευνα και Ανάπτυξη. Ταξινοµήσεις των εξόδων και των τεχνολογιών έχουν 
διατυπωθεί αρκετοί. Όµως και οι δύο επικεντρώνονται στον ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα που πρέπει να αποκτήσει η επιχείρηση µέσω της τεχνολογικής 
στρατηγικής. 
 
Σύµφωνα µε τους δύο ορισµούς που αναπτύχθηκαν για την καινοτοµία και την 
τεχνολογική στρατηγική τώρα θα αναφερθεί η βαθύτερη σχέση µεταξύ τους. Μια 
καλή προσέγγιση του θέµατος έκανε ο Pavitt (1984) << πρότεινε ότι τα ευρύτερα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά µιας επιχείρησης είναι αποτέλεσµα των τεχνολογικών 
πόρων της επιχείρησης καθώς και των σχέσεων µε τους πελάτες και τους 
προµηθευτές>>. Έκανε µια ταξινόµηση των τεχνολογικών τοµέων40 που είναι 
τέσσερεις (4) η ένταση της κλίµακας, οι εξειδικευµένοι προµηθευτές, η επιστηµονική 
βάση και η ένταση πληροφόρησης. 
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Η ένταση της κλίµακας είναι µεγάλες επιχειρήσεις µε πολυάριθµο ανθρώπινο 
δυναµικό και το µεγαλύτερο µέρος της τεχνολογίας εφαρµόζεται και αναπτύσσεται 
ώστε να υπάρχουν βελτιωµένα συστήµατα παραγωγής. Οι εξειδικευµένοι 
προµηθευτές είναι επιχειρήσεις που έχουν ήδη το τεχνολογικό πλεονέκτηµα και 
προσπαθούν βάση αυτού να αναπτύξουν νέα προϊόντα για να συνδέονται µε τα 
συστήµατα παραγωγής των πελατών τους. Η επιστηµονική βάση είναι επιχειρήσεις 
που έχουν τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης µε βάση αυτό το τµήµα 
δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένα πεδία όπως φυσική, χηµεία για να έχουν 
υψηλή διαφοροποίηση σε νέες αγορές. Τέλος είναι η ένταση πληροφόρησης που 
χαρακτηρίζει επιχειρήσεις που έχουν ήδη τεχνολογία πληροφορικής αλλά 
προσπαθούν να δηµιουργήσουν τεχνικές αλλαγές σε επίπεδο λογισµικού. Ως 
αποτέλεσµα αυτή η ταξινόµηση έχει να περιγράφει την σχέση της στρατηγικής 
καινοτοµίας και της πηγές ανταγωνιστικής στρατηγικής σε επιχειρησιακά επίπεδα. 

 
3.5.3 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα να καινοτοµήσουν όπως κάποιες 
άλλες ανεξάρτητα από το µέγεθος τους. Για να καινοτοµήσει µια επιχείρηση πρέπει 
να έχει τις ικανότητες που εξαρτάται από της υποδοµές ή από την αγορά που 
κινείται. Όµως για να ανακαλύψουν τις ικανότητες κάθε επιχείρηση πρέπει πρώτα να 
αποκτήσουν την γνώση. Η γνώση είτε υπάρχει µέσα από την επιχείρησης είτε 
µπορούν να την αποκτήσουν µε την έρευνα. Η γνώση βοηθά την επιχείρηση να 
βρουν τις ανάγκες και τις ευκαιρίες της αγοράς για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των 
καταναλωτών και να προωθήσουν σωστά το καινούργιο προϊόν. 
  
Για να σχεδιαστή ένα νέο προϊόν συµβάλλουν πολλοί παράγοντες. Αυτοί οι 
παράγοντες µπορεί να είναι ενδοεπιχειρησιακοί ή στο εξωτερικό περιβάλλον της 
επιχείρησης. Οι ενδοεπιχειρησιακοί41 παράγοντες µπορεί να είναι: 

1) Τα υπάρχοντα προϊόντα που αυτά είναι η βάση για την ανάπτυξη ιδεών ή 
την βελτίωση τους. Τα προϊόντα έχουν πολλά χαρακτηριστικά που ένα να 
τροποποιηθεί ή να βελτιωθεί το προϊόν θεωρείται καινούργιο. 

2) Είναι οι πελάτες και το προσωπικό που έχει σχέση µε τους πελάτες και 
τους καταναλωτές ώστε να δίνουν χρήσιµες πληροφορίες στην 
επιχείρηση για τον ανταγωνισµό και την αγορά. Εποµένως η επιχείρηση 
έχει µια γενικότερη εικόνα για να προχώρηση σε κάποιο νέο προϊόν ή 
στην βελτίωση του ήδη υπάρχον. Με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό 
µπορεί να βοηθήσει και στην προώθηση του προϊόντος. 

3) Η εκπαίδευση του προσωπικού είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας 
που συµβάλλει στην εξέλιξη νέων τεχνολογιών και της αγοράς. Η 
εκπαίδευση συµβάλει στην γένεση νέων ιδεών και κάποιες επιχειρήσεις 
επιβραβεύουν τέτοιες ενέργειές ‘ώστε το προσωπικό να έχει κάποια 
κίνητρα µε αποτέλεσµα η επιχείρηση να γίνετε πιο ανταγωνιστική. 

4) Η διοίκηση από την δική της οπτική γωνία θεωρούν πως αυτοί 
καινοτοµούν  και δηµιουργούν ένα κλίµα που δεν αφήνουν περιθώρια να 
καινοτοµήσουν και τα πιο κατώτερα επίπεδα. 

5) Και τέλος η τεχνολογία και η έρευνα που και αυτό είναι εξίσου σηµαντικό. 
Πολλές επιχειρήσεις επενδύουν αρκετά χρήµατα στο τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης. Που µέσω αυτού του τµήµατος αναπτύσσονται νέες και 
καινοτόµες ιδέες. Εποµένως αυτό το τµήµα θεωρείται ως βάση για την 
ανάπτυξη νέων προϊόντων. 

                                                 
41
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Όπως ήδη έχει αναφερθεί εκτός από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης 
επηρεάζει την ανάπτυξη και τον σχεδιασµό νέων προϊόντων και το εξωτερικό42 
περιβάλλον που αυτοί οι παράγοντες µπορεί να: 

  1) Οι πελάτες γίνεται έρευνα είτε µέσω ερωτηµατολογίων είτε µέσω 
συνεντεύξεων για παράπονα έτσι οι πελάτες είναι µια πηγή δηµιουργίας νέων ιδεών. 

   2)  Οι προµηθευτές µέσω τον συζητήσεων µπορούν να προκύψουν ιδέες 
από την ζήτηση νέων προϊόντων που ζητούν οι πελάτες τους.  

  3) Ο ανταγωνισµός πολύ σηµαντικός παράγοντας, µέσω της 
παρακολούθησης του ανταγωνισµού προκύπτουν νέες ιδέες για προϊόντα ή τρόπους 
κατασκευής τους. Χρησιµοποιούνται πολλοί µέθοδοι για τον ανταγωνισµό η πιο 
γνωστή είναι η αντιστροφή µηχανική. 

   4)  Οι πατέντες µέσω της καταχωρήσεις τους από της επιχειρήσεις 
αποτελούν στόχο άλλων επιχειρήσεων στο να αναπτύξουν µε τη ν αρχική πατέντα 
και να καινοτοµήσουν στο ήδη υπάρχων προϊόν µιας άλλης επιχείρησης. 
  
3.5.4 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΤΕΝΤΕΣ  

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η καινοτοµία είναι µια διαδικασία που ευνοεί το οικονοµικό 
οργανισµός και του δίνει ώθηση για να γίνει πιο ανταγωνιστικός. Έτσι καινοτοµία 
είναι η δηµιουργία ή η τροποποίηση ενός προϊόντος ή µίας υπηρεσίας ακόµα και µια 
νέα λειτουργία του οργανισµού. Μέσα όµως από την καινοτοµία µπορεί να 
δηµιουργηθεί και µια εφεύρεση. Όµως για να προστατέψει43 κάποιος δηµιουργός την 
εφεύρεση του ουσιαστικά έχει το δικαίωµα της πατέντας. 
 
Πατέντα είναι το δικαίωµα για µια εφεύρεση, που µπορεί να είναι ένα προϊόν ή µια 
διαδικασία και να αποτελεί λύση ενός προβλήµατος. Όµως για να χαρακτηριστεί µια 
εφεύρεση πατέντα πρέπει να ικανοποιηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Ο δηµιουργός 
της πατέντας έχει το δικαίωµα που µπορεί να προστατέψει την εφεύρεση του σε 
νοµικά πλαίσια και η διάρκεια της προστασίας της εφεύρεσης είναι περίπου 20 έτη. Ο 
ιδιοκτήτης της πατέντας έχει δικαίωµα να αναφέρει ποιος µπορεί να χρησιµοποίηση 
την εφεύρεση του και µπορεί µε νοµικές διαδικασίες να δώσει την άδεια, φυσικά µε 
κάποιους όρους. Αν περάσουν τα χρόνια ο ιδιοκτήτης χάνει το δικαίωµα και η 
εφεύρεση µπορεί να γίνει δηµόσιας χρήσης.  
 
Τα εµπορικά σήµατα είναι ένα σήµα που υποδεικνύει ένα αγαθό ή µια υπηρεσία ή µια 
συγκεκριµένη επιχείρηση. Το σήµα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας δηµιουργήθηκε από 
την ώρα που κατασκευάστηκε το συγκεκριµένο , µε αυτών των τρόπο ο καταναλωτής 
ή ο κάθε ενδιαφερόµενος επιλέγει και ξεχωρίζει τα προϊόντα ή της υπηρεσίες που 
ικανοποιούν τις ανάγκες τους. Το δικαίωµα του εµπορικού σήµατος το έχει ο 
ιδιοκτήτης για να το χρησιµοποιεί ή να το πουλήσει µε κάποιο αντίτιµο. 
 
Το βασικό χαρακτηριστικό που έχει ένα εµπορικό σήµα είναι να είναι διαφορετικό 
από τα σήµατα άλλων προϊόντων. Για να γίνει αυτή η διαφοροποίηση τα σήµατα 
καταχωρούνται σε τοπικούς κρατικούς φορείς. Αυτή η καταχώρηση γίνεται µε 
διαφορετικές διαδικασίες σε κάθε χώρα γιατί έχουν διαφορετικό νοµικό πλαίσιο.  
 
Ένας άλλος νοµικός όρος είναι τα δικαιώµατα δηµιουργού (copyrights). Αυτά τα 
δικαιώµατα εκχωρούνται στους δηµιουργούς πνευµατικών και καλλιτεχνικών 
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κοµµατιών. Πιο συγκεκριµένα τα δικαιώµατα καταχωρούνται στα συγγραφικά έργα, 
στις µουσικές συνθέσεις, στα γλυπτά και σε άλλες ίδιες οµάδες καλλιτεχνικών. Η 
προστασία δικαιώµατος ταξινοµείται σε δύο κατηγορίες στα οικονοµικά και ηθικά 
δικαιώµατα. Τα οικονοµικά δικαιώµατα είναι για την αναπαραγωγή και την 
µεταποιήσει αυτών των κοµµατιών. Και τα ηθικά δικαιώµατα είναι αν τυχόν κάποιος 
άλλος βλάπτει µε αρνητική φήµη αυτό το δηµιούργηµα ώστε ο δηµιουργός να έχει το 
δικαίωµα να κινηθεί νοµικά και να αποκαταστήσει την φήµη του. 
 
Η άσκηση του δικαιώµατος εκτός από την νοµική διαφυγή µπορεί ο ιδιοκτήτης να 
απαγορεύσει σε κάποιον τρίτο να χρησιµοποίηση την δουλειά του ή να την 
µεταποιήσει σε κάποιο άλλο. Η διάρκεια του δικαιώµατος µπορεί να έχει διάφορες 
µορφές. Το πιο σύνηθες είναι να ισχύει κατά την διάρκεια της ζωής του δηµιουργού 
έως και 50 χρόνια µετά το θάνατο του. 
 
Όλα αυτά τα δικαιώµατα, η κατοχύρωση και η προστασία τους στην Ελλάδα γίνονται 
από τον αρµόδιο φορέα που είναι ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας. Ο ΟΒΙ 
κατοχυρώνει τρείς τίτλους προστασίας εφευρέσεων, το ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας, το 
∆ίπλωµα Τροποποίησης και το Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας. 
 
Το ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας είναι είτε προϊόντα, είτε µέθοδοι παραγωγής που 
χορηγούνται µόνο σε εφευρέσεις που έχουν βιοµηχανική εφαρµογή. Η διάρκεια του 
είναι συνήθως 20 χρόνια. Το ∆ίπλωµα Τροποποίησης είναι η προστασία µιας 
εφεύρεσης που έχει ήδη κατοχυρωθεί στο ∆ίπλωµα Ευρεσιτεχνίας, απλά γίνεται µια 
διαφοροποίηση. ∆ηλαδή το ∆ίπλωµα Τροποποίησης παραχωρείται µόνο στον 
δηµιουργό του ∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας που ήδη έχει πάρει. Τέλος υπάρχει το 
Πιστοποιητικό Υποδείγµατος Χρησιµότητας που ισχύει για 7 χρόνια. Αυτό το 
πιστοποιητικό γίνεται σε δηµιουργούς που κατασκευάζουν τρισδιάστατα αντικείµενα 
µε συγκεκριµένα σχήµατα και µορφή. Για να πάρει κάποιος δηµιουργός το 
Πιστοποιητικό Υπόδειγµα Χρησιµότητας θα πρέπει αυτό που θα κατασκευάσει να 
είναι νέο και βιοµηχανικά εφαρµόσιµο όπως ένα εξάρτηµα ή ένα ειδικευµένο εργαλείο 
που θα λύσει κάποιο πρακτικό πρόβληµα. 
 
Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι το κάθε δικαίωµα προστασίας χορηγείται στον 
δικαιούχο για να τον προστατεύει σε τυχόν παρέµβασης ή σε τυχόν µίµηση του 
προϊόντος που θα εφεύρει. Αυτό συµβαίνει γιατί στις µέρες µας κάθε εφεύρεση 
µπορεί να είναι τόσο εµπορεύσιµη ώστε να τον προστατεύει και οικονοµικά και ηθικά 
από τρίτους που θέλουν να τον κλέψουν την εφεύρεση ή την δηµιουργία.    
 
 
 
3.6 Η ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Για την καινοτοµία έγινε µεγάλη αναφορά όµως µέσα από την καινοτοµία προέρχεται 
και η οικονοµική ανάπτυξη όχι µόνο της χώρας σαν γενική έννοια αλλά και του ίδιου 
του οικονοµικού οργανισµού. Μέσω της ανάπτυξης επιτυχηµένων νέων προϊόντων 
επιτυγχάνουν οι επιχειρήσεις τους στόχους τους για αυτό η σχέση αυτή είναι πολύ 
σηµαντική. Εποµένως υπάρχουν ωφέλει και µέσα στην επιχείρηση αλλά και στην 
οικονοµία της χώρας. Σύµφωνα µε τον Solow (1909-1949) ανέπτυξε ότι η αύξηση της 
ολικής εισροής συντελεστών δηλαδή της εργασίας και του κεφαλαίου είναι πολύ 
µικρά στην οικονοµική ανάπτυξη ενώ το µεγαλύτερο κοµµάτι ήταν στην ολική 
παραγωγικότητα των συντελεστών.  
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Φυσικά την µεγαλύτερη ανάλυση στην οικονοµική ανάπτυξη µε βάση την καινοτοµία 
την έκανε ο Schumpeter που ήταν ο πρώτος που έθιξε την έννοια της καινοτοµίας. 
∆ιατύπωσε ότι η ανάπτυξη δεν έχει καµία σχέση µε την έννοια της ισορροπίας και της 
προσαρµογής στα νέα δεδοµένα. Η ανάπτυξη είναι αποτέλεσµα επαναστατικών 
αλλαγών. Αυτές οι αλλαγές είναι νέοι συνδυασµοί που µε συνεχείς άνοδο τους και 
την αυτονοµία τους χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη. Γενικά αυτοί οι νέοι συνδυασµοί 
είναι οι καινοτοµίες. Στο άρθρο του µε τίτλο <<Η αστάθεια του καπιταλισµού>> 
διατύπωσε ότι <<η οικονοµική ανάπτυξη δεν είναι το σηµείο εκκίνησης, ικανό να 
αποτελέσει το ρόλο του αιτίου, αλλά είναι αυτή καθαυτή αποτέλεσµα µιας πιο 
θεµελιώδους ΄ οικονοµικής  δυναµικής ΄, στην οποία οφείλεται τόσο η ανάπτυξη, όσο 
και η αλυσίδα των επιπτώσεων που απορρέουν από αυτήν>>. Στην έννοια 
οικονοµικής προόδου θεωρούµε ότι θυσιάζονται κάποιοι παραγωγική πόροι για την 
παραγωγή κάποιου άλλου νέου προϊόντος αυτή η διαδικασία θεωρείται καινοτοµία.  
 
Επίσης η οικονοµική ανάπτυξη µέσω της καινοτοµίας σχετίζεται και µε άλλα πεδία 
όπως την επιστήµη και την καινοτοµία που υπάρχουν µεταξύ τους αλληλεπιδράσεις. 
Οι επιχειρήσεις είναι το σηµείο αναφοράς της καινοτοµίας. Καθετί αλλαγή είτε στο 
προϊόν είτε στην παραγωγή είτε στην διοίκηση είναι η καινοτοµία. Έτσι µέσα από τις 
καινοτοµικές διαδικασίες η επιχείρηση έχει και οικονοµική ανάπτυξη όχι µόνο στα 
κέρδη της αλλά και στις επιµέρους λειτουργίες της. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Ένας παράγοντας που προωθεί την οικονοµική ανάπτυξη είναι η επιχειρηµατικότητα 
όχι µόνο µέσα στην επιχείρηση αλλά γενικά και στην χώρα και στην παγκόσµια 
οικονοµία. Εποµένως σε όλες τις οικονοµίες και σε όλες τις χώρες θεσπίζονται νόµοι 
και στρατηγικές για την προώθηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων µέσα στην 
χώρα. Η Ελλάδα έχει στηρίξει αρκετά της επιχειρήσεις της χώρας αλλά µέσα στα 
χρόνια της κρίσης τα µέτρα που λαµβάνονται απωθούν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα. Όσο αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τις περισσότερες χώρες 
που προσπαθούν να προωθήσουν την επιχειρηµατικότητα µε διάφορα 
χρηµατοδοτικά προγράµµατα. 
 
Από το 2000 και µετά έχουν ιδρυθεί αρκετοί οργανισµοί στην Ελλάδα και στην 
Ευρώπη που µέσω προγραµµάτων στήριξης και χρηµατοδοτήσεων βοηθούν την 
παγκόσµια επιχειρηµατικότητα και ανταγωνιστικότητα. Το κάθε κράτος συντάσσει 
νόµους για την φορολογία, την ανάπτυξη, την χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων για  
να βοηθήσει στην προστασία των επιχειρηµατιών, την ανταγωνιστικότητα και τον 
καταναλωτή. 
 
Σε αυτό το κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στα προγράµµατα στήριξης επιχειρήσεων 
στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή  Ένωση, τους νόµους που θέσπισε η Ελλάδα για 
την επιχειρηµατικότητα. Και τέλος καλές πρακτικές που έχουν γίνει στην Ελλάδα 
µέσω αυτών των προγραµµάτων. 
 
4.1 Η ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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4.1.1 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ  

 

Το Μάρτιο του 2000 έγινε η Σύνοδος Κορυφής της Λισσαβόνας44 που          
συναντήθηκαν οι ηγέτες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
συµφώνησαν για ένα νέο στρατηγικό στόχο δηλαδή την ανάδειξη µιας πιο 
ανταγωνιστικότερης οικονοµίας του κόσµου έως το 2010. σε αυτήν την Σύνοδο 
έγιναν αρκετές νοµοθετικές διατάξεις για τον οικονοµικό τοµέα και ειδικότερα για τα 
µέτρα προστασίας που θα παρθούν για τους καταναλωτές, τους εργαζοµένους, του 
περιβάλλοντος και των δηµοσίων υπηρεσιών. 

 
Αυτή η Σύνοδος Κορυφής έγινε γνωστή ως στρατηγική της Λισσαβόνας που διαθέτη 
καθοριστικό χαρακτήρα που θέλησε να αλλάξει και να νοµοθέτηση αρκετά πράγµατα. 
Όµως πολλά από τα µέτρα δεν είναι νοµοθετικά αλλά διακυβερνητικά δηλαδή είναι 
µια κατευθυντήρια γραµµή που ακολουθούν όλες οι χώρες και απλά δεν έχουν γίνει 
νόµοι. Στα θέµατα που έδωσαν µεγάλη βαρύτητα είναι η δηµιουργία θέσεων 
απασχόλησης, η εσωτερική αγορά, οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες, το περιβάλλον 
της επιχείρησης, η κοινωνία των πληροφοριών, το µείγµα πολιτικής και η Έρευνα και 
Εκπαίδευση όλα αυτά θα αναλυθούν παρακάτω. 

 
Η δηµιουργία θέσεων εργασίας ήταν ο πρωτοπόρος στόχος της στρατηγικής της 
Λισσαβόνας. Μέσα από την δηµιουργία θέσεων θα ύπαρξη οικονοµική ανάπτυξη, 
ανταγωνιστικότητα και µείωση της γραφειοκρατίας. Ο στόχος ήταν να αυξηθεί στο 
70% το ποσοστό απασχόλησης µέχρι το 2010 που φαίνεται ότι ήταν δύσκολο να 
αναπτυχθεί. Αυτό που επισηµάνθηκε στο κοινοβούλιο είναι η ενθάρρυνση να 
εργαστούν όλο και περισσότερες γυναίκες και να συνδυαστούν αρµονικά και η 
επαγγελµατική και η οικογενειακή ζωή. 

  
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας θεώρησε κύριο στοιχείο την εσωτερική αγορά δηλαδή 
το άνοιγµα των αγορών σε ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Για να έρθει οικονοµική 
ανάπτυξη θα πρέπει να µην υπάρχουν εµπόδια στον ανταγωνισµό και η κάθε εταιρία 
να έχει πρόσβαση στην εθνική αγορά. Με νοµοθεσία το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο 
έκρινε το άνοιγµα πολλών αγορών όπως την ηλιακή ενέργεια και το φυσικό αέριο 
έως το 2007. Φυσικά αυτή η νοµοθεσία επηρεάζει αρκετά και την δηµόσια διοίκηση 
κάθε κράτους. 

 
Ένα ακόµα θέµα στην συζήτηση της Συνόδου ήταν οι χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες. 
Σε αυτό το θέµα ενέκριναν νοµοθετικές διατάξεις για τον ανταγωνισµό µεταξύ 
τραπεζών και χρηµατιστηρίου σχετικά µε την εκτέλεση εντολών, το φραγµό των 
επενδύσεων σε συνταξιοδοτικά ταµία, την ασφάλιση, την προστασία των µετοχών και 
της απαιτήσεις για τις εταιρίες που εισάγονται στο χρηµατιστήριο. 

 
Κατά την Σύνοδο τα κράτη-µέλη κλήθηκαν να ανακαλύψουν βέλτιστες λύσεις για την 
µείωση της γραφειοκρατίας στην ίδρυση εταιριών και σε ένα πιο φιλικό περιβάλλον 
προς τις επιχειρήσεις. Μέσω διατάξεων και νοµοθετηµάτων κατέληξαν στην βοήθεια 
των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ώστε να έχουν πρόσβαση σε έρευνες της Ε.Ε. 
και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές σε δηµόσιες συµβάσεις. Ένας ακόµα νόµος που 
θεσπίστηκε ήταν η ενίσχυση των πνευµατικών δικαιωµάτων ιδιοκτησίας, την 
κατοχύρωση εφευρέσεων µε στόχο την δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. 
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Η κοινωνία των πληροφοριών ένα σηµαντικό θέµα που συζητήθηκε στην Σύνοδο για 
να βοηθήσει στην σωστή πληροφόρηση των ανθρώπων. Μια οικονοµία µε σωστές 
γνώσεις και δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας µε στόχο των ανταγωνισµό στον 
τοµέα τηλεπικοινωνιών και την σωστότερη χρήση του διαδικτύου. Με νοµοθεσία 
εγκρίθηκε η χρήση του διαδικτύου µε την δηµιουργία µιας περιοχής µε τα αρχικά της 
Ε.Ε. για την σωστή ενηµέρωση, τα µαζικά µηνύµατα και την διεύρυνση των αγορών 
µέσω του διαδικτύου. 

 
Τέλος η Στρατηγική της Λισσαβόνας ασχολήθηκε µε την έρευνα και την ανάπτυξη, 
θεωρώντας ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης. ∆ηλαδή αυτό που τυπώθηκε είναι η επένδυση στους ανθρώπινους 
πόρους και την δια βίου µάθηση βελτιώνει τις δεξιοτεχνίες και ενισχύει την 
απασχόληση. Όµως ούτε αυτό έγινε αντικείµενο νοµοθεσίας για την Ε.Ε.  

 
Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτέλεσε σηµαντικό κοµµάτι για τα επόµενα χρόνια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω σε αυτήν την στρατηγική έγιναν πολλές µελέτες και 
δόθηκε η αφορµή για µια πιο ενωµένη Ευρώπη µε ένα κοινό όραµα και µε στόχο την 
ανάπτυξη της οικονοµίας και της επιχειρηµατικότητας. 

 
4.1.2 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΥΡΩΠΗ 

 

Μετά την Στρατηγική της Λισσαβόνας, το 2003 συντάχθηκε η πράσινη βίβλος45 για 
την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη. Το 2002 στην Σύνοδο της Βαρκελώνης 
αποφασίστηκε µια έκθεση που θα τονίσει την ενίσχυση των νέων επενδύσεων, την 
απασχόληση, την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικής δυναµικότητας. 
Αυτοί οι τοµείς θα αναλυθούν στο πιο κάτω µέρος του κειµένου. 

 
Η επιχειρηµατικότητα αξιοποιεί την δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Η 
επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να εφαρµοστή σε κερδοσκοπικούς και µη 
κερδοσκοπικούς οργανισµούς. Επίσης η επιχειρηµατικότητα είναι σηµαντική γιατί 
συµβάλλει στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας αφού στις χώρες που υπάρχει 
ανάπτυξη επιχειρήσεων το ποσοστό της ανεργίας µειώνεται. Έπειτα είναι βασικός 
παράγοντας της ανταγωνιστικότητας όχι µόνο µέσα σε µια χώρα αλλά µέσω της 
επιχειρηµατικότητας η χώρα γίνεται ανταγωνιστική µεταξύ άλλων κρατών. Η 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων δίνει το έναυσµα του ανταγωνισµού ώστε να αυξηθεί η 
παραγωγικότητα, η δηµιουργικότητα και η καινοτοµία. 

 
Η επιχειρηµατικότητα στην Ε.Ε. έχει πολλές πτυχές. Σύµφωνα µε την πράσινη 
επιχειρηµατικότητα οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν ώθηση προς την αυτοαπασχόληση 
σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη. Έπειτα έχουν έντονο το αίσθηµα της αποτυχίας για 
αυτό θα πρέπει να σιγουρευτούν αρκετά µέχρι να ιδρύσουν µια νέα επιχείρηση. Αυτό 
γίνετε εµφανές από αυτά που αναφέρθηκαν στην Πράσινη Βίβλο για την 
επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη:<< η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
συνιστάται στην επισήµανση των βασικών παραγόντων που συµβάλλουν στη 
δηµιουργία ενός κλίµατος στο οποίο να µπορούν να ευδοκιµήσουν η επιχειρηµατική 
πρωτοβουλία και οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Τα µέτρα πολιτικής θα 
πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων επιχειρηµατικότητας µέσω της 
υιοθέτησης της καλύτερης δυνατής προσέγγισης για τη δηµιουργία περισσότερων 
επιχειρηµατιών και την ανάπτυξη περισσότερων επιχειρήσεων>> (σελ 11). Επίσης 
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αναφέρει ότι για να αναπτυχθεί η επιχειρηµατική δραστηριότητα θα πρέπει να 
παρθούν κάποια ευνοϊκά µέτρα πολιτικής. 
 
Για να ιδρυθεί µια νέα επιχείρηση θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προδιαγραφές 
έτσι στην Ευρώπη οι φραγµοί που αντιµετωπίζουν είναι αρχικά η χρηµατοδότηση 
αφού το 76% των ευρωπαίων υποστηρίζει ότι έχει έλλειψη χρηµατοδότησης. Ένα 
άλλο είναι αν έχει κέρδος η επιχειρηµατική δραστηριότητα και ο ανταγωνισµός που 
δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν. Η εκπαίδευση είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι αφού 
µορφώνει τον επιχειρηµατία για να αντιλαµβάνεται τις ευκαιρίες και να ανταπεξέλθει 
στις ανάγκες του οργανισµού. Στην Ελλάδα οι σπουδαστές της Σιβιτανιδιος Τεχνικής 
Σχολής Αθηνών έχουν την ευκαιρία να διευθύνουν µια εικονική επιχείρηση. Αυτό είναι 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα που συµβάλει στην προσωπικότητα και τις δεξιότητες 
του φοιτητή.  
 
Έπειτα δεν είναι µόνο η ίδρυση µιας επιχείρησης αλλά και η ανάπτυξη µιας 
υπάρχουσας επιχείρησης. Από την Πράσινη Βίβλο επισηµαίνεται ότι υπάρχει 
πρόβληµα µε την γραφειοκρατία. Έτσι πρέπει να παρθούν µέτρα για την βελτίωση 
της δηµόσιας διοίκησης ώστε να στηριχθούν οι επιχειρήσεις. Για παράδειγµα στην 
∆ανία το κράτος εισήγαγε ένα νέο σύστηµα διαχείρισης των µισθών το Easy Pay που 
χορηγείται δωρεάν στους εργοδότες. Επίσης πολύ σηµαντικό κοµµάτι για την 
υποστήριξη των επιχειρήσεων είναι τα φορολογικά µέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει αναλάβει µια σειρά από φορολογικά εµπόδια που έχει προβεί σε προτεινόµενες 
λύσεις. Μεγάλη κλίµακα συζητήσεων έχουν οι ΜΜΕ λόγω  το ότι είναι πιο ευάλωτες 
στην φορολογία και στο ότι είναι µεγάλος ρυθµός αύξηση τους στην Ευρώπη. Ένα 
ακόµα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι ΜΜΕ είναι η πρόσβαση στην 
χρηµατοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να βρει λύση στην δανειοδότηση 
των ΜΜΕ αφού το µεγαλύτερο ποσοστό των ευρωπαίων ΜΜΕ δανειοδοτούνται από 
τράπεζες µε δυσµενής όρους. Έτσι η Ε.Ε. όρισε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
που χρηµατοδοτεί σε πολυετές πρόγραµµα τις επιχειρήσεις και την 
επιχειρηµατικότητα. 

 
 Η Πράσινη Βίβλος για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη ανέδειξε αρκετά 
προβλήµατα που µαστίζουν τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα στο εγχειρίδιο 
αναφέρεται και η κοινωνική πλευρά της επιχειρηµατικότητας. Τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα γενικά είναι η γραφειοκρατία, η φορολογία και η χρηµατοδότηση που 
αυτά προωθούν να βρουν οι ευρωπαίοι βουλευτές σε κάθε Σύνοδο Κορυφής ώστε να 
ενισχύσουν και να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα. 
 
4.1.3 ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

 

Εκτός από την Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα η Ευρώπη έχει εκδόσει και 
Πράσινη Βίβλο για την καινοτοµία46. Η καινοτοµία πρέπει να υπάρχει γιατί ικανοποιεί 
περισσότερες ανάγκες ενισχύοντας το επιχειρηµατικό πνεύµα και κάνει πιο 
ανταγωνιστική την επιχείρηση και γενικά την χώρα. Εποµένως οι επιχειρήσεις για να 
διατηρήσουν την ανάπτυξη τους προβαίνουν σε νέες τεχνικές κάθε επιπέδου ώστε να 
γίνουν εµπορικές επιτυχίες. 
 
Γενικά η Ευρώπη στο θέµα της καινοτοµίας υστερεί αρκετά σε σχάση µε τους 
ανταγωνιστές της. Το παράξενο είναι ότι διαθέτη αρκετά ερευνητικά κέντρα όµως δεν 
αξιοποιεί σωστά και αποδοτικά το ανθρώπινο δυναµικό όσο αφορά τα νέα προϊόντα 
και το µερίδιο αγοράς ιδιαίτερα στην υψηλή τεχνολογία. Η κάθε χώρα και η κάθε 
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επιχείρηση προσπαθεί να λύση τα δικά της προβλήµατα για αυτό υπάρχουν 
πολυάριθµες προτάσεις και δράσεις της καινοτοµίας. Κάποιες από αυτές είναι η 
εσωτερική αγορά, η σωστή πολιτική ανταγωνισµού, η οικονοµική ανάπτυξη, η 
νοµισµατική ένωση και η απλούστευση των διαδικασιών συµµετοχής των ΜΜΕ.  
  
Η Ευρώπη αντιµετωπίζει αρκετά εµπόδια για να αναπτυχθεί η καινοτοµία. Κάποια 
από τα εµπόδια είναι οι δυσκολίες στις διοικητικές διαδικασίες, η έλλειψη στον τοµέα 
έρευνας και η έλλειψη των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Επίσης 
υπάρχουν διαχωρισµοί στην έρευνα πανεπιστηµίων και βιοµηχανίας. Η γενική 
ανεπάρκεια η έλλειψη χρηµατοδότησης και η ανεπαρκής σχέση των επιχειρήσεων 
και του κράτους είναι κάποια βασικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ευρώπη στον 
τοµέα της καινοτοµίας. Εποµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί από µια σειρά 
στόχων που θέτει στην Πράσινη Βίβλο για την καινοτοµία να κατηγοριοποιήσει τα 
προβλήµατα και µετά µε διάφορα µέσα να τα αντιµετωπίσει.  
 
Οι στόχοι που έχει θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πέντε. Αρχικά να υπάρξει 
προσανατολισµός στην έρευνα µε βάση την καινοτοµία δηλαδή µέσω της έρευνας να 
αναδεικνύουν στοιχεία και προβλέψεις των τεχνολογικών εξελίξεων, των αγορών και 
των ανταγωνιστών για να γίνει πιο σωστή παρακολούθηση και πληροφόρηση του 
τοµέα της έρευνας. ∆εύτερος στόχος είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναµικού 
είναι η κατάρτιση και η εκπαίδευση δια βίου. Για τους εργαζοµένους ήδη σε 
επιχειρήσεις για περαιτέρω γνώσεις και για φοιτητές να κινηθούν σε πανεπιστήµια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε παγκόσµιο επίπεδο ώστε να εξειδικεύονται σε 
ερευνητικά κέντρα και να αποκτήσουν άµεση σχέση µε τις επιχειρήσεις. Τρίτον είναι η 
διευκόλυνση της χρηµατοδότησης της καινοτοµίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 
προβλέψει µέτρα ενίσχυσης για να χρηµατοδοτούνται µε ιδιωτικά κεφάλαια η 
καινοτοµία και να κάνουν πιο ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον. Τέταρτος στόχος είναι 
η δηµιουργία νοµικού πλαισίου που να ευνοεί την καινοτοµία. Σε αρκετές 
περιπτώσεις παραβιάζονται διάφοροι κανονισµοί για την διαχείριση  της καινοτοµίας 
και καταπατώνται κάποια πνευµατικά δικαιώµατα. Εποµένως θα πρέπει να 
εφαρµόσει ένα πλαίσιο που θα είναι πιο διευκρινιστικό και θα καλύπτει αναλυτικά 
όλες τις οµάδες των επιχειρηµατιών. Τέλος είναι η σχέση των δηµόσιων υπηρεσιών 
για την καινοτοµία που σηµαίνει λήψη αποφάσεων για την καινοτοµία σε νέα 
τεχνολογικά επιτεύγµατα των ΜΜΕ. Επίσης την συνοχή και συνεργασία του 
δηµόσιου τοµέα και του ιδιωτικού στην προσπάθεια απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών. 

 
 
4.1.4ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Στα πιο πάνω µέρη του κεφαλαίου αναφέρθηκαν προγράµµατα που αφορούσαν την 
Ε.Ε. όµως σε αυτό το κοµµάτι θα αναφερθούν τα εµπόδια και οι προκλήσεις της 
επιχειρηµατικότητας της Ελλάδας βάση των προηγούµενων στρατηγικών που έχουν 
αναφερθεί. Στην έκθεση του ΙΟΒΕ47 << η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2005-
2006>> αναφέρονται τα προβλήµατα που έχουν διατυπωθεί στις πιο πάνω εκθέσεις 
σε σχέση µε την συµβαίνει στην Ελλάδα.  

 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα είτε είναι κατά επιλογή είτε αναγκαστική λόγω 
έλλειψη άλλης εργασίας. Στην Ελλάδα υπάρχει µεγάλη αύξηση της επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας που από έρευνες φαίνεται ότι δεν έχουν ως κίνητρο την ανάγκη. Η 
πολιτική που εφαρµόζεται βάζει εµπόδια στην έναρξη επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας. Για να διορθωθεί αυτό θα πρέπει να θεσπιστούν µέτρα που θα 

                                                 
47 Internet sites: http://www.gemconsortium.org/docs/download/510 
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βοηθήσουν αυτούς που πραγµατικά είναι ικανοί µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Αυτό το πρόβληµα δεν είναι µόνο της Ελλάδας όπως έχουν διατυπωθεί στην 
Πράσινη Βίβλο(2003) και στο Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004-
2006) είναι από το πρώτο άξονα που έχουν θέσει η ευρωπαίοι. Ως στόχος της 
Ευρώπης είναι οι ειδικές κοινωνικές οµάδες όπως οι γυναίκες και οι µετανάστες. Από 
την άλλη µεριά στην Ελλάδα έχει ήδη αναπτυχθεί η γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε 
το πρόγραµµα ΕΠΑΝ Ι ενώ για τους µετανάστες δεν έχει γίνει καµιά ενέργεια. 

 
Στην Ελλάδα λαµβάνονται κάποια σηµαντικά µέτρα για την έναρξη της 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Το 2005 εισάχθηκαν δύο σηµαντικά νοµοθετήµατα 
ο νόµος 3325/2005 για την αδειοδότηση µεταποιητικών επιχειρήσεων και νόµος << 
Εκσυγχρονισµό επιµελητηριακής νοµοθεσίας>> που έχουν ο στόχο την µείωση της 
γραφειοκρατίας και την παροχή <<υπηρεσιών µιας στάσης>>. Τα προβλήµατα για το 
Ελληνικό κράτος συνεχίζουν να υπάρχουν, σε έρευνα του 2006 η Ελλάδα βρισκόταν 
στην 109η θέση για το εύκολο επιχειρεί ανάµεσα σε 175 χώρες και ακόµα πιο 
χειρότερα έλαβε την 140η θέση στον δείκτη ευκολίας ίδρυσης επιχειρήσεων. Αυτά τα 
νούµερα όντως είναι απογοητευτικά αλλά το κράτος µε το πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ  και 
σε συνεργασία µε το Υπουργείο Ανάπτυξης (2006) προσπαθεί να αντιστρέψει το 
κλίµα. 

 
Άλλο ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζει η Ελλάδα είναι ότι η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα έχει ως αντικείµενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών στον 
τελικό καταναλωτή. Με το φαινόµενο αυτό οι επιχειρήσεις απλώς αναπαράγουν ώστε 
να µην προβαίνουν σε ανάπτυξη της ταµειακής κατανοµής της επιχειρηµατικότητας. 
Με αυτήν την πολιτική των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα δεν 
υπάρχει οικονοµική ανάπτυξη σε αντίθεση αν είχαν αυξήσει όλα τα στάδια της 
παραγωγικής διαδικασίας από ότι µόνο τελευταίο. Ο σοβαρός κίνδυνος που κρύβει 
είναι το χάσµα ανάµεσα στα µεγέθη των επιχειρήσεων και φαίνεται ότι οι µικρές 
επιχειρήσεις είναι πελάτες των µεγάλων επιχειρήσεων το αντίθετο δεν θα υπάρξει 
ποτέ. Σύµφωνα µε στοιχεία της Ευρώπης αυτό το φαινόµενο βρίσκεται σε όλες τις 
χώρες της Νότιας Ευρώπης. Οι ευρωπαϊκές πολιτικές προσπαθούν να λύσουν το 
πρόβληµα στοχεύοντας στην ενίσχυση της <<δικτύωσης>> και στην ενθάρρυνση της 
σχέσης ανάµεσα στις ΜΜΕ και τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα η πολιτική 
που κατευθύνεται είναι το πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ που για να καλύψει όλα τα θέµατα 
έχει δύο παράγοντες να πάρει υπόψη του. Αρχικά θα πρέπει να προκύψει θετική 
στάση των επιχειρήσεων απέναντι στην προώθηση της δικτύωσης. Έπειτα είναι η 
αναπτυξιακή πολιτική που θα πρέπει να γίνει για την παροχή υπηρεσιών και την 
ενίσχυση των ΜΜΕ ως προς τις µεγάλες επιχειρήσεις. Η αλλαγή που θα γίνει 
επηρεάζει την τοµεακή διάρθρωση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 

 
Το επόµενο πρόβληµα στην Ελλάδα είναι η χρηµατοδότηση νέων εγχειρηµάτων που 
έχει χαρακτήρα οικογενειακό. Οι οικογένειες χρηµατοδοτούν τους νέους 
επιχειρηµατίες την λεγόµενη <<άτυπη επένδυση>> και αυτό συµβαίνει για δύο 
λόγους. Πρώτων όταν είσαι νέος επιχειρηµατίας η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστηµα 
είναι δύσκολη ώστε η λύση να βρίσκεται µόνο στον οικογενειακό κύκλο. Και δεύτερος 
λόγος είναι ότι οι άτυποι επενδυτές δεν το κάνουν για οικονοµικό όφελος και οι 
περισσότεροι πιστεύουν ότι δεν θα πάρουν κάποιο κέρδος από την  επένδυση τους. 
Αυτό το πρόβληµα έχει επισηµανθεί και στην Πράσινη Βίβλο της Ευρώπης, ενώ στην 
Ελλάδα παίρνουν σοβαρά µέτρα ενίσχυσης νέων χρηµατοδοτικών θεσµών µέσα από 
το πρόγραµµα ΕΠΑΝ ΙΙ. 

 
Ένα αντιφατικό πρόβληµα που αντιµετωπίζει το ελληνικό κράτος είναι ο φόβος της 
αποτυχίας. Αν και υπάρχει αύξηση της επιχειρηµατικότητας που συνδέεται µε τις 
γνώσεις, τις εµπειρίες και τις ικανότητες και την µεγάλη τους αυτοπεποίθηση 
κατατάσσοντας στην πρώτη θέση ως προς το φόβο της αποτυχίας. Όπως 
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επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για να επίλυση το πρόβληµα θα 
πρέπει να αναµορφωθεί το πτωχευτικό δίκαιο στην Ελλάδα και να υπάρχει δεύτερη 
ευκαιρία. Επίσης µπορεί να µείωση το κίνδυνο της αποτυχίας µέσα από την σωστή 
εκπαίδευση των µελλοντικών επιχειρηµατιών. Μέσα από αυτό προκύπτει και το 
ζήτηµα του ασφαλιστικού και η µεταβίβαση της επιχείρησης που επηρεάζει πολλά 
στην επιλογή του επιχειρηµατία. Αυτό το θέµα έχει απασχόληση πού την Πράσινη 
Βίβλο και τν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την µεριά της Ελλάδας ασχολείται το ΕΠΑΝ 
που στοχεύει αποκλειστικά στην διευκόλυνση την µεταβίβαση των επιχειρήσεων. 

 
Η εκπαίδευση στην Ελλάδα υστερεί κατά πολλοί. Γενικά αφορά την 
επιχειρηµατικότητα, οι νέοι δεν έχουν αρκετές γνώσεις. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει 
τους πολίτες να µην ξεκινήσουν µια επιχειρηµατική δραστηριότητα. Στην τριτοβάθµια 
εκπαίδευση δεν υπάρχει κάποια γνώση ούτε εξοικείωση στους φοιτητές για την 
επιχειρηµατικότητα. Γενικά και η Ευρώπη µέσα από συγκριτικές εκθέσεις φαίνεται ότι 
δεν µπορούν να φτάσουν τους αµερικάνους στο επίπεδο της εκπαίδευσης. Στην 
Ελλάδα µε το Σχέδιο Ανάπτυξης (2006) προβλέπει το πρόγραµµα να ενισχύσει το 
επιχειρηµατικό πνεύµα στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση και να ενισχύσει την 
στενότερη σύνδεση της έρευνας και της εκπαίδευσης. 

 
Τέλος είναι η σχέση της κοινωνίας προς την επιχειρηµατικότητα και την δηµιουργία. 
Η Ελλάδα και σε αυτό το θέµα έχει αντιφατικό χαρακτήρα από την µία βλέπει τον 
επιχειρηµατία ως κοινωνικά αποδεκτό επάγγελµα και από την άλλη απεχθάνεται τις 
µεγάλες διαφορές στα επίπεδα εισοδήµατος. Γενικά οι Έλληνες δεν θέλουν κανένα 
πάνω από το κεφάλι τους. Η κοινωνία δεν αντιµετωπίζει µε θετική στάση την 
επαγγελµατική επιτυχία κάποιου γιατί υπάρχει γενική καχυποψία και υποθέτει ότι δεν 
µπορεί ο επιχειρηµατίας να έχει επιτύχει µέσα από πολλοί δουλειά και 
δηµιουργικότητα. 

 
4.1.5 ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 2005-2008 

 

Στην προηγούµενη ενότητα έγινε αναφορά της Ελλάδας σε σχέση µε τις στρατηγικές 
που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έγινε σύγκριση σε πιο επίπεδο βρίσκεται η 
Ελλάδα στα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σε σχέση µε την νοµοθέτηση νόµων 
τόσο του κράτους όσο και στην προσπάθεια επιλύσεις των προβληµάτων της Ε.Ε. 
Γενικά η Ευρώπη ευελπιστεί σε µια ενιαία στρατηγική της επιχειρηµατικότητας και 
προσπαθεί µε κοινή συνεννόηση της Ελλάδας να επιλυθούν προβλήµατα που 
επηρεάζουν τις χώρες τις Ευρώπης και το µέσο όρο της επιχειρηµατικότητας.  

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν θεσπιστεί αρκετοί νόµοι και στρατηγικές από µεριά της 
Ελλάδας τα προηγούµενα χρόνια όµως σε αυτό το µέρος θα αναπτυχθούν πιο 
συγκεκριµένοι νόµοι που έχουν θεσπιστεί για την βελτίωση των προβληµάτων. Το 
Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (2005-2008)48 περιλαµβάνει µέτρα και 
στρατηγικές για όλο το οικονοµικό σύστηµα της Ελλάδας, όµως εδώ αναφέρονται 
µόνο για την επιχειρηµατικότητα και τα ευνοϊκά µέτρα για τις επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα σε σχέση µε το µέγεθος τους. 

 
Τα προβλήµατα της Ελληνικής κοινωνίας που ήδη έχουν αναφερθεί θα πρέπει µε 
κάποιο τρόπο να επιλυθούν και βάση των εκθέσεων και της επισήµανση τους οι 
κυβέρνηση να νοµοθέτηση κάποιους νόµους ώστε να βοηθήσουν την επιχειρηµατική 

                                                 
48 Internet sites: 
http://www.espa.gr/elibrary/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_2005_2008.pdf 
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δραστηριότητα. Το φορολογικό σύστηµα στην Ελλάδα το σοβαρότερο πρόβληµα που 
αντιµετωπίζουν όλοι οι κλάδοι. Αυτό που θα πρέπει να κάνει η µείωση των 
φορολογικών συντελεστών των επιχειρήσεων µέσα στην συγκεκριµένη τριετία. 
Έπειτα η φορολογική µεταρρύθµιση συνεχίζεται µε την µείωση των συντελεστών για 
τα επιχειρηµατικά κέρδη των Α.Ε. από το 35% το 2004 θα µειωθούν στο 25% το 
2007 αντίστοιχα για τις Ο.Ε. και τις Ε.Ε. από 25% σε 20%. Τέλος θα γίνει πιο εύκολο 
το φορολογικό σύστηµα µε στόχο την µείωση του διοικητικού βάρους των 
επιχειρήσεων. 

 
Ένας άλλο πρόβληµα που αντιµετώπιζε το ελληνικό κράτος είναι οι επενδύσεις . 
Αυτό επιλύθηκε µε τα νέο επενδυτικό νόµο που ενισχύει τις νέες και παλαιές 
επιχειρήσεις καθώς επίσης προώθησε τα ων εκσυγχρονισµό της τεχνολογίας και της 
καινοτοµίας. Μέσω τις πίεσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηµιουργήθηκε ο νόµος που 
διορθώνει πολλές αστοχίες των προηγούµενων νόµων. Από τους πρώτους µήνες 
έγινε εµφανής η βελτίωση αφού αυξήθηκαν τα επενδυτικά σχέδια µε αποτέλεσµα να 
εισέρθουν πολλά εκατοµµύρια ευρώ, να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και 
γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη. 

 
Ο νέος νόµος 3325/2005 έχει αναφερθεί πιο πάνω και η είναι για την αδειοδότηση 
των επιχειρήσεων της µεταποίησης ενισχύοντας την επιχειρηµατικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα. Με την νέα νοµοθεσία επιλύνεται το πρόβληµα µε το κόστος 
ίδρυσης στις µεταποιητικές µονάδες και στις µικρές επιχειρήσεις καθώς επίσης 
µειώνεται η γραφειοκρατία και η διαφθορά. Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα που 
έχει αναφέρει η έκθεση της Πράσινης Βίβλου (2003) και το Σχέδιο ∆ράσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2004-2006) η Ελλάδα προσπάθησε και σε µεγάλο βαθµό 
το κάλυψε. 

 
Μια σειρά από άλλα µέτρα που λαµβάνει υπόψη του το Πρόγραµµα 
Μεταρρυθµίσεων (2005-2008) είναι η διαδικασία σύστασης Ανώνυµων Εταιριών που 
είναι υπό κατασκευή η αναθεώρηση του παλαιότερου νόµου. Μέσο νοµοθετικού 
προγραµµατισµού η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να προώθηση κίνητρα για να 
εγκατασταθούν στην Ελλάδα ξένες και εγχώριες επιχειρήσεις. Έπειτα αναθεωρεί το 
νόµο του πτωχευτικού δικαίου αφού είναι πολλοί παλαιός και δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της εποχής. Τέλος κατατέθηκε στην βουλή νοµοσχέδιο για <<Ευρωπαϊκή 
Εταιρία>> που έχει ως στόχο την δηµιουργία µιας εταιρίας που θα µπορούν τα 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. να ενώσουν τις δυνάµεις τους. 

 
Ένα από τα βασικότερα θέµατα στην Ελλάδα είναι η ενίσχυση των ΜΜΕ. Αυτό 
συµβαίνει γιατί τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός αύξηση τους είναι µεγάλος και νόµοι 
που έχουν θεσπιστώ µπορεί να µην έχουν συµπεριλάβει κάποια καινούργια 
κατηγορία. Ο στόχος του προγράµµατος είναι η απελευθέρωση του ανθρώπινου 
δυναµικού της επιχείρησης, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η κοινωνική 
συνοχή. 

 
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης έχουν λάβει µέτρα για τις ΜΜΕ. Αρχικά 
την συγκρότηση του Εθνικού Συµβουλίου Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µε στόχο την 
ενίσχυση της παραγωγής και του εµπορείου της χώρας. Την βελτίωση των 
υποδοµών των ΜΜΕ, την αύξηση της χρηµατοδότησης, τις συνθήκες του 
ανταγωνισµού, την ενηµέρωση των προβληµάτων των ΜΜΕ στις περιφέρειες και 
τέλος την συµµετοχή των ΜΜΕ σε προγράµµατα και κίνητρα που προωθούν στις 
επιχειρήσεις. 

 
Αυτά τα µέτρα που αναφέρθηκαν έχουν αρχίσει και εφαρµόζονται όµως µέσα από το 
Πρόγραµµα των Μεταρρυθµίσεων ελέγχει και άλλα µέτρα που θέλουν να 
εφαρµόσουν για την επόµενη τριετία (2005-2008). Αρχικό και σηµαντικότερο είναι η 
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συµµετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραµµα του ΕΣΠΑ (2007-2013). Την εφαρµογή των 
µέτρων µεταβίβασης των ΜΜΕ. Την βελτίωση του συστήµατος χρηµατοδότησης και 
του τραπεζικού συστήµατος µέσω του Ταµείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 
Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Η ίδρυση Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών για τις 
ΜΜΕ µε στόχο την υπάρχουσα κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας, 
πιο στενή σχέση συνεργασίας Ελλάδας και Ευρώπης. Η εξωστρέφεια και η 
διεθνοποίηση των ΜΜΕ για εκµετάλλευση ευκαιριών µέσω Ευρώπης και τέλος η 
δικτύωση και η στήριξη των ΜΜΕ.   

 
Στο Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων (2005-2008) έγινε αναφορά για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας. Με τον νόµο 3373/2005 αναβαθµίζεται ο ρόλος της Επιτροπής 
ανταγωνισµού. ∆ηλαδή οι αλλαγές που γίνονται είναι η αύξηση του προσωπικού, η 
ουσιαστική συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και µε τις Αρχές Ανταγωνισµού 
των άλλων κρατών-µελών της Ε.Ε. µε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού και την 
επιβολή µέτρων και κυρώσεων. 

 
Τέλος έδωσαν προτεραιότητα στον τοµέα Έρευνας και Ανάπτυξης που στόχο έχουν 
την χρηµατοδότηση της έρευνας, την καινοτοµία και την τεχνολογία σε σχέση µε τις 
χώρες τις Ε.Ε. Αρχικά υπάρχουν οι δαπάνες για την έρευνα που θέλουν να τις 
αυξήσουν από 0,65% στο 1.5% έως το 2010. Με την εισαγωγή του νέου επενδυτικού 
νόµου που δίνει κίνητρο επενδύσεων µέσω απαλλαγής φορολογικού, έµµεσων ή 
άµεσων επιχορηγήσεων και δηµιουργία εφαρµοσµένων εργαστηρίων έρευνα και 
επενδύσεις στις υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας. 

 
Η εθνική στρατηγική για την Έρευνα και την Τεχνολογία έχει την υποστηρίξει των 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων << ανταγωνιστικότητας>> και της << κοινωνία της 
πληροφορίας>>. Αυτά τα προγράµµατα είναι πολύ σηµαντικά για την Ελλάδα αφού 
χρηµατοδοτούν διάφορες δράσεις πάνω στην καινοτοµία κα στην Έρευνα και 
Ανάπτυξη. Κάποιες δράσεις είναι να ελκύσουν το ενδιαφέρον ξένων επενδύσεων, να 
αναπτύσσουν την έρευνα και να εισάγουν ειδικευµένο προσωπικό. Να 
δηµιουργήσουν Περιφερειακές Πόλεις και ζώνες καινοτοµίας για να γίνουν ερευνητικά 
κέντρα σε όλη την Ελλάδα ώστε να αναπτυχθεί η Έρευνα και η Ανάπτυξη σε 
επιχειρήσεις και πανεπιστήµια. Τέλος να γίνουν συνεργασία µε τα δηµόσια 
εργαστήρια έρευνας και µε τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. 
 
Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την 
Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 συνέβαλλε αρκετά σε πολλούς τοµείς της 
επιχειρηµατικότητας. Η Ελλάδα έχει πολλά προβλήµατα που κάθε κυβέρνηση µε 
νόµους που θεσπίζει προσπαθεί να τα επιλύσει. Γενικά το επιχειρηµατικό κλίµα της 
Ελλάδας πρέπει να γίνει πιο φιλικό και να υπάρχει συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή 
Ένωση αφού µέσω αυτής η Ελλάδα αποκοµεί αρκετά κονδύλια για επενδύσεις στην 
επιχειρηµατικότητα και γενικότερη στήριξη των επιχειρήσεων. 

 
Το Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για να επιτύχει τους στόχους του που είναι η 
αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης και η βελτίωση του 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος προώθησε το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-
2006 (Γ΄ΚΠΣ) και τον Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013(ΕΣΠΑ). 

 
Σύµφωνα µε το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων για την Ανάπτυξη και την 
Απασχόληση 2005-2008 αναφέρει χαρακτηριστικά ότι << Η στρατηγική του παρόντος 
ΕΠΜ σε σχέση µε το Γ ΚΠΣ αφορά κυρίως στο επιχειρησιακό επίπεδο και στο 
επίπεδο της εφαρµογής. Βασικός στόχος είναι η αποτελεσµατική ενσωµάτωση των 
ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων της Λισσαβόνας στις παρεµβάσεις της τρέχουσας 
περιόδου, µε ορίζοντα την ολοκλήρωση του ΚΠΣ (2008), καθώς και η αξιοποίηση του 
ΚΠΣ ως εργαλείου για την εφαρµογή των εθνικών προτεραιοτήτων του παρόντος 
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ΕΠΜ>> (σελ 57) . Αυτό γίνεται µέσω της συστηµατικής παρακολούθηση του ΚΠΣ για 
τους στόχους που έχει θέσει ο ΕΠΜ. Η υλοποίηση και η επιτύχει ολοκλήρωση του 
έργου του ΚΠΣ. Η παρακολούθηση των ενεργειών που κάνουν οι τελικοί δικαιούχοι.  
 
Το Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων εισήγαγε το πρόγραµµα ΕΣΠΑ (2007-2013) είναι το 
πρόγραµµα το οποίο λειτουργεί µέχρι σήµερα και έχει βοηθήσει πολλές επιχειρήσεις 
να ιδρυθούν και να αναπτυχθούν. Το ΕΠΜ αναφέρει ότι <<Με βάση την ανωτέρω 
γενική θεώρηση καθίσταται σαφές ότι η στρατηγική του νέου ΕΣΠΑ 2007-2013 θα 
πρέπει να στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, της απασχόλησης, της κοινωνικής 
συνοχής και στην προώθηση της πραγµατικής σύγκλισης µε τις πιο ανεπτυγµένες 
οικονοµίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένα νέο αναπτυξιακό όραµα εποµένως θα 
πρέπει να συνδέεται µε την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών 
και τη σύγκλιση µε το ευρωπαϊκό µέσο (σε όρους εισοδήµατος και αγοραστικής 
δύναµης, βασικών υπηρεσιών, επιπέδου κοινωνικής προστασίας). Ο στρατηγικός 
στόχος της βιώσιµης οικονοµικής ανάπτυξης µε κοινωνική συνοχή µπορεί να 
επιτευχθεί µε την προώθηση µιας ανταγωνιστικής και δυναµικής οικονοµίας 
βασιζόµενης στη γνώση, που να οδηγεί στην πλήρη απασχόληση µε τη δηµιουργία 
ποιοτικών θέσεων εργασίας>> (σελ 58). ∆ηλαδή µέσα από αυτές τις εκφράσεις 
θεωρεί το στόχο που θα έχει το ΕΣΠΑ και που θα πρέπει να εστιάσει ώστε να 
επιλύσει σοβαρά προβλήµατα του Ελληνικού κράτους µέσω της βοήθειας της Ε.Ε. 
Ως απώτερος στόχος είναι η επιχειρηµατικότητα και η ανταγωνιστικότητα της 
Ελλάδας. 
 
Μέσα στο ΕΠΜ αναφέρεται ο προγραµµατισµός που θα ακολουθήσει το ΕΣΠΑ έτσι 
παρουσιάζονται επτά (7) Στρατηγικοί Άξονες Ανάπτυξης49. Αυτοί οι άξονες έχουν ως 
βασική προτεραιότητα την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας και τις 
Κοινοτικές Στρατηγικές Κατεύθυνσης  για την πολιτική συνοχή. Οι Άξονες 
Προτεραιότητας είναι  

1. Περιφερειακή Ανάπτυξη 
2. Επιχειρηµατικότητα & Εξωστρέφεια 
3. Ενίσχυση της Προσπελασιµότητας και των Υπηρεσιών Γενικού Οικονοµικού 

Συµφέροντος 
4. Ψηφιακή Σύγκλιση & Οργανωτική Αναδιάρθρωση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
5. Αειφόρος Ανάπτυξη 
6. Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού 
7. Προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής 

συνεργασίας 
 

 

4.2 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗ 
 

                                                 
49 Internet sites: 
http://www.espa.gr/elibrary/Ethniko_Programma_Metarrythmisewn_2005_2008.pdf 
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Η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει ένα κράτος ισχυρό για να µπορέσει να ανταπεξέλθει 
από την κρίση. Για αυτό το λόγο θέλει να φέρει την οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. και 
της κάθε χώρας ξεχωριστά. Εποµένως έχει εκδώσει αρκετές στρατηγικές και 
προγράµµατα που έχει θέσει στόχους για την ανάπτυξη και µιας ανταγωνιστικής 
θέσεις και να βγει πιο ισχυρή από την κρίση. Έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
συνεδριάζει και προσπαθεί να βρει λύσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Ε.Ε. Στις 
µέρες µας αναµένεται να εκδοθεί ένα αναλυτικό σχέδιο οικονοµικής ανάπτυξης που 
σύµφωνα µε τα µέσα ενηµέρωσης είναι σχεδόν έτοιµο. 
 
Εποµένως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εντοπίσει τα προβλήµατα της Ε.Ε. και 
προσπαθεί σε περίοδο να τα επιλύσει. Σε αυτό το κοµµάτι θα αναφερθούν κάποια 
από τα βασικά σηµεία που έχει εστιάσει η Επιτροπή για την βελτίωση της ανάπτυξης 
των χωρών της Ε.Ε. 
 
Αρχικά εστιάζεται στις Εθνικές Κυβερνήσεις που πρέπει να εφαρµόσουν µια πολιτική 
ώστε να εξυπηρετεί κάποια πολύ σηµαντικά σηµεία. Αυτό που συνήθως είναι στις 
πρώτες πολιτικές είναι η δηµιουργεί νέων θέσεων εργασίας ώστε να µειωθεί αρκετά η 
ανεργία. Στις θέσει εργασίας να περιοριστούν οι φόροι που συνδέονται µε την 
απασχόληση και να επιβαρύνουν τους φόρους της περιουσίας. Επίσης αυτές οι 
θέσεις εργασίας είναι για την ενέργεια και για το περιβάλλον και για την µείωση των 
ρύπων. 
 
Έπειτα ένα πολύ σηµαντικό είναι πάλι οι άνεργοι που η Ε.Ε. πρέπει να σταµατήσει 
τον περιορισµό της κινητικότητας των εργαζοµένων εντός της Ε.Ε. Καθώς πολύ 
εξειδικευµένοι άνεργοι δεν µπορούν να µετακινηθούν σε χώρες που υπάρχουν κενές 
θέσεις εργασίας. Φυσικά αυτό το θέµα είναι λίγο επικίνδυνο αφού θα υπάρξουν 
µεγάλες αντιδράσεις στις πιο ανεπτυγµένες χώρες της Ε.Ε. Ειδικότερα αν 
καταργηθούν οι περιορισµοί των Ρουµάνων και των βουλγάρων εργαζοµένων 
σύµφωνα µε την Επιτροπή θα προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση στην Ε.Ε. 
 
Τέλος σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα αναφέρεται χαρακτηριστικά στο προσχέδιο της 
οικονοµικής ανάπτυξης ότι <<Η κρίση έχει περαιτέρω αποκαλύψει την 
αλληλεξάρτηση των οικονοµιών και των αγορών εργασίας της ΕΕ, υπογραµµίζοντας 
την ανάγκη να συνοδευτεί η νέα οικονοµική διακυβέρνηση µε ενισχυµένο συντονισµό 
των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών>>50. 
 
Γενικότερα οι κίνδυνοι51 που διατρέχει η οικονοµία της Ε.Ε. είναι τρείς που 
δηµιουργούν προβλήµατα στην οικονοµία και πρέπει να επιλυθούν. Αρχικά είναι η 
αβεβαιότητα που επικρατεί λόγο του δηµόσιου χρέους, η αδυναµία του 
χρηµατοπιστωτικού τοµέα και ο χαµηλός ρυθµός αύξησης του παγκόσµιου εµπορίου. 

                                                 
50 Internet sites: http://www.voria.gr/index.php?module=news&func=display&sid=88781 
51 Internet sites: http://ec.europa.eu/news/economy/111110_el.htm 
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Επίσης ο χαµηλός ρυθµός ανάπτυξης επηρεάζει τους δανειστές και κάνει χειρότερη 
την εικόνα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα που αυτός µε την σειρά του δεν µπορεί να 
στηρίξει την ανάπτυξη. 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η Ε.Ε. προβλέπει την αναθέρµανση των επενδύσεων 
και της ιδιωτικής κατανάλωσης µε επιδοτήσεις που θα χορηγήσει στα κράτη-µέλη 
της. Επίσης προσπαθεί να βελτιώσει της συνθήκες εµπορίου ώστε να ωθήσει της 
εξαγωγές της Ε.Ε. Τέλος θα µειώσει τις τιµές των αγαθών πρώτης ανάγκης για να 
µπορούν να τρέφονται περισσότεροι άνθρωπο και να µειωθεί η φτώχεια. Καθώς 
επίσης µέσα από τις προβλέψεις που κάνει για το µέλλον πιστεύει να βγει η Ε.Ε. από 
την κρίση και να υπάρξει ένα καλύτερο και πιο ανταγωνιστικό µέλλον µε την πολιτική 
συνοχής που προσπαθεί να επιδείξει. 

Όσο αφορά τα αριθµητικά ποσά σύµφωνα µε τις προβλέψει της Ε.Ε. κάποια 
διορθώνονται και κάποια µένουν στάσιµα. Αρχικά ο ρυθµός ανάπτυξης της Ε.Ε. το 
2012 µένει στάσιµη ενώ το 2013 αρχίζει σταδιακά να αυξάνεται αλλά πολύ λίγο. Το 
δηµόσιο έλλειµµα σύµφωνα µε τις προβλέψεις το 2012 θα διαµορφωθεί στο 4,2% για 
την Ε.Ε. ενώ στην Ελλάδα θα φτάσει στο 7,6%. Το δηµόσιο χρέος σύµφωνα µε την 
Επιτροπή θα αυξηθεί, το 2011 ήταν στο 81,8% του ΑΕΠ και το 2012 θα φτάσει στο 
83,3% του ΑΕΠ στην Ε.Ε. Ενώ στην Ελλάδα το δηµόσιο χρέος ήταν στο 150,2% του 
ΑΕΠ το 2011 ενώ του 2012 προβλέπεται να φτάσει στο 156% του ΑΕΠ.  

Το σοβαρότερο πρόβληµα είναι η ανεργία που ο δείκτης της όσο πάει αυξάνεται για 
την Ε.Ε. το 2012 αναµένεται να φτάσει στο 9,8% ενώ το 2012 θα µειωθεί  λίγο στο 
9,6%. Η Ελλάδα από την άλλη έχει µεγάλο ρυθµό αύξησης της ανεργίας, το 2012 
προβλέπεται να φτάσει στο 18% του πληθυσµού ενώ το 2011 ήταν περίπου στο 
15%.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Σε αυτό το κεφάλαιο θα αναφερθούν η επιχειρηµατικότητα και η οικονοµική ανάπτυξη 
στην πραγµατική οικονοµία. Μέσα από την συλλογή ερευνών θα παρουσιαστούν 
µελέτες και έρευνες που έχουν γίνει από δηµόσιους φορείς όπως του ΙΟΒΕ52 και του 
GEM53. Αυτοί οι οργανισµοί µελετούν και διατυπώνουν την πραγµατική εικόνα της 
οικονοµίας γενικά, αλλά ασχολούνται ιδιαίτερα µε την επιχειρηµατικότητα για τους 
δείκτες της και της λειτουργίες της. Μέσο της οικονοµικής κρίσης που διανύει η 
παγκόσµια οικονοµία το κεφάλαιο επιχειρηµατικότητα έχει αποκτήσει µεγάλο 
ενδιαφέρον έτσι µελετάτε πάρα πολύ και διατυπώνεται τι το επηρεάζει ή τι το ευνοεί. 
Οι δείκτες που χρησιµοποιούνται για την έρευνα είναι για την επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων που θα αναλυθεί η έννοια και τα ποσοστά που υπάρχουν στην 
Ελλάδα. 

Έπειτα θα αναφερθούν οι δείκτες καινοτοµίας που έχει γίνει µελέτη και έχουν εκδοθεί 
στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις 27 χώρες της Ε.Ε. Αυτή η Επιτροπή 
έχει συγκέντρωση 25 δείκτες σε << πίνακα αποτελεσµάτων της Ένωσης 
καινοτοµίας>> που δείχνει αναλυτικά όλα τα ποσοστά των δεικτών για κάθε χώρα. 
Επίσης θα µελετηθεί και µια άλλη έρευνα που έχει εκδώσει ο ΟΟΣΑ και αφορά 
βασικούς δείκτες επιχειρηµατικότητας. Αυτοί η έκθεση ονοµάζεται << 
επιχειρηµατικότητα µε µια µατιά 2011>>. Τέλος θα γίνει αναφορά και στις ΜΜΕ που 
βρίσκονται στην Ελλάδα και πως µπορούν να κρατηθούν µέσα από την οικονοµική 
κρίση. 

Πιο γενικά θα αναφερθούν οι έρευνες που έχουν γίνει και τα ποσοστά που έχουν 
διαµορφωθεί. Ώστε να µελετηθεί η στάση της Ελλάδας στην επιχειρηµατικότητα και 
σε ποια θέση βρίσκονται οι Έλληνες επιχειρηµατίες που είτε θέλουν να ιδρύσουν µια 
νέα επιχείρηση, είτε θέλουν να καινοτοµήσουν, είτε να αναπτύξουν την ήδη 
υπάρχουσα. Η σύγκριση φυσικά γίνεται και µε άλλες χώρες της Ε.Ε. και µε το µέσο 

                                                 
52Internet sites:  http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=46 
53 Internet sites: http://www.gemconsortium.org/ 
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όρο της Ε.Ε. Εποµένως θα τοποθετηθεί µε άριστο τρόπο η υπάρχουσα κατάσταση 
της χώρας στο τοµέα της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. 

5.1 ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Οι βασικοί δείκτες µέτρησης της επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε το GEM είναι το 
επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Οι δείκτες έχουν δύο κατηγορίες 
ατόµων τους επίδοξους επιχειρηµατίες είναι αυτοί που έχουν αρχίσει κάποιες 
ενέργειες για να στήσουν µια επιχείρηση, και οι άλλοι είναι οι νέοι επιχειρηµατίες που 
έχουν ήδη ξεκινήσει την επιχείρηση και δουλεύουν. Σύµφωνα από µελέτες του GEM 
για Τρίτη συνεχόµενη χρονιά δηλαδή 2008-2010 οι χώρες που στηρίζονται στην 
καινοτοµία έχουν χαµηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ενώ το αντίθετο ισχύει 
για τις άλλες χώρες.  

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ στην έκθεση54 του για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 
2010-2011 επισηµαίνει ότι <<η σχέση µεταξύ του επιπέδου οικονοµικής ανάπτυξης 
µιας χώρας και του δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων µπορεί να αναλυθεί 
ως εξής: οι αναπτυσσόµενες χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα 
χαρακτηρίζονται από την ύπαρξη πολλών πολύ µικρών επιχειρήσεων, υψηλό ρυθµό 
γεννήσεων/ θανάτων επιχειρήσεων, άρα και υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών 
σταδίων. Όσο το βιοτικό επίπεδο αυτών των χωρών βελτιώνεται και αυτές 
αναπτύσσονται, αποκτούν ταυτόχρονα χαρακτηριστικά πιο αναπτυγµένων 
οικονοµιών. Σταδιακά, ο ρόλος των µεγαλύτερων και πιο καθιερωµένων 
επιχειρηµατικών µονάδων γίνεται σηµαντικότερος λόγω τον βελτιωµένων οικονοµιών 
κλίµακας και έτσι αυτές οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να καλύψουν µε µεγαλύτερη 
επιτυχία την αυξανόµενη ζήτηση>> σελ. 22. 

Μέσω της ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε αυτές τις χώρες έχουν χαµηλά επίπεδα 
επιχειρηµατικότητας. Εποµένως µέσω της ανάπτυξης θα υπάρξει µετάβαση σε 
υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Φυσικά αυτό δεν συµβαίνει σε όλες τις χώρες και έτσι το 
φαινόµενο αυτό ερµηνεύεται µε διαφορετικούς τρόπους. 

Λόγω της δηµοσιονοµικής κρίσης της Ελλάδας οι δείκτες της χώρας για το 2010 
έχουν φτάσει στα χαµηλότερα ποσοστά της πενταετίας. Η επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων για τους επίδοξους επιχειρηµατίες αποτελεί την κύρια αιτία πτώσης 
στο 2% έναντι του 4,5% το 2009. Από τον Ιούνιο του 2010 υπάρχει µεγάλη τάση 
εξόδου των επιχειρήσεων από την αγορά. Μόνο το 14,4% των ατόµων 18-64 ετών 
είχαν το 2010 την πρόθεση για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας που το 
αντίστοιχο ποσοστό το 2009 ήταν στο 17,2%. Αυτό το φαινόµενο είναι πολύ 
παράξενο γιατί οι άνθρωποι στην περίοδο κρίσης βρίσκουν καταφύγιο στην 
αυτοαπασχόληση. 

Οι επιπτώσεις της κρίσης είχαν σαν αποτέλεσµα και την έξοδο πολλών 
επιχειρηµατιών από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ο δείκτης αυτός έχει ανοδική 
πορεία από το 2008. Στην Ελλάδα ο δείκτης ήταν στο 71,9% ενώ ο µέσος όρος για 
την Ευρώπη ήταν στο 32% το πρόβληµα που αντιµετώπιζαν ήταν η µη κερδοφορία 

                                                 
54 Βλ. Ιωαννίδης Σ.& Χατζηχρήστου Σ.,(2012). «Επιχειρηµατικότητα στην Ελλαδα 2010-2011 η 
«Μικρή» Επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης» Εκδόσεις Ίδρυµα Οικονοµικών και 
Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) σελ 22 
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της επιχείρησης. Έπειτα λίγο πιο αυξηµένος είναι ο λόγος έλλειψης χρηµατοδότησης 
και ο λόγος συνταξιοδότηση που στην Ελλάδα πάλι συναντούν µεγαλύτερα ποσοστά 
από τις άλλες χώρες. Αν και το 2010 δηµιουργήθηκε ο Μηχανισµός Στήριξης αλλά 
κάποιες επιχειρήσεις δεν µπόρεσαν να επιβιώσουν.  

Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι η επιχειρηµατική ευκαιρία και η 
επιχειρηµατική ανάγκη. Το 2010 µόνο το 1,5% του πληθυσµού 18-64 ετών έχει ως 
βασικό κίνητρο την επιχειρηµατική ανάγκη έναντι το 2009 ήταν στο 2,3%. Αυτός ο 
δείκτης επηρεάζεται από το δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Το 2010 το 
ποσοστό επιχειρηµατικής ευκαιρίας ήταν στο 38,6% για την επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων ενώ για την επιχειρηµατικότητα ανάγκης ήταν στο 27,4%. Αυτό το 
φαινόµενο το προκαλεί η οικονοµική κρίση και κάποιοι επαγγελµατίες έλκονται από 
τις επαγγελµατικές ευκαιρίες που έχει φέρει αυτή η κατάσταση. 

Όσο αφορά τους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων η επιχειρηµατικότητα ανάγκης55 
αυξάνεται από το 2009 που ήταν στο 26% το 2010 στο 27,4%. Ενώ η 
επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας µειώνεται από το 2009 ήταν στο 26,8% το 2010 έφτασε 
στο 18,6%. Αυτά προκύπτουν από το κλίµα αβεβαιότητας που επικρατή στην 
Ελλάδα λόγο της κρίσης οι επιχειρηµατίες δεν επενδύουν πια. 

Αν και η εποχή που διανύει η Ελλάδα δεν είναι και η καλύτερη υπάρχει ανάγκη 
ανάπτυξης κάθε είδους επιχειρηµατικότητας. ∆ηλαδή θα συµβάλλει σηµαντικά στην 
εγχώρια οικονοµία, στην προώθηση επιχειρήσεων που καινοτοµούν, που έχουν 
γνώσεις και που είναι ανταγωνιστικές σε εθνικό επίπεδο. Εδώ το GEM  ερευνά αυτές 
τις περιπτώσεις και τα χαρακτηριστικά των νέων εγχειρηµάτων. Σύµφωνα µε τους 
κλάδους έχει µια πολύ µικρή αύξηση το 2010 στο 1,9% και το 2009 που ήταν στο 
1,8%. Μεγάλη αύξηση παρατηρείται στις υπηρεσίες προς επιχειρήσεις που το 2009 
ήταν στο 15,2% ενώ το 2010 διαµορφώθηκε στο 28,1% αυτό έχει θετική εξέλιξη γιατί 
οι επιχειρήσεις µπορούν να επηρεάσουν την προστιθέµενη αξία και την καινοτοµία 
ώστε να είναι περιζήτητοι στην εγχώρια οικονοµία. Όµως οι µεταποιητικές 
επιχειρήσεις έχουν µεγάλη πτώση το 2009 ήταν στο 36,5% ενώ το 2010 ήταν στο 
23,7% επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2008 που ήταν στο 23,2%. Αυτές οι 
αυξοµειώσεις δεν µπορούν να αποδώσουν ένα ασφαλές συµπέρασµα, αυτό µόνο 
που διατυπώνουν είναι οι κρίσεις χρέους που διέπεται η Ελλάδα και επιδρούν 
αρνητικά στην γενικότερη οικονοµία της χώρας. 

Εκτός από τα ποσοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν στις πιο πάνω 
παραγράφους υπάρχουν και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας 
αρχικών σταδίων. ∆ηλαδή µέσα από την έρευνα του GEM ποιοτικά χαρακτηριστικά 
ευνοούν τις προσδοκίες που έχουν ως µέσω της οικονοµικής ανάπτυξης. Αρχικά 
υπάρχουν οι προοπτικές δηµιουργίας νέων θέσεων εργασίας που µπορούν να 
προσφέρουν οι επιχειρήσεις αρχικών σταδίων. Στην Ελλάδα οι προοπτικές για 20 
θέσεις εργασίας το 2008 ήταν 9,9% ενώ το 2009 δεν υπήρχαν ήταν µηδενικό το 
ποσοστό, αυτό συνέβη µε την κορύφωση της κρίσης και την υπογραφεί του πρώτου 
µνηµονίου, ενώ το 2010 αυξήθηκε στο 4,4%. Αντίθετα στις λιγότερες θέσεις εργασίας 
(6 έως 9) το 2009 έπεσε το ποσοστό στο 7,4% ενώ το 2008 και το 2010 κυµαινόταν 
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στα ίδια επίπεδα ( 2008 ήταν 13,8% και 2010 ήταν 13,3%). Γενικά η Ελλάδα σε 
σύγκριση µε τις άλλες χώρες του GEM στις προοπτικές απασχόλησης για 20 θέσεις 
εργασίας βρίσκεται στις τελευταίες θέση µε 2,8% για την τριετία 2008-2010 ενώ ο 
γενικός µέσος όρος είναι 8,8%. Αντίθετα για τις θέσεις εργασίας από 5 έως 19 άτοµα 
το ποσοστό είναι πιο υψηλό στο 19,6% αλλά πάλι σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες 
είναι στις τελευταίες θέσεις.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.1 Προοπτικές απασχόλησης στα νέα  εγχειρήµατα στην Ελλάδα 

 Προοπτικές απασχόλησης 
τουλάχιστον 20 θέσεις 
εργασίας  

Προοπτικές απασχόλησης 
6 έως 19 θέσεις εργασίας  

2007 2,9 19,9 

2008 9,9 13,8 

2009 0,0 7,4 

2010 4,4 13,3 

Πηγή: ΙΟΒΕ Επεξεργασία στοιχείων GEM  

Ένα άλλο ποιοτικό χαρακτηριστικό56 είναι ο βαθµός καινοτοµίας προϊόντος ένα πολύ 
σηµαντικό κοµµάτι που θα γίνει πιο εκτενείς αναφορά πιο κάτω. Όµως τα στοιχεία 
δεν είναι τόσο ικανοποιητικά γιατί µόνο το 13% των επιχειρήσεων αρχικών σταδίων 
προσφέρει εντελώς νέα προϊόντα ή υπηρεσίες. Στην Ελλάδα η καινοτοµία υστερεί 
πολύ και καταγράφεται µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων που δεν καινοτοµεί.  

Επίσης είναι πολύ σηµαντικό η ένταση του ανταγωνισµού. Οι επιχειρήσεις αρχικών 
σταδίων για να εισέρθουν στην αγορά έχουν αρκετούς ανταγωνιστές, ελάχιστες είναι 
αυτές οι επιχειρήσεις που διαµορφώνουν µια νέα αγορά χωρίς ανταγωνιστές. Η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη χαµηλότερη θέσει στις καινοτόµες οικονοµίες µε 
ποσοστό 7,2% το 2009. Αντιθέτως το 55% των επιχειρήσεων εισέρχεται σε αγορά µε 
πολλούς ανταγωνιστές. Η καινοτοµία στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 
σύµφωνα µε έρευνες του GEM κατατάσσει την Ελλάδα στην πέµπτη θέση που 
σηµαίνει ότι είναι πολύ ενθαρρυντικό για την χώρα. 

Έπειτα είναι ο βαθµός εξωστρέφειας που είναι εξίσου σηµαντικό και µετράει τον 
εξαγωγικό προσανατολισµό των εγχώριων επιχειρήσεων. Η Ελλάδα υστερεί πολύ σε 
αυτόν τον τοµέα από έρευνες που γίνονται το 2010 είχε 49,3% µόνο εγχώριους 
πελάτες ενώ εξωτερικούς µόνο 4,8% και για το 2009 το ποσοστό δεν ξεπερνούσε το 
6,6%. Σε σχέση µε τις αναπτυσσόµενες χώρες οι αποκλίσεις είναι µεγάλες που έχουν 
σαφώς µεγαλύτερα ποσοστά από την Ελλάδα αυτό συµβαίνει από την κακή 
οργάνωση των επιχειρήσεων και την νοµοθεσία της χώρας. 

Τέλος είναι το επίπεδο της τεχνολογίας που εδώ είναι αυξηµένο για τις επιχειρήσεις 
αρχικών σταδίων. Έτσι στην Ελλάδα το 2009 µόνο το 10% χρησιµοποιούσε 
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τεχνολογία ενώ το 2008 το 22%. Για το 2010 αυτές οι επιχειρήσεις που 
χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες ήταν στο 34,7% ενώ αυτές που χρησιµοποιούσαν 
και νέες τεχνολογίες ήταν στο 10,6%. Εποµένως φαίνεται ότι µέσα από τις νέες 
τεχνολογίες υπάρχει εκσυγχρονισµός των εγχώριων επιχειρήσεων που είναι θετικό 
βήµα για την Ελλάδα και η θέση που έχει λάβει µε τις άλλες χώρες είναι 
ικανοποιητική. 

Η εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι πολύ εµφανές στις µέρες µας. 
Στην Ελλάδα αυξήθηκε η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων το 2009 
ήταν στο 34% ενώ το 2010 διαµορφώθηκε στο 34,9%. Κάθε έρευνα που γίνεται για 
την γυναικεία επιχειρηµατικότητα συγκρίνεται µε τους άντρες επιχειρηµατίες. Το 
βασικό κίνητρο εισόδου των γυναικών είναι η επιχειρηµατική ανάγκη ενώ στους 
άντρες είναι η επιχειρηµατική ευκαιρία. Η θέσει της Ελλάδας στην γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα βρίσκεται σε µια πολύ ικανοποιητική θέση. Η κρίση που υπάρχει 
διογκώνει το κίνητρο της ανάγκης και της ευκαιρίας στην γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα. 

Βάση της έρευνας του GEM  για το προφίλ του επιχειρηµατία αρχικών σταδίων 
κατάληξε σε κάποια αποτελέσµατα που αφορά την γυναικεία και αντρική 
επιχειρηµατικότητα. Η ηλικία µεταβλήθηκε από το 2009 ήταν 35-44 ετών και για 
άντρες και για γυναίκες το 2010 έγινε 45-54 ετών µε ποσοστά για γυναίκες είναι 
38,9% και για άντρες 33%. Έπειτα η εκπαίδευση, οι γυναίκες είναι στο 52,6% για 
σπουδές µετά το λύκειο και οι άντρες είναι στο 37%. Στις µεταπτυχιακές σπουδές οι 
γυναίκες είναι στο 2,6% και οι άντρες είναι στο 5,9%. Η δικτύωση πάλι οι γυναίκες 
έχουν πιο µικρό ποσοστό από τους άντρες γιατί δεν πιστεύουν στην στις ικανότητες 
τους (για γυναίκες 43,2% και για άντρες 68,1% για το 2010). Οι γυναίκες 
δραστηριοποιούνται σε κλάδους µεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Επίσης οι γυναίκες 
επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων ασχολούνται περισσότερο από τους άντρες σε 
προϊόντα ή υπηρεσίες µε άµεσο αποδέκτη τον καταναλωτή δηλαδή τα ποσοστά για 
τις γυναίκες το 2010 ‘ήταν 65% ενώ για τους άντρες 36,2%. Τέλος η καινοτοµία για 
τις γυναίκες είναι στο 16,2% που δηλώνουν ότι το προϊόν είναι καινούργιο και για 
τους άντρες είναι στο 11,6%, οι µισές γυναίκες µπαίνουν στην αγορά χωρίς 
ανταγωνιστές ενώ στους άντρες είναι 42%. 

Επίσης υπάρχουν και προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την 
επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων και αυτοί διερευνήθηκαν από το GEM. Αρχικά ο 
παράγοντας που παίζει ρόλο σηµαντικό είναι η συναναστροφή του ατόµου µε 
κάποιους επιχειρηµατίες πριν αρχίσουν οι ίδιοι την επιχειρηµατικής τους 
δραστηριότητα, στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι µεγαλύτερα από τις άλλες χώρες 
(2009 ήταν στο 60% ενώ το 2010 στο 59,4%). 

Ένας πολύ σηµαντικό είναι ο παράγοντας επιχειρηµατικών ευκαιριών57 που έχει 
σχέση µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. Έτσι η Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες 
χώρες βρίσκεται σε πολύ χαµηλή θέσει. Οι έλληνες εµφανίζουν υψηλά ποσοστά 
γνώσεις και ικανότητας σε σχέση µε τις χώρες του  GEM. Αυτός ο σηµαντικός 
παράγοντας έχει ως ποσοστά στην Ελλάδα για το 2010 έχει 52,2% που έχουν τις 
                                                 
57 Internet sites: http://www.anko-eunet.gr/articles/el/News/atpage/1/readabout/i-mikri-
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γνώσεις και τα προσόντα για την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Τέλος 
ο παράγοντας που οι έλληνες κατέχουν την πρώτη θέσει είναι ο φόβος της αποτυχίας 
που το 2010 το ποσοστό ήταν στο 50,9% ,αυτό είναι παράδοξο φαινόµενο γιατί ενώ 
υπάρχουν µεγάλα ποσοστά αυτοπεποιθήσεις για γνώσεις και ικανότητες ταυτόχρονα 
υπάρχει έντονο το αίσθηµα του φόβου αποτυχίας. Φυσικά υπάρχουν και πολιτισµικοί 
παράγοντες που το επηρεάζουν αλλά αυτά διαµορφώνονται από το κλίµα που 
επικρατεί σε κάθε χώρα. 

5.2 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

5.2.1 ∆ΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

Έχουν διεξαχθεί αρκετές µελέτες σύγκρισης των Ευρωπαϊκών Χωρών και άλλων 
Βαλκανικών για την καινοτοµία της επιχειρηµατικότητας. Όµως µε την κρίση που 
διέρχεται η παγκόσµια οικονοµία τα στοιχεί δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Παρά τις 
θετικές εξελίξεις για την Έρευνα και Καινοτοµία σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη δεν 
µπόρεσε να ανταγωνιστή την ΗΠΑ και την Ιαπωνία σε αυτόν τον τοµέα. Αυτά 
προκύπτουν από την έκθεση  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι << ο πίνακας 
αποτελεσµάτων της Ένωσης καινοτοµίας>> του 2011 (Innovation Scoreboard 
2011)58 θα αναφερθούν πιο πολλά στοιχεία παρακάτω. 

Αρχικά µε βάση τους δείκτες καινοτοµίας τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. χωρίζονται σε 
τέσσερις (4) οµάδες. Αρχικά η πρώτη οµάδα είναι οι <<ηγέτες της καινοτοµίας>> που 
ανήκουν οι χώρες ∆ανία, Φιλανδία, Γερµανία και Σουηδία. Το επόµενο 
χαρακτηρίζεται ως <<οπαδοί της καινοτοµίας>> και είναι οι χώρες Αυστρία, Βέλγιο, 
Κύπρος, Εσθονία, Γαλλία, Ιρλανδία και Λουξεµβούργο. Έπειτα είναι η <<µέτρια 
νεωτεριστές>> εκεί κατατάσσονται Ελλάδα, Τσεχία, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα και 
Πολωνία. Τέλος είναι η <<µέτρια καινοτόµο>> που είναι οι χώρες τις Βουλγαρίας, 
Λετονίας, Λιθουανίας και Ρουµανίας. Η απόδοση των χωρών αυτών πάει µε αυξητικό 
ρυθµό, στην πρώτη κατηγορία ήταν αυτές που οι δείκτες τους ήταν πολύ πιο πάνω 
από το µέσο όρο των 27 κρατών-µελών της Ε.Ε. και συνεχίζει µε τον ρυθµό στις 
επόµενες κατηγορίες. 

Μέσα από έρευνες για την διάσταση της καινοτοµίας η πρώτη οµάδα δηλαδή οι 
ηγέτες της καινοτοµίας κυριαρχούν στις επενδύσεις ενώ υστερούν στο ανθρώπινο 
δυναµικό, στις χρηµατοδοτήσεις και στην σχέση επιχειρηµατικότητας και οικονοµικές 
επιπτώσεις. Οι οπαδοί της καινοτοµίας είναι σε ικανοποιητικά επίπεδα στο σύστηµα 
έρευνας και τις διασυνδέσεις και επιχειρηµατικότητα. Η µέτρια καινοτοµία είναι και 
αυτή καλή στην καινοτοµία όµως υστερεί στον ανθρώπινο παράγοντα. 

Αυτοί οι δείκτες στοχεύουν στην καλύτερη ερµηνεία της καινοτοµίας59 ώστε να γίνουν 
γνωστές οι αδυναµίες και οι ευκαιρίες που µπορεί να υπάρξουν. Σε αυτή την έρευνα 
θα επικεντρωθεί στην Ελλάδα που θα αναλυθούν σε ποιους δείκτες υστερεί και σε 
ποιους πάει καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο η έκθεση δίνει ένα έναυσµα στις χώρες 
                                                 
58
Βλ. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology 

(2012). « Innovation Union Scoreboard 2011 The Innovation Union’s performance scoreboard 
for Research and Innovation» Εκδόσεις INNO METRICS σελ 8    
59 Internet site: http://www.epixeiro.gr/ 
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της Ε.Ε. να βελτιώσουν την εικόνα τους και προς τα έξω αλλά να δώσουν κίνητρα και 
προνόµια ώστε να αυξηθεί η καινοτοµία. Ειδικότερος στην Ελλάδα που παρατηρείται 
ότι κάποιοι δείκτες βρίσκονται κάτω από το µέσο όρο της Ε.Ε.  

Πιο ειδικά για την Ελλάδα θα αναφερθούν οι σηµαντικότεροι δείκτες. Αρχικά 
υπάρχουν δείκτες που αναδεικνύουν το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων. Τα 
επίπεδα γενικά της εκπαίδευσης είναι καλά φυσικά εννοεί τα επίπεδα εκπαίδευσης 
που βρίσκεται το ανθρώπινο δυναµικό της κάθε επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα οι νέοι µε 
διδακτορικό δίπλωµα σε ηλικία 25-34 ετών είναι πολύ µικρό το ποσοστό περίπου στο 
0,7% του πληθυσµού, πολύ µικρότερο από το µέσο όρο της Ευρώπης που είναι στη 
1,5%. Επίσης χαµηλοί είναι και οι δείκτες των ατόµων που έχουν τελειώσει την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ηλικία 30-34 ετών σε ποσοστό 29% ενώ ο µέσος όρος 
της Ε.Ε. είναι 33,6%. Μόνο στους δείκτες των νέων που έχουν ανώτερη 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση σε ηλικία 20-24 ετών είναι πιο αυξηµένος ο µέσος όρος 
από την Ευρώπη (στην Ελλάδα είναι 84% ενώ στην Ε.Ε. είναι 80%). 

Επόµενη κατηγορία έχει να κάνει µε τις επιστηµονικές συνεργασίες. Βασικά στις 
διεθνείς επιστηµονικές συνεργασίες η Ελλάδα βρίσκεται λίγο πιο πάνω από το µέσο 
όρο της Ε.Ε. δηλαδή η Ελλάδα έχει ποσοστό περίπου 6% ενώ η Ε.Ε. έχει περίπου 
5%. Ο επόµενος δείκτης είναι λίγο καλύτερος από τον άλλο και αφορά τις κορυφαίες 
επιστηµονικές δηµοσιεύσεις που αναφέρουν συχνότερες εκδόσεις το ποσοστό στην 
Ελλάδα είναι στο 6% ενώ στην Ε.Ε µόλις στο 2%. 

Σηµαντικό ρόλο παίζει ο τοµέας Έρευνας και Ανάπτυξης η Ελλάδα βρίσκεται κοντά 
στο µέσο όρο της Ε.Ε. Στον δείκτη για δαπάνες στην Ε&Α προς το δηµόσιο τοµέα η 
Ελλάδα βρίσκεται στο 2% πολύ χαµηλό ενώ η Ε.Ε. είναι στο διπλάσιο δηλαδή στο 
4%. Ο δείκτης για τα επιχειρηµατικά κεφάλαια στην Ελλάδα είναι σχεδόν µηδενικός 
ως προς το ΑΕΠ. Αυτό συµβαίνει γιατί η Ελλάδα δεν διαθέτει αρκετές µεγάλες 
επιχειρήσεις ώστε να επενδύουν κεφάλαια επιχειρηµατικού κινδύνου. Αλλά γενικά 
στην Ευρώπη το ποσοστό είναι χαµηλό και µόνο µερικές χώρες είναι ανεβασµένες. 
Όµως ο ρυθµός αύξησης των επιχειρηµατικών κεφαλαίων όσο περνά ο καιρός 
αυξάνεται γιατί όρχησαν να ενισχύουν επιχειρηµατικά τις ΜΜΕ.    

Συνεχίζοντας στον τοµέα της Ε&Α οι δαπάνες που κάνουν οι επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα είναι µόλις το 0,25% του ΑΕΠ ενώ υπάρχει διαφορά από το Ευρωπαϊκό µέσο 
όρο που είναι στο 1,25%. Υπάρχει µια µεγάλη απόκλιση της Ελλάδας µε την Ε.Ε. 
Ένας άλλος δείκτης είναι η µη δαπάνες σε Ε&Α της καινοτοµίας στο συνολικό κύκλο 
εργασιών δηλαδή είναι οι δαπάνες καινοτοµίας όπως επενδύσεις σε εξοπλισµό και 
µηχανήµατα, σε απόκτηση διπλώµατος ευρεσιτεχνίας πιο γενικά δεν περιλαµβάνει 
δαπάνες για την Ε&Α. Σε αυτό το τοµέα η Ελλάδα βρίσκεται πιο κάτω από το µέσο 
όρο της Ε.Ε. δηλαδή η Ελλάδα είναι στο 0,75% ενώ η Ε.Ε στο 0,70%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.2 Τα επιχειρηµατικά κεφάλαια (% του ΑΕΠ) 
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Πηγή: European Innovation Scoreboard 

Οι ΜΜΕ έχουν αρκετές ιδιοµορφίες που αξίζει να διερευνηθούν αφού καταλαµβάνουν 
ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων σε κάθε κράτος. Ο δείκτης είναι η καινοτοµία 
των ΜΜΕ σε σπίτι ως προς το ΑΕΠ, για την Ελλάδα το ποσοστό είναι στο 33% του 
ΑΕΠ και για την Ε.Ε. στο 30% του ΑΕΠ. Ένας άλλος δείκτης είναι οι καινοτοµίες των 
ΜΜΕ  που συνεργάζονται µε άλλες επιχειρήσεις ή οργανισµούς για τη µεταφορά 
γνώσεις και έρευνας. Η Ελλάδα είναι πολύ ψηλά σε ποσοστό 15% του ΑΕΠ ενώ η 
Ευρώπη είναι στο 11% του ΑΕΠ. Ο επόµενος δείκτης είναι ο δηµόσιος-ιδιωτικός 
φορέας επιστηµονική συνεργασία που δηµοσιεύονται. Αυτός ο δείκτης µετρά τις 
διασυνδέσεις έρευνας και την συνεργασία που έχουν ερευνητές τους δηµοσίου και 
ερευνητές ιδιωτικού τοµέα µε αποτέλεσµα την ακαδηµαϊκή δηµοσίευση. ∆εν 
υπάρχουν πολλά στοιχεία για αυτόν τον δείκτη, σύµφωνα µε την έρευνα το ποσοστό 
της Ελλάδας είναι στο 4,4% ενώ η Ευρώπη είναι σε πολύ µικρότερο ποσοστό σχεδόν 
µηδαµινό.     

Η κατηγορία είναι για τα διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και τα εµπορικά σήµατα. Γενικά η 
Ελλάδα δεν είναι κοντά στο Ευρωπαϊκό µέσο όρο. Ο δείκτης αίτησης για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας σε ποσοστό του ΑΕΠ. Αυτός ο δείκτης µετράει τον αριθµό της συνθήκη 
συνεργασίας ευρεσιτεχνίας που σε µεγάλο ποσοστό υπάρχουν προβλήµατα 
µεροληψίας για αυτούς που καταθέτουν αιτήσεις για διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. Η 
Ελλάδα και πολλές άλλες χώρες βρίσκονται κάτω τις µίας αίτησης για δίπλωµα 
ευρεσιτεχνίας. Ένας άλλος δείκτης είναι τα κοινοτικά σήµατα που παρέχει στον 
δικαιούχο το δικαίωµα εφαρµογής σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. Ο ρυθµός αύξησης 
των εµπορικών σηµάτων είναι σε υπανάπτυχτες χώρες ενώ οι ρυθµοί αύξησης της 
Ελλάδας είναι πολύ µικρότεροι του Ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

Γίνεται πάλι αναφορά για τις ΜΜΕ που η Ελλάδα έχει ανεβασµένα ποσοστά από τις 
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Στον δείκτη ΜΜΕ στην εισαγωγή καινοτοµικών προϊόντων 
ή διαδικασιών µετρά τον ρυθµό ανάπτυξης της εισαγωγής καινοτόµων προϊόντων και 
διαδικασιών στις ΜΜΕ. Στην Ελλάδα το ποσοστό βρίσκεται στο 37% ενώ στην Ε.Ε. 
περίπου το 35% υπάρχουν και χώρες που βρίσκονται και κάτω του 20. 

 Ένας άλλος δείκτης είναι οι ΜΜΕ την εισαγωγή της εµπορίας ή οργανωτικής 
καινοτοµίας εννοώντας  πολλές επιχειρήσεις στους τοµείς των υπηρεσιών να 
καταφεύγουν σε διάφορες µορφές καινοτοµίας. Η αύξηση αυτού του δείκτη είναι 
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ραγδαία στην Ελλάδα το 51% των ΜΜΕ καινοτοµεί σε οργανωτικό επίπεδο. Ο µέσος 
όρος της Ευρώπης είναι στο 40%. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5.3 ΜΜΕ η εισαγωγή εµπορίας ή οργανωτικές καινοτοµίες ως % των ΜΜΕ 

 

 

Πηγή: European Innovation Scoreboard 

Οι τελευταίοι δείκτες έχουν να κάνουν µε την γνώση και την τεχνολογία της 
καινοτοµίας. Ο δείκτης εδώ είναι η απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης 
που αντικαθιστά την Ευρωπαϊκή καινοτοµία. Η ένταση της γνώσης σε απασχόληση 
στην Ελλάδα είναι στο 11% ενώ της Ε.Ε. στο 13,5% φαίνεται ότι είναι πιο κάτω από 
πολλές χώρες που διαθέτουν γνώσεις και τις αξιοποιούν σωστά. Ο επόµενος δείκτης 
είναι η µέση και υψηλή τεχνολογία σε εξαγωγές προϊόντων που µετρά την 
τεχνολογική ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. Αυτό εξηγείται ότι µπορεί να βγουν 
αποτελέσµατα από την Ε&Α και την καινοτοµία ώστε να γίνουν εµπορικά 
εκµεταλλεύσιµα σε διεθνείς αγορά. Επίσης φαίνεται και η εξειδικεύσει του προϊόντος 
στην χώρα, δυστυχώς η Ελλάδα έχει µειωµένο ποσοστό που φτάνει στο 29% ενώ 
στην Ε.Ε. το 50%. Εδώ φαίνεται ότι η Ελλάδα δεν είναι και τόσο ανταγωνιστική ούτε 
διαθέτη ανεπτυγµένη την Ε&Α στην καινοτοµία όσο αφορά την εξαγωγή του 
προϊόντος. Όσο αφορά τον δείκτη για εξαγωγές των υπηρεσιών εκεί βρίσκεται στο 
χαµηλότερο επίπεδο που είναι το 0,8%. 

Ο τελευταίος δείκτης είναι οι πωλήσεις νέων για την αγορά και νέων για την εταιρία 
καινοτοµίας. Αυτός ο δείκτης µετρά το µερίδιο του κύκλου εργασιών για νέα ή 
βελτιωµένα προϊόντα καθώς επίσης και προϊόντα που είναι νέα µόνο για την εταιρία 
και τέλος νέα για την αγορά. Σε αυτόν τον δείκτη η Ελλάδα έχει το µεγαλύτερο 
ποσοστό από τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που φτάνει πάνω από το 25% ενώ ο 
µέσος όρος είναι 13%. 

Σύµφωνα µε προβλέψεις των Ευρωπαίων60 η Ελλάδα θα µπορέσει να αποκτήσει ένα 
ανταγωνιστικό περιβάλλον όπου θα εξασφαλίζεται η καινοτοµία και τα νέα προϊόντα. 

                                                 
60
Βλ. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology 

(2012). « Innovation Union Scoreboard 2011 The Innovation Union’s performance scoreboard 
for Research and Innovation» Εκδόσεις INNO METRICS σελ 35    
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Σύµφωνα µε την έκθεση οι ρυθµοί ανάπτυξης της Ελλάδας βρίσκονται σε µεσαία 
επίπεδα ώστε να µην υπάρχουν ακραία φαινόµενα µόνο κάνα δύο τα οποία 
ισοσκελίζουν την γενική ανάπτυξη της χώρας. Εποµένως τα δυνατά σηµεία της 
χώρας όπως και φάνηκαν από τους δείκτες που αναλύθηκαν είναι οι ανθρώπινοι 
πόροι, οι φορείς καινοτοµίας και τα προϊόντα που ήταν οι τελευταίοι δείκτες που 
αναπτύχθηκαν. Σε ενδιάµεση κατάσταση βρίσκονται τα κεφάλαια επιχειρηµατικών 
συµµετοχών που τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν, τα κοινοτικά σήµατα και οι 
πωλήσεις νέων προϊόντων. Στις χειρότερες θέσεις είναι οι δαπάνες µη τεχνολογικής 
καινοτοµίας και στην έντασης της γνώση σε εξαγωγικές υπηρεσίες (αν και οι 
τελευταίοι δείκτες έχουν µεγάλο ρυθµό αύξησης).   

5.2.2 ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

Αρχικά οι καλές πρακτικές χρησιµοποιούνται για να γίνουν πιο κατανοητικά ότι έχει 
ειπωθεί. Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται η επιχειρηµατικότητα του σήµερα και πιο 
ουσιώδες αναλύεται η καινοτοµία των προϊόντων και των υπηρεσιών. Έχουν 
αναπτυχθεί αρκετοί καινοτοµίας για να γίνει εµφανές σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η 
Ελλάδα. Εποµένως εδώ θα αναφερθούν Ελληνικές επιχειρήσεις61 που µέσα από µια 
καινοτόµο ιδέα που έγινε καινοτόµο προϊόν αναπτύχθηκαν και κέρδισαν ένα αξιόλογο 
µερίδιο αγοράς. 

Η εταιρία <<ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ>> ιδρύθηκε το 1996 από τον Γιώργο 
Κορρές. Στην αρχή ήταν ένα οµοιοπαθητικό φαρµακείο που µε τους πειραµατισµούς 
και τους σχεδιασµούς βοτάνων παρασκεύασε ένα σιρόπι για τον λαιµό από µέλι και 
γλυκάνισο. Αυτό ήταν µόνο η αρχή, η καινοτοµία της επιχείρησης ήταν να 
αντικαθιστά τα συνθετικά σκευάσµατα µε φυσικά παρασκευάσµατα που ήταν πιο 
φιλικά προς το δέρµα µε φυσικά συστατικά. Τα προϊόντα είναι φτιαγµένα από βότανα 
και φάρµακα φυσικής προέλευσης που έφτασαν στην παρασκευή φυσικών 
καλλυντικών, τα προϊόντα της εταιρίας έχουν µεγάλη ζήτηση µε τις καινοτοµικές 
διαδικασίες που ακολουθεί όπως η δηµιουργία ηλεκτρονικού καταστήµατος ώστε να 
αναπτυχθεί ακόµα περισσότερο η εταιρία και να εξυπηρετεί περισσότερους πελάτες.  

Μια άλλη εταιρία είναι ο όµιλος <<LALIZAS>> που το 1982 ξεκίνησε ως οικογενειακή 
επιχείρηση µε ιδρυτή του τον Σταύρο Λάλιζα. Ο Λάλιζας συµµετείχε στην εθνική 
οµάδα ιστιοπλοΐας και η αγορά προϊόντων ναυσιπλοΐας ήταν δυσεύρετη, έτσι ο ίδιος 
κατασκεύασε ένα δικό του σωσίβιο µε αποτέλεσµα να ζητήσουν και οι συναθλητές 
του να κατασκευάσει και άλλα. Το 1985 η εταιρία ναυταθλητικών ειδών αναπτύχθηκε 
µέσω της καινοτοµικής ιδέας ενός σωσιβίου, µε την δηµιουργικότητα, την έρευνα και 
ανάπτυξη και την καλή συνεννόηση του προσωπικού εξελίχθηκε σε διεθνείς εταιρία 
που έχει σε 15 χώρες θυγατρικές εταιρίες και πάνω από 80 χώρες εµπορική 
παρουσία. 

Η επόµενη επιχείρηση που καινοτόµησε είναι η <<ms PASCHALIS Collection>> που 
απασχολεί τρία άτοµα και δραστηριοποιείται στην πώληση δερµάτινων ειδών και σε 
επιχειρηµατικά δώρα. Όταν ιδρύθηκε η επιχείρηση εµπορευόταν µόνο είδη ταξιδιού 

                                                 
61 Βλ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, (2009). «Καινοτόµος 
Επιχειρηµατικότητα». Αθήνα σελ 66 
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όµως αυτό το κοµµάτι είχε καθοδική πορεία. Η ανάπτυξη της καινοτοµικής ιδέας 
προέκυψε λόγω της καθοδικής πορείας της εταιρίας από ένα πελάτη που ήθελε να 
αγοράσει µεγάλη ποσότητα προϊόντων του καταστήµατος για επιχειρηµατικά δώρα. 
Η ιδέα αυτή µελετήθηκε ώστε να αναγνωρίσουν τα δυνατά και αδύνατα σηµεία της 
επιχείρησης και αν προκύπτει κέρδος. Εφόσον έγινε η µελέτη και απέδιδε η 
επένδυση άρχισαν την επιχειρηµατική δραστηριότητα µε το παλαιό πελατολόγιο τους 
και µέσω του ηλεκτρονικού καταστήµατος. Για καλύτερο προγραµµατισµό της 
καινοτόµου δράσης, η επιχείρηση δηµιούργησε ένα πλάνο που περιγράφει κάθε 
κίνηση τους ώστε να το ακολουθούν για την υλοποιήσει του. Τέλος το σηµαντικότερο 
στην προώθηση της καινοτοµίας ήταν η ανάπτυξη του δικτύου µε τους πελάτες. 
Αφού ενηµερώθηκαν οι ήδη πελάτες για το καινοτόµο προϊόν σταδιακά διαµόρφωσαν 
νέο πελατολόγιο.  

Οι εκδόσεις <<ΕΥΡΑΣΙΑ>> απασχολούν πέντε άτοµα και δραστηριοποιούνται στις 
εκδόσεις και την διοργάνωση εκδηλώσεων. Οι καινοτοµικές υπηρεσίες είναι η έκδοση 
Ελλήνων συγγραφέων στο εξωτερικό, η συντηρήσει και η διαχείριση πνευµατικών 
δικαιωµάτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η αγορά και η αξιολόγηση του Ιστορικού Αρχείου 
των Ηνωµένων φωτορεπόρτερ και η παραγωγή και επιµέλεια ένθετων για 
εφηµερίδες και περιοδικά. Η ιδέα για τις καινοτόµες υπηρεσίες προέρχονται από 
εκθέσεις βιβλίων, εκδοτικούς οίκους εξωτερικού και συναντήσεις µε υψηλόβαθµα 
στελέχη άλλων επιχειρήσεων µε σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για νέα προϊόντα. 
Για να υλοποιηθεί όλη αυτή η προσπάθεια η επιχείρηση έχει κάνει ένα δίκτυο 
επιστηµών και συνεργατών και συγγραφέων της επιχείρησης αλλά και εξωτερικούς 
συνεργάτες. Αυτή η στρατηγική του εξωτερικού συνεργάτη είναι ένα µέρος της 
καινοτοµίας.  

Η επιχείρηση για να υποστηρίξει την καινοτοµία εγκατέστησε ένα Σύστηµα 
Ενδοεπιχειρησιακού Σχεδιασµού (ERP) και την εγκατάσταση ηλεκτρονικού 
καταστήµατος. Αυτά τα συστήµατα συντονίζουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης 
ώστε να αναπτυχθεί και να αναβαθµιστεί. Στην δηµιουργία του ηλεκτρονικού 
καταστήµατος συνέβαλλε το ΕΟΜΜΕΧ µε το πρόγραµµα <<∆ικτυωθείτε>> που 
γίνεται ευρέως γνωστό. Στο εσωτερικό της επιχείρησης όλοι οι εργαζόµενοι 
εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο και η επιχείρηση είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες από όλους 
τους εργαζοµένους. 

Μια ακόµα εταιρία είναι η <<BLUEVIDE>> που απασχολεί δέκα άτοµα και 
δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα ανάλογα στο χώρο 
που βρίσκεται ο κάτοχος του κινητού τηλεφώνου. Η ιδέα αναπτύχθηκε από δύο 
φοιτητές πληροφορικής στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και είχε σκοπό την ίδρυση µιας 
εταιρίας µε τεχνολογικής εξέλιξης και την εµπορία µια πλατφόρµας υπηρεσιών. Η 
αξιολόγηση της ιδέας έκριναν ότι ήταν µια καινοτόµο υπηρεσία αφού στην Ελλάδα 
δεν υπήρχε κάτι παρόµοιο και στο εξωτερικό τώρα αναπτύσσεται. Αυτό φυσικά ήταν 
το δυνατό σηµείο της επιχείρησης η πρωτοποριακή καινοτοµία αλλά το αδύνατο 
σηµείο ήταν αν γίνει αποδεκτό το προϊόν από την αγορά. Για να αναπτυχθεί η 
επιχείρηση έκαναν ένα σχεδιασµό που είχαν ως στόχο την ανάπτυξη της 
πλατφόρµας στο µέλλον και για κάποιες άλλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Για 
να αποκτήσει πελατολόγιο η επιχείρηση χρησιµοποίησε το πελατολόγιο της Cytech. 
Έτσι προσέλκυσε πελάτες επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν την πλατφόρµα για να 
προωθήσουν προϊόντα στους δικούς τους πελάτες. Σήµερα η επιχείρηση έχει 



 75

βελτιώσει τις υπηρεσίες της και το ανθρώπινο δυναµικό της έχει υψηλά επίπεδα 
εκπαίδευσης ώστε να απασχολούνται στην έρευνα και ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

Η επόµενη επιχείρηση είναι η <<ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ>> που απασχολεί δώδεκα 
άτοµα και δραστηριοποιείται στα τρόφιµα και ποτά στον τοµέα παραγωγής και 
διανοµής κρασιού. ∆ιαθέτει δύο οινοποιεία στην Νεµέα και την Σαντορίνη. Η 
καινοτοµία είναι η διαδικασία παραγωγής του κρασιού δηλαδή στην ανάπτυξη µια 
ζύµης που χρησιµοποιείται για την µετατροπή του µούστου σε κρασί. Το κρασί 
αποτελεί βιολογικό προϊόν που παράλληλα εξοικονοµεί 15% του κόστους αφού δεν 
χρειάζεται προµήθεια χηµικής ζύµης. Αρχίζοντας δύο συνέταιροι την επιχείρηση από 
µικρό κεφάλαιο για να αξιολογήσουν την ιδέα τους ανέλυσαν τα δυνατά και αδύνατα 
σηµεία καθώς τις απειλές και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντος. Τα πλεονεκτήµατα 
τους ήταν η εµπειρία των ιδρυτών τους, η ειδικευµένη γνώση πάνω στην ζύµη, το 
µικρό κεφάλαιο επένδυσης και η στήριξη του ΕΟΜΜΕΧ. Φυσικά για να γίνει πρακτική 
εφαρµογή της ιδέας χρειάστηκαν την βοήθεια ενός εξειδικευµένου συµβούλου και 
επιστήµονες από το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε όλα τα στάδια 
παραγωγής κρασιού. Σήµερα οι ιδρυτές εργάζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής 
κρασιού, προσπαθούν να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και συνεργατικό πνεύµα µεταξύ 
των εργαζοµένων που αυτό δεν γίνεται πάντα εφικτό γιατί µια τέτοια επιχείρηση που 
διαθέτει πολλά τµήµατα συνήθως συγκρούονται οι προτεραιότητες τους.  

Υπάρχουν επιχειρήσεις που καινοτοµούν όχι απαραίτητα για το µεγαλύτερο κέρδος 
αλλά για την προστασία του περιβάλλοντος62. Αρχικά µια εταιρία είναι η 
<<APIVITA>>  που δραστηριοποιείται στην κατασκευή φυσικών καλλυντικών. Η 
εταιρία χρησιµοποιεί ανακυκλώσιµες πρώτες ύλες στις συσκευασίες της και τα 
προϊόντα της παράγονται µε βιολογικά εκχυλίσµατα και αιθέρια έλαια.  

5.3 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΟ 2011 

Ο ΟΟΣΑ63 έκδωσε µια νέα έκθεση <<Επιχειρηµατικότητα µε µια µατιά 2011>>64 που 
αναλύει τους βασικούς δείκτες για την επιχειρηµατικότητα. Αυτή η έκθεση 
συγκεντρώνει στατιστικά στοιχεία σε παγκόσµιο επίπεδο φυσικά περιλαµβάνει και 
στοιχεία για την Ελλάδα.  Σε αυτό το µέρος του κεφαλαίου θα αναλυθούν οι βασικοί 
δείκτες επιχειρηµατικότητας σύµφωνα µε το ΟΟΣΑ για την Ελλάδα. 

Η εικόνα που παρουσιάζεται δεν είναι και πολύ ικανοποιητική. Σε πολλά σηµεία η 
Ελλάδα είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα µε βάση την παγκόσµια επιχειρηµατικότητα. 
Σκοπός της έκθεσης είναι να παρουσιάσει τους δείκτες επιχειρηµατικότητας και 
εστιάζει στην προσοχή του ώστε να αξιοποιηθούν οι ανεκµετάλλευτοι πόροι για να 
βελτιωθεί η επιχειρηµατικότητα. Τα τελευταία χρόνια η κάθε χώρα προσπαθεί να 
χαράξει µια πολιτική ώστε να γίνεται κατανοητή η σηµασία της επιχειρηµατικότητας 
και να γίνονται συµφωνίες για την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Ο 

                                                 
62 Βλ. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, (2009). « Εγχειρίδιο 
Πράσινης επιχειρηµατικότητας για µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις». Αθήνα σελ 36 
63 Internet sites: http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html  
64 Βλ. Organisation for Economic Co-Operation and Development (2011). «Entrepreneurship 
at a Glance 2011» Εκδόσεις OECDpublishing σελ 18 
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βασικός στόχος αυτής της έκδοσης είναι να αναδεικνύονται τα σηµεία που υστερεί 
κάθε χώρα ώστε να βελτιωθούν. Γιατί µέσα από την βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας επέρχεται και η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

Η Ελλάδα όµως φαίνεται ότι υστερεί σε αρκετά σηµεία όµως σε κάποια άλλα είναι 
καλύτερη. Όπως υπάρχουν πολλά εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα και την έναρξη 
νέας επιχείρησης και υπάρχουν ελάχιστα επιχειρηµατικά κεφάλαια. Αντίθετα είµαστε 
πρώτη στις µικρές επιχειρήσεις και υπάρχουν πολλοί περισσότεροι επιχειρηµατίες. 
Φυσικά αυτά αντιφάσκουν αλλά δυστυχώς έτσι συµβαίνει στην Ελλάδα θα 
αναλυθούν και σε ποσοστά για την καλύτερη κατανόηση.  

Αρχικά ο πρώτος δείκτης επιχειρηµατικότητας είναι οι επιχειρήσεις κατά κατηγορία 
µεγέθους. Μεγάλη σηµασία έχει η σχέση του πληθυσµού µε την δραστηριότητα των 
επιχειρήσεων και το µέγεθος της επιχείρησης. Η Ελλάδα το 90% των επιχειρήσεων 
απασχολούν 1-9 άτοµα. Ενώ για περισσότερα από 10 άτοµα το ποσοστό είναι κάτω 
του 10% σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2007. Η κατάσταση της Ελλάδας σε 
αυτό το δείκτη είναι τελευταία µε βάση τις 25 χώρες του ΟΟΣΑ.  

Ένας άλλος δείκτης είναι η απασχόληση κατά τάξη µεγέθους που εννοεί την 
κατανοµή της απασχόλησης µεταξύ των διαφόρων µεγεθών επιχειρήσεων. Στην 
Ελλάδα πάνω από το 40% της απασχόλησης είναι επιχειρήσεις µε λιγότερο από 10 
άτοµα. Σε επιχειρήσεις µε περισσότερα άτοµα το ποσοστό στην χώρα µας είναι πιο 
µικρό. Αυτό συµβαίνει λόγο της αύξησης των ΜΜΕ και η µη ίδρυση µεγάλων 
επιχειρήσεων λόγο των κεφαλαίων. 

Επόµενος δείκτης είναι η προστιθέµενη αξία από την τάξη µεγέθους. Αυτό ο δείκτης 
δείχνει στοιχεία του 2007 και είναι η συνεισφορά των επιχειρήσεων στο σύνολο της 
προστιθέµενης αξίας του επιχειρηµατικού τοµέα. Η προστιθέµενη αξία είναι η 
διαφορά της παραγωγής από την ενδιάµεση κατανάλωση. Εδώ θέλει να επισηµάνει 
την βελτίωση των ειδών των επιχειρήσεων που παράγουν την προστιθέµενη αξία 
στην οικονοµία. Στην Ελλάδα η προστιθέµενη αξία των επιχειρήσεων που 
απασχολούν κάτω από 10 άτοµα φτάνει στο 30% ενώ σύµφωνα µε την έρευνα του 
ΟΟΣΑ υπάρχει ποσοστό 20% για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 25 άτοµα και 
πάνω. Εποµένως είναι πολύ σηµαντική η µεγάλη επιχείρηση για την οικονοµία αφού 
ανεβάζει την προστιθέµενη αξία. 

Οι δείκτες που αναφέρονται έχουν να κάνουν µε το διοικητικό φορτίο µιας νέας 
επιχειρήσεις. Αυτό εννοεί ότι είναι οι κανονισµοί και οι ρυθµίσεις που λαµβάνονται 
από µια χώρα νοµοθετικά για την επιχειρηµατική δράση. Φυσικά όλοι οι νόµοι 
δυστυχώς στις περισσότερες χώρες επιβαρύνουν την διοίκηση της νέας επιχείρησης. 
Στην Ελλάδα ο δείκτης δείχνει ότι βρίσκεται κοντά στο 3% (ο δείκτης είναι τις 
κλίµακας 0 έως 6) υπάρχει µεγάλη διαφορά από τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ και αυτό 
δείχνει ένα από τα εµπόδια που βάζει το Ελληνικό κράτος σε νέες επιχειρήσεις. Ο 
άλλος δείκτης είναι η έναρξη µιας νέας επιχείρησης. Αυτός ο δείκτης µετράει την 
διαδικασία, τον χρόνο και το κόστος ώστε να εγγραφή ως νέα επιχείρηση. Η Ελλάδα 
εδώ διαθέτει την πρωτιά έχει το µεγαλύτερο ποσοστό από τις υπόλοιπες χώρες το 
2010 αγγίζει τα 30%. 
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Άλλοι δείκτες65 που απεικονίζουν την εικόνα της Ελλάδας  και όχι µε ευχάριστο 
τρόπο είναι τα επιχειρηµατικά κεφάλαια που αντικειµενικά δεν υπάρχουν στην 
Ελλάδα. Ο πρώτος δείκτης είναι τα επιχειρηµατικά κεφάλαια ως % του ΑΕΠ το 2009 
που εκφράζουν ένα τύπο χρηµατοδότησης που είναι σηµαντικό για νέες επιχειρήσεις 
και βοηθάει στην καινοτοµία και την οικονοµική ανάπτυξη είτε να δοθούν 
επιχειρηµατικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις για επενδύσεις. Όµως ο δείκτης της 
Ελλάδας για νέες επιχειρήσεις είναι σχεδόν στο µηδέν και άλλου είδους 
επιχειρηµατικά κεφάλαια είναι στο 0,01%. Ο άλλος δείκτης έχει να κάνει µε τα 
επιχειρηµατικά κεφάλαια και τα κεφάλαια ανάπτυξης ως % του ΑΕΠ 2009. Που αυτό 
είναι οι επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν και βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης να 
υποστηριχτούν από επιχειρηµατικά κεφάλαια, όµως η Ελλάδα δεν έχει αναλάβει 
κάποια τέτοια πρωτοβουλία ώστε ο δείκτης να κινείται στο µηδέν το 2009. 

Οι τελευταίοι δείκτες είναι η γενικότεροι εικόνα των επιχειρηµατιών για το 2010. Η 
έρευνα του ΟΟΣΑ έγινε µέσω ερωτηµατολογίων. Ο δείκτης θέλει να δείξει την 
κουλτούρα που επικρατεί σε κάθε χώρα µε βάση την επιχειρηµατικότητα. Επίσης τι 
φιλοδοξίες έχουνε ως επαγγελµατική καριέρα αν πετύχουν ή αποτύχουν και τι ρόλο 
παίζει η στήριξη της οικογένειας των µελλοντικών επιχειρηµατιών. Τα 
ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν ανάλογα µε τις εξής επιλογές σχεδόν ευνοϊκή, 
ευνοϊκή, σχεδόν µη ευνοϊκή και δεν ξέρω δεν απαντώ. Η έρευνα στην Ελλάδα έδειξε 
ότι το 40% του πληθυσµού των ερωτηθέντων απάντησαν σχεδόν ευνοϊκή και ευνοϊκή 
ενώ το 20% απάντησε σχεδόν µη ευνοϊκή. Αυτό εξηγείται στο ότι η Ελλάδα έχει 
πολλά εµπόδια στην ίδρυση επιχειρήσεων και στην διατηρήσει της η εικόνα που 
δείχνει δεν είναι ικανοποιητική προς το εξωτερικό. Ο άλλος δείκτης έχει να κάνει µε 
τις σχολές που βοηθούν στην κατανοήσει του ρόλου των επιχειρηµατιών για το 2010. 
Η έρευνα έχει τις εξής απαντήσεις συµφωνείται απόλυτα η συµφωνώ και διαφωνείται 
απόλυτα ή διαφωνείται και δεν ξέρω δεν απαντώ. Στην Ελλάδα το ποσοστό που 
διαφωνεί είναι στο 60% ενώ το 40% συµφωνεί. Γενικότερα έχει διατυπωθεί αρκετές 
φορές το πρόβληµα τις εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητας για το ελληνικό 
κράτος, ίσως οι άνθρωποι που συµφωνούν να έχουν δει κάποια βελτίωση στα 
εκπαιδευτικά κέντρα της χώρας. Γενικότερα υπάρχουν πολλές χώρες που 
συµφωνούν και πολλές που διαφωνούν αυτό συµβαίνει γιατί η κάθε χώρα έχει την 
δικιά της κουλτούρα.  

Συµπερασµατικά προκύπτουν ότι µέσα από την έρευνα του ΟΟΣΑ η Ελλάδα έχει 
πολλές δυσκολίες. Αρχικά υπάρχουν πολλά εµπόδια στην επιχειρηµατικότητα σε 
σύγκριση µε άλλες χώρες. Έπειτα υπάρχει µεγάλη αύξηση των µικρών επιχειρήσεων 
που είµαστε πρώτη στο κλάδο των επιχειρήσεων µε κάτω από 10 άτοµα αυτό 
επιβαρύνει αρκετά την προστιθέµενη αξία γιατί δεν αναπτύσσονται µεγάλες 
επιχειρήσεις. Επίσης υπάρχουν πολλοί επιχειρηµατίες στην Ελλάδα αν και έχουν 
πολλά εµπόδια ο Ελληνικός λαός θέλει να αυτοαπασχολήται. Καθώς επίσης λόγω 
της έλλειψης επιχειρηµατικών κεφαλαίων δεν βοηθούν τις ελληνικές επιχειρήσεις να 
αναπτυχθούν αφού ο δείκτης είναι στο 0,01% του ΑΕΠ και τα επενδυτικά 
επιχειρηµατικά κεφάλαια είναι στο 0,08% του ΑΕΠ. Τέλος η εικόνα των 

                                                 
65 Internet site: http://www.epixeiro.gr/%CE%8C%CE%BB%CE%B5%CF%82-
%CE%BF%CE%B9-
%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/84 
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επιχειρηµατιών στην Ελλάδα είναι αρνητική και ο δείκτης της εκπαίδευσης και αυτός 
αρνητικός αφού διαµορφώθηκε στο 60% που πιστεύουν ότι το σχολείο δεν βοηθάει 
τα παιδιά να καταλάβουν το ρόλο του επιχειρηµατία.  

5.4 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Σε περίοδο κρίσης που διανύουν οι οικονοµίες του κόσµου οι µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις είναι ο πιο ευαίσθητος κρίκος της οικονοµίας. Στην Ελληνική οικονοµία 
λόγω ης κρίσης περιµένουν πιο δυσάρεστη κατάσταση για τις ΜΜΕ όµως µέχρι 
στιγµής είναι κάπως πιο ήπια από αυτά που έχουν προβλέψει σε σύγκριση µε τις 
άλλες χώρες. Φυσικά στην Ελλάδα περισσότερες ΜΜΕ κλείνουν και πολύ λιγότερες 
ανοίγουν. Τα επίσηµα στοιχεία66 για την Ελλάδα είναι ότι κατά µέσο όρο το πρώτο 
εξάµηνο του 2009 το κλείσιµο ΜΜΕ είναι πολύ λιγότερο από το 2008. Υπήρξε 
µεγάλος πανικός στην Ελλάδα ώστε το τραπεζικό σύστηµα διέκοψε την χορήγηση 
καταναλωτικών και επιχειρηµατικών δανείων. Έτσι διαµορφώθηκε µεγάλο πρόβληµα 
στις ΜΜΕ που το κράτος απλά παρέβη µε µια χρηµατοδότηση των τραπεζών αλλά 
αυτό δεν έδωσε πολλά αποτελέσµατα. Σηµαντικό ρόλο έπαιξε η πολιτική των τιµών 
που οι ΜΜΕ µείωσαν εθελοντικά τις τιµές τους και περιόρισαν το περιθώριο κέρδους. 

Βάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν δυσµενείς συνθήκες 
λειτουργίας των ΜΜΕ και οι έρευνες της ΕΣΕΕ δείχνουν ότι οι ΜΜΕ καταρρέουν. Αν 
και έχουν ληφθεί µέτρα από το κράτος για τις ΜΜΕ τα βασικά προβλήµατα υπάρχουν 
και αυτά είναι η γραφειοκρατία, η έλλειψη χρηµατοδότησης, το φορολογικό πλαίσιο 
και οι καθυστερήσεις σε πληρωµές του δηµοσίου µεταξύ των επιχειρήσεων. 
∆υστυχώς η κατάσταση επιδεινώθηκε και τα επόµενα χρόνια βάση των προβλέψεων 
θα είναι πολύ δύσκολα στην Ελλάδα µε βαθειά ύφεση, κλείσιµο επιχειρήσεων και 
µεγάλη ανεργία. Για να κατανοηθεί καλύτερα το µέγεθος της κρίσης που διέρχονται οι 
ΜΜΕ θα αναφερθούν συγκριτικά στοιχεία ανάµεσα στην Ελλάδα και στις χώρες τις 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αρχικά το βασικό ρόλο των ΜΜΕ τον παίζει η απασχόληση που στην Ελλάδα 
αντιπροσωπεύει το 85% του εργατικού δυναµικού πολύ µεγαλύτερο από το µέσο όρο 
της Ε.Ε. Οι µεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα δηµιουργούν το 14% θέσεων 
εργασίας ενώ στην Ε.Ε. το ποσοστό διαµορφώνεται στο 33%. Πολλοί µεγάλη 
απόκλιση υπάρχει στην απασχόληση των ατόµων που η Ελλάδα απασχολεί 2,9 
άτοµα ενώ η Ευρώπη 4,2 άτοµα.  

Οι ΜΜΕ δηµιουργούν προστιθέµενη αξία που είναι στο 35,3% στην Ελλάδα ενώ στην 
Ε.Ε. είναι 21,8%. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα 
είναι στο 34% ενώ ο µέσος όρος της Ε.Ε. είναι στο 44%.  Οι ΜΜΕ στην Ελλάδα 
δραστηριοποιούνται περισσότερο µε το εµπόριο σε ποσοστό 42% σε αντίθεση µε το 
31% της Ε.Ε. Με την έναρξη της οικονοµικής κρίσης οι πρώτες επιχειρήσεις που 
βάζουν λουκέτο είναι οι ΜΜΕ για αυτό υπάρχουν 30.000 λιγότερες επιχειρήσεις το 
2010 από το 2003 στην Ελλάδα. 

                                                 
66 Internet sites: http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=450179 
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Η επιχειρηµατικότητα στη Ελλάδα το 2010-201167 στο µέσο όρο της Ε.Ε. Όπως ήδη 
έχει αναφερθεί δύο δείκτες µετρούν την επιχειρηµατική απόδοση το ποσοστό της 
επιχειρηµατικότητας και το ποσοστό των επιχειρηµατιών που έχουν ως κίνητρο τις 
ευκαιρίες. Μέσα στην κρίση ο ρυθµός δηµιουργίας των ΜΜΕ στην Ελλάδα είναι στο 
14% ενώ της Ευρώπης είναι στο 12%, πιο πάνω από το µέσο όρο. Όµως διακρίνεται 
µεγάλη απόκλιση στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, για την ίδρυση µιας επιχείρησης 
στην Ελλάδα είναι 39% ενώ στην Ε.Ε. είναι 55%. Αυτό δείχνει ότι οι έλληνες ανοίγουν 
επιχειρήσεις λόγω ανάγκης και όχι επιχειρηµατικής ευκαιρία.  

 Επίσης παρατηρείται ότι οι Έλληνες δεν προβάλουν την θετική εικόνα του 
επιχειρηµατία προς τα µέσα ενηµέρωσης. Το κράτος παίρνει µέτρα τον Απρίλιο του 
2010 µέσω του Υπουργείου Παιδείας ενέκρινε ένα νέο πρόγραµµα για την 
υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας των νέων και διοργάνωσε διαγωνισµό 
επιχειρηµατικότητας. Έπειτα υποστήριξε την γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε 
χρηµατοδότηση άνεργων γυναικών ηλικίας 22-64 ετών για την ίδρυση νέας 
επιχείρησης. 

Ένας βασικός τοµέας των ΜΜΕ είναι η χρηµατοδότηση που τα στοιχεία της Ελλάδας 
σε σχέση µε την Ε.Ε. είναι πολύ απογοητευτικά αφού η Ελλάδα βρίσκεται πιο κάτω 
από το µέσο όρο χαµηλή επίσης είναι η απόδοση της Ελλάδας σε ότι αφορά τις 
επενδύσεις των ΜΜΕ και της επιχειρηµατικότητας µέσω των Ευρωπαϊκών Ταµείων. 
Το ίδιο συµβαίνει και στις δηµόσιες χρηµατοδοτήσεις του ελληνικού κράτους και τα 
ιδιωτικά κεφάλαια στην Ελλάδα καλύπτουν µεγάλο ποσοστό ανεπιτυχών για την 
συνάψει δανείου το ποσοστό ανέρχεται στο 36% για την Ελλάδα και το 23% για την 
Ε.Ε. Οι καθυστέρηση των πληρωµών στην Ελλάδα κάνουν ακόµα πιο δύσκολη την 
λειτουργία της επιχείρησης. Από την πλευρά των πολιτικών µέτρων φαίνεται µια 
θετική στάση των Οκτώβριο του 2010 από το Υπουργείο Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και το Ταµείο Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ που ανέδειξε ένα νέο 
πρόγραµµα. Αυτό το πρόγραµµα παρέχει δάνεια στις ΜΜΕ µε χαµηλό επιτόκιο για 
να καλύψουν τα τρέχων έξοδα και τις οφειλές τους προς το δηµόσιο.  Το Φεβρουάριο 
του 2011 µε το πρόγραµµα JEREMIE που χρηµατοδοτεί µε δάνεια της ΜΜΕ  µε 
χαµηλούς τόκους, µε χαµηλούς κινδύνους και παροχή εγγυήσεων σε επενδύσεις 
επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Τέλος διακρίνεται η οικονοµική σχέση των ΜΜΕ µε το κράτος. Η συνολική αξία των 
κρατικών συµβολαίων για την Ελλάδα είναι 31% ενώ για την Ε.Ε. είναι 38%. Για τις 
προκηρύξεις προµηθειών για την Ελλάδα είναι µόνο 43% σε µεγαλύτερο ποσοστό 
είναι η Ευρώπη στο 73%. Ωστόσο σε επίπεδο επενδύσεων υψηλού επιχειρηµατικού 
ρίσκου η Ελλάδα υστερεί πολύ σε σχέση µε την Ε.Ε. Αντίθετα οι Ελληνικές 
επιχειρήσεις προωθούν νέες µεθόδου µάρκετινγκ και καινοτοµίας είναι πολύ εµφανές 
η διαφορά µε τις Ευρωπαϊκές χώρες.(η Ελλάδα είναι στο 51,29% και η Ε.Ε. είναι στο 
39,09%). 

Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι η Ελλάδα πρέπει να πάρει δραστικά µέτρα για την 
ενίσχυση των ΜΜΕ. Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν είναι για την τετραετία 2008-
2011 την Ελλάδα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φαίνεται ότι στους 
                                                 
67Internet sites: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-
analysis/performance-review/files/countries-sheets/2010-2011/greece_el.pdf 
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περισσότερους δείκτες της επιχειρηµατικότητας των ΜΜΕ υπάρχει πρόβληµα σε 
σύγκριση µε την Ε.Ε. που µε διάφορα πρόγραµµα προσπαθεί να ενισχύσει τις ΜΜΕ. 
Από πολλές συνεδριάσεις που έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν 
θέσει στόχους να ενισχύσουν την Ελλάδα στις ΜΜΕ γιατί είναι οι µόνες επιχειρήσεις 
που στηρίζουν την οικονοµία της χώρας αφού το ποσοστό των µεγάλων 
επιχειρήσεων είναι πολύ µικρό. 
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ΜΕΡΟΣ Β 

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ 

ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η 

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ 

 

6.1 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

Η οικονοµική κρίση68 ξεκίνησε το 2007 από της Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής 
(ΗΠΑ), όµως στην Ελλάδα έφτασε στο τέλος του 2008 µε αρχές του 2009. Ως 
οικονοµική κρίση στις µέρες µας, ορίζεται η µεγάλη παραγωγή ή µεγάλη προσφορά 
αγαθών και υπηρεσιών αλλά και η έλλειψη αντίστοιχης ζήτησης. ∆ηλαδή οι 
καταναλωτές είναι αδύνατον να αγοράσουν προϊόντα ή υπηρεσίες είτε λόγω µικρού 
εισοδήµατος είτε λόγω ανεργίας. Η µείωση της ζήτησης  έχει σαν αποτέλεσµα  ένα 
φαύλο κύκλο. Αυτό συµβαίνει γιατί, µειώνεται η παραγωγή παράλληλα και το 
προσωπικό και επέρχεται και µείωση τον πρώτων υλών. Εποµένως, έχουµε αύξηση 
της ανεργίας  και περαιτέρω µείωση της αγοραστικής δύναµης που αυτό καταλήγει 
σε µεγέθυνση του φαύλου κύκλου που εξαπλώνεται διεθνώς µε συνέπεια τη µείωση 
των εισαγωγών και των εξαγωγών. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι η κρίση ξεκίνησε 
από τις ΗΠΑ αλλά εξαπλώθηκε σε όλες της χώρες δηµιουργώντας σε άλλες 
µικρότερα δηµοσιονοµικά προβλήµατα και σε άλλες µεγαλύτερα.  
 
Μόλις άρχισε να αναπτύσσεται και να εφαρµόζονται οι οικονοµικές θεωρίες ο κόσµος 
άρχισε να πλουτίζει µε διάφορα τεχνάσµατα. Μια άποψη για την γενικότερη εικόνα 
της οικονοµικής κρίσης διατύπωσε ο Τόνι Λόσον στο άρθρο του <<Η τρέχουσα 
οικονοµική κρίση: φύση και πορεία της ακαδηµαϊκής οικονοµία>> που εκδόθηκε το 
200969. Ο Λόσον υποστηρίζει ότι το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα κλονίστηκε πρώτο 
και έπειτα οι επενδυτικές τράπεζες. Πιο ειδικότερα οι οργανισµοί αξιολόγησης έδιναν 
υψηλή βαθµολογία ενώ τα προϊόντα να έχουν πιο υψηλή η πιστωτική αξία από τις 
δυνατότητες των ταµειακών ροών. Με αυτές τις συνθήκες που επικρατούσαν και 
χωρίς καµία επίβλεψη των ανθρώπων που εισέρχονταν στο χρηµατιστήριο ή σε 
κάποια επένδυση το σύστηµα κλονίστηκε. Μέσα από αυτή την παγίδα οι τράπεζες 
κατέρρευσαν και δεν µπορούσαν να καλύψουν τις δανειακές του υποχρεώσεις. Από 
την άλλη πλευρά επιχειρήσεις φαλίρισαν γιατί δεν διέθεταν πλέον πηγές 

                                                 
68 Internet site: www.imf.org/extermal/np/exr/facts/crislend.htm   
69 Βλ. Τόνι Λόσον (2009) «Η τρέχουσα οικονοµική κρίση: η φύση και η πορεία της 
ακαδηµαϊκής οικονοµίας» σελ 2 
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χρηµατοδότησης ώστε να µπορέσουν να καλύψουν τα τρέχον έξοδα και αυξήθηκε 
κατά πολλοί το ποσοστό των ανέργων. Όλο αυτό φυσικά ξεκίνησε στα τέλη του 2007 
και µέχρι σήµερα η κατάσταση είναι ρευστή και µε µεγάλα χρέη. 

Γύρω από την κρίση που διέρχονται οι οικονοµίες του κόσµου πολλοί σύγχρονοι  
οικονοµολόγοι έχουν διατυπώσει τις απόψεις τους. Ο Philip Arestis και Ajit Singh στο 
άρθρο τους <<Η χρηµατοοικονοµική παγκοσµιοποίηση και η κρίση, θεσµική 
µετατροπή και µετοχές>>  που εκδόθηκε στο  Cambridge Journal of Economics το 
201070. Αναφέρει των αριθµό των φτωχών ανθρώπων µε την προσέγγιση των 
κεφαλαίων κίνησης. Γενικότερα επεξηγεί ότι µέσω της κρίσης ο αριθµός των ατόµων 
που ζουν στα όρια της φτώχιας αυξάνεται. Έτσι γίνεται µια µελέτη από τον Aresti και 
τον Caner που θέλουν να διαπιστώσουν αν τα κεφάλαια κίνησης αυξηθούν 
ταυτόχρονα θα µειωθεί η φτώχια. Η µια πλευρά φαίνεται θετικά γιατί πιστεύουν ότι αν 
ελευθερωθούν τα κεφάλαια κίνησης και µπορούν οι επιχειρηµατίες να έχουν 
εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης µειώνεται η ανεργία, αφού θα υπάρξει ανάπτυξη 
άρα νέες θέσεις εργασίας. Από την αρνητική πλευρά θεωρούν ότι αν διορθωθεί το 
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα θα επωφεληθούν οι πλούσιοι και αυτοί που 
ανακατεύονται µε τα πολιτικά και η φτώχια θα µείνει σε στάσιµο σηµείο. Όµως από 
την έρευνα συµπεράνουν σαν πρώτη εκτίµηση ότι η κίνηση των κεφαλαίων θα 
αυξήσει την φτώχια.  

Αυτό µπορεί εύκολα να ερµηνευτεί γιατί οι άνθρωποι που ζουν στην φτώχια είναι 
άνθρωποι που εργάζονται ως αυτοαπασχολούµενοι σε µικρές ή µεσαίες 
επιχειρήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
είναι η έλλειψη γνώσεων στο µάρκετινγκ, στις πιστώσεις και σε πολλά άλλα που αυτά 
επιλύονται µόνο από άτοµα που έχουν γνώσεις και µπορούν να προσεγγίσουν τους 
ξένους επενδυτές. Επιπλέον αν δεν έχουν χρηµατοδοτικές πηγές δεν µπορούν να 
αναπτυχθούν και να καινοτοµήσουν ώστε είναι πιο ευάλωτοι στον ανταγωνισµό. 

Για το συγκεκριµένο θέµα η Financial Times (2 Ιανουαρίου 2009) υποστήριξε ότι οι 
τωρινές χρηµατοπιστωτικές αγορές είναι αναγκαίο κακό όµως για να λειτουργήσει η 
παγκόσµια οικονοµία καλύτερα θα πρέπει να υπάρξουν καλύτερες ρυθµίσεις σε 
αυτές τις αγορές. Έτσι µέσω νέων θεσµικών ρυθµίσεων σε διεθνείς οικονοµικά 
θέµατα θα µπορέσει να αντιµετωπιστεί η οικονοµική κρίση. 

Η οικονοµική κρίση µπορεί να αποτελείται από τέσσερα στάδια πρώτο είναι το στάδιο 
διαµόρφωσης της κατάστασης, το δεύτερο είναι το στάδιο εκδήλωσης και 
κορύφωσης της κρίσης, το τρίτο είναι το στάδιο των επιπτώσεων της κρίσης και 
τέταρτο είναι το στάδιο επίλυσης και οµαλοποίησης του οικονοµικού συστήµατος από 
την κρίση. 
 
 
Η κρίση που διέρχεται σήµερα η ελληνική οικονοµία αποτυπώνεται στην ραγδαία 
υποχώρηση των βασικών οικονοµικών µεγεθών. Το πιο βασικό είναι το έλλειµµα της 
Ελλάδας που το 2009 διαµορφώθηκε σε διψήφιο ποσοστό του ΑΕΠ  φτάνοντας στο 

                                                 

70 Βλ. Philip Arestis & Ajit Singh (2010) στο άρθρο τους µε τίτλο «Η χρηµατοοικονοµική 
παγκοσµιοποίηση και η κρίση, θεσµική µετατροπή και µετοχές» Εκδόθηκε Cambridge Journal 
of Economics σελ 7 
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13,6%. Ενώ το 2008 ήταν στο 6,1% του ΑΕΠ και προβλέπεται συµφώνα µε τα 
στοιχεία της ΕΣΥΕ να φτάσει το 2010 στο 14,7% του ΑΕΠ. Το έλλειµµα οφείλετε 
κυρίως σε στέρηση εσόδων και σε τυχών υπέρβαση των δαπανών. Παράλληλα όµως 
µε το έλλειµµα αυξάνεται και το δηµόσιο χρέος. Συγκεκριµένα, το χρέος της γενικής 
κυβέρνησης το 2008 έφτασε στο 94,6% ενώ το δηµόσιο χρέος το 2009 αυξήθηκε  
στο 115,1% του ΑΕΠ εξαιτίας της τρέχουσας δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. Σε 
κανονικές συνθήκες της οικονοµίας τα δηµόσια ελλείµµατα και το χρέος71 
χρηµατοδοτούνται από την εγχώρια αποταµίευση. Όµως, στην Ελλάδα η ακαθάριστη 
εθνική αποταµίευση µόλις ξεπερνούσε το 5% του ΑΕΠ και αυτό οφείλεται στα µεγάλα 
δηµοσιονοµικά ελλείµµατα τα τελευταία χρόνια. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε 
εισηγητική έκθεση το χρέος της γενικής κυβέρνησης διαµορφώθηκε σε 300,8 δις 
ευρώ το 2009 και το 2010 αναµένεται να ξεπεράσει τα 382 δις ευρώ δηλαδή στο 
133,6% του ΑΕΠ . 
 
Όσο αφορά την υπάρχουσα κατάσταση το ΑΕΠ το δ’ τρίµηνο του 2011 έφτασε στο 
7,5% ενώ η ύφεση στην Ελλάδα διαµορφώθηκε στο 6,95%. Όλες οι προβλέψεις της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής δεν βεβαιώθηκαν µε τα υπάρχουσα στοιχεία σε πολλά 
σηµεία υπάρχουν µεγάλες διαφορές µε τα πραγµατικά στοιχεία που ισχύουν στην 
Ελλάδα. 

Όλα αυτά τα φαινόµενα που έχουν αναφερθεί για όλα τα οικονοµικά µεγέθη της 
Ελλάδας κάνουν την θέση της πιο δύσκολη. Για αυτούς τους λόγους και µε τις 
µειώσεις ή τις αυξήσεις που υπάρχουν στα οικονοµική η Ελλάδα έπρεπε από κάπου 
να ζητήσει βοήθεια. Φυσικά λεφτά δεν υπήρχαν στα ταµεία και έπρεπε να δανειστούν 
αλλά λόγω του τεράστιου δηµοσιονοµικού ελλείµµατος ήταν δύσκολο. Με 
αποτέλεσµα να υπάρχει κίνδυνος για στάση πληρωµών του Ελληνικού δηµοσίου και 
µετά πτώχευση της χώρας. Για αυτούς τους λόγους η Ελλάδα ζήτησε βοήθεια από το 
∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο(∆ΝΤ), την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα. Για να χρηµατοδοτήσουν την Ελλάδα αυτοί οι οργανισµοί πρέπει 
να εφαρµόσουν κάποια µέτρα λιτότητας ώστε να µπορέσουµε να διαχειριστούµε το 
χρέος. 

Για να συµφωνηθεί και να δοθεί η δανειακή δόση πρέπει να εφαρµοστεί ένα πακέτο 
οικονοµικών µέτρων. Το πρώτο πακέτο µέτρων ήταν για το πάγωµα των µισθών και 
τις περικοπές κάποιων επιδοµάτων. Το δεύτερο πακέτο µέτρων ήταν ακόµα πιο 
σκληρά µε περισσότερους τοµείς στα νέα µέτρα. Σε αυτό το πακέτο περιλαµβάνονται 
τα δώρα των εορτών, περισσότερες µειώσεις των επιδοµάτων, µειώσεις των µισθών 
των δηµοσίων υπαλλήλων. Τέλος επαναφορά τεκµηρίου διαβίωσης των αυτοκινήτων 
και των ακινήτων. 

Ανεξάρτητα από τα ήδη µέτρα που έχει λάβει το Ελληνικό κράτος δεν µπόρεσε να 
βελτιωθεί έτσι χρειάστηκαν και άλλες δόσεις των δανείων για να αποφύγει την 
πτώχευση. Έτσι οδηγηθήκαµε στο τρίτο πακέτο µέτρων που είναι πάλι µισθολογικές 
µειώσεις  στους δηµοσίους υπαλλήλους. Μείωση του κατώτατου µισθού, αύξηση του 
ΦΠΑ που έχει φτάσει στο 23%, αύξηση φόρων αυτοκινήτων. Επίσης αλλάζουν 
πολλά στο ασφαλιστικό τοµέα για τους δηµόσιους υπαλλήλους κάποια µέτρα 
θεωρήθηκαν αντισυνταγµατικά. Οι Έλληνες πολίτες δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν 

                                                 
71 Internet sites: www.statistics.gr 
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στις σηµερινές ανάγκες και µε την επιβολή των µέτρων πολλοί µένουν άνεργοι ώστε 
να µειώνεται δραµατικά το βιοτικό επίπεδο της χώρας. 

Φυσικά η κατάσταση της χώρας είναι ακόµα σε ύφεση που σηµαίνει ότι 
εξακολουθούν να επιβάλλονται οικονοµικά µέτρα και πολλούς φόρους προς το 
δηµόσιο για να µπορέσει να πληρώσει τους µισθούς, τις συντάξεις και να διαχειριστεί 
το δηµόσιο χρέος. Γενικά η εικόνα της Ελλάδας είναι αρνητική ώστε οι ξένοι 
επενδυτές να µην επενδύουν στην χώρα µας αφού υπάρχει αβεβαιότητα. Όλα αυτά 
έχουν δηµιουργηθεί από το 1974 µε τα πρώτα δάνεια που πήρε η Ελλάδα από το 
εξωτερικό και κορυφώθηκαν µε την κρίση του 2008. Το Ελληνικό κράτος δεν µπορεί 
να αποπληρώσει το χρέος του για αυτό το Μάρτιο του 2011 υπήρξε µια συµφωνία µε 
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα για µειώσει του δανείου και επιµήκυνση του χρόνου 
απόσβεση του. Υπάρχουν πολλοί λόγοι και αιτίες που έχει διογκωθεί τόσο πολλοί το 
δηµόσιο έλλειµµα και ο δανεισµός για να φτάσει η χώρα σε τέτοια εξαθλίωση. 

Στην αρχή του υποκεφαλαίου αναφέρθηκε ο Λόσον72  που στο ίδιο του άρθρο 
αναφέρει και κάποιες πιθανές λύσεις της οικονοµικής ανάπτυξης µε βάση τις 
χρηµατοπιστωτικές αγορές. Αρχικά θεωρεί ότι για να καταπολεµηθεί η κρίση 
απαιτείται σύγχρονα ακαδηµαϊκά οικονοµικά δηλαδή ένα διαφορετικό είδος 
µαθηµατικών ή να επικεντρωθούν σε ένα µοντέλο ατόµων που είτε έχουν άλλες 
προσδοκίες ή να θέσουν ως επίκεντρο την δυνατότητα εξελίξεις των ισορροπιών. 
Αυτό φυσικά θα γίνει αν µπορέσουν να απελευθερώσουν κάποιους πόρους τα 
πανεπιστήµια και γίνουν οι κατάλληλες έρευνες ώστε να βρεθεί η βέλτιστη λύση. 
Γενικότερα κάποια από τους τρόπους αντιµετωπίσεις της κρίσης είναι να 
δηµιουργηθεί µια εµπιστοσύνη στον πιστωτή και να γίνεται καλύτερος έλεγχος από 
την πλευρά των πιστωτών.  

 

6.2 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

6.2.1. Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ Ι∆ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Βάση της έρευνας του GEM73 οι επιχειρηµατίες κλήθηκαν να απαντήσουν σε µερικές 
ερωτήσεις που είναι οι δυσκολίες της ίδρυσης µιας νέας επιχείρησης , οι δυσκολίες 
ανάπτυξης µιας επιχείρησης και αν επηρεάζει τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Πιο κάτω 
θα αναφερθούν όλα τα ευρήµατα της έρευνες µε βάση τις άλλες χώρες που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα GEM. Γενικά η θέση της Ελλάδας είναι πολύ χαµηλή 
από το προηγούµενο έτος αυτό είναι εµφανές γιατί η χώρα διέρχεται επιδείνωση της 
ύφεσης. 

Αρχικά το πρώτο ερώτηµα είναι η κρίση και οι δυσκολίες µιας νέας επιχείρησης. Τα 
αποτελέσµατα της έρευνα καταλήγουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει επιδείνωση του 
επιχειρηµατικού κλίµατος το 2010 από τα προηγούµενα χρόνια. Οι επιχειρηµατίες 
αρχικών σταδίων θεωρούν σε ποσοστό 60,4% ότι είναι πολύ δύσκολη η ίδρυση µιας 
νέας επιχείρησης. Επίσης φαίνεται ότι και οι καθιερωµένοι επιχειρηµατίες είναι πολύ 
                                                 
72 Βλ. Τόνι Λόσον (2009) «Η τρέχουσα οικονοµική κρίση: η φύση και η πορεία της 
ακαδηµαϊκής οικονοµίας» σελ 4 
73 Internet sites: http://www.gemconsortium.org/ 
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απαισιόδοξοι αφού το 78,2% πιστεύει ότι η ίδρυση µιας νέας επιχείρησης είναι πιο 
δύσκολη ενώ το ποσοστό το 2009 ήταν 65,2%. Η κατάσταση της Ελλάδας µε τις 
άλλες χώρες του GEM δείχνει ότι το 2010 υπήρχε µια επιδείνωση σε σχέση µε το 
2009 και µόνο η Ισπανία έχει την ίδια αλλά µικρότερη επιδείνωση αυτού του δείκτη. 
Αυτό σηµαίνει ότι η βελτίωση του δείκτη σε όλες τις χώρες θεωρείται ως ένδειξη 
εξόδου από την ύφεση και προµηνύει ανάπτυξη όµως στην Ελλάδα συµβαίνει το 
αντίθετο. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1 Απόψεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών σχετικά µε την δυσκολία 
ίδρυσης µιας επιχείρησης το 2010 και το 2009 

 Καθιερωµένοι επιχειρηµατίες  Επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων 

 2009 2010 2009 2010 

Πιο δύσκολη 65,9 78,2 53,1 60,4 

Σχετικά πιο 
δύσκολη 

9,1 8,4 15,9 15,2 

Αµετάβλητος 
βαθµός 
δυσκολίας 

14,5 9,3 20,7 17,6 

Σχετικά 
λιγότερο 
δύσκολη 

6,0 3,1 5,8 2,5 

Λιγότερο 
δύσκολη 

4,5 1,0 4,5 4,2 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

Το επόµενο σηµείο που ερευνήθηκε από το GEM ήταν οι δυσκολίες ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων µέσα στην κρίση. Γενικά και σε αυτό τον δείκτη η Ελλάδα δεν δείχνει 
κάποια βελτίωση. Οι επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων74 όπως και πριν είναι 
απαισιόδοξοι µε ποσοστό που φτάνει στο 47,2% ενώ το 2009 ήταν στο 35,8%. Για 
τους καθιερωµένους επιχειρηµατίες τα ποσοστά είναι πιο µεγάλα (2010 ήταν στο 
55,8% και το 2009 ήταν στο 44,9% ) που δείχνει ότι θεωρούν πολύ δύσκολη την 
ανάπτυξη της υπάρχουσας επιχείρησης. Η σηµασία αυτού του δείκτη αφορά τις 
λειτουργίες της επιχείρησης στην Ελληνική οικονοµία και οι δυσκολίες της ανάπτυξης 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση προοπτική του µέλλον. Η σύγκριση της 
Ελλάδας µε τις άλλες χώρες δεν διαφέρει από το προηγούµενο ερώτηµα δηλαδή η 
Ελλάδα και η Ιταλία υπάρχει επιδείνωση του δείκτη. Αυτό δείχνει ότι στις άλλες χώρες 
η οικονοµία αυξάνεται ενώ στην Ελλάδα η οικονοµία συρρικνώνεται.  
                                                 
74 Βλ. Ιωαννίδης Σ. & Χατζηχρήστου Σ. (2012) «Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2010-
2011, η «µικρή» επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης» εκδόθηκε από το ΙΟΒΕ σελ 67 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2 Απόψεις των Ελλήνων επιχειρηµατιών διαφορετικών σταδίων σχετικά 
µε την δυσκολία ανάπτυξης µιας επιχείρησης το 2010 και το 2009  

 Καθιερωµένοι επιχειρηµατίες  Επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων 

 2009 2010 2009 2010 

Πιο δύσκολη 44,9 55,8 35,8 47,2 

Σχετικά πιο 
δύσκολη 

17,3 14,2 11,9 13,8 

Αµετάβλητος 
βαθµός 
δυσκολίας 

23,5 20,1 34,8 23,9 

Σχετικά 
λιγότερο 
δύσκολη 

9,4 3,1 10,5 3,3 

Λιγότερο 
δύσκολη 

4,9 6,7 6,9 11,8 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

Τέλος αυτό που µελετήθηκε είναι οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες µέσα στην κρίση. Και 
αυτός ο δείκτης δεν κρίνεται από αισιοδοξία. Οι καθιερωµένοι επιχειρηµατίες 
αναγνωρίζουν λιγότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε σύγκριση µε τους 
επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων. Αυτό συµβαίνει και σε σύγκριση του 2009 και του 
2010 το ποσοστό των καθιερωµένων επιχειρηµατιών το 2010 ήταν στο 63,3% που 
θεωρούν ότι υπάρχουν λιγότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε σχέση του 2009 που 
ήταν στο 48,9%. Αντίστοιχα οι επιχειρηµατικές αρχικών σταδίων είναι πιο αισιόδοξοι 
αυτό φαίνεται στο ότι το 2010 το 12,6% από τους επιχειρηµατίες πιστεύουν ότι 
υπάρχουν περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες ενώ το 2009 το ποσοστό ήταν 
µόλις στο 3%. 

Ως συµπέρασµα βγαίνει ότι µέσα από αυτά τα ποσοστά διεγείρονται δύο ζητήµατα. 
Το πρώτο είναι η µεγάλη απαισιοδοξία των καθιερωµένων επιχειρηµατιών σε 
σύγκριση µε των αρχικών σταδίων. Αυτό εξηγείται από µια έρευνα του ΙΟΒΕ ότι οι 
καθιερωµένοι επιχειρηµατίες έχουν µεγαλύτερη εµπειρία, βαθύτερη αντίληψη της 
λειτουργίας µιας επιχείρησης και η καθηµερινή τριβή µε τα προβλήµατα. Και ίσως οι 
καθιερωµένοι επιχειρηµατίες έχουν ένα συγκεκριµένο τρόπο δράσης εδώ και χρόνια 
που να µην µπορούν να το αλλάξουν. Ενώ οι επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων έχουν 
εισέλθει τώρα στην αρένα ώστε να είναι πιο ευέλικτοι στις αλλαγές και στις δυσκολίες 
του περιβάλλοντος. Το δεύτερο ζήτηµα είναι η αισιοδοξία των επιχειρηµατιών 
αρχικών σταδίων. Αυτό εξηγείται στο ότι η κρίση δηµιουργεί ευκαιρίες και είναι ένα 
σηµαντικό εύρηµα. Γενικά και οι δύο απόψεις συµπεραίνουν ότι για να εντοπιστούν οι 
ευκαιρίες που υπάρχουν θα πρέπει να απεγκλωβιστεί από το παρελθόν και να 
αντιµετωπίσει το µέλλον µε µεγαλύτερη αισιοδοξία αλλά πάντα ρεαλιστικά.  
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6.2.2. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ75 ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Η επιχειρηµατικότητα είναι πολύ σηµαντική λειτουργία του κάθε οικονοµικού 
οργανισµού. Έτσι κάθε ερευνητικό κέντρο προσπαθεί να δει την εξέλιξη του δείκτη 
της επιχειρηµατικότητας, το GEM έκανε µια µελέτη για το δείκτη της 
επιχειρηµατικότητας των αρχικών σταδίων στην Ελλάδα από το 2003-2010. Αυτός ο 
δείκτης δείχνει ότι τα πρώτα πέντε χρόνια υπήρχε µικρό εύρος διακύµανσης  που το 
µεγαλύτερο ήταν το 7,9% (2006) και το χαµηλότερο 5,7% (2007). Όµως η 
διακύµανση αυξάνεται από το 2008 έως το 2010. Που το 2009 είναι η µεγαλύτερη 
τιµή που έχει πάρει το 9,9% ενώ το 2010 ήταν στο 5,3% αντίθετα το 2011 
εκτινάσσεται περίπου στο 8%. Αυτά τα ποσοστά εξηγούνται στο ότι οι Έλληνες 
ιδρύουν µικρές επιχειρήσεις µε απώτερο σκοπό την αυτοαπασχόλησει.   

Ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό που πρέπει να σηµειωθεί είναι η επιχειρηµατική 
ανάγκη και η επιχειρηµατική ευκαιρία που παρατηρείται ότι µέσα από την κρίση 
έχουν µεταβληθεί αυτές οι δύο έννοιες πιο συγκεκριµένα από τους νέους 
επιχειρηµατίες. Οι νέοι επιχειρηµατίες έχουν διαφορετικές αντιλήψεις και διαφορετικό 
σηµείο εκκίνησης. Λόγω της έλλειψης θέσεων εργασίας ο καθένας βρίσκει 
επαγγελµατική στέγη στην ίδρυση δικιά του επιχείρηση έτσι κατανοείται περισσότερο 
ως ασφαλή επιλογή και ο επιχειρηµατίας την αντιλαµβάνεται ως ανάγκη. Όµως η 
επιχειρηµατική ευκαιρία αντιλαµβάνεται ως την εργασιακή τους ανεξαρτησία που 
υπάρχει το αίσθηµα ανασφάλειας για την εργασιακή τους θέση ενώ µειώνεται το 
αίσθηµα του υψηλότερου εισοδήµατος. Επίσης αυτό µπορεί να εξηγηθεί µε την 
εξέλιξη του εκπαιδευτικού επιπέδου του επιχειρηµατία. Στις µέρες µας φαίνεται ότι το 
επίπεδο εκπαίδευσης των επιχειρηµατιών αυξάνεται. Για το 2008 και το 2009 το 
ποσοστό ήταν 0,0% για το κάτοχο µεταπτυχιακού διπλώµατος ενώ το 2010 
εκτινάσσεται στο 5,8%. Έτσι φαίνεται ότι το κίνητρο των ανθρώπων για την 
επιχειρηµατική του σταδιοδροµία είναι η ανάγκη αφού διαθέτουν προσόντα που 
µπορούν να τους εξασφαλίσουν µια καλύτερη πορεία στο µέλλον. 

 Η κρίση αναδεικνύει και ένα άλλο χαρακτήρα που είναι η επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων µε βάση την ηλικία. Στην Ελλάδα παρατηρείται αύξηση της 
επιχειρηµατικότητας σε ηλικία 45-54 ετών ενώ αισθητή µειώσει σε ηλικία 18-24 και 
25-34 ετών. ∆ηλαδή το 2009 η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων σε ηλικία 45-54 
ήταν στο 13,1% το 2010 εκτινάχτηκε στο 35,2%. Αντίθετα το 2009 ήταν στο 12,5% 
για ηλικία 18-24 ετών το 2010 µειώθηκε στο 6,7%, και για ηλικία 25-34 ετών το 2009 
ήταν 35,2% ενώ το 2010 διαµορφώθηκε στο 22,9. Αυτό εξηγείται ότι στην Ελλάδα 
λόγω της κρίσης που διέρχεται η ανεργία µαστίζει όλες τις ηλικίες αλλά η µεγαλύτεροι 
άνθρωποι δυσκολεύονται ακόµα περισσότερο στο να βρουν δουλειά εποµένως 
ιδρύουν µια µικρή επιχείρηση. Επίσης είναι το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας που 
παίζει σηµαντικό ρόλο και τα µεγαλύτερα άτοµα της χώρας έχουν συνηθίσει σε άλλες 
απολαβές εισοδήµατος. Παγκοσµίως αυτό φαίνεται ως αρνητικό πλεονέκτηµα για την 
Ελλάδα ότι δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά οι νέοι. Όµως τα µεγαλύτερα σε 
ηλικία άτοµα έχουν εµπειρία και µακροχρόνια σταδιοδροµία στην αγορά και 

                                                 
75 Βλ. Ιωαννίδης Σ. & Χατζηχρήστου Σ. (2012) «Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2010-
2011, η «µικρή» επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης» εκδόθηκε από το ΙΟΒΕ σελ 69  
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αντιλαµβάνονται καλύτερα τις ευκαιρίες που µπορούν να εκµεταλλευτούν. Αν και 
µέσα από αυτή την ηλικία πηγάζει ένας συντηρητισµός αυτό δεν είναι απαραίτητα 
αρνητικό γιατί µπορούν να αποφύγουν κάποιες παγίδες και να υπάρξει ανάπτυξη όχι 
µόνο στην επιχείρηση αλλά γενικά της χώρας που µπορεί να θεωρηθεί και θετικό 
σηµάδι της εικόνας της χώρας προς το εξωτερικό.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3 ΟΙ ηλικίες των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων 

 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 ΣΥΝΟΛΟ 

2007 12,7 23,6 24,0 21,4 18,3 100 

2008 9,3 41,2 21,6 17,0 10,8 100 

2009 12,5 35,2 30,7 13,1 8,5 100 

2010 6,7 22,9 26,7 35,2 8,6 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

Ένα τρίτο χαρακτηριστικό είναι η κλαδική διαµόρφωση µέσα στην επιχειρηµατικότητα 
πριν από την κρίση η Ελλάδα είχε υψηλά ποσοστά σε σχέση µε τις άλλες χώρες του 
GEM στα νέα εγχειρήµατα σε προϊόν ή υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή. Με 
έρευνα του ΙΟΒΕ αυτό θεωρείται αρνητικό χαρακτηριστικό γιατί οι επιχειρηµατίες 
σκέφτονται σαν καταναλωτές και έτσι αποφάσιζαν ποια αγαθά ή υπηρεσίες θα είχαν 
ζήτηση. Το λάθος ήταν ότι σκεφτόντουσαν µόνο τον τελευταίο κρίκο την αλυσίδας 
αξίας και όχι την προστιθέµενη αξία ολόκληρης της αλυσίδας έτσι µειώνει τις 
αναπτυξιακές επιπτώσεις της χώρας. Μέσα στην κρίση αυτό γίνεται αµέσως 
αντιληπτό από το κλείσιµο των µαγαζιών που απευθύνονται στον τελικό καταναλωτή. 
Το GEM επισηµαίνει ότι οι νέοι επιχειρηµατίες προσπαθούν να µειώσουν τις 
αντιλήψεις του παρελθόντος. Η µείωση αυτή αυξάνει το ποσοστό των νέων 
επιχειρηµατιών στο κλάδο της µεταποίησης είτε στο κλάδο των υπηρεσιών. Σε κάθε 
περίπτωση η κρίση αποφεύγει τα αρνητικά χαρακτηριστικά µε άλλες έρευνες που 
έγιναν αποδεικνύεται ότι τα νέα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα εκδηλώνονται και στα 
αρχικά στάδια της αλυσίδας αξίας σε µεγαλύτερο βαθµό σε σύγκριση µε τα 
προηγούµενα χρόνια.  

Έχουν διατυπωθεί αρκετές συζητήσεις για τις συνθήκες ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικότητας έτσι το 2008 το GEM σχηµάτισε ένα νέο µοντέλο µε εννέα (9) 
συνθήκες που έχουν αναγνωριστεί παγκοσµίως. Αυτοί οι εννέα θεσµοί είναι: 

� Χρηµατοοικονοµική Στήριξη  
� Κυβερνητικές Πολιτικές 
� Κυβερνητικά Προγράµµατα 
� Εκπαίδευση και κατάρτιση  
� Έρευνα και Ανάπτυξη 
� Εµπορική και Επαγγελµατική Υποδοµή 
� Ανταγωνιστικότητα Εγχώριας Αγοράς-∆ιευκόλυνση Εισόδου 
� Πρόσβαση σε Υλικές Υποδοµές 
� Κουλτούρα και Νοοτροπία 
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 Μέσα από αυτούς τους θεσµούς µπορεί να αξιολογηθεί η κάθε χώρα για να 
παρατηρήσει που υστερεί και που έχει προτεραιότητα. Σε γενικές γραµµές τα 
πράγµατα στην Ελλάδα δεν είναι πολύ ικανοποιητικά πρέπει να προσεχθούν πολλά 
η παιδεία, η έρευνα και η καινοτοµία. Έτσι οι συνθήκες ανάπτυξης της 
επιχειρηµατικότητας παραµένουν µε προβλήµατα και η κρίση τα αυξάνει. Πρέπει να 
παρθούν δραστικά µέτρα για την ανάκαµψη της επιχειρηµατικότητας και κατά 
συνέπεια την ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. 

6.2.3. Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

Η καινοτοµία όπως έχει αναφερθεί µέσα από την εργασία είναι ένα πολύ σηµαντικό 
κοµµάτι της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στην σηµερινή κρίση που διανύουν 
όλες οι οικονοµίες του κόσµου προσπαθούν να βρουν λύση ώστε να αναπτυχθεί η 
επιχειρηµατικότητα µέσω της καινοτοµίας. Στην Ελλάδα η καινοτοµία είναι σε πολύ 
δύσκολη κατάσταση µε βάση της χώρες της Ε.Ε. Σε αυτό το κοµµάτι θα αναφερθούν 
στοιχεία της καινοτοµίας για την Ελλάδα από το 2011 σύµφωνα µε τις έρευνες του 
ΙΟΒΕ που προσπαθούν να απεικονίσουν την καινοτοµία και να βρεθούν λύσεις. 

Στην έρευνα76 του ΙΟΒΕ και το Εργαστήριο Βιοµηχανικής και Ενεργειακής Οικονοµίας 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ανέδειξαν την οικονοµική κρίση που επηρεάζει 
την επιχειρηµατικότητα στην χώρα µας. Στην έρευνα συµµετείχαν 2000 µεγάλες 
επιχειρήσεις µε συνολικά 320.000 εργαζοµένους. Τα σηµεία τα οποία εστίασε η 
έρευνα ήταν η οικονοµική κρίση πόσο έχει επηρεάσει τις επιχειρήσεις σε διάφορους 
κλάδους και συγκεκριµένες λειτουργίες όπως στην µείωση των πωλήσεων, στην 
έλλειψη ρευστότητας, την µείωση τραπεζικού δανεισµού και στις οικονοµικές 
επιδόσεις των επιχειρήσεων βάση την εξωστρέφεια, τις επενδύσεις, την καινοτοµία 
και τους ανθρώπινους πόρους. 

Μέσα στην έρευνα αναφέρεται µια µικρή σύγκριση των µεγάλων επιχειρήσεων µε τις 
µικρές ελληνικές επιχειρήσεις. Αναφέρουν συµπερασµατικά ότι οι µεγάλες 
επιχειρήσεις είναι πιο ισχυρές από τις µικρές σε λειτουργίες όπως η καινοτοµία, οι 
επενδύσεις, οι εξαγωγές και προς το βαθµό επηρεασµού στην οικονοµική κρίση. 
Όµως υπάρχουν µικρές επιχειρήσεις που αντιστέκονται στην οικονοµική κρίση και 
πετυχαίνουν στην καινοτοµία σε συγκεκριµένες αγορές.  

Γενικότερα το 28% των επιχειρήσεων µπορούν να ανταπεξέλθουν στην κρίση και 
αυτές είναι οι επιχειρήσεις που είχαν κέρδος το 2010 και αύξηση πωλήσεων το 2011. 
Οι µισές επιχειρήσεις εµφανίζουν µέτριες οικονοµικές επιδόσεις. Ενώ το 20% των 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα είχε ζηµία το 2010 και όσες έχουν κρατηθεί το 2011 
συνεχιζόταν η ζηµία. Εδώ φαίνεται η διαφορά των επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν 
τις βασικές λειτουργίες της καινοτοµίας και αυτές που δεν τις χρησιµοποιούν θα 
αναφερθούν πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Βασικό σηµείο είναι οι καλές επιδόσεις των επιχειρήσεων που εξάγουν. Αυτές οι 
επιχειρήσεις φαίνεται ότι αντιστέκονται στην κρίση γιατί καλύπτουν τα µειωµένα 
έσοδα τις ενδοχώριας αγοράς από τις εξαγωγές, που υπολογίζεται κατά µέσο όρο το 
30% του κύκλου εργασιών αυτών των επιχειρήσεων. Οι επενδύσεις από την άλλη 
                                                 
76 Internet sites: http://www.iobe.gr/index.asp?a_id=359&news_id=1052 
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έχει κάποια θετική τροπή το 73% των επιχειρήσεων που επενδύει το 2011-2012 είναι 
επιχειρήσεις οι οποίες είχαν κέρδος κατά το οικονοµικό έτος του 2010. Ενώ το 63% 
των επιχειρήσεων που επένδυσαν ευελπιστεί σε σταθερότητα ή άνοδο των 
πωλήσεων. Όµως λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί το 2012 µόνο το 40% των 
επιχειρήσεων προβλέπεται να επενδύει. 

Το µεγαλύτερο κοµµάτι της έρευνας έχει να κάνει µε την καινοτοµία και τις συναφή 
λειτουργίες της όπως η Ε&Α και η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού77. Η 
καινοτοµία δείχνει µια πιο µπερδεµένη εικόνα. Αν και η καινοτοµία είναι ικανοποιητική 
από την άλλη η ποιότητα των καινοτοµιών δεν είναι και τόσο καλή. Περίπου το 50% 
των επιχειρήσεων που καινοτοµούν το 2011-2012 παρήγαγαν νέα προϊόντα για τις 
άλλες επιχειρήσεις. Μόνο µια στις τρείς καινοτόµησε στον τοµέα της τεχνολογικής 
πληροφορικής και επικοινωνίας. Ενώ το 38% των επιχειρήσεων εισήγαγε 
οργανωτική καινοτοµία. Αυτό συµβαίνει γιατί η Ελλάδα δεν επενδύει σε Ε&Α όµως 
όπως φαίνεται από την έρευνα µία στις τρείς επιχειρήσεις διαθέτη εξοπλισµένα 
εργαστήρια έρευνας όµως δεν διοχετεύουν σωστά την εκπαίδευση και δεν 
συνεργάζονται µε ερευνητικά κέντρα ή φορείς όπως πανεπιστήµια. 

Επίσης φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και 
νέες τεχνολογίες. Από την άλλη τα ποσοστά είναι τόσο χαµηλά γιατί δεν 
αξιοποιούνται τόσο αποδοτικά και τόσο συχνά. Όταν µεταβάλετε η ζήτηση πολλές 
επιχειρήσεις δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται αρκετά ικανοποιητικά. Επίσης αρκετές 
επιχειρήσεις περίπου οι µισές αναφέρουν ότι µπορούν να βελτιώσουν την τεχνολογία 
τους. 

Τα ποσοστά των καινοτόµων επιχειρήσεων χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες: πρώτα 
υπάρχουν µε ποσοστό 22% των επιχειρήσεων που έχουν υψηλή καινοτοµική 
επίδοση  αυτές οι επιχειρήσεις εισήγαγαν καινοτόµα προϊόντα ή υπηρεσίες. Έπειτα οι 
µισές περίπου επιχειρήσεις έχουν µέτρια καινοτοµική δράση ενώ το 30% των 
επιχειρήσεων δεν έχουν εισάγει καµία καινοτοµία το 2011-2012. Οι επιχειρήσεις που 
έχουν υψηλή καινοτοµία προβλέπεται ότι διαθέτουν αυτόνοµο εργαστήριο Ε&Α και 
ειδικευµένα στελέχη ώστε να κατορθώνουν µε επιτυχία να αντιστέκονται στην κρίση 
σε αντίθεση µε τις άλλες επιχειρήσεις που δεν έχουν επενδύσεις σε Ε&Α.  

Ένας ακόµα σηµαντικός τοµέας που είναι υποστηρικτικός για την καινοτοµία είναι η 
εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. Μέσα από την έρευνα 
φαίνονται εντυπωσιακά αποτελέσµατα δηλαδή τρείς στις τέσσερις επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα την διετία 2011-2012 φαίνεται ότι εφαρµόζουν προγράµµατα εκπαίδευσης 
προσωπικού. Αυτό το σύστηµα στην Ελλάδα όµως γίνεται µε άτυπο τρόπο και δεν 
υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που χρηµατοδοτούνται για επιχειρησιακά σεµινάρια. 
Το 73% των επιχειρήσεων δεν µπορούν να βρουν κατάλληλο εξειδικευµένο 
προσωπικό ώστε να το τοποθετήσουν σε θέσεις-κλειδιά. Αντίστοιχα επισηµάνουν ότι 
δεν υπάρχει άριστη γνώση και δεξιότητα του υφιστάµενου προσωπικού ώστε να 
επιλέξει το κατάλληλο άτοµο στην κατάλληλη θέση. 

                                                 
77 Internet sites: 
http://www.sevstegi.org.gr/sites/default/files/ekthesi_apotelesmaton_erevnas_SEV_IOBE.pdf 
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Τα αποτελέσµατα τις έρευνας για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού είναι ότι 
τι 30% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2011-2012 χαρακτηρίζεται από υψηλές 
δεξιότητες που αυτές οι επιχειρήσεις εφαρµόζουν µια σειρά από µορφές άτυπες και 
τυπικής εκπαίδευσης. Πολύ λιγότερες από τις µισές επιχειρήσεις χρησιµοποιούνε 
µόνο άτυπες µορφές εκπαίδευσης. Ενώ µία στις τέσσερις επιχειρήσεις δεν 
εφαρµόζουν καµιά µορφή εκπαίδευσης. Όπως φαίνεται οι πρώτες επιχειρήσεις έχουν 
κατά συνέπεια καλύτερες αποδόσεις σε εξαγωγές και καινοτοµία και αντιστέκονται 
περισσότερο στην κρίση. 

Συµπερασµατικά φαίνεται όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο καθηγητής του ΕΜΠ κ 
Καλογήρου <<Η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας78 εντάσεως γνώσης – µε 
επένδυση στη γνώση και τον ανθρώπινο παράγοντα και µε αιχµή «την ποιότητα, τη 
διαφοροποίηση και την κάλυψη των αναγκών απαιτητικών χρηστών» – αποτελεί τη 
µόνη βιώσιµη επιλογή, αν θέλουµε να διατηρήσουµε το βιοτικό µας επίπεδο, στο 
πλαίσιο ενός έντονα ανταγωνιστικού διεθνούς περιβάλλοντος. Η προώθηση της 
καινοτοµίας, η αξιοποίηση της τεχνολογίας παντού και για όλους (στις επιχειρήσεις, 
στη δηµόσια διοίκηση και στην κοινωνία ευρύτερα) σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 
και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, την καλλιέργεια µιας κουλτούρας 
δηµιουργικότητας, ανοιχτών οριζόντων και οργανωµένης αλλά και συστηµατικής 
προσπάθειας, αποτελούν τους βασικούς πυλώνες µιας αναγκαίας εθνικής 
κινητοποίησης και ενός νέου κοινωνικού συµβολαίου για την ανάπτυξη>>. Εποµένως 
φαίνεται ξεκάθαρα για την ευηµερία µιας επιχείρησης και γενικά της χώρας πρέπει να 
προσεγγίσουν την επιχειρηµατικότητα και πιο συγκεκριµένα την στήριξη της 
καινοτοµίας. Αν και στην Ελλάδα κάποιες επιχειρήσεις ξεχωρίζουν, όµως το κράτος 
δεν έχει µεριµνήσει ώστε να στηρίξει και τις άλλες επιχειρήσεις στο τοµέα της Ε&Α. 
Επίσης µέσα από την καινοτοµία στην επιχειρηµατικότητα φαίνεται ότι 
αντιµετωπίζεται η κρίση και ευνοεί κάθε επιχείρησης που το εφαρµόζει. Καθώς 
επίσης µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας η Ελλάδα γίνεται πιο ανταγωνιστική 
και γενικά συµβάλει στην οικονοµική ανάπτυξη. 

Από µια άλλη έρευνα79 που έχει κάνει το ΙΟΒΕ αναφέρεται χαρακτηριστικά για την 
καινοτοµία των Ελληνικών επιχειρήσεων µε τις επιχειρήσεις των χωρών της Ε.Ε. Η 
καινοτοµία έχει πολλούς προσδιοριστικούς παράγοντες και για να υπάρξει ένα 
επιτυχής αποτέλεσµα πρέπει να συνδεθούν όλοι οι παράγοντες µε τέτοιο τρόπο 
ώστε το προϊόν ή υπηρεσία να κάνει µεγάλες πωλήσεις. Οι µεγάλες επιχειρήσεις για 
δηµιουργήσουν ένα καινοτόµο προϊόν διαθέτουν ένα εξοπλισµένο τµήµα Έρευνας και 
Ανάπτυξης που απλά µέσα από την έρευνα προσπαθεί να βρει τις ανάγκες της 
αγοράς και να τις ικανοποιήσει µε όποιο µέσο διαθέτη. 

Η έρευνα και η καινοτοµία στην Ελλάδα σε σχέση µε τις άλλες χώρες της Ε.Ε. είναι 
σε µέτρια επίδοση.  Κάποιοι δείκτες όπως έχουν αναφερθεί είναι πολύ χαµηλότεροι 
από το µέσο όρο της Ευρώπης. Σηµαντική βοήθεια δίνουν το ∆ιαθρωτικό Ταµείο που 
παρέχει κάποιες χρηµατικές ενισχύσεις για την καινοτοµία και την δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Η καινοτοµία της Ελλάδας στα τεχνολογικά επιτεύγµατα είναι πολύ 
χαµηλή. Αυτό συµβαίνει γιατί η εξειδίκευση του ανθρώπινου δυναµικού στην Ελλάδα 

                                                 
78 Internet sites: http://www.energyonline.gr/?p=9229#more 
79 Βλ. Ιωαννίδης Σ. & Χατζηχρήστου Σ. (2012) «Η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2010-
2011, η «µικρή» επιχειρηµατικότητα σε περίοδο κρίσης» εκδόθηκε από το ΙΟΒΕ σελ 82   
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είναι µειωµένη. Το ανθρώπινο δυναµικό σε ερευνητικό επίπεδο η Ελλάδα διαθέτη 
4,2%  ερευνητές το 2010-2011 ενώ στην Ευρώπη είναι 6,3%. Αν και υπάρχουν πιο 
λίγοι ερευνητές στην Ελλάδα οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις ξεπερνούν το µέσο όρο 
της Ευρώπης. 

Η έρευνα ασχολήθηκε πιο εκτεταµένα µε την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 
στην Ελλάδα που και εδώ φαίνεται ότι η καινοτοµία είναι σε πολύ χαµηλά επίπεδα. 
Χαρακτηριστικά το 2010 µόνο το 13% από τις επιχειρήσεις που εισήγαγαν στην 
αγορά θεωρούν το προϊόν καινοτόµο και που το προσφέρουν σε µια νέα αγορά 
πελατών. Ένα άλλο πρόβληµα που επισηµαίνεται είναι οι χρηµατοδοτήσεις στην 
καινοτοµία η Ελλάδα κατατάσσετε στην 9η θέση σε σχέση µε τις άλλες χώρες για τις 
χρηµατοδοτήσεις από το κράτος. 

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η καινοτοµία επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την 
οικονοµική κρίση όµως η Ελλάδα προσπαθεί µε κάθε µέσω που τις δίνεται να 
κρατηθεί και να βοηθηθεί από το κράτος. Η προώθηση της επιχειρηµατικότητας και 
τις καινοτοµίας αποτελεί σηµαντικό κοµµάτι για να ξεπεραστεί η κρίση. Τα στοιχεία 
που δόθηκαν εκφράζουν την ανάγκη για µεγαλύτερη προσπάθεια των Ελληνικών 
επιχειρήσεων να προωθήσουν την καινοτοµία και να βγουν πιο ανταγωνιστικές στην 
εθνική αγορά. 

6.3 ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

Η οικονοµική κρίση στην σηµερινή εποχή έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις ώστε να 
υπάρχει αβεβαιότητα80 για το µέλλον. Στην Ελλάδα η κρίση έχει γίνει εντονότερη από 
το 2010 και µετά. Σε αυτό το µέρος θα γίνει µια προσπάθεια για την διαχείριση και 
την αντιµετώπιση της κρίσης ως βασικό συστατικό της καινοτοµίας των 
επιχειρήσεων. Αν και στην Ελλάδα τα πράγµατα γίνονται όλο και πιο δύσκολα, 
πραγµατικά υπάρχουν κάποια σηµεία που αναφέρουν οι οικονοµολόγοι ότι όντως 
µπορεί να υπάρξει µια οικονοµική ανάπτυξη τα επόµενα χρόνια. 

Γενικότερα η οικονοµία της χώρας έχει σε όλα τα στάδια της προβλήµατα .Τα 
εντονότερα προβλήµατα δηµιουργήθηκαν όταν το κράτος δεν είχε χρήµατα να 
πληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στους εργαζοµένους και του συνταξιούχους. 
Έτσι προέβησαν σε µια διαδικασία πολύ σκληρή για το Ελληνικό κράτος αλλά 
δυστυχώς δεν υπήρχε κάποια άλλη λύση. Χρειάστηκε το Ελληνικό δηµόσιο και 
δανείστηκε χρήµατα από το ∆ΝΤ και έπρεπε να µετριάσει το δηµοσιονοµικό του 
έλλειµµα που έχει φτάσει στα υψηλοτέρα επίπεδα µε τις αντίστοιχες χώρες της Ε.Ε. 
Μέσα από αυτή την κατάσταση οι δανειστές εφάρµοσαν κάποια δυσβάσταχτα µέτρα 
λιτότητας για να καταβάλλεται κάθε δάση του δανείου αυτά τα µέτρα εφαρµόζονταν 
µόλις υπογραφόταν το γνωστό µνηµόνιο που ήταν η ώθηση των καινούργιων 
µέτρων. Η κάθε ελληνική κυβέρνηση αναγκαζόταν να υπογράψει αυτά τα µέτρα γιατί 
διαφορετικά δεν θα µπορούσαν να πάρουν την δόση ώστε να έρθουν τα λεφτά στους 
έλληνες πολίτες. Με αποτέλεσµα να αυξάνεται το δηµόσιο χρέος της Ελλάδας και 
συνάµα να αυξάνεται και το δηµόσιο έλλειµµα αφού η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες 
χώρες που κάνει περισσότερες εισαγωγές και λιγότερες εξαγωγές. ∆ηλαδή µε λίγα 
                                                 
80 Internet sites: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_22/04/2012_479785 
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λόγια η Ελλάδα δεν παράγει πολλά µόνο υπηρεσίες προσφέρει. Εποµένως το 
κράτος δεν είχε έσοδα αφού υπάρχουν πολλοί άνεργοι και πολλές χρεοκοπηµένες 
επιχειρήσεις. Πρέπει να παρθούν δραστικά µέτρα για την έξοδο της Ελλάδας από την 
κρίση αν και είναι δύσκολο αφού έχουν διατυπωθεί αρκετές γνώµες που θεωρούν µε 
διάφορες στρατηγικές ότι θα επανέλθει η οικονοµική ανάπτυξη. 

Η πιο πρόσφατη στρατηγική που έχει συζητηθεί στην Ε.Ε. είναι η <<Στρατηγική της 
Ευρώπης του 202081>> που έχει θέσει τρείς προτεραιότητες. Αυτέ οι προτεραιότητες 
έχουν να κάνουν µε την καινοτοµία που η Ευρώπη πιστεύει ότι αν δεν επενδύσουν 
στην καινοτοµία οι χώρες δεν θα µπορέσουν να έχουν ανάπτυξη. Γενικά η 
επιχειρηµατικότητα είναι ένα κοµβικό σηµείο που επιφέρει την οικονοµική ανάπτυξη. 
Έτσι το ελληνικό κράτος από τις δόσεις των δανείων που παίρνει πρέπει να 
αφιερώνει ένα ποσό σε επενδύσεις για την αύξηση της επιχειρηµατικότητας των 
Ελληνικών επιχειρήσεων. Όµως τα προβλήµατα είναι τόσα πολλά και η οικονοµία 
είναι σε δύσκολη θέση ώστε να κινδυνεύει όλο το κράτος. Οι τρείς προτεραιότητες 
είναι 1) την έξυπνη ανάπτυξη που στηρίζεται στην γνώση και καινοτοµία, 2) 
διατηρήσιµη ανάπτυξη να χρησιµοποιούνται σωστά οι πόροι, για να υπάρχει 
πράσινη ανάπτυξη και ανταγωνιστική οικονοµία., 3)ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 
όσο των δυνατών η κοινωνική και εδαφική συνοχή. Εποµένως τα σηµεία που πρέπει 
να επικεντρωθεί τα επόµενα χρόνια η Ελλάδα µε την βοήθεια της Ευρώπης και της 
στρατηγικής του 2020 είναι σε τοµείς έρευνας και καινοτοµίας, εκπαίδευσης και 
υγείας. 

Πολλοί πρόεδροι των οργανισµών και φορείς που µελετούν την επιχειρηµατικότητας 
υποστηρίζουν ότι η κρίση θα καταπολεµηθεί µε την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα. Αρχικά θα πρέπει οι έλληνες επιχειρηµατίες να αξιοποιήσουν της 
ευκαιρίες που βρίσκονται ακριβώς µπροστά τους. Αφού όπως έχει αναφερθεί η κρίση 
έχει εµφανίσει πολλές ευκαιρίες. Επίσης υπάρχει γενική αβεβαιότητα για το µέλλον 
αλλά στην επιχειρηµατικότητα η αβεβαιότητα υπήρχε πάντα και όσο εξαλείφεται η 
επιχειρηµατική ανάγκη τόσο µεγαλώνει η επιχειρηµατική ευκαιρία. 

Ένας άλλος κλάδος είναι η έρευνα και η καινοτοµία που έτσι αναπτύσσεται η 
ανταγωνιστικότητα. Από έρευνες που γίνονται έδειξαν ότι στην κρίση γίνεται όλο και 
πιο έντονο το αίσθηµα έρευνας και καινοτοµίας αφού αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα 
και πολλοί περισσότεροι επενδύουν σε αυτούς τους τοµείς. Η Ελλάδα υστερεί σε 
πηγές χρηµατοδότησης της έρευνας και καινοτοµίας γιατί το Ελληνικό κράτος δεν 
µπορεί να διαθέσει χρήµατα αντιθέτως η Ευρώπη βοηθάει πολύ στην έρευνα και 
καινοτοµία σε ελληνικές επιχειρήσεις µε τα διάφορα προγράµµατα Στήριξης και 
Ανάπτυξης που έχουν δοθεί. 

Για να αντιµετωπιστεί η κρίση, η επιχειρηµατικότητα πρέπει να προσανατολιστεί στον 
τοµέα εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού82. Πρέπει να γίνουν 
αποτελεσµατικές και ευέλικτες πολιτικές ώστε να δοθούν περισσότερες δεξιότητες και 
γνώσεις σε ανθρώπους ήδη εργάζονται σε µια επιχείρηση ώστε να ανταπεξέλθουν 
στις αυξηµένες απαιτήσεις των αγορών που διαµορφώνονται µέσα από την κρίση. 
                                                 
81 Internet sites: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/espa/info/%C5%C5_2020.pdf 
82 Internet sites: http://www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/ItemID/2076/View/Details/language/el-
GR/Default.aspx 
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Βάση της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναµικού επωφελείται και η Ε&Α αφού οι 
άνθρωποι αποκτούν περισσότερες γνώσεις ώστε να επεξεργάζονται σωστά τα 
καινούργια στοιχεία και προβαίνουν πιο εύκολα στην δηµιουργία ή αναβάθµιση ενός 
προϊόντος ή διαδικασίας. Επίσης µέσα από την εκπαίδευση προωθείται η καινοτοµία, 
ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας και φτάνουµε στην οικονοµική 
ανάπτυξη και την ευηµερία της χώρας. Πολλά ιδρύµατα και οργανισµοί έχουν 
καταθέσει προτάσεις για την ενίσχυση της εκπαίδευσης και την κατάρτιση του 
ανθρώπινου δυναµικού.  

Επίσης έχουν αναφερθεί αρκετοί στην σύγκριση83 των µεγάλων και των µικρών 
επιχειρήσεων µε βάση την οικονοµική κρίση. Η κρίση επηρεάζει περισσότερο της 
µικρές επιχειρήσεις γιατί αυτές δεν διαθέτουν όλα τα µέσα για να αναπτύξουν την 
επιχειρηµατικότητα τους και τώρα που δεν µπορούν να χρηµατοδοτηθούνε από 
επενδύσεις ούτε από τράπεζες είναι πιο δύσκολα τα πράγµατα. Οι µικρές 
επιχειρήσεις µπορούν να αντισταθούν στην κρίση αν µπορέσουν να κερδίσουν ένα 
µερίδιο αγοράς που έχει αφήσει ανεκµετάλλευτο η µεγάλη επιχείρηση ή µπορούν να 
βελτιώσουν το µάρκετινγκ µε την προώθηση του internet κάνοντας ένα ηλεκτρονικό 
µαγαζί που δεν έχει µεγάλο κόστος. Επίσης οι µεγάλες επιχειρήσεις αναθέτουν ένα 
µεγάλο µέρος των δραστηριοτήτων τους σε άλλες επιχειρήσεις για να µειώσουν τα 
κόστη τους, έτσι µπορούν οι µικρές επιχειρήσεις να αρπάξουν την ευκαιρία. 
 
Συµπερασµατικά προκύπτει ότι για να διαχειριστεί η κρίση θα πρέπει να βοηθηθούν 
οι επιχειρήσεις σε καινοτοµία, σε Ε&Α και σε ανθρώπινο δυναµικό. Η ανάπτυξη στην 
Ελλάδα θα επανέλθει αν προωθηθεί η καινοτοµία επιχειρηµατικότητας ώστε να 
ανοίξουν και άλλες θέσεις εργασίας και µέσα από την φορολόγηση το κράτος θα έχει 
έσοδα. Καθώς επίσης θα σταµατήσουν οι υπερβολικές εισαγωγές αφού θα 
υπάρχουν τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά. Τέλος το σηµαντικότερο να 
προσπαθήσει η χώρα να γίνει πιο ανταγωνιστική ώστε να προσελκύσουν και ξένες 
επενδύσεις στην Ελλάδα που θα αυξηθούν τα έσοδα της και θα ανέβει το βιοτικό 
επίπεδο της χώρας. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 Internet sites: http://winwinnet.wordpress.com/2011/09/15/ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας θα αναφερθούν οι τρόποι που µπορούν να 
γίνουν καλύτερα τα πράγµατα προς την επιχειρηµατικότητα. Πιο ειδικά θα 
αναφερθούν τα προβλήµατα που υπάρχουν στην Ελληνική οικονοµία για την 
καινοτοµία της επιχειρηµατικότητας. Η Ελληνική κυβέρνηση παίρνει µέτρα για την 
ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας αλλά σχεδόν πάντα µε πρόκληση της Ε.Ε.  

Τέλος θα δοθούν τα γενικά συµπεράσµατα της εργασίας και που κατέληξε αυτή η 
έρευνα. Θα υπάρξουν σηµαντικά σηµεία που έχουν αναφερθεί κατά την διάρκεια της 
εργασίας και είναι αυτά που αναπτύσσουν και ενισχύουν την καινοτοµία στην χώρα 
µας αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης που αντιµετωπίζουν µια παρόµοια 
κατάσταση. Για αυτούς τους λόγους έχουν δοθεί στην δηµοσιότητα πολλές έρευνες 
για την αντιµετώπιση των προβληµάτων τώρα που κατάσταση της οικονοµίας έχει 
ξεφύγει από τον έλεγχο. 

7.1 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ 

7.1.1 ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Η Ελλάδα για να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει 
να συµβάλουν σε αυτή την προσπάθεια πρώτα το κράτος που φέρνει και την 
µεγαλύτερη ευθύνη για τα πράγµατα που έφτασαν µέχρι εδώ και µετά οι ιδιοκτήτες 
των επιχειρήσεων. Όπως έχουν ήδη ειπωθεί τα βασικά προβλήµατα που πρέπει να 
καταπολεµηθούν είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση των ανθρωπίνων πόρων, η 
γραφειοκρατία, η ενίσχυση της καινοτοµίας και της Ε&Α, και γενικά θα πρέπει να 
βρεθεί λύση για όλους τους τοµείς µιας επιχείρησης. 

� ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ84 ΓΙΑ ΜΙΑ "ΕΛΛΑ∆Α ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ" 

Το σχέδιο δράσης έχει δηµιουργηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας  που αφορά την δηµιουργία ενός φιλικού 
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος  για να ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα της Ελλάδας. 
Το σχέδιο περιλαµβάνει 80 δράσης για να καταπολεµηθούν αρκετά εµπόδιο στην 
επιχειρηµατικότητα και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονοµίας. 

Οι δράσης που αναλαµβάνει να αντιµετώπιση το σχέδιο κάποιες έχουν τεθεί από το 
µνηµόνιο και κάποιες άλλες από τις ανάγκες του κράτους. Οι αλλαγές που γίνονται 

                                                 
84 Internet site: www.mindev.gov.gr/wp.../2012/03/12.03.05_bfg_actionplan_gr.ppt 
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αφορούν δέκα (10) πεδία και είναι τα προβλήµατα του κύκλου ζωής µιας 
επιχείρησης. Αυτά θα αναφερθούν πιο αναλυτικά παρακάτω. 

Η πρώτη δράση είναι η σύσταση επιχείρησης, το να δηµιουργήσεις µια επιχείρηση 
είναι αρκετά δύσκολο κοµµάτι στην Ελλάδα. Έτσι η δράση είναι η δηµιουργία µια 
νέας νοµικής µορφής εταιρία µε ελάχιστο κεφάλαιο ώστε να βελτιωθεί η 
επιχειρηµατικότητα και το επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτή η νέα µορφή εταιρία είναι 
νοµοθεσία από την Ε.Ε. για όλα τα κράτη-µέλη της και θα έχει πολύ ζήτηση. 
Επόµενη δράση είναι η κατάργηση των περιορισµών στις µικρές καινοτόµες 
επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει µε την µείωση των διαδικασιών για µια αδειοδότηση, η 
ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών, η χρήση ηλεκτρονικής υπογραφής, η ανάπτυξη 
στατιστικών στοιχείων για δηµογραφικούς λόγους των επιχειρηµατιών και η 
εφαρµογή νέου νόµου για το καταστατικό των εταιριών. Το µνηµόνιο µε την δράση 
που συµπληρώνει είναι η απλούστερη δηµοσίευση των εταιρικών στοιχείων. 

Η δεύτερη δράση είναι η εγκατάσταση της επιχείρησης, που τα εµπόδια εδώ είναι 
αρκετά. Πρώτο εµπόδιο είναι η χωροθέτηση και οι περιβαλλοντικές άδειες. Σε αυτό το 
εµπόδιο υπάρχουν δράσης και από την Ελλάδα αλλά και του µνηµονίου. Αρχικά οι 
δράσης της Ελλάδας είναι η τροποποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου για το 
Χωροταξικό Σχεδιασµό του Τουρισµού και οι τροποποίησης σε πολλές άδειες που 
αφορούν της αρχαιολογικές έρευνες, την διαχείριση των επικίνδυνων και µη 
αποβλήτων, τα λιπάσµατα και την νοµοθεσία των βιοµηχανικών ορυκτών και 
αδρανών υλικών. Από την άλλη οι δράσης του µνηµονίου είναι να αναθεώρηση και 
να τροποποίηση τις νοµοθεσίες για πολεοδοµία και χωροταξία ώστε να αφήσει πιο 
ευέλικτη την αξιοποίηση των ακινήτων και των επενδύσεων, λιγότεροι κανονισµοί και 
νόµοι ώστε να δηµιουργούνται πρωτοβουλίες, να απλοποιήσουν τις περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις. Επίσης κάνει αναφορά για την σωστή διαχείριση της περιβαλλοντικής 
άδειας από σωστές υπηρεσίες, χορηγεί άδεια για δύο χώρους διάθεσης των 
επικίνδυνων αποβλήτων και απλοποίηση των οικοδοµικών αδειών και τρόπους 
ελέγχου της κατασκευής των στεγαστικών και οικοδοµικών δραστηριοτήτων. ∆εύτερο 
εµπόδιο είναι η άδεια εγκαταστάσεις και η οικοδοµική άδεια. Σε αυτό το εµπόδιο 
υπάρχουν δράσης όπως απλούστευση διαδικασιών σε αδειοδοτήσης µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, ενηµέρωση µε εγχειρίδιο για τους επιχειρηµατίες, σχεδιασµός 
ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης οικοδοµικών αδειών και ψηφιακή ταυτότητα των 
κτηρίων. Τέλος το τρίτο εµπόδιο είναι η άδεια λειτουργίας που δραστηριοποιείται 
στην πιο εύκολη διαδικασία έκδοση αδειών για επενδύσεις στον τουρισµό.  

Η Τρίτη δράση85 είναι στον τοµέα εργασιακά και ασφαλιστικά θέµατα που εδώ 
αναπτύσσονται από το Ελληνικό κράτος µόνο. Αρχικά το πρόβληµα είναι η 
ενηµέρωση των όλων των δηµόσιων υπηρεσιών για ένα γεγονός αυτό µπορεί να 
γίνει µε κοινοποίηση σε όλες τις υπηρεσίες ή µε την καταχώρηση σε ηλεκτρονικό 
κύκλωµα. Επόµενο η πρόσληψη ενός υπαλλήλου µπορεί να γίνει µε πιο απλή 
διαδικασία να καταγραφή το βιβλίο ασφάλισης νεοπροσλαµβανοµένων. Τελευταίο 
πρόβληµα είναι η χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης ατόµων από άλλες χώρες η 
δράση είναι πιο γρήγορη άδεια διαµονής αυτών των ατόµων και για αυτούς που 

                                                 
85 Internet site: http://www.mindev.gov.gr/?page_id=6506 
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απλά εργάζονται ως ειδικευµένο προσωπικό αλλά και σε αυτούς που συµµετέχουν 
σε επενδυτικά σχέδια. 

Το τέταρτο εµπόδιο έχει να κάνει µε τις µεταφορές εγχώριες και διασυνοριακές. Οι 
δράσεις έχουν να κάνουν για την Ελλάδα µε την απαγόρευση των µέγιστων 
φορτηγών που διαθέτη η κάθε εταιρία, να σταµατήσει η διπλή φορολογία σε χώρες 
που δεν είναι στην Ε.Ε. Από το µνηµόνιο διαφαίνονται οι εξής δράσης να 
χορηγηθούν άδειες κυκλοφορίας στα φορτηγά για όλες της χώρες-κράτη της Ε.Ε., να 
καταργήσουν τα Μητρώο και να γράφονται σε µια νέα βάση δεδοµένων, να 
βελτιωθούν οι συνθήκες εκτελωνισµού µε κατά τόπους διαδικασίες και να 
περιοριστούν οι διαδικασίες και τα έγγραφα των εξαγωγών. 

Το πέµπτο εµπόδιο έχει να κάνει µε την λειτουργία των αγορών, φυσικά εδώ οι 
δράσης είναι πάρα πολλές για αυτό θα αναφερθούν οι πιο σηµαντικές που έχουν να 
κάνουν µε το παράνοµο εµπόριο. Οι δράσης του παράνοµου εµπορίου είναι να 
γίνουν αλλαγές στην νοµοθεσία για την διαδικασία κατασχεµένων προϊόντων και να 
µειωθεί δραστικά η γραφειοκρατία µε βάση την Ε.Ε. Έπειτα να συσταθεί µια 
επιτροπή που θα καταπολεµά το παράνοµο εµπόριο ώστε να ενθαρρύνεται η 
επιχειρηµατικότητα. Και τέλος να προστατεύονται τα εµπορικά σήµατα µε στόχο ενός 
νέου συστήµατος προστασίας.  

Το έκτο εµπόδιο είναι οι συναλλαγές µε το δηµόσιο που είναι και το πιο σοβαρό αφού 
υπάρχει τεράστιο πρόβληµα στο διαγωνισµό προµηθειών, στην προκήρυξη του 
διαγωνισµού και στην αποπληρωµή της προµήθειας. Η δράση εδώ έχουν να κάνουν 
µε την εφαρµογή µητρώων στους προµηθευτές για να είναι γνωστό το προφίλ τους 
και το µνηµόνιο θεωρεί ότι πρέπει να δηµιουργηθεί ένα κεντρικό ηλεκτρονικό µητρώο 
δηµόσιων συµβάσεων που θα παρακολουθεί την σωστή εκτέλεση των συµβάσεων. 

Το έβδοµο εµπόδιο είναι η φορολογία που η δράση του είναι να καταγράφονται όλες 
οι δαπάνες που δεν είναι στο φορολογικό εισόδηµα. Το µνηµόνιο θέτει πιο δραστικά 
µέτρα την κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και σε ένα άλλο σύστηµα 
ελέγχου των επιχειρήσεων και εννοείται η καταπολέµηση της φοροδιαφυγής. 

Το όγδοο είναι το ΕΣΠΑ που στην Ελλάδα υπάρχουν εµπόδια που αντιµετωπίζονται 
ως εξής µε την τήρηση χρονοδιαγράµµατος µε σκοπό την αξιολόγηση των 
επενδύσεων και αύξηση της επιχειρηµατικότητας. Και το µνηµόνιο 
δραστηριοποιήθηκε µε την εφαρµογή καλύτερου ελέγχου της υλοποίησης  στην 
περιφέρεια µε την <<Μεταρρύθµιση του Καλλικράτη>>. 

Το ένατο είναι η Έρευνα και η Καινοτοµία που η δράση της Ελληνικής  κυβέρνησης 
είναι η χρηµατοδότηση της έρευνας, κίνητρα για ίδρυση νέων καινοτόµων εταιριών 
και επιχειρήσεις µε ερευνητικούς φορείς, να απλοποιηθεί η διαδικασία των δαπανών 
για Έρευνα και Τεχνολογία και απαλλαγή του Φ.Π.Α. για εκτέλεση ερευνητικών 
συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. 

Τέλος το δέκατο έχει να κάνει µε την λύση και εκκαθάριση επιχείρησης είναι από τις 
τελευταίες διαδικασίες µιας επιχείρησης όµως και εδώ συναντάς προβλήµατα όµως 
µε τις δράση που αναλαµβάνουν όλα γίνονται πιο εύκολα. Οι δράσης είναι η 
απλούστευση και η µεταρρύθµιση των µεθόδων λύσης και εκκαθάρισης 
επιχειρήσεων καθώς επίσης η µείωση του χρόνου της λύσης της επιχείρησης.  
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� ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

Η καινοτοµία86 ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που πρέπει να στήριξη η 
Ελλάδα στην περίοδο της κρίσης και να λάβει µέτρα για την ενίσχυση τους. Η 
επενδύσεις στην καινοτοµία εξυπηρετούν το καταναλωτικό κοινό και αυξάνεται η 
ανταγωνιστικότητα και από απόψεις οικονοµολόγων µέσα της ανάπτυξης της  
καινοτοµίας αυξάνονται η ελπίδες εξόδου από την κρίση.  

Από έρευνα87 που έχει γίνει στο Οικονοµικό πανεπιστήµιο των Αθηνών για την 
καινοτοµία στην οικονοµική κρίση δείχνει αξιόλογα συµπεράσµατα. Αρχικά 
ασχολείται µε το κόστος παραγωγής που προσπαθούν να µειώσουν. Μέσα από την 
κρίση δηµιουργούνται ευκαιρίες για νέα προϊόντα που θα έχουν καλή ποιότητα αλλά 
θα είναι εύχρηστα και προσιτά έτσι µειώνεται το κόστος αφού θα υπάρξει ζήτηση.  

Έπειτα ερευνά ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν είναι έτοιµες να αντέξουν την κρίση. 
Αν και βάση της Ε.Ε. η Ελλάδα βρίσκεται στο µέσο όρο στο τοµέα της ικανότητας 
µάνατζερ δεν έχει ισχυρή ανταγωνιστική θέση. Ενώ ταυτόχρονα αντιµετωπίζει 
δυσκολίες στο θεσµικό περιβάλλον της λειτουργίας µιας επιχείρησης που αυτά θα 
πρέπει να αντιµετωπιστούν ώστε να επενδύσουν οι ξένοι κεφάλαια και να επανέρθει 
η ανάπτυξη. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί κλάδοι που καινοτοµούν και έχουν υψηλά 
επίπεδα ανταγωνιστικότητας.  

Αρχικά σε τεχνολογικούς κλάδους οι καινοτοµίες αναπτύσσονται από έλληνες σε 
ερευνητικά προγράµµατα µε συνεργασία των επιχειρήσεων µε τα Ελληνικά 
Πανεπιστήµια. Ένας άλλος κλάδος είναι της µεταποιήσεις που εκεί υπάρχουν 
επιχειρήσεις που έχουν καινοτοµήσει όµως υπάρχουν αρκετά εµπόδια. Αυτό που 
πρέπει να γίνει είναι να παρθούν νοµοθετικά µέτρα για τα τελικά προϊόντα ώστε να 
αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και την καινοτοµία αλλά και να καταπολεµήσουν 
τον αθέµιτο ανταγωνισµό και τις αποµιµήσεις των προϊόντων.  

Μια ακόµα λύση που προτείνεται από την έρευνα είναι η κυβερνήσεις να ενισχύσουν 
την αγροτική γη και να δώσουν κίνητρα στις ΜΜΕ να ασχοληθούν µε αγροτικά 
προϊόντα. Φυσικά µε σκοπό την αύξηση των εξαγωγών και την διεθνείς εξάπλωση 
των µεσογειακών προϊόντων µε στόχο την συντήρηση του τουρισµού. 

Μέσα από την έρευνα διαφαίνονται κάποιες λύσεις που µπορούν να κάνουν την 
Ελλάδα πιο δυνατή και να καταπολεµήσουν την κρίση. Όµως υπάρχουν αρκετά 
προβλήµατα γιατί δεν υπάρχουν δαπάνες για Ε&Α ώστε πολλές επιχειρήσεις να µην 
µπορούν να καινοτοµήσουν. Και το κράτος πρέπει να βελτίωση το οικονοµικό 
περιβάλλον της χώρας και να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία 
αφού µέσω αυτής αναπτύσσονται και πολλοί άλλη κλάδοι της οικονοµίας. 

                                                 
86 Internet site: www.anko-eunet.gr/download/ellinikos-xartis-kainotomias-2010 
87 Internet site: 
http://mke.eap.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=37:crisi&catid=5:casestudi
es&Itemid=13 
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Σε µια συναντήσει του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών  τέθηκε 
το θέµα της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας για την κρίση88. Από ότι 
γνωρίζεται η ανταγωνιστικότητα µιας επιχείρησης κρίνεται από την καινοτοµία που 
διαθέτη. Στην χώρα µας γενικά έχουµε αναπτύξει την καινοτοµία αλλά δεν διαθέτουµε 
υψηλό τεχνολογικό εξοπλισµό. Όµως κατά την συνάντηση η θέµα προσανατολίστηκε 
προς την καινοτοµία και την ανώτατη εκπαίδευση και την και την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου παράγοντα.  

Η ενίσχυση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού µιας 
επιχείρησης, της δίνει το προβάδισµα να αναπτύξει την καινοτοµία και την 
επιχειρηµατικότητα. Στην σηµερινή εποχή πρέπει να επενδύσουµε στον ανθρώπινο 
παράγοντα. Έτσι θα ενισχυθούν οι τεχνικές δεξιότητες των εργαζοµένων µε 
αποτέλεσµα να έχουν πιο αποδοτικές καινοτόµες ιδέες που αυτές µέσω των 
γνώσεων θα µπορέσουν να τις αξιοποιήσουν για να γίνουν κερδοφόρες.  

Στην συζήτηση ανέπτυξαν και µια σειρά πρωτοβουλιών για την καλύτερη εκπαίδευση 
και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού. Αρχικά να ενηµερωθούν οι επιχειρήσεις 
για χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα ανέργων. Έπειτα από την µεριά τον ανέργων 
να ενηµερωθούν για χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα εκπαίδευσης και κατάρτισης. 
Οι επιχειρήσεις να  οργανώνουν προγράµµατα µέσα στην επιχείρηση για την 
εκπαίδευση του προσωπικού σε νέες τεχνολογίες. Και γενικά οι επιχειρήσεις να 
αναπτύξουν ένα δίκτυο επικοινωνίας µε τα πανεπιστήµια και να βοηθάνε µε 
χρηµατοδοτήσεις για έρευνες αλλά και για υποτροφίες ή πρακτική άσκηση. 

Όπως αναπτύχθηκε η εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι η σηµαντικότερη πηγή για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων µιας επιχείρησης και για την ανάπτυξη της. 
Παράλληλα η εκπαίδευση βοηθά στην καταπολέµηση της κρίσης και κάνει την 
επιχείρηση να βγει πιο δυνατή. Έχουν γίνει πολλές έρευνες για την εκπαίδευση του 
προσωπικού άλλη µια έρευνα που έγινε από τον Καπερελιότη και την Ζαρκάδα είναι 
<<Εκπαίδευση σε νεαρές γυναίκες επιχειρηµατίες σε Εθνική κλίµακα>> µελέτη του 
έργου <<Γένεσις>> η Ελληνική περίπτωση. Αυτή έρευνα εξηγεί ότι τα τελευταία 
χρόνια οι γυναικεία επιχειρηµατικότητα έχει αναπτυχθεί αρκετά µε αποτέλεσµα να 
υπάρχουν πολλά προβλήµατα και εµπόδια ώστε µε διάφορους τρόπους να 
αντιµετωπιστούν.  

Οι γυναίκες επιχειρηµατίες λόγω της ραγδαίας αναπτύξει τους είχαν δηµιουργήσει 
ένα κλίµα ενώσεως που βοηθούσαν να βελτιώσουν και να αναπτύξουν τις 
επιχειρήσεις τους. Αντίθετα είναι περιορισµένα στην εκπαίδευση και κατάρτιση για 
θέµατα επιχειρηµατικότητας. Οι επιχειρηµατίες πολλές φορές αποτυγχάνουν λόγω 
κακής εκπαίδευσης. Κυρίως στις ΜΜΕ οι ιδιοκτήτες τους έχουν καταλάβει ότι χωρίς 
την σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση πιο σίγουρη είναι η αποτυχία.  

Υπάρχουν βάση της έρευνας τρία βασικά ζητήµατα για την κατάρτιση της 
επιχειρηµατικότητας. Αρχικά είναι η αναγνώριση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων 
της επιχειρηµατικής επιτυχίας. Έπειτα είναι η κατάρτιση των επιχειρηµατιών σε 

                                                 
88 Internet site: http://www.acci.gr/acci/Home/tabid/28/ItemID/2076/View/Details/language/el-
GR/Default.aspx 
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θέµατα ασφάλειας ελέγχου και προώθηση καινοτοµίας. Τέλος είναι και το 
σηµαντικότερο ο ρόλος που παίζει ο εκπαιδευτής στην ανάπτυξη ενός επιχειρηµατία.  

Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο που ανέδειξε η έρευνα είναι η ισότητα µεταξύ των δύο 
φύλων πρέπει να έχουν την ίδια µεταχείριση και να πιστεύουν ότι µπορούν να 
αναπτυχθούν και τα δύο εξίσου καλά αφού οι στρατηγικές και η εκπαίδευση είναι 
ακριβώς τα ίδια. Ένα πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηµατίες είναι 
περισσότερες δυσκολίες σε πρόσβαση χρηµατοδοτικών πόρων µε αποτέλεσµα να 
διαλέγουν επιχειρηµατικές δραστηριότητες που απαιτούν χαµηλές επενδύσεις 
κεφαλαίου. Επίσης οι γυναίκες έχουν ένα επιπλέον φορτίο την οικογένεια που πολλοί 
θεωρούν ότι δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν αλλά τα σοβαρότερα προβλήµατα 
δηµιουργούνται µέσα στην επιχειρηµατικότητα παρά σε εξωτερικούς παράγοντες.  

Αυτοί οι έρευνα συνέβαλλε αρκετά στην Ελλάδα γιατί προσπάθησε να δώσει λύσεις 
ώστε να αποτραπούµε από την ολοκληρωτική καταστροφή που πορεύεται το κράτος. 
Αρχικά το σηµαντικότερο που πρέπει να γίνει είναι να δοθούν κίνητρα για την 
επιχειρηµατικότητα. Έπειτα η έρευνα αναφέρει ότι στόχος της ήταν να βελτιώσει την 
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων µέσω της γυναικείας εκπαίδευσης 
και κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα. Να προώθηση την επιχειρηµατικότητα και 
εκτός των πόλεων σε πιο αγροτικές περιοχές. Τέλος να κάλυψη κάποια κοινωνικά 
προβλήµατα υπέρ της ισότητας και των ίδιων ευκαιριών.  

Για την καινοτοµία έχουν γίνει αρκετές µελέτες για το πώς µπορεί να αναπτυχθεί, 
όµως οι παράγοντες που επηρεάζουν την καινοτοµία είναι αρκετοί. Αναφέρεται µια 
ακόµα έρευνα για την καινοτοµία των ΜΜΕ αυτοί έχει γίνει από ξένους επιστήµονες 
τους  Sarel Gronum, Martie-Louise Verreynne, και Tim Kastelle µε θέµα << Ο ρόλος 
των δικτύων σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις και η καινοτοµία>> (The Role of 
Networks in Small and Medium-Sized Enterprise Innovation)89. Τα δίκτυα είναι µια 
από της σηµαντικότερες πηγές πληροφοριών των ΜΜΕ.  
 
Τα δίκτυα έχουν αναγνωριστεί  µια από τους πιο σηµαντικούς παράγοντες της 
διαδικασίας της καινοτοµίας. Μέσω της δοµής, των συνδέσεων και τις διαχείρισης 
των δικτύων βελτιώνεται η καινοτοµία και αναπτύσσεται η επιχειρηµατικότητα. Η 
καινοτοµική διαδικασία των µεγάλων επιχειρήσεων γίνεται µε διαφορετικό τρόπο από 
των ΜΜΕ. Οι ΜΜΕ γίνονται όλο και πιο ανοιχτές γιατί δεν έχουν διαθέσιµους πόρους 
και προσπαθούν να αναπτύσσουν νέα προϊόντα µε την συνεργασία άλλων 
οργανισµών. Τα δίκτυα παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς πόρους που µπορούν να 
εκµεταλλευτούν οι ΜΜΕ για να αναπτυχθούν να πάρουν πληροφορίες και βοήθεια 
για την κατασκευή ενός καινοτόµου προϊόντος και την προώθηση του. 
 
Στην έρευνα αναφέρονται δύο αντίθετες απόψεις για την σύνδεση των δικτύων και 
την σταθερή αποδώσει τους. Η πρώτη άποψη θεωρεί ότι η δηµιουργία δικτύων θα 
οδηγήσει σε µεγαλύτερη καινοτοµία. Η δεύτερη άποψη υποστηρίζει ότι αν υπάρχει 
άµεση σχέση των δικτύων µε την απόδοση της επιχείρησης τότε η καινοτοµία δεν 
έχει λόγο υπάρξει σε αυτή την σχέση. Από την έρευνα καταλήγουν και υποστηρίζουν 
ότι οι ΜΜΕ είναι πιθανών να αναπτυχθούν και να κατακτήσουν τους στόχους τους µε 
τυχαίες δραστηριότητες δικτύωσης, αντίθετα η δικτύωση θα πρέπει να σε 
παραγωγικές δραστηριότητες έπειτα η καινοτοµία να επηρεάζει την απόδοση . 
 
                                                 
89 Βλ. Sarel Gronum, Martie-Louise Verreynne, και Tim Kastelle (2012) « Journal of Small 
Business Management »,  σελ 257-282 
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Οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα δεν διαθέτουν πόρους για έρευνα και 
έχουν µικρότερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Έτσι αναπτύχθηκαν τα δίκτυα σχέσεων 
που µπορούν να ανταγωνιστούν τις µεγάλες επιχειρήσεις αφού έχουν το ίδιο 
πλεονέκτηµα όµως δεν φορτώνονται τα ίδια µειονεκτήµατα. Φυσικά χρειάζονται 
γνώσεις και εκπαίδευση για να προσαρµοστείς σε δίκτυα που σου παρέχονται 
πληροφορείς και σε υποστηρίζουν. 
 
Ο ρόλος των δικτύων έχει να κάνει µε το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των ΜΜΕ από 
τις Μεγάλες επιχειρήσεις. Οι ΜΜΕ θα πρέπει να συνεχίσουν την στρατηγική της 
δηµιουργία δικτύων µε εξωτερικές πηγές µε αυτό τον τρόπο δεν δηµιουργείται µόνο 
προώθηση της καινοτοµίας αλλά εκδηλώνεται και βελτίωση στο οργανωτικό κοµµάτι 
τις επιχείρησης. Γενικότερα η δηµιουργία δικτύων συµβάλουν στην καινοτοµία και 
υπάρχει ένας ικανοποιητικός βαθµός στην απόδοση των ΜΜΕ.  
 
Πέρα από την καινοτοµία γενικότερα για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα το 
ΙΟΒΕ έχει διαµορφώσει µια άποψη για το τι πρέπει να γίνει τους επόµενους µήνες 
ώστε να προσπαθήσουν να φέρουν τις ισορροπίες και µετά την ανάπτυξη. Στο 
άρθρο <<ΙΟΒΕ Τα οικονοµικά διλήµµατα της χώρας>>90 που δηµοσιεύτηκε στο 
διαδίκτυο στις 17 Μάιου 2012 αναφέρεται χαρακτηριστικά στα εξής λόγια<< Οι 
απόψεις του ΙΟΒΕ για τον τρόπο εξόδου της χώρας από την κρίση µε ένα µείγµα 
πολιτικής που στοχεύει παραλλήλως στην δηµοσιονοµική εξυγίανση και στην 
οικονοµική ανάπτυξη, έχουν διατυπωθεί κατ' επανάληψη και µε ποικίλους τρόπους 
επικοινωνίας>>. Με αυτήν την πρόταση ο οργανισµός προσπαθεί µέσω της 
πολιτικής και των κυβερνήσεων να προάγει ένα αναπτυξιακό πρόγραµµα ώστε να 
βγούµε από την κρίση και να επιβιώσει ο ελληνικός λαός. 

Ας αρχίσουµε από την αρχή τα προηγούµενα χρόνια υπήρξαν και άλλες απόπειρες 
µε αναπτυξιακά προγράµµατα αλλά αυτά στηριζόντουσαν µόνο στην χρηµατοδότηση 
από εξωτερικό δανεισµό µε αποτέλεσµα να διογκωθεί το δηµόσιο χρέος της 
Ελλάδας. Αυτό που προτείνεται τώρα είναι ένα δεκαετούς πρόγραµµα ανάπτυξης και 
προσαρµογής της ελληνικής οικονοµίας. 

Πιο ειδικά προτείνει κάποια συγκεκριµένα πράγµατα. Αρχικά στόχος είναι να µειωθεί 
όσο γίνεται δυνατό το δηµόσιο έλλειµµα. Έπειτα να διαµορφωθούν προγράµµατα και 
µέτρα για την µείωση της ανεργίας και ιδιαίτερα των νέων. Επίσης ένα σηµαντικό 
είναι το πρόγραµµα ΕΣΠΑ που βοηθάει και ενισχύει τις ελληνικές επιχειρήσεις και 
προωθεί την καινοτοµία. Τα κονδύλια αυτού του προγράµµατος πρέπει να δοθούν σε 
σωστά χέρια ώστε να αξιοποιηθούν µε τον κατάλληλο τρόπο, να δηµιουργηθούν νέες 
θέσεις εργασίας και να αναπτυχθεί η ανταγωνιστικότητα. Το δηµόσιο µέσω του 
δανείου που παίρνει ένα µέρος του να το αφιερώσει για να αποπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του προς τον ιδιωτικό τοµέα. Με αυτόν τον τρόπο θα µπορέσουν 
αρκετές επιχειρήσεις να επιβιώσουν και ίσως κάποιες αναπτυχθούν.  

Συµπερασµατικά προκύπτει ότι και από έρευνες του εξωτερικού και από έρευνες της 
Ελλάδα πρέπει να καινοτοµήσουµε για να επανέλθει η ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας. Όσο αφορά όλη την κατάσταση της χώρας τα πράγµατα είναι 
αρκετά δύσκολα και πρέπει να λάβουµε κάποια µέτρα ώστε να αποφύγουµε τα 

                                                 
90 Internet site: http://www.epixeiro.gr/Αρχική/78/3358-ΙΟΒΕ-Τα-οικονοµικά-διλήµµατα-της-
χώρας 
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χειρότερα που έρχονται. Αυτά τα µέτρα αντιµετωπίσεις είναι αρκετά αλλά δύσκολο να 
πραγµατοποιηθούν αφού δεν υπάρχουν χρηµατοδοτικές πηγές και η ανάπτυξη είναι 
κορεσµένη ώστε ξένοι επενδυτές να µην έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα. 

 
7.2 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σε όλη την έκταση της εργασίας έγινε µια θεωρητική προσέγγιση στις έννοιες της 
επιχειρηµατικότητας και της οικονοµικής ανάπτυξης που απορρέει από αυτήν την 
δραστηριότητα. Επίσης έγινε µια προσπάθεια να δώσουµε κάποιες λύσεις για να 
ενισχυθεί η επιχειρηµατικότητα µέσα στην τρέχουσα οικονοµική κρίση. Όλη η 
αναφορά έγινε σε σύγκριση της Ελλάδας µε τις χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης. 

Εποµένως συµπερασµατικά προκύπτει ότι η επιχειρηµατικότητα σαν έννοια είναι 
πολύ περίπλοκη και ευρείς. Υπάρχουν πολλές δραστηριότητες της που οι 
περισσότεροι επιχειρηµατίες δεν τις γνωρίζουν καθόλου και ότι µέσα από την γνώση 
της επιχειρηµατικότητας και της εµπειρίας προκύπτουν πολλές καινοτοµικές ιδέες. 
Για την έννοια της επιχειρηµατικότητας έχουν µιλήσει πολλοί σπουδαίοι 
οικονοµολόγοι και ο καθένας την έχει προσέγγιση µε διαφορετικό τρόπο για αυτό και 
πολλές φορές για να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας πρέπει να φέρεται πιο 
διπλωµατικά ώστε να αναπτύξει όσες περισσότερες πτυχές της επιχειρηµατικότητας 
µπορεί. 

Η επιχειρηµατικότητα έχει να κάνει και µε το µέγεθος της επιχείρησης πολλοί 
υποστηρίζουν ότι οι µεγάλες επιχειρήσεις ασκούν σωστή επιχειρηµατικότητα γιατί 
διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, κεφάλαια και πόρους. Ενώ αντίθετα άλλοι 
υποστηρίζουν ότι ασκούν οι µικρές επιχειρήσεις επιχειρηµατικότητα και µε αυτό τον 
τρόπο γίνονται µεγάλες µέσω της σωστής διαχειρίσεις. Γενικά το µέγεθος της 
επιχείρησης παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στην επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
Υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν καινοτόµες επιχειρηµατικές ιδέες αλλά δεν 
διαθέτουν τους απαραίτητούς πόρους για να εκµεταλλευτούν την ιδέα και να την 
διαµορφώσουν σε προϊόν µε σκοπό το οικονοµικό όφελος.  

Υπάρχει µια πολλή σηµαντική έννοια και είναι η καινοτοµία. Η καινοτοµία είναι το παν 
για την έναρξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Καινοτοµία είναι η διαδικασία 
µετατροπής µιας ιδέας σε προϊόν ή υπηρεσία ή η αναβάθµιση κάποιων προϊόντων η 
κάποιας παραγωγικής διαδικασίας, πιο γενικά είναι κάθε µετατροπή ή κάτι νέο που 
βγαίνει για να κερδίσει ένα µερίδιο στην αγορά. Σε αυτό το µέρος αναλύεται όχι µόνο 
το µέγεθος της επιχείρησης αλλά ολόκληρη η διαδικασία και οι διαφορές στην 
καινοτοµία ανάγκης και της ευκαιρίας. Για να σχεδιαστεί ένα νέο προϊόν συµβάλλουν 
εξωτερικοί και ενδοεπιχειρησιακοί παράγοντες. Εποµένως η καινοτοµία είναι µια 
δύσκολη έννοια και ακόµα πιο δύσκολη στην εφαρµογή και για αυτό έχουν θεσπιστεί 
σε όλο τον κόσµο διπλώµατα ευρεσιτεχνίας και διπλώµατα πατέντας που 
προστατεύουν τους δηµιουργούς των καινοτόµων προϊόντων.  

Η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό παρουσιάζει µεγάλο 
ενδιαφέρον η συναναστροφή της και η σύγκριση τους. Μέσα από πολλές µελέτες και 
έρευνες που έχουν γίνει από ευρωπαϊκούς οργανισµούς της Ευρώπης καταλήγουν 
σε αρκετά συµπεράσµατα. Η Ευρώπη έχει διαµόρφωση ένα ενιαίο νοµοθετικό 
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πλαίσιο που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Όµως µέσω 
προγραµµάτων στήριξης προσπαθεί να ενισχύει την επιχειρηµατικότητα της Ελλάδας 
και άλλων χωρών. Μέσω των στρατηγικών και των Πράσινων Βίβλων που έχει 
εκδώσει προσπαθεί να δώσει τους στόχους της Ε.Ε. και τι πρέπει να κάνουν οι 
χώρες για να πετύχουν αυτούς τους στόχους. Σε αρκετές περιπτώσεις οι στόχοι είναι 
εύκολοι ενώ σε µερικές περιπτώσεις δεν µπορούν να επιτευχθούν. Από την άλλη και 
η Ελλάδα έχει ένα νοµοθετικό πλαίσιο που προσπαθεί να κάνει το καλύτερο για τις 
επιχειρήσεις και να δώσει κάποια κίνητρα όµως στις µέρες που διανύουµε αυτό δεν 
είναι και τόσο εύκολο. Ευτυχώς υπάρχει µια µικρή χρηµατοδότηση από την Ε.Ε. 
µέσω του ΕΠΑΝ και του ΕΣΠΑ. Το βασικότερο είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να 
ασχοληθεί µε την ενίσχυση των µειονοτήτων όπως γυναικεία και νεανική 
επιχειρηµατικότητα. 

Στην σηµερινή εποχή τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα για την επιχειρηµατικότητα 
και γενικά για την οικονοµία. Στην Ελλάδα η επιχειρηµατικότητα βρίσκεται σε µεσαία 
επίπεδα αν και αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα και εµπόδια. Από έρευνες που 
γίνονται φαίνεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται σχεδόν στο µέσο όρο µε την Ε.Ε. σε 
πολλούς τοµείς της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Αρχικά δεν υπάρχουν γνώσεις 
και ικανότητες για την έναρξη µιας επιχείρησης. Έπειτα η Ευρώπη πιστεύει ότι θα 
υπάρξει ανταγωνιστικότητα σε καινοτοµία και νέα προϊόντα γιατί οι ρυθµοί ανάπτυξης 
της Ελλάδας βρίσκονται σε µεσαία επίπεδα. Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ η Ελλάδα έχει 
πολλές δυσκολίες και επικεντρώνεται στο µέγεθος της επιχείρησης που εδώ 
επικρατούν επιχειρήσεις µε κάτω από 10 εργαζόµενους. Συµπεράνεις ότι υπάρχουν 
πολλοί επιχειρηµατίες στην Ελλάδα ας υπάρχουν πολλά εµπόδια. Η χώρα µας 
διαθέτη τις περισσότερες ΜΜΕ και για αυτό το λόγο οι Ευρωπαίοι έχουν δώσει 
κίνητρα σε αυτές τις επιχειρήσεις γιατί αυτές στηρίζουν την ελληνική οικονοµία.  

Η υπάρχουσα οικονοµική κρίση µαστίζει όλες τις χώρες του κόσµου έτσι και στην 
Ελλάδα τα πράγµατα είναι πολύ δύσκολα και προσπαθεί να µειώσει το δηµόσιο 
χρέος και το τεράστιο δηµοσιονοµικό έλλειµµα. Εποµένως µέσα στην κρίση 
υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες αλλά είναι πολύ δύσκολη η ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας. Από µελέτες του GEM γίνεται γνωστό ότι οι συνθήκες 
ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας είναι απογοητευτικές αλλά προτείνεται να 
επικεντρωθούν στην εκπαίδευση και την Ε&Α. Η καινοτοµία κλονίζεται αφού δεν 
υπάρχουν οι χρηµατοδοτικοί πόροι ώστε να γίνουν οι έρευνες της αγοράς. Για αυτό η 
Ελλάδα θα πρέπει να επενδύσει στο ανθρώπινο προσωπικό ώστε µέσα από τις 
γνώσεις έρχονται καινοτόµες ιδέες, η καλύτερη κατανόηση της αγοράς και οι γνώσης 
της ιδέας σε κατασκευή προϊόντος.  

Τώρα το πώς θα βγούµε από την κρίση είναι ένα πολύ µεγάλο κεφάλαιο και όλα είναι 
δυνατά. Η Ελλάδα έχει εισέρθει σε ένα φαύλο κύκλο γιατί δανείζεται χρήµατα ώστε να 
µπορέσει να αποπληρώσει τα έξοδα που έχει, ώστε να µην τα αξιοποιεί σε 
επενδύσεις και στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Πολλοί οικονοµολόγοι 
πιστεύουν ότι η λύση της κρίσης βρίσκεται στην επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία. Γενικότερα οι προτεινόµενες λύσεις είναι η µείωση του ελλείµµατος, η 
µείωση της γραφειοκρατίας, η εκπαίδευση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναµικού 
της επιχείρησης. Έτσι µέσω της εκπαίδευσης θα αναπτυχθεί η Ε&Α και η καινοτοµία. 
Να αναπτυχθούν δίκτυα επικοινωνίας µε άλλες επιχειρήσεις και να υπάρχει 
ενηµέρωση µέσω αυτών. Να πάψουν να κοιτούν ρατσιστικά την γυναικεία 
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επιχειρηµατικότητα και άρση των εµποδίων της. Η Ελλάδα έχει βγάλει πρόσφατα ένα 
σχέδιο δράσης για µια φιλική Ελλάδα προς τις επιχειρήσεις που υποστηρίζει τις 
ΜΜΕ, τις αδειοδοτήσεις για την πράσινη επιχειρηµατικότητα, την καλύτερη 
αξιοποίηση του δηµόσιου τοµέα, τροποποίηση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις 
και τέλος την Ε&Α σε συνδυασµό µε τα προγράµµατα στήριξης. Φυσικά υπάρχουν 
πολλά προβλήµατα σε όλους τους τοµείς µια επιχείρησης που πρέπει η Ελλάδα να 
πάρει σοβαρά υπόψη της γιατί µε δύο ενέργειες µπορεί να ανάπτυξη την 
επιχειρηµατικότητα και τα ωφέλει της να είναι πάρα πολλά και ως προς το δηµόσιο 
και στους πολίτες αφού θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας.  

  Από την άλλη µεριά η Ευρώπη έχει βάλει κάποιους στόχους για όλες τις χώρες της 
Ε.Ε. ώστε να µπορέσουν να βγουν από την κρίση πιο δυνατή και επιµένει στην 
πολιτική συνοχή. Αυτοί οι στόχοι που θεωρεί αν τους πετύχει θα βγούνε από την 
κρίση είναι η ανάπτυξη της καινοτοµίας, η ανάπτυξη της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας µε την σωστή αξιοποίηση όλων των πόρων, και γενικά µια 
ανταγωνιστική οικονοµία που δεν θα υπάρχει πρόβληµα ανεργίας, φτώχειας και αυτά 
γίνονται µέσω του δια βίου µάθησης και το µορφωτικό επίπεδο κάθε χώρας. Αυτοί 
είναι οι τοµείς που υστερούν οι περισσότερες χώρες και σε αυτές πρέπει να 
επικεντρωθούν ώστε να αναπτυχθεί η οικονοµία.  
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ 

 

� Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύονται µερικοί βασικοί ορισµοί που θα χρησιµοποιηθούν 
στην εργασία. Αυτό γίνεται µε σκοπό την βοήθεια του αναγνώστη για την καλύτερη 
δυνατή κατανόηση της εργασίας. 
 
Αρχικά αναλύεται η οργάνωση και η διοίκηση επιχειρήσεων. Επεξηγώντας   
ξεχωριστά τις λέξεις γίνεται πιο εύκολα κατανοητό το νόηµα τους. Εποµένως 
διοίκηση είναι η διαδικασία επιλογής στόχων, καταµερισµού ανθρώπινου 
δυναµικού, τεχνολογικών και φυσικών πόρων για την επίτευξη των στόχων καθώς  
και η διαδικασία συντονισµού της δράσης για µεγιστοποίηση της απόδοσης των 
κατανεµηµένων πόρων.  
 
Οργάνωση είναι η διαδικασία καταµερισµού πόρων για την επίτευξη στόχων και 
καθορίζει την εξουσία και την ευθύνη των διοικητικών στελεχών και γενικά 
διαµορφώνει της δοµές της επιχείρησης . 
 
Ο γενικός και πιο πρόσφατος ορισµός της οργάνωσης και διοίκησης (µάνατζµεντ) 
σύµφωνα µε τους Τζωρτζάκη Κ και Τζωρτζάκη Α (2002) είναι << η δραστηριότητα  
κατά την οποία εργάζεται κανείς µαζί και µέσω άλλων ανθρώπων, για την 
ολοκλήρωση τόσο των στόχων της επιχείρησης όσο και των στόχων των ατόµων 
που εργάζονται σε αυτήν>>. (σελ 77) 
 
Τα δύο βασικά στοιχεία του µάνατζµεντ είναι η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσµατικότητα. Η αποδοτικότητα είναι πολύ σηµαντική γιατί εάν η εκροή είναι 
µεγαλύτερη από την εισροή τότε υπάρχει αύξηση της αποδοτικότητας και 
αντίστροφα. Όµως δεν αρκεί µόνο η αποδοτικότητα υπάρχει και η 
αποτελεσµατικότητα που δείχνει εάν τα στελέχη επιτυγχάνουν τους στόχους της 
επιχείρησης.  
 
 Οι βασικές δραστηριότητες της διοίκησης είναι: 
Α) Ο προγραµµατισµός και η λήψη αποφάσεων συνιστούν τη µελλοντική πορεία 
δράση και επίτευξη των στόχων. 
Β) Η οργάνωση. 
Γ) Η στελέχωση είναι η επιλογή κατάλληλου προσωπικού, η εκπαίδευση και 
ενεργοποίηση της.  
∆) Η διεύθυνση του ανθρώπινου παράγοντα είναι τα διοικητικά στελέχη να 
επιλέγουν τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο επικοινωνίας και να ασχολούνται µε την 
δραστηριότητα της διεύθυνσης και της καθοδήγησης. 
Ε) Έλεγχος είναι η αποδοτική ολοκλήρωση των στόχων της επιχείρησης και 
µετράει τον βαθµό απόδοσης όλων των διοικητικών στελεχών.  
 
Όσο περνούν τα χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται µε τα 
οικονοµικά ο κλάδος εξελίσσεται και δηµιουργούνται καινούργια φαινόµενα. 
Εποµένως στην οργάνωση και διοίκησης διαµορφώνονται καινούργιοι ορισµοί που 
απασχολούν τους οικονοµολόγους και τα στελέχη των επιχειρήσεων. Κάποιες από 
τις έννοιες αυτές είναι το µάνατζµεντ ολικής ποιότητας, η διοίκηση κινδύνου, το 
ιαπωνικό µάνατζµεντ, ο επιχειρηµατικός επανασχεδιασµό.  
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� ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ, ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
ΚΑΙ ΗΓΕΤΗ 

 
Στο συγκεκριµένο µέρος του κεφαλαίου αναλύεται ένα σηµαντικό κοµµάτι µέσα 
στην επιχείρηση. Το κοµµάτι αυτό που παίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία και 
στην διάρκεια ζωής της επιχείρησης είναι ο επιχειρηµατίας, ο διευθυντής και ο 
ηγέτης των οποίων για την επεξήγηση του οι ορισµοί και τα χαρακτηριστικά 
δίνονται παρακάτω. 
 
Επιχειρηµατίας σαν έννοια έχουν διατυπωθεί πολλοί και σηµαντικοί ορισµοί. Έτσι 
είναι ένας ρόλος πολύ καθοριστικός γι αυτό έχουν ασχοληθεί εκτεταµένα πολλοί 
οικονοµολόγοι όχι µόνο της παλαιάς εποχής αλλά και της νέας. Φυσικά πολλές 
από αυτές τις απόψεις είτε συγκρούονται µεταξύ τους είτε εµπλουτίζουν τον ρόλο 
του επιχειρηµατία. Εποµένως θα αναφερθούν κάποιοι ορισµοί από σπουδαίους 
οικονοµολόγους. 
 
Σύµφωνα µε τον Cantillon  και τον Say αναγνωρίζουν τον επιχειρηµατία91 στην 
οικονοµική αλλαγή και ανάπτυξη. Φυσικά είναι της παλαιάς σχολής και 
αναφέρονται στην αγροτική οικονοµία. Για τον Kirzner  ο επιχειρηµατίας εντοπίζει 
επικερδείς ευκαιρίες συναλλαγής και είναι δηµιουργικός. Έπειτα σύµφωνα µε τον 
Schumpeter ο επιχειρηµατίας είναι καινοτόµος και φέρνει την αλλαγή µε καινούργιο 
τεχνολογικό εξοπλισµό. Για τον Knight επιχειρηµατίας είναι αυτός που αναλαµβάνει 
κινδύνους και ανταµείβεται από την απόδοση των κερδών. Ο Shackle υποστηρίζει 
ότι ο επιχειρηµατίας είναι δηµιουργικός και επινοητικός. Τέλος σύµφωνα µε τον 
Casson αναφέρεται ότι ο επιχειρηµατίας έχει διαφορετικές ικανότητες από τα άλλα 
άτοµα και αποφασίζει για την οργάνωση των πόρων. 
 
Γενικότερα ο επιχειρηµατίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αναλαµβάνοντας υψηλά 
ρίσκα µε ανταµοιβή τα κέρδη των δραστηριοτήτων του. Και επίσης παίζει 
σηµαντικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη και στην καινοτοµία. 
 
 Όπως αναφέρουν οι David Deakins και Mark Freel (2007)  

<<ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ 
� Ανάγκη για επιτεύγµατα 
� Αναλαµβάνει κινδύνους 
� Υψηλός βαθµός εσωτερικού ελέγχου 
� ∆ηµιουργικότητα 
� Καινοτόµος  
� Ανάγκη αυτονοµίας 
� Ανοχή στην ασάφεια 
� Όραµα 
� Προσωπική αποτελεσµατικότητα>>  σελ. 53 
 
Έπειτα αναλύεται ο διευθυντής ή διοικητικό στέλεχος που ονοµάζεται το µέλος 
του οργανισµού που του δίνει το δικαίωµα να ανταµείβει ή να τιµωρεί και να 
κατευθύνει τις δραστηριότητες των άλλων µελών του οργανισµού. Το στέλεχος 
– διευθυντής έχει την ικανότητα να επηρεάζει τους άλλους και παράλληλα µε το 
διοικητικό του έργο να παρέχει και εκτελεστικό έργο. 
 

                                                 
91 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007) «Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική 
σελ. 40  
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 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ92 ΤΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ 
� Οι γνώσεις των οικονοµικών και τεχνικών χαρακτηριστικών της επιχείρησης  
� Να έχει γνώση κάποιων βασικών νοµικών θεµάτων ώστε να είναι πιο 

αποτελεσµατικός σε τυχών προβλήµατα 
� Να αντιλαµβάνεται το περιβάλλον της επιχείρησης για να παίρνει πιο 

σωστές αποφάσεις. 
� Να είναι επικοινωνιακός  
� Να έχει ανεβασµένο ηθικό και κατάλληλο κλίµα στο εργασιακό χώρο 
� Να προσαρµόζουν την πολιτική της επιχείρησης ανάλογα µε τις 

υπάρχουσες οικονοµικές συνθήκες. 
 

Ένας άλλος όρος που συνήθως είναι παρεξηγηµένος όµως παίζει σηµαντικό  
ρόλο µέσα στην επιχείρηση είναι ο ηγέτης. Ηγέτης είναι ένας άνθρωπος που 
µπορεί να έχει αναλάβει µία θέση ή να έχει εµφανισθεί µέσα από µία οµάδα και 
µπορεί να επηρεάσει τους άλλους µε θετικές και αρνητικές σκέψεις. Ο ηγέτης 
µπαίνει πάντα µπροστά έχει αρχηγικό στυλ και κατευθύνει µια οµάδα για να 
επιτύχει τους στόχους της. Υπάρχουν θεωρίες που υποστηρίζουν ότι ο ηγέτης 
γεννιέται δεν γίνεται και αυτό το στηρίζουν στο ότι γεννιέται µε τις επιχειρηµατικές 
ηγετικές ικανότητες και ότι δεν µπορούν να διδαχθούν. Ως συµπέρασµα ο ηγέτης 
έχει την ικανότητα να παρακινεί και να κατευθύνει πρόσωπα και καταστάσεις µε 
την κατάλληλη συνεργασία για την σωστή εκτέλεση ενός έργου. 
 
 ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ93 ΤΟΥ ΗΓΕΤΗ 
� Εξαιρετική ευφυΐα 
� Επιβλητική εµφάνιση 
� Αυτοπεποίθηση 
� Επικοινωνιακός 
� Ικανότητα να επηρεάζει και να υποκινεί τους άλλους  
� Ανάγκη επιτυχίας 
� Αποφασιστικότητα  
� ∆ηµιουργικότητα 
 

Τέλος και οι τρείς ορισµοί που αναλύθηκαν έχουν κάποια ταυτόσηµα σηµεία και σε 
κάποια διαφορετικά. Αρχικά και οι τρείς όροι που χρησιµοποιήθηκαν είναι άτοµα 
που ασχολούνται σε ένα οικονοµικό οργανισµό µε απώτερο σκοπό την επίτευξη 
των στόχων τους. Έπειτα και οι τρείς έχουν άριστες γνώσεις οικονοµικών και το 
αίσθηµα της αποφασιστικότητας. Φυσικά ο κάθε ρόλος έχει διαφορετικές 
λειτουργίες και χρειάζονται διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι δύο τελευταίοι είναι 
συνήθως υπάλληλοι αλλά προσδοκούν και στους εταιρικούς και στους 
προσωπικούς στόχους. Ενώ ο επιχειρηµατίας είναι και ιδιοκτήτης της επιχείρησης 
ή του κεφαλαίου που επενδύει ώστε να έχει ως στόχο το αναµενόµενο κέρδος. Ως 
συµπέρασµα µπορεί να µην έχουν όλοι του ίδιους στόχους αλλά προσπαθούν µε 
πυγµή να τους κατακτήσουν ώστε να διακρίνουν και πολλά κοινά χαρακτηριστικά 
τους είτε για την προσωπικότητα είτε για την εργασία τους. 
 
 

� ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

                                                 
92 Βλ. Κυριαζόπουλος Π και Τερζίδης Κ (2000) « ∆ιοίκηση µικροµεσαίων επιχειρήσεων» , 
Αθήνα, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική σελ 45 
93 Βλ. Πολυχρονόπουλος Γ, Κορρές Γ και Ρόντος Κ (2005) «Βασικές αρχές οικονοµίας και 
διοίκησης» , Αθήνα, Εκδόσεις Σταµούλης σελ 249  
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Η προσφορά94 της επιχειρηµατικότητας είναι σηµαντική όµως πρέπει να 
διερευνηθούν όχι τόσο η προσφορά αλλά οι τύποι των επιχειρηµατικών συµβάντων. 
Σύµφωνα µε τον Schumpeter επισηµαίνει τον επιχειρηµατία ως τον καθοριστικό 
παράγοντα και πολύ αναγκαίο. Υπάρχουν τρείς τύποι για την αποτελεσµατικότητα 
της επιχειρηµατικότητας. Ο πρώτος είναι η ανάπτυξη µέσω της πραγµατοποίησης 
των επιχειρηµατικών γεγονότων. Ο δεύτερος είναι η χρήση των µέσων της 
πραγµατοποίησης και ο τρίτος είναι ο καθοριστικός χαρακτήρας αυτών των 
γεγονότων. Ως αποτέλεσµα των τριών τύπων είναι ότι µπορούν να έχουν ιδέες και 
εξελίξεις στην βελτίωση της επιχειρηµατικότητας. Εποµένως η προσφορά των 
επιχειρηµατιών και της επιχειρηµατικότητας ίσως αυξηθεί αν εφαρµοστούν οι 
παραπάνω τύποι. 
 
Επίσης η προσφορά επιχειρηµατιών εξαρτάται από την οργάνωση, την εκπαίδευση, 
την κοινωνικότητα και από το εισόδηµα ώστε να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον του 
επιχειρηµατία .Σηµαντικό είναι η αµοιβή του επιχειρηµατία  που είναι 
βραχυπρόθεσµη δηλαδή η µονοπωλιακή αποζηµίωση που κάνει την καλύτερη 
επιχειρηµατική επιλογή. Ή η µακροχρόνια που προσπαθεί να προσεγγίσει την 
µονοπωλιακή αποζηµίωση γιατί έχει προσελκύσει και άλλους επιχειρηµατίες για την 
διανοµή κερδών. 
 
 
Τέλος θα γίνει αναφορά στην µορφή και την διάρθρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου. 
Εποµένως θα πρέπει να είναι ευρύ ώστε να καλύπτει όλες τις λειτουργίες της 
επιχείρησης προς τις αλλαγές αλλά και να είναι περιεκτικό για να κρατάει το 
ενδιαφέρον του αναγνώστη. Οι αναγνώστες µπορεί να είναι κρατικοί φορείς ή 
επενδυτές η τραπεζίτες. Συνήθως συντάσσουν 40 (σαράντα) σελίδες αλλά γενικά 
είναι 10 (δέκα) σελίδες χωρίς το παράρτηµα. Θα δοθεί ένα ενδεικτικό περιεχόµενο 
ενός επιχειρηµατικού σχεδίου: 
1. Περιεχόµενα - Περίληψη και συνοπτική περιγραφή 
2. Περιγραφή της επιχείρησης 
� Προϊόντα και υπηρεσίες που παράγει η επιχείρηση 
� Τόπος Εγκατάστασης της επιχείρησης 
� Μέγεθος της επιχείρησης 
� Χώροι που διαθέτει η επιχείρηση 
� Εµπειρία του επιχειρηµατία 

3.  Ανάλυση Κλάδου - Αγοράς 
� Η επιχείρηση και ο κλάδος στον οποίο ανήκει 
� Η γενική κατάσταση της αγοράς 
� Ανταγωνισµός 

4. Το σχέδιο Μάρκετινγκ (Marketing Plan) 
� Τιµολογιακή Πολιτική & Πωλήσεις 
� ∆ιαφήµιση & ∆ηµόσιες Σχέσεις 

5. ∆ιοίκηση & Λειτουργική ∆ιαχείριση (Management Plan) 
� Οργάνωση παραγωγής 
� ∆ιοίκηση /∆ιαχείριση (Management) 
� Ανθρώπινο ∆υναµικό 

6. Οικονοµικός Σχεδιασµός και Χρηµατοοικονοµική κατάσταση 
� ∆ιάρθρωση Χρηµατοδότησης 
� Προϋπολογισµοί Έναρξης & Λειτουργίας 
� Προϋπολογισµός Ταµειακής Ροής 
� Προβλεπτικοί Ισολογισµοί & καταστάσεις αποτελεσµάτων χρήσεως (τριετίας) 
 

                                                 
94 Βλ. Πετράκης Π (1996) «Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη», Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ. 34 
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� ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  
 

Επιχειρηµατική διαδικασία95 είναι η συλλογή όλων των παραγόντων που έχουν ως 
αποτέλεσµα την δηµιουργία µιας επιχείρησης. Κύριος άξονας είναι το άτοµο το οποίο 
έχει µια ιδέα ή µια καινοτοµία. Για να γίνει η ιδέα πράξει το άτοµο πρέπει να γνωρίζει 
και να εξετάζει κάποια σηµεία τα οποία θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην δηµιουργία 
της επιχείρησης. Αυτά τα σηµεία είναι πέντε τα οποία θα αναλυθούν πιο κάτω. 
 
Αρχικά αυτό που επηρεάζει την λειτουργία της επιχείρησης είναι το επιχειρηµατικό 
περιβάλλον. Από αυτό εξαρτάται και η επιβίωση της επιχείρησης όµως είναι ένας 
παράγοντας που δυστυχώς δεν µπορούν να το ελέγξουν οι επιχειρηµατίες γιατί 
µπορεί να επηρεάζονται από κάποιες νοµοθεσίες και οικονοµικές πολιτικές.  
 
Έπειτα είναι η επιχειρηµατική ευκαιρία που έχει γίνει ήδη η αναλύσει της. Εποµένως 
είναι µια ιδέα µε εµπορική αξία και είναι µια καινοτόµο ιδέα που βρίσκει δέκτες τους 
καταναλωτές. Γι αυτό κάθε επιχείρηση πρέπει να κυνηγά και να ερευνά νέες 
ευκαιρίες και στο οικονοµικό και στο κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Άλλο ένα που θα αναλυθεί στα πιο κάτω κοµµάτια του κεφαλαίου είναι ο σχεδιασµός 
της νέας επιχείρησης. Από την ώρα που ο επιχειρηµατίας σκεφτεί µια νέα επιχείρηση 
θα πρέπει να βρει ένα τρόπο για να κάνει σωστό σχεδιασµό. Αυτός ο σχεδιασµός 
περιέχει τα προϊόντα, της υπηρεσίες, το κόστος της επιχείρησης, την αγορά, τον 
προϋπολογισµό και γενικά όλες τις δραστηριότητες που χρειάζονται να λειτουργήσει 
µια επιχείρηση. 
 
Εποµένως είναι η εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων δηλαδή η αναγνώριση από 
τον επιχειρηµατία να εξασφαλίσει τους διαθέσιµους πόρους που υπάρχουν για να 
διαπιστώσει αν είναι αρκετοί.  
 
Τελευταίο είναι η λειτουργία της επιχείρησης είναι το στάδιο που η επιχείρηση έχει 
αρχίσει να κάνει την εµφανίσει της αλλά δυστυχώς υπάρχουν κάποια προβλήµατα 
όπως η µεγέθυνση της και η λειτουργία της γενικά. 
 

� ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
  

Τα κίνητρα που δρουν στην απόφαση ενός ατόµου να γίνει επιχειρηµατίας 
χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες96. Αρχικά υπάρχουν οι ψυχολογικές επιδράσεις, τα 
αποτελέσµατα των εµπειριών και τα προσωπικά χαρακτηριστικά του. Πιο γενικά 
υπάρχουν δύο τύποι κινήτρων τα θετικά και τα αρνητικά κίνητρα. 
 
Τα θετικά κίνητρα είναι αυτά που ελκύουν το άτοµο να ακολουθήσει την 
επιχειρηµατική δράση. Τα βασικότερα είναι η επιδίωξη κέρδους, η αρέσκεια της 
ανεξαρτησίας, η επιδίωξη κοινωνικού κύρους. Ένα σηµαντικό κίνητρο που ανέπτυξε 
ο Rotter ήταν εµπιστοσύνη στις προσωπικές ικανότητες δηλαδή είναι ένας 
παράγοντας που επηρεάζει την προσφορά της επιχειρηµατικότητας ώστε να δείξει το 
άτοµο ότι µπορεί να τα καταφέρει χωρίς την βοήθεια των άλλων. Με αποτέλεσµα να 
φέρει την επιχείρηση του σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο. Εποµένως τον κάνει πιο 
ανταγωνιστικό µε τα άλλα άτοµα. 
 

                                                 
95 Internet site http://www.lib.teiher.gr/webnotes/sdo/Epixeirimatikotita/index.html 
96 Βλ Καραγιάννης Α και Χασσίδ Ι (1999) «Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική Οικονοµία», 
Αθήνα, Εκδόσεις Interbooks σελ.157  



 115

Τα αρνητικά κίνητρα είναι αυτά που ώθησαν το άτοµο να ασκήσει την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα χωρίς να θέλει να το ασκήσει από ανάγκη. Κάποια από αυτά είναι η 
αναγκαστική µετανάστευση, η απόλυση από την εργασία ή η ανεργία, οι προστριβές 
µε τους προϊσταµένους και η µονοτονία στο εργασιακό περιβάλλον. Τέλος και 
σηµαντικό είναι η τυχόν αποτυχία στον επαγγελµατικό προσανατολισµό να ώθησαν 
αρκετά άτοµα στην άσκηση τις επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 
Υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που επιδρούν στα άτοµα και αυτά ονοµάζονται 
ουδέτερα κίνητρα. Σε αυτά ανήκουν η τύχη, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις και γενικά 
από πού επηρεάζεται το άτοµο. 
 
Τέλος έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω στο τι κίνητρα έχουν τα άτοµα για να 
ακολουθήσουν το δρόµο της επιχειρηµατικότητας. Οι διακρίσεις γίνονται ανάµεσα 
στα κίνητρα της επιχειρηµατικότητας και στους τοµείς του επιχειρηµατία και της 
επιχείρησης. Αυτοί οι τοµείς είναι το φύλλο του επιχειρηµατία, το επίπεδο 
εκπαίδευσης, η ηλικία τοµέας δραστηριότητας, ο τόπος καταγωγής το επάγγελµα του 
πατέρα και το µέγεθος της επιχείρησης. 
  

� ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ 
 
Σ αυτό το σηµείο θα εξετασθεί ο βαθµός επιτυχίας των επιχειρηµατιών από τις 
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. Επίσης θα αναφερθούν παράγοντες και 
προβλήµατα που συνήθως συναντούν οι επιχειρηµατίες κατά την διεξαγωγή των 
επιχειρηµατικών τους ενεργειών. 
 
Οι παράγοντες97 για την επιτυχία της επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι αρκετοί 
αλλά εδώ θα αναφερθούν οι πιο σηµαντικοί. Φυσικά από την µεριά του επιχειρηµατία 
είναι ο βαθµός ασχολίας τους, η συµπεριφορά του ως προς τους πελάτες, η 
οργανωτική ικανότητα και οι γνώσεις. Επίσης λιγότερο σηµαντικοί είναι η ίδια η 
επιχειρηµατική ιδέα, η τύχη και η κοινωνικές γνωριµίες. 
 
Αντίθετα υπάρχουν και οι παράγοντες της επιχειρηµατικής αποτυχίας. Οι πιο 
σηµαντικοί είναι η ελάχιστη στήριξη του κράτους, η κακή οικονοµική κατάσταση και ο 
έντονος ανταγωνισµός. Λιγότερο πιο σηµαντική παράγοντες είναι η καθόλου 
ικανοποιητική προετοιµασία, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που ίσως δεν είναι τα 
σωστά και η κακή τύχη. 
 
Ας αναφερθούν τα πιο συχνά προβλήµατα που υπάρχουν κατά την ανάπτυξη µίας 
επιχείρησης µέσα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τα πιο σηµαντικά 
προβλήµατα είναι τρία. Αρχικό πρόβληµα είναι η έλλειψη κεφαλαίου φυσικά αυτό 
αντιµετωπίζεται µε την επενδυτική ενέργεια, µε τα κέρδη της επιχείρησης και µε την 
µείωση της δανειοληψίας. Ένα άλλο πρόβληµα είναι ο ανταγωνισµός από ίδιους 
κλάδους επιχειρήσεις αυτό λύνεται µε το αν ο επιχειρηµατίας µπορεί να κρατηθεί 
στην αγορά και το αντιµετωπίσει µε την βελτίωση του προϊόντος ή των υπηρεσιών 
και την µείωση του κόστους παραγωγής. Γενικά ο επιχειρηµατίας πρέπει να είναι 
καινοτόµος ώστε να αντιµετωπίζει τον ανταγωνισµό. Τέλος το τρίτο και πιο έντονο 
πρόβληµα που έρχονται αντιµέτωποι οι επιχειρηµατίες είναι η γραφειοκρατία και η 
αστάθεια της οικονοµικής πολιτικής του κράτους. Όµως αυτό δεν είναι πρόβληµα 
που µπορεί να λύση η επιχείρηση αυτό για να αντιµετωπισθεί πρέπει να αλλάξει η 

                                                 
97 Βλ Καραγιάννης Α και Χασσίδ Ι (1999) <<Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική 
Οικονοµία>>, Αθήνα, Εκδόσεις Interbooks σελ.217 
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νοµοθεσία. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα όχι µόνο να υπάρχουν πολλές δυσκολίες κατά 
την ίδρυση µιας επιχείρησης αλλά και κατά την ανάπτυξη της.   

 
� ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 
Το κύριο χαρακτηριστικό του µοντέλου επιχειρηµατικής συµπεριφοράς είναι οι 
ενδογενείς και εξωγενείς µεταβλητές98. Η ανάλυση που θα γίνει σε αυτό το κοµµάτι 
είναι πιο σύντοµη και πιο περιγραφική. 
 
Οι ενδογενείς µεταβλητές χωρίζονται σε τρείς που είναι η µεγέθυνση του ρυθµού 
µεταβολής των πωλήσεων, η επένδυση ετήσιας ροή επενδύσεων και η επιδόσεις. 
 
Ενώ οι εξωγενείς µεταβλητές είναι αρκετές και η κάθε µια έχει την δική της διάκριση. 
Αρχικά υπάρχει η επιχειρηµατικότητα που είναι η αναγνώριση του κινδύνου, η 
εύρεση του κέρδους, η ικανοποιήσει, επιχειρηµατική συµπεριφορά και πολλά άλλα 
που έχουν αναφερθεί. ∆εύτερο είναι ο παραγωγικός χώρος και το περιβάλλον που 
αυτό χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες αυτές είναι 1) οι επιδράσεις από πλευρά της 
προσφοράς που ασχολείται µε τις πρώτες ύλες και τον ανθρώπινο παράγοντα. 2)οι 
επιδράσεις από την πλευρά της ζήτησης δηλαδή είναι η ζήτηση που υπάρχει στην 
αγορά, οι επενδύσεις και τα ποσοστά πωλήσεων. 3) η πρόσβαση στα δηµόσια 
αγαθά και στην πληροφόρηση που αυτό ασχολείται µε το καθετί του δηµοσίου και 
την γραφειοκρατία. Τρίτων είναι ο χρηµατοδοτικός χώρος που θα γίνει ανάλυση πιο 
κάτω γενικά χωρίζεται σε τρείς κατηγορίες 1)τραπεζικές µεταβλητές που είναι τα 
δάνεια, 2)η µη τραπεζική χρηµατοδότηση που είναι τα χρήµατα που διαθέτη η 
επιχείρηση και 3) οι επιχορηγήσεις. Τέταρτον ο χώρος εργασίας που είναι το µη 
ειδικευµένο προσωπικό και η εκπαίδευση τους. Πέµπτο η µεταβολή της τεχνολογικής 
εξέλιξης δηλαδή η επιχείρηση διαθέτη τα µέσα και τα χρήµατα για την καινοτοµία και 
την εξέλιξη. Και τέλος είναι οι δυνατότητες των αγορών. 
 
Ως αποτέλεσµα διατυπώνεται ότι ανάλογα µε τι έχει να αντιµετωπίσει ένας 
επιχειρηµατίας παίρνει τις ανάλογες αποφάσεις. Επίσης διαπιστώνεται ότι υπάρχουν 
τόσοι πολλοί παράγοντες που µπορούν να κάνουν τον επιχειρηµατία να αλλάξει  
γνώµη και που µπορεί να παρακινηθεί στο λάθος αν δεν υπάρχει σωστή 
πληροφόρηση και γνώση. Για αυτούς τους λόγους έγινε µια µικρή περιγραφή στο 
µοντέλο της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς για να δείξει πόσοι παράγοντες και 
µεταβλητές επηρεάζουν την κρίση του κάθε επιχειρηµατία και την πορεία της 
επιχείρησης. 
 

� ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 
 
Σύµφωνα µε τον Drucker οι επιχειρηµατίες πρέπει να εφαρµόζουν συστηµατική 
καινοτοµία. Ο Drucker στο βιβλίο του καινοτοµία και επιχειρηµατικότητα (1985) 
αναφέρει ότι <<η συστηµατική καινοτοµία λοιπόν συνιστάται στο οργανωµένο και µε 
συγκεκριµένο τρόπο ψάξιµο για αλλαγές και στην συστηµατική ανάλυση των 
ευκαιριών που αυτές οι αλλαγές ενδέχεται να προσφέρουν για οικονοµική ή 
κοινωνική καινοτοµία>> .(σελ 50) Μέσα από αυτόν τον ορισµό προκύπτει ότι οι 
επιτυχηµένοι καινοτόµοι εκµεταλλεύονται τις αλλαγές µέσα από µεγαλύτερες τεχνικές 

                                                 
98
Βλ. Πετράκης Π (1996) «Επιχειρηµατικότητα και Ανάπτυξη», Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση 

σελ. 95    
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καινοτοµίες. Η συστηµατική καινοτοµία έχει επτά (7) πηγές99 προέλευσης 
καινοτοµιών. 
 
Αυτές οι επτά πηγές είτε βρίσκονται µέσα στις επιχειρήσεις είτε από αλλαγές έξω από 
την επιχείρηση. Οι πρώτες τέσσερεις (4) πηγές προελεύσεις προέρχονται από το 
εσωτερικό της επιχείρησης αυτές είναι: 

� Το απρόσµενο δηλαδή η απρόσµενη επιτυχία ή αποτυχία 
� Η δυσαρµονία που είναι ανάµεσα στην αντικειµενική και στην 

υποτιθέµενη πραγµατικότητα 
� Η καινοτοµία ως λειτουργική ανάγκη 
� Η αλλαγή στην δοµή του κλάδου της οικονοµίας 

Οι άλλες τρείς (3) πηγές καινοτοµικών ευκαιριών προέρχονται από τις 
εξωτερικές αλλαγές 
� ∆ηµογραφικά στοιχεία 
� Αλλαγές στις αντιλήψεις 
� Νέα γνώση και επιστηµονικά επιτεύγµατα  

 
Η κάθε πηγή προέλευσης έχει την δική της πλευρά και τα δικά της χαρακτηριστικά. 
Ανάλογα µε την βαρύτητα και την προσοχή που διακρίνεται σε κάθε πηγή ευκαιρίας 
µπορούν να διατυπωθούν είτε επιτυχείς καινοτοµίες είτε αποτύχεις. Αυτό εξαρτάται 
όχι µόνο από την αξιοποίηση  της ευκαιρίας αλλά και από πολλούς άλλους 
παράγοντες.  

 
� ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  

 

Το κάθε προϊόν ή υπηρεσία που βγαίνει στην αγορά έχει ένα συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα ζωής. Αυτό το προϊόν περνά πολλές διάφορες φάσεις που είναι ο κύκλος 
ζωής του προϊόντος. Επειδή αυτός ο κύκλος ζωής του προϊόντος είναι ίσως σύντοµο 
και τα προϊόντα έχουν φτάσει στο στάδιο παρακµής. Αναγκάζονται οι επιχειρήσεις να 
καινοτοµήσουν ώστε να είναι ανταγωνιστική µε τις άλλες επιχειρήσεις. Εποµένως 
κάθε επιχείρηση φροντίζει εγκαίρως για την δηµιουργία και εφαρµογή των ιδεών. 
 
Η ανάγκη100 γίνεται πιο πιεστική στην σηµερινή εποχή γιατί υπάρχει ταχύτερη αλλαγή 
του περιβάλλοντος και των συνθηκών. Με αποτέλεσµα να µειώνεται ο κύκλος ζωής 
του προϊόντος ή της υπηρεσίας ώστε σε πιο σύντοµο χρονικό διάστηµα να 
παρουσιάζονται και να δοκιµάζονται νέα προϊόντα. Οι παράγοντες που δηµιουργούν 
τόσο γρήγορη αλλαγή του περιβάλλοντος είναι η τεχνολογία, το οικονοµικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. 
 
Στην τεχνολογία η εξέλιξη είναι ραγδαία και σχεδόν καθηµερινά σε όλο τον κόσµο 
εµφανίζονται νέα προϊόντα. Κάποια παραδείγµατα είναι το chip χρησιµοποιείται 
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και µια µεγάλη γκάµα προϊόντων που εξελίσσεται 
µε µεγάλη ταχύτητα. 
 
Μέσα από την τεχνολογική εξέλιξη έρχονται και µεγάλες αλλαγές στο οικονοµικό 
περιβάλλον. Αυτό συµβαίνει γιατί αν το προϊόν προωθηθεί στην αγορά οι 
επιχειρήσεις θα έχουν οικονοµικά ωφέλει. Αυτό επηρεάζει και την γενική οικονοµία 
της χώρας και επηρεάζει και την ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Αυτό γίνεται και 
διεθνές αφού δηµιουργούνται τόσες ιδέες νέων προϊόντων ώστε όλες οι χώρες να 

                                                 
99 Βλ. Druker P (1985) <<Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα>>, Αθήνα, Εκδόσεις ΑΣΕ Α.Ε. 
σελ 51 
100 Βλ. Κανελλόπουλος Κ (1987) «∆ιοίκηση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων και 
Επιχειρηµατικότητα», Αθήνα, Εκδόσεις ΑΒ.Σ.Π. σελ 147 



 118

αρχίζουν να µοιάζουν. Γι αυτό γίνεται και λόγος για το διεθνές εµπόριο που βοηθάει 
πολλοί την διεθνές ανταγωνιστικότητα.  
 
Οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν το περιβάλλον της αγοράς δηµιουργούνται 
επιθυµίες και διαφορετικές συνήθειες των καταναλωτών. Σηµαντικό ρόλο παίζει το 
µορφωτικό επίπεδο, η ενηµέρωση των καταναλωτών και τα µέσα µαζικής 
επικοινωνίας ώστε να υπάρχουν περισσότερα προϊόντα που θα ικανοποιήσουν τις 
ανάγκες των καταναλωτών. Εποµένως και σε αυτό το σηµείο υπάρχει αναγκαιότητα 
για καινοτοµία.  
 

� ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ 

ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

 

Οι συντελεστές ανάπτυξης νέων προϊόντων είναι άτοµα ή οµάδες που 
χρησιµοποιούνται είτε για την δηµιουργία των νέων προϊόντων είτε για την 
προώθηση και είτε για την προβολή του. Εποµένως η ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος 
στηρίζεται στην συλλογική λειτουργία των ατόµων που βρίσκονται σε µια οµάδα. 
Φυσικά θεωρητικά αυτή η οµάδα πρέπει να έχει λίγα µέλη για να είναι πιο ευέλικτη. 
 
Κανονικά για την ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος πρέπει να συµµετέχουν όλα τα 
τµήµατα της επιχείρησης. Αυτό γίνεται αντιληπτό στο ότι κάθε προϊόν απασχολεί 
όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης έτσι και ένα καινοτόµο προϊόν θα πρέπει να 
ελεγξη  αν θα µπορέσει να ανταποκριθεί από όλα τα τµήµατα της επιχείρησης. Όµως 
εδώ ας αναφερθούν τα πιο βασικά τµήµατα101 που θα πρέπει να ασχοληθούν µε την 
ανάπτυξη του καινοτοµικού προϊόντος. 
 
Αρχικά είναι το τµήµα σχεδιασµού που προσαρµόζει την γενική φόρµα του προϊόντος 
ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών. ∆εύτερο είναι το τµήµα παραγωγής 
στο οποίο πρέπει να προσαρµόσει έτσι την λειτουργία του για να εισέλθει το νέο 
προϊόν στην παραγωγή ώστε να συνέχιση µέσω της εφοδιαστικής αλυσίδας να 
διανέµεται στον πελάτη. Και το τρίτο τµήµα είναι τα µάρκετινγκ που είναι ο βασικός 
συνδετικός κρίκος που ενώνει την επιχείρηση µε τον πελάτη καταναλωτή που 
προσπαθεί µέσα από διάφορα εργαλεία που χρησιµοποιούνται να ανακαλύψει και να 
ικανοποιήσει τις ανάγκες τους. 
 

� ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 

Η καινοτοµία είναι µια διαδικασία µέσα σε µια επιχείρηση που αναλαµβάνει 
κινδύνους. Μπορεί να υπάρχει επιτυχία ή αποτυχία στην ανάπτυξη νέου προϊόντος. 
Οι παράγοντες που συµβάλουν σε αυτό είναι πάρα πολλοί. Σε αυτό το σηµείο θα 
αναφερθεί γενικά οι κίνδυνοι που υπάρχουν και πως µπορούν οι επιχειρηµατίες και 
κάθε επιχείρηση να καταλάβει το ρίσκο που παίρνει για µια επένδυση, αυτή η 
επένδυση είναι καινοτοµία. 
 
Εδώ θα αναφερθεί η απρόσµενη επιτυχία από µια καινοτοµική δράση στην οποία 
απλά την έκαναν από διάφορους λόγους όχι όµως για τον πρωταρχικό δηλαδή την 
καινοτοµία αλλά για τον ανταγωνισµό και το κέρδος. Μια επιχείρηση µπορεί να 
αναγκαστεί να βελτίωση ένα προϊόν της µόνο και µόνο για χάρη ενός καλού πελάτη 
της που τους εξέφρασε τις ανάγκες του. Ώστε να µην το χάσουν προέβησαν σε 

                                                 
101 Βλ. Ματσατσίνης Ν, Γρηγορούδης Ε, Γαλάνης Χ και Ζοπουνίδης Κ (2010) «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων», Αθήνα, Εκδόσεις Κλειδαριθµος σελ 188 
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βελτίωση του προϊόντος και αυτό οδηγείς σε µια επιτυχείς καινοτοµία που κανένας 
δεν περίµενε ότι το προϊόν θα πουλήσει. Έτσι φαίνεται ότι οι περισσότεροι αντιδρούν 
στην ανεπιθύµητη επιτυχία ‘όπως για παράδειγµα ο διευθυντής του Μείσις που είδε 
ότι το προϊόν που θεωρούσε ανεπιθύµητο να παίρνει θέση στις αγαπηµένες οικιακές 
συσκευές των καταναλωτών. Αυξάνοντας την παραγωγή του, τα κέρδη του και την 
ανταγωνιστικότητα. 
 
Συχνά η επιτυχία ενός προϊόντος δεν γίνετε αντιληπτή ώστε να µην δίνουν σηµασία 
κάποιες επιχειρήσεις όµως αυτό µπορεί να εκµεταλλευτή από κάποιες άλλες και να 
πάρουν αυτοί τα κέρδη. Μια αιτία αυτό του φαινοµένου είναι ότι από την αρχή το 
προϊόν ήταν αποτυχηµένο και η βελτίωση του µπορεί να µην του δώσει ώθηση. Η 
αναζήτηση πρέπει να είναι οργανωµένη δηλαδή οι απρόσµενη επιτυχία θα γίνει 
αντιληπτή και θα υπάρξει προσοχή. Πρέπει να υπάρχει καλή πληροφόρηση που θα 
µελετήσει η οµάδα που έχει αναλάβει την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Οι οµάδες 
αυτές πρέπει να βρουν χρόνο και να αναλύσουν τις απρόσµενες επιτυχίες ώστε να 
σκεφτούν πως θα γίνουν εκµεταλλεύσιµες.  
 
Σύµφωνα µε τον Drucker (1985) στο βιβλίο του <<καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα>> ερευνά για την απρόσµενη επιτυχία και καταλήγει στο ότι <<Η 
απρόσµενη επιτυχία αποτελεί µια ευκαιρία, αλλά έχει απαιτήσεις. Απαιτεί να την 
παίρνουν σοβαρά. Απαιτεί να στελεχώνεται µε τους ικανότερους ανθρώπους που 
υπάρχουν διαθέσιµοι, αντί µε οποιονδήποτε µας περισσεύει. Απαιτεί, από την άλλη 
πλευρά της διευθυντικής οµάδας, σοβαρότητα και υποστήριξη ανάλογη µε το 
µέγεθος της ευκαιρίας. Και η ευκαιρία είναι αξιόλογη>> (σελ 63). 
 
Όσο αφορά τις αποτυχίες δεν µπορούν να περάσουν απαρατήρητες. Πολλές 
αποτυχίες συµβαίνουν γιατί δεν υπάρχει επαρκή γνώση σε λάθη, στην ανικανότητα 
του σχεδιασµού. Αλλά αν και είχαν προγραµµατιστή όλα τόσο καλά µπορεί να 
υπάρξει αποτυχία λόγω κάποιας αλλαγής. Οι αλλαγές αυτές µπορεί να είναι οι 
αντιλήψεις και οι αξίες των πελατών. Ή µπορεί να έχουν αλλάξει οι συνθήκες της 
αγοράς αλλά οποιαδήποτε αλλαγή µπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για καινοτοµία. Η 
αποτυχία θα πρέπει να αντιλαµβάνεται ως σύµπτωµα καινοτοµικής ευκαιρίας και να 
αντιλαµβάνεται ως σοβαρό θέµα κάθε επιχείρησης ή κάθε επιχειρηµατία.  
 
Μια σηµαντική µορφή απρόσµενης αποτυχίας είναι κάποιου ανταγωνιστή. Έτσι η 
επιχείρηση θα πρέπει να το αναλύει και να βγαίνει για εξωτερική έρευνα. Η 
καινοτοµία είναι µια οργανωµένη, συστηµατική και λογική εργασία. Ο καθένας πρέπει 
να αντιλαµβάνεται την καινοτοµία ως λογική ανάλυση και όχι συναισθηµατική. Αλλά 
παρόλο την αυστηρή ανάλυση µπορεί να προκύψουν παράγοντες που δεν έχουν 
προβλεφθεί. Όπως η κάθε ευκαιρία να είναι µια πραγµατικότητα για την αγορά και 
ίσως να αλλάξει τον σχεδιασµό και το προϊόν να αποτύχει.  
 
Ένα πολύ σηµαντικό και γνωστό παράδειγµα αποτυχίας είναι το µοντέλο του έντσελ 
της φορντ το 1957. Αν και κατασκεύασαν ένα πολύ καλό µοντέλο αυτό απέτυχε. 
Μέσα σε λίγο καιρό το µοντέλο του αυτοκινήτου είχε διαφηµιστή τόσο πολύ και είχε 
προσελκύσει αρκετό κόσµο στις εκθέσεις. Το βασικό πρόβληµα ήταν ότι δεν άρεσε 
στους καταναλωτές αν και είχε πολλές καλές λειτουργίες και καινοτόµες, δεν τους 
άρεσε ο σχεδιασµό του. Όπως έδειξαν τότε οι έρευνες τα καινοτοµικά χαρακτηριστικά 
άρεσαν στους καταναλωτές αλλά δεν ήταν διευθετηµένοι να πληρώσουν µια 
περιουσία να αποκτήσουν αυτό το αυτοκίνητο. Και ένα ακόµα χαρακτηριστικό της 
αποτυχίας ήταν ότι δεν είχαν προβλέψει την οικονοµία της χώρας που το 1950 η 
Αµερική περνούσε οικονοµική κρίση και οι καταναλωτές είχαν στραφεί σε πιο 
οικονοµικά αυτοκίνητα µε χαµηλότερη κατανάλωση. Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι αν 
και προώθησαν ένα καινοτόµο προϊόν αυτό έγινε µια απρόσµενη αποτυχία για τις 
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προσδοκίες της επιχείρησης γιατί απλά δεν είχαν ελέγξει σωστά όλους τους 
παράγοντες.  

 
� ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ  

 
Για τον συντηρητικό καινοτόµο εννοείται η προσωπικότητα κάθε επιχειρηµατία. 
Κανείς δεν µπορεί να πει µε σιγουριά ότι ο κάθε επιχειρηµατίας που καινοτοµεί είναι 
συντηρητικός. Αυτό έχει να κάνει µε την προσωπικότητα του και µε τα ρίσκα τα οποία 
θέλει να αναλάβει. Πολλοί πιστεύουν ότι ο επιχειρηµατίας είναι ριψοκίνδυνη 
προσωπικότητα αλλά από έρευνες που έχουν γίνει διαπιστώνεται ότι παίρνει πολλά 
ρίσκα αλλά αυτό δεν ταιριάζει στην προσωπικότητα του.  
 
Οι επιχειρηµατίες είναι άνθρωποι που αφιερώνουν πολύ χρόνο στους υπολογισµούς 
της χρηµατικής τους ρευστότητας παρά να αυξήσουν τα ρίσκα. Κάθε οικονοµική 
δραστηριότητα διατρέχει υψηλό ρίσκο. Για να καινοτοµήσεις υπάρχει µεγάλο ρίσκο, 
όµως η καινοτοµία είναι επιτυχείς µόνο όταν προσπαθούν να προσδιορίσουν και να 
περιορίσουν τους κινδύνους. Επίσης αναλύουν τις πηγές προέλευσης καινοτοµικών 
ευκαιριών κι έπειτα εκµεταλλεύονται την ευκαιρία. Αυτές οι ευκαιρίες µπορεί να είναι 
µικρού και ξεκάθαρου ρίσκου που αφορά τις ανάγκες ή µπορεί να είναι µεγάλου και 
ξεκάθαρου ρίσκου που αφορά καθαρά τις καινοτοµίες. 
 
Σύµφωνα µε τον Drucker (1985) στο βιβλίο του <<καινοτοµία και 
επιχειρηµατικότητα>> αναφέρει <<οι επιτυχηµένοι καινοτόµοι είναι συντηρητικοί. 
Πρέπει να είναι. ∆εν επιζητούν τους κινδύνους. Επιζητούν τις ευκαιρίες>> (σελ 168).   
 
 

� Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  

 
Τα τελευταία χρόνια έχει απασχολήσει αρκετά τους επιστήµονες η αύξηση της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Φυσικά δεν έχουν φτάσει στα ίδια επίπεδα µε την 
αντρική επιχειρηµατικότητα. Αυτή η τάση έχει δηµιουργηθεί γιατί η γυναίκα έχει πιο 
ευνοϊκές συνθήκες εργασίας στην δική της επιχείρηση παρά εκεί που ήταν µισθωτή. 
Εποµένως εδώ φαίνεται ότι οι γυναίκες κατευθύνονται στην επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης παρά στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας.  
 
Πολλές έρευνες έχουν γίνει για την αποδοτικότητα και την αντιµετώπιση των 
περιορισµών της ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητα, σε σχέση µε τις γυναίκες και 
τους άντρες. Τα εµπόδια στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είναι η 
εµπειρία από προηγούµενες δουλειές, η χρηµατοδότηση και η ανάπτυξη σε δίκτυα102. 
Πρέπει να υπάρχουν δίκτυα αποκλειστικά για τις γυναίκες ώστε να έχουν πρόσβαση 
σε συµβουλές για την εξέλιξη της επιχειρήσεις τους. ∆ιάφορες µελέτες δείχνουν ότι οι 
γυναίκες δυσκολεύονται περισσότερο να αποκτήσουν πρόσβαση στους πόρους 
παρά οι άντρες επιχειρηµατίες. Επίσης όσο αφορά της χρηµατοδοτήσεις και εκεί 
υπάρχει µεγάλο πρόβληµα γιατί οι γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση σε επίσηµες πηγές 
χρηµατοδότησης. 
 
 Οι γυναίκες όµως στην χώρα µας υπερέχουν σε παράγοντες όπως η έλλειψη 
εκπαίδευσης, του σωστού επαγγελµατικού προσανατολισµού και η µεγάλη 

                                                 
102 Βλ. David Deakins και Mark Freel (2007)  <<Επιχειρηµατικότητα>>, Αθήνα, Εκδόσεις 
Κριτική σελ. 120 
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γραφειοκρατία για την δηµιουργία και έναρξη επιχείρησης. Υπάρχουν και τα 
κοινωνικά προβλήµατα όπως αυξηµένες οικονοµικές υποχρεώσεις και η έλλειψη 
υποδοµών της χώρας. Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα κερδίζει έδαφος στον 
αγροτικό τοµέα περισσότερο µε τους συνεταιριστικούς συλλόγους. Ενώ σε πιο 
µεγάλα αστικά κέντρα η γυναικεία επιχειρηµατικότητα διακρίνεται στους κλάδους του 
εµπορείου και πιο συγκεκριµένα στους τοµείς της ένδυσης και της υπόδησης. Τα 
τελευταία χρόνια ο κλάδος της µεταποιήσεις έχει µείνει στάσιµος, σε αυτό το κλάδο 
συνήθως τυπικά άνηκε σε γυναίκες όµως την διοίκηση την ανάλαβαν  άντρες. 
 
Γενικά ο ρόλος της γυναικείας επιχειρηµατικότητας ενισχύεται σηµαντικά παρόλο των 
προβληµάτων και των εµποδίων, που αυτά µπορούν να ξεπεραστούν αλλά ο 
εντοπισµό τους είναι δύσκολος. Οι γυναίκες αποτελούν αναξιοποίητη πηγή 
ανθρώπινου δυναµικού, θα πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και γνώσεις για 
να φοβούνται να εξετάσουν τα δεδοµένα και να ενηµερώνονται από υπηρεσίες για 
την επιχειρηµατική τους δράσει. Στο πιο κάτω κεφάλαιο θα γίνει αναφορά για την 
γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην χώρα µας και στις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
 
Το κράτος από την µεριά του έχει ενισχύσει την γυναικεία επιχειρηµατικότητα µε το 
πρόγραµµα <<Ενίσχυση Γυναικείας Επιχειρηµατικότητα>> τον οργανισµό 
επιχειρηµατικού προγράµµατος <<Ανταγωνιστικότητας>> (ΕΠΑΝ). Στόχος του είναι 
να αναπτύξει, να στηρίξει και να προωθήσει την γυναικεία επιχειρηµατικότητα µέσου 
χρηµατοδότησης για την δηµιουργία ΜΜΕ. Φυσικά για να ενταχθεί κάθε 
επιχειρηµατίας σε αυτό το πρόγραµµα προϋποθέτει κάποια κριτήρια επιλογής. 

 
� Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Η επιχειρηµατική δραστηριότητα αποτελεί τον πιο κύριο εχθρό του περιβάλλοντος και 
τους φυσικούς πόρους. Για να συνεχίσουν να υπάρχον αυτά πρέπει να αξιοποιηθούν 
και όχι να καταστραφούν. Έτσι τα τελευταία χρόνια στο χώρο των επιχειρήσεων και 
στην διάθεση των προϊόντων έχει εµφανιστή ο κλάδος της πράσινης 
επιχειρηµατικότητας. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αποτρέψουν την 
καταστροφή του πλανήτη και να µειώσουν τα ακραία φυσικά φαινόµενα όπως επίσης 
και να προληφθούν µέτρα για τους ρύπους των εργοστασίων που πριν λίγα χρόνια η 
καταστροφή ήταν τεράστια. Εποµένως µέσα από τα ωφέλει της επιχειρηµατικότητας 
αναδύεται όχι µόνο το κέρδος αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση.  
  
Η πράσινη επιχειρηµατικότητα103 είναι µια νέα µορφή οικονοµικής δραστηριότητας 
που βασίζεται από δύο ανάγκες της εποχής µας, την αναβάθµιση της ποιότητας 
ζωής και την αξιοποίηση του περιβάλλοντος. Μέσα από την προστασία του 
περιβάλλοντος αυξάνεται κατά πολύ η ανταγωνιστικότητα αυτό συµβαίνει γιατί οι 
επιχειρήσεις για να καλύψουν τις ανάγκες της εποχής εφαρµόζουν τεχνολογικές 
καινοτοµίες που επιβάλλουν η Ευρωπαϊκή Ένωση κα το κάθε κράτος. Οι 
δραστηριότητες των πράσινων επιχειρήσεων είναι να καλύπτουν και να εφαρµόζουν 
όλες της λειτουργίες που έχουν οι επιχειρήσεις. Επίσης µπορεί να εφαρµοστεί σε 
όλους τους τοµείς όπως στον πρωτογενή τοµέα µε την καλλιέργεια βιολογικών 
προϊόντων, στον δευτερογενή τοµέα µε την ανακύκλωση και την αξιοποίηση των 
φυσικών πόρων σε παραγωγή ενέργειας, στον τριτογενή τοµέα µε το εµπόριο και την 
προώθηση τέτοιων προϊόντων και στον τεταρτογενή µε τις υπηρεσίες πιστοποίησης 
και την προβολή τέτοιων επιχειρήσεων. 

                                                 
103Internet sites http://observatory.eommex.gr/eommex/233_ELL_HTML.aspx 
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Η κάθε επιχείρηση ου θέλει να επενδύσει στην πράσινη επιχειρηµατικότητα έχει 
πολλά ωφέλει. Αρχικά την συµφέρει οικονοµικά γιατί µπορεί να µειώσει το 
λειτουργικό της κόστος, δηµιουργούνται νέες ευκαιρίες στην παραγωγή και διάθεση 
πράσινων προϊόντων, µπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα άλλα κίνητρα και τις 
ευκαιρίες που παρέχονται από το κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση και µπορούν να 
αποκτήσουν δάνεια µε ευνοϊκότερους όρους. Έπειτα γίνεται πιο εύκολη η εφαρµογή 
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας που προβλέπει το κράτος γιατί είναι πιο 
ενηµερωµένοι και έχουν ήδη αναπτύξει την περιβαλλοντική συνείδηση. Γενικά η 
πράσινη επιχειρηµατικότητα αυξάνεται όλο και περισσότερο, ελκύει πολλούς 
επιχειρηµατίες και πολλούς καταναλωτές για να υπάρχει υγιής περιβάλλον και στο 
µέλλον.     

  
Το µείγµα πολιτικής είναι τα εργαλεία της οικονοµικής πολιτικής που εφαρµόζει κάθε 
κράτος. Σε αυτό το θέµα η Ε.Ε. υστερεί αν και έχουν τεθεί νόµοι για µία κοινή 
οικονοµική πολιτική το κάθε κράτος έχει το δικό του σύστηµα. Τα βασικά θέµατα που 
συζητήθηκαν είναι για την φορολογία, για της δηµόσιες δαπάνες και την µείωση του 
ετήσιου ελλείµµατος της Ε.Ε. Επίσης συζητήθηκαν κανόνες για τις επενδύσεις και την 
σταθερότητα και ανάπτυξη όµως δεν υπάρχουν πλειοψηφία βουλευτών για να τεθεί 
νοµοθετικά. 
 

� ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2008  
 

Βασικός στόχος της Ελλάδας είναι να ανάπτυξη την νεανική επιχειρηµατικότητα. 
Αυτό το θέµα έχει απασχολήσει αρκετά την Ευρώπη ώστε να προωθήσει 
προγράµµατα για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας. Στην Ελλάδα το 
πρόγραµµα της νεανικής επιχειρηµατικότητας είναι το λεγόµενο <<θυρίδες Νεανικής 
επιχειρηµατικότητας>> από την Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς (ΓΓΝΓ). Αυτό το 
πρόγραµµα εφαρµόζει τα δίκτυα πληροφόρησης που έχουν αναφερθεί στις πιο πάνω 
στρατηγικές. Τα δίκτυα δοµών πληροφόρησης παρέχουν συµβουλές και υποστήριξη 
των νέων για την έναρξη της επιχειρηµατική τους δραστηριότητα τα οποία 
χρησιµοποιούνται από την Ε.Ε. του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. 

 
Στην Ελλάδα η ενίσχυση της νεανικής επιχειρηµατικότητας γίνεται µέσω 
προγραµµάτων του ΟΑΕ∆ αυτό είναι το <<Πρόγραµµα 3000 Νέων Ελεύθερων 
Επαγγελµατιών Ηλικίας 22-32 ετών – Νέοι και Επιχειρηµατικότητα>> (ΦΕΚ 
1005/ΤΒ΄/20-5-2008)104. Ο βασικός σκοπός του προγράµµατος είναι η προώθηση 
της νεανικής επιχειρηµατικότητας και η οικονοµική ενίσχυση αυτών των ενεργειών. 
Αφορµή του προγράµµατος ήταν η ενίσχυση της απασχόλησης, οι δυσκολίες 
εισόδων νέων στην αγορά εργασίας και η οµαλή µετάβαση των νέων από το 
εκπαιδευτικό σύστηµα στην απασχόληση δηλαδή στην αγορά εργασίας και 
ειδικότερα στις καινοτοµικές ιδέες και στην αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας. 

 
Τα εµπόδια που συναντά η νεανική επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα είναι ότι δεν 
διακρίνουν τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες, η επιχειρηµατικότητα εδρεύει µόνο στο 
προϊόν του τελικού καταναλωτή, ο οικογενειακός χαρακτήρας χρηµατοδότησης της 
νεανικής επιχειρηµατικότητας, ο φόβος της αποτυχίας, δεν υπάρχει εκπαιδευτικό 
σύστηµα και η στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. 

 
Η Ελλάδα πρέπει να ασχοληθεί µε τα προβλήµατα των νέων και µέσα από τα 
προγράµµατα να γίνεται συστηµατική δουλειά ώστε να υπάρξουν θετικά 

                                                 
104 Internet sites: http://www.economia.gr/index.php?dispatch=pages.view&page_id=1024 
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αποτελέσµατα. Το βασικό που πρέπει να κοιτάξει είναι η σωστή εκπαίδευση των 
νέων όχι µόνο στην επιχειρηµατικότητα αλλά και σε γενικές γνώσεις έτσι ο νέος θα 
ανάπτυξη µέσω τον εµπειριών ένα σωστό επιχειρηµατικό πνεύµα. Όπως είχε πει ο 
Herry Ford <<Η ανταγωνιστικότητα µιας χώρας δεν ξεκινά από τα πατώµατα ενός 
εργοστασίου ή στο µηχανολογικό εργοστάσιο, ξεκινά στην αίθουσα διδασκαλίας>>. 
 

� ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  

  

Οι καλές πρακτικές είναι επιχειρήσεις που µέσα από προγράµµατα ενισχύσεις που 
ήδη έχουν αναφερθεί µέχρι το 2008 βοηθούν για να αναπτυχθούν ή να ιδρυθούν. Πιο 
αναλυτικά θα γίνει αναφορά στο επόµενο κεφάλαιο για τις καλές πρακτικές. Εδώ θα 
αναφερθούν ενδεικτικά κάποιες επιχειρήσεις που µέσα από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα ΄΄Ανταγωνιστικότητας΄΄ ξεπέρασαν τα εµπόδια εισαγωγής τους ή 
αναπτύχθηκαν πιο πολύ από ότι ήταν. Αυτό το πρόγραµµα βοηθάει µέσω της 
χρηµατοδότησης που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και να απευθύνεται αποκλειστικά σε επιχειρήσεις που ανήκουν στην 
περιφέρεια της Ελλάδας. 

 
Αρχικά η επιχείρηση είναι το <<Mountain Action>>105 το πρόγραµµα υλοποιήθηκε 
στην Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας από το νοµό Ευρυτανίας στο δήµο 
Καρπενησίου. Το ποσό χρηµατοδότησης ήταν 58.644,17 ευρώ δηλαδή το 50% όλου 
του έργου. Η περίοδος υλοποίησης του έργου ήταν 15/6/2001- 31/12/2006. το << 
Mountain Action>> είναι ένα γραφείο γενικού τουρισµού µε ειδίκευση στην οργάνωση 
υπαίθριων δραστηριοτήτων και στην εκπαίδευση ορεινών σπορ. Οι άνθρωποι που 
συνεργάζονται στο γραφείο είναι άτοµα ειδικευµένα και για την υλοποίηση του 
προγράµµατος συνεργάστηκαν µε ειδικευµένα στελέχη και διπλωµατούχους 
εκπαιδευτές για να προσαρµόσουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και µέγιστης 
ασφάλειας. 

 
Αυτό το πρόγραµµα εισάγεται από το ΕΠΑΝ και ο άξονας προτεραιότητας είναι η 
στήριξη και η ενθάρρυνση επιχειρηµατικότητας µε την ενίσχυση της νεανικής 
επιχειρηµατικότητας. 

 
Επόµενο παράδειγµα είναι η επιχείρηση ALUMINCO106 που είναι ανώνυµη εταιρία 
αλουµινίου και συναφών µετάλλων. Εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας η περίοδος 
υλοποίησης του προγράµµατος είναι 22/12/2003-30/10/2006. Η χρηµατοδότηση 
φτάνει το ποσοστό 32,5% δηλαδή τα 176.000 ευρώ το ταµείο είναι το ΕΤΠΑ. 

 
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτεί ένα έργο για την εγκατάσταση συστήµατος 
Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και εγκατάσταση εξοπλισµού για να µειωθούν οι ρύποι 
των φούρνων τήξεως του αλουµινίου. Μέσω του προγράµµατος εφαρµόζονται 
µέθοδοι και τεχνολογίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης εγκαθιστούν εξοπλισµούς 
για µείωση των σωµατιδίων και της σκόνης για να µειωθούν τα απόβλητα αερίων. 
Πολύ σηµαντικό κοµµάτι που προκύπτει µέσα από την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
συνειδήσεις η ασφάλεια του εργαζοµένου, η οικονοµία στις πρώτες ύλες, βελτιώνεται 
η εικόνα της επιχείρησης προς τα έξω και αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα. 

 
Αυτό το πρόγραµµα έχει άξονα προτεραιότητας την στήριξη και ενθάρρυνση της 
επιχειρηµατικότητας και την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στο τοµέα του 
περιβάλλοντος. 

                                                 
105 Internet sites: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/6_MOUNTAIN_ACTION_GR.pdf 
106 Internet sites: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/9_ALUMINCO.pdf 
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Ένα ακόµα παράδειγµα είναι η επιχείρηση Αρβανιτίδης ΕΠΕ που είναι µια εταιρία µε 
εκδόσεις και εκτυπώσεις. Η έδρα της επιχείρησης είναι στον Ύπατο της Θήβας. Η 
περίοδο υλοποίησης του προγράµµατος είναι 25/5/2005-18/5/2007, το ποσό της 
χρηµατοδότησης φτάνει στο 65% δηλαδή 996.700 ευρώ από το ταµείο ΕΤΠΑ. 

 
Το επενδυτικό έργο είναι η εγκατάσταση εξειδικευµένου και σύγχρονου παραγωγικού 
εξοπλισµού για να γίνεται παραγωγή νέων ψηφιακών προϊόντων εκτύπωσης. Μέσω 
του επιχειρηµατικού σχεδίου η επιχείρηση αναπτύχθηκε τεχνολογικά ώστε να αυξηθεί 
ποσοτικά και ποιοτικά η παραγωγική δυνατότητα επίσης µείωσε τα ελαττωµατικά 
προϊόντα. Με τα συγκεκριµένα τεχνολογικά µέσα η επιχείρηση µπόρεσε να 
ανταπεξέλθει στην αυξηµένη ζήτηση της παραγωγής και να µείωση το κόστος 
παραγωγής µε αύξηση του µεικτού περιθωρίου. 

 
Αυτό το πρόγραµµα έχει ως άξονας προτεραιότητας την στήριξη και την ενθάρρυνση 
της επιχειρηµατικότητας πιο συγκεκριµένα την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας των 
ΜΜΕ και ΠΜΕ. 

 
Η επιχείρηση PIPELIFE107 Α.Ε. είναι µια εταιρία που επενδύει πάνω στο περιβάλλον. 
Η έδρα της είναι στο 5Ο χλµ Πέο Θήβας-Χαλκίδας µε περίοδο υλοποίησης του έργου 
15/4/2003- 4/4/2005, το ποσοστό χρηµατοδότηση του κυµάνθηκε στο 32,5% πιο 
συγκεκριµένα δόθηκαν 175.500 ευρώ από το ΕΤΠΑ.  

 
Το έργο της επένδυσης περιλαµβάνει σχεδιασµό, ανάπτυξη και πιστοποίησης του 
συστήµατος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης κατά EMAS. Με την χρηµατοδότηση η 
επιχείρησε εγκατέστησε αυτοµατοποιηµένο σύστηµα τροφοδοσίας πρώτων υλών και 
µια σειρά από φίλτρα σε συγκεκριµένα σηµεία παραγωγής. Ως αποτέλεσµα της 
επένδυσης για την διαχείριση των ρύπων της επιχείρησης είναι η προστασία του 
περιβάλλοντος, η µείωση του κόστους, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και πιο 
ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους εργαζοµένους. 

 
Αυτό το πρόγραµµα έχεις άξονας προτεραιότητας την στήριξη και την ενθάρρυνση 
της επιχειρηµατικότητας µε συγκεκριµένο στόχο την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας στο τοµέα του περιβάλλοντος.  

 
Τελευταίο παράδειγµα είναι η ΕΛΦΙΚΟ ΑΕΕ που είναι εταιρία µε επενδύσεις για την 
εξοικονόµηση ενέργειας. Εδρεύει στο Σχηµατάρι Βοιωτίας µε περίοδο υλοποίησης 
23/11/2001-15/6/2007 και η χρηµατοδότηση είναι στο 22,5% µε 1.636.14 ευρώ το 
χρηµατικό ποσό του ΕΤΠΑ. 
 
Έπειτα η εταιρία <<ΜΟΝΟΛΙΘΟΣ>> που δραστηριοποιείται στην συλλογή 
απενεργοποιηµένων καταλυτών µετατροπών οχηµάτων. Η εταιρία αυτή συλλέγει 
τους καταλύτες, τους αποθηκεύει προσωρινά και τους εξάγει έπειτα στο εξωτερικό 
για ανακύκλωση που αφορά πολύτιµα µέταλλα. 

Τέλος ο τουρισµός προωθεί αρκετά την περιβαλλοντική συνείδηση αρκετές 
επιχειρήσεις έχουν λάβει κάποιες δραστηριότητες για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Όπως µια µικρή οικογενειακή επιχείρηση η <<Daphne’s club hotel 
apartments>>  που δραστηριοποιείται στο τουρισµό έχοντας 11 διαµερίσµατα στο 
Ξυλόκαστρο Κορινθίας και παρέχει τουριστικές υπηρεσίες. Η επιχείρηση κάνει 
προσπάθειες για περιβαλλοντική ενίσχυση µε την ανακύκλωση χαρτιού και 
                                                 
107 Internet sites: http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/14_PIPELIFE_HELLAS.pdf 
 



 125

µπαταρίες, την κοµποστοποίηση οργανικών απορριµµάτων, την χρήση ενεργειακών 
λαµπτήρων, την χρήση βιολογικών προϊόντων για τα πρωινά οικολογικά στρώµατα 
στα κρεβάτια και η παροχή ποδηλάτου στους πελάτες για τις µετακινήσεις τους κατά 
την φιλοξενία τους. Τέλος ενεργοποιείται και σε άλλες περιβαλλοντικές δράσης 
ανεξάρτητα από τον τουρισµό όπως δεντροφυτεύεις  και καµπάνιες για 
περιβαλλοντική συνείδηση.  

 
Μέσω του ΕΠΑΝ δόθηκαν οικονοµικά κίνητρα για να γίνουν επενδύσεις σε 
εξοικονόµηση συµβατικής ενέργειας και Αναλώσιµων Πηγών Ενέργειας. Οι 
επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας έγιναν για την ίδια βιοµηχανία η οποία 
καταναλώνει πολύ µεγάλες ποσότητες ενέργειας που σηµατοδοτεί την έναρξη της 
αυξηµένης ανταγωνιστικότητας. Το έργο παρείχε ηλεκτροµηχανολογικές 
εγκαταστάσεις και προµηθεύτηκε ενεργειακό εξοπλισµό µειωµένης κατανάλωσης για 
να εξοικονόµηση θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Η επένδυση αυτή το ενεργειακό 
ισοζύγιο της χώρας αφού ήταν αρκετά µεγάλη ώστε να την επηρεάσει, µείωσε τα 
λειτουργικά έξοδα της επιχείρησης και το κόστος παραγωγής.  

 
 Ο άξονας προτεραιότητας είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητα 
και πιο συγκεκριµένα η ενίσχυση επενδύσεων σε συστήµατα συµπαραγωγής ΑΠΕ 
και εξοικονόµηση ενέργειας. 

 
Γενικότερα στο κεφάλαιο αυτό αναφέρθηκαν προγράµµατα ενίσχυσης της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα και την Ευρώπη από το 2000-2008. Συζητήθηκαν 
τα σηµαντικότερα θέµατα που πρέπει να επιλυθούν για να υπάρξει µια οµαλή εξέλιξη 
της επιχειρηµατικότητας όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από Συνόδους αναφέρει χαρακτηριστικά κα επανειληµµένα 
την κοινή πορεία όλων των χωρών της Ευρώπης. Έτσι και για αυτόν τον λόγω µέσα 
από προγράµµατα χρηµατοδότησης ενισχύει την Ελλάδα για να αναπτυχθεί η 
επιχειρηµατικότητα σωστά χωρίς να υπάρχουν εµπόδια. Μέσω της Ε.Ε. που 
προτείνει στην Ελλάδα κάποια µέτρα ενισχύσεις, η ελληνική κυβέρνηση έχει 
νοµοθέτηση πιο ευνοϊκούς νόµους ώστε να δίνει κίνητρα στους έλληνες πολίτες να 
προβούν σε µια επιχειρηµατική δραστηριότητα ειδικότερα σε γυναίκες, νέους και σε 
µειονότητες του πληθυσµού. 
 
Τα βασικά θέµατα των σύγχρονων οικονοµιών αλλά και όλου του οικονοµικού 
συστήµατος µιας χώρας είναι οι διαρθρωτικές αλλαγές και οι µεταρρυθµίσεις στη 
δηµοσιονοµική και νοµισµατική πολιτική. Το βασικό πρόβληµα των δηµοσιονοµικών 
ελλειµµάτων σε πολλές χώρες αναιρεί την θεωρία ότι µόνο οι υποανάπτυκτες χώρες 
έχουν δηµοσιονοµικά ελλείµµατα καθιστώντας αναγκαία την αναζήτηση και 
εφαρµογή δηµοσιονοµικών λύσεων.  
 
∆ραµατική ήταν και η πτώση των επενδύσεων και της κατανάλωσης για το 2011. Πιο 
συγκεκριµένα η συνολική καταναλωτική δαπάνη διαµορφώθηκε στο 7,9%. Ενώ οι 
ακαθάριστες επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου µειώθηκαν κατά 22,2%. 

Σε ένα ακόµα τοµέα που υπήρχε δραµατική µείωση είναι το έλλειµµα του εµπορικού 
ισοζυγίου διαµορφώνεται το 2011 στο 31,8%. Πιο συγκεκριµένα υπήρξε µείωση στο 
6,1% για τις εξαγωγές των αγαθών ή υπηρεσιών και 14,2% µείωση για τις εισαγωγές 
αγαθών ή υπηρεσιών. 

� ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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Το Πρόγραµµα ∆ράσης για την επιχειρηµατικότητα συντάχθηκε στις Βρυξέλες το 
2004. µε αφορµή την Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα το ευρωπαϊκό 
συµβούλιο συγκλήθηκε για να µπορέσει να δώσει  λύση στα προβλήµατα που 
ανέδειξε η Πράσινη Βίβλος. Το Πρόγραµµα ∆ράσης108 παρέχει ένα στρατηγικό 
πλαίσιο για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στις ευρωπαϊκές χώρες. Στην 
ουσία προσπαθεί να βρει λύσεις στα προβλήµατα που ανέδειξε η Πράσινη Βίβλος 
συµπληρώνοντας το πρόγραµµα δράσης για τις επιχειρήσεις και την 
επιχειρηµατικότητα που έχει ήδη ξεκινήσει από το 2000. 

 
Το Πρόγραµµα ∆ράσης έθεσε πέντε (5) στρατηγικούς τοµείς109 πολιτικής για την 
ώθηση περισσότερων ατόµων να αναλάβουν επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αυτοί οι 
πέντε τοµείς είναι: 

1. Καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας 
2. Παρότρυνση περισσότερων ατόµων να γίνουν επιχειρηµατίες 
3. Προετοιµασία των επιχειρηµατιών για την ανάπτυξη και την 

ανταγωνιστικότητα 
4. Βελτίωση της ροής της χρηµατοδότησης 
5. ∆ηµιουργία φιλικότερου κανονιστικού και διοικητικού πλαισίου για τις ΜΜΕ. 

Επίσης µέσα στο Πρόγραµµα ∆ράσης θέτει µια σειρά από καίριες δράσεις που θα 
αρχίζουν να εφαρµόζονται από το 2004 και µετά. Πιο κάτω θα αναπτυχθούν οι 
στρατηγικοί τοµείς. 
 
Ο πρώτος τοµέας είναι η καλλιέργεια επιχειρηµατικής νοοτροπίας µε αυτήν την 
κίνηση η Ευρώπη προσπαθεί να αναδείξει τις ικανότητες και τα προσόντα ατόµων 
που θέλουν να ασχοληθούν µε τις επιχειρήσεις. Έτσι η επιτροπή διοργανώνει 
εκδηλώσεις για την επιχειρηµατικότητα σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. ώστε να 
αναπτυχθεί η επιχειρηµατική νοοτροπία. Επίσης προωθεί την εκπαίδευση για την 
επιχειρηµατικότητα που θα είναι διαθέσιµη σε ερευνητές και σε µαθητές. Η καίρια 
δράση είναι η επιχειρηµατικότητα µεταξύ των νέων. Το 2004 διοργανώνεται 
συγκριτική διαδικασία αξιολόγησης για την χρήση των ΜΜΕ. Ενώ το 2005 µέσα από 
έµπειρη οµάδα παρουσιάζεται παράγοντες τις επιτυχίας και κινδύνου για την 
επιχειρηµατικότητα. Γενικά η επιτροπή προωθεί σε όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. να 
διεξαχθέν εκπαιδευτικά σεµινάρια για την επιχειρηµατικότητα. 
 
Ο δεύτερος τοµέας είναι η παρότρυνση περισσότερων ατόµων να γίνουν 
επιχειρηµατίες. Για να ωθήσουν τα άτοµα να γίνουν επιχειρηµατίες θα πρέπει να 
βελτιώσουν κάποια πράγµατα όπως την γραφειοκρατία στην έναρξη επιχείρησης, 
την επιχειρηµατική αποτυχία, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, την µεταβίβαση 
επιχειρήσεων και κοινωνικά θέµατα του πληθυσµού της κάθε χώρας. Η καίρια δράση 
του προγράµµατος είναι ο στιγµατισµός της αποτυχίας. Έτσι η επιτροπή το 2004 θα 
κατάρτιση ένα οδηγό µε τις αρχές της πτώχευσης ώστε να αναπτύσσει µέσα τους 
λόγους αποτυχίας, τους φραγµούς και µια ευκαιρία για νέα αρχή. Αυτό θα βοηθήσει 
ώστε να µειωθεί το αίσθηµα τις αποτυχίας και οι επιχειρηµατίες να αντιµετωπίζουν τα 
χρηµατοοικονοµικά προβλήµατα χωρίς φόβο. 
 
Ο τρίτος τοµέας είναι η προετοιµασία των επιχειρηµατιών για την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα. Βασικός στόχος του προγράµµατος δράσης είναι η ανάπτυξη της 
γυναικείας επιχειρηµατικότητας και τις επιχειρηµατικότητας που προέρχεται από 

                                                 
108 Internet sites: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:EL:PDF 
109 Internet sites: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:0070:FIN:EL:PDF 
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εθνικές µειονότητες. Η διεθνοποίηση παρέχει πρόσβαση στην ευρύτερη αγορά και 
αναπτύσσει τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα των επιχειρήσεων. Έπειτα η επιτροπή 
προωθεί δίκτυα, εκδηλώσεις συνεργασίας και οµίλους που βοηθούν στην 
συνεργασία στρατηγικών σχέσεων. Το Συµβούλιο θα αύξηση της επενδύσεις σε 
έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη ώστε να παρέχει κονδύλια για τις ΜΜΕ. Επίσης 
ενσωµατώνει την γνώση στα ΜΜΕ για να προώθηση την καινοτοµία και την 
δηµιουργικότητα µέσω ανταλλαγή πείρας σε ευρωπαϊκό και ενδοχώριο επίπεδο. 
Τέλος η Επιτροπή θα προσπαθήσει να συγκεντρώσει σωστές πολιτικές για να 
εµφανιστούν περισσότερο Ταχέος Αναπτυσσόµενες Επιχειρήσεις (ΤΑΕ).  
 
Η καίρια δράση του προγράµµατος είναι η στήριξη της γυναίκας και των εθνικών 
µειονοτήτων. Αυτό θα µπορούσε να υλοποιηθεί µε την ανταλλαγή πρακτικών 
µελετών για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και την βοήθεια τους. Για περιπτέρων 
ενίσχυση παροτρύνει δηµιουργία δικτύων για την σωστή ενηµέρωση των 
µειονοτήτων. Μέσω των δικτύων το πρόγραµµα αναφέρει ότι καίρια δράση είναι και η 
στήριξη των επιχειρήσεων για την δηµιουργία διαπροσωπικών σχέσεων. Αυτά τα 
δίκτυα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για σωστή πληροφόρηση και ανταλλαγή 
εµπειριών. Το 2004 θα έχουν δηµιουργηθεί κέντρα επιχειρηµατικής καινοτοµία, 
ευρωπαϊκά κέντα πληροφόρησης που θα έχουν υποστηρικτικά µέσα για 
πληροφορίες και για οργάνωση εκδηλώσεων. Αυτό το βήµα είναι πολύ σηµαντικό για 
τις ΜΜΕ γιατί µπορούν πιο εύκολα να συµβουλεύονται για την επιχειρηµατική τους 
δραστηριότητα. 
 
Ο τέταρτος τοµέας είναι η βελτίωση της ροής της χρηµατοδότησης. Είναι ένας πολύ 
σηµαντικός κοµµάτι γιατί χωρίς την χρηµατοδότηση ανάπτυξη στην επιχείρηση δεν 
µπορεί να υπάρξει. Η Επιτροπή θα βοηθήσει τους αρµόδιους φορείς να χαράξουν 
µια πολιτική για την στήριξη και την αξιολόγηση των κινδύνων. Ώστε να βελτιωθεί το 
χρηµατοοικονοµικό περιβάλλον και να δίνονται πιο εύκολα δάνεια για µικρές 
επιχειρήσεις. Επίσης θα παροτρύνει την διαθεσιµότητα κεφαλαίων επιχειρηµατικού 
κινδύνου, χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών αγγέλων και επενδύσεις από ιδιώτες. 
 
Τέλος ο πέµπτος τοµέας είναι η δηµιουργία φιλικότερου κοινωνικού και διοικητικού 
πλαισίου για τις ΜΜΕ. Σύµφωνα µε το Συµβούλιο θα πρέπει να µειωθούν οι 
επιβάρυνσης στα ΜΜΕ όσο αφορά την φορολογία, την απασχόληση και το 
περιβάλλον. Το 2002 η Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόγραµµα για την βελτίωση της 
νοµοθεσίας. Επίσης σηµαντική είναι η εσωτερική αγορά που έχει αναπτυχθεί πολλοί 
όµως υπάρχουν ακόµα πολλά εµπόδια. Η στρατηγική 2003-2006 για την εσωτερική 
αγορά προσπάθησε να λάβει κάποια µέτρα πιο βέλτιστης αντιµετωπίσεις των ΜΜΕ. 
Η Επιτροπή του 2004 ανέπτυξε το θέµα για τις κρατικές ενισχύσεις των ΜΜΕ που 
δεν θα επηρεάσουν τον ανταγωνισµό. Οι καίριες δράσης έχουν να κάνουν αρχικά µε 
την άποψη των ΜΜΕ αυτό γίνεται από διάφορες απόψεις και συζητήσεις που 
αντιµετωπίζει η συγκεκριµένη Επιτροπή για την βελτίωση φλέγων θεµάτων των 
ΜΜΕ. Αυτό το πρόγραµµα γίνεται ξεχωριστά για κάθε κράτος-µέλος και το 2005 θα 
παρουσιαστούν οι βέλτιστες λύσεις και η χάραξη της πολιτικής. Έπειτα ασχολήθηκαν 
µε την νοµοθετική φορολογία των ΜΜΕ. ∆ηλαδή οι υποχρεώσεις και οι κανονισµοί 
του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) που διαθέτει κάθε κράτος. Η Επιτροπή 
πρότεινε το 2004 ένα ενιαίο σύστηµα πρόσβασης από εταιρίες που εδρεύουν σε 
κράτη-µέλη της Ε.Ε. για τις υποχρεώσεις τους στο ΦΠΑ και σε ένα σύστηµα ενιαίας 
φορολογικής αρχής. 
 
Ως αποτέλεσµα προκύπτει ότι το πρόγραµµα δράσης έχει θέσει στόχους που θα 
πρέπει να επιτευχθούν µε την βοήθεια των αρµόδιων φορέων και των κρατών της 
Ε.Ε. Αυτό θα γίνει µε την απόφαση µιας κοινής πολιτικής που θα συµφωνήσει όλη η 
Ε.Ε. Όπως διαπιστώθηκε η βαρύτητα στην επιχειρηµατικότητα των ΜΜΕ. ∆όθηκαν 
κάποια καίρια σηµεία δράσης που είναι η φορολογία, η χρηµατοδότηση και γενικά το 
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νοµοθετικό πλαίσιο της Ε.Ε. και του κάθε κράτους-µέλους. Μέσα από αυτά τα 
προγράµµατα δράσης ο επιχειρηµατίας αποκτά διεθνές γνώσεις και γίνονται κινήσεις 
βελτίωσης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 
 

� ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Σε αυτό το κοµµάτι αναφέρονται οι προτεραιότητες που έχει θέση η Ευρωπαϊκή 
Ένωση για να αντιµετωπίσει γενικότερα την οικονοµική κρίση και πιο συγκεκριµένα 
στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας, την ανάπτυξη της καινοτοµίας και την 
ανταγωνιστικότητα. Αυτά όµως γίνονται µε βάση όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. και 
προσπαθεί να θέση στόχους και µε ποιους τρόπους θα τους επιτύχει καθώς επίσης 
τι πρέπει να γίνει για κάθε κράτος που προσπαθεί να βγει πιο δυνατό από την 
οικονοµική κρίση.  

Φυσικά η Ελλάδα ανήκει στις χώρες της Ε.Ε. και αυτοί οι στόχοι και τα µέτρα την 
αφορούν άµεσα. Όµως όπως έχει αναφερθεί αντιµετωπίζει πολλά προβλήµατα και η 
λύση της δεν είναι τόσο εύκολη γιατί πρέπει να γίνουν αλλαγές σε πολλούς τοµείς της 
οικονοµίας και του κράτους ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηµατικότητα και η 
καινοτοµία. 

  

� ΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΟΥ 2020110 

 

 
Η Σύνοδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συναντήθηκαν για να συζητήσει την 
στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. αυτό το γεγονός έγινε στις 3 Μαρτίου 2010 µε 
αφορµή την τρέχουσα κρίση που µαστίζει όλο τον κόσµο. Η Ευρώπη χρειάζεται µια 
στρατηγική που θα βοηθήσει να βγούµε από την κρίση και θα την κάνει πιο ισχυρή 
και πιο ανταγωνιστική. Για αυτό η στρατηγική της Ευρώπης 2020 έθεσε τρείς 
προτεραιότητες: 1) την έξυπνη ανάπτυξη που στηρίζεται στην γνώση και καινοτοµία, 
2) διατηρήσιµη ανάπτυξη να χρησιµοποιούνται σωστά οι πόροι, για να υπάρχει 
πράσινη ανάπτυξη και ανταγωνιστική οικονοµία., 3)ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς 
όσο των δυνατών η κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
  
Αρχικά η Ε.Ε. καθορίζει κάποιους στόχους µέχρι το 2020 και αυτοί είναι το 75% του 
πληθυσµού 20-64 ετών να έχει απασχόληση. Να γίνονται επενδύσεις σε Ε&Α 
τουλάχιστον 3% του ΑΕΠ. Επίσης στοχεύουν ως προς την κλιµατική ενέργεια. 
Έπειτα έχει να κάνει µε την εκπαίδευση τουλάχιστον το 40% των νέων να έχουν 
πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και τέλος οι άνθρωποι που ζουν στην φτώχεια 
πρέπει να µειωθούν στους 20 εκ. 
 
Πέρα από τους στόχους που έχει θέσει και τις προτεραιότητες συνεχίζει να εµβαθύνει 
σε πολλούς τοµείς που αφορούν τις προτεραιότητες. Για να επιτεχθούν όλα αυτά θα 
πρέπει να λάβουν πολλά µέτρα και να δρουν σε ένα ενιαίο πλαίσιο. Η Επιτροπή 
πέρα από τις προτεραιότητες προτείνει επτά (7) πρωτοβουλίες που θα έχουν 

                                                 
110 Inetrnet site: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/espa/info/%C5%C5_2020.pdf 
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καταλυτικό χαρακτήρα για τις τρείς προτεραιότητες. Αρχικά πρότειναν την <<Ένωση 
καινοτοµίας>> είναι ένας σηµαντικός παράγοντας που θα πρέπει να χρηµατοδοτούν 
τέτοια προγράµµατα ώστε οι οικονοµικές ιδέες να γίνονται προϊόντα ή υπηρεσίες και 
έτσι να δηµιουργούνται νέες θέσεις εργασίας. Έπειτα είναι η <<Νεολαία σε κίνηση>> 
που είναι η κατάρτιση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για να διευκολύνουν τους νέους 
στην είσοδο της αγοράς εργασίας. Μια άλλη πρωτοβουλία είναι το <<Ψηφιακό 
θεµατολόγιο για την Ευρώπη>> που είναι η ανάπτυξη των υπηρεσιών πρόσβασης 
στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας. Επίσης είναι <<Μια Ευρώπη που χρησιµοποιεί 
αποτελεσµατικά τους πόρους>>111 αυτή η πρωτοβουλία έχει να κάνει µε την 
ενίσχυση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας ώστε να µην κατασπαταλώνται άλλοι 
πόροι για την οικονοµική ανάπτυξη. Καθώς επίσης έχουν πρωτοβουλία <<Μια 
βιοµηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσµιοποίησης >> που θέλει µε αυτόν 
τον τρόπο να στηρίξει τις ΜΜΕ και να ενισχύσει τον ανταγωνισµό σε παγκόσµιο 
επίπεδο. Έπειτα είναι η <<Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας>> που 
ενισχύει τις δεξιοτεχνίες µε την παροχή δυνατοτήτων και κινήτρων µε σκοπό την 
ενεργεί θέση των πολιτών στην απασχόληση και την προσφορά και την ζήτηση στην 
αγορά εργασίας. Τέλος είναι <<Η Ευρωπαϊκή πλατφόρµα για την καταπολέµηση της 
φτώχειας>> ενισχύει τις νέες θέσεις εργασίας ώστε να µπορούν να εργαστούν τα 
άτοµα που ζουν στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισµό. 
 
 Αυτά που αναφέρθηκαν ήταν µια µικρή αναφορά των προτεραιοτήτων που έχει θέση 
η Ε.Ε. για να αναπτυχθεί η Ευρώπη και να βγει από την κρίση πιο ανταγωνιστική. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 1η Έξυπνη Ανάπτυξη-µια οικονοµία βασισµένη στην γνώση και 
την καινοτοµία. 
 
Γενικά µε το πρώτο εννοεί της ενίσχυση της γνώσης και της καινοτοµίας ως 
πρωταρχικό παράγοντα της οικονοµικής ανάπτυξης. Εποµένως η Ευρώπη θα 
πρέπει να δραστηριοποιηθεί στην καινοτοµία που οι δαπάνες για Ε&Α είναι 
χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις µεγάλες χώρες παγκοσµίως. Πιο συγκεκριµένα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει ένα στρατηγικό ερευνητικό 
πρόγραµµα που θα έχει ως στόχο την κλιµατική αλλαγή και την χρησιµοποίηση 
πόρων. Έπειτα µπορεί να κάνει ένα ενιαίο πλαίσιο για επιχειρήσεις στον τοµέα της 
καινοτοµίας όπως για ένα ενιαίο Ευρωπαϊκό  δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Επίσης 
µπορούν να κάνουν ευρωπαϊκές συµπράξεις καινοτοµίας σε επίπεδο Ε.Ε. ώστε 
µέσω της ανάπτυξης και των τεχνολογιών να επιλυθούν αρκετά προβλήµατα. Τέλος 
να αναπτυχθεί ο ρόλος των µέσω της Ε.Ε. για να στηρίξει την καινοτοµία και να 
ενσωµατώνεται η εκπαίδευση των επιχειρήσεων για να προωθηθούν νέες καινοτόµες 
επιχειρήσεις.   
 
Έπειτα έχει ως στόχο την εκπαίδευση, κατάρτιση και δια βίου µάθηση. Γενικά το 
επίπεδο εκπαίδευσης της Ε.Ε. δεν είναι και τόσο καλό σε σχέση µε άλλα κράτη του 
πλανήτη για να γίνει πιο κατανοητό µόνο δύο ευρωπαϊκά πανεπιστήµια βρίσκονται 
στην λίστα των 20 καλύτερων πανεπιστηµίων του κόσµου. Εποµένως η Επιτροπή 
έχει ως σκοπό την ενίσχυση των προγραµµάτων της Ε.Ε. για την κινητικότητα των 
φοιτητών και των ερευνητών σε πανεπιστήµια όπως το πρόγραµµα ERASMUS. Να 
κάνει προγράµµατα εκσυγχρονισµού στην τριτοβάθµια εκπαίδευση για τις 
επιχειρήσεις. Να προωθήσει τους τρόπους της επιχειρηµατικότητας µέσω της 
εκπαίδευσης νέων επαγγελµατιών. Τέλος να δηµιουργήσει ένα πλαίσιο για την 
απασχόληση των νέων ώστε να µειώσει την ανεργία στους νέους. 
 

                                                 
111Internet site: http://ec.europa.eu/europe2020/index_el.htm 
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Τέλος έχει ως στόχο την Ψηφιακή κοινωνία. Η Ευρώπη υστερεί στο διαδίκτυο 
υψηλής ταχύτητας που αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να αναπτύσσει την καινοτοµία 
σε σχέση µε την παγκόσµια τεχνολογική πρόοδο. Ο στόχος είναι να ανατηχθούν  
οικονοµικά και κοινωνικά ωφέλει µέσα από µια ενιαία ψηφιακή αγορά µε υψηλότερες 
ταχύτητες στο διαδίκτυο. Ο σκοπός της Επιτροπής είναι η νοµοθέτηση ενός πλαισίου 
για την προσέλκυση επενδύσει για µια πιο ανταγωνιστική τεχνολογική εξέλιξη στην 
υψηλή ταχύτητα του διαδικτύου. Να χρηµατοδοτήσει τα ταµεία της Ε.Ε. για την 
υλοποίηση του προγράµµατος. Να δηµιουργήσει µια ενιαία αγορά µέσω διαδικτυακής 
σύνδεσης που θα γίνεται µε ασφάλεια και τέλος να κάνει αλλαγές στα ταµεία 
Έρευνας και Καινοτοµίας και να ενισχύσει το ταµείο ΤΠΕ ώστε να ενισχυθεί 
τεχνολογική ισχύει της Ευρώπης. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 2η ∆ιατηρήσιµη Ανάπτυξη-προώθηση µας πιο πράσινης και πιο 
ανταγωνιστικής οικονοµίας στην οποία οι πόροι θα χρησιµοποιούνται πιο αποδοτικά. 
 
Γενικά µε την δεύτερη προτεραιότητα εννοεί την ενίσχυση µιας οικονοµίας που θα 
είναι πιο βιώσιµη και πιο ανταγωνιστική στην οποία οι πόροι θα χρησιµοποιούνται 
πιο αποδοτικά. Αναπτύσσει νέες πράσινες τεχνολογίες ώστε να ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ. Η Ε.Ε. κάνει εξαγωγές σε όλο τον κόσµο για αυτό θα 
πρέπει να αυξήσουµε την ανταγωνιστικότητα µέσω της αύξησης της 
παραγωγικότητας. Επίσης η Ε.Ε. διαθέτη µεγάλο πλεονέκτηµα στην πράσινη 
επιχειρηµατικότητα σε σχέση µε τα άλλα κράτη. Για αυτό θα πρέπει να κρατήσει 
ηγετική θέση στην αγορά πράσινων τεχνολογιών. 
 
Έπειτα η Ε.Ε. θέλει να καταπολεµήσει την κλιµατική αλλαγή δηλαδή ως βασικός 
στόχος είναι να µειωθούν σε γρήγορο χρονικό διάστηµα εκποµπές των ρύπων και 
µέσω αξιοποίηση νέων τεχνολογιών να αποµονωθεί το διοξείδιο του άνθρακα. Αν 
γίνει αποδοτική χρήση των πόρων εξοικονοµώντας χρήµατα και προωθείται η 
οικονοµική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα στόχος της Ε.Ε. είναι να υποβάλλονται 
προτάσεις για την απαλλαγή του διοξειδίου του άνθρακα. Να ολοκληρωθεί η 
εσωτερική αγορά ενέργειας ώστε να υπάρξει στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών 
τεχνολογιών. Να θεσπίσει σχέδιο δράσης για την ενεργειακή αποδοτικότητα ώστε να 
στηριχθούν οι ΜΜΕ και τα νοικοκυριά, και να χρησιµοποιηθούν τα ταµεία µέσω νέων 
χρηµατοδοτήσεων. Τέλος το περιβάλλον είναι πολύ σηµαντικό φια αυτό πρέπει να 
διαµορφωθεί σχέδιο δράσης µε τεχνολογικές αλλαγές µέχρι το 2050. 
 
Τέλος υπάρχει η καθαρή και αποδοτική ενέργεια ευνοούνται οι στόχοι για να 
εξοικονοµηθούν 60 δις ευρώ από εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου µέχρι το 
2020. Μέσω των επενδύσεων στις αναλώσιµες πηγές ενέργειες η Ε.Ε. εκτός της 
χρηµατικής εξοικονόµησης δηµιουργεί πάνω από 600.000 νέες θέσεις εργασίας. Η 
Ε.Ε. θα πρέπει να έχει ως στόχο την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος 
και ιδίως των ΜΜΕ, να προώθηση την δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων. Να 
δηµιουργήσει τεχνολογικές µεθόδους για την παραγωγή ώστε να περιορίσουν την 
χρήση των φυσικών πόρων και να αυξηθούν οι επενδύσεις σε αυτό το τοµέα. 
 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 3η Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς-µια οικονοµία µε υψηλά 
ποσοστά απασχόλησης που επιτυγχάνει οικονοµική, κοινωνική και εδαφική συνοχή. 
 
Γενικότερα ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς εννοούν να παρέχουν στους πολίτες 
εκπαίδευση, δεξιότητες και να καταπολεµήσουν την φτώχεια. Μέσω των υψηλών 
ποσοστών απασχόλησης, αυτό θα να διερευνηθεί σε όλες τις περιφέρειες της Ε.Ε. 
έτσι ενισχύεται η εδαφική συνοχή. Η Ευρώπη πρέπει να επενδύει πάνω στο 
ανθρώπινο δυναµικό της για να καταπολέµηση την γήρανση του πληθυσµού και να 
αυξήσει των ανταγωνισµό της. Πιο συγκεκριµένα ενισχύεται η απασχόληση λόγω των 
δηµογραφικών αλλαγών το ανθρώπινο δυναµικό βρίσκεται σε συρρίκνωση. Μεγάλο 
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πλήγµα υπέστη από την κρίση το ποσοστό ανεργίας στους νέους που ξεπερνάει το 
21%. 
 
Έπειτα οι δεξιότητες πρέπει να ενισχυθούνε µέσω της δια βίου µάθησης .κυρίως σε 
άτοµα µε υψηλό µορφωτικό επίπεδο. Απαιτούνται πολλά προσόντα για νέες θέσεις 
εργασίας. Όπως αναφέρει η στρατηγική της Ευρώπης 2020 στοχεύει να εφαρµόσει 
ένα πρόγραµµα ώστε να διαχειριστή τα οικονοµικά και να αύξηση τα ποσοστά 
απασχόλησης. Να κάνουν νοµοθετικό πλαίσιο για να ενηµερώσουν τους νέους για τα 
νέα πρότυπα ασφάλισης και υγείας στην εργασία. Τέλος να κάνει ένα γενικό πλαίσιο 
δια βίου µάθησης και αγορά εργασίας που θα αναγνωρίζονται οι δεξιότητες σε µια 
κοινή πολιτική. Αυτό θα είναι ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων, προσόντων και 
επαγγελµάτων (ESCO).  
 
Τέλος υπάρχει η καταπολέµηση της φτώχειας που η κρίση έχει προκαλέσει 80 εκ 
πολίτες να κινδυνεύουν από την φτώχεια. Ακόµα και οι εργαζόµενοι δεν έχουν 
αρκετά έσοδα και ζουν στα όρια της φτώχειας. Η Επιτροπή έχει ως στόχο να 
εφαρµόσει ένα πρόγραµµα να δηµιουργήσει µια κοινωνική καινοτοµία για τα ευάλωτα 
άτοµα που να τους παρέχονται καινοτόµες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην 
απασχόληση. Να αναλάβει να διαχειρίζεται σωστά και µε τον καλύτερο τρόπο το 
σύστηµα κοινωνικής προστασίας και συνταξιοδότησης. Επίσης να βρουν τρόπους 
για πιο εύκολη πρόσβαση στα συστήµατα υγειονοµικής περιθάλψεις. 
 
Συµπερασµατικά προκύπτει ότι η στρατηγική της Ευρώπης 2020 έχει επικεντρωθεί 
σε συγκεκριµένα σηµεία δηλαδή στοχεύει σε τρείς βασικούς τοµείς. Αυτοί οι τοµείς 
είναι τα σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. 
Φυσικά βάση των προηγούµενων στρατηγικών έγινε η ώθηση για να παρθούν πιο 
δραστικά µέτρα ώστε να προκύψουν θετικά αποτελέσµατα και όντως να βρεθούν 
αποτελεσµατικές λύσεις. Βασικό σηµείο και αυτής της στρατηγικής είναι µια ενιαία 
πολιτική που θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλες οι χώρες που ανήκουν στην Ε.Ε. 
Έχουν διατυπωθεί πάρα πολλές απόψεις γύρω από το θέµα µιας ενιαίας πολιτικής 
όµως για να γίνει αυτό θα πρέπει να επικεντρωθούν και να ενισχυθούν όλα τα κράτη-
µέλη της Ε.Ε. και να διορθωθούν πολλά προβλήµατα που υπάρχουν σε καθένα από 
αυτά. Για την ενιαία πολιτική θα αναφερθούν δυο λόγια παρακάτω. 
 

� ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΜΠΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

Ε∆ΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ112 

 

 
Η Ευρώπη του σήµερα µαστίζεται από την οικονοµική κρίση για αυτό πρέπει να βρει 
διεξόδους από την κρίση και να µειώσει την ανεργία και να προάγει µια οικονοµία µε 
χαµηλή εκποµπή διοξειδίου του άνθρακα. Για αυτούς τους λόγους πρέπει να δράση 
γρήγορα σε πολλά µέτωπα σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο που ενέκρινε την 
στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Για να γίνουν όλα αυτά πραγµατικότητα πρέπει 

                                                 
112 Internet site:   
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/INTER_RELATIONS/espa/info/conclu_5cr_part1_el%5B
1%5D.pdf 
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να υπάρχει µια πολιτική συνοχή σε όλα τα επίπεδα σε ευρωπαϊκό, σε εθνικό και σε 
περιφερειακό. 
 
Η πολιτική συνοχή ενισχύει την ανάπτυξη και την ευηµερία όλης της Ε.Ε. Για να γίνει 
αυτό αρχικά θα πρέπει να ενισχυθεί ο στρατηγικός προγραµµατισµός. ∆ηλαδή 
πρέπει να υπάρχει µια κατευθυντήρια γραµµή που θα ακολουθούν όλα τα κράτη-
µέλη της Ε.Ε. Εποµένως να γίνει ένας κοινό στρατηγικό πλαίσιο (ΚΣΠ) που θα έχει 
ως στόχο τις επενδυτικές προτεραιότητες. Αυτό το πλαίσιο θα ενισχύεται  από το 
Ταµείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο. Επίσης µε βάση το ΚΠΣ θα θεσπιστώ µια σύµβαση εταιρικής 
σχέσης στον τοµέα της ανάπτυξης και των επενδύσεων. Αυτό γίνεται για να δώσει 
προτεραιότητα στις επενδύσεις και να χορηγηθούν πόροι για τους τοµείς του 
προγράµµατος ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Αυτή η σύµβαση γίνεται το σηµείο 
αναφοράς των συζητήσεων στα εθνικά προγράµµατα µεταρρύθµισης και στο 
συντονισµό των Ταµείων της Ε.Ε. Τέλος υπάρχουν τα επιχειρησιακά προγράµµατα 
(ΕΠ) τα οποία θα είναι τα µόνα χρήσιµα εργαλεία που µετρούν ποσοτικά στοιχεία και 
αναµένεται στην επίτευξη των εθνικών στόχων που καθορίστηκαν στην στρατηγική 
της Ευρώπης του 2020. 
 
Κατά την περίοδο 2007-2013 αναπτύχθηκαν νέες µορφές χρηµατοδότησης των 
επενδύσεων. Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα113 βοηθούν στην δηµιουργία νέων µορφών 
χρηµατοδότησης για να µπορέσει να ανταπεξέλθει στις σηµερινές ανάγκες των νέων 
αγορών και να είναι πιο βιώσιµες. Για να βελτιωθούν αυτά τα χρηµατοοικονοµικά η 
Ευρώπη του 2020 εξετάζει διάφορα µέτρα. Αρχικά πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη 
σαφήνεια στους κανόνες που θεσπίζονται για τις µορφές ενισχύσεις και για την 
εκλεξιµότητα των δαπανών. Επίσης θα πρέπει να παρθούν µέτρα για την γενική 
οικονοµική στήριξη των επιχειρήσεων µε επιδότηση και µε προγράµµατα στήριξης. 
Τέλος είναι η επέκταση του πεδίου εφαρµογής ώστε να συµπεριλαµβάνει νέες 
δραστηριότητες όπως η κλιµατική αλλαγή και το περιβάλλον. Καθώς επίσης να 
εφαρµόζει τεχνικές χρηµατοδότησης που να συνδυάζει την επιδότηση του επιτοκίου 
µε το δανειακό κεφάλαιο. 
 
Τα σηµαντικότερο κοµµάτι είναι η εδαφική συνοχή που έχει γίνει συζήτηση από την 
συνθήκη της Λισσαβόνας114. Στην συγκεκριµένη έκθεση έχουν ως στόχο να 
αποτυπωθεί ένα πρόγραµµα για το αστικό περιβάλλον. Για να επανέλθει η ανάπτυξη 
στα αστικά κέντρα πρέπει να δηµιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Επίσης οι αστικές 
περιοχές έχουν πολλά προβλήµατα όπως το περιβάλλον και ο κοινωνικό 
αποκλεισµός. Εποµένως για να λυθούν αυτά τα προβλήµατα πρέπει µέσα στο 
πρόγραµµα να αναγράφονται οι στρατηγικές που θα ακολουθήσουν. Έπειτα 
επισηµαίνεται ένα ρυθµιστικό πλαίσιο πολιτικής συνοχής που θα πρέπει να δίνει 
µεγαλύτερη ευελιξία στην οργάνωση επιχειρησιακών προγραµµάτων. Αυτό θα δίνει 
µια γενικότερη εικόνα για την ανάπτυξη ως προς την φύση και την γεωγραφία και 
µπορεί να γίνεται σε εθνικό επίπεδο. 
 
Επίσης η έκθεση επισηµαίνει τα γεωγραφικά ή τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά. Σε 
όλα τα κράτη-µέλη της Ε.Ε. υπάρχουν ποικιλόµορφα χαρακτηριστικά του πληθυσµού 
ώστε πρέπει να γίνει προγραµµατισµός για να δώσουν κίνητρα σε αυτές τις 
περιφέρειες για να αναπτυχθούν. Εποµένως να λάβουν µέτρα και για 
αποµακρυσµένες περιοχές ώστε να καταπολεµήσουν τα προβλήµατα των 

                                                 
113 Internet site: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion5/pdf/conclu_5cr_
part1_el.pdf 
 
114 Internet site: http://www.europarl.europa.eu/highlights/el/1001.html  
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περιθωριοποιηµένων  κοινοτήτων. Τέλος όµως για να γίνουν όλα αυτά στην πράξη 
και να µην µείνουν ως απλή στόχοι γ στρατηγική θα πρέπει να εξετάσει πόσα 
προβλήµατα µπορεί να καλύψει ανάλογα µε τους διαθέσιµους πόρους της. Συνήθως 
οι χρηµατοδοτικοί πόροι προέρχονται από εθνικά και περιφερειακά προγράµµατα 
που συγχρηµατοδοτούνται από την πολιτική συνοχής. 
 
Ως συµπέρασµα προκύπτει ότι η πολιτική συνοχής έχει ως στόχο την ανάπτυξη της 
Ε.Ε. και των περιφερειών της µε την µείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Αυτό 
που στοχεύει είναι η ενίσχυση της στρατηγικής της Ευρώπης του 2020 που θεωρεί 
να φτιάξει ένα αναπτυξιακό µοντέλο µε τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει για όλα τα 
κράτη-µέλη και τις περιφέρειες τους. Αυτό που επιδιώκει είναι µια επενδυτική 
στρατηγική για να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα να αυξήσει την απασχόληση και 
την προστασία του περιβάλλοντος. Εποµένως η πολιτική συνοχή είναι για να 
αντιµετωπίσει όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν όµως προωθεί την εδαφική 
διάσταση της συνεργασίας. Γενικότερα µε µια πολιτική συνοχής µπορούν να 
φτάσουν οι στόχοι των στρατηγικών σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο αφού το 
πρόβληµα αντιµετωπιστεί στην ρίζα του  και όχι επιφανειακά γιατί στοχεύουν στην 
ενίσχυση όχι µόνο του κράτους αλλά και των περιφερειών. 
 
 

ΠΙΝΑΚΕΣ 
Η καινοτοµία των ΜΜΕ σε σπίτι ως % των ΜΜΕ 
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Έρευνα και Ανάπτυξη ∆απάνες στον δηµόσιο τοµέα ως % του ΑΕΠ 
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Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά

τοµέα στην Ελλάδα 

 Πρωτογενής

τοµέας  

2008 3,0 

2009 1,8 

2010 1,9 

Πηγή: ΙΟΒΕ Επεξεργασία στοιχείων

ΜΜΕ η εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών ως των ΜΜΕ

Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά

Πρωτογενής 
 

Βιοµηχανική 
δραστηριότητα 

Υπηρεσίες 
προς 
επιχειρήσεις  

23,2 15,3 

36,5 15,2 

23,7 28,1 

Πηγή ΙΟΒΕ Επεξεργασία στοιχείων GEM  

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΜΜΕ η εισαγωγή νέων προϊόντων και διαδικασιών ως % των ΜΜΕ 
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Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά 

Προϊόντα 
υπηρεσίες 
προς 
καταναλωτές 

58,5 

46,5 

46,3 
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Πηγή: European Innovation Scoreboard 
 

 
 
 
 
 
 


