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Πεξίιεςε 
 

Η παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία ζηνρεχεη ζηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Γηα λα 

επηηεπρζεί ν ζηφρνο απηφο, θξίζεθε απαξαίηεην λα αλαιπζεί θάζε κία απφ ηηο 

παξαπάλσ έλλνηεο μερσξηζηά. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε δηακέζνπ κηαο ζεσξεηηθήο 

επηζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο, θπξίσο κε ηε κειέηε επηζηεκνληθψλ άξζξσλ. 

Ύζηεξα απφ ηε κειέηε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο παξαζέηνπκε ηελ 

αλάιπζε ησλ ελλνηψλ ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ δπλακηθψλ 

ηνπο. Καηφπηλ, δηαπηζηψλεηαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δχν ελλνηψλ θαη ν ξφινο 

ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη ζηε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δλ ζπλερεία, εμηζηνξνχληαη ηα γεγνλφηα ηεο 

παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ 2008 θαζψο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ηφζν 

ζε δηεζλέο φζν θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Οινθιεξψλνληαο, επηβεβαηψλεηαη  ε ζεηηθή 

ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηφζν ζε κηθξννηθνλνκηθφ φζν 

θαη ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Η εξγαζία αλαθέξεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, ε νπνία επιήγε 

βαζχηαηα απφ ηελ χθεζε. Παξά ην γεγνλφο φηη εθιείπνπλ νη απαηηνχκελεο ππνδνκέο 

θαη δαπάλεο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ, ε θαηλνηνκία ζεκεηψλεη θάπνηα 

ζεηηθά βήκαηα. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε πξνγξάκκαηα πνπ 

πξνάγνπλ ηελ θαηλνηνκία, παξνπζηάδνληαο έηζη ελδείμεηο αλνδηθήο πνξείαο.  

πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηλνηνκία έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζην φηη ν επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθφο 

ζπλδπαζκφο ηνπο νδεγεί ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. πλεπψο, ε θαηλνηνκία ζα 

κπνξνχζε λα απνηειέζεη φρεκα γηα ηε δηέμνδν απφ ηελ θξίζε. Όζνλ αθνξά ηελ 

Διιάδα, εάλ θαηαθέξεη λα εθκεηαιιεπηεί ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο σο ηφπνο 

πξννξηζκνχ ζε ζπλδπαζκφ κε θαηλνηφκεο δξάζεηο, είλαη πηζαλφ λα νδεγεζεί ζε 

νηθνλνκηθή αλάθακςε. Ωζηφζν, γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ απαηηείηαη ε 

αλακφξθσζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο φπσο ε ελίζρπζε 

ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, ε πξφζβαζε ζε δάλεηα θαη πηζηψζεηο, θαζψο θαη ε ζπλεξγαζία 
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κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ 

θνξέσλ εθπαίδεπζεο. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: θαηλνηνκία, επηρεηξεκαηηθφηεηα, νηθνλνκηθή θξίζε, Διιάδα, 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  
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Abstract 
 

This diploma thesis aims at studying the impact of innovation on 

entrepreneurship in times of economic recession. In order to achieve this goal, it was 

considered necessary to analyze each of the above concepts separately. This was 

carried out through a theoretical overview of the literature, mainly with the study of 

scientific articles.  

After studying the available literature we present the analysis of the concepts 

of innovation, entrepreneurship and their dynamics. Afterwards, we ascertain the 

interaction between the two concepts and the role of innovation in the acquisition of a 

competitive advantage and the sustainability of entrepreneurship. Then the events of 

the 2008 global financial crisis are explained, as well as their impact on both 

international and national level. In conclusion, the positive contribution of innovation 

to economic growth is confirmed at microeconomic as well as at macroeconomic 

level. 

The thesis also refers to the case of Greece, which was deeply affected by the 

recession. Despite the fact that the necessary infrastructures and spendings, as well as 

the cooperation of the enterprises, the government, research institutes and universities 

is absent, innovation takes some positive steps. This is achieved through the 

participation of the country in programs that promote innovation, presenting in this 

way signs of progress. 

To sum up, we conclude that innovation has a positive impact on 

entrepreneurship and that their successful and effective combination leads to 

economic growth. Consequently, innovation could be used as a vehicle for the way 

out of the crisis. As far as Greece is concerned, if the country exploits its 

attractiveness as a place of destination combined with innovative actions, it is likely to 

be led to economic recovery. However, in order to achieve this, it is necessary for 

Greece to reform certain parameters in the field of innovation, such as the 

strengthening of funding, the access to loans and credits and the cooperation between 

enterprises, research institutions, government and educational institutions. 
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Key words: innovation, entrepreneurship, economic crisis, Greece, economic 
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Δπραξηζηίεο 
 

Αξρηθά, ζα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο 

θχξην Παπαγξεγνξίνπ Αξηζηείδε γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηε βνήζεηα πνπ καο 

πξνζέθεξε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο.  

Γειιαθά Πνιπμέλε & Κψζηα ηαπξνχια 

 

 

Με ην πέξαο απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ ακέξηζηε θαη εθ 

βάζνπο θαξδίαο επγλσκνζχλε κνπ πξνο ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ γνλείο, γηα ηελ 

αδηάθνπε ππνζηήξημε θαη ελζάξξπλζε πνπ κνπ παξείραλ θαη πνπ κε πξνζσπηθέο ηνπο 

ζηεξήζεηο κνπ εμαζθάιηζαλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπνπδάζσ θαη λα δηεπξχλσ ηνπο 

νξίδνληέο κνπ. 

Γειιαθά Πνιπμέλε 

 

 

Θα ήζεια θαη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ λα επραξηζηήζσ ηνπο γνλείο κνπ 

Κσλζηαληίλα θαη Υξήζην θαη ηε θίιε κνπ Κσλζηαληίλα γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ 

θαηαλφεζή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο πηπρηαθήο καο εξγαζίαο. Θα ήζεια 

λα επραξηζηήζσ αθφκε ηε ζπκθνηηήηξηά κνπ Πνιπμέλε γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηά ηεο 

θαη ηε ζηήξημή ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεξγαζίαο καο.  

Κψζηα ηαπξνχια 
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Δηζαγσγή 
 

Η παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν επηδξά ε 

θαηλνηνκία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα φηαλ επηθξαηεί θιίκα νηθνλνκηθήο 

αβεβαηφηεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξαγκαηνπνηήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε 

ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο θαηλνηνκίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεο, εζηηάδνληαο ζηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη ε θαηλνηνκία ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξηφδνπο θξίζεο.  

Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 επεξέαζε δξακαηηθά έλαλ κεγάιν 

αξηζκφ ρσξψλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ε ρψξα καο ε νπνία επιήγε 

βαζχηαηα απφ ηηο επηπηψζεηο ηεο χθεζεο. Γη‟ απηφ ην ιφγν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

αλαδεηρζνχλ λέεο κέζνδνη νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ηε ρψξα λα αλαθάκςεη. Δίλαη 

γεγνλφο πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα παξακέλεη θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

επεκεξία ησλ θξαηψλ. Ωζηφζν, πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ ζηξαηεγηθέο πνπ ζα ηεο 

εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηά ηεο. Μία ζεκαληηθή ζηξαηεγηθή -αλ φρη ε 

ζεκαληηθφηεξε- είλαη θαη ε θαηλνηνκία ε νπνία βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ 

απφθηεζε αληαγσληζηηθήο ηζρχνο.  

θνπφο ινηπφλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ε επηξξνή ηεο 

θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη ε ζπκβνιή 

ηεο σο εξγαιείν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα ηηο νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Σν πξψην θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πεξηιακβάλεη ηελ ηζηνξηθή εμέιημε, ηνλ νξηζκφ θαη ηα είδε ηεο έλλνηαο 

ηεο θαηλνηνκίαο, θαζψο θαη ηνλ παξάγνληα ηεο εζηθήο θαη ηελ επηθξαηνχζα 

θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα. 

Σν δεχηεξν θεθάιαην εμεηάδεη ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Δηδηθφηεξα, παξαηίζεηαη κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή, ε αλάιπζε ηνπ νξηζκνχ 

ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ επηρεηξεκαηία, ηα θίλεηξα πνπ 

νδεγνχλ ζε κηα επηρεηξεκαηηθή ζηαδηνδξνκία θαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο είλαη 

ζεκαληηθή. 

ην ηξίην θεθάιαην, αλαιχεηαη ε ζρέζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ 

θαηλνηνκία θαη ζπγθεθξηκέλα, ε ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο θαη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 

Δπηπξνζζέησο,  επηζεκαίλεηαη ε ελζσκάησζή ηεο ζην κάλαηδκελη ησλ νξγαληζκψλ.  

ην ηέηαξην θεθάιαην, γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη ζηηο επηπηψζεηο πνπ είρε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία ηφζν 

παγθνζκίσο φζν θαη ζηελ Διιάδα. 

ην πέκπην θεθάιαην, θαηαδεηθλχεηαη ε ζπκβνιή ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Αθφκε, παξαηίζεληαη νη ελέξγεηεο ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηε ρψξα θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε αληίζηνηρα 

πξνγξάκκαηα  ζηελ πεξίνδν θξίζεο πνπ δηαλχνπκε.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

Καηλνηνκία 

1.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο θαηλνηνκίαο 

 

Σα ηειεπηαία 60 ρξφληα, ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη ην ζχκβνιν ηεο κνληέξλαο 

θνηλσλίαο, κία παλάθεηα πνπ επηιχεη πνιιά πξνβιήκαηα, έλα ζχλζεκα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ζηελ θαηλνηνκία δελ πξνζδηδφηαλ πάληνηε πςειή αμία. Γηα πάλσ 

απφ 2.500 ρξφληα ε θαηλνηνκία αληηκεησπηδφηαλ θπξίσο σο θάηη ην αξλεηηθφ. Όπνηνο 

θαηλνηνκνχζε ζεσξείην αηξεηηθφο, επαλαζηαηηθφο θαη απαηεψλαο. Οη αλαπαξαζηάζεηο 

ηεο θαηλνηνκίαο άιιαμαλ κφλν ζηα κέζα ηνπ 19
νπ 

αηψλα θαη πξνπάλησλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Godin, 2011). 

Η θαηλνηνκία ζαλ ηδέα αλαηξέρεη ζηελ ειιεληθή θαη ηε ξσκατθή αξραηφηεηα. 

Οη Έιιελεο ρξεζηκνπνηνχζαλ κία ζπγθεθξηκέλε ιέμε κεηαθνξηθήο πξνειεχζεσο γηα 

ηελ θαηλνηνκία. Αλαθέξεηαη φηη ε θαηλνηνκία νθείιεη ηελ χπαξμή ηεο ζηε 

κεηαθνξηθή ρξήζε ηνπ ειιεληθνχ φξνπ «θαηλνηνκία», ν νπνίνο απνζθνπνχζε ζηε 

«δεκηνπξγία λέσλ ηνκψλ», φπσο αλαθέξεη θαη ν Ξελνθψλ ζην έξγν ηνπ γηα ηελ 

πνιηηηθή νηθνλνκία Σξφπνη θαη Μέζα (Godin, 2011).  

Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Πιάησλα, ηνλ Αξηζηνηέιε θαη ηνλ Πνιχβην, ζηα 

πνιηηηθά γξαπηά πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηελ αιιαγή θαη ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ζπληαγκάησλ ε θαηλνηνκία είρε σο λφεκα ηελ εηζαγσγή ηεο αιιαγήο ζηελ 

θαζηεξσκέλε ηάμε. ηνπο αξραίνπο Ρσκαίνπο ζπγγξαθείο, ζπλαληάκε κφλν κεξηθέο 

αλαθνξέο ησλ ιέμεσλ “innovatione” θαη “innovare”, ησλ νπνίσλ ην λφεκα ήηαλ 

«αλαλεψλσ» θαη φρη «θαηλνηνκψ». ηελ αξραία Ρψκε, πξφδξνκνη ή ζπλψλπκα ηεο 

θαηλνηνκίαο απνηεινχζαλ νη ιέμεηο “novitas” ή “noverty” θαη “res nova” ή “novares” 

πνπ αληηπξνζψπεπαλ ηελ θαηλνηνκία σο νπζηαζηηθφ, θαζψο θαη ε ιέμε “novare” πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ ελέξγεηα ηνπ «λα θαηλνηνκείο» (φπσο αλαθέξεη ν Godin, 2011). 

Η ιέμε θαηλνηνκία άξρηζε λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηα ηέιε ηνπ 13
νπ

 θαη ζηηο 

αξρέο ηνπ 14
νπ

 αηψλα. πλαληάκε πξψηκεο ρξήζεηο ηεο ιέμεο απηήο απφ ην 15
ν
 θαη 16

ν
 

αηψλα ζηελ Αγγιία θαη ζηε Γαιιία ζε πνιηηηθά δεηήκαηα, ζε ξνιά εκεξνινγίσλ ησλ 

βαζηιηάδσλ, ζε γξάκκαηα θαη λφκνπο. Παξφια απηά, ε ιέμε ρξεζηκνπνηήζεθε κφλν 

πεξηζηαζηαθά πξηλ απφ ηε Μεηαξξχζκηζε (Godin, 2011).  
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Πνηεηέο, εζηθνιφγνη θαη ηζηνξηθνί ζπλέβαιαλ ζην λα λνείηαη ε θαηλνηνκία σο 

θάηη δπζάξεζην θαη απαγνξεπκέλν. Η αληίιεςε απηή ηεο θαηλνηνκίαο παξέκεηλε γηα 

αηψλεο. Η ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο ηέζεθε αξγφηεξα ζε νκαδηθφ ιφγν κέζα απφ ηελ 

πνιηηηθή θαη ηε ζξεζθεία, δχν έλλνηεο ζηελά ζπλδεδεκέλεο γηα αηψλεο (Godin, 2011).  

Σνλ 17
ν
 αηψλα ζηελ Αγγιία, εθαηνληάδεο έγγξαθα ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ 

θαηλνηνκία κε ζθνπφ λα αλαθεξζνχλ ζηε ζξεζθεία, ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε 

θαηλνηνκία κε κία ηέηνηα ζεκαζία.  Η θαηλνηνκία ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πάλσ απφ 100 

ηίηινπο ηέηνησλ εγγξάθσλ, πνπ απνζθνπνχζαλ λα δψζνπλ έκθαζε ζε κία πνιεκηθή 

ηδέα θαη λα αθνπζηνχλ (Godin, 2011). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Αλαγέλλεζεο ε έλλνηα ηεο θαηλνηνκίαο ζπκκεξίζηεθε 

απηή ηεο αίξεζεο ζε ζξεζθεπηηθέο ζπδεηήζεηο, θαηεμνρήλ κεηά ηε Μεηαξξχζκηζε. Σν 

πεπξσκέλν ηεο ηδέαο ηεο θαηλνηνκίαο γηα ηνπο αηψλεο πνπ έπνληαη δηακνξθψζεθε 

αθξηβψο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Μεηαξξχζκηζεο. Σνλ 17
ν
 θαη ηνλ 18

ν
 αηψλα φινη 

θαηεγνξνχληαλ φηη θαηλνηνκνχζαλ θαη φινη αξλνχληαλ φηη θαηλνηνκνχζαλ (Godin, 

2011). 

Ο φξνο ηεο θαηλνηνκίαο αλαθεξφηαλ ζπάληα απφ πξψελ δεκνθξαηηθνχο 

ζεσξεηηθνχο θαη ζπγγξαθείο γηα ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ Κνηλνπνιηηεία. Οη 

ζπγγξαθείο απηνί, θαζψο θαη αξγφηεξα νη θηιφζνθνη ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη νη 

πνιηηηθνί ζπγγξαθείο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, έθαλαλ ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο ππφ ηελ ηφηε 

παξαδνζηαθή ππνηηκεηηθή έλλνηα, ελψ απέθεπγαλ λα ηελ αλαθέξνπλ ζε ηζηνξηθά 

γξαπηά ή απνζπάζκαηα θαζψο θαη ζε ζπδεηήζεηο ζξεζθεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

(Godin, 2011). 

χκθσλα κε ηνλ Thorndike (1957) (φπσο αλαθέξεη ν Godin, 2011) ηνπο 

επφκελνπο αηψλεο ην ππνηηκεηηθφ λφεκα ηεο θαηλνηνκίαο εμαιείθζεθε. Δμαίξεζε 

απνηεινχζαλ κφλν νξηζκέλνη θξηηηθνί ή εθείλνη πνπ αξλνχληαλ φηη θαηλνηνκνχζαλ. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε επηζηήκε, πνπ θξάηεζε ηελ πνιηηηθή θαη ηε 

ζξεζθεπηηθή ηεο ζεκαζία γηα ιίγν. Οη θπζηθνί θηιφζνθνη θαη νη επηζηήκνλεο ηνπ 17
νπ

 

θαη ηνπ 18
νπ

 αηψλα εμέιημαλ κία λέα θηινζνθία θαη κία λέα κέζνδν πεηξακαηηθήο 

θχζεσο θαη ε θαηλνηνκία απηή παξνπζηάζηεθε εθηελψο ζε ηίηινπο. 

Ο Thorpe (1937), ν Daston (1995), ν Park (1995), ν Smalley (1975) θαη ν  

Pleij (2007) γλσζηνπνηνχλ φηη απφ ηελ Αλαγέλλεζε κέρξη ηνλ 19
ν
 αηψλα αιιά θαη 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Μεζαίσλα, ην λέν, ην κπζηήξην θαη ην πεξίεξγν βξηζθφηαλ 

παληνχ θαη πξφζδηδε αμία ζε κεγάιν βαζκφ ζε δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα. Παξφια 

απηά, απηφ δε ζπλέβε κε ηελ θαηλνηνκία, ζην ζεκείν πνπ αλαπηχρζεθε θάπνην άιιν 

ιεμηιφγην πνπ εκπεξηθιείεη θαηλνηφκνπο ζθνπνχο (φπσο αλαθέξεη ν Godin, 2011).  

Απηή ε θαηάζηαζε ζπλερηδφηαλ κέρξη ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αηψλα θαη αξγφηεξα 

ζηνλ 20
ν 
αηψλα ν θνηλσληνιφγνο R. Merton είρε πξνηείλεη ηνλ νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο 

σο αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά. Βαζκηαία ε θαηλνηνκία απέθηεζε λέεο ζεκαζίεο. Ο 

φξνο θαηλνηνκία ρξεζηκνπνηήζεθε ζεηηθά γηα αλαθνξέο ζε λεσηεξηζκνχο θάζε είδνπο 

θαη ζηα παξαγσγηθά ηνπο απνηειέζκαηα, παξά ζε κεηαβνιέο ζηα θαζηεξσκέλα ήζε 

θαη έζηκα. Σέινο, ε θαηλνηνκία πξνψζεζε ηελ ηδέα ηνπ λα εηζάγεηο θάηη ρξήζηκν ζηνλ 

θφζκν (Godin, 2011). 

Η ηδέα θαη ε ρξήζε ηεο θαηλνηνκίαο θαλεξψλεη θνηλσληθέο αμίεο 

δηαθνξεηηθψλ επνρψλ. Παξφιν πνπ ε θαηλνηνκία ήηαλ απαγνξεπκέλε ζην παξειζφλ, 

απνηειεί πιένλ έλα δήηεκα ππεξεθάλεηαο (Godin, 2011). 
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1.2 Οξηζκόο θαηλνηνκίαο 

 

Η θαηλνηνκία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ θιάδσλ θαη ηεο έρνπλ 

απνδνζεί νξηζκνί απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο (Damanpour & Schneider, 2006). 

Παξά ηελ χπαξμε θάπνηαο αιιεινεπηθάιπςεο κεηαμχ ησλ πνηθίισλ νξηζκψλ ηεο 

θαηλνηνκίαο, ζπλνιηθά ν αξηζκφο θαη ε πνηθηιία ησλ νξηζκψλ νδεγνχλ ζε κία 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ πθίζηαηαη θάπνηνο ζαθήο θαη επίζεκνο νξηζκφο ηεο 

θαηλνηνκίαο (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009).  

Πην πξφζθαηα, ν Zairi (1994) θαη ν Cooper (1998) δήισζαλ φηη κία απφ ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε έιιεηςε ελφο θνηλνχ νξηζκνχ, γεγνλφο ην νπνίν 

ππνλνκεχεη ηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο ηεο θαηλνηνκίαο (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009).  

Η θαηλνηνκία πξφθεηηαη γηα έλα ζπλδπαζκφ ηεο πξφζεζεο “in” θαη ηνπ 

ξήκαηνο “novare” (Godin, 2011). Οη εηπκνινγηθέο πξνειεχζεηο ηεο απνδίδνληαη ζηε 

ιαηηληθή ιέμε “innovare”, ηεο νπνίαο ην λφεκα είλαη «λα παξάγεηο θάηη θαηλνχξγην» 

(Gündoğdu, 2012). Πηζαλνί πξφδξνκνη ηεο ιέμεο θαηλνηνκία ήηαλ αθφκε ε ιαηηληθή 

ιέμε “novus” ή “new” (Gopalakrishnan & Damanpour, 1994) θαη ε ιαηηληθή ιέμε 

“innovates” (Dereli, 2015). 

Ο Kuratko (φπσο αλαθέξεη ν Gündoğdu, 2012) νξίδεη ηηο καγηθέο ιέμεηο γηα λα 

εθζέζεη ην λέν ηξφπν θαηλνηνκίαο ηεο επνρήο καο: «νλεηξέςνπ, δεκηνχξγεζε, 

εμεξεχλεζε, εθεχξε, πξσηνηχπεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε ηε θαληαζία ζνπ».  

Ο Joseph A. Schumpeter (1939, 1947) (φπσο αλαθέξεη ν McDaniel, 2000) 

φξηζε ηελ θαηλνηνκία σο ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο ιεηηνπξγίαο παξαγσγήο. χκθσλα 

κε ηνλ Schumpeter (1936) (φπσο αλαθέξεη ν McDaniel, 2000), ν νξηζκφο απηφο 

πεξηειάκβαλε πέληε εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ νδεγνχζαλ ζε κία λέα ιεηηνπξγία 

παξαγσγήο ε νπνία πεξηιακβάλεη:  

1. Σελ εηζαγσγή ελφο λένπ αγαζνχ 

2. Σελ εηζαγσγή κηαο λέαο κεζφδνπ παξαγσγήο 

3. Σν άλνηγκα κηαο λέαο αγνξάο 

4. Σελ θαηάθηεζε κηαο λέαο πεγήο πξνκήζεηαο λέσλ πιηθψλ  
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5. Σε δηεμαγσγή ελφο λένπ νξγαληζκνχ νπνηνπδήπνηε θιάδνπ, δεκηνπξγψληαο 

κηα κνλνπσιηαθή ζέζε ή ηε δηάιπζε ελφο κνλνπσιίνπ 

 

Μνινλφηη απηφο ν πεξηγξαθηθφο νξηζκφο θαίλεηαη λα εμεγεί ηφζν ηελ 

εθαξκνγή ηεο θαηλνηνκίαο φζν θαη ην ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία, απνηέιεζε αθνξκή γηα 

πιεζψξα δεκνζηεπκέλεο θξηηηθήο. Οξηζκέλνη ζπγγξαθείο ζεψξεζαλ φηη ν νξηζκφο 

ηνπ Schumpeter ήηαλ πνιχ πεξηνξηζκέλεο αληίιεςεο, ελψ άιινη φηη ήηαλ πνιχ επξχο. 

Οξηζκέλνη θξηηηθνί έθξηλαλ απηφλ ηνλ νξηζκφ σο κία ηαπηνινγία πνπ εμεγεί πνιχ 

ιίγα ελψ άιινη ζεψξεζαλ φηη είλαη πνιχ επξχο θαη φηη ηα πεξηιακβάλεη φια ζε ζεκείν 

πνπ επεμεγνχζε ηα πάληα θαη σο εθ ηνχηνπ πξφζθεξε ιίγεο ρξήζηκεο γλψζεηο. Η 

πξνζνρή πνπ έιαβε ν Schumpeter, ηφζν ε θξηηηθή φζν θαη ε ππνζηήξημε ησλ έξγσλ 

ηνπ, βνήζεζαλ ζην λα νξηζηεί ε θαηλνηνκία σο έλα νηθνλνκηθφ εξγαιείν (McDaniel, 

2000).  

Ο Drucker (1985) κε ηε ζεηξά ηνπ έρεη πξνζπαζήζεη θαη εθείλνο λα νξίζεη ηελ 

θαηλνηνκία. Δπηζεκαίλεη (φπσο αλαθέξεη ε Dereli, 2015) φηη ε θαηλνηνκία απνηειεί 

έλα κνλαδηθφ εξγαιείν επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη κηα δξάζε κέζσ ηεο νπνίαο 

δεκηνπξγνχληαη λένη πφξνη γηα ηελ αχμεζε ηεο επεκεξίαο. 

Οη Zahra (1994) θαη Covin (1994) (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley & 

Sambrook, 2009) ππνδειψλνπλ φηη ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη επξέσο σο ε ςπρή ηεο 

εηαηξηθήο επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο. Οη Sundbo (1998) θαη Bright (1969) (φπσο 

αλαθέξεη ν Zhao, 2005) αληηιακβάλνληαη ηελ θαηλνηνκία σο κηα πξνηεηλφκελε 

ζεσξία ή ζρεδηαζηηθή θηινζνθία πνπ ζπλζέηεη ηελ ππάξρνπζα γλψζε θαη ηηο ηερληθέο 

κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζεη κηα ζεσξεηηθή βάζε γηα κηα λέα ηδέα. 

ηε ζπλέρεηα, ν Thompson (1965) (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley & 

Sambrook, 2009) πξνζδηνξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο ηελ παξαγσγή, ηελ απνδνρή θαη 

ηελ εθαξκνγή λέσλ ηδεψλ, δηαδηθαζηψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Οη West θαη 

Anderson (1996) (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009) 

πξνηείλνπλ έλαλ παξφκνην νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο, ηνλ νπνίν παξαζέηνπλ κφιηο ην 

2008 νη  Wong et al. (2008 p. 2): «ε θαηλνηνκία κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ δηαδηθαζηψλ θαη πξντφλησλ ελφο νξγαληζκνχ 

πνπ είλαη ζρεδηαζκέλα λα σθεινχλ θαη ηνλ ίδην ηνλ νξγαληζκφ θαη ηνπο θνξείο ηνπ». 
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Ο Damanpour (1996 p. 694) (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley & 

Sambrook, 2009) παξέρεη έλα ιεπηνκεξή νξηζκφ ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζπρλά: «ε θαηλνηνκία ζεσξείηαη σο έλα κέζν αιιαγήο ελφο νξγαληζκνχ, είηε σο κηα 

απάληεζε ζε αιιαγέο ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ είηε σο κηα πξνιεπηηθή δξάζε 

γηα ηελ επηξξνή ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ». χκθσλα κε ηνπο Becker (1967) θαη 

Whisler (1967) (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009) ε 

θαηλνηνκία είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αθνινπζεί ηελ εθεχξεζε, ε νπνία δηαρσξίδεηαη 

απφ ηελ εθεχξεζε εγθαίξσο. Η εθεχξεζε είλαη ε δεκηνπξγηθή πξάμε, ελψ ε 

θαηλνηνκία είλαη ε πξψηε ή ε πξψηκε εθαξκνγή κηαο ηδέαο ελφο νξγαληζκνχ ή έλα 

ζχλνιν νξγαληζκψλ κε παξφκνηνπο ζηφρνπο (φπσο αλαθέξνπλ νη Baregheh, Rowley 

& Sambrook, 2009). 

Η θαηλνηνκία έρεη νξηζηεί αθφκε σο ε δηαδηθαζία πνιιαπιψλ ζηαδίσλ κε ηελ 

νπνία νη νξγαληζκνί κεηαηξέπνπλ ηηο ηδέεο ζε λέα/βειηησκέλα πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

δηεξγαζίεο, πξνθεηκέλνπ λα πξνπνξεπηνχλ, λα αληαγσληζηνχλ θαη λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ κε επηηπρία ζηελ αγνξά (Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009).  

Καηά ηνπο Amabile (1988), Daft (1978) θαη Zaltman, Duncan θαη Holbek 

(1973) (φπσο αλαθέξνπλ νη Damanpour & Schneider, 2006), ε θαηλνηνκία νξίδεηαη 

σο ε δεκηνπξγία ή ε πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ. Οη Daft (1978), Damanpour (1991) θαη 

Zaltman, Duncan θαη Holbek (1973) (φπσο αλαθέξνπλ νη Damanpour & Schneider, 

2006), ππνζηεξίδνπλ φηη ζε νξγαλσηηθφ επίπεδν ε θαηλνηνκία νξίδεηαη σο ε 

πηνζέηεζε ελφο λένπ πξντφληνο, κηαο λέαο ππεξεζίαο, κηαο λέαο δηαδηθαζίαο, κηαο 

λέαο ηερλνινγίαο, κηαο λέαο πνιηηηθήο, κηαο λέαο δνκήο ή ελφο λένπ δηνηθεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο.  

χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. θαη ηελ Eurostat (2005) (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 

2015), ν ζπλεζέζηεξνο θαη δηεζλψο απνδεθηφο νξηζκφο ηεο έλλνηαο ηεο θαηλνηνκίαο 

κπνξεί λα βξεζεί ζηνλ νδεγφ ηνπ Όζιν πνπ δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ Ο.Ο..Α. θαη ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή. χκθσλα κε απηφλ ηνλ νξηζκφ, ε θαηλνηνκία είλαη ε 

πινπνίεζε ελφο λένπ ή πνιχ βειηησκέλνπ πξντφληνο (αγαζνχ ή ππεξεζίαο) ή 

δηαδηθαζίαο, κία λέα κέζνδνο εκπνξίαο ή κηα λέα νξγαλσηηθή κέζνδνο ζηηο 

ελδνεπηρεηξεζηαθέο εθαξκνγέο, ζηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ή ζηηο εμσηεξηθέο 

ζρέζεηο (Akis, 2015). χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. , (φπσο αλαθέξεη ν Gündoğdu, 2012) 
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θαηλνηνκία ζεκαίλεη νινθιήξσζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ αλαπηχζζνληάο ηα 

ηερλνινγηθά. 

Μηα δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ε παξαθάησ: «ε 

θαηλνηνκία είλαη ε δηαδηθαζία πνπ πξνζθέξεη πξνζηηζέκελε αμία θαη λεσηεξηζκφ 

ζηνλ νξγαληζκφ, ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο ηνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

δηαδηθαζηψλ, ιχζεσλ, πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαζψο θαη λέσλ κεζφδσλ 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο» (Shaw, O'Loughlin & McFadzean, 2005).  

Η θαηλνηνκία εξκελεχεηαη ελαιιαθηηθά σο κία λέα ηδέα, κέζνδνο, ζπζθεπή ή 

δηαδηθαζία εηζαγσγήο θάηη λένπ. Οη εξεπλεηέο έρνπλ δεη ηελ θαηλνηνκία κε δχν 

ηξφπνπο (Gopalakrishnan & Damanpour, 1994). χκθσλα κε ηνπο Kimberly θαη 

Evanisko (1981) θαη Damanpour θαη Evan (1984) (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Gopalakrishnan & Damanpour, 1994) σο δηαθξηηφ πξντφλ ή απνηέιεζκα θαη ζχκθσλα 

κε ηνπο Rogers (1983), Ettlie (1980) θαη Van de Ven θαη Rogers (1988) σο κηα 

δηαδηθαζία.  

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνλ Adams et al. (2006) έλαο γεληθφο νξηζκφο 

πξνζαξκφζηκνο ζε δηαθνξεηηθνχο θιάδνπο πνπ λα θαιχπηεη δηάθνξεο πηπρέο ηεο 

θαηλνηνκίαο ζα ήηαλ επσθειήο, θαζψο ν φξνο «θαηλνηνκία» είλαη θαλεξά 

δηθνξνχκελνο θαη ζηεξείηαη ελφο κφλν νξηζκνχ ή κέηξεζεο (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Baregheh, Rowley & Sambrook, 2009).  
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1.3 Δίδε θαηλνηνκίαο 

 

Οη εξεπλεηέο θαηλνηνκίαο έρνπλ εηζαγάγεη πνιιέο ελλνηνινγηθέο ηππνινγίεο 

θαηλνηνκίαο (Damanpour, Walker & Avellaneda, 2009). χκθσλα κε ηνπο Jansen et 

al. (2006), Kimberly θαη Evanisko (1981) θαη Light (1998) ε έξεπλα γηα ηελ 

θαηλνηνκία έρεη δηαρσξηζηεί ζε ηχπνπο θαηλνηνκίαο επεηδή έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη νη εθαξκνγέο ηνπο δελ επεξεάδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ ηνπο 

πεξηβαιινληηθνχο θαη ηνπο νξγαλσηηθνχο παξάγνληεο (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Damanpour, Walker & Avellaneda, 2009).  

Γηάθνξνη εξεπλεηέο έρνπλ θαηεγνξηνπνηήζεη επίζεο αξθεηά ζπρλά ηηο 

θαηλνηνκίεο ζε νκάδεο αληηζέησλ ηχπσλ. Σα ηξία δεχγε θαηλνηνκηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πην ζπρλά είλαη ηα εμήο:  

1. Καηλνηνκία πξντφληνο έλαληη θαηλνηνκίαο δηαδηθαζίαο (product innovation vs 

process innovation) 

2. Σερληθή θαηλνηνκία έλαληη δηνηθεηηθήο θαηλνηνκίαο (technical innovation vs 

administrative innovation)  

3. Ρηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία έλαληη ζηαδηαθήο θαηλνηνκίαο (radical innovation vs 

incremental innovation)  

(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997) 

Η δηάθξηζε κεηαμχ θαηλνηνκίαο πξντφληνο θαη δηαδηθαζίαο ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πεξηνρέο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ θαηλνηνκία. Οη θαηλνηνκίεο 

πξντφληνο είλαη πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ εηζάγνληαη πξνο φθεινο ησλ πειαηψλ. Οη 

θαηλνηνκίεο δηαδηθαζίαο αληηζέησο νξίδνληαη σο εξγαιεία, ζπζθεπέο θαη γλψζε ηεο 

ηερλνινγίαο παξαγσγήο πνπ κεζνιαβνχλ κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ θαη είλαη 

θαηλνχξγηα ζε κηα βηνκεραλία, ζε έλαλ νξγαληζκφ ή ζε κηα ππνκνλάδα 

(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997). 

Η δηάθξηζε κεηαμχ ηερληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη ζεκαληηθή 

επεηδή αληαλαθιά κηα γεληθφηεξε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο θνηλσληθήο δνκήο θαη ηεο 

ηερλνινγίαο. Οη ηερληθέο θαηλνηνκίεο πεξηιακβάλνπλ πξντφληα, δηαδηθαζίεο θαη 

ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηε βαζηθή δξαζηεξηφηεηα εξγαζίαο ελφο 
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νξγαληζκνχ. Οη δηνηθεηηθέο θαηλνηνκίεο αλήθνπλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ζηηο 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. πλδένληαη έκκεζα κε ηε 

βαζηθή δξαζηεξηφηεηα εξγαζίαο ελφο νξγαληζκνχ θαη άκεζα κε ηελ δηνίθεζή ηνπ 

(Gopalakrishnan & Damanpour, 1997). 

Οη εξεπλεηέο ηαπηίδνπλ κηα θαηλνηνκία σο ξηδνζπαζηηθή ή ζηαδηαθή, 

ππνινγίδνληαο ηνλ βαζκφ ηεο αιιαγήο πνπ ζρεηίδεηαη κε απηή. Οη ξηδνζπαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο πξνθαινχλ ζεκειηψδεηο αιιαγέο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ελφο νξγαληζκνχ ή 

κηαο βηνκεραλίαο θαη αληηπξνζσπεχνπλ ηηο ζαθείο απνθιίζεηο απφ ηηο ππάξρνπζεο 

πξαθηηθέο. Οη ζηαδηαθέο θαηλνηνκίεο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, απιψο απαηηνχλ ηελ 

νξηαθή απφθιηζε απφ ηηο ππάξρνπζεο πξαθηηθέο. Δληζρχνπλ θπξίσο ηηο ππάξρνπζεο 

δπλαηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ (Gopalakrishnan & Damanpour, 1997). 

χκθσλα κε ηνλ Schumpeter (1934) (φπσο αλαθέξνπλ νη Tavassoli & 

Karlsson, 2015) δηαθξίλνπκε ηέζζεξηο θχξηνπο ηχπνπο θαηλνηνκίαο:  

1. Καηλνηνκία πξντφληνο 

2. Καηλνηνκία δηαδηθαζίαο  

3. Οξγαλσζηαθή θαηλνηνκία 

4. Καηλνηνκία κάξθεηηλγθ 

χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. (2005) ε θαηλνηνκία πξντφληνο είλαη ε παξαγσγή 

ελφο αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο πνπ είλαη λέα ή ζεκαληηθά εληζρπκέλε ζπγθξηηηθά κε 

ηηο ππάξρνπζεο πξνδηαγξαθέο ή ηηο πξνβιεπφκελεο ρξήζεηο (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 

2015). Οη θαηλνηνκίεο πξντφληνο (product innovations) αλαδχνληαη φηαλ έλα λέν 

πξντφλ ή κηα λέα πνηθηιία ελφο ππάξρνληνο πξντφληνο εηζάγεηαη ζηελ αγνξά κε ζθνπφ 

ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δήηεζεο ησλ πειαηψλ. Μπνξνχλ αιιά δελ 

ρξεηάδεηαη απαξαίηεηα λα πεξηιακβάλνπλ θάπνηα ηερλνινγηθή θαηλνηνκία (Tavassoli 

& Karlsson, 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. (2005) (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 2015) ε θαηλνηνκία 

δηαδηθαζίαο απνηειεί ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο λέαο ή ζεκαληηθά 

βειηησκέλεο/εληζρπκέλεο κεζφδνπ παξαγσγήο ή δηαλνκήο. Όπσο ζπκβαίλεη θαη ζηηο 

θαηλνηνκίεο πξντφληνο, εκπεξηέρεη ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο, ζηα εμαξηήκαηα, ζηα πιηθά θαη ζην ελνπνηεκέλν ινγηζκηθφ. Οη 

θαηλνηνκίεο δηαδηθαζίαο (process innovations) πεξηιακβάλνπλ αθφκε ηελ εηζαγσγή 
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λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λέσλ ηξφπσλ ρεηξηζκνχ ελφο 

αγαζνχ ή κηαο ππεξεζίαο εκπνξηθά. πλδένληαη κε επελδχζεηο ζε λέν πιηθφ 

εμνπιηζκφ πνπ ελζσκαηψλεη λέεο γλψζεηο, δειαδή κε επελδχζεηο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ελζσκαησκέλεο ηερληθέο αιιαγέο εληφο ηεο επηρείξεζεο (Tavassoli & Karlsson, 

2015).  

χκθσλα κε ηνλ Ο.Ο..Α. (2005) (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 2015) ε 

νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία είλαη ε εθαξκνγή κηαο λέαο νξγαλσζηαθήο κεζφδνπ ζηηο 

εκπνξηθέο πξαθηηθέο κηαο εηαηξίαο, ζηελ νξγάλσζε ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή ζηηο 

εμσηεξηθέο ηεο ζρέζεηο. Οη νξγαλσζηαθέο θαηλνηνκίεο (organizational innovations) 

είλαη θαηλνηνκίεο πνπ πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηηο ξνπηίλεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε 

ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο, ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηεο θεξδνθνξίαο, ηεο 

επειημίαο θαη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο κηαο επηρείξεζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ άπιε 

γλψζε (Tavassoli & Karlsson, 2015).  

Όζνλ αθνξά ηηο θαηλνηνκίεο κάξθεηηλγθ (marketing innovations), ζχκθσλα κε 

ηνλ Ο.Ο..Α. (2005) (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 2015) πξφθεηηαη γηα ηελ εθαξκνγή κηαο 

λέαο κεζφδνπ κάξθεηηλγθ πνπ πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζρεδηαζκφ ή ηε 

ζπζθεπαζία ηνπ πξντφληνο, ζηελ ηνπνζέηεζε πξντφληνο, θαζψο θαη ζηελ επηζθφπεζε 

θαη ηελ ηηκνιφγεζή ηνπ. Ο Naidoo (2010) κλεκνλεχεη φηη ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία 

δείρλνπλ φηη ε θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ είλαη επσθειήο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηε 

δηαηήξεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε (φπσο αλαθέξνπλ νη Tavassoli & Karlsson, 2015).  

Ο Vacek (2009) επηζεκαίλεη θαη εθείλνο κε ηε ζεηξά ηνπ (φπσο αλαθέξνπλ νη  

Şimşit, Vayvay & Öztürk, 2014) φηη ε θαηλνηνκία κάξθεηηλγθ ρσξίδεηαη ζε δχν 

ππνθαηεγνξίεο, ηηο δηαηεξνχκελεο (sustaining innovations) θαη ηηο δηαζπαζηηθέο 

θαηλνηνκίεο (disruptive innovations). Οη δηαηεξνχκελεο θαηλνηνκίεο αθνξνχλ 

θαιχηεξα πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα πνπιεζνχλ κε κεγαιχηεξε πξνθαηαβνιή ζηνπο 

απαηηεηηθνχο πειάηεο. Οη δηαζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο απφ ηελ άιιε πιεπξά ζπλδένληαη 

κε ηελ εκπνξηνπνίεζε ησλ απινχζηεξσλ θαη πην θηιηθψλ πξνο ηνλ ρξήζηε πξντφλησλ, 

ηα νπνία είλαη θζελφηεξα θαη απεπζχλνληαη ζε λένπο ή ιηγφηεξν απαηηεηηθνχο 

πειάηεο (φπσο αλαθέξνπλ νη  Şimşit, Vayvay & Öztürk, 2014). 

Μία άιιε πξνζέγγηζε ησλ ηχπσλ θαηλνηνκίαο βαζίδεηαη ζηνλ ηφπν φπνπ 

επέξρεηαη ε θαηλνηνκία θαη ζχκθσλα κε απηήλ θνηλά είδε θαηλνηνκίαο απνηεινχλ 
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εθηφο απφ ηηο θαηλνηνκίεο πξντφληνο , δηαδηθαζίαο θαη κάξθεηηλγθ θαη νη δνκηθέο (ή 

δηαξζξσηηθέο) θαηλνηνκίεο. Οη δνκηθέο (ή δηαξζξσηηθέο) θαηλνηνκίεο (structural 

innovations) είλαη εθείλεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο εξγαζηαθήο δνκήο, φπσο ε 

εθαξκνγή λέσλ σξψλ εξγαζίαο, λέσλ ρψξσλ εξγαζίαο ή λέσλ βειηησκέλσλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο αλάπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ πφξσλ (Şimşit, Vayvay & Öztürk, 

2014).  

Σέινο, νη Chesbrough (2006), Chesbrough & Appleyard (2007) θαη Huizingh 

(2011) επηθαινχληαη  ηελ χπαξμε ελφο αθφκα είδνπο θαηλνηνκίαο, ηεο θαηλνηνκίαο 

αλνηρηνχ ηχπνπ (open innovation). Η θαηλνηνκία απηή παξνπζηάδεη έλα κεραληζκφ 

γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ, δηαδηθαζηψλ θαη πξαθηηθψλ νξγάλσζεο θαη 

κάξθεηηλγθ (φπσο αλαθέξνπλ νη Acosta, Acosta & Espinoza, 2016).  

πλνςίδνληαο, αμίδεη λα επηζεκαλζεί φηη νπνηνδήπνηε θαη αλ είλαη ην είδνο ηεο 

θαηλνηνκίαο, απμάλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε κηθξννηθνλνκηθφ 

επίπεδν, κεηψλεη ην θφζηνο ηνπο, απμάλεη ηα θέξδε ηνπο θαη εληζρχεη ηελ ηθαλφηεηα 

εξγαζίαο (Akis,2015). 
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1.4 Ηζηθή θαη θαηλνηνκία  

 

Η εζηθή είλαη έλα ζχλνιν αμηψλ, αξρψλ, πεπνηζήζεσλ θαη πξνηχπσλ 

ζπκπεξηθνξάο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κηαο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο 

(McKneally, 2011). Καηά ηνλ Ferrell et al. (2002) (φπσο αλαθέξνπλ νη Hall & 

Rosson, 2006) ε επηρεηξεκαηηθή εζηθή απαξηίδεηαη απφ αξρέο θαη πξφηππα πνπ 

θαζνδεγνχλ ηε ζπκπεξηθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζπλεπψο εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν ηεο θνηλσληθνπνιηηηθήο λνκηκφηεηαο.  

Οη Victor θαη Cullen (1988 p. 101) νξίδνπλ ην εζηθφ θιίκα (φπσο αλαθέξνπλ 

νη Choi, Moon & Ko, 2013) σο: «νη επηθξαηνχζεο αληηιήςεηο ησλ ηππηθψλ 

νξγαλσηηθψλ πξαθηηθψλ θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ εζηθφ πεξηερφκελν». χκθσλα 

κε ηνπο Martin θαη Cullen (2006) θαη Wimbush θαη Shepard (1994) έλα εζηθφ θιίκα 

κπνξεί λα νξηζηεί επίζεο σο: «ε αληίιεςε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ην ηη ζπλίζηαηαη 

εζηθά νξζφ ή ιαλζαζκέλε ζπκπεξηθνξά». Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ην εζηθφ θιίκα 

ιεηηνπξγεί σο έλαο ςπρνινγηθφο κεραληζκφο κέζσ ηνπ νπνίνπ κηα επηρείξεζε 

δηαρεηξίδεηαη εζηθά δεηήκαηα (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, Moon & Ko, 2013).  

Η εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξεκαηηθψλ ηερληθψλ 

δεκηνπξγνχλ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο εμ‟ νινθιήξνπ λέα εζηθά δηιήκκαηα. 

Δπηπξφζζεηα, είλαη πηζαλφλ νη απαηηήζεηο ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ αληαγσληζκνχ λα 

πεξηπιέμνπλ ηελ εζηθή ζθέςε θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. Σα δηιήκκαηα 

ηεο θαηλνηνκίαο είλαη ηθαλά λα εγείξνπλ ζεκαληηθέο θαη πξνθιεηηθέο εξσηήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θνηλσληθή δενληνινγία (Hannafey, 2003). 

χκθσλα κε ηνλ Goodspaster (1983) θαη Reilly θαη Kyj (1990) (φπσο 

αλαθέξεη ν Wu, 2016) ε επηρεηξεζηαθή εζηθή απνηειεί κηα εγγελή έλλνηα γηα ηελ 

θαηλνηνκία. Οη ελέξγεηέο ηεο επλννχλ ηελ επηβίσζε κηαο επηρείξεζεο, ηελ πξφνδν ηεο 

αλαδηνξγάλσζήο ηεο θαζψο θαη ηηο ηθαλφηεηέο ηεο ζηνλ θφζκν ηνπ εκπνξίνπ (φπσο 

αλαθέξεη ν Wu, 2016). 

Πνιιέο απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη βαζηδφκελεο ζηελ ηερλνινγία 

νξηζκέλεο θξίζηκεο ζηηγκέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε δεηήκαηα εζηθήο δηάζηαζεο. 

Μηα λενζπζηαζείζα επηρείξεζε θαηά ηελ δηάξθεηαο ηεο δσήο ηεο θαη φζν θαηλνηνκεί 
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ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη εζηθά πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε δεηήκαηα φπσο (Fassin, 

2000): 

 Γηθαηψκαηα πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο 

 Πεγέο ηεο γλψζεο ή ηεο ηερλνγλσζίαο ηεο 

 Δμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 

 Δκπηζηεπηηθφηεηα πιεξνθνξηψλ 

 Γηαδηθαζίεο Γηαπξαγκάηεπζεο 

 Σν κάξθεηηλγθ ηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ 

 Η δεκφζηα πξνζθνξά ηεο 

 Δκπηζηεπηηθέο ζπλαιιαγέο 

 (Fassin, 2000) 

Οη Victor θαη Cullen (1998) θαη Saini θαη Martin (2009) δηαπίζησζαλ (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Choi, Moon & Ko, 2013) φηη έλα εγσηζηηθφ εζηθφ θιίκα ζπλδέεηαη 

αξλεηηθά κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ ζε κία επηρείξεζε, ελψ έλα θαινπξναίξεην εζηθφ 

θιίκα ζεηηθά. Οη ππάιιεινη πνπ εξγάδνληαη έρνληαο ελζηεξληζηεί εζηθά πξφηππα 

αλαιακβάλνπλ ξίζθα κε κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε δηφηη αλεζπρνχλ ιηγφηεξν γηα ηηο 

θπξψζεηο πνπ ζα επέιζνπλ ζε πεξίπησζε απνηπρίαο (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, Moon 

& Ko, 2013). 

Οη Amabile et al. (1996) θαη ν Mumford (2000) θαηαιήγνπλ ζην φηη νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε ξίζθνπ απνηεινχλ ζνβαξφ παξάγνληα 

γηα ηελ θαηλνηνκία ελφο νξγαληζκνχ. Γηα απηφ ην ιφγν, νη νξγαληζκνί πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζηεξηδφκελνη ζε έλα θαιφ θιίκα δενληνινγίαο ζα ξηζθάξνπλ πην εχθνια 

φζνλ αθνξά ηηο θαηλνηνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, Moon 

& Ko, 2013).  

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηνλ Edmondson (1999) (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, 

Moon & Ko, 2013) έλαο παξάγνληαο πνπ εληζρχεη ηελ ζρέζε ηεο εζηθήο θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο ζε έλαλ νξγαληζκφ είλαη ε ςπρνινγηθή αζθάιεηα. Ο Edmondson (1999) 

νξίδεη ηε ςπρνινγηθή αζθάιεηα σο: «ε θνηλή πεπνίζεζε φηη ε νκάδα είλαη αζθαιήο 

γηα ηε δηαπξνζσπηθή αλάιεςε ξίζθσλ». Οη εξγαδφκελνη πνπ αηζζάλνληαη ηελ 

ςπρνινγηθή αζθάιεηα θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ φηη φινη νη εξγαδφκελνη ζπκπεξηθέξνληαη 

κε βάζε ηα εζηθά πξφηππα αζρνινχληαη πεξηζζφηεξν κε ηε κάζεζε θαη ηηο 
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θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο, πηνζεηψληαο κηα πην θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη δελ αλεζπρνχλ κήπσο νη ππφινηπνη ππάιιεινη ηνπο θαηεγνξήζνπλ 

γηα θάπνηα πηζαλή απνηπρία ή ιάζνο ηνπο ή κήπσο αληηδξάζνπλ αξλεηηθά ή κε 

ακεραλία θαη θξηηηθή απέλαληη ζε θάπνηα ζπκπεξηθνξά ηνπο (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Choi, Moon & Ko, 2013). 

Η δεκηνπξγηθφηεηα θαη ε δηάζεζε ζπλδένληαη επίζεο κε ηελ εζηθή θαη ηελ 

θαηλνηνκία. Δίλαη πην πηζαλφ νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ζεηηθή δηάζεζε φηαλ αλήθνπλ 

ζε έλαλ εζηθφ νξγαληζκφ θαη φηαλ ληψζνπλ πεξήθαλνη γηα απηφλ (Choi, Moon & Ko, 

2013). Οη George θαη Zhou (2007) θαη Isen et al. (1987) ππνζηεξίδνπλ φηη ε ζεηηθή 

δηάζεζε ζπλεηζθέξεη ζηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ ελίζρπζε ηεο 

δεκηνπξγηθήο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Η ηθαλφηεηα δεκηνπξγηθήο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγεί σο πξνθήηεο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα 

απηφ ην ιφγν έλα εζηθφ θιίκα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ θαηλνηνκία (φπσο αλαθέξνπλ 

νη Choi, Moon & Ko, 2013).  

Η αιιειεπίδξαζε ηνπ εζηθνχ θιίκαηνο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζε κηα επηρείξεζε 

δελ θξίλεηαη πάληα ζεηηθή θαη ππνζηεξηθηηθή γηα ηελ θαηλνηνκία σζηφζν (Choi, 

Moon & Ko, 2013). χκθσλα κε ηνλ Cullen et al. (1989) (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, 

Moon & Ko, 2013) ην εζηθφ θιίκα παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηηο αλήζηθεο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη έηζη ελδέρεηαη νξηζκέλεο θνξέο λα θαηαζηείιεη 

νξηζκέλεο ζπκπεξηθνξέο.  

Οη Martin θαη Cullen (2006) δειψλνπλ επίζεο (φπσο αλαθέξνπλ νη Choi, 

Moon & Ko, 2013) φηη ην εζηθφ θιίκα εκπεξηθιείεη ηζρπξέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπκπεξηθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ. Με βάζε ηηο παξαπάλσ απφςεηο, θαηαιήγνπκε ζην 

φηη είλαη πηζαλφ πνιιέο θνξέο νη εξγαδφκελνη ζε έλαλ νξγαληζκφ κε εζηθφ θιίκα λα 

είλαη δηζηαθηηθνί ζην λα θαηλνηνκήζνπλ ή ζην λα αζρνιεζνχλ κε δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ εκπεξηέρνπλ θηλδχλνπο. Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ απαηηνχκελσλ 

πξνθαζνξηζκέλσλ νδεγηψλ ζπκπεξηθνξάο ησλ νξγαληζκψλ πνπ ελδέρεηαη λα ηνπο 

πεξηνξίζεη ζεκαληηθά (Choi, Moon & Ko, 2013). 

πλνςίδνληαο, κία θαιή επηρεηξεκαηηθή δενληνινγία δξα σο ζπίζα γηα ηελ 

θαηλνηνκία. Σα απνηειέζκαηα ηεο θαηλνηνκίαο έηζη θξίλνληαη πην επηηπρεκέλα θαη ε 

δηάδνζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο επηηαρχλεηαη, δηαθεκίδνληαο κε θαιχηεξν ηξφπν 

ηελ απφδνζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πειαηψλ. Σέινο, αμίδεη λα 
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αλαθεξζεί επίζεο φηη νη επηρεηξήζεηο κε εζηθή δενληνινγία είλαη πην πηζαλφ λα 

πξνζηαηεχζνπλ, λα δηαδψζνπλ θαη λα ππνζηεξίμνπλ θξίζηκεο αμίεο φπσο ν ζεβαζκφο 

θαη ε εκπηζηνζχλε (Wu, 2016 ).  
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1.5 Η θαηλνηνκία ζηελ Διιάδα 

 

Η ειιεληθή θαηλνηνκία ζπγθεληξψλεηαη ζε ιίγεο πεξηνρέο, θπξίσο ζηηο 

πξσηεχνπζεο, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο θαη δεη ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ. Η θαηλνηνκία, ε νηθνλνκηθή παξαγσγή θαη ν 

πιεζπζκφο θηλνχληαη παξάιιεια θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηα κεγάια αζηηθά θαη 

νηθνλνκηθά θέληξα, φπσο ε Αζήλα ζηελ Αηηηθή, ε Θεζζαινλίθε ζηελ Κεληξηθή 

Μαθεδνλία, ε Πάηξα ζηε Γπηηθή Διιάδα, ην Ηξάθιεην ζηελ Κξήηε θαη ε Λάξηζα θαη 

ν Βφινο ζηε Θεζζαιία. Όιεο απηέο νη πεξηθέξεηεο θαη νη πφιεηο έρνπλ ηε δηθή ηνπο 

μερσξηζηή αζηηθή, βηνκεραληθή θαη εκπνξηθή παξάδνζε ζηελ Διιάδα θαη έρνπλ 

θαζνξίζεη ζεκαληηθά ηελ ειιεληθή παξαγσγή θαη θαηλνηνκία (Markatou, 2012). 

Όζνλ αθνξά ηηο πεγέο ησλ ειιεληθψλ θαηλνηφκσλ δξαζηεξηνηήησλ, ε 

εθπαίδεπζε απνηειεί ηελ θχξηα πεγή ησλ επηρεηξήζεσλ (48%), ελψ ην ππφινηπν ησλ 

βαζηθφηεξσλ πεγψλ ζπλίζηαηαη ζηελ εηζαγσγή ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο ινγαξηαζκνχο 

ηεο αγνξάο (27%) θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο παξαγσγήο, ηεο δηαλνκήο θαη ησλ 

άιισλ δξαζηεξηνηήησλ (25%). Δζηηάδνληαο ζην θνκκάηη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

θαηλνηφκσλ ειιεληθψλ δξαζηεξηνηήησλ, κφλν έλα κηθξφ κέξνο ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ έρεη ζηεξηρζεί νηθνλνκηθά απφ ηηο ηνπηθέο αξρέο, ηελ θεληξηθή 

θπβέξλεζε θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Kitsos, Korres & Hatzikian, 2005). 

Οη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο, ην 98% φισλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ ηεο ρψξαο, έρνπλ απνηχρεη λα ζπλεξγαζηνχλ κε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, 

παλεπηζηήκηα θαη ηελ θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζνπλ ηηο θαηλνηφκεο 

δπλαηφηεηέο ηνπο θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. Η ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, 

ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ηεο θπβέξλεζεο δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ζηελ Διιάδα δηφηη ηα 

δεκφζηα παλεπηζηήκηα θαη ηα ηερλνινγηθά ηδξχκαηα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε λφκνπο θαη 

δηαηάγκαηα πνπ ππνλνκεχνπλ ηέηνηνπ είδνπο ζρέζεηο (Piperopoulos & Piperopoulos, 

2009). 

Καηά ηνλ Πηπεξφπνπιν (2009) (φπσο αλαθέξνπλ νη Piperopoulos & 

Piperopoulos, 2009) ε απνηπρία ηεο Διιάδαο λα βηνκεραλνπνηήζεη θαη λα 

δεκηνπξγήζεη έλα Δζληθφ χζηεκα Καηλνηνκίαο ζχκθσλα κε ηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο 

Δπξψπεο νθείιεηαη ζηα παξαθάησ: 
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 ηηο ιαλζαζκέλεο  επηινγέο ησλ πνιπάξηζκσλ θπβεξλήζεσλ 

 ην ηδηαίηεξα αζηαζέο πνιηηηθφ πεξηβάιινλ 

 ηελ έιιεηςε ηεο λννηξνπίαο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα θνηλή πξνζπάζεηα θαη 

ζπλεξγαζία γηα κηα ηζρπξή θαη αληαγσληζηηθή νηθνλνκία 

 ηε λννηξνπία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ επελδπηψλ πνπ ελδηαθέξνληαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κε ηε ιηγφηεξε δπλαηή 

πξνζπάζεηα 

 ηελ έιιεηςε κηαο ζπλεθηηθήο νξγαλσκέλεο καθξνπξφζεζκεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο 

 ηελ έιιεηςε ζηξαηεγηθψλ πνιηηηθψλ 

 

ηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηελ Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2000, 

2001) ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε Διιάδα θαηαηάρζεθε πνιχ πην θάησ απφ ην κέζν φξν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηηο θαηεγνξίεο “θαηλνηφκεο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο”, 

“επξεζηηερλίεο πςειήο ηερλνινγίαο”, “πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν”, “δεκφζηεο θαη 

επηρεηξεζηαθέο δαπάλεο γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε” θαη “ζπκκεηνρή ζηε δηα 

βίνπ κάζεζε” θαη ηέζεθε ζηε 14
ε
 ζέζε απφ ηηο 15 επξσπατθέο ρψξεο φζνλ αθνξά ηελ 

επίδνζή ηεο ζηελ θαηλνηνκία (φπσο αλαθέξνπλ νη Piperopoulos & Piperopoulos, 

2009). 

Η Δπηηξνπή ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ πξφηεηλε νξηζκέλα κέηξα γηα ηε 

βειηίσζε ηεο ζέζεο ηεο Διιάδαο φπσο (φπσο αλαθέξνπλ νη Piperopoulos & 

Piperopoulos, 2009): 

 Σελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηδησηηθνχο θαη δεκφζηνπο πφξνπο θαη 

ηα κέζα πνιηηηθήο 

 Σε βειηίσζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ θαη ηεο 

δηαζέζηκεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ 

 Σε ζπλεξγαζία κεηαμχ επηρεηξήζεσλ, εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, παλεπηζηεκίσλ 

θαη ηεο θπβέξλεζεο 

 Σνλ εθπαηδεπηηθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε θαη ζηήξημε ησλ 

Ιλζηηηνχησλ Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο, βειηηψλνληαο ηηο ππνδνκέο ηνπο θαη 

επεθηείλνληαο ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο 

 



 
27 

Παξά ηηο πξνηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  θαη ηελ αξθεηά κεγάιε 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ηνπ ηξίηνπ θαη ηέηαξηνπ θνηλνηηθνχ δηνξζσηηθνχ πιαηζίνπ, ε 

απφδνζε ηεο Διιάδαο ζηελ θαηλνηνκία επηδεηλψζεθε ηνλ 21
ν
 αηψλα, ελψ ην 2005 ε 

Διιάδα θαηαηάρζεθε ζηελ 23
ε
 ζέζε απφ ηα 25 θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(Piperopoulos & Piperopoulos, 2009).  

Με βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο Πνιηηηθήο Καηλνηνκίαο ζηελ Δπξψπε (2005) 

(φπσο αλαθέξνπλ ν Piperopoulos & Piperopoulos, 2009) ππφ ηηο παξνχζεο ζπλζήθεο 

ε απφδνζε ηεο Διιάδαο ζηελ θαηλνηνκία ζα ρξεηαζηεί παξαπάλσ απφ 40 ρξφληα γηα 

λα κπνξέζεη λα πιεζηάζεη ην κέζν φξν ησλ 25 θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Γπζηπρψο, ε ζπλνιηθή εζληθή απφδνζε ηεο ειιεληθήο θαηλνηνκίαο ζπλερίδεη 

λα απνδπλακψλεηαη θαη ε Διιάδα βξίζθεηαη ζηελ 29
ε
 ζέζε κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δ.Δ. (φπσο αλαθέξνπλ νη Piperopoulos & Piperopoulos, 2009). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί επίζεο φηη ε έιιεηςε θαηλνηφκσλ αλζξψπσλ 

ζπλδπαζηηθά κε ην πςειφ πνζνζηφ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ θαηλνηνκνχλ ππνδειψλνπλ 

φηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαηλνηνκνχλ θαηά βάζε κέζσ ηεο ηερλνινγίαο ησλ 

μέλσλ επηρεηξήζεσλ (Piperopoulos & Piperopoulos, 2009).  

ηελ Διιάδα νη ηερλνινγίεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν φηαλ έρνπλ δνθηκαζηεί 

θαη εθαξκνζηεί ζε άιιεο ηερλνινγηθά πξνεγκέλεο ρψξεο ή φηαλ έρνπλ ελζσκαησζεί 

ζε ζπζθεπέο, πξντφληα ή κεραλέο. Η Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη θπξίσο σο «ρξήζηεο» 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ παξά σο «παξαγσγφο ηνπο». Απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ησλ 

παξαθάησ (Tomadaki, 2005): 

 Σνπ κεγέζνπο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ηεο πεξηθεξεηαθήο ηεο ζέζεο 

 Σεο ζπγθέληξσζεο ηεο ειιεληθήο βηνκεραλίαο ζηνπο παξαδνζηαθνχο ηνκείο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηε ρακειή ή κεζαία ηερλνινγία 

 Σεο εζληθήο ππνδνκήο, ε νπνία δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθψο ψζηε λα 

βξίζθεηαη ζηε ζέζε λα ππνζηεξίδεη θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο 

(Tomadaki, 2005) 

Η ζπλεζέζηεξε ζηξαηεγηθή επηινγή θαη πνιηηηθή ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ αθνξά ηελ έγθαηξε πηνζέηεζε ηερλνινγίαο, παξά ηελ αλάπηπμή ηεο. Με 

απηφ ηνλ ηξφπν πξνσζείηαη ν εθζπγρξνληζκφο ηνπο θαη ε ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

(Tomadaki, 2005). 
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Δπηπξφζζεηα, νξηζκέλα απφ ηα θπξηφηεξα εκπφδηα ηεο αλάπηπμεο θαηλνηφκσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ Διιάδα θαζίζηαληαη ηα παξαθάησ (Kitsos, Korres & 

Hatzikian, 2005): 

 Η έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ 

 Οη ινγαξηαζκνί πςεινχ θηλδχλνπ 

 Η έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη ηηο αγνξέο 

 Η έιιεηςε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 

 Οη δηνηθεηηθέο δπζθακςίεο 

(Kitsos, Korres & Hatzikian, 2005) 

Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ελδέρεηαη νη κηθξέο ρψξεο φπσο ε Διιάδα λα έρνπλ 

αλάγθε απφ κηα πην νινθιεξσκέλε θαη πξνζαλαηνιηζκέλε πνιηηηθή ζπλεξγαζίαο κε 

ζθνπφ θαηλνηφκεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ κειινληηθψλ ηθαλνηήησλ ηνπο 

θαη ησλ απαξαίηεησλ επηινγψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηερλνινγηθέο ηνπο 

πξνηεξαηφηεηεο. Γηάθνξνη ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηελ ηαρχηεηα δηάδνζεο ηεο θαηλνηνκίαο ζε κία ειιεληθή επηρείξεζε είλαη νη εμήο : 

 Η ηερληθή εθαξκνγή 

 Η θεξδνθνξία 

 Η ρξεκαηνδφηεζε 

 Σν κέγεζνο, ε δνκή θαη ε νξγάλσζε 

 Οη δηνηθεηηθέο ζπκπεξηθνξέο 

 Άιινη παξάγνληεο φπσο νη δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ε πνιηηηθή 

αδεηνδφηεζεο θαη ε πξφζβαζε ζηελ πιεξνθφξεζε 

 

(Kitsos, Korres & Hatzikian, 2005) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

2.1 Ιζηνξηθή εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία θέξδνπο, ζηφρνο πνπ 

ελππάξρεη ζην αλζξψπηλν γέλνο αθφκα πνιχ πξηλ ππάξμνπλ γξαπηά θείκελα. Ωζηφζν, 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ εληνπηδφηαλ ζε θαλέλα θείκελν ηεο θιαζζηθήο νηθνλνκηθήο 

ινγνηερλίαο αιιά νχηε αλαγλσξηδφηαλ σο μερσξηζηφο ηνκέαο ζηελ αθαδεκατθή 

θνηλφηεηα (Kao, 1993). 

Η ηάζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εκθαλίζηεθε αξρηθά θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 

1950, φηαλ θάπνηα παλεπηζηήκηα ηεο Ιαπσλίαο θαη ησλ Η.Π.Α εηζήγαγαλ καζήκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε δηαρείξηζε ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Σελ επνρή απηή, 

εκθαλίζηεθαλ θαη νη πξψηνη φξνη ηεο έλλνηαο, νη νπνίνη ζηε ζπλέρεηα αλαπηχρζεθαλ 

απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο. Οη φξνη απηνί αλαθέξνληαλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ ελλνηψλ 

φπσο είλαη ην κάλαηδκελη, ην νπνίν εζηηάδεη πξσηίζησο ζηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, ηα νπνία δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. χκθσλα κε ηνλ Cole (1959) (φπσο αλαθέξεη ν 

Kao, 1993) απφ εθείλε θηφιαο ηελ επνρή ππήξμε ν δηαρσξηζκφο ηεο έλλνηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηία ζε ηέζζεξα είδε: νη επηρεηξεκαηίεο πνπ πινπνηνχλ ηελ θαηλνηνκία, νη 

εθεπξέηεο, νη αηζηφδνμνη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ θαη απηνί πνπ εθηζηνχλ 

ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ νξγαλσηηθφηεηα ψζηε λα πξνθαιέζνπλ επηηπρία θαη λέα 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε (Kao, 1993). 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, 1980 θαη 1990 ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα εδξαηψζεθε ζηα ηδξχκαηα αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ζηελ 

θπβέξλεζε θαη ζηα επαγγέικαηα θαη αλαγλσξίζζεθε σο κέζν ηφλσζεο ηεο εζληθήο 

νηθνλνκίαο. Αθφκε, ζεσξήζεθε σο ελαιιαθηηθή ηφζν γηα ηα άθξα ηεο ηδενινγίαο – 

θαπηηαιηζκνχ, φζν θαη γηα ηνπ ζνζηαιηζκνχ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

θνκκνπληζκνχ). Δηδηθφηεξα, πνιινί είλαη απηνί πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ ηδενινγία «ν 

ζξίακβνο ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζα είλαη ν θνκκνπληζκφο». Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη δπλαηφ λα ζεσξεζεί σο ην κνλαδηθφ κέζν πνπ ραξίδεη 
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νηθνλνκηθά νθέιε ζην άηνκν θαη ζπκβάιεη ζηελ πξνζζήθε αμίαο ζηελ θνηλσλία, 

θαζψο επίζεο θαη σο αξσγφο ζηελ θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ ηεο αγνξάο κε ηελ 

ειάρηζηε δπλαηή παξέκβαζε ηεο θπβέξλεζεο (Kao, 1993). 

Παξάιιεια, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δέρζεθε έλα ζεκαληηθφ πιήγκα θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ ηνπ 20
νπ

 αηψλα φηαλ νη νηθνλνκνιφγνη πξνέβιεπαλ ηελ επηθξάηεζε ησλ 

κεγάισλ επηρεηξήζεσλ. Σν κέγεζφο ηνπο, ηνπο επέηξεπε λα δεκηνπξγνχλ νηθνλνκίεο 

θιίκαθαο, λα εηζέξρνληαη ζε μέλεο αγνξέο, λα αμηνπνηνχλ θαη λα πξνζαξκφδνπλ λέεο 

ηερλνινγίεο. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970, ζεκεηψζεθε ησφληη  επηθξάηεζε 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηελ αγνξά. ηε ζπλέρεηα, σζηφζν, έγηλαλ πξνζπάζεηεο 

γηα λα αλαηξαπεί απηή ε θπξηαξρία. Πξαγκαηνπνηψληαο αλαζπγθξφηεζε ηεο 

παξαγσγηθήο ηνπο δνκήο θαη εθκεηαιιεπφκελεο ηελ ππεξγνιαβία, νη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο εθρψξεζαλ κέξνο ηεο παξαγσγήο ζε ηξίηνπο θαη θαηάθεξαλ λα 

πεξηζηείινπλ ην κέγεζφο ηνπο. Απηφ, είρε σο απνηέιεζκα, θαηά ηελ πεξίνδν 1972 θαη 

1998 λα απμεζνχλ νη ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ απφ 29 ζε 45 

εθαηνκκχξηα (Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε, 2003).  
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2.2  Οξηζκόο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα πεξίπινθε, θαζψο δελ πθίζηαηαη έλαο 

θαη κφλν νξηζκφο ν νπνίνο λα δηεπθξηλίδεη ην πεξηερφκελφ ηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ είλαη μεθάζαξε θαη θνηλή γηα φινπο θαη 

γελλψληαη εξσηήκαηα φζνλ αθνξά κε ην ηη πξαγκαηεχεηαη σο πεδίν κειέηεο. Βάζεη 

απηήο ηεο ζθνπηάο, επηθξαηεί αλεζπρία ζρεηηθά κε ην αλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο φξνο επθνιίαο ρσξίο εγγελή έλλνηα (Gartner, 1990).  

Η πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

εληνπίδεηαη γηα πξψηε θνξά ζηα θείκελα ηνπ Cantillon (1755) ν νπνίνο ηελ φξηζε σο 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο απηναπαζρφιεζε πνπ πεξηιακβάλεη ηε δηαδηθαζία νξγάλσζεο 

ησλ παξαγφλησλ ηεο παξαγσγήο ή ηελ πινπνίεζε κηαο ππεξεζίαο θέξνληαο 

παξάιιεια ην ζηνηρείν ηνπ θηλδχλνπ (φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & On, 2012). 

Καηά ηνλ Baudeau (1767) επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχζε ε θαηλνηφκνο δηαρείξηζε 

(φπσο αλαθέξεη ν Kao, 1993). Αξγφηεξα, ν Marshall (1890) ηε ραξαθηήξηζε σο 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο παξαγσγήο καδί κε ηε γε, ην θεθάιαην θαη ηελ εξγαζία. 

ηε ζπλέρεηα, ν Knight (1921) ηελ πξνζέγγηζε εκβαζχλνληαο ζηνλ παξάγνληα ηνπ 

θηλδχλνπ (φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & On, 2012). 

χκθσλα κε ηνπο Gregoire et. al. (2006), (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & 

Kyrgidou, 2009) ε ζεσξεία ηνπ Schumpeter κπνξεί λα ζεσξεζεί ε βαζηθή ηδέα 

ίδξπζεο γηα ηελ έξεπλα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πξνεξρφκελνο απφ ηελ απζηξηαθή 

παξάδνζε ηεο νηθνλνκίαο, ν Schumpeter (1934) εηζήγαγε κία ειαθξψο δηαθνξεηηθή 

άπνςε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, έμσ απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ γεληθνχ 

κνληέινπ ηζνξξνπίαο ησλ λενθιαζηθψλ νηθνλνκηψλ, ιακβάλνληαο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο σο θαηλνηφκνπο, νη νπνίνη κε ηελ αλάπηπμε λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αγνξψλ ήηαλ ηθαλνί λα δηαηαξάμνπλ ην “status quo”. Μέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ 

ιηγφηεξν θαηλνηφκσλ θνξέσλ κε λέα επηρεηξεκαηηθά κνληέια, επηηπγράλεηαη 

καθξνπξφζεζκα πςειφηεξνο βαζκφο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Με βάζε απηφ ην 

ζεσξεηηθφ πιαίζην, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ 

παξαγσγηθψλ ζπλδπαζκψλ ησλ πφξσλ κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο. Δπηπξφζζεηα, ν 

νξηζκφο ηνπ Schumpeter θαζηζηά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα βαζηθφ ζηξαηεγηθφ 

ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα εμεηάδνπλ φινη νη νξγαληζκνί (Katsikis & Kyrgidou, 2007). 
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Βαζηδφκελνο ζηελ πξνζέγγηζε ηνπ Schumpeter, ν Drucker (1985) εμέιημε ηελ 

θαηλνηνκηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνζζέηνληαο ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πφξσλ γηα λα παξαρζεί θάηη λέν (φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & On, 

2012). 

Ο Gartner (1988) ππνζηήξηδε φηη επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηεινχζε ε 

δηαδηθαζία ίδξπζεο κηαο επηρείξεζεο, ζεψξεζε πνπ ελζηεξλίζηεθαλ θαη νη Vesper 

(1980), Low θαη MacMillan (1988). Η ζεψξεζε απηή είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο, θαζψο 

θαζηζηνχζε ηελ επηρείξεζε σο κηα δηαδηθαζία πνπ θηάλεη ζε έλα ηέινο θαη 

ηαπηφρξνλα ηνλ επηρεηξεκαηία σο έλα ξφιν (ηνλ νπνίν ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη 

νπνηνζδήπνηε άλζξσπνο) ν νπνίνο ζα νινθιεξσλφηαλ κε ηελ εγθαηάζηαζε ηεο λέαο 

επηρείξεζεο ζηελ αγνξά (φπσο αλαθέξεη ν Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία). 

χκθσλα κε ηνπο Cunnigham θαη Lischeron (1991), (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Katsikis & Kyrgidou, 2007) ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηε κειέηε ησλ 

πεγψλ ησλ επθαηξηψλ, ηε δηαδηθαζία ηεο αλαθάιπςεο, ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

επθαηξηψλ θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ πνπ δξνπλ ζην πεξηβάιινλ ηνπ 

νξγαληζκνχ, ηα νπνία αλαθαιχπηνπλ, αμηνινγνχλ θαη εθκεηαιιεχνληαη απηέο ηηο 

επθαηξίεο. 

Ο Kao (1993) πηνζεηεί ηνλ ηξίπηπρν νξηζκφ ηνπ Howard H. Stevenson ν 

νπνίνο δειψλεη ηα εμήο: 

1. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη δηαδηθαζία αιιαγψλ 

2. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη λα θάλεηο φ, ηη θαη νη ππφινηπνη αιιά κε θαιχηεξν 

απνηέιεζκα 

3. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε αλαδήηεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ μεπεξλνχλ ηνπο 

ειεγρφκελνπο πφξνπο 

 

Ωζηφζν, πξνβαίλεη λα αλαδηαηππψζεη ηνλ νξηζκφ θαζψο εθιείπεη ε απφθιηζε 

ησλ εγθιεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηηο επηπηψζεηο ηνπο ζην έζλνο θαη ηνλ 

άλζξσπν, δηακνξθψλνληάο ηνλ σο εμήο: «Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία 

αιιαγψλ. Κάλνληαο θάηη δηαθνξεηηθφ, δεκηνπξγείηαη πινχηνο γηα ηνλ άλζξσπν θαη 

πξνζηίζεηαη αμία ζηελ θνηλσλία» (Kao, 1993 p. 2). 
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Ο Timmons (1994) (φπσο αλαθέξεη ν Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία), βάζεη 

ηνπ πξντφληνο ζεσξεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα «δεκηνπξγία πξάγκαηνο ή ππεξεζίαο ε 

νπνία απνθηά αμία (νηθνλνκηθή) απφ ην πξαθηηθά «ηίπνηα»». Σν «ηίπνηα» 

ζεκαηνδνηεί ηα κέζα θαη ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, ηα νπνία βξίζθνληαη ζε 

θαηάζηαζε πνπ δελ ηνπο επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή ελφο πξντφληνο ζηελ αγνξά. 

χκθσλα κε ηνλ Audretsch (1995) (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 

2007) ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηε δηαδηθαζία ησλ αιιαγψλ, άπνςε ε νπνία 

ζπκβαδίδεη κε ηνλ νξηζκφ πνπ έρεη δνζεί απφ ηνλ ΟΟΑ (1998): «Οη επηρεηξεκαηίεο 

είλαη παξάγνληεο αιιαγήο θαη αλάπηπμεο ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο θαη κπνξνχλ λα 

δξάζνπλ γηα λα επηηαρχλνπλ ηε δεκηνπξγία, ηε δηάδνζε θαη ηελ εθαξκνγή 

θαηλνηφκσλ ηδεψλ».   

Οη Brown, Eisenhardt (1998) et al. (2000) επηζεκαίλνπλ φηη, παξά ην γεγνλφο 

φηη νη νξηζκνί πνπ δίλνληαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

πνηθίινπλ, ηαπηίδνληαη ζην φηη θέληξν ηεο έλλνηαο απηήο απνηειεί ε αλαγλψξηζε ησλ 

επθαηξηψλ (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2007).  

Μία εθ ησλ πην ζχγρξνλσλ απφςεσλ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη απηή 

ησλ McGrath θαη MacMillan (2000) (φπσο αλαθέξεη ν Καθνχξεο, άγλσζηε 

εκεξνκελία) πνπ ππνζηεξίδεη φηη επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ηξφπνο ζθέςεο.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνζαξκφζηεθε ζηηο 

λέεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ ζχλζεηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπλεπψο, νη Shane θαη 

Venkataraman (2000) επεζήκαλαλ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

κειέηε ησλ επθαηξηψλ (φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & On, 2012). Έηζη, απέδσζαλ 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνλ εμήο νξηζκφ: «ηειενινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη 

ζηελ επίηεπμε ηεο αλάπηπμεο, κε ηελ αλαθάιπςε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ επθαηξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία αμίαο ζε πνιιαπιά επίπεδα» (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Katsikis & Kyrgidou, 2009). Σαπηφρξνλα, νη δηεζλείο νξγαληζκνί ηφληζαλ ηε ζεκαζία 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή αλάπηπμε κε ζεκαληηθφηεξν ηνλ 

νξηζκφ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (2003): «ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

είλαη ε λννηξνπία θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ αλάκεημε ηεο αλάιεςεο θηλδχλνπ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη / 

ή ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ θαιή δηαρείξηζε, κέζα ζε έλα λέν ή ππάξρνληα νξγαληζκφ» 

(φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & On, 2012). 
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Πην πξφζθαηα, νη Ahmad, Nadim θαη Hoffmann (2008) θαη Ahmad, Nadim 

θαη Seymour (2008) φξηζαλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα σο ην θαηλφκελν πνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε ησλ αηφκσλ ψζηε λα παξαρζεί αμία κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο ή ηεο επέθηαζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, εληνπίδνληαο θαη 

αμηνπνηψληαο λέα πξντφληα, δηαδηθαζίεο ή αγνξέο (φπσο αλαθέξνπλ νη Stefanescu & 

On, 2012). 

Παξά ην γεγνλφο φηη νη αθαδεκατθνί δηαθσλνχλ ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απηφο απαηηείηαη, ηφζν γηα ιφγνπο απνζαθήληζεο, φζν θαη γηα 

ιφγνπο κειέηεο, έξεπλαο θαη πνιηηηθήο. Έλαο θαηάιιεινο νξηζκφο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα ηεο εμαζθαιίζεη κία αμηνπξεπή ζέζε ζηηο αλζξψπηλεο 

πξνζπάζεηεο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ παγθφζκηα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, παξφηη ε 

δηαθσλία κπνξεί λα ζπλερηζηεί γηα πάληα (Kao, 1993).  
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2.3 Δίδε επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Με ην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ, ν δηαρσξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δηεπξχλζεθε πέξαλ ηεο θιαζζηθήο, λενθιαζηθήο θαη ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ Schumpeter 

(Katsikis & Kyrgidou, 2009). ήκεξα, αλαγλσξίδνληαη σο βαζηθφηεξεο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο νη εμήο (Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία): 

1. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο (Innovation entrepreneurship): θαηά ηε 

κνξθή απηή ν επηρεηξεκαηίαο αλαδεηά επθαηξίεο πςειήο νηθνλνκηθήο 

απφδνζεο ηηο νπνίεο εθκεηαιιεχεηαη ρξεζηκνπνηψληαο γλψζεηο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο. Η ηθαλφηεηα απηή λα εθκεηαιιεχεηαη ηηο 

ππάξρνπζεο επθαηξίεο δηαρσξίδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο απφ 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη ηελ απηναπαζρφιεζε. Βάζεη ηεο 

ζεψξεζεο απηήο νλνκάδεηαη θαη επηρεηξεκαηηθφηεηα έληαζεο γλψζεο. 

2. Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Social entrepreneurship): ν φξνο απηφο 

επηζεκαίλεη φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη δπλαηφ λα ζηνρεχεη ζην λα 

ζπλεηζθέξεη φρη κφλν ζην αηνκηθφ φθεινο αιιά θαη ζην θνηλσληθφ (Tan, 

Williams & Tan, 2005). Η θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ηελ 

πινπνίεζε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην λα 

αιιάμεη ε θνηλσλία πξνο ην θαιχηεξν (Katsikis & kyrgidou, 2009).  

3. Γεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα (Public entrepreneurship): ζηφρνο ηεο δεκφζηαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε παξνρή απνηειεζκαηηθφηεξσλ ππεξεζηψλ ζηνπο 

πνιίηεο (Katsikis & Kyrgidou, 2009). Ο φξνο εληνπίζηεθε γηα πξψηε θνξά 

ζηα θείκελα ηνπ Drucker (1985) ν νπνίνο ππνζηήξηδε φηη φπσο νη ηδησηηθνί 

θνξείο ιεηηνπξγνχλ επηρεηξεκαηηθά ην ίδην πξέπεη λα θάλνπλ θαη νη δεκφζηνη, 

ίζσο θαη πεξηζζφηεξν (φπσο αλαθέξεη ν Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία). 

χκθσλα κε ηνπο Morris θαη Jones (1999) νξίδεηαη σο «ε δηαδηθαζία 

δεκηνπξγίαο αμίαο γηα ηνπο πνιίηεο ζπλδπάδνληαο κνλαδηθνχο ζπλδπαζκνχο 

δεκφζησλ ή / θαη ηδησηηθψλ πφξσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε θνηλσληθψλ επθαηξηψλ» 

(φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

4. Δλδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα (Intrapreneurship): ζχκθσλα κε ηνλ Sathe (2002), 

(φπσο αλαθέξεη ν Gündoğdu, 2012) ν φξνο πεξηθιείεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εθηεινχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ πθηζηάκελσλ 
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νξγαληζκψλ. Απνηειεί πξφζθαηε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο θαηεχζπλζεο θαη 

ζπλαληάηαη ζε νξηζκέλεο θαη θαηά θχξην ιφγν, θαηλνηφκεο εηαηξίεο 

(Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία). Καηά ηνπο Block θαη MacMillan (1993), 

Bowman (1999), Brazeal (1993), Morris (1998) θαη Sathe (2003) ππνδειψλεη 

φηη  νη δηεπζπληέο θαη νη εξγαδφκελνη κπνξνχλ λα δξνπλ επηρεηξεκαηηθά εληφο 

ησλ νξγαληζκψλ θαη αλαπηχζζνληαο θαηλνηνκίεο λα απνθνκίδνπλ θέξδνο θαη 

αλάπηπμε (φπσο αλαθέξεη ν Gündoğdu, 2012). Οη Antončič θαη Hisrich (2003) 

απαξηζκνχλ ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο κεγάισλ εηαηξηψλ 

θαηά ηελ ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηε δεκηνπξγία 

ελδνεηαηξηθψλ κνλάδσλ, ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ θαηλνηνκίεο αιιά θαη θαηλνηνκία ζηελ παξαγσγή, ηελ 

αλάιεςε ξίζθσλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαζψο επίζεο θαη ην αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα  (φπσο αλαθέξεη ν Καθνχξεο, άγλσζηε εκεξνκελία). 

Πέξα απφ ηνπο βαζηθνχο ηχπνπο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νη Katsikis θαη Kyrgidou 

(2009) εληνπίδνπλ θαη άιια είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηα νπνία δηαθξίλνληαη κε βάζε 

ην ζθνπφ ηνπο (telos) ζε θάζε πεξίπησζε, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 Δηαηξηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Corporate entrepreneurship (CE)): φπσο 

επηζεκαίλνπλ νη  Echols θαη Neck (1998) ιεηηνπξγεί κέζα ζε έλαλ νξγαληζκφ 

ζηνρεχνληαο ζηελ πξναγσγή επηρεηξεκαηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ ζην εζσηεξηθφ 

απηνχ (φπσο αλαθέξνπλ νη McFadzean, O‟Loughlin & Shaw, 2005). Καηά 

ηνπο Hitt et al. (2002) απνηειεί ηελ θηλεηήξηα δχλακε θαηλνηνκίαο ζηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). Αθφκε, ν 

Zahra (1991, 1995) ππνγξακκίδεη φηη επηηξέπεη ζε κηα επηρείξεζε λα 

αλαιακβάλεη ξίζθα, λα αμηνπνηεί επθαηξίεο θαη λα θαηλνηνκεί (φπσο 

αλαθέξνπλ νη McFadzean et al., 2005). Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη είλαη 

δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί ελαιιαθηηθά κε ηελ Δλδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα 

(McFadzean et al., 2005). 

 ηξαηεγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Strategic entrepreneurship): ζχκθσλα κε 

ηνπο Ireland et al. (2003) απνηειεί ηνλ ππξήλα ηνπ λένπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πξνηχπνπ θαη ζηνρεχεη ζηελ αλψηεξε απφδνζε ηεο επηρείξεζεο κέζσ 

ζηξαηεγηθψλ ελεξγεηψλ (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

πκβάιιεη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 
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αιιαγψλ θαη βνεζά ζηελ αλάπηπμε βηψζηκνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο (Ireland & Webb, 2007). 

 Βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα (Sustainable entrepreneurship): απνηειεί 

θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά πνπ πηνζεηείηαη απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη 

νξγαληζκνχο, νη νπνίνη ζηνρεχνπλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε θνηλσληθά ή πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (Gerlach, 2003). Οη Katsikis θαη Kyrgidou (2007) βαζηδφκελνη ζηνλ 

Venkatamaran (2000) νξίδνπλ ηε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθφηεηα σο «ηελ 

ηειενινγηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

αλαθαιχπηνληαο, αμηνινγψληαο θαη αμηνπνηψληαο επθαηξίεο θαη 

δεκηνπξγψληαο αμία πνπ παξάγεη νηθνλνκηθή επεκεξία, θνηλσληθή ζπλνρή 

θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο» (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & 

Kyrgidou, 2009). 

 Πεξηβαιινληηθή θαη Οηθνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Environmental and 

Ecological entrepreneurship): αλαδεηά ιχζε ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα 

(Katsikis & Kyrgidou, 2009). Απνηειεί θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά πνπ 

πηνζεηείηαη απφ επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα επηθξαηήζνπλ έλαληη ηνπ 

αληαγσληζκνχ κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (Gerlach, 

2003). 

 Τπεχζπλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (Responsible entrepreneurship): κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ζπλδπαζκφο πεξηβαιινληηθήο θαη θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαζψο νη επηρεηξήζεηο ελζσκαηψλνπλ πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά 

δεηήκαηα ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο ηθαλνπνηψληαο παξάιιεια θαη ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πειαηψλ (Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

 Φηιαλζξσπηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Philanthropic entrepreneurship): επελδχεη 

ζε αλζξψπηλνπο, θπζηθνχο θαη επηρεηξεκαηηθνχο πφξνπο κε ζθνπφ ηελ 

επίηεπμε ζεηηθήο θαη επνηθνδνκεηηθήο αιιαγήο ζηα κέιε ηεο θνηλσλίαο  

(Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

 Θεζκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Institutional entrepreneurship): χκθσλα κε 

ηνλ Maguire et al. (2004) ε ζεζκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί 

δξαζηεξηφηεηα απφ θνξείο πνπ εθκεηαιιεπφκελνη πφξνπο ζηνρεχνπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο λένπ ηδξχκαηνο ή ζηε κεηαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 
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 Γηαλεκεκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (Distributed entrepreneurship): θαηά ηνπο 

Bureth et al. (2006) είλαη ε ζπιινγηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε 

ζπγθέληξσζε αξκνδηνηήησλ νη νπνίεο θαηαλέκνληαη ζε κεγάιν αξηζκφ 

αηφκσλ ή ηδξπκάησλ (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

(Katsikis & Kyrgidou, 2009) 
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2.4 Σα θίλεηξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο 

 

Γηα λα ηνλσζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

παξαγφλησλ πνπ πξνηξέπνπλ ην άηνκν λα αθνινπζήζεη κηα επηρεηξεκαηηθή 

ζηαδηνδξνκία (Mitchell, 2004). ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε εληνπίδνληαη κειέηεο 

κεκνλσκέλσλ επηπέδσλ πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θηλήηξσλ γηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη νπνίεο θαηά θχξην ιφγν απνηεινχλ έξεπλεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θάζε ρψξαο. Απηέο νη κειέηεο δηαρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο ηχπνπο (Hessels, Van 

Gelderen & Thurik, 2008): 

 Μειέηεο γηα ηνπο ιφγνπο ή ηα θίλεηξα έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο (π.ρ. 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο ή αλάγθεο) 

 Μειέηεο   θφζηνπο – σθέιεηαο ησλ Douglas θαη Shepherd (2002)  

 Μειέηεο βάζνπο – ςπρνινγηθψλ θηλήηξσλ 

 Μειέηεο πνιπεζληθέο ηχπνπ “logit” ησλ Grilo θαη Thuric (2008) πνπ ηνλίδνπλ 

ηελ απνπζία ηεο απηναπαζρφιεζεο 

Όπσο επηζεκαίλεη ν ΙΟΒΔ (2016) ην εξεπλεηηθφ πξφγξακκα GEM (Global 

Entrepreneurship Monitor) θαηά ηελ αλάιπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ 

ζηαδίσλ, θαηαιήγεη ζε δχν βαζηθνχο ηχπνπο θηλήηξσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο:  

1. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο: ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο αθνξά ζηε 

δηεμαγσγή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαηά ηελ νπνία ην άηνκν 

εληνπίδεη θαη εθκεηαιιεχεηαη κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ε νπνία είλαη 

δπλαηφ λα ηνπ πξνζθέξεη αχμεζε εηζνδήκαηνο ή / θαη εξγαζηαθή 

αλεμαξηεζία. 

2. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο: ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο αθνξά ζην 

μεθίλεκα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία ην άηνκν νδεγείηαη 

φηαλ έρνπλ εμαληιεζεί νη επηινγέο εξγαζίαο, φηαλ δελ ηθαλνπνηείηαη απφ ηελ 

πθηζηάκελε απαζρφιεζε, φηαλ ππάξρεη ν θφβνο ηεο απνκάθξπλζεο – 

απφιπζεο απφ ηελ εξγαζία ζηνρεχνληαο ζην λα εμαζθαιίζεη έλα ζηαζεξφ 

εηζφδεκα.  

(ΙΟΒΔ, 2016) 
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Οη παξαπάλσ ηχπνη είλαη ηα δχν άθξα θαη αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαη θαη άιια 

επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα. Αλαθνξηθά κε ηελ Διιάδα, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ 

ΙΟΒΔ (2016) ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηελ ηειεπηαία ζέζε φζνλ αθνξά ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, ελψ αληίζεηα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, αλάκεζα ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. πνπ θαηλνηνκνχλ. Σα 

θίλεηξα δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα ιφγσ ηξηψλ βαζηθψλ παξαγφλησλ: ηεο 

θνπιηνχξαο, ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο εθπαίδεπζεο (Sesen & Pruett, 2014). 

Καηά ηνπο Pruett et al. (2009) θαη Giacomin et al. (2011) ηα θίλεηξα γηα ηελ 

έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο εμαξηψληαη απφ πέληε παξάγνληεο: ηελ 

επηδίσμε θέξδνπο θαη θνηλσληθήο ζέζεο, ηελ επηζπκία γηα αλεμαξηεζία, ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ πξνζσπηθή εμέιημε θαη ηελ επαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Sesen & Pruett, 2014). Αλαιπηηθφηεξα νξηζκέλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

θίλεηξα ψζεζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα: 

1. Σν θέξδνο: νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο απνηεινχλ θαηά βάζε ην θπξηφηεξν 

θίλεηξν. Οη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη έρνπλ επελδχζεη ρξήκαηα θαη ρξφλν θαη 

έρνπλ αλαιάβεη πξσηνβνπιίεο ελφςεη θηλδχλνπ, πεξηκέλνπλ λα απνδψζεη απηή 

ηνπο ε επέλδπζε απνδεκηψλνληάο ηνπο γηα ηα παξαπάλσ. 

2. Η αλεμαξηεζία: νη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ ην πξνλφκην ηεο αλεμαξηεζίαο ζηελ 

εξγαζία ρσξίο λα ππφθεηληαη ζηνλ έιεγρν ηξίησλ. 

3. Η πξνζσπηθή θαη επαγγεικαηηθή θαηαμίσζε: νξηζκέλνη επηρεηξεκαηίεο 

σζνχληαη ζηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα αλαδείμνπλ ηα 

πξνζσπηθά ηνπο ηαιέληα θαη δεμηφηεηεο θαη λα ηθαλνπνηήζνπλ έηζη ην 

αίζζεκα ηεο πξνζσπηθήο απηνπξαγκάησζεο θαη επηηπρίαο.  

4. Η ελαιιαθηηθή επηινγή απέλαληη ζε κηα κε ηθαλνπνηεηηθή εξγαζία: πνιιά 

άηνκα απνθαζίδνπλ λα δηαθφςνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία ηνπο, είηε επεηδή δελ 

ληψζνπλ ηθαλνπνηεκέλα, είηε ιφγσ κεησκέλεο ή θαη κεδακηλήο πηζαλφηεηαο 

εμέιημεο ζε απηή θαη λα μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο επηρείξεζε. Αθφκα 

ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ θαηείραλ ήδε κηα επηρείξεζε σο δεχηεξε 

ελαζρφιεζε θαη απνθαζίδνπλ λα αζρνιεζνχλ απνθιεηζηηθά κε απηή. 

5. Η ππάξρνπζα νηθνγελεηαθή επηρείξεζε: πξφθεηηαη γηα έλα ζχλεζεο θαηλφκελν 

θαηά ην νπνίν ηα παηδηά επηρεηξεκαηηψλ απαζρνινχληαη ζηελ νηθνγελεηαθή 

επηρείξεζε θαη αλαιακβάλνπλ λα ηε ζπλερίζνπλ ή λα ηελ επεθηείλνπλ.  
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(Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Καβάιαο, 2006). 

Ο Frese (2009) ζπγθεληξψλεη ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο πνπ παξάιιεια κε ηελ εθπαίδεπζε, ηελ εκπεηξία, ηηο γλψζεηο θαη ηε 

λνεηηθή ηθαλφηεηα, νδεγνχλ ζε επηρεηξεκαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (φπσο αλαθέξεη ν 

Karabulut, 2016): 

1. Σν ζεκείν ειέγρνπ (Locus of control – LoC): είλαη ν έιεγρνο πνπ έρεη ην 

άηνκν ζηε δσή ηνπ. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δείρλεη φηη ην άηνκν εκπηζηεχεηαη 

ηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλεη νη νπνίεο θαζνξίδνπλ ηε δσή ηνπ, ελψ ν 

εμσηεξηθφο έιεγρνο ππνδειψλεη φηη ην άηνκν επεξεάδεηαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ ηελ ηχρε, άιια άηνκα θ.η.ι. θαη φρη 

κφλν απφ ηηο απνθάζεηο ηνπ. Έηζη, ηα άηνκα κε εζσηεξηθφ έιεγρν ζεσξνχληαη 

ηθαλά λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

2. Η αλάγθε γηα επίηεπγκα (Need for achievement – nAch): είλαη ε επηζπκία ηνπ 

αηφκνπ γηα επηηπρία. Όζν πςειφηεξε είλαη ηφζν απμάλεηαη θαη ε επηζπκία γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ε νπνία ζα επηθξαηήζεη κεηαμχ ησλ 

αληαγσληζηηθψλ αγνξψλ. 

3. Η αλνρή θηλδχλνπ (Risk tolerance): πξφθεηηαη γηα ηελ πην πξφζθαηε 

πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη κπνξεί λα νδεγήζεη 

εμίζνπ ζε επηηπρία ή απνηπρία. Οη επηρεηξεκαηίεο ηείλνπλ λα έρνπλ 

κεγαιχηεξε αλνρή ζηνλ θίλδπλν ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο, σζηφζν ζα πξέπεη 

λα ηνπο αμηνινγνχλ θαη λα παίξλνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο.  

4. Η επηρεηξεκαηηθή εγξήγνξζε (Entrepreneurial alertness): δίλεη ψζεζε ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη αμηνπνίεζε λέσλ επθαηξηψλ, νδεγψληαο 

ηνπο έηζη ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξφζεζε.  

5. Δπηρεηξεκαηηθή πξφζεζε (Entrepreneurial intention): δείρλεη ηελ πξφζεζε ηνπ 

αηφκνπ λα επηιέμεη σο ζηαδηνδξνκία γηα ηελ θαξηέξα ηνπ ηε δεκηνπξγία ηεο 

δηθήο ηνπ επηρείξεζεο. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηε κειέηε ησλ ξίζθσλ θαη ηε 

ζπγθέληξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πφξσλ. 
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Ο παξαθάησ πίλαθαο αλαγξάθεη ηα θίλεηξα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο 

ηα ζπγθέληξσζαλ νη Sesen θαη Pruett (2014): 

 

πγγξαθείο Κίλεηξα 

Volery, Doss, Mazzarol θαη Thein (1997)  Δπέλδπζε 

 Κνηλσληθή ζέζε 

 Δπθαηξία αγνξάο 

 Υξεκαηηθέο απνιαβέο 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Απηνλνκία 

Choo θαη Wong (2006)  Δμσηεξηθέο αληακνηβέο 

 Αλεμαξηεζία / Απηνλνκία 

 Δζσηεξηθέο αληακνηβέο 

Birdthistle (2008)  Πξνζαλαηνιηζκφο αζθαιείαο 

 Διεχζεξνο ρξφλνο 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Αλεμαξηεζία 

Smith θαη Beasly (2011)  πλ-θαζνδήγεζε απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο εηαίξνπο 

 Πεξηερφκελν καζήκαηνο 

 Οηθνλνκηθφ φθεινο 

 Πξσηαξρηθφ παθέην ππνζηήξημεο 

 Έιεγρνο θαη αλάιεςε θηλδχλσλ 

 Γεκηνπξγηθφηεηα θαη θαηλνηφκνο 

ηδέα 

Giacomin, Janssen, Pruett, Shinnar, Llopis 

θαη Toney (2011) 
 Δπηδίσμε θέξδνπο θαη θνηλσληθήο 

ζέζεο 

 Δπηζπκία γηα αλεμαξηεζία 

 Γεκηνπξγία 

 Πξνζσπηθή αλάπηπμε 

 Δπαγγεικαηηθή δπζαξέζθεηα 

 

Πίλαθαο 1: θίλεηξα επηρεηξεκαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

Πεγή: Sesen & Pruett (2014) 
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2.5 Η ζπνπδαηόηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

Η ζπνπδαηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαπεξλά φινπο ηνπο ηνκείο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη φινπο ηνπο ηχπνπο νξγαληζκψλ, αιιά θπξίσο απνηειεί θηλεηήξην 

δχλακε πνπ βξίζθεηαη πίζσ απφ ηελ επηηπρία νπνηαζδήπνηε βηνκεραλίαο (Ball, 2005). 

χκθσλα κε ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε (2003) ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζεκαληηθή γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: 

 Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο – Αλάπηπμε: νη ρψξεο πνπ θαηέρνπλ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηέρνπλ αληίζηνηρα θαη ηα 

κηθξφηεξα πνζνζηά αλεξγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 ε 

αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ νδήγεζε ζην «άλνηγκα» πνιιψλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζαλ νη Κάησ Υψξεο κε ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαηά 60%, θαη νη Η.Π.Α., φπνπ νη λέεο 

επηρεηξήζεηο ζπλέβαιιαλ ζηε δεκηνπξγία ησλ δχν ηξίησλ ηνπ ζπλφινπ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο, ζε ζρέζε κε ηηο 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο, νη λέεο θαη κηθξφηεξεο παξέρνπλ πην πνιιέο ζέζεηο 

εξγαζίαο. Όπσο ππνζηεξίδεη ν Ball (2005) νη κηθξέο επηρεηξήζεηο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο (Ball, 2005). Η 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αθφκα ελζαξξχλεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε. 

 Αληαγσληζηηθφηεηα: ε δεκηνπξγία κηαο λέαο επηρείξεζεο έρεη σο επαθφινπζν 

θαη ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο. πλεπψο, απμάλεηαη θαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα. Οη αληίπαιεο επηρεηξήζεηο ζπεχδνπλ λα αληηθξνχζνπλ θαη 

λα θαιπηεξεχζνπλ ηηο επηδφζεηο ηνπο ή λα θαηλνηνκήζνπλ. Απηά ηα δχν 

νδεγνχλ ζηε ζπλνιηθή βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο. Έηζη, νη θαηαλαισηέο 

επσθεινχληαη θαζψο απμάλνληαη νη επηινγέο ηνπο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

ηηκψλ. Οκνίσο, ν Ball (2005) ππνζηεξίδεη φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί 

ην θιεηδί πνπ ζπκβάιεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ζπλνδεχεηαη απφ 

κεγαιχηεξα νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Απειεπζέξσζε δπλακηθνχ ηνπ αηφκνπ: ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί φρεκα 

γηα ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε (Ball, 2005). Η επηινγή επαγγεικαηηθήο 

ζηαδηνδξνκίαο απφ ηα άηνκα δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηηο ρξεκαηηθέο 
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απνιαβέο αιιά θαη απφ άιινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα πξνζσπηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ. Δηδηθφηεξα, ε άζθεζε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο κπνξεί λα πξνζθέξεη αλεμαξηεζία, ειεπζεξία θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ απηνπξαγκάησζε ηνπ αηφκνπ. χκθσλα κε έξεπλεο νη 

απηναπαζρνινχκελνη επηρεηξεκαηίεο δειψλνπλ πεξηζζφηεξν ηθαλνπνηεκέλνη 

απφ ηελ εξγαζία ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο κηζζσηνχο. 

 Κνηλσληθέο επηηαγέο: νη επηρεηξήζεηο εθηφο απφ ηα πξνζσπηθά ηνπο 

νηθνλνκηθά επηηεχγκαηα ζπκβάιινπλ θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο αγνξάο. 

Δηδηθφηεξα, παξέρνπλ ζέζεηο εξγαζίαο, απμεκέλεο επηινγέο πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ θαη πξνζθέξνπλ ζηελ θνηλσλία πινχην. Θέινληαο λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζε θνηλσληθά θαη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Αζθνχλ δειαδή ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο 

δξαζηεξηφηεηα ζπλνδεπφκελε απφ ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε, 

πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηηθή ζπκβνιή  ζηελ θνηλσλία. Απηφ κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη δηάθνξνπο ηνκείο φπσο είλαη ε πγεία, ε εθπαίδεπζε, ε 

θνηλσληθή πξφλνηα. Σελ ίδηα άπνςε ζπκκεξίδεηαη θαη ν Ball (2005) 

ππνγξακκίδνληαο φηη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα εθηφο απφ ηελ επίηεπμε 

θέξδνπο γηα ηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε, ζηνρεχεη κέζσ ηνπ εληνπηζκνχ 

επθαηξηψλ, ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη αλάπηπμεο λέσλ ππεξεζηψλ, λα επηηχρεη 

ην θνηλσληθφ θαιφ. 

(Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε, 2003) 

Αθφκε, θαηά ηνλ Ball (2005) ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηέρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηνπο ηνκείο ηεο θηινμελίαο, ηεο αλαςπρήο, ηνπ αζιεηηζκνχ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. 

Σέινο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ νηθνλνκία. Αιιά 

ζχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ Ball (2001) βνεζά ζηελ πξνζέγγηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ πξφνδν ηεο αηνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο, αιιά θαη εξγαιείν 

αλάιπζεο ηεο δνκήο ηεο βηνκεραλίαο, ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο 

εθπαίδεπζεο (φπσο αλαθέξεη ν Ball, 2005). 
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2.6 Η έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία 

 

ηηο αξρέο ηνπ 16
νπ

 αηψλα, επηρεηξεκαηίεο απνθαινχλην φζνη απαζρνινχληαλ 

απφ ην Γαιιηθφ ζηξαηφ. Μέρξη ην 1700 ζπκπεξηιήθζεθαλ φζνη θαηαζθεχαδαλ έλαληη 

ακνηβήο ηηο ζηξαηησηηθέο γέθπξεο, ηηο νρπξψζεηο θαη ηα ιηκάληα. Ωο εθ ηνχηνπ 

ινηπφλ, ηελ επηρεηξεκαηηθή ηδηφηεηα θαηείραλ εθείλνη νη νπνίνη εξγάδνληαλ θάησ απφ 

επηθίλδπλεο ζπλζήθεο. ηε ζπλέρεηα, νη νηθνλνκνιφγνη ζπκπεξηέιαβαλ ζηελ έλλνηα 

ηνπ επηρεηξεκαηία ηα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχζαλ θαηλνηνκίεο θέξνληαο ηελ 

αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν ησλ απνθάζεψλ ηνπο (Tan et al., 2005). 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ζεκαζία ηεο ιέμεο είλαη μεθάζαξε, ε ρξήζε ηεο 

έλλνηαο πνηθίιεη. Αξρηθά ε έλλνηα «Δπηρεηξεκαηίαο» ήηαλ έλλνηα κνλνζήκαληε (Tan 

et al., 2005). χκθσλα κε δηαπίζησζε ηνπ Cunningham (1996), ε έλλνηα έρεη ξίδεο 

απφ ην γαιιηθφ “entreprendre”, ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ην γεξκαληθφ 

“unternehmen”, φξνη πνπ ζεκαίλνπλ «λα αλαιακβάλεηο θάηη» (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Tan et al., 2005). Οη ιαηηληθέο ξίδεο ηεο έλλνηαο «Δπηρεηξεκαηίαο» (Entrepreneur) 

είλαη “entre” πνπ ζεκαίλεη «εηζάγσ», “per” πνπ ζεκαίλεη «πξηλ» θαη “neur” πνπ 

ζεκαίλεη «θέληξν λεχξσλ». Βαζηδφκελνο ζε απηή ηελ αλάιπζε, ν Shefsky (1994), 

δειψλεη πσο επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα λνείηαη ην άηνκν ην νπνίν εηζέξρεηαη εγθαίξσο 

ζε έλαλ νξγαληζκφ κε ζθνπφ λα ζπλζέζεη ή λα κεηαζρεκαηίζεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

«θέληξν λεχξσλ» ή ην θέληξν απνθάζεσλ (φπσο αλαθέξνπλ νη Sarri & Trihopoulou, 

2005). 

Όπσο δηαπίζησζαλ νη Hebert θαη Link (1988) εξεπλψληαο ηελ ηζηνξία ηεο 

έλλνηαο ηνπ επηρεηξεκαηία, έθαλε ηελ εκθάληζή ηεο γηα πξψηε θνξά ην 1755 ζηα 

θείκελα ηνπ Richard Cantillon πνπ ρξεζηκνπνίεζε ηνλ φξν γηα λα πεξηγξάςεη 

«θάπνηνλ πνπ αζθεί επηρεηξεκαηηθή θξίζε ελφςεη αβεβαηφηεηαο» (φπσο αλαθέξνπλ νη 

Bull & Willard, 1993). ηε ζπλέρεηα, νη Katsikis θαη Kyrgidou (2009) επηζεκαίλνπλ 

φηη ε πξνζέγγηζε ηεο έλλνηαο ηνπ επηρεηξεκαηία δηαθξίλεηαη βάζεη θιαζζηθψλ θαη 

λέν-θιαζζηθψλ πξνζεγγίζεσλ: 

 Η Γαιιηθή ρνιή (ζηελ νπνία άλεθε θαη ν Cantillon, 1755) ραξαθηήξηδε 

επηρεηξεκαηίεο ηα άηνκα ηα νπνία απνθφκηδαλ θέξδε θάησ απφ ζπλζήθεο 

αβεβαηφηεηαο (Katsikis & Kyrgidou, 2009).  
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 Η Απζηξηαθή ρνιή (π.ρ. von Mises, 1919 ; Kirzner, 1979 ; Menger, 1982) 

αληηηηζέκελε ζηελ επηθξαηνχζα ηάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ παξαδείγκαηνο, 

ζεσξνχζε επηρεηξεκαηίεο ηα άηνκα πνπ δηα κέζνπ ηεο ιήςεο απνθάζεσλ 

δεκηνπξγνχζαλ νηθνλνκηθή αιιαγή (Katsikis & Kyrgidou, 2009). Καηά ηνλ 

Kirzner (1979), ν επηρεηξεκαηίαο ήηαλ απηφο πνπ αλαγλψξηδε ηηο ππάξρνπζεο 

επθαηξίεο θέξδνπο (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). Ο 

Menger (1982) επεζήκαλε πσο παξά ηελ αβεβαηφηεηα πνπ είλαη πηζαλφ λα 

ζπλαληήζνπλ νη επηρεηξεκαηίεο, ην ξίζθν είλαη δπλαηφ λα εθιείπεη (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

 Η Γεξκαληθή ρνιή (π.ρ. von Thunen, 1826 ; von Schmoller, 1910) δηαρσξίδεη 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο απφ ηνπο θαπηηαιηζηέο κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ ξίζθνπ, κέζα απφ ην νπνίν πξνθχπηεη θαη ην θέξδνο. Αθφκε, 

νη επηρεηξεκαηίεο αληηκεησπίδνληαη σο άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ξίζθν θαη 

θαηλνηνκνχλ  (Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

 

Η ζεψξεζε ηνπ Schumpeter (1934) απνηειεί ζεκέιην γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζπλεπψο θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Ο ίδηνο αλήθε ζηελ 

απζηξηαθή παξάδνζε ηεο νηθνλνκίαο, σζηφζν, εηζήγαγε κία ζθνπηά γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ιίγν δηαθνξνπνηεκέλε απφ απηή ησλ θιαζζηθψλ νηθνλνκνιφγσλ. 

Απηή ε ζθνπηά ηνπ Schumpeter, λννχζε ηνπο επηρεηξεκαηίεο σο θαηλνηφκνπο, νη 

νπνίνη δηαηάξαζζαλ ην “status quo” κέζσ ηεο αλάπηπμεο λέσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

αγνξψλ (Katsikis & Kyrgidou, 2009). Ο Schumpeter (1942) ζεσξνχζε ηνλ 

επηρεηξεκαηία ηνλ εγέηε πνπ ιεηηνπξγνχζε κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο 

(φπσο αλαθέξνπλ νη Bull & Willard, 1993). Αληηηηζέκελνο πξνο ηελ άπνςε ηνπ 

Kirzner (1979) ππνζηήξηδε πσο απνηεινχζε επζχλε ηνπ επηρεηξεκαηία ε δεκηνπξγία 

ησλ αλαγθαίσλ ζπλζεθψλ θαη ελφο πιαηζίνπ γηα λα ππάξμνπλ λέεο επθαηξίεο (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). Οη λένη ζπλδπαζκνί κπνξεί λα ήηαλ ε 

εηζαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο, ελφο λένπ ηξφπνπ ηεο δηαδηθαζίαο παξαγσγήο, ην 

άλνηγκα λέσλ αγνξψλ, ε θαηνρή λέσλ πφξσλ θαη ν αλαζρεκαηηζκφο κηαο βηνκεραλίαο 

(Bull & Willard, 1993). Καηά ηνλ Jones (2000), ν Schumpeter ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

αληηιακβαλφηαλ ηνλ επηρεηξεκαηία σο ην άηνκν πνπ αλαθάιππηε λέεο αγνξέο θαη 

αμηνπνηνχζε γλψζεηο κε ζθνπφ λα βειηηψζεη ηα ππάξρνληα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

(φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 
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πλνςίδνληαο, νη θιαζζηθνί νηθνλνκνιφγνη αληηιακβάλνληαη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο σο ηα άηνκα πνπ εξγάδνληαη γηα ηε δεκηνπξγία πινχηνπ. Αληίζεηα, νη 

λενθιαζηθνί, φπσο επηζεκαίλεη ν Marshall (1980) αληηιακβάλνληαη ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο σο θαηλνηφκνπο θαη ην θέξδνο σο επηζηξνθή γηα ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

ππεξεζίεο (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

 Δπηθξαηέζηεξε αληίιεςε γηα ηνλ επηρεηξεκαηία είλαη απηή θαηά ηελ νπνία 

αλαιακβάλεη ζπλεηδεηά κειεηεκέλα ξίζθα θαη πιεζηάδεη ηελ άπνςε ηνπ Knight 

(Deakins & Freel, 2012). Ο Knight (1921) ζεσξνχζε επηρεηξεκαηία εθείλνλ πνπ είρε 

ηελ ηθαλφηεηα λα θαηεπζχλεη ηνπο άιινπο ππφ ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο θαη λα δξα 

γξήγνξα (φπσο αλαθέξνπλ νη Katsikis & Kyrgidou, 2009). 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηνπο Deakins θαη Freel (2012) ηα παξαθάησ ζηνηρεία 

απνηεινχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο: 

 Η θαηά ηνλ McClelland αλάγθε γηα επίηεπμε 

 Η θαιά κειεηεκέλε αλάιεςε θηλδχλσλ 

 Τςειή εζσηεξηθή δχλακε ειέγρνπ 

 Γεκηνπξγηθφηεηα 

 Καηλνηνκία 

 Αλάγθε γηα απηνλνκία 

 Αλνρή ζηελ αβεβαηφηεηα 

 Όξακα  

 Απηφ-απνηειεζκαηηθφηεηα 

(Deakins & Freel, 2012) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

Η επίδξαζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

3.1 Η ζύλδεζε ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

Ιζηνξηθά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία ήηαλ πάληα έλλνηεο 

αμηνζεκείσηεο ηφζν γηα ηνπο επαγγεικαηίεο φζν θαη γηα ηνπο εξεπλεηέο (Harvey, 

Kiessling & Moeller, 2010). Μέζσ κηαο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο εληνπίδνληαη 

νη κειέηεο ησλ Littunen (2000), Cornwall θαη Perlman (1990), Caird (1998), Casson 

(1982) νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία, ηε δνκή θαη ηε ζηξαηεγηθή ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο, θαη ησλ Schumpeter (1934), Drucker (1994) 

θαη Hindle (1997), Kaningo (1999) θαη Sundbo (1998) νη νπνίεο αζρνιήζεθαλ κε ηελ 

ελλνηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν. Άιιεο κειέηεο φπσο είλαη ησλ Littunen (2000), 

Caird (1988) θαη Casson (1982) πξνζέγγηζαλ ηηο δχν έλλνηεο εζηηάδνληαο ζηελ 

πξνζσπηθφηεηα θαη ηελ ςπρνινγία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ θαηλνηφκσλ, ελψ νη 

Goffin θαη Pfeiffer (1999) θαη Martin (1994) αζρνιήζεθαλ κε ηε θχζε ησλ δχν 

ελλνηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ νξγαληζκψλ (φπσο αλαθέξεη ν Zhao, 2005). 

Η ελλνηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

απνηειεί δηαδεδνκέλν ζέκα ζπδήηεζεο ζηε βηβιηνγξαθία εδψ θαη πνιιά ρξφληα. Ο 

Sundbo (1998) (φπσο αλαθέξεη ν Zhao, 2005) πξαγκαηνπνηψληαο κηα κειέηε ζηε 

ζεσξεηηθή επηζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο εληνπίδεη κεηαμχ άιισλ 

αληαγσληζηηθψλ κνληέισλ ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν. 

Σν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν εληνπίδεηαη ζηε δεθαεηία ηνπ 1930, φηαλ ν 

Schumpeter (1934) πξψηνο επηρείξεζε λα αλαπηχμεη κηα ζρέζε κεηαμχ ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ θαη ηεο θαηλνηνκίαο, αληηιακβαλφκελνο ηνλ επηρεηξεκαηία σο 

θαηλνηφκν. Δθφζνλ νη επηρεηξεκαηίεο δεκηνπξγνχλ θαηλνηνκίεο, ε θαηλνηνκία 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Ωο εθ ηνχηνπ, απηή ε πξνζέγγηζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία σο θαηλνηφκνο ππνζηεξίδεη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, ζχκθσλα κε ην 

νπνίν επηρεηξεκαηίαο θαιείηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην άηνκν πνπ ηδξχεη κηα 

επηρείξεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηα λέα ηδέα. Έηζη, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα λνείηαη σο 

δεκηνπξγηθή πξάμε θαη θαηλνηνκία. Όπσο αλαθέξνπλ θαη νη Herbig et al. (1994 p. 37 
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and 45): «ε θαηλνηνκία απαηηεί ηξία βαζηθά ζηνηρεία: ηελ ππνδνκή, ην θεθάιαην θαη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηθαλφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα δχν πξψηα». Η 

θαηλνηνκία απνηειεί εξγαιείν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ βνεζά ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο λα εθκεηαιιεχνληαη ηηο αιιαγέο σο επθαηξίεο γηα κηα δηαθνξεηηθή 

επηρείξεζε ή ππεξεζία. Αθφκε, θαηά ηνλ Zhao (2001) γηα λα ππάξμεη εκπνξηθή 

επηηπρία κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, απαηηείηαη ε ζχδεπμή ηεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(φπσο αλαθέξεη ν Zhao, 2005). 

Ο Schumpeter πεξηέγξαςε ηελ θαηλνηφκν ζπκπεξηθνξά ησλ επηρεηξεκαηηψλ, 

ρσξίο λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηε ζπκπεξηθνξά απηή. Απφ ην 

κνληέιν ηνπ εθιείπεη ε δηαδηθαζία κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο γλψζεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ζε πξαγκαηηθέο επηρεηξεκαηηθέο ελέξγεηεο. ηελ πξψηε έθδνζε ηεο ζεσξίαο ηνπ, 

“Mark I”, έζεζε ηνλ ηφπν ηεο θαηλνηνκίαο ζε κεκνλσκέλνπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη 

κε ηελ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ νξγαληζκψλ εθηνπίδνπλ ηνπο ιηγφηεξν 

θαηλνηφκνπο πξνθαιψληαο αιιαγή ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο ηεο νηθνλνκίαο. ηε 

δεχηεξε εθδνρή ηεο ζεσξίαο ηνπ, “Schumpeter Mark II”, κεηαηφπηζε ηνλ ηφπν ηεο 

θαηλνηνκίαο απφ ηνπο κεκνλσκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ζηα ηκήκαηα Έξεπλαο θαη 

Αλάπηπμεο, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ππεξνρή ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο (Marcotte, 

2014). 

Η ελλνηνινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο 

είλαη δηθνξνχκελε. Σελ αξρηθή ζεψξεζε ηνπ Schumpeter ηξνπνπνίεζε αξγφηεξα ν 

Kirzner (1973, 1979) θαη αλέπηπμαλ ζηε ζπλέρεηα νη Shane θαη Venkatamaran (2000) 

νη νπνίνη κείσζαλ ην ξφιν ηεο θαηλνηνκίαο θαη έδσζαλ έκθαζε ζηελ αλαθάιπςε, 

αμηνιφγεζε θαη εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ. Καηά ηνλ Kirzner, ε θαηλνηνκία «α ια 

Schumpeter» απνηειεί κφλν κία απφ ηηο κνξθέο θαηλνηνκίαο ζηηο εζληθέο νηθνλνκίεο. 

Μία δεχηεξε κνξθή απνηειεί ε ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ λα είλαη ζε 

εγξήγνξζε, λα αληηιακβάλνληαη θαη λα αμηνπνηνχλ ηηο επθαηξίεο ηεο αγνξάο πνπ δελ 

αληηιακβάλνληαη άηνκα ζε κηθξφηεξε εγξήγνξζε θαη κε ηελ αλαθαηαλνκή ησλ πφξσλ 

λα αλακέλνπλ ηελ επίηεπμε θέξδνπο. Απηή ε ζεψξεζε αληηκεησπίδεη ηνλ 

επηρεηξεκαηία φρη σο άηνκν πνπ παξάγεη θαηλνηνκία αιιά σο άηνκν ζε εγξήγνξζε 

«πνπ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα παξαηεξεί λσξίηεξα απφ άιινπο ηηο αιιαγέο πνπ έρνπλ 

ήδε ζπκβεί». χκθσλα κε ηνπο ηζρπξηζκνχο ηνπ Kirzner (2009) απηνί νη δχν ηχπνη 

επηρεηξεκαηία κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ (φπσο αλαθέξεη ν Marcotte, 2014). 
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χκθσλα κε ηνλ Sweezy (1943) (φπσο αλαθέξεη ν McDaniel, 2000) ε 

πξνζνρή πνπ έιαβε ν Schumpeter, ηφζν ησλ ππνζηεξηθηψλ φζν θαη ησλ 

αληηηηζέκελσλ κε ηνλ ίδην, ψζεζε ζηελ αλαγλψξηζε ηεο θαηλνηνκίαο σο νηθνλνκηθφ 

εξγαιείν θαη νδήγεζε ζηε κεηαθνξά ηεο έλλνηαο απφ ηε ζθαίξα ηεο θεξδνζθνπίαο 

ζηνλ επηζηεκνληθφ ηνκέα, ζε ιεηηνπξγηθφ κνληέιν ηεο θαπηηαιηζηηθήο δηαδηθαζίαο 

πνπ ράξηζε ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο επηρεηξεκαηηθή 

εγεζία. 

Ο Zhao (2005) χζηεξα απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε γηα ηε ζπλέξγεηα κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη θαηλνηνκίαο θαηέιεμε ζηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

 Τπάξρεη ζεηηθή ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ελφο νξγαληζκνχ 

 Η επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο έλλνηεο, θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπο είλαη απαξαίηεηνο ψζηε λα επηηχρεη θαη λα επηβηψζεη έλαο 

νξγαληζκφο ζηελ επηθξαηνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία  

 Η επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε θαηλνηνκία απνηεινχλ δηαδηθαζίεο δπλακηθέο θαη 

νιηζηηθέο ζε επηρεηξεκαηηθνχο θαη θαηλνηφκνπο νξγαληζκνχο 

 Η νξγαλσηηθή θνπιηνχξα θαη ην ζηπι ηνπ κάλαηδκελη είλαη ζηνηρεία επηξξνήο 

γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο θαη θαηλνηφκνπ ζπκπεξηθνξάο ζηνπο 

νξγαληζκνχο  

 

Ωζηφζν, ηνλίδεη φηη ν ηνκέαο απηφο ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξεο 

ζπζηεκαηηθφηεξεο θαη πεξηεθηηθφηεξεο κειέηεο (Zhao, 2005). 
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3.2 Καηλνηνκία θαη αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα 

 

«Ο αληαγσληζκφο απνηειεί ηνλ ππξήλα πνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ή 

απνηπρία κηαο επηρείξεζεο» (Porter, 1985 p. 1). Η αληαγσληζηηθφηεηα απνηειεί ηελ 

πηνζέηεζε κηαο κεζφδνπ εξγαζίαο απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή εμαηξεηηθψλ ζηφρσλ θαη ηελ επηθξάηεζε έλαληη 

ησλ αληαγσληζηψλ (Soloducho-Pelc, 2014). Η αληαγσληζηηθή ηζρχο δειψλεη πσο 

θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ αληαγσληζκνχ έλαο απφ ηνπο αληαγσληζηέο εθπιεξψλεη ην 

ζηφρν ηνπ θαη εμαζθαιίδεη ππεξνρή έλαληη ηνπ άιινπ (Akis, 2015). Ωζηφζν, δελ έρεη 

θαζηεξσζεί έλαο γεληθά απνδεθηφο νξηζκφο απφ ηνπο νηθνλνκνιφγνπο, θαζψο φπσο 

επηζεκαίλεη ν Düzgün (2007), ε αληαγσληζηηθή δχλακε απνθηά δηαθνξεηηθή έλλνηα 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή πνπ εμεηάδεηαη (φπσο αλαθέξεη ν Akis, 2015). Όπσο 

επηζεκαίλνπλ νη Porter (1990), Matei (2013) θαη Muratovic (2013) ε θξάζε 

«αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα» ραξαθηεξίδεηαη απφ θξάζεηο φπσο: δνκή πνιιαπιψλ 

επηπέδσλ, κνλαδηθή ζέζε (φπσο αλαθέξεη ε Soloducho-Pelc, 2014). ε εηαηξηθφ 

επίπεδν, λνείηαη σο ε παξαγσγή κε ρακειφ θφζηνο, ε πνηφηεηα θαη ε ειθπζηηθφηεηα 

ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ε ηθαλφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο θαηλνηνκηψλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο (Akis, 2015). Όηαλ νη επηδφζεηο ελφο νξγαληζκνχ 

μεπεξλνχλ ην κέζν φξν ζε βάζνο ρξφλνπ ηφηε επηηπγράλεηαη βηψζηκν αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα (Porter, 1985). 

Οη δχν θχξηνη ηχπνη αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο ζχκθσλα κε ηνλ Porter 

(1985) είλαη ην ρακειφ θφζηνο θαη ε δηαθνξνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

θαηλνηνκία απνηειεί έλα απφ ηα κέζα δηαθνξνπνίεζεο γηα κία επηρείξεζε πνπ 

νδεγνχλ ζηελ αληαγσληζηηθή ππεξνρή (Porter, 1985). Σν πκβνχιην Αληαγσληζηηθήο 

Δμνπζίαο ησλ Η.Π.Α., ππνζηεξίδεη πσο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ νη άιινηε 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο αληαγσληζηηθήο δχλακεο (ρακειφ θφζηνο παξαγσγήο, 

πνηφηεηα) έρνπλ ράζεη ηε δπλακηθή ηνπο (Akis, 2015). Όπσο επεζήκαλε ν Porter 

(1990) νη επηρεηξήζεηο απνζθνπνχλ ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο 

κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο, είηε αλαθαιχπηνληαο λέα πιαίζηα αληαγσληζκνχ είηε 

αλαπηχζζνληαο λένπο ηξφπνπο αληαγσληζκνχ κε παιηνχο ηξφπνπο (Porter, 1990). Με 

ζθνπφ λα επηβηψζνπλ νη επηρεηξήζεηο είλαη απαξαίηεην είηε λα πηνζεηνχλ θαηλνηνκίεο, 
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είηε λα ηηο εθεπξίζθνπλ νη ίδηεο επηηπγράλνληαο έηζη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

(Dereli, 2015). 

Η θαηλνηνκία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ λέσλ ηερλνινγηψλ αιιά 

κπνξεί θαη φρη (Porter, 1985). Όηαλ ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα αλαπηχζζεηαη 

κέζσ ηεο ηερλνινγίαο νδεγεί ηελ επηρείξεζε ζε εγεηηθή ζέζε ζηηο θαηλνηνκίεο θαη 

ηελ ηερλνινγία (Soloducho-Pelc, 2014). Σνπλαληίνλ, ζχκθσλα κε ηνλ Porter (1990) ε 

θαηλνηνκία επηηπγράλεηαη θαιχηεξα φρη φηαλ πξνθχπηεη απφ έλα θαη κνλαδηθφ 

ζεκαληηθφ ηερλνινγηθφ επίηεπγκα αιιά φηαλ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο κηθξέο ηδέεο. 

Δθηφο απφ ηελ ηερλνινγία, ε θαηλνηνκία πεξηθιείεη ηε γλψζε, ηελ επηδεμηφηεηα, ηα 

θπζηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο επίζεο θαη ηε θήκε ηνπ εκπνξηθνχ ζήκαηνο. 

Οξηζκέλεο θαηλνηνκίεο νδεγνχληαη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθήο ππεξνρήο φηαλ 

απεπζχλνληαη ζε έλα ηκήκα αγνξάο πνπ νη αληαγσληζηέο αγλννχλ ή κε ηελ 

αλαθάιπςε ελφο ακηγψο λένπ ηκήκαηνο ηεο αγνξάο (Porter, 1990). Καηφπηλ, ε 

θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ θαη απμάλεη 

ην θχξνο κηαο επηρείξεζεο (Ireland & Webb, 2007). 

Ωζηφζν, ε επηρείξεζε γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή ζα πξέπεη λα θξνληίζεη 

ψζηε λα απνθεπρζεί ε αληηγξαθή ηεο θαηλνηνκίαο ηεο απφ ηνπο αληαγσληζηέο (Porter, 

1985). Απηφ κπνξεί λα ην επηηχρεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέζσ ηεο αδηάθνπεο 

βειηίσζεο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο πνπ ήδε θαηέρεη (Porter, 1990). Οη 

θαηλνηνκίεο πξντφλησλ είλαη πην εχθνιν λα αληηγξαθνχλ απφ ηηο αληαγσληζηηθέο 

επηρεηξήζεηο, ελψ αληίζεηα ζηελ πεξίπησζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαηλνηνκηψλ θαη 

θαηλνηνκηθψλ δηεξγαζηψλ είλαη πην δχζθνιν, θαζψο απηέο είλαη «θξπκκέλεο» ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ. πλεπψο, νη θαηλνηνκίεο δηεξγαζηψλ θαη δηνίθεζεο 

νδεγνχλ ζε ηζρπξφηεξν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα (Ireland & Webb, 2007). 

Όκσο, ζε νπνηνλδήπνηε ηχπν θαηλνηνκίαο θαη λα αλαθεξζνχκε, δελ κπνξνχκε 

λα παξαβιέςνπκε ην γεγνλφο φηη, ζε κηθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, νδεγεί ζε αχμεζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο, κείσζε ηνπ θφζηνπο, αχμεζε ησλ θεξδψλ θαη ηεο απαζρφιεζεο. 

Σαπηφρξνλα, ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν, ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία θαη ηελ 

αληαγσληζηηθή εγεζία, απνηειψληαο ηελ πιένλ βαζηθή δπλακηθή ηεο βηψζηκεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Akis, 2015). 

χκθσλα κε ηνλ Huang (2011) ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ε 

θαηλνηνκία απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα κέζα απφθηεζεο αληαγσληζηηθήο 
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ππεξνρήο (φπσο αλαθέξνπλ νη Pryzhodgen W. & Pryzhodgen J., 2017).  Όζνλ αθνξά 

ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ε 

Lengnick-Hall (1992) αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ππάξρνπζεο κειέηεο, ηζρπξίδεηαη 

φηη ε ζρέζε ηνπο βαζίδεηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο (φπσο αλαθέξεη ε Lengnick-Hall, 

1992): 

1. Μίκεζε: ζχκθσλα κε ηνπο Porter (1985) θαη Clark (1987), νη θαηλνηνκίεο κε 

δπζθνιία σο πξνο ηε κίκεζε είλαη απηέο πνπ απνθέξνπλ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα. 

2. Αθξηβήο εηθφλα ηεο πξαγκαηηθήο αγνξάο: ε νπνία φπσο ηζρπξίδνληαη νη 

Deming (1983) θαη Porter (1985) δεκηνπξγεί ηζρπξφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ 

αληαγσληζηψλ. 

3. πγρξνληζκφο: νη θαηλνηνκίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζσζηφ ρξφλν κε ηε 

βηνκεραλία θαη ηελ αγνξά εμαζθαιίδνπλ ην πξνβάδηζκα ζηελ εθάζηνηε 

επηρείξεζε, φπσο αλαθέξνπλ κεηαμχ άιισλ νη Kanter (1983) θαη Betz (1987). 

4. Γπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο: νη Ansoff (1988) θαη Miller (1990) κεηαμχ 

άιισλ, αλαθέξνπλ πσο θαηλνηνκίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ επθνιία σο 

πξνο ηελ πξνζβαζηκφηεηα νδεγνχλ ζε βηψζηκν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

 

χκθσλα κε ηνπο Tekin, Gules θαη Ogut (2003) νη ρψξεο πνπ βαζίδνπλ ην 

δηεζλέο ηνπο εκπφξην ζηελ θαηλνηνκία επελδχνπλ ζε απηή θαη δεκηνπξγνχλ λένπο 

ηξφπνπο παξαγσγήο, δηαλνκήο θαη λέα πξντφληα θαηαθέξλνπλ λα επηθξαηήζνπλ 

έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Έηζη, κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο δηαθνξνπνηνχληαη ζηελ αγνξά 

(φπσο αλαθέξεη ε Dereli, 2015). 

Ο Ozsagir (2014) ππνγξακκίδεη ην δηαρσξηζκφ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο πνπ έθαλε 

ν Turkkan ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν επηδξά ν αληαγσληζκφο ζηελ αλάδεημε 

ηεο θαηλνηνκίαο: (φπσο αλαθέξεη ε Dereli, 2015): 

 Ο αληαγσληζκφο αλαγθάδεη ηηο επηρεηξήζεηο λα πηνζεηνχλ ήδε ππάξρνπζεο 

θαηλνηνκίεο θαη λα δεκηνπξγνχλ λέεο 

 Ο αληαγσληζκφο ζπλεηζθέξεη ζηε ιήςε ξηςνθίλδπλσλ ζηξαηεγηθψλ 

απνθάζεσλ θαη ζηε γξεγνξφηεξε επηινγή θαηλνηνκηψλ 
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 Ο αληαγσληζκφο εμαζθαιίδεη κηα θαιή ζέζε ζηελ αγνξά κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ θαηλνηνκνχλ απμάλνληαο παξάιιεια ηελ επεκεξία ησλ 

πνιηηψλ 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν, ε Europe 2020 Flagship Initiative Innovation Union 

(2010), ππνζηεξίδεη φηη, ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα, ε θαηλνηνκία 

πξέπεη λα ηεζεί βαζηθφο πνιηηηθφο ζηφρνο θαη νη ελέξγεηεο πνιηηηθήο λα εζηηάζνπλ θαη 

λα επελδχζνπλ ζε απηή. Αληιψληαο απνηειέζκαηα εξεπλψλ, ζπκπεξαίλεηαη φηη ε 

βειηίσζε ζηελ επίδνζε ηεο θαηλνηνκίαο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο θξάηνπο (φπσο αλαθέξνπλ νη Ciocanel & Pavelescu, 2015). 

ε παγθφζκην επίπεδν, ε θαηλνηνκία είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε γηα ηελ 

επηηπρία θαη ηελ αληαγσληζηηθή επηθξάηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο δηαζέηνπλ κεγάινπο πφξνπο γηα ηελ αλάπηπμε νινέλα θαη 

πεξηζζφηεξν λέσλ θαη βειηησκέλσλ πξντφλησλ, ηνπνζεηψληαο ηελ θαηλνηνκία ζην 

θέληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ επηρεηξήζεσλ. Δπηπξνζζέησο, νη επηρεηξήζεηο εθηφο απφ 

ηε ζηξαηεγηθή είλαη απαξαίηεην λα πηνζεηνχλ ηελ θαηλνηνκία ζηε δεκηνπξγία, ηελ 

παξαγσγή, ηε δηαρείξηζε θαη ην κάξθεηηλγθ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, ρξεηάδεηαη ε 

εθαξκνγή ζηξαηεγηθψλ πνπ ζα ζπληειέζεη ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηεο 

θαηλνηνκίαο, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη αληαγσληζηηθή ππεξνρή (Dereli, 2015). 
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3.3 Καηλνηνκία θαη κάλαηδκελη 

 

ην ζεκεξηλφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ν δξφκνο γηα ηελ επηηπρία ησλ 

επηρεηξήζεσλ ραξαθηεξίδεηαη απφ αληημνφηεηεο θαη ε επηθξάηεζε ζηελ αγνξά 

πξνυπνζέηεη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζηηο ξαγδαίεο αιιαγέο. Οη κάλαηδεξ 

θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζε νινέλα θαη πην πεξίπινθα 

πξνβιήκαηα ηα νπνία είλαη απφξξνηα ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ θαη ησλ 

απμαλφκελσλ απαηηήζεσλ ησλ θαηαλαισηψλ (Maier, Vadastreanu, Keppler, 

Eidenmuller & Maier, 2015).  

Οη απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη νη αιιαγέο ζηα πξφηππα παξαγσγήο είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ πξφνδν ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ αλάπηπμε λέαο 

θηινζνθίαο. Γηα λα επηηχρνπλ ηελ επηθξάηεζε ζηελ αγνξά θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο νη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα, λέεο 

ηδέεο θαη θαηλνηφκεο ζηξαηεγηθέο. (Dereli, 2015). 

ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ ε θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Οη επηρεηξήζεηο δελ 

παξάγνπλ θαη εθηεινχλ θαηλνηνκίεο βάζεη «εληππψζεσλ» ή «ελζηίθησλ», αιιά 

ζηεξηδφκελνη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο (Lendel, Hittmar & Latka, 2015). 

Οη Hamel (2006) θαη νη Vaccaro et al. (2012) επηζεκαίλνπλ φηη νη νξγαλσηηθέο 

αλάγθεο γηα θαηλνηνκία δηεπξχλνληαη -πέξα απφ ηα πξντφληα, ηηο ππεξεζίεο θαη ηα 

επηρεηξεκαηηθά κνληέια- ζηηο θαηλνηνκίεο κάλαηδκελη (φπσο αλαθέξνπλ νη Gebauer, 

Haldimann & Jennings Saul, 2017). 

χκθσλα κε ηνλ Drucker (2003) ην κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο πεξηιακβάλεη ηελ 

εθηέιεζε δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο νπνίεο νη επηρεηξήζεηο πξαγκαηνπνηνχλ 

θαηλνηνκίεο δηαηεξψληαο ηνλ έιεγρν αθαλφληζησλ θαη πνιχπινθσλ δνκψλ, ψζηε λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αιιαγέο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο. Η 

ηδέα ηεο θαηλνηνκίαο ζεκαίλεη «δηαδηθαζία» φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη κεκνλσκέλα, αιιά 

ζεκαίλεη ηνλ έιεγρν θαη ηε δηαρείξηζε ηεο θαηλνηνκίαο πξαθηηθά φηαλ ε έλλνηα 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο (φπσο αλαθέξεη ε Dereli, 2015).  
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χκθσλα κε ηνπο Birkinshaw et al. (2008) ην κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο 

απνηειεί ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εθαξκνγή κηαο πξαθηηθήο κάλαηδκελη ψζηε λα 

επηηεπρζνχλ νη νξγαλσηηθνί ζηφρνη. Οη πξαθηηθέο κάλαηδκελη, φπσο επηζεκαίλεηαη 

απφ ηνλ Gebauer (2011) εκπεξηέρνπλ δηαδηθαζίεο, ηερληθέο θαη ξνπηίλεο. Σν 

κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο αλαπηχζζεη λέεο πξαθηηθέο, είηε πξσηφηππεο, πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ αξρή, είηε πηνζεηψληαο θαη δεκηνπξγψληαο παξαιιαγέο – 

εμειίμεηο πθηζηάκελσλ πξαθηηθψλ (φπσο αλαθέξεη ν Gebauer et al., 2017).  

Αθφκε νη Birkinshaw et. al (2008) δηαθξίλνπλ ηέζζεξηο πξννπηηθέο πνπ 

εληνπίδνληαη βηβιηνγξαθηθά ζρεηηθά κε ην κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο (φπσο αλαθέξεη ν 

Bernardo, 2014): 

1. Θεζκηθή πξννπηηθή ε νπνία ππνζηεξίδεη ηηο ζεζκηθέο θαη ηηο 

θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ζηηο νπνίεο αλαδχνληαη νη θαηλνηνκίεο 

κάλαηδκελη 

2. Πξννπηηθή κφδαο ε νπνία εζηηάδεη ζηα άηνκα πνπ παξάγνπλ λέεο ηδέεο θαη 

ζηε γλεζηφηεηα ησλ πξνηάζεψλ ηνπο  

3. Πξννπηηθή θνπιηνχξαο ε νπνία εζηηάδεη ζην πψο ε θνπιηνχξα ελφο 

νξγαληζκνχ επεξεάδεη ηε δηακφξθσζε ηεο θαηλνηνκίαο εληφο απηνχ  

4. Οξζνινγηθή πξννπηηθή πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηα άηνκα παξάγνπλ θαηλνηνκίεο 

κάλαηδκελη απνζθνπψληαο ζηελ νκαιή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο 

Η επίδξαζε πνπ έρεη ην κάλαηδκελη θαηλνηνκίαο ζηελ απφδνζε ηεο επηρείξεζεο 

εμαξηάηαη απφ ηνπο εμήο παξάγνληεο (Walker, Chen & Aravind, 2015):  

 Δπίπεδν αλάιπζεο 

 Υψξα 

 Βηνκεραλία 

 Δίδνο απφδνζεο 

 Μέηξεζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο απφδνζεο  

(Walker, Chen & Aravind, 2015) 
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Η κέηξεζε ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί ακθηιεγφκελν ζέκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο. 

Οη Adams et al. (2006) εληνπίδνπλ επηά θαηεγνξίεο βάζεη ησλ νπνίσλ γίλεηαη ε 

κέηξεζε ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ κάλαηδκελη νη νπνίεο είλαη (φπσο αλαθέξεη o 

Bernardo, 2014): 

1. Δηζξνέο: αλζξψπηλν δπλακηθφ, θπζηθνί θαη νηθνλνκηθνί πφξνη 

2. Γηαρείξηζε γλψζεο: αλάπηπμε ηδεψλ, απνζεηήξην γλψζεο, ξνή πιεξνθνξηψλ 

3. ηξαηεγηθή θαηλνηνκίαο: ζηξαηεγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο, ζηξαηεγηθή εγεζία 

4. Οξγάλσζε θαη θνπιηνχξα: θνπιηνχξα, δνκή 

5. Γηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ: ηζνξξνπία θηλδχλνπ / απφδνζεο, ρξήζε εξγαιείσλ 

βειηηζηνπνίεζεο 

6. Γηαρείξηζε έξγσλ: απνδνηηθφηεηα έξγνπ, επηθνηλσλίεο, εξγαιεία, ζπλεξγαζία 

7. Δκπνξεπκαηνπνίεζε: έξεπλα αγνξάο, δνθηκέο αγνξάο, κάξθεηηλγθ θαη 

πσιήζεηο 

Σέηνηνπ είδνπο θαηλνηνκίεο πξνυπνζέηνπλ, ζχκθσλα κε ηνπο Birkinshaw et al. 

(2008), ηελ χπαξμε κηαο λέαο πξαθηηθήο δηαρείξηζεο (φπσο αλαθέξνπλ νη Gebauer et 

al., 2017).  

Σν ζχζηεκα δηαρείξηζεο – κάλαηδκελη θαηά ηνλ Anderson (2005) 

πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ νη νπνίεο θξνληίδνπλ ψζηε έλαο 

νξγαληζκφο λα εθπιεξψζεη φια φζα απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Ο 

Asif (2008) ραξαθηεξίδεη σο ζχζηεκα δηαρείξηζεο ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ κέζσ 

ησλ νπνίσλ εμαζθαιίδεηαη ε απφδνζε ηεο δηαρείξηζεο – κάλαηδκελη γηα λα επηηεπρζεί 

νηθνλνκηθή θεξδνθνξία. Ο Patience (2008) δηαθξίλεη ηέζζεξα ραξαθηεξηζηηθά ζην 

ζχζηεκα: πνιηηηθή θαη ζηφρνη ηνπ κάλαηδκελη, επζχλεο ηνπ κάλαηδκελη, θαζνξηζκφο 

ησλ δηαδηθαζηψλ θαη δηαλνκή θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. ηε δηάξθεηα ηεο 

ηειεπηαίαο δεθαεηίαο ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ θαηέρεη πηζηνπνίεζε ζχκθσλα 

κε δηάθνξα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο (π.ρ. ζχζηεκα δηαρείξηζεο πνηφηεηαο, ζχζηεκα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, θ.ά.) αθφκα θαη κε ην ζπλδπαζκφ απηψλ. Ωζηφζν, φζνλ 

αθνξά ηελ θαηλνηνκία πθίζηαηαη πξφβιεκα ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζή ηεο ζε απηά 

(φπσο αλαθέξνπλ νη Maier et al., 2015).  

Οη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηελ θαηλνηνκία εληφο ησλ 

νξγαληζκψλ βάζεη δηαίζζεζεο θαη ελζηίθηνπ. Δίλαη εκθαλέο πσο ε δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ηεο θαηλνηνκίαο απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο κάλαηδεξ. Η έιιεηςε ελφο 
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κεκνλσκέλνπ ή ζχλζεηνπ θαη ηαπηφρξνλα «δηάθαλνπ» κνληέινπ δηαρείξηζεο ηεο 

θαηλνηνκίαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν πξφβιεκα πνπ θαινχληαη λα 

αληηκεησπίζνπλ. Δπηπξνζζέησο, ζπρλά εληνπίδνληαη έιιεηςε εκπεηξνγλσκνζχλεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο, απνηπρία ζηε ξνή πιεξνθνξηψλ, αλεπαξθήο θαηάξηηζε 

θαη παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδνκέλνπο, θ.ιπ. Η απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ θαηλνηνκίαο πξέπεη λα αλαθαιχπηεη ηα ηξσηά ζεκεία θαη λα ιακβάλεη 

κέηξα γηα ηελ εμάιεηςή ηνπο. Οη Lendel θαη Varmus (2014) αλαθέξνπλ ηηο αθφινπζεο 

πξνηάζεηο (φπσο αλαθέξνπλ νη Lendel, Hittmar & Siantova, 2015): 

 Αλακφξθσζε ηεο εηαηξηθήο ζηξαηεγηθήο ψζηε λα πεξηιακβάλεη θαηλνηνκίεο 

πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

 Καηαλνκή επαξθψλ πφξσλ (αλζξψπηλσλ θαη νηθνλνκηθψλ) γηα ηελ έξεπλα θαη 

ηελ θαηλνηνκία 

 Αλάπηπμε «δηαθαλνχο» θαηαγξαθήο ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη ελεξγεηψλ 

 Γεκηνπξγία επλντθνχ θιίκαηνο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ αλάπηπμε ηδεψλ 

 Γεκηνπξγία κεραληζκνχ επηινγήο ησλ θαηλνηνκηψλ ψζηε λα απνθεπρζεί ε 

αληηγξαθή θαη ε απψιεηά ηνπο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Η νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη επηπηώζεηο ηεο ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

4.1 Η νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 

 

Η γέλεζε ηεο ζεκεξηλήο νηθνλνκηθήο χθεζεο έιαβε ρψξα ζηηο Η.Π.Α. ζηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000. Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ΄90 ζεκεηψζεθε άλζεζε ζηελ 

νηθνλνκία ησλ Η.Π.Α. Έηζη, ην Οκνζπνλδηαθφ Απνζεκαηηθφ Σακείν (Federal Reserve 

Fund) πξνρψξεζε ζε ζηαδηαθή αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ψζηε λα επηηχρεη ηνλ 

απνπιεζσξηζκφ ηεο άλζεζεο γηα λα απνηξέςεη κία πηζαλή ζπξξίθλσζε ζηελ 

νηθνλνκία. Ωζηφζν, ε επίζεζε ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ, ε νπνία ζπλνδεχηεθε απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, ην Οκνζπνλδηαθφ Απνζεκαηηθφ Σακείν αληηθαηέζηεζε ηελ 

πξνεγνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή κε κείσζε ηνπ επηηνθίνπ, ην νπνίν άγγημε ην 1%. 

Ωο απνηέιεζκα, επεξεάζηεθε θαη ε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ηεο Δ.Δ., κε ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ECB) λα κεηψλεη ηα επηηφθηα ζην 2%. Καηφπηλ, ιφγσ 

απηήο ηεο κείσζεο, απμήζεθε δξακαηηθά ε δήηεζε ησλ δαλείσλ ππνζήθεο. Οη 

Ακεξηθαλνί επηρεηξεκαηίεο ζέινληαο λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηή ηε δήηεζε επέλδπζαλ 

ζε έξγα αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαζψο ε άλνδνο ζηηο ηηκέο ηνπο ζπλεπαγφηαλ θαη 

αχμεζε ηνπ θέξδνπο. Έηζη, ε αμία ησλ αθηλήησλ ζπλέρηζε λα απμάλεηαη. Οη 

επηρεηξήζεηο αθηλήησλ δαλείδνληαλ κε επθνιία ρξήκαηα απφ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο έρνληαο έιιεηςε ζε απνζέκαηα απνηακηεχζεσλ δαλείζηεθαλ απφ ην 

Οκνζπνλδηαθφ Απνζεκαηηθφ Σακείν, ην νπνίν ζπλέρηζε λα επεθηείλεηαη λνκηζκαηηθά 

(Mursa, 2012). 

Λφγσ ηεο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ άξρηζαλ λα ιακβάλνπλ ζηεγαζηηθά δάλεηα 

άλζξσπνη πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο δε ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα ην θάλνπλ, 

ρσξίο λα ειέγρεηαη ε θεξεγγπφηεηά ηνπο θαη κε ην θξάηνο λα εγγπάηαη ηελ πιεξσκή 

ηνπο. Απηά ηα δάλεηα επέθεξαλ ηελ επνλνκαδφκελε θξίζε πςεινχ θηλδχλνπ. 

Παξάιιεια, ε κείσζε ησλ επηηνθίσλ απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Απνζεκαηηθφ Σακείν θαη 

ηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα είραλ σο ζεκαληηθή επίπησζε ηε κείσζε ησλ 

ηξαπεδηθψλ θαηαζέζεσλ, κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 0%, θαζψο νη άλζξσπνη 
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ελζαξξχλνληαλ λα δαλείδνληαη, λα θαηαλαιψλνπλ θαη φρη λα απνηακηεχνπλ. Οη 

επηρεηξήζεηο ιφγσ ηεο ππεξθαηαλάισζεο θαη ηεο καδηθήο δήηεζεο αγαζψλ πνπ 

επηθξαηνχζε αλαγθάζηεθαλ λα επεθηείλνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα κέζσ 

πξφζζεησλ δαλείσλ. Έηζη, ιφγσ ηεο δήηεζεο, νη δείθηεο κεγηζηνπνηνχληαλ. Ωζηφζν, 

επξφθεηην γηα ηερλεηή δήηεζε θαη ζπλεπψο ηερλεηή αχμεζε ησλ δεηθηψλ, νη νπνίνη 

θαηέξξεπζαλ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2007 (Mursa, 2012).  

Σν θαηλφκελν ηνπ βηνπνξηζκνχ ησλ αηφκσλ κέζσ ηεο ρξήζεο δαλείσλ 

εμαηηίαο ηεο ηερλεηήο κείσζεο ησλ επηηνθίσλ επεθηάζεθε δξακαηηθά κε πνιιέο ρψξεο 

λα βπζίδνληαη ζε θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο. Δηδηθφηεξα, κέρξη ην 2012 εληνπίζηεθαλ 

ρξέε 16.000 δηζεθαηνκκπξίσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. πλεπψο, ε λνκηζκαηηθή 

θξίζε δεκνζίνπ ρξένπο ζηελ επξσδψλε έζεζε ζε θίλδπλν ηε βησζηκφηεηα ηνπ εληαίνπ 

λνκίζκαηνο. Σν ζπλνιηθφ ρξένο γηα ηηο ρψξεο ηνπ Οξγαληζκνχ γηα ηελ Οηθνλνκηθή 

πλεξγαζία θαη Αλάπηπμε (Organization for Economic Co-operation and 

Development) ζεκείσζε αχμεζε απφ 73,3% ην 2007 ηνπ ζπλνιηθνχ Αθαζάξηζηνπ 

Δγρψξηνπ Πξντφληνο – ΑΔΠ
1
 ηνπ ΟΟΑ (OECD) ζε ζρεδφλ 106% ην 2012. Σν 

δεκφζην ρξένο ηνπ θφζκνπ ππεξέβε ηα 45.000 δηζεθαηνκκχξηα θαη θαηέζηε κε 

βηψζηκν γηα πνιιέο ρψξεο κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθεηαη θαη ε Διιάδα. Παξφκνηα 

επίπεδα φκσο, παξαηεξήζεθαλ θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηθέξεηεο ηνπ θφζκνπ (Mursa, 

2012).  

Όηαλ ην Σακείν πξνρψξεζε ζε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ νη ηξάπεδεο θαη νη 

επηρεηξήζεηο βξέζεθαλ ζε δχζθνιε ζέζε. Καηφπηλ, ε πησηηθή ηάζε ηνπ 

ρξεκαηηζηεξίνπ πξνθάιεζε πξνβιήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ είραλ επελδχζεη ζε 

ρακειά επηηφθηα θαη ιφγσ ησλ πεξηνξηζκέλσλ δηαζέζηκσλ πφξσλ δελ κπνξνχζαλ λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηελ απαηηνχκελε ρξεκαηνδφηεζε ησλ αξρηθψλ επελδχζεσλ. Έηζη, ε 

αλάγθε γηα πξφζζεηα δάλεηα επηβάξπλε ην απμαλφκελν επηηφθην. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνθιήζεθε ε νηθνλνκηθή θξίζε. Σα εηαηξηθά θέξδε, νη ηηκέο ησλ κεηνρψλ, ε 

θαηαλάισζε θαη ε δήηεζε ησλ αθηλήησλ άξρηζαλ λα κεηψλνληαη, ελψ απμήζεθαλ νη 

απνιχζεηο θαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο. Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα είρε ηεξάζηηα ρξέε θαη ε 

ρξενθνπία νξηζκέλσλ ηξαπεδψλ έθεξε ηνλ παληθφ θαη απνζάξξπλε ζεκαληηθά ηα 

                                                 
1
 Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ): ε αμία ηεο αγνξάο ησλ ηειηθψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζε κία ρψξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν (Abel, Bernanke & Croushore, 2010). 
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δάλεηα δαλεηνδφηεζεο. Έηζη, ην ζχζηεκα παξαγσγήο εηζήιζε ζε κηα πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή θξίζε (Mursa, 2012). 

ηηο 15 επηεκβξίνπ 2008 ήηαλ ε ζηηγκή πνπ ε θξίζε έγηλε επξέσο αληηιεπηή 

χζηεξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηεο Lehman Brothers φηη επξφθεηην λα εηζέιζεη ζε 

πηψρεπζε. Καηφπηλ, ε κεγάιε αζθαιηζηηθή εηαηξεία American International Group 

(AIG) εηζήιζε ζε θξίζε ξεπζηφηεηαο χζηεξα απφ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηεο ηθαλφηεηαο. Σα πξναλαθεξζέληα γεγνλφηα επεξέαζαλ πνιιά ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα παγθνζκίσο, ε αμία ησλ νπνίσλ ζεκείσζε πηψζε. Μνλαδηθφο ηξφπνο γηα λα 

ζσζνχλ απφ ηελ πηψρεπζε ήηαλ ηα θξαηηθά θεθάιαηα. Οη ηηκέο ησλ κεηνρψλ 

ππνρψξεζαλ θαη έηζη μεθίλεζε ε θξίζε (Block & Sandner, 2009). 

Ο Jickling (2010) ζπγθεληξψλεη ηνπο εμήο παξάγνληεο πνπ έρνπλ εληνπηζηεί 

σο αηηίεο ηεο θξίζεο: 

 Απεξίζθεπηε παξνρή ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ 

 Σηκνιφγεζε νηθηζκψλ ζε κε βηψζηκα επίπεδα 

 Παγθφζκηεο αληζνξξνπίεο 

 Σηηινπνίεζε 

 Έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ινγνδνζίαο ζηε ρξεκαηνδφηεζε ππνζεθψλ 

 Οξγαληζκνί αμηνιφγεζεο 

 Λνγηζηηθή αμηνιφγεζεο 

 Απνξξπζκηζηηθή λνκνζεζία 

 πζηήκαηα θηψδνπο Σξαπεδηθήο
2
 

 Με ηξαπεδηθέο δηαδηθαζίεο 

 Υξεκαηνδφηεζε εθηφο ηζνινγηζκνχ 

 Δπηρνξεγήζεηο κε πςειφ επηηφθην απφ ηελ θπβέξλεζε 

 Παξάιεηςε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ 

 Υξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία 

 Πνιππινθφηεηα  

 Αλζξψπηλε αδπλακία 

 Καθά κνληέια ππνινγηζηψλ 

 Τπεξβνιηθή κφριεπζε
3
 

                                                 
2
 Γξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηακεζνιάβεζε πίζησζεο θαη ην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο 

ξεπζηφηεηαο θαη ηεο ιήμεο πνπ δηεθπεξαηψλνληαη εθηφο ηνπ ξπζκηδφκελνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο 

(European Central Bank, 2012). 
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 Υαιαξή ξχζκηζε κφριεπζεο 

 πκβάζεηο αληηζηάζκηζεο πηζησηηθνχ θηλδχλνπ (CDS)
4
 

 Δμσρξεκαηηζηεξηαθά παξάγσγα 

 Καηαθεξκαηηζκέλνο θαλνληζκφο 

 Αλππαξμία ξπζκηζηή ζπζηεκηθνχ θηλδχλνπ 

 Βξαρππξφζεζκα θίλεηξα 

 Κάιπςε/Δγγχεζε θηλδχλνπ (Tail risk)
5
 

 Θεσξία Μαχξνπ Κχθλνπ
6
 

(Jickling, 2010) 

  

                                                                                                                                            
3
 Πξφθεηηαη γηα ηε ζρέζε κεηαμχ δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ θαη θεθαιαίσλ ηνπ ηδηνθηήηε ζηελ θεθαιαηαθή 

δηάξζξσζε κηαο επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλεη ην ρξένο, ηα θνηλά ίδηα θεθάιαηα θαη ηα πξνλνκηνχρα ίδηα 

θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ, ηεο ιεηηνπξγίαο 

θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο (Goel, Chadha & Sharma, 2015). 
4
 Απνηεινχλ κέζα πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά λα κεηαθέξνπλ ή λα 

αλαδηαλέκνπλ ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Τπφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, κπνξεί λα απνηειέζεη ρξήζηκε πεγή 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ ηηκή ηεο πίζησζεο. Ωζηφζν, ην κέγεζνο ηεο αγνξάο CDS, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

δηαξζξσηηθή αδηαθάλεηα, ηε ζπγθέληξσζε θαη ηε δηαζχλδεζή ηεο, κπνξεί λα απνηειεί έλδεημε φηη ε 

αγνξά CDS δεκηνπξγεί επίζεο ζπζηεκηθφ θίλδπλν γηα ηε ζηαζεξφηεηα ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. 

Αλαιπηηθφηεξα, έλα CDS είλαη κηα «δηκεξήο ζχκβαζε κε ηδησηηθή δηαπξαγκάηεπζε, ζηελ νπνία έλα 

κέξνο Α, ζπλήζσο γλσζηφ σο αγνξαζηήο πξνζηαζίαο, θαηαβάιιεη έλα ηέινο ή έλα αζθάιηζηξν ζε 

άιιν Β, πνπ γεληθά αλαθέξεηαη σο πσιεηήο πξνζηαζίαο, γηα λα πξνζηαηεχζεη ηνλ εαπηφ ηνπ απφ ηε 

δεκία πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί ιφγσ ηεο έθζεζήο ηνπ έλα κεκνλσκέλν δάλεην ή νκνινγία σο 

απνηέιεζκα απξφβιεπηεο εμέιημεο. Απηή ε εμέιημε είλαη ζπλήζσο γλσζηή σο «πηζησηηθφ γεγνλφο», 

ππνδεηθλχνληαο φηη ην CDS πνπ έρεη γξαθηεί δελ είλαη ζε ζέζε λα πιεξψζεη ηα ρξέε ηεο. Δάλ ζπκβεί 

θάπνην πηζησηηθφ γεγνλφο, ν πσιεηήο πξνζηαζίαο ζα θαηαβάιεη ζηνλ αγνξαζηή ηεο ζχκβαζεο 

πιεξσκή» (Terzi & Uluçay, 2011). 
5
 Απνηειεί ηερληθά έλαλ θίλδπλν κεηαθίλεζεο ηεο αμίαο ραξηνθπιαθίνπ ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ ηππηθψλ 

απνθιίζεσλ απφ ην κέζν φξν θαη είλαη πην πηζαλφ (ζπρλφ) απφ ην πξνβιεπφκελν απφ κηα θαλνληθή 

θαηαλνκή (Akoundi & Haugh, 2010). 
6
 Μεηαθνξά πνπ πεξηγξάθεη «έλα  απίζαλν γεγνλφο κε ηξία θχξηα ραξαθηεξηζηηθά: είλαη απξφβιεπην, 

έρεη ηεξάζηην αληίθηππν θαη κεηά απφ απηφ επηλννχκε κηα εμήγεζε πνπ ην θάλεη λα θαίλεηαη ιηγφηεξν 

ηπραίν θαη πεξηζζφηεξν πξνβιέςηκν απφ φηη ήηαλ» (Taleb, 2007). 
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4.1.1 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ θαηλνηνκία 

 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο, νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα 

αληηζηαζνχλ ζηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πεξηνξίδνληαο ηηο δαπάλεο ηνπο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηελ θαηλνηνκία. Σνπλαληίνλ, ηέηνηνπ 

είδνπο θξίζεηο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ έλαπζκα γηα νηθνλνκηθή αλαδηάξζξσζε 

(Archibugi, Filippetti & Frenz, 2012). Η νηθνλνκηθή θξίζε είρε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν δελ επεξεάζηεθαλ φιεο νη 

ρψξεο εμίζνπ ην ίδην. Ο αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηελ θαηλνηνκία πνίθηιε αλά ρψξα. 

Κάπνηεο ρψξεο πιήγεθαλ βαξηά έρνληαο σο απνηέιεζκα θζίλνπζα πνξεία γηα ηελ 

θαηλνηνκία. Οη πεξηζζφηεξεο φκσο, έρνληαο ππνζηεί ην πξψην ζνθ ζπλέρηζαλ 

εληζρχνληαο ηελ θαηλνηνκία. Σνπλαληίνλ, ππήξμαλ θαη νξηζκέλεο ρψξεο νη νπνίεο δελ 

επεξεάζηεθαλ θαζφινπ θαη εμαθνινχζεζαλ λα αλαπηχζζνληαη (OECD, 2012). 

Ο ηδησηηθφο ηνκέαο θιήζεθε λα αληηκεησπίζεη ηηο εμήο επηπηψζεηο: κεησκέλε 

δήηεζε, έιιεηςε ξεπζηφηεηαο, αβεβαηφηεηα, επηπηψζεηο ιφγσ αιιαγψλ ζηελ πνιηηηθή 

θαηλνηνκίαο. Η κείσζε ζηε δήηεζε θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ηηο κειινληηθέο εμειίμεηο 

επεξέαζαλ αξλεηηθά ηελ θαηλνηνκία. Δπηπιένλ, ε νηθνλνκηθή θξίζε αχμεζε 

δξακαηηθά ηελ αλεξγία (κε ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηελ Διιάδα, ηελ 

Οπγγαξία, ηελ Ιξιαλδία θαη ηελ Ιζπαλία) ε νπνία είρε αληίθηππν ζηελ θαηλνηνκία 

θαζψο νη εξγαδφκελνη πνπ θαηέρνπλ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνζθέξνπλ πνιχ ζε 

απηή. Δπηπξνζζέησο, ην 2009 δηαπηζηψζεθε κείσζε ζηηο θαηαρσξίζεηο πξνζηαζίαο 

γηα ηα δηπιψκαηα επξεζηηερλίαο, θπξίσο ζηνλ Καλαδά, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Η.Π.Α. 

Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ε Κίλα θαη ε Κνξέα νη νπνίεο ζπλέρηζαλ λα απμάλνπλ ηηο 

θαηαρσξίζεηο ηνπο (OECD, 2012). 

Οη επηπηψζεηο ηελ χθεζεο παξνπζίαζαλ δηαθνξέο σο πξνο ηε ρψξα, ηνλ 

ηνκέα, ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ηχπνπο θαηλνηνκίαο. Δηδηθφηεξα, ε Αζία 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κνξέαο θαη ηεο Κίλαο) ππεξίζρπζε ζηελ θαηλνηνκία 

έλαληη ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ. Ο ηνκέαο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο θαίλεηαη λα 

πιήγεθε ζεκαληηθά, θαζψο επίζεο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηλνηνκίεο. Αλαθνξηθά κε ηηο 

θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο, επηθξάηεζαλ φζεο θαηείραλ πςειή ηερλνινγία (OECD, 

2012). 
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Σαπηφρξνλα, κεηψζεθαλ θαη νη δαπάλεο γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε, 

ελψ αληηζέησο εληζρχζεθαλ ζε νξηζκέλεο ρψξεο φπνπ ζεσξείηαη φηη ε θαηλνηνκία 

απμάλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (OECD, 2012). Οη ρψξεο ηηο νπνίεο δελ άγγημε ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή χθεζε είραλ δπλακηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α (π.ρ. Γεξκαλία), ελψ 

νη ρψξεο πνπ επεξεάζηεθαλ θαίλεηαη φηη δηαηήξεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Δ&Α ζρεηηθά 

νκαιή (π.ρ. Απζηξία, Βέιγην, Γαιιία, Ιξιαλδία, Ιηαιία θαη Οιιαλδία) (Izsak, 

Markianidou, Lukach & Wastyn, 2013). 

Η δηαδηθαζία ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηλνηνκίαο θαηέζηε ζρεδφλ αδχλαηε. Απφ 

ζηνηρεία 4.238 επηρεηξήζεσλ ζηελ Δπξψπε δηαπηζηψλεηαη φηη νη δαπάλεο γηα ηελ 

θαηλνηνκία κεηψζεθαλ δξακαηηθά απφ 26,7% ζε 10,8%. Οη κεγάιεο επηρεηξήζεηο 

ρξεζηκνπνηψληαο εζσηεξηθνχο πφξνπο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ ηηο δαπάλεο ηνπο 

γηα ηελ θαηλνηνκία (OECD, 2012). Παξάιιεια, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αχμεζε ηηο δαπάλεο κεηψζεθε απφ 40,2% ζε 10,6%. Σαπηφρξνλα, παξαηεξείηαη φηη 

φιεο νη ρψξεο πιελ ηεο Φηλιαλδίαο ζεκείσζαλ πςειφηεξν πνζνζηφ ζηε κείσζε ησλ 

δαπαλψλ θαη ρακειφηεξν ζηελ ελίζρπζε ησλ επελδχζεσλ (Filippetti & Archibugi, 

2010). χκθσλα κε ηνπο Archibugi, Filippetti θαη Frenz (2012) ην πνζνζηφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ κεηψζεθε δξακαηηθά απφ 

38% ζε 9%. χκθσλα κε ηνπο  Izsak et al. (2013) νξηζκέλεο ρψξεο, ζεσξψληαο ηελ 

θαηλνηνκία βαζηθφ ζηνηρείν αλάθακςεο επέλδπζαλ ζε απηή θαη πξνζπάζεζαλ λα 

δηαθπιάμνπλ ηελ θαηλνηνκία απφ ηηο πεξηθνπέο ησλ δαπαλψλ. Μεηαμχ απηψλ ησλ 

ρσξψλ εληνπίδνληαη νη εμήο: Απζηξία, Γαλία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία, 

Ιξιαλδία, Ληζνπαλία, Ιζπαλία, νπεδία θαη Ηλσκέλν Βαζίιεην. Αληηζέησο, άιιεο 

ρψξεο φπσο είλαη νη Βνπιγαξία, Κξναηία, Οπγγαξία, Λεηνλία, Ρνπκαλία, ινβαθία 

θαη ινβελία πξνηίκεζαλ λα εληζρχζνπλ ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο (Izsak et al., 2013). 

Οη Filippetti θαη Archibugi (2010) δηαρψξηζαλ ηηο ρψξεο ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηελ θξίζε σο πξνο ηελ θαηλνηνκία: 

1. Οη αλαδπφκελεο ρψξεο: αχμεζαλ ηηο δαπάλεο ηνπο γηα θαηλνηνκία πεξηζζφηεξν 

απφ ην κέζν φξν, παξφηη δελ θαηείραλ ηζρπξφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Μεηαμχ 

απηψλ είλαη ηα λέα κέιε ηεο Δ.Δ. (Ρνπκαλία, Βνπιγαξία, Ληζνπαλία, 

ινβαθία, ινβελία θαη Πνισλία). 



 
65 

2. Οη πξσηνπφξνη: απαξηίδνληαη απφ ρψξεο κε εγεηηθή ζέζε ζηελ θαηλνηνκία, 

είλαη δειαδή παξαδνζηαθνί «πξσηαζιεηέο» θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο 

εμαθνινχζεζαλ λα απμάλνπλ ηηο επελδχζεηο ηνπο ζηελ θαηλνηνκία. Πξφθεηηαη 

γηα ηε νπεδία, ηελ Διβεηία, ηε Γεξκαλία θαη ηε Φηλιαλδία. 

3. Οη θζίλνπζεο ρψξεο: παξά ην ηζρπξφ δηεζλέο ζχζηεκα θαηλνηνκίαο πνπ 

θαηέρνπλ πξαγκαηνπνίεζαλ κηθξή αχμεζε ζηηο δαπάλεο γηα ηελ θαηλνηνκία 

θαηά ην δηάζηεκα 2006-2008. 

4. Οη ρψξεο πνπ πζηεξνχλ: πξφθεηηαη γηα ρψξεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηαπηφρξνλα 

ρακειέο επηδφζεηο θαηλνηνκίαο θαη κεησκέλεο δαπάλεο. Σν αμηνζεκείσην ζε 

απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη φηη πεξηιακβάλεη ηφζν λέα θξάηε κέιε (Λεηνλία, 

Οπγγαξία) φζν θαη κεγάιεο ρψξεο (Ιζπαλία, Ιηαιία).  

(Filippetti & Archibugi, 2010) 

Οη Archibugi, Filippetti θαη Frenz (2012) νξκψκελνη απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε ηνπ 2008 ζέιεζαλ λα εμεηάζνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε πνπ έρνπλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο ηα δχν κνληέια ηνπ Schumpeter - δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή θαη 

ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε- πξηλ, θαηά ηε δηάξθεηα θαη κεηά απφ ηελ θξίζε. Ωζηφζν, 

ζα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ πθίζηαηαη ηέηνηνπ είδνπο 

δηαρσξηζκφο ησλ κνληέισλ. 

 Η δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή εζηηάδεη ζην ξφιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηνπλ ζην λα κεηαβάιινπλ ην νηθνλνκηθφ ηνπίν κέζσ ηεο 

ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ζπζζψξεπζε θαη πςειέο 

ηερλνινγηθέο επθαηξίεο κε ρακειά εκπφδηα εηζφδνπ θαη ηζρπξφ αληαγσληζκφ. 

Η έξεπλα γηα ηελ θαηλνηνκία βαζίδεηαη ζε εζσηεξηθέο πεγέο. Η θαηλνηνκία 

εδψ ιεηηνπξγεί ξηδνζπαζηηθά. 

 Η ηερλνινγηθή ζπζζψξεπζε ραξαθηεξίδεηαη απφ πςειή ζπζζψξεπζε θαη 

κεησκέλεο ηερλνινγηθέο επθαηξίεο κε πςειά εκπφδηα εηζφδνπ θαη ρακειφ 

αληαγσληζκφ, επηηπγράλνληαο ηελ θαηλνηνκία βαζκηαία. Γηα ην κνληέιν απηφ 

ε θαηλνηνκία απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηνπ κάλαηδκελη πνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

σο ξνπηίλα ηεο επηρείξεζεο. Η έξεπλα γηα ηελ θαηλνηνκία πξαγκαηνπνηείηαη 

σο ξνπηίλα κέζσ θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο κε άιινπο. Αθφκε, ε θαηλνηνκία 

πξαγκαηνπνηείηαη θαζνδεγνχκελε απφ πξνεγνχκελεο θαηλνηνκίεο. 

(Archibugi, Filippetti & Frenz, 2012) 
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Οη κειεηεηέο, πξαγκαηνπνηψληαο ηελ έξεπλα κε ηε βνήζεηα ηνπ 

Innobarometer, θαηέιεμαλ ζην φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο αλάθακςεο θπξηαξρεί 

ην κνληέιν ηεο ηερλνινγηθήο ζπζζψξεπζεο, ελψ ζε πεξηφδνπο θξίζεο ππεξέρεη ην 

κνληέιν ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο. Δηδηθφηεξα, πξηλ απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, 

νη επηρεηξήζεηο πνπ επελδχνπλ ζηελ θαηλνηνκία ραξαθηεξίδνληαη απφ εδξαίσζε ζηελ 

αγνξά, πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηνπο φζν θαη ζην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ, εθκεηάιιεπζε ηζρπξψλ ζπλζεθψλ θαηαιιειφηεηαο, αιιειεπίδξαζε κε 

πξνκεζεπηέο θαη πειάηεο. Δλ αληηζέζεη, νη ιηγνζηέο επηρεηξήζεηο πνπ εληζρχνπλ ηελ 

επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, εκθαλίδνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο κηθξφηεξν κέγεζνο, αλαδήηεζε επθαηξηψλ ζηελ αγνξά, 

κεησκέλν αληαγσληζκφ σο πξνο ην θφζηνο θαη ζπλεξγαζία κε άιιεο επηρεηξήζεηο. 

Αθφκε, απμεκέλε επέλδπζε γηα ηελ θαηλνηνκία πηνζεηνχλ θαη νη λεντδξπζείζεο 

επηρεηξήζεηο (Archibugi, Filippetti & Frenz, 2012). 

Ο Schumpeter ππνζηήξηδε ζζελαξά φηη ε «δεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή» 

απνηειεί δηαδηθαζία ε νπνία κπνξεί λα είλαη επίπνλε γηα ηελ επηρείξεζε, σζηφζν 

κέζσ ηεο θαηαζηξνθήο απνξξίπηεηαη θαζεηί παιηφ θαη αληηθαζηζηάηαη απφ πξάγκαηα 

θαηλνχξγηα θαη βειηησκέλα. Βάζεη απηήο ηεο ζεψξεζεο, κπνξεί θάπνηνο λα ηζρπξηζηεί 

φηη, ε θξίζε κπνξεί  λα απνηειέζεη επθαηξία γηα ηελ θαηλνηνκία. Αληηζέησο, ζχκθσλα 

κε ηνλ ΟΟΑ, ζηελ πεξίπησζε ηεο θξίζεο, ε ζεψξεζε απηή δελ επηβεβαηψλεηαη γηα 

ηελ θαηλνηνκία (OECD, 2012). 
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4.1.2 Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2009) απφ ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 2008 εθαξκφζηεθαλ 

απζηεξνί φξνη ζρεηηθά κε ηα θξηηήξηα γηα ηε δηάζεζε επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ, 

εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο πξφζβαζεο ζην θεθάιαην, ηεο ειιηπνχο ξεπζηφηεηαο, ηνπ 

ξίζθνπ γηα ηηο εγγπήζεηο θαη ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ εμέιημε ηεο θξίζεο. Οη φξνη 

απηνί, είραλ σο ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ησλ ρξεκαηνδνηνχκελσλ απφ πηζηψζεηο 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ ελίζρπζε ησλ εγγπήζεσλ αζθάιεηαο απφ 

ηηο ηξάπεδεο θαη ηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο πίζησζεο απφ ηνπο ελδηάκεζνπο 

ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο. Καηφπηλ, ζηα ηέιε ηνπ 2008, ε Δπξσπατθή 

Κεληξηθή Σξάπεδα αλαθνίλσζε ηε δξακαηηθή αχμεζε ζηα ηξαπεδηθά επηηφθηα γηα 

κηθξά δάλεηα (OECD, 2009). 

Οη Naudé θαη MacGee (2009) θαηαδεηθλχνπλ ηξεηο ππιψλεο επηξξνήο ηεο 

θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, νη νπνίνη ηαπηφρξνλα απνηξέπνπλ ηελ απφθαζε γηα 

μεθίλεκα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο: 

1. Πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο: ε χθεζε πνπ βηψλεη ε νηθνλνκία ηφζν ζηηο Η.Π.Α. 

φζν θαη ζηελ Δ.Δ. δπζρεξαίλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ζπλεπψο, είλαη 

κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα ζθαικάησλ γηα λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο. Βέβαηα, 

ε ζπλνιηθή επίπησζε ζηελ απηναπαζρφιεζε δελ είλαη δπλαηφ λα πξνβιεθζεί 

κε αθξίβεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε πξφζβαζε γίλεηαη επθνιφηεξε 

θαζψο ν αληαγσληζκφο κεηψλεηαη ιφγσ ηεο χθεζεο. Αθφκε, ν παξάγνληαο ησλ 

επθαηξηψλ εμαξηάηαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο απφ ην πφζν νη ρψξεο 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα π.ρ. δάλεηα, εθπαίδεπζε, κεησκέλε 

θνξνινγία θ.η.ι. θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ λνηθνθπξηψλ ζε απηή. 

2. Μεησκέλεο θξαηηθέο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε: ρψξεο νη νπνίεο δε δηαζέηνπλ πεξηζψξην γηα δεκνζηνλνκηθή 

επέθηαζε κεηψλνπλ ηα δεκνζηνλνκηθά ηνπο ειιείκκαηα έρνληαο σο 

απνηέιεζκα θαη ηε κείσζε ησλ δαπαλψλ. Η εθπαίδεπζε ζπκβάιιεη ζεηηθά 

ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ελψ ε θνηλσληθή αζθάιηζε κεηψλεη ηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν. πλεπψο, θξάηε ηα νπνία δηαζέηνπλ ηα ρξήκαηα γηα 
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ηα παξαπάλσ ππεξηζρχνπλ επηρεηξεκαηηθά κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη 

αληζφηεηα πινχηνπ κεηαμχ ησλ ρσξψλ.  

3. Πεξηνξηζκέλε ξεπζηφηεηα: πξνθχπηεη αθελφο απφ ηε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ 

πινχηνπ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη αθεηέξνπ απφ ηε κείσζε ηεο δηάζεζεο ησλ 

ηξαπεδηθψλ δαλείσλ. Καηά ζπλέπεηα, ε πξφζβαζε ησλ δπλεηηθψλ αιιά θαη 

πθηζηάκελσλ επηρεηξεκαηηψλ ζε θεθάιαηα είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε ψζηε λα 

δεκηνπξγήζνπλ ή λα δηαρεηξηζηνχλ κηα επηρείξεζε. Λφγσ ηεο έιιεηςεο 

ξεπζηφηεηαο νη πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε 

ρακειφηεξα επίπεδα θεθαιαίνπ απφ φηη είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθφ. 

Δηδηθφηεξα, νη επηρεηξεκαηίεο ρξεζηκνπνηνχλ σο εμαζθάιηζε δαλεηζκνχ ηα 

πξνζσπηθά πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία, θάηη ην νπνίν κε ηελ έιεπζε ηεο 

θξίζεο θαηέζηε δχζθνιν. Απηφ ζπλεπάγεηαη αδπλακία ίδξπζεο επηρεηξήζεσλ 

ησλ λνηθνθπξηψλ κε ρακειφ θαη κεζαίν εηζφδεκα, γεγνλφο πνπ είλαη δπλαηφ 

λα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο αληζφηεηαο ηνπ πινχηνπ. 

(Naudé & MacGee, 2009) 

Οκνίσο, νη Klapper θαη Love (2011) δηεμήγαγαλ έξεπλα αλάκεζα ζε 93 ρψξεο 

ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε νηθνλνκηθή θξίζε ζηελ ίδξπζε κηαο λέαο 

επηρείξεζεο. Καηά ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ 2004-2007 ην μεθίλεκα κηαο λέαο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζεκείσλε ζηαδηαθή άλνδν, σζηφζν, χζηεξα απφ ηελ 

έιεπζε ηεο θξίζεο ζεκείσζε πησηηθή ηάζε. Αξρηθά, επεξεάζηεθαλ κφλν νη ρψξεο κε 

πςειφ ή κεζαίν εηζφδεκα, αιιά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ην ίδην ζπλέβε θαη ζηηο 

ππφινηπεο ρψξεο. Πξάγκαηη, ζε ρψξεο ζηηο νπνίεο νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο είραλ 

κεγάιε εμάξηεζε απφ ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε ππήξρε κεγαιχηεξε δπζθνιία, ιφγσ 

ηεο πηζησηηθήο θξίζεο. Έηζη, ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο απνηεινχζε ζεκαληηθφ 

θξαγκφ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ. Απφ ηελ έξεπλα, απνδείρηεθε φηη νη 

ρψξεο κε πςειφηεξν θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ ζεκείσζαλ κεγαιχηεξε κείσζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ωζηφζν, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο 

αζθεί κεγαιχηεξε επηξξνή ζην ζρεκαηηζκφ κηαο θαηλνχξγηαο επηρεηξεκαηηθήο 

κνλάδαο απ‟ φηη ην θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. Σέινο, ππάξρεη θαη ν παξάγνληαο 

«αλαηαξαρή ηεο θξίζεο» (“crisis turbulence”) ν νπνίνο δείρλεη ην βαζκφ ηεο 

ζνβαξφηεηαο ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ εθάζηνηε ρψξα. ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, επαιεζεχεηαη ε επηξξνή ηνπ ζηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ, σζηφζν, φρη 
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πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο (Klapper & Love, 

2011). 

ηε δηαζέζηκε βηβιηνγξαθία έρεη δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηπηψζεηο πνπ 

πξνθάιεζε ε νηθνλνκηθή χθεζε ζηηο Μηθξέο θαη Μεζαίεο Δπηρεηξήζεηο (ΜΜΔ). 

Δπνκέλσο, θξίλεηαη ζεκαληηθή ε αλαθνξά ζηελ θαηεγνξία απηή. Όπσο ππνζηεξίδνπλ 

θαη νη Papaoikonomou, Segarra θαη Li (2012) νη ΜΜΔ απνηεινχλ βαζηθφ κέξνο φισλ 

ησλ νηθνλνκηψλ γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάθακςε, ζπλεπψο παξέρνληαο ζηήξημε ζε 

απηέο ζηεξίδεηαη παξάιιεια θαη ε νηθνλνκία. Πξάγκαηη, φπσο επηζεκαίλεη θαη ν 

ΟΟΑ (2009) νη ΜΜΔ θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν απφ ην 99% φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δηδηθφηεξα, ζηηο πεξηνρέο ηνπ ΟΟΑ, απαζρνινχλ 

πεξηζζφηεξν απφ ην ήκηζπ ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Καηά 

ζπλέπεηα, δηαδξακαηίδνπλ βαζηθφ ξφιν γηα ηελ αλάθακςε απφ ηελ νηθνλνκηθή 

χθεζε. Με ηελ έιεπζε ηεο θξίζεο νη ΜΜΔ ζπλάληεζαλ πξνβιήκαηα φπσο πηψζε ηεο 

δήηεζεο ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαζπζηεξήζεηο πιεξσκψλ, αχμεζε 

αθεξεγγπφηεηαο θαη πηψρεπζε. Δπηπξνζζέησο, νη ηξάπεδεο πεξηφξηζαλ ηε ρνξήγεζε 

δαλείσλ ιφγσ ησλ πξνβιεπφκελσλ αδχλακσλ νηθνλνκηθψλ πξννπηηθψλ ηνπο, ην 

απμεκέλν θφζηνο θεθαιαίνπ θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ ηζνινγηζκνχ (OECD, 2009). 

Όπσο ππνζηεξίδνπλ πνιινί νηθνλνκνιφγνη ε παξνχζα θξίζε είλαη ε 

ζεκαληηθφηεξε χθεζε κεηά απφ ηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. Δίλαη επξέσο 

γλσζηφ πσο βαζηθφ ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη επεκεξία ελφο θξάηνπο 

δηαδξακαηίδεη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Γη‟ απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξεκαηίεο 

απνηεινχλ θαζνξηζηηθά φξγαλα γηα ηηο επηδφζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Papaoikonomou, Segarra & Li, 2012). 
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4.2 Η πεξίπησζε ηεο Διιάδαο 

 

Η Διιάδα απνηειεί κία απφ ηηο ρψξεο νη νπνίεο επιήγεζαλ βαζχηαηα απφ ηελ 

θξίζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, ε παξαθκή ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρψξαο είρε μεθηλήζεη πνιχ πξηλ απφ ηελ χθεζε κέζσ ηεο νπνίαο ήξζε ζηελ επηθάλεηα. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ιαλζαζκέλεο πνιηηηθέο πνπ εθαξκφζηεθαλ ηα ηειεπηαία 25-30 

ρξφληα νδήγεζαλ ηελ Διιάδα ζηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα. Απηέο 

εληνπίδνληαη ζηελ νηθνλνκηθή αλεπάξθεηα ηεο θπβέξλεζεο, ζην άδηθν θαη ζηείξν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ζηε κε βηψζηκε ζπληαμηνδφηεζε, ζηε ρακειή αληαγσληζηηθή 

δχλακε, ζηηο ιατθηζηηθέο πξαθηηθέο ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, ζηελ νξγάλσζε θαη 

γεληθφηεξα ζηα πνιηηηθά πξνβιήκαηα ζηελ Δ.Δ. θαη ηελ Δπξσδψλε (Ozturk & 

Sozdemir, 2015). 

Η ειιεληθή θπβέξλεζε δαλεηδφηαλ ρξήκαηα απφ μέλα θξάηε πνπ έδηλε ζηνπο 

πνιίηεο κέζσ ησλ κηζζψλ, ησλ ζπληάμεσλ θ.η.ι. νη νπνίνη βιέπνληαο απμεκέλα ηα 

εηζνδήκαηά ηνπο θαηαλάισλαλ πεξηζζφηεξα (εηζαγφκελα) αγαζά – θαη ζπλνιηθά ε 

ρψξα θαηαλάισλε πεξηζζφηεξν απφ φηη παξήγαγε. Απηφ εληζρχεηαη απφ ην αξλεηηθφ 

εκπνξηθφ ηζνδχγην πνπ θαλεξψλεη φηη ε ρψξα πξαγκαηνπνηνχζε πεξηζζφηεξεο 

εηζαγσγέο απ‟ φηη εμαγσγέο. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ρψξα θαηέζηε πεξηζζφηεξν 

ρξεσκέλε ζηνπο μέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000, παξφηη βξηζθφηαλ 

ήδε ζε ρξένο θαη ε Δπξσπατθή Έλσζε ηε ρξεκαηνδνηνχζε ιηγφηεξν. Απηφ κπνξεί λα 

απνδνζεί ζηελ αχμεζε ησλ επελδχζεσλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 κε 

ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο. 

Ωζηφζν, νθείιεηαη ζρεδφλ εμ‟ νινθιήξνπ ζηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ πνπ ελζάξξπλε 

ηα θαηαλαισηηθά δάλεηα θαη έηζη νη πνιίηεο δελ απνηακίεπαλ. Παξ‟ φια απηά, ε 

απνηακίεπζή ηνπο επαξθνχζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δαλείσλ ζε ζπκπνιίηεο ηνπο θαη 

ζε ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο αιιά φρη γηα ηελ αγνξά νκνιφγσλ πνπ εθδίδνληαλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε. Έηζη, ην ειιεληθφ θξάηνο έπξεπε λα ζηεξηρηεί ζηνπο μέλνπο. 

Λακβάλνληαο ππφςε φια απηά, ν δαλεηζκφο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο απφ ηνπο 

μέλνπο θαη ε έιιεηςε απνηακηεχζεσλ νδήγεζαλ ηε ρψξα ζε έλα κεγάιν εμσηεξηθφ 

ρξένο. Πεξηζζφηεξνη ιφγνη πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε είλαη νη θάησζη: 

 Η θνξνδηαθπγή ε νπνία δπζρεξαίλεη ηα νηθνλνκηθά ηεο θπβέξλεζεο θαη ηελ 

σζεί ζηε ρακειή πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ 
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 Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ηνπ νπνίνπ ν κέζνο φξνο κηζζνχ είλαη 

πςειφηεξνο απφ ην κέζν φξν ηεο Δ.Δ. Σαπηφρξνλα, ν ειιεληθφο δεκφζηνο 

ηνκέαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθζνξά. 

 Σν ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα 

 Η κε βηψζηκε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 2000 ε νπνία 

πξνήιζε απφ δαλεηζκφ 

(Meghir, Vayanos & Vettas, 2010) 

Πξηλ απφ ηελ θξίζε, ε Διιάδα είρε έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά ρξένπο 

πξνο ην ΑΔΠ ηεο ζηελ Δπξψπε. Μεηά απφ ην 2000 ην πνζνζηφ μεπέξαζε ην 160% 

ηνπ ΑΔΠ (πνιχ παξαπάλσ απφ ην θξηηήξην ηνπ Μάαζηξηρη
7
, 60% ηνπ ΑΔΠ). Έηζη, 

κεηψζεθε ε αληαγσληζηηθή δχλακε ηεο ρψξαο. Πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 80% ηνπ 

ειιεληθνχ ρξένπο απνδίδεηαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο. Σα έζνδα ηεο θπβέξλεζεο 

απφ ηε θνξνινγία εληνπίδνληαλ δηαξθψο ρακειφηεξα απφ ηα πξνζδνθψκελα θαη ην 

εηζφδεκα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ηεο Δ.Δ. ελψ ην έιιεηκκα 

πςειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ. Δπηπξνζζέησο, ην νθεηιφκελν ρξένο ζηνπο πηζησηέο 

απμήζεθε απφ 4,1% ηνπ ΑΔΠ (1990) ζε 10,2% (2000) ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε φρη 

γηα λα απμήζεη ηελ παξαγσγηθή ηθαλφηεηα αιιά γηα ηηο εηζαγσγέο. Όπσο έρεη 

επηζεκαλζεί θαη πξνεγνπκέλσο, νη εμαγσγέο ηεο ρψξαο είλαη πνιχ ιηγφηεξεο απφ ηηο 

εηζαγσγέο, επνκέλσο θαη ε θαηαλάισζε ππεξέρεη ηεο παξαγσγήο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

ηνληζηεί φηη ην ηζνδχγην ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο ρψξαο ην 2001 ήηαλ γχξσ ζηα -29,3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα δειαδή ην -9,8% ηνπ ΑΔΠ (ηξηπιάζην ησλ θξηηεξίσλ ηνπ 

Μάαζηξηρη) (Ozturk & Sozdemir, 2015). 

Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2002 ε Διιάδα πηνζέηεζε ην επξψ σο λφκηζκά ηεο. Η 

ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζε κηα λνκηζκαηηθή έλσζε κε νηθνλνκηθά εχξσζηεο ρψξεο 

                                                 
7
 πλζήθε ηνπ Μάαζηξηρη: θάζε ρψξα ηεο Δ.Δ. πνπ επηζπκνχζε λα πηνζεηήζεη ην επξψ σο λφκηζκά ηεο 

ζα έπξεπε λα ηεξεί ηα εμήο θξηηήξηα: α) ην δεκφζην ρξένο πξέπεη λα κελ ππεξβαίλεη ην 60% ηνπ ΑΔΠ 

θαη ηα ειιείκκαηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ λα είλαη κηθξφηεξα απφ 3% ηνπ ΑΔΠ β) έλα θξάηνο κέινο έρεη 

δηαηεξήζηκε επίδνζε σο πξνο ηηο ηηκέο θαη έλα κέζν πνζνζηφ πιεζσξηζκνχ, πνπ παξαηεξείηαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ελφο έηνπο πξηλ απφ ηελ εμέηαζε, ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη θαηά πεξηζζφηεξν απφ 1,5% ην 

αλψηεξν ησλ ηξηψλ θαιχηεξσλ επηδφζεσλ αλάκεζα ζηα Κξάηε κέιε φζνλ αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηηκψλ γ) έλα θξάηνο κέινο πξέπεη λα δηαηεξεί ηηο ηζνηηκίεο ηνπ λνκίζκαηνο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ 

Μεραληζκφ πλαιιαγκαηηθψλ Ιζνηηκηψλ (ΜΙ) γηα δχν ηνπιάρηζηνλ ρξφληα πξηλ απφ ηελ εμέηαζε δ) 

έλα θξάηνο κέινο πξέπεη λα δηαηεξεί ηα καθξνπξφζεζκα επηηφθηα ψζηε λα κελ ππεξβαίλνπλ 

πεξηζζφηεξν απφ δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο ηα επηηφθηα ησλ ηξηψλ πην απνδνηηθψλ θξαηψλ κειψλ φζνλ 

αθνξά ηε ζηαζεξφηεηα ησλ ηηκψλ (Europa.eu). 
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ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε κηαο λέαο επνρήο νηθνλνκηθήο άλζεζεο θαη 

ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξφηεηαο, θαιχπηνληαο ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο 

ρψξαο. Ωζηφζν, ε Διιάδα δελ εθκεηαιιεχηεθε ηελ πξφζβαζε ζην θζελφ θεθάιαην 

γηα λα εληζρχζεη ηελ παξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθή ηεο δχλακε 

(Karagiannis & Kondreas, 2012). 

Καηά ην δηάζηεκα 2000 – 2007 κε πνζνζηφ αχμεζεο θαηά κέζν φξν πάλσ απφ 

4% ε Διιάδα απνηεινχζε κηα απφ ηηο γξεγνξφηεξα αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ηεο 

Δπξσδψλεο (Ozturk & Sozdemir, 2015). Ωζηφζν, θαηά ην δηάζηεκα 2004 – 2006 ε 

ρψξα ηέζεθε ππφ ηελ επίβιεςε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαζψο ην έιιεηκκα ηνπ 

ειιεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ είρε ππεξβεί ην φξην ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ηνπ πκθψλνπ 

ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο. Ύζηεξα απφ απηά ηα κέηξα, ην ειιεληθφ θξάηνο 

θάλεθε λα έρεη κεηψζεη ην δεκνζηνλνκηθφ ηεο έιιεηκκα απφ 7,2% ηνπ ΑΔΠ (2004) ζε 

2,6% ηνπ ΑΔΠ (2006). Παξ‟ φια απηά, χζηεξα απφ αλαζεψξεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο ρψξαο, ε πξαγκαηηθή κείσζε απνδείρζεθε φηη ήηαλ απφ 7,4% ηνπ ΑΔΠ 

(2004) ζε 5,6% ηνπ ΑΔΠ (2006) (Karagiannis & Kondreas, 2012).  

Απφ ην 2007 θαη χζηεξα, ην ΑΔΠ ηεο Διιάδαο ζπλέρηζε λα κεηψλεηαη. 

Παξάιιεια, νμχλζεθε ε αλεξγία κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ απφ 7,6% 

(2008) ζε 17,3% (2011). Σνλ Ννέκβξην ηνπ 2009, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε αίηεκα 

αλαβνιήο δαλείνπ εμάκελεο δηάξθεηαο απφ ηελ Dubai World πνπ αλήθε ζηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ Κφιπνπ, γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε αλαηαξαρή ζηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη δεκηνχξγεζε αλεζπρία ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή 

βησζηκφηεηα ηεο Διιάδαο εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ (Ozturk & Sozdemir, 2015). 

ηα ηέιε ηνπ 2009, ην έιιεηκκα ηνπ ειιεληθνχ πξνυπνινγηζκνχ έθηαζε ζην 

15,8% ηνπ ΑΔΠ, ην δεκφζην ρξένο ζηα 300 δηζεθαηνκκχξηα επξψ θαη ν δείθηεο 

ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ζην 129,3%. Έηζη, νη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηαο Standard & Poor θαη Fitch ππνβάζκηζαλ ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο 

ρψξαο. Σνλ Απξίιην ηνπ 2010, ε Διιάδα πξαγκαηνπνίεζε αίηεκα ζηελ Δ.Δ. γηα λα 

εμαζθαιίζεη πίζησζε κε «εχινγα» επηηφθηα. Καηφπηλ, επεηδή εκθαλίζηεθε γηα πξψηε 

θνξά έλα ηέηνην ζέκα, ηδξχζεθε ην Δπξσπατθφ Σακείν Υξεκαηνπηζησηηθήο 

ηαζεξφηεηαο (EFSF) θαη ε Δ.Δ. ζε ζπληνληζκφ κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν 

(ΓΝΣ) ελέθξηλε πίζησζε γηα ην ειιεληθφ θξάηνο (Karagiannis & Kondreas, 2012).  
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Αλαιπηηθφηεξα, ην ειιεληθφ θνηλνβνχιην, νη εγέηεο ηεο Δπξσδψλεο θαη ην 

Δθηειεζηηθφ πκβνχιην ηνπ ΓΝΣ ζπκθψλεζαλ ζηελ έγθξηζε ηξηεηνχο πξνγξάκκαηνο 

πξνζαξκνγήο χςνπο 110 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (80 δηζεθαηνκκχξηα απφ ηελ Δ.Δ. 

θαη 30 δηζεθαηνκκχξηα απφ ην ΓΝΣ) (Ozturk & Sozdemir, 2015), ην νπνίν ζα 

βξηζθφηαλ παξάιιεια θαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, ηεο 

Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ ΓΝΣ. ην ηξηεηέο πξφγξακκα 

ζπγθαηαιέγνληαλ κέηξα γηα ηε κείσζε ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, ηε κείσζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην ζπληαμηνδνηηθφ ζχζηεκα, ην ζχζηεκα πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο, ηελ θαηαζηνιή ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηελ ειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ 

εξγαζίαο θαη πξντφλησλ (Karagiannis & Kondreas, 2012). Βαζηθφ πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο απνηεινχζε ε αχμεζε ηνπ Φ.Π.Α. ε νπνία εθαξκφζηεθε ζην 

πεηξέιαην, ην αιθνφι θαη ηα ηζηγάξα. Η Διιάδα, κε απηή ηε ζπκθσλία δηαζθάιηζε 

λα πξαγκαηνπνηήζεη κείσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο ζην 8,1% ηνπ ΑΔΠ γηα 

ην 2010 θαη ζην 3% ηνπ ΑΔΠ γηα ην 2014 (Ozturk & Sozdemir, 2015). 

Ο Κνπξέηαο (2012) (φπσο αλαθέξνπλ νη Ozturk & Sozdemir, 2015) αλαθέξεη 

φηη ην ππφινηπν ηνπ ζρεδίνπ πνπ δελ θαηέζηε επαξθέο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ 

ρξένπο αθνινχζεζε έλα δεχηεξν ζρέδην αλάθακςεο έρνληαο βαζηθή πξνυπφζεζε ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο χςνπο 205 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα θαη ηαπηφρξνλα ηελ απηνζπζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Σν δεχηεξν πξφγξακκα 

γηα ηελ αλάθακςε εγθξίζεθε ζηηο 14 Μαξηίνπ 2012. Αθφκε, ζπκθσλήζεθε ε 

πίζησζε επηπιένλ θεθαιαίσλ χςνπο 130 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ (ηα 28 

δηζεθαηνκκχξηα πξνεξρφκελα απφ ην ΓΝΣ) καδί κε ην πνζφ πνπ δελ είρε θαηαβιεζεί 

ζηελ πεξίνδν 2012 – 2014. χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (2013) (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Ozturk & Sozdemir, 2015) ζηφρνο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο είλαη ε 

κείσζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο πξνο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζην 124% έσο ην 2020 (Ozturk 

& Sozdemir, 2015).  
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4.2.1 Οη επηπηώζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ειιεληθή θαηλνηνκία 

 

χκθσλα κε ηνπο Izsak et al. (2013) ε πνιηηηθή ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

θαηλνηνκία πξηλ απφ ηελ θξίζε ζηφρεπε ζηελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δεζκεχζεσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο έξεπλαο κε εθείλεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε 

γλψζε. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ παξερφηαλ ζηήξημε είηε 

απφ επηρεηξήζεηο είηε απφ ζπλεξγαζίεο κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκφζησλ 

θνξέσλ. Αθφκε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξνχζε θπξίσο δξάζεηο δεκηνπξγίαο 

εηαηξηψλ έληαζεο γλψζεο (spin-off), ηδησηηθά εθθνιαπηήξηα θαη δνκέο 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Η θαηλνηνκία πξναγφηαλ κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«ΠΡΑΞΔ» κε ηελ παξνρή θεθαιαίνπ εθθίλεζεο θαη επελδχζεηο γηα ηελ δεκηνπξγία 

ησλ spin-off. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ αληίθηππν ηηο θξίζεο ζηελ Δ&Α 

θαη ηελ θαηλνηνκία σο πξνο ηα εμήο ζέκαηα: 

 Πξνυπνινγηζκφο γηα ηελ θαηλνηνκία: Η ζπκθσλία γηα ηε δηάζσζε ηεο 

Διιάδαο κε ηελ Σξφηθα επέθεξε δεκνζηνλνκηθέο πεξηθνπέο θαη κείσζε ησλ 

δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ γηα επελδχζεηο ζε ζεκαληηθνχο ηνκείο φπσο είλαη ε 

έξεπλα. Αθφκε, νη επηρεηξήζεηο αδπλαηνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ηηο εγγπήζεηο 

πνπ απαηηνχληαλ απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ρξεκαηνδφηεζε δξαζηεξηνηήησλ Δ&Α 

θαη θαηλνηνκίαο. 

 Αληαγσληζηηθή έλαληη ζεζκηθήο ρξεκαηνδφηεζεο: ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ Δ&Α θαη θαηλνηνκίαο πξνεξρφηαλ θπξίσο απφ επξσπατθά 

θνλδχιηα. Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπγρξεκαηνδφηεζεο κε εζληθά θνλδχιηα 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θάπνηεο κεηψζεηο. Όκσο, ην 2009 έγηλαλ πεξεηαίξσ 

κεηψζεηο ζηε ζεζκηθή ρξεκαηνδφηεζε ιφγσ πεξηθνπψλ ζηνπο κηζζνχο ησλ 

εξεπλεηψλ, ηεο κείσζεο δηάθνξσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ηεο 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ ηνκέα δεκφζηαο έξεπλαο. 

 Γηαζπνξά «κπαιψλ» - Brain drain: ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2013) (φπσο 

αλαθέξνπλ νη Izsak et al., 2013) ην 2011 απμήζεθε ην πνζνζηφ 

κεηαλάζηεπζεο αηφκσλ λεαξήο ειηθίαο, πςεινχ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε 

πξνζφληα ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πνπ παξακέλνπλ. 

 Απνξξφθεζε θεθαιαίσλ: ζηελ Διιάδα ε απνξξφθεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ήηαλ αλεπαξθήο πξηλ αθφκα έξζεη ε χθεζε. Με ηελ έιεπζε ηεο θξίζεο, ε 
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κείσζε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ είρε 

σο απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πνζνζηνχ απνξξφθεζεο ησλ 

Γηαξζξσηηθψλ Κεθαιαίσλ (Structural Funds) ηα νπνία απνηεινχλ κνλαδηθφ 

κέζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ Έξεπλαο, Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο θαη 

Καηλνηνκίαο (RTDI). 

 Μνξθή ρξεκαηνδφηεζεο: νη επηρνξεγήζεηο εμαθνινχζεζαλ λα απνηεινχλ ηνλ 

βαζηθφ ηξφπν ππνζηήξημεο ηεο Δ&Α θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Ωζηφζν, ην 2011 

ζεζπίζηεθε λένο λφκνο γηα ηηο επελδχζεηο ν νπνίνο κεηαηφπηζε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ζε επηδνηνχκελα δάλεηα, εγγπήζεηο θαη θνξνινγηθά θίλεηξα, 

ν νπνίνο εθαξκφζηεθε σο επί ην πιείζηνλ ζε δξαζηεξηφηεηεο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο Δ&Α θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Αθφκε, ν λένο λφκνο 

πεξηειάκβαλε ηελ επηβνιή πςειφηεξσλ αλψηαησλ νξίσλ γηα ηηο επηδνηήζεηο, 

ηελ απνπιεξσκή θφξσλ θαη ηελ απφζβεζε θεθαιαίνπ γηα ηηο θαηλνηφκεο 

επηρεηξήζεηο. Απηφ απνδφζεθε ζηνλ πεξηνξηζκέλν αληίθηππν γελλαηφδσξσλ 

επηδνηήζεσλ πξνεγνχκελσλ λφκσλ. Οη ηξάπεδεο αδπλαηνχζαλ λα δηαζέζνπλ 

δάλεηα γηα ηελ Δ&Α θαη ηελ θαηλνηνκία. Δπηπξνζζέησο, ε παξνρή 

θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ γηα Δ&Α θαη θαηλνηνκία δελ έγηλε απνδεθηή εμαηηίαο 

ηεο απψιεηαο πνπ πξνθάιεζε ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο απφ θφξνπο. Δπίζεο, 

άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο φπσο είλαη ηα θνππφληα θαηλνηνκίαο δελ 

επδνθίκεζαλ. 

 Θεκαηηθφο έλαληη γεληθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ: ζηε ρψξα καο επηθξαηεί σο επί 

ην πιείζηνλ ν γεληθφο πξνζαλαηνιηζκφο φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηνδφηεζε. Οη 

ηνκεαθέο πνιηηηθέο πζηεξνχλ, κε εμαίξεζε ηελ παξνρή ρξεκαηνδφηεζεο 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ (π.ρ. αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πξάζηλε 

νηθνλνκία) θαη ηερλνινγηψλ πνπ ιακβάλνληαη σο εζληθέο πξνηεξαηφηεηεο. 

 Έκθαζε ζηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ: ζθφπηκε 

ζεσξήζεθε θαη ε εζηίαζε θαη ε πξνψζεζε ηεο Σερλνινγίαο Πιεξνθνξηψλ θαη 

Δπηθνηλσληψλ (ICT) γηα λα εληζρπζεί ε παξαγσγηθφηεηα ηεο ρψξαο. 

(Izsak et al., 2013) 
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4.2.2  Γείθηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα θαηά ηελ πεξίνδν 

ηεο θξίζεο 

 

Σν Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global 

Entrepreneurship Monitor, GEM) απνηειεί έλα απφ ηα ζπνπδαηφηεξα εξεπλεηηθά 

πξνγξάκκαηα πνπ πξνσζεί θαη αμηνινγεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηε ζρέζε ηεο κε 

ηελ αλάπηπμε κηαο ρψξαο παγθνζκίσο. ηελ Διιάδα, ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη 

Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (ΙΟΒΔ) απνηειεί ηνλ ειιεληθφ εηαίξν ηνπ GEM δηεμάγνληαο 

έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν νη νπνίεο εληάζζνληαη ζην αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ GEM. 

Ο βαζηθφηεξνο δείθηεο κέηξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ην GEM είλαη ν 

δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ, ν νπνίνο απαξηίδεηαη απφ ηνπο 

επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο θαη απφ ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. Μαδί κε ηελ 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (πνπ απαξηίδεηαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ηνπιάρηζηνλ ηξηάκηζη ρξφληα) ζπληζηνχλ ηε ζπλνιηθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα (ΙΟΒΔ, 2010). 

Σν 2008 νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο δελ είραλ 

γίλεη εκθαλείο ζηελ Διιάδα. Πξάγκαηη, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ εθηνμεχζεθε ζην 9,9% θαηλφκελν πξσηφγλσξν 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Καηά ζπλέπεηα, νη Έιιελεο ζηνλ απφερν ηεο έιεπζεο ηεο 

θξίζεο επέιεμαλ ηελ απηναπαζρφιεζε. Ωζηφζν, απηή ε επηινγή ζπλεζίδεηαη λα 

πηνζεηείηαη απφ ρψξεο ρακεινχ επηπέδνπ αλάπηπμεο. Παξάιιεια, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ζεκείσζε άλνδν, γεγνλφο πνπ απνδφζεθε ζην θφβν ηεο 

αβεβαηφηεηαο ησλ αηφκσλ γηα ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα, νη 

θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο θαηείραλ πην πεζηκηζηηθή αληίιεςε κε ηξεηο ζηνπο 

ηέζζεξηο λα δειψλνπλ πσο ζπγθξηηηθά κε ην 2008 ην 2009  ζα ήηαλ πην ξηςνθίλδπλε 

ε δεκηνπξγία κηαο επηρείξεζεο. Γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ, ε 

θαηάζηαζε ήηαλ δπζκελήο ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο (ΙΟΒΔ, 2010). 

Σν 2011, φηαλ πιένλ είρε εθδεισζεί έληνλα ε θξίζε ζηελ Διιάδα, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ αλήιζε ζην 8% θαηαιακβάλνληαο ηελ ηέηαξηε 

ζέζε κεηαμχ ησλ πινχζησλ ρσξψλ ηνπ πιαλήηε. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ε θξίζε 

πξνθάιεζε αχμεζε ηεο δηαθχκαλζεο θαζψο πξηλ απφ ηελ θξίζε ν δείθηεο θπκαηλφηαλ 

κεηαμχ ηνπ 6% - 8%. Απνθαιχπηεηαη έηζη, φηη νη Έιιελεο ζηξάθεθαλ γηα αθφκα κηα 
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θνξά ζηελ ίδξπζε κηθξψλ επηρεηξήζεσλ. Σαπηφρξνλα, ε θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεκείσζε ην πςειφηεξν πνζνζηφ παγθνζκίσο 15,8%. Ωο εθ 

ηνχηνπ, ν δείθηεο ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έθηαζε ην 23,4% έλα απφ ηα 

πςειφηεξα πνζνζηά ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο. Παξάιιεια φκσο, ε ρψξα καο 

ζεκείσζε θαη έλα απφ ηα πςειφηεξα πνζνζηά εγθαηάιεηςεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο αλεξρφκελν ζην 3%, δειψλνληαο σο θχξηα αηηία ηελ έιιεηςε 

θεξδνθνξίαο θαη φρη έιιεηςε ξεπζηφηεηαο φπσο ζα ήηαλ αλακελφκελν γηα κηα ρψξα 

ελ κέζσ θξίζεο. Δπηπξνζζέησο, ε θπξηαξρία ησλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηε ρψξα 

εμαθνινπζνχζε λα πθίζηαηαη θαηαγξάθνληαο έλα απφ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά 

δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Δπίζεο, ζε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο παξνπζίαζε θζίλνπζα πνξεία θαη εληζρχζεθε ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο. Δπηπιένλ, ε θξίζε πξνθάιεζε κηα πην ηζνκεξή 

θαηαλνκή ζηελ απαζρφιεζε αλδξψλ θαη γπλαηθψλ, κε ηηο γπλαίθεο λα βξίζθνληαη 

ζηελ έθηε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο, κε βαζηθφ θίλεηξν ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο. Σέινο, παξνπζηάζηεθε επηθξάηεζε ησλ λεφηεξσλ 

ειηθηψλ (35-44) ζε έλα λέν επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα. Ωζηφζν, γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζεκεηψζεθε δξακαηηθή αχμεζε ζρεηηθά κε ηηο 

δπζθνιίεο αλάπηπμεο κηαο λέαο επηρείξεζεο (ΙΟΒΔ 2013).  

Σν 2012, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ άγγημε ην 6,5%  ζε ζρέζε κε 

ην 8% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, κείσζε ε νπνία απνδφζεθε ζηελ χθεζε θαη ην 

δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα, θαηαηάζζνληαο έηζη ηελ Διιάδα ζηε 12
ε
 ζέζε κεηαμχ 

ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο. Αθφκε, πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ 

πξνεξρφηαλ απφ ην ειηθηαθφ θιηκάθην 25-34 εηψλ, πξάγκα ζεηηθφ, αλ θαη απνηεινχζε 

απφξξνηα ηεο κεγάιεο αλεξγίαο ζηνπο λένπο. Πξέπεη επίζεο λα ζρνιηαζηεί ην γεγνλφο 

πσο ζεκεηψζεθε κεγάιε αλνκνηνκνξθία κεηαμχ ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο (π.ρ. 

11,6% Κεληξηθή Μαθεδνλία – 1,7% ηεξεά Διιάδα). Παξάιιεια, ε θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα εμαθνινπζνχζε λα θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο. Άμην ιφγνπ είλαη ην γεγνλφο πσο ε ρψξα εμαθνινπζνχζε λα ζεσξείηαη 

νηθνλνκία κηθξνεπηρεηξεκαηηψλ. Έηζη, ε Διιάδα θαηείρε ηε δεχηεξε ζέζε ζηε 

ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα κε νμχκσξν ζηνηρείν βέβαηα ηελ επηθξάηεζε ηεο 

θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έλαληη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ. 

Όκσο, παξά ηελ θξίζε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα εμαθνινπζνχζε λα ζεσξείηαη θαιή 

επηινγή ζηαδηνδξνκίαο κε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζε 64,4%. ε φ, ηη αθνξά ηνπο 
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πξνζσπηθνχο παξάγνληεο, επηά ζηνπο δέθα δήισζαλ ην θφβν ηεο απνηπρίαο σο 

βαζηθή αηηία γηα ηε κε έλαξμε ελφο εγρεηξήκαηνο. Δπηπιένλ, νη πξνζδνθίεο ζρεηηθά 

κε ηε δηάζεζε εξγαζίαο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη πεξηνξηζκέλεο (ΙΟΒΔ, 2014). 

Σν 2013, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ζπλέρηζε λα θζίλεη 

αγγίδνληαο ην 5,2%. Ωζηφζν, παξφηη ην πνζνζηφ ηνπ θφβνπ ηεο απνηπρίαο ήηαλ ην 

πςειφηεξν αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο ε αληίιεςε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ ζεκείσλε αλνδηθή πνξεία. Σαπηφρξνλα, ε θαζηεξσκέλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαηήξεζε ηελ πξψηε ζέζε, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη ηε ρακειή 

επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή ηεο ρψξαο. Σν πνζνζηφ εγθαηάιεηςεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο απμήζεθε ειαθξψο απφ 4,6% ην 2012 ζε 4,8% ηνπνζεηψληαο ηελ 

Διιάδαο ζηελ πξψηε ζέζε δηαθνπήο-αλαζηνιήο δξαζηεξηφηεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

θαηλνηνκίαο. Σαπηφρξνλα, εμαθνινχζεζε λα ππεξηεξεί ε αλάγθε σο επηινγή έλαληη 

ηεο επθαηξίαο γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ μεθίλεκα. Ωζηφζν, ζεκεηψζεθε ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ θαηλνηνκηθφηεηαο (17,3%) ελ κέζσ θξίζεο, ην νπνίν ήηαλ αθφκε ρακειφ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ πξνθάιεζε ε δπλακηθή ηεο 

λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πην αλαιπηηθά, νη λένη ζηελ Διιάδα δηαζέηνπλ 

νμπδέξθεηα ζρεηηθά κε ηελ αλαθάιπςε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ θαη παξά ηελ 

αλεξγία ελεξγνπνηνχληαλ απφ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη φρη απφ αλάγθε (ΙΟΒΔ, 

2015). 

Σν 2014, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ έθηαζε ην 7,8% 

θαηαγξάθνληαο ην πςειφηεξν πνζνζηφ γηα ηα έηε 2003-2014. Η δηαθχκαλζε απηή 

απνδφζεθε ζηηο αληηθξνπφκελεο ηάζεηο κεηαμχ ηνπ έληνλνπ θφβνπ απνηπρίαο θαη ηεο 

ηαπηφρξνλεο ζηαδηαθήο αχμεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Οκνίσο κε ηα 

πξνεγνχκελα έηε, θίλεηξν επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο απνηέιεζε ε αλάγθε 

θαη φρη ε επθαηξία, θαηαιακβάλνληαο ζηελ θαηάηαμε ρσξψλ θαηλνηνκίαο ηελ πξψηε 

θαη ηελ ηειεπηαία ζέζε αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ην πνζνζηφ δηαθνπήο-αλαζηνιήο 

επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ κεηψζεθε ζην 2,8%, ζεκαηνδνηψληαο ηελ έλαξμε 

ζσξάθηζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απέλαληη ζηελ θξίζε. Αλαθνξηθά κε ηελ 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ν δείθηεο παξέκεηλε απφ ηνπο πςειφηεξνπο κε 

πνζνζηφ 12,8%, καξηπξψληαο ηελ ππεξνρή ησλ κηθξψλ (θπξίσο νηθνγελεηαθψλ) 

επηρεηξήζεσλ ε νπνία δελ απνδπλακψζεθε απφ ηελ χθεζε. Δλ ζπλερεία, παξφηη φιεο 

νη ρψξεο θαηλνηνκίαο θαηείραλ σο θίλεηξν επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηελ επθαηξία, ε 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, αλ θαη αξρηθά αθνινπζνχζε απηή ηελ ηάζε, 
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κεηαβιήζεθε κε ηελ έιεπζε ηεο θξίζεο. Σν 2014, παξαηεξήζεθε επίζεο ζεκαληηθή 

πηψζε ζην εηζφδεκα ησλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ, γεγνλφο πνπ δηθαηνινγείηαη 

απφ ηελ έιιεηςε θεξδνθνξίαο (ΙΟΒΔ 2016α). 

Σν 2015, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ κεηψζεθε ζην 6,7%. Η 

θαζηεξσκέλε επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ηελ άιιε, μεπέξαζε ην 13%, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ πξψηε ζέζε ζηελ Δπξψπε. Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ δηέθνςαλ-αλέζηεηιαλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα έθηαζαλ ην 3% πνιχ παξαπάλσ απφ ηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο (1,8%). Γηα κηα αθφκε θνξά, ζηα αξρηθά ζηάδηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο κε 22,3% θαηέιαβε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο (18,9%) ελψ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο κε 34,4% θαηέιαβε 

ρακειφηεξν πνζνζηφ απφ ηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο (52,2%). Όζνλ αθνξά ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, νη άηππνη επελδπηέο αλήιζαλ ζην 3,5% (4,3% ζηηο ρψξεο 

θαηλνηνκίαο). ε φ, ηη έρεη λα θάλεη κε ην θιαδηθφ πιαίζην, ην 2015 απμήζεθε 

δξακαηηθά ε ελαζρφιεζε ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα, ζεκεηψλνληαο ην πςειφηεξν 

πνζνζηφ (12%) ηεο Δπξψπεο, ελψ αθνινχζεζε ε κεηαπνίεζε κε 21,% μεπεξλψληαο 

απηφ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο (19,4%). Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε, ηα 

θεθάιαηα έθηαζαλ ηα 30.000 επξψ – ζρεδφλ δηπιάζηα απφ ην επξσπατθφ κέζν 

(16.400 επξψ) θαη πςειφηεξν αθφκα θαη απφ ηηο πινχζηεο ρψξεο (24.000 επξψ). 

Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο απνηέιεζαλ ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε (44% έλαληη 24% 

ζηελ Δπξψπε), ε νηθνγέλεηα (35% έλαληη 24% ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο). Ωζηφζν, νη 

λένη επηρεηξεκαηίεο αλαγθάζηεθαλ λα δηαζέζνπλ ηα ηξία ηέηαξηα απφ ηα ίδηα ηα 

θεθάιαηα (απνηακίεπζε, νηθνγέλεηα, θίινη) έλαληη φκσο αληίζηνηρνπ πεξίπνπ 

πνζνζηνχ κε ηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο (71%) (ΙΟΒΔ 2016β).  
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4.2.3 Αληίθηππνο ηεο θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα αλάινγα κε ην 

κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ 

 

Τπάξρεη δπζαλαινγία κεηαμχ ησλ κεγάισλ θαη ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε θξίζε ζε απηέο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

νη κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο επιήγεζαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ απφ ηηο 

κεγάιεο. Απηφ νθείιεηαη ζηα αδηάθνπα κέηξα ιηηφηεηαο γηα ηελ χθεζε θαη ζηηο 

αξλεηηθέο ηηκέο ηνπ ΑΔΠ θαηά ην δηάζηεκα 2008-2013. Η εθηεηακέλε χθεζε πνπ 

φμπλε ηελ αλεξγία ζηε ρψξα επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ηηο κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο θαιχπηνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

Διιάδα. Οη ηνκείο πνπ επεξεάζηεθαλ πεξηζζφηεξν ήηαλ νη θαηαζθεπέο θαη ε 

κεηαπνίεζε. ηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, ηφζν νη κεγάιεο φζν θαη νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο ζεκείσζαλ κεγάιε κείσζε ζηνλ αξηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, κε ηηο δεχηεξεο λα έρνπλ ηελ κεγαιχηεξε. Απηφ νθείιεηαη ζηελ 

εμάιεηςε κεγάισλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ε νπνία είρε σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ γηα ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ κηθξψλ 

(European Commission, 2013). 

Απφ ηελ άιιε, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηξάθεθαλ ζε έξγα γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηελ ελέξγεηα ή έξγα δηαρείξηζεο-αλαθχθισζεο απνβιήησλ, ζε αληίζεζε κε ηηο 

κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο απεπζχλνληαλ ζηελ ηδησηηθή αγνξά, ε 

νπνία ππνρψξεζε κεηά ην 2009. Παξφκνηα ζπξξίθλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο ζεκεηψζεθε θαη ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Ο αξλεηηθφο 

ξπζκφο αλάπηπμεο κπνξεί λα απνδνζεί ζηα κέηξα ιηηφηεηαο, θπξίσο ζηελ αχμεζε ησλ 

θφξσλ, θαζψο θαη ζε άιια κέηξα φπσο είλαη νη κεησκέλνη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο. Ωο 

εθ ηνχηνπ, νη επηρεηξήζεηο θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηε βαξηά θνξνινγία θαη 

άιιεο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο θαζψο επίζεο θαη ηε κείσζε ηεο αγνξαζηηθήο 

δχλακεο, θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο είλαη πην εχθνιν λα 

δηαρεηξηζηνχλ (European Commission, 2013). 

Απφξξνηα ηεο θξίζεο ήηαλ επίζεο κηα λέα κνξθή «αλαδηάξζξσζεο», θαηά ηελ 

νπνία 1.500-2.000 κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο κεηέθεξαλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπο ζε γεηηνληθέο ρψξεο (π.ρ. Κχπξνο, Σνπξθία, Ρνπκαλία) ζηνρεχνληαο ζηε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ζηελ αλίρλεπζε λέσλ αγνξψλ. Σέινο, ε ρξεκαηνδφηεζε 
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ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ πεξηνξίζηεθε αθελφο ιφγσ αδπλακίαο 

αληίζηαζεο νξηζκέλσλ κέζσλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ θξίζε θαη αθεηέξνπ ιφγσ ηεο 

κεησκέλεο πξφζβαζεο ζε δάλεηα θαη πηζηψζεηο (European Commission, 2013). 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Η θαηλνηνκία σο όρεκα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζε πεξηόδνπο 

θξίζεο 

5.1 Καηλνηνκία: ην κέζν αλάθακςεο από ηελ θξίζε 

 

Η θαηλνηνκία απνηειεί θαηλφκελν εγγελέο γηα ην αλζξψπηλν είδνο (Sanchez, 

2010 ;  Galindo & Mendez-Picazo, 2013). Απφ ηα αξραία ρξφληα, νη πνιίηεο 

πξνζπαζνχζαλ λα βξνπλ ηξφπνπο θαη κέζα ψζηε λα θάλνπλ επθνιφηεξε ηε δηαβίσζή 

ηνπο, ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ έξγσλ θαη ηε κεηαθνξά αηφκσλ θαη πξντφλησλ 

(Galindo & Mendez-Picazo, 2013). Δίλαη ηζηνξηθά απνδεδεηγκέλν ινηπφλ, φηη νη 

άλζξσπνη αλαδεηνχλ λένπο θαη πξσηφηππνπο ηξφπνπο γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο 

πξνθιήζεηο ηεο δσήο θαη λα εθκεηαιιεπηνχλ ηηο αλαδπφκελεο επθαηξίεο. Ωο εθ 

ηνχηνπ, πξνθιήζεθαλ ζεκαληηθέο επηζηεκνληθέο επαλαζηάζεηο (Sanchez, 2010). 

χκθσλα κε ηνλ Ali (2014) ε θαηλνηνκία έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηελ ηζηνξία 

ηεο νηθνλνκίαο. Δίλαη ν ζεκειησηήο ηεο νηθνλνκηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο θαη 

σο εθ ηνχηνπ ηεο αλζξψπηλεο επκάξεηαο. Δίλαη ππεχζπλε γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ βηνκεραληψλ. πλεπψο, απνηειεί απαξαίηεην 

εθφδην γηα ηελ επδσία (Ali, 2014).  

Όηαλ νη θιαζζηθνί νηθνλνκνιφγνη έθαλαλ ιφγν γηα ηε ζπκπεξηθνξά ζηελ 

αγνξά θαη γηα ηηο κεραληθέο εμειίμεηο, αλαθέξνληαλ παξάιιεια θαη ζηελ θαηλνηνκία, 

ππνζηεξίδνληαο φηη απνηειεί ζεκειηψδεο εξγαιείν γηα ηελ άλζεζε ησλ νηθνλνκηψλ. 

χκθσλα κε ηελ παξαδνζηαθή θηινινγία, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δίλεη ψζεζε ζηελ 

θαηλνηνκία θαη νη θαηλνηνκίεο δίλνπλ ψζεζε ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Βάζεη απηήο 

ηεο θπθιηθήο δηαδηθαζίαο, ππνζηεξίδεηαη αθφκε φηη ε επηηεπρζείζα νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ζα δψζεη κε ηε ζεηξά ηεο πεξηζζφηεξε ψζεζε ζηελ θαηλνηνκία θαη ε 

θαηλνηνκία ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οκνίσο, νη ζχγρξνλεο νηθνλνκηθέο αλαιχζεηο 

επηβεβαηψλνπλ ηελ αμία ηεο θαηλνηνκίαο, ε νπνία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ζην 

έπαθξν ηελ παγθνζκηνπνίεζε πνπ εμειίζζεηαη ζηε ζχγρξνλε επνρή θαη λα ζεκεηψζεη 

πςειά επίπεδα επηηπρίαο (Galindo & Mendez-Picazo, 2013).  

εκαληηθή πξνζζήθε ζηε ζρέζε θαηλνηνκίαο-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ην 

πξφηππν ηνπ Schumpeter, ν νπνίνο ηνλίδεη ην ξφιν ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ 
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επηρεηξεκαηηψλ. Σν πξφηππν απηφ πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο ηδέεο (φπσο αλαθέξνπλ 

νη Aghion & Akcigit, 2015): 

1. Η αέλαε αλάπηπμε είλαη απνηέιεζκα ηεο θαηλνηνκίαο 

2. Η θαηλνηνκία ππνβνεζά ην θξάηνο σο ζπλ-επελδπηήο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

γλψζεο 

3. «Γεκηνπξγηθή θαηαζηξνθή»: ζχκθσλα κε ηνλ Schumpeter (φπσο αλαθέξνπλ 

νη Pece Simona & Salisteanu, 2015) ε θαηλνηνκία κε ηελ έλλνηα ηεο 

«δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο» πξνβάιιεηαη σο ην κέζν πνπ αλαλεψλεη παιηέο 

πξαθηηθέο θαη ηερλνινγίεο, πξνθαιψληαο ζεηηθφ απνηέιεζκα ζηελ εμέιημε ηνπ 

θχθινπ εξγαζηψλ. 

χκθσλα κε ηνπο Hausman & Johnston, (2014) ε θαηλνηνκία ζπληειεί ζε κηα 

εχξσζηε νηθνλνκία κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Αξρηθά, δεκηνπξγεί ζέζεηο εξγαζίαο θαη 

κέζσ ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ ιακβάλνπλ νη εξγαδφκελνη θαηαλαιψλνπλ πξντφληα θαη 

εμνθινχλ ηνπο θφξνπο ηνπο, κε απνηέιεζκα λα εληζρχεηαη ε νηθνλνκία. 

Δπηπξνζζέησο, ηα θαηλνηφκα πξντφληα αθνπιίδνπλ ην θξάηνο κε εζληθή αζθάιεηα θαη 

βειηηψλνπλ ην επίπεδν δηαβίσζεο (Hausman & Johnston, 2014). Δηδηθφηεξα, νη ίδηνη 

κειέηεζαλ ηνλ αληίθηππν πνπ έρεη ε θαηλνηνκία ζηελ νηθνλνκία κηαο ρψξαο ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ππνγξακκίδνληαο ηα παξαθάησ: 

 Η θαηλνηνκία είλαη ππεχζπλε γηα ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο 

 Η θαηλνηνκία ζπκβάιιεη ζηελ θεξδνθνξία κέζσ απμεκέλσλ θαηαλαισηηθψλ 

δαπαλψλ θαη κεησκέλνπ αληαγσληζκνχ 

 Η αδηάζπαζηε θαηλνηνκία νδεγεί ζε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 Τπφ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ε θαηλνηνκία επσθειείηαη σο κέζν 

αλάθακςεο απφ ηνπο πθηζηάκελνπο παξάγνληεο 

(Hausman & Johnston, 2014) 

Οη Hasan θαη Tucci (2010) ζηελ αλαδήηεζε ηεο χπαξμεο ζχλδεζεο κεηαμχ ηεο 

θαηλνηνκίαο κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ιακβάλνληαο ππφςε παγθφζκηα ζηνηρεία 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε εθεπξεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζπλάδεη κε έλα ζεηηθφ νηθνλνκηθφ 

θιίκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ρψξεο νη νπνίεο θαηαρσξνχλ πεξηζζφηεξα δηπιψκαηα 

επξεζηηερλίαο ζεκεηψλνπλ θαη ηα πςειφηεξα πνζνζηά αλάπηπμεο (Hasan & Tucci, 

2010). χκθσλα κε ηνπο Pece, Simona θαη Salisteanu (2015) νη επελδχζεηο ζηελ 
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θαηλνηνκία, ηελ ηερλνινγία θαη ηελ Έξεπλα θαη ηελ Αλάπηπμε είλαη πξναπαηηνχκελα 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ηεο πξνφδνπ, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε 

άλζεζε ηεο νηθνλνκίαο. ε έξεπλα πνπ δηεμήγαγαλ, θαηέιεμαλ θαη απηνί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ππάξρεη ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ 

θαηλνηνκία (Pece, Simona & Salisteanu, 2015).  

χκθσλα κε ηνπο Pradhan, Arvin, Bahmani θαη Bennett (2017) ε θαηλνηνκία 

πξνθαιεί αχμεζε ηεο νξηαθήο παξαγσγηθφηεηαο, ε νπνία ζπληειεί ζην ξπζκφ 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Ύζηεξα απφ έξεπλα πνπ 

πξαγκαηνπνίεζαλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηαιήγνπλ ζην εμήο ζπκπέξαζκα: ε 

θαηλνηνκία ζπλδέεηαη καθξνπξφζεζκα κε ηελ θαηά θεθαιήλ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο, ηηο δαπάλεο θαηαλάισζεο ηνπ δεκνζίνπ, ην άλνηγκα ηνπ 

εκπνξίνπ, ηνλ αθαζάξηζην ζρεκαηηζκφ θεθαιαίνπ θαη ηελ Σερλνινγία Πιεξνθνξηψλ 

θαη Δπηθνηλσληψλ, παξάγνληεο νη νπνίνη ζπληεινχλ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Αθφκε, ε θαηλνηνκία θαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε έρνπλ ακθίδξνκε ζρέζε θαηά ηελ 

νπνία, ε ελίζρπζε ηεο κίαο έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ άιιε θαη νχησ θαζεμήο. 

Ωο εθ ηνχηνπ, εάλ εθαξκνζηνχλ πνιηηηθέο νη νπνίεο παξνηξχλνπλ είηε ηε κία είηε ηελ 

άιιε, ζα δεκηνπξγήζνπλ έλαλ απηφ-δηαησληδφκελν θχθιν επεκεξίαο γηα ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ (Pradhan, Arvin, Bahmani & Bennett, 2017). 

Καηά ην δηάζηεκα 2009-2014 φπσο αλαθέξνπλ νη Colino, Benito-Osorio, θαη 

Rueda Armengot (2014) ε αχμεζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ζηηο 

νηθνλνκίεο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο απνδίδεηαη ζηελ εμέιημε ηεο Παξαγσγηθφηεηαο 

πλνιηθνχ Παξάγνληα (Total Factor Productivity, TFP
8
) πνπ ζπλδέεηαη σο επί ην 

πιείζηνλ κε ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ ηερληθή πξφνδν. Αθφκε, αλαθέξνπλ πσο ε 

Ιζπαλία, ε Ιηαιία θαη ε Διιάδα επσθειήζεθαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ηερλνινγίαο 

πξνεξρφκελεο απφ ηηο πην θαηλνηφκεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Έηζη, νη ρψξεο πνπ 

ελζσκαηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ ηερλνινγηθή δηαδηθαζία θαη ηελ θαηλνηνκία 

ζηηο νηθνλνκηθέο πνιηηηθέο ηνπο πξνάγνπλ ηελ αλάπηπμε (Colino, Benito-Osorio & 

Rueda Armengot, 2014).  

                                                 
8
 Οξίδεηαη σο ην ηκήκα ηεο παξαγσγήο πνπ δελ εμεγείηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ εηζξνψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή. Η αμία ηνπ αληηπξνζσπεχεη πφζν απνηειεζκαηηθά θαη έληνλα 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη εηζξνέο ζηελ παξαγσγή. Πνιιέο κειέηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηνηρεία 

καθξννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ έρνπλ δείμεη φηη νη δηαθνξέο ζηα πξφηππα αλάπηπμεο ησλ ρσξψλ θαη ηα 

επίπεδα εηζνδήκαηνο ζπλδένληαη κε ηηο δηαθνξέο ζηα επίπεδα παξαγσγηθφηεηάο ηνπο (Şeker & Saliola, 

2018). 
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Δπηπξνζζέησο, νη Galindo θαη Mendez-Picazo (2013) επηβεβαηψλνπλ κεηά απφ 

έξεπλα φηη, ε θαηλνηνκία έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν ζηελ νηθνλνκηθή εμέιημε 

φζν θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Αθφκε, ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ 

επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο απνηειεί ην θνξέα πνπ εηζάγεη ηηο λέεο ηερλνινγίεο ζηελ 

επηρείξεζε. Αλαιπηηθφηεξα, ε θαηλνηνκία ραξίδεη ζηηο επηρεηξήζεηο απμεκέλα θέξδε 

θαη ζπλεπψο, νη επηρεηξεκαηίεο ελζαξξχλνληαη θαη εηζάγνπλ λέεο θαηλνηνκίεο 

απμάλνληαο έηζη ηε δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, έρνληαο σο επαθφινπζν ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο (Galindo & Mendez-Picazo, 2013). 

Οη νηθνλνκηθέο επηδηψμεηο ηφζν ησλ αηφκσλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

εληζρπζεί κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο κέζσ ηεο επέθηαζεο ηεο πξαγκαηνπνίεζεο 

ακνηβαίσλ επσθειψλ αληαιιαγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Η είζνδνο λέσλ 

θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ε δηεπθφιπλζε ηεο δηακεζνιάβεζεο βνεζνχλ ηελ 

επέθηαζε ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο, έηζη ε θαηλνηνκία πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή 

πξφνδν. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα πνπ νδεγεί ζηελ αλνηθνδφκεζε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ 

ζεζκψλ, κέζσλ, πξαθηηθψλ θαη αγνξψλ. Αθφκε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία 

πξνάγεη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ θαη ηελ παξαγσγηθή ηνπο εθκεηάιιεπζε. 

Δπίζεο, πξνάγεη ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε. πλεπψο, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηλνηνκία 

εληζρχεη ηε ρξεκαηνδφηεζε, κεηψλεη ην θφζηνο θεθαιαίνπ, νδεγεί ζε κεγαιχηεξε 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη παξέρεη νθέιε ηφζν γηα ηηο επελδχζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ 

φζν θαη γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ (Sanchez, 2010). 

Η θαηλνηνκία βειηηψλεη ηελ νηθνλνκία, πξνζθέξεη αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα θαη ζπκβάιιεη ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Οη θνηλσλίεο νη νπνίεο 

εθκεηαιιεχνληαη ηα πξνηθηζκέλα κε θαηλνηφκεο ηδέεο άηνκα θπξηαξρνχλ έλαληη 

απηψλ πνπ αθνινπζνχλ άιιεο ηαθηηθέο. Οη θνηλσλίεο απηέο νη νπνίεο αδπλαηνχλ λα 

θαιιηεξγήζνπλ θαη λα πξνβάιινπλ ηελ θαηλνηνκία βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ εζληθή 

ηνπο αζθάιεηα θαη ππνλνκεχνπλ ην επίπεδν δηαβίσζεο. Απφ απηφ γίλεηαη αληηιεπηφ 

φηη ε θαηλνηνκία δελ πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κφλν σο έλα ηερλνινγηθφ δήηεκα, 

αιιά σο θνηλσληθφο παξάγνληαο επκάξεηαο (Ali, 2014). 
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5.2 Δπηδηώμεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

Η επηηξνπή ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ ζπλέηαμε ην 2003 ζηηο Βξπμέιιεο 

ηελ Πξάζηλε Βίβιν γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε αλαθέξνληαο ηε 

ζεκαζία ψζεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Δπξψπε. Δηδηθφηεξα, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζηελ 

αλάπηπμε, απμάλεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα θαη ηελ 

αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, πξνζθέξεη επαγγεικαηηθή ηθαλνπνίεζε θαη 

απηνπξαγκάησζε ζηα άηνκα θαη πξνζθέξεη ζηελ θνηλσλία ηφζν ζε νηθνλνκηθά φζν 

θαη ζε θνηλσληθά δεηήκαηα. Ωζηφζν, νη επηρεηξεκαηίεο ζην εγρείξεκα ηεο 

δεκηνπξγίαο κηαο λέαο επηρείξεζεο ζπλαληνχλ εκπφδηα, φπσο είλαη ν ζχλζεηνο 

ραξαθηήξαο ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ – γξαθεηνθξαηία, ε έιιεηςε 

ρξεκαηνδφηεζεο, ν θφβνο πηψρεπζεο θαη απψιεηαο ηεο πξνζσπηθήο πεξηνπζίαο, ε 

αλεπαξθήο εθπξνζψπεζε νξηζκέλσλ νκάδσλ, ε θνξνινγία, ε έιιεηςε εηδηθνηήησλ 

θαζψο επίζεο θαη εηδηθψλ γλψζεσλ. Με ζηφρν ινηπφλ λα απνθεπρζνχλ απηνί νη 

θξαγκνί είλαη ζεκαληηθφο ν πξνζδηνξηζκφο κηαο πνιηηηθήο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε. Έηζη, ε Δ.Δ. έζεζε ηνπο εμήο ππιψλεο δξάζεο: 

1. Άξζε ησλ θξαγκψλ ζηε δεκηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο 

απφ ηηο θπβεξλήζεηο ησλ δεηθηψλ πνπ έρνπλ θαζνξηζηεί απφ ηελ Δ.Δ., ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνχ, ην πξνβάδηζκα ζηηο κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, ηε ζηήξημε ζηνπο δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαζίαο θαη νκάδσλ επηρεηξήζεσλ. 

2. Δμηζνξξφπεζε θηλδχλσλ θαη αληακνηβψλ ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

κέζσ ηεο επηβξάβεπζεο ηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηεο 

ειάθξπλζεο ζηε θνξνινγία θαη ηελ θαηάξγεζε νξηζκέλσλ θξαγκψλ ζε 

πεξίπησζε πηψρεπζεο. 

3. Πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ θνηλσλία κέζσ ηεο θαηάιιειεο 

εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ απφ ηνπο εθπαηδεπηέο ππνβνεζνχκελε απφ 

ελεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο κε ζηφρν αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη 

δεμηνηήησλ. 

(Πξάζηλε Βίβινο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξψπε, 2003) 
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Γηα ηελ ηξέρνπζα ρξνληθή πεξίνδν ε Δπξσπατθή Έλσζε ζηνρεχεη ζηελ 

ηφλσζε ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο. 

Αθφκε, δείρλεη ελδηαθέξνλ γηα ηελ αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηελ αλάθακςε ηεο 

νηθνλνκίαο, κέζσ ελφο ζεηηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ θιίκαηνο, δίλνληαο έκθαζε ζηηο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηε κεηαπνηεηηθή βηνκεραλία. Οη βαζηθέο γξακκέο ηεο Δ.Δ. 

πεξηιακβάλνπλ ηφζν ηελ ελίζρπζε ηεο βηνκεραληθήο αληαγσληζηηθφηεηαο φζν θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην κέζν 

πνπ ζα νδεγήζεη ζηελ αθκή ηεο νηθνλνκίαο ηεο Δπξψπεο. ην πιαίζην απηφ, ε Δ.Δ. 

ηνλίδεη ηελ ηδηαίηεξε επηξξνή πνπ αζθεί ε παγθνζκηνπνίεζε θαη ν απμαλφκελνο 

αληαγσληζκφο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο ζηελ νηθνλνκηθή επεκεξία ηεο 

Δ.Δ. θαη ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο θαη επηζεκαίλεη φηη νη νηθνλνκίεο εμαξηψληαη απφ ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ ηζρπξνπνίεζε ηεο βηνκεραλίαο θαη φρη κφλν απφ ηηο ππεξεζίεο θαη 

ηηο ηξάπεδεο. πλεπψο ε Δ.Δ. κέρξη ην 2020 επηζπκεί λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ηα 

παξαθάησ ζρεηηθά κε ηε βηνκεραλία θαη ηελ θαηλνηνκία (Δπξσπατθή Έλσζε, 2016α): 

 Να ελδπλακψζεη ηε βάζε ηεο βηνκεραλίαο θαη λα ζπκβάιιεη ζηε κεηαηξνπή 

ηεο ζε κηα νηθνλνκία ρακειψλ αλζξαθνχρσλ εθπνκπψλ 

 Να πξνάγεη ηελ θαηλνηνκία αλαπηχζζνληαο λέεο πεγέο ελίζρπζεο ηεο 

νηθνλνκίαο  

 Να εκςπρψζεη ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη λα πξνάγεη ην επηρεηξεκαηηθφ 

πλεχκα 

 Να εμαζθαιίζεη κηα αγνξά αγαζψλ ζε επίπεδν Δ.Δ. 

 Να απνηειέζεη αξσγφ ζηελ παξνπζία ηεο Δπξψπεο ζην δηάζηεκα 

(Δπξσπατθή Έλσζε, 2016α) 

Όζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαηαδεηθλχεη ηελ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο γηα ηελ νηθνλνκία θαη ηε 

δηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλήο αγνξάο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Δπξψπε κέρξη ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ 23 εθαηνκκχξηα κηθξέο 

επηρεηξήζεηο (ΜΜΔ) νη νπνίεο απαξηίδνπλ ην 99% ησλ επηρεηξήζεσλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο, ην 67% ησλ απαζρνινχκελσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαη ην 85% λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο. Λακβάλνληαο ππ‟ φςηλ ηα παξαπάλσ, ε Δ.Δ. επηζπκεί  λα εμαζθαιίζεη 

ζεηηθφ επηρεηξεκαηηθφ θιίκα κε ηελ δηάζεζε επθνιφηεξεο πξφζβαζεο ησλ κηθξψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ζηηο αγνξέο (Δπξσπατθή Έλσζε, 2016α). 
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Κεληξηθή ζέζε ζηελ πνιηηηθή απηή δηαδξακαηίδεη ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία, 

ε νπνία απνηειεί ηνλ ππξήλα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Δ.Δ. σο κέζν ελίζρπζεο ηεο 

αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Δηδηθφηεξα, ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ επηθξαηεί παξφηξπλζε ηεο επέλδπζεο ηνπ 3% ηνπ ΑΔΠ ζηελ Έξεπλα 

θαη Αλάπηπμε έσο ην 2020 (1% δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε, 2% ηδησηηθέο επελδχζεηο). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, αλακέλεηαη ην άλνηγκα 3,7 εθαηνκκπξίσλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ε ηαπηφρξνλε άλνδνο ηνπ ΑΔΠ ηεο Δ.Δ. θαηά 800 πεξίπνπ δηζεθαηνκκχξηα επξψ. 

Αθφκε, κέζσ ηεο ελέξγεηαο «Έλσζε ηεο Καηλνηνκίαο» ε Δ.Δ. απνζθνπεί ζηε 

ζπλεξγαζία κε ηξίηεο ρψξεο, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε κεηδφλσλ ζεκάησλ ηεο 

επνρήο (π.ρ. ελέξγεηα, επηζηηηζηηθή αζθάιεηα, θιηκαηηθή αιιαγή, γήξαλζε ηνπ 

πιεζπζκνχ). Γηα λα θαηαζηεί δπλαηφ απηφ, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε παξέκβαζε ηνπ 

δεκνζίνπ ψζηε λα θαηαζηείιεη ηνπο θξαγκνχο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

θαηλνηνκηψλ (π.ρ. έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, έιιεηςε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

αγνξψλ, ζπγθξαηεκέλνο αξηζκφο δεκφζησλ δηαγσληζκψλ θαηλνηνκίαο, ρξνλνηξηβή 

ζηελ θαζηέξσζε πξνηχπσλ) (Δπξσπατθή Έλσζε, 2016β). 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ Δ.Δ. ζεζπίζηεθε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 

2014, ην λέν 7εηέο πξφγξακκα έξεπλαο «Οξίδνληαο 2020», θαηά ην νπνίν πεξίπνπ 80 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ πξνεξρφκελα απφ ηνπο πφξνπο ηεο Δ.Δ. ζα είλαη δηαζέζηκα 

κέρξη ην 2020 εθηφο απφ ηηο ηδησηηθέο θαη εζληθέο δεκφζηεο επελδχζεηο πνπ ζα 

πξνζειθχζεη ην πνζφ απηφ. Η πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνυπνζέηεη ην 

ζπληνληζκφ φισλ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ δηαηίζεληαη πξνο φθεινο ηεο έξεπλαο 

θαη ηεο θαηλνηνκίαο. Σν πξφγξακκα απνζθνπεί ζηα παξαθάησ (Δπξσπατθή Έλσζε, 

2016β): 

 ηελ ηφλσζε ηεο ζέζεο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα 

 ηελ ηφλσζε ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ βηνκεραληθνχ θιάδνπ 

 ηελ επίιπζε θαίξησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ 

 ηε δπλαηφηεηα κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ηερλνινγηθψλ επξεκάησλ ζε 

εκπνξεχζηκα πξντφληα 

 ηελ πξνζέγγηζε ηξίησλ ρσξψλ θαη θνξέσλ σο κέζν ελδπλάκσζεο ηεο 

δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο πνπ ζα επλνήζεη ηεο έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία 

 ηε δηεχξπλζε ηνπ Δπξσπατθνχ Υψξνπ Έξεπλαο 

(Δπξσπατθή Έλσζε, 2016β)  
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5.3 Γξάζεηο ηεο Διιάδαο γηα ηελ θαηλνηνκία 

 

ηελ Διιάδα έρεη δεκηνπξγεζεί πιεζψξα θξαηηθψλ κεραληζκψλ νη νπνίνη 

πξννξίδνληαη γηα ηελ αλάδεημε ηεο θαηλνηνκίαο σο επηρεηξεκαηηθφ φπιν πνπ ζα θέξεη 

νηθνλνκηθή άλζεζε. Η αλάγθε απηή θαηέζηε αθφκα κεγαιχηεξε χζηεξα απφ ηελ 

έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. ηε ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη νξηζκέλεο απφ ηηο 

δξάζεηο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο θαζψο επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο.  

Σν θαινθαίξη ηνπ 2009, ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο εηζήγαγε ηελ πξσηνβνπιία 

γηα ηελ «αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ πάξθσλ» ε νπνία ζηφρεπε ζην λα δψζεη ψζεζε 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία. χκθσλα κε ηε λέα πξσηνβνπιία, ηα 

πάξθα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηιακβάλνπλ επηρεηξήζεηο φρη κφλν απφ ηε κεηαπνίεζε 

αιιά θαη απφ άιινπο ηνκείο (εκπφξην, ππεξεζίεο) κε παξάιιειε κείσζε ησλ 

εγθξίζεσλ απφ 18 ζε 4, κεησκέλε θνξνινγία, ρξεκαηνδφηεζε, θαζψο επίζεο θαη ηε 

δπλαηφηεηα κεηαθνξάο εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ ζηα πάξθα (Piperopoulos & 

Piperopoulos, 2010).  

Σν Διιεληθφ Ίδξπκα Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΛΙΓΔΚ) είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ αλάδεημε ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Διιάδα, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ειεχζεξεο έξεπλαο, απηήο δειαδή πνπ πεγάδεη 

απφ ηελ επηζηεκνληθή πεξηέξγεηα ρσξίο πεξηνξηζκνχο, κε θαηεπζπληήξηα γξακκή ηελ 

επηζηεκνληθή πνηφηεηα θαη αξηζηεία. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ήηαλ ν πεξηνξηζκφο 

ηεο δηαζπνξάο ησλ επηζηεκνληθψλ κπαιψλ ζην εμσηεξηθφ. Γξάζεηο ηνπ ΔΛΙΓΔΚ: 

 Υνξήγεζε ππνηξνθηψλ γηα ηελ επηηέιεζε δηδαθηνξηθψλ δηαηξηβψλ θαη 

κεηαδηδαθηνξηθψλ κειεηψλ 

 Υξεκαηνδφηεζε εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ πςειήο πνηφηεηαο 

 Υξεκαηνδφηεζε γηα ηελ απφθηεζε εμνπιηζκνχ εξεπλψλ 

 Γηεπθφιπλζε πξφζβαζεο ζηε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ηα Σ.Δ.Ι. 

θαη ηνπο εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο 

 Δπηδνθηκαζία ηεο δεκηνπξγίαο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ εξεπλψλ 

(elidek.gr) 
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Η Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) είλαη κηα δεκφζηα 

ππεξεζία ε νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηνλ ζπληνληζκφ ηεο 

πινπνίεζεο ηεο πνιηηηθήο έξεπλαο, ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο. 

Μέζσ ηεο δηεμαγσγήο αληαγσληζηηθψλ εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ κε εζηίαζε ζηελ 

νηθνλνκηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ζηελ θνηλσληθά δίθαηε θαηαλνκή ηνπ πξντφληνο 

πξνάγεη ηηο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. ηφρνη ηεο είλαη: 

 Αλάπηπμε θαζνιηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ ηερλνινγία, ηελ έξεπλα θαη ηελ 

θαηλνηνκία 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο έξεπλαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αλεξγίαο, ηελ ψζεζε 

πξνο ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θαηαζηνιή ηεο δηαζπνξάο  

 Πξνψζεζε ηερλνινγηψλ θαηλνηνκίαο  

 Πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο Έιιελεο πνιίηεο 

 Δπίβιεςε θαη ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνξέσλ έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

 Πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο 

 Αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ θαηλνηνκίαο θαη 

έξεπλαο θαη ε αλαδηάξζξσζή ηνπο 

(gsrt.gr (α)) 

Γηα ην δηάζηεκα 2014-2020 ε ΓΓΔΣ ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο έξεπλαο 

ηεο ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο θαηλνηνκίαο έρεη αλαιάβεη:  

 Σε ηξαηεγηθή Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο γηα ηελ Έμππλε Δμεηδίθεπζε ε 

νπνία είλαη ππεχζπλε γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αλάδεημε ηνκέσλ ζηνπο 

νπνίνπο ε Διιάδα κπνξεί λα αλαπηχμεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηφζν ζε 

εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν 

 Σε δεκηνπξγία Οδηθνχ Υάξηε γηα ηηο εξεπλεηηθέο ππνδνκέο πνπ ζα πξνβάιεη 

ηελ αλάγθε γηα επέλδπζε ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο 

 Σνλ έιεγρν θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ παξαπάλσ 

(gsrt.gr (β)) 

χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Παηδείαο Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ ν ηνκέαο 

Έξεπλαο θαη Καηλνηνκίαο (Δ&Κ) ηδξχζεθε σο ζπκπιεξσκαηηθφ κέξνο ηεο Γεληθήο 

Γξακκαηείαο Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο (ΓΓΔΣ) θαη ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ζηηο 21 
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Μαξηίνπ ηνπ 2015 ζηνρεχνληαο ζηελ αλαβάζκηζε ηεο έξεπλαο ζηελ Διιάδα. Βαζηθέο 

επηδηψμεηο ηνπ ηνκέα: 

 Δλίζρπζε ηεο παηδείαο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ δηακέζνπ ηεο παξαγσγήο λέαο 

γλψζεο πνπ πεγάδεη απφ ηελ έξεπλα 

 Αξηζηεία θαη επηζηεκνληθή έξεπλα πςειήο πνηφηεηαο 

 Δθκεηάιιεπζε ηεο θαηλνηνκίαο πνπ πεγάδεη απφ ηελ έξεπλα θαη αλάπηπμή ηεο 

σο ζεκέιην αληηκεηψπηζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο θξίζεο 

(Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (α)) 

ην πιαίζην ηνπ ηνκέα Δ&Κ αλαπηχρζεθαλ πξνγξάκκαηα φπσο είλαη ε 

Αξηζηεία θαη ν «Θαιήο». Η Αξηζηεία αλαδεηθλχεη δξάζεηο απφ φινπο ηνπο θιάδνπο 

ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο θαη αθνξά ζηα κέιε ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο 

θαη ζηνπο εξεπλεηέο νη νπνίνη έρνπλ λα παξνπζηάζνπλ έλα λέν, πξσηνπφξν θαη 

θαηλνηφκν επίηεπγκα (Τπνπξγείν Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (β)). Ο 

«Θαιήο» απνηειεί πξφγξακκα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηεπηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη 

θαηλνηνκίαο πνπ ζηνρεχεη ζηελ επηζηεκνληθή πξφνδν, ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή 

αλάπηπμε θαζψο επίζεο θαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ 

νκάδσλ νη νπνίεο ζα εληζρχζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο ρψξαο (Τπνπξγείν 

Παηδείαο, Έξεπλαο θαη Θξεζθεπκάησλ (γ)). 

Σν Δζληθφ Κέληξν Έξεπλαο Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Δ.Κ.Δ.Φ.Δ.) «Γεκφθξηηνο» 

είλαη εξεπλεηηθφ θέληξν γηα ηελ Δπηζηεκνληθή Αξηζηεία θαη ηηο Καηλνηνκηθέο Ιδέεο 

ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Σν θέληξν είλαη ππεχζπλν γηα ηε 

δηεμαγσγή έξεπλαο πςειήο πνηφηεηαο, ηε δηάρπζε ηεο θαηλνηνκίαο ζηνπο Έιιελεο 

πνιίηεο, ηελ εθπαίδεπζε λέσλ επηζηεκφλσλ, ηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε εξεπλεηηθά θέληξα εληφο θαη εθηφο ζπλφξσλ (demokritos.gr). 

χκθσλα κε ηε Γεληθή Γξακκαηεία Έξεπλαο θαη Σερλνινγίαο είλαη πςειή ε 

ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζην πξφγξακκα «Οξίδνληαο 2020» ηεο Δ.Δ. γηα ηελ Έξεπλα 

& Καηλνηνκία. Δηδηθφηεξα, ε ρψξα έρεη θαηαγξάςεη 1.071 ζπκκεηνρέο ειιεληθψλ 

θνξέσλ ζε 652 έξγα, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή χςνπο 328,4 

εθαηνκκπξίσλ επξψ, θαηαιακβάλνληαο ηελ εληεθάηε ζέζε αλάκεζα ζηα 28 θξάηε 

κέιε. Οη ειιεληθνί θνξείο κεηείραλ πεξηζζφηεξν ζε πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαλ κε 

ηηο θνηλσληθέο πξνθιήζεηο, ηελ πγεία, ηελ αζθάιεηα, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ελέξγεηα 
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θαη ηνλ ηνκέα ησλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληψλ (ν νπνίνο είρε ηελ 

πςειφηεξε ρξεκαηνδφηεζε, 65,1 εθαη. Δπξψ) (gsrt.gr (γ)). 

ην πιαίζην ελίζρπζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ην ΔΠΑ εηζήγαγε, κεηαμχ 

άιισλ, ην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Αληαγσληζηηθφηεηα, Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη 

Καηλνηνκία» (ΔΠΑλΔΚ) γηα ην δηάζηεκα 2014-2020 κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 

4,67 δηζεθαηνκκχξηα επξψ δεκφζηαο δαπάλεο. Κεληξηθφ άμνλα ηνπ πξνγξάκκαηνο 

απνηειεί ε δεκηνπξγία ελφο λένπ κνληέινπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα βαζίδεηαη 

ζηελ θαηλνηνκία θαη ζα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. Σν 

λέν απηφ κνληέιν επηθεληξψλεηαη ζηελ αλάδεημε ησλ ηνκέσλ ηνπ ηνπξηζκνχ, ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο & επηθνηλσληψλ, ηεο ελέξγεηαο, ηνπ πεξηβάιινληνο, ηεο 

πγείαο θαη βηνκεραλίαο θαξκάθσλ, ηεο αγξνδηαηξνθήο θ.ά. Αθφκε, ζπκβάιιεη ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Έμππλεο Δμεηδίθεπζεο. Άμνλεο δξάζεηο: 

 Αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε πξνηεξαηφηεηα αλά ηνκέα 

 Δγθιηκαηηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο λέεο πνιηηηθέο 

αλάπηπμεο 

 Γεκηνπξγία κεραληζκψλ πνπ ζα εληζρχνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(antagonistikotita.gr) 

Η ειιεληθή θπβέξλεζε ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

Αληαγσληζηηθφηεηαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Καηλνηνκίαο (ΔΠΑλΔΚ) ζρεδίαζε ην 

πξφγξακκα «Νέα Καηλνηφκνο Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» ην 2011 ην νπνίν δηεμήρζε ππφ 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο. ηφρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε ελίζρπζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θαηλνηφκνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κέζσ 

ηεο αλαβάζκηζεο ηεο παξαγσγηθήο δνκήο, πξνζαλαηνιίδνληαο ηε ρψξα πξνο αγαζά 

θαη ππεξεζίεο πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο ελζσκαηψλνληαο ηαπηφρξνλα ηα ζηνηρεία 

ηεο γλψζεο, ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο. Σν 

πξφγξακκα εμαζθάιηδε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππφ ηε κνξθή επηρνξεγήζεσλ-

επηδνηήζεσλ ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη θαινχληαλ λα κεηαηξέςνπλ κηα 

θαηλνηφκν ηδέα ή κηα ηερλνγλσζία ζε κηα εκπνξεπκαηνπνηεκέλε θαηλνηνκία. Αθφκε, 

εληζρχζεθαλ νηθνλνκηθά κηθξέο θαη πνιχ κηθξέο επηρεηξήζεηο κε έσο θαη πέληε 

εγθεθξηκέλεο νηθνλνκηθέο θαη ινγηζηηθέο πεξηφδνπο, νη νπνίεο θιήζεθαλ λα 

εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ θαηλνηφκεο ηδέεο κε λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 
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κεηαβάιινληαο θαη βειηηψλνληαο ηφζν ηα πξντφληα ηνπο φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαγσγήο θαη δηαλνκήο  (Markatou, 2015). 

Παξά ην δπζκελέο νηθνλνκηθφ θιίκα ηεο ρψξαο, ην πξφγξακκα είρε απήρεζε 

ζηηο επηρεηξήζεηο. Δηδηθφηεξα, ππνβιήζεθαλ 1.170 επελδπηηθά ζρέδηα ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 192.883.431 επξψ, πνπ αληηζηνηρνχζαλ ζε 115.730.058 επξψ 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, απφ ηα νπνία ρξεκαηνδνηήζεθαλ ηα 439 κε ζπλνιηθφ 

πξνυπνινγηζκφ 63.135.109,78 επξψ, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε 37.881.065,87 επξψ 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο, (δεκηνπξγψληαο αλάγθε γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ 30 ζε 

37,9 εθαηνκκχξηα επξψ). Απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο, νη πεξηζζφηεξεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηνλ ηνκέα ηεο πιεξνθνξηθήο θαη αθνινπζνχζε ν ηνκέαο ηεο 

κεηαπνίεζεο. Σα πεξηζζφηεξα έξγα πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ επηρεηξήζεηο ζηελ 

Αηηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Αζήλα, ε νπνία επιήγε θαη βαζχηεξα απφ ηελ θξίζε. 

ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ ε Κεληξηθή Μαθεδνλία, ε Κξήηε, ε Πεινπφλλεζνο θαη ε 

Γπηηθή Διιάδα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη, νη επηρεηξήζεηο δε ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

ηξάπεδεο σο βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ ακνηβαία 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ζην ξίζθν επηηπρίαο ησλ ηδεψλ, ζηελ έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη 

ζηελ θαηνρή ηδησηηθψλ πφξσλ. Δπηπξνζζέησο, ε θεξδνθνξία απνηέιεζε ην βαζηθφ 

θίλεηξν ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ. Αθφκε, ε έξεπλα έδεημε φηη απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο ην έλα ηξίην αληηιακβάλεηαη ηε ζεκαζία ηεο θαηνρχξσζεο ησλ 

δηθαησκάησλ πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο. πλνιηθά, ην πξφγξακκα είρε επηηπρία, 

σζηφζν παξακέλεη ην εξψηεκα πψο κηα ρψξα κε ειάρηζηνπο ή θαη θαζφινπ πφξνπο 

κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία (Markatou, 2015). 

χκθσλα κε ην Δζληθφ Κέληξν Καηλνηνκίαο, νη δαπάλεο γηα ηελ Έξεπλα & 

Αλάπηπμε γηα ην 2016 αλήιζαλ ζηα 1.733,1 εθ. επξψ. Οκνίσο, ην πνζνζηφ ησλ 

δαπαλψλ γηα ηελ Έξεπλα & Αλάπηπμε ζπλέρηζε λα ζεκεηψλεη ηελ αλνδηθή ηνπ 

πνξεία, κε ηνλ δείθηε «Έληαζε Δ&Α» λα θηάλεη ην 0,99% επί ηνπ ΑΔΠ. Σα 

παξαπάλσ ζηνηρεία γίλνληαη αληηιεπηά ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί (ΔΚΣ,2017). 
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Γηάγξακκα 1: Γαπάλεο Δ&Α θαη Έληαζε Δ&Α 2011 – 2016  

(ΔΚΣ, 2017) 

Η κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη νη ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ επαξθνχλ γηα λα 

αλαθάκςεη νηθνλνκηθά ε ρψξα. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα βηνκεραληθή δνκή θαη 

έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα θαηλνηνκίαο. Γηαθνξεηηθά, ε νηθνλνκία ζα ζπλερίζεη λα 

εμαξηάηαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ ππνβνεζνχκελε απφ ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ, ζηνηρεία 

πνπ δελ είλαη αξθεηά γηα λα ηνλψζνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο. Η ησξηλή 

θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο δηαζέηεη ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νηθνλνκία 

βαζηδφκελε ζηελ θαηλνηνκία. Η ρψξα βξίζθεηαη ρακειά ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ 

Δ&Α ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. θαη ε ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία 

είλαη θησρή. Αθφκε, εθιείπεη ε νηθνλνκηθή βάζε ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επελδχζεσλ 

θαηλνηνκίαο. Σν θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ θαηλνηνκία θαζίζηαηαη άθξσο 

δπζπξφζηην γηα ηνπο έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ιφγσ ησλ πςειψλ θφξσλ, ησλ 

θαλνληζκψλ εηζφδνπ θαη ηελ απφθηεζε αδεηψλ πνπ ηνπο απνηξέπεη λα επελδχζνπλ 

ζηελ θαηλνηνκία. Αθφκε, εθιείπεη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ θαη ε 

κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ θέληξσλ, έηζη ην θαζέλα απφ απηά 

ιεηηνπξγεί κεκνλσκέλα (Herrmann & Kritikos, 2013). 

Η ρψξα φκσο δηαζέηεη θαη θάπνηα πιενλεθηήκαηα. Μεηαμχ απηψλ είλαη ε 

χπαξμε ελφο κηθξνχ αξηζκνχ εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ πνπ δηεμάγνπλ ζεκαληηθέο 
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έξεπλεο, ν πιεζπζκφο ησλ Διιήλσλ πνπ ιακβάλνπλ ππνηξνθίεο απφ ην Δπξσπατθφ 

πκβνχιην Δξεπλψλ (ERC), νη νπνίνη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ηδξχκαηα πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο Διιάδαο. Βάζεη απηνχ, δηαπηζηψλεηαη πσο ε Διιάδα απνηειεί ην 

κνλαδηθφ θξάηνο πνπ «εμάγεη» πεξηζζφηεξνπο επηζηήκνλεο απφ απηνχο πνπ δηαηεξεί 

εληφο ζπλφξσλ. Δάλ γηλφηαλ εθηθηφ γηα ηε ρψξα λα θξαηήζεη θαη λα απαζρνιήζεη 

απηά ηα άηνκα, ε ρψξα ζα κεηαηξεπφηαλ εχθνια ζε νηθνλνκία θαηλνηνκίαο. Έλα 

αθφκε πξνζφλ ηεο ρψξαο είλαη ε χπαξμε κηαο βάζεο γηα ηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ 

πξνγξακκάησλ θαη έλαο κηθξφο αξηζκφο θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παξά ην δπζκελέο θιίκα ηεο χθεζεο. Σέηαξην θαη 

ζεκαληηθφηεξν πιενλέθηεκα ηεο ρψξαο είλαη ε ειθπζηηθφηεηα ηεο ρψξαο γηα ην 

θιίκα θαη ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο, ζηνηρεία ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληηγξαθνχλ ή 

λα αλαπηπρζνχλ απφ άιιεο ρψξεο (Herrmann & Kritikos, 2013). 

Η Διιάδα κπνξεί λα αθνινπζήζεη δχν πηζαλά ζελάξηα: ην πξψην είλαη λα 

εθκεηαιιεπηεί ηελ ειθπζηηθφηεηά ηεο εζηηάδνληαο απνθιεηζηηθά θαη κφλν ζηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ην δεχηεξν είλαη λα εθκεηαιιεπηεί ηα ζηνηρεία πνπ ηελ θάλνπλ 

ειθπζηηθή σο ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ γηα λα πξνζεγγίζεη άηνκα κε ηαιέλην θαη 

δεμηφηεηεο απφ φιν ηνλ θφζκν. Σν Οξιάλην ηεο Φιφξηληα βαζίδεηαη ζην πξψην 

ζελάξην θαη απνηειεί ηνπξηζηηθφ καγλήηε. Αληηζέησο, ην αλ Υνζέ ε «πξσηεχνπζα 

ηεο ίιηθνλ Βάιετ» βαζίδεηαη ζην δεχηεξν ζελάξην θαη απνηειεί πξννξηζκφ φπνπ 

ιακβάλνπλ ρψξα ζεζκνί αλψηεξεο εθπαίδεπζεο θαη έξεπλαο παγθνζκίσο. 

πγθξίλνληαο απηέο ηηο δχν πεξηνρέο, δηαπηζηψλεηαη φηη ππάξρεη ηεξάζηηα απφθιηζε 

ζηνλ πινχην κε ην κέζν φξν ησλ ηηκψλ ησλ αθηλήησλ ηνπ αλ Υνζέ λα είλαη 

κεγαιχηεξνο πεξηζζφηεξν απφ δχν θνξέο ζε ζρέζε κε ηνπ Οξιάλην πξηλ απφ ηελ 

θξίζε θαη ηέζζεξηο θνξέο κεγαιχηεξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο (Herrmann & 

Kritikos, 2013). 

 Σν πξψην ζελάξην ζα ραξίζεη ζηελ Διιάδα βξαρππξφζεζκα νθέιε, σζηφζν ν 

καθξνπξφζεζκνο αληίθηππνο ζηελ νηθνλνκία ζα είλαη πεξηνξηζκέλνο. Ο 

ηνπξηζκφο κπνξεί λα εμαζθαιίζεη βξαρππξφζεζκα έζνδα ζηηο πσιήζεηο γεο 

θαηά κήθνο ηεο αθηνγξακκήο θαη κηθξά καθξνπξφζεζκα νθέιε ζηνλ θιάδν 

ησλ ππεξεζηψλ θαζψο ηα αθίλεηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δηαηεξνχληαη θαη νη 

ηνπξίζηεο θηινμελνχληαη. Αθφκε, πεξηιακβάλεη ηελ θαηάηαμε ηεο ρψξαο ζηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηνπ εηζνδήκαηνο επξσπατθά.   
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 Σν δεχηεξν ζελάξην ζα ρξεηαζηεί πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα παξάγεη 

απνδφζεηο, αιιά νη απνδφζεηο απηέο ζα απμεζνχλ καθξνπξφζεζκα. Θα ηεο 

εμαζθαιίζεη ηε κεηαηξνπή ηεο ζε κηα ρψξα παξαγσγήο ηερλνινγηθψλ 

θαηλνηνκηψλ πνπ ζα δεκηνπξγνχλ πξνζηηζέκελε αμία ζε βηνκεραλίεο πςειήο 

ηερλνινγίαο θαη βηνκεραλίεο έληαζεο γλψζεο, θαζηζηψληαο ηελ Διιάδα ζε 

κηα πξσηνπνξηαθή νηθνλνκία θαηλνηνκίαο.  

(Herrmann & Kritikos, 2013) 

Σν πξψην ζελάξην ίζσο είλαη πην απνδνηηθφ γηα ηα ειιεληθά λεζηά, ελψ ην 

δεχηεξν γηα ην ζηεξεφ ηκήκα ηεο Διιάδαο θαη ηα κεγάια λεζηά. Δηδηθφηεξα, ε Αζήλα 

θαη άιιεο ειιεληθέο πφιεηο ζα κεηαηξαπνχλ ζε πεξηνρέο πςειψλ ηηκψλ ησλ 

αθηλήησλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζα εληζρπζνχλ νη θνξνινγηθέο εηζπξάμεηο απφ ηηο θαιά 

ακεηβφκελεο ζέζεηο εξγαζίαο ησλ λέσλ βηνκεραληψλ. Σν παξάδεηγκα ηνπ αλ Υνζέ 

δελ ζα βειηηψζεη άκεζα ηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο, σζηφζν αλ ηεζεί ζε εθαξκνγή 

θαη γίλεη ζσζηή εθκεηάιιεπζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ κπνξεί λα 

θαηαζηήζεη ηε ρψξα σο έλαλ απφ ηνπο εγέηεο θαηλνηνκίαο ζηελ Δπξψπε (Herrmann 

& Kritikos, 2013). 

Δάλ νη ειιεληθέο αξρέο εθκεηαιιεπηνχλ ην πξνλφκην ηεο γεο θαη ηεο 

πνηφηεηαο δσήο ε νηθνλνκία ζα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε. Λφγσ ηεο χπαξμεο 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ δελ απαηηείηαη ε νηθνδφκεζε ελφο ζπζηήκαηνο θαηλνηνκίαο 

απφ ην κεδέλ θαη ε ρψξα κπνξεί λα βαζηζηεί ζε απηά θαζψο επίζεο θαη ζηνπο 

επηρεηξεκαηίεο πνπ είλαη πξφζπκνη λα επελδχζνπλ ζε θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο. Με 

ηελ παξνρή πςειήο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο, ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο έξεπλαο, 

ηελ πξνζηαζία ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηνλ εμνξζνινγηζκφ ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο νη Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο ζα ελζαξξπλζνχλ θαη ζα εηζάγνπλ 

εκπνξεχζηκα πξντφληα θαη ππεξεζίεο εληφο ζπλφξσλ αληί ζε άιιεο ρψξεο. εκαληηθφ 

θνκκάηη απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο είλαη ε ππνζηήξημε απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηνπο 

επελδπηέο θαη ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. Γηα λα θαηαζηεί απηφ δπλαηφ πξνηείλεηαη έλα 

ζρέδην πνιηηηθήο 10 ζεκείσλ (Herrmann & Kritikos, 2013): 

1. Ίδξπζε εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη παλεπηζηεκίσλ πςειήο πνηφηεηαο θαη 

αλάπηπμε ησλ πθηζηάκελσλ 

2. Παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ παξακνλή ησλ εξεπλεηψλ ζηε ρψξα 

3. Γεκηνπξγία εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ θαη δηθηχσλ βάζεη εμεηδίθεπζεο 
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4. Πξφζβαζε ζε θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ γηα λενζχζηαηεο 

επηρεηξήζεηο 

5. Αλακφξθσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ελίζρπζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο 

6. Βειηίσζε ησλ θαλνληζκψλ γηα ηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο 

7. Κσδηθνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο 

8. Βειηίσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Καιιηθξάηε 

9. Δπηρνξεγήζεηο λενεηζεξρφκελσλ επηρεηξήζεσλ 

10. Αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηνπο Έιιελεο επηζηήκνλεο ηεο Γηαζπνξάο 

 (Herrmann & Kritikos, 2013) 
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πκπεξάζκαηα 
 

ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο δηαπηζηψζεθε φηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε πνπ 

μέζπαζε ην 2008 είρε ζνβαξέο επηπηψζεηο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Οη ρψξεο 

πνπ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ θξίζε θιήζεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ έιιεηςε 

ξεπζηφηεηαο, κείσζε ζηε δήηεζε, πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε, πςειή θνξνινγία 

θαη αβεβαηφηεηα ζεκεηψλνληαο κεησκέλεο επηδφζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηλνηνκηθή θαη 

ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Οη ρψξεο πνπ δελ επεξεάζηεθαλ απφ ηελ 

χθεζε θαηείραλ δπλακηθή ζηνλ ηνκέα ηεο Δ&Α θαη θαηλνηνκψληαο ελίζρπζαλ ηελ 

νηθνλνκία ηνπο. 

Καηφπηλ, αλαδείρηεθε ε ζεηηθή αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηεο θαηλνηνκίαο θαη 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πξάγκαηη, φηαλ ε θαηλνηνκία πηνζεηείηαη σο ζηξαηεγηθή 

πνιηηηθήο ελφο νξγαληζκνχ ζπκβάιεη ζηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο, ζηελ ελίζρπζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο θαη 

ζηελ θεξδνθνξία. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θαηλνηνκία δίλεη ψζεζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία απνηειεί θηλεηήξην δχλακε ηεο νηθνλνκίαο κηαο ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα, ζπκβάιεη ζηε βησζηκφηεηα, ζηελ αληαγσληζηηθή εγεζία, ζηελ άλζεζε 

ηεο νηθνλνκίαο θαη ζηελ επεκεξία ελφο θξάηνπο.  

 Η Διιάδα θαηέρεη ρακειή ζέζε ζηελ θαηλνηνκία κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. 

θαη δε δηαζέηεη ηηο θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα νηθνλνκία βαζηδφκελε ζε 

θαηλνηφκεο δξαζηεξηφηεηεο. Δίλαη κηα απφ ηηο ρψξεο πνπ επιήγεζαλ βαζχηαηα απφ 

ηελ θξίζε. Αλαιπηηθφηεξα, ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο, φπσο ηα κέηξα ιηηφηεηαο, ε βαξηά 

θνξνινγία, ε αλεξγία, ε κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε θαη ε δαλεηνδφηεζε επέδξαζαλ  

αξλεηηθά ζηελ θαηλνηνκία θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ωζηφζν, ε ρψξα κέζσ ηεο 

αλάπηπμεο θξαηηθψλ κεραληζκψλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηεο ζε επξσπατθά 

πξνγξάκκαηα απνζθνπεί ζηελ ελίζρπζε ηεο θαηλνηνκίαο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαη παξά ηηο δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο παξνπζηάδεη κηα αλνδηθή πνξεία. 

πλνςίδνληαο, θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε θαηλνηνκία επηδξά ζεηηθά 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Γηα λα επσθειεζεί απφ ηελ επίδξαζε 

απηή ε Διιάδα ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ηελ θαηλνηνκία ζε φια ηα επηρεηξεκαηηθά 

ηεο εγρεηξήκαηα εθαξκφδνληαο πνιηηηθέο φπσο ε ζπλεξγαζία ησλ επηρεηξήζεσλ, ησλ 

εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ησλ θνξέσλ εθπαίδεπζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο θαη ε 
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εθκεηάιιεπζε ηεο ειθπζηηθφηεηάο ηεο ψζηε λα νδεγεζεί ζηελ αλάπηπμε. Ωζηφζν, 

ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ ηεο εξγαζίαο ζε ζεσξεηηθφ πιαίζην, θξίλεηαη ζθφπηκε ε 

πεξεηαίξσ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ εξεπλψλ ζηηο θαηλνηφκεο επηρεηξήζεηο ηεο 

ρψξαο, ψζηε λα δηαπηζησζεί εάλ ε θαηλνηνκία ζπκβάιιεη ζηε βησζηκφηεηά ηνπο. 
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