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ΔΕΟ 44: Θεωρία Επιχειρηματικότητας και 

Καινοτομίας  
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ: ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ 
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1. Πώς ορίζεται η επιχειρηματικότητα;  

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ένα άτομο 

αναλαμβάνει επιχειρηματικό κίνδυνο στο πλαίσιο μια δραστηριότητας που απαιτεί την 

αφιέρωση χρόνου και προσπάθειας για την δημιουργία κάτι νέου που εμπεριέχει αξία. 

Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία αφιέρωσης χρόνου και προσπάθειας για τη 

δημιουργία κάτι νέου, το οποίο εμπεριέχει αξία, μέσω της ανάληψης του σχετικού 

οικονομικού,  ψυχολογικού  και  κοινωνικού  ρίσκου  Η  διαδικασία  αυτή  αναμένεται  να 

ανταμείψει τον  εμπλεκόμενο προσφέροντάς του χρηματικά οφέλη ή προσωπική 

ικανοποίηση και ανεξαρτησία. 

2. Ποια είναι τα κίνητρα για την ανάληψη επιχειρηματικής 

δράσης 

Η επιχειρηματική δράση στηρίζεται ουστιαστικά σε 3 βασικά κίνητρα: 

 Την επιθυμία του επιχειρηματία να πάρει την τύχη στα χέρια του 

 Την προώθηση των δικών του ιδεών 

 Την προοπτική για χρηματικές απολαβές 

Το πρώτο κίνητρο συνδέεται με την επιθυμία ενός ατόμου να αποκτήσει την δική του 

επιχείρηση ή επειδή αγαπούν την ανεξάρτησία ή επειδή επιδιώκουν την επαγγελματική τους 

ανέλιξη έχοντας οι ίδιοι τον πλήρη έλεγχο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι τα άτομα αυτά δεν 

είναι συνεργάσιμα ή δεν θέλουν την εξουσία του άλλου. Σημαίνει απλά ότι οι άνθρωποι αυτοί 

είτε έχουν μια αρνητική εμπειρία στην επαγγελματική τους ζωή πχ εχουν απολυθεί είτε έχουν 

δεχτεί την επίδρασης αυτής της επιθυμίας απο το οικογενειακό τους περιβάλλον. Κάποιοι 

άνθρωπο από την φύση τους  είναι ανήσυχοι και όταν αναγνωρίσουν μια ευκαιρία έχουν την 
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επιθυμία να την δουν να πραγματοποιείται. Αν η ιδέα που έχουν αποδειχθεί ότι έχει 

προοπτική δηλαδή είναι βιώσιμη τότε οι νέοι επιχειρηματίες αφιερώνουν χρόνο και κόπο για 

να την εμπορευματοποιήσουν. Η προοπτική για χρηματικές απολαβές είναι τελευταία στην 

κατάταξη των κριτηρίων γιατί δεν πραγματοποιείται πάντα. Ο μέσος επιχειρηματίας συνήθως  

έχει σχεδόν τις ίδιες χρηματικές απολαβές με ένα στέλεχος πχ πολυεθνικής. 

 

 

Ένα πολιτισμικό περιβάλλον που ενθαρρύνει τα άτομα να αναλάβουν επιχειρηματικό ρίσκο 

και να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις θα εμφανίζει περισσότερες νέες επιχειρήσεις 

από ένα περιβάλλον που αντιμετωπίζει τέτοιες ενέργειες με σκεπτικισμό. (Αμερικανική έναντι 

Ευρωπαϊκής κουλτούρας). Τέλος, μια  σειρά παραγόντων του μάκρο-περιβάλλοντος 

αποτελούν ικανές και αναγκαίες συνθήκες για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας. Οι 

παράγοντες αυτοί αφορούν  

(α) στο θεσμικό πλαίσιο και στις κυβερνητικές πολιτικές , (β) στο εκπαιδευτικό σύστημα, 

στα πρότυπα, και στις δεξιότητες που παρέχει, και (γ) στη δυνατότητα πρόσβασης σε 

χρηματοοικονομικούς πόρους ικανούς να υποστηρίξουν το νέο επιχειρηματία. 

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία; 

Τα πο κύρια χαρακτηριστικά αναφέρονται στα εξής: 

a) Στο οικογενειακό περιβάλλον του επιχειρηματία 

b) Στην εκπαίδευση του 

c) Στις προσωπικές του αξίες και την προσωπικότητα του 

d) Στην ηλικία του 

e) Στην επαγγελματική του πορεία στον χρόνο. 

a/ Οικογενειακό περιβάλλον= Για τον ρόλο αυτό του χαρακτηριστικού οι μελέτες δείχνουν 

ότι ο άνθρωπος που έχει φροντίδα από την οικογενειά του αποκτά αυτοπεποίθηση στοιχείο 
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που είναι απαραίτητο για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Ενα ακόμη στοχείο αποτελεί 

ο ρολος και η σημασία της οικογένειας την στήριξη του νέου επιχειρηματία. 

b/ Εκπαίδευση= Αναφορικά με το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του επιχειρηματία οι έρευνες 

δείχνουν οτι οι νέοι επιχειρηματίες διαθέτουν ικανοποιητικό μορφωτικό επίπεδο και δηλώνουν 

την ανάγκη να αποκτούν συνέχεια νέες γνώσεις. 

c/ Προσωπικές Αξίες= Έρευνες υποστηρίζουν ότι οι νέοι επιχειρηματίες έχουν μια 

διαφορετική στάση απέναντι στην διοικητική διαδικασία και την λειτουργία της επιχείρησης 

γενικότερα. Ο βασικές αξίες που αυτός ο επιχειρηματίας έχει είναι κυρίως: 

 H ευελιξία και το πάθος 

 Η δημιουργικότητα 

 Η επιμονή του 

d/ στην ηλικία του= αποφασίζουν αυτό το εγχείρημα μεταξύ των ηλικιών 22 και 45 

e/ στην επαγγελματική του πορεία στο χρόνο.= Διττός ρόλος: Από τη μια μπορεί να 

καθυστερεί αυτή την απόφαση και από την άλλη μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην 

επιτυχή έκβαση της. 

 

4. Βασικά χαρακτηριστικά και ικανότητες του επιχειρηματία 

αποτελούν επίσης τα ακόλουθα: 

 Πρωτοβουλία και θετική σκέψη 

 Ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών 

 Ανάληψη και τήρηση δεσμεύσεων 

 Ανάληψη υπολογίσων κινδύνων 

 Αυτοπεποίθηση 
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 Ευελιξία 

 Αποτελεσματικότητα 

 Ικανότητα για έλεγχο του άμεσου περιβάλλοντος 

 Ανοχή στην ασάφεια 

 Οραμα 

 Δημιουργικότητα 

 Καινοτομία 

5. Πώς ορίζει ο Schumpeter την επιχειρηματικότητα; 

• ο  Schumpeter ορίζει την επιχειρηματικότητα (entrepreneurship) ως τον τρίτο 

παράγοντα στη συνάρτηση παραγωγής, πέρα από το κεφάλαιο και την εργασία. 

•  Σε μια δυναμική οικονομία, σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρέχει στους 

επιχειρηματίες (entrepreneurs) τα επενδυτικά μέσα για να ξεκινήσουν μια νέα παραγωγή.  

• Ο δυναμισμός μιας οικονομίας, σύμφωνα με τον Schumpeter δεν οφείλεται στην 

εκμετάλλευση της εργατικής τάξης αλλά στην ικανότητα των επιχειρηματιών να δημιουργούν 

καινοτομίες.  

• Με αυτό το  τρόπο  η  ανάλυσή  του  επικεντρώθηκε  στο  ρόλο  των  ατόμων  –  

και  δη  των επιχειρηματιών - ως φορέων αλλαγής στο οικονομικό σύστημα.  

 

• Με την ικανότητά του να εφαρμόσει νέους συνδυασμούς στους υπάρχοντες 

συντελεστές παραγωγής, ο καινοτόμος-επιχειρηματίας του  Schumpeter γίνεται η κινητήριος 

δύναμη της οικονομικής αλλαγής και ευθύνεται για την άνοδο και τη πτώση του 

καπιταλισμού. 
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6. Πώς περιγράφει τον επιχειρηματία ο Schumpeter; 

Κατά τον  Schumpeter, ο επιχειρηματίας (entrepreneur) περιγράφεται  με  τα  εξής 

χαρακτηριστικά: 

• Είναι δημιουργικός. 

• Δεν είναι (κατ’ ανάγκη) εφευρέτης. Είναι όμως άνθρωπος της δράσης. 

 

• Δεν είναι καπιταλιστής ή  manager. Δανείζεται κεφάλαιο για να υλοποιήσει την ιδέα του 

και αναλαμβάνει το ρίσκο της επένδυσής του. 

• Μάλλον γεννιέται με το χάρισμα παρά το αποκτά στη πορεία της ζωής του. 

• Δε στοχεύει στο κέρδος αλλά έχει ως κίνητρα: (α) τη απόκτηση ανεξαρτησίας μέσω της 

δημιουργίας της δικής του επιχείρησης, (β) τη πρόκληση της νίκης, (γ) τη χαρά της 

δημιουργίας. 

• Είναι ευάλωτος ως προς τα κέρδη που αποκομίζει μιας και απειλείται τόσο από μιμητές 

που επιθυμούν ένα μερίδιο των κερδών όσο και από τους ίδιους τους υπαλλήλους του που 

διεκδικούν μερίδιο της επιτυχίας ζητώντας αύξηση στους μισθούς τους. 

 

7. Ποιες είναι  οι βασικές μορφές και τα είδη 

επιχειρηματικότητας; 

Στην βιβλιογραφία υπάρχουν τρία βασικά είδη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. 

 Βασικά είδη νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: 

 εταιρείες που ιδρύονται για να υποκαταστήσουν σχέσης μισθωτής εργασίας 

 εταιρείες που βασίζονται στην εκμετάλλευση και αξιοποίηση συγκεκριμένων 

συνηθειών ή χόμπι των ιδρυτών τους  
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 εταιρείες που βασίζονται στην εμπορική αξιοποίηση νέας, τεχνολογικής ή 

επιστημονικής, γνώσης 

 

 

8. Τι είναι η εταιρική επιχειρηματικότητα; 

Αφορά την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο μιας ήδη υπάρχουσας 

επιχείρησης. 

Συμβαίνει συχνά ένα άτομο να αναπτύσσει μια ιδέα του ή εκδηλώνοντας δράση με τρείς 

τρόπους: 

• Με ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα (πχ δημιουργία νέου προιόντος) 

• Με την δημιουργία μια τεχνολογικής καινοτομίας 

• Με την αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισμού 

 

9. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καλλιεργούν την εταιρική 

επιχειρηματικότητα; 

1. Ισχυρός τεχνολογικός προσανατολισμός της επιχείρησης και ενθάρρυνση νέων 

ιδεών. 

2. Ανεκτικότητα στα λάθη και την αποτυχία. 

3. Εύκολη πρόσβαση στους πόρους. 

4. Ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας στη δημιουργία ομάδων εργασίας. 

5. Αποδοχή μακροπρόθεσμου ορίζοντα εργασίας αλλά και συστήματος αξιολόγησης 

των αποτελεσμάτων της εταιρικής επιχειρηματικότητας. 

6. Δημιουργία κατάλληλου συστήματος επιβράβευσης των στελεχών. 
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7. Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση. 

10. Τι σημαίνει επιχειρηματική ηθική & κοινωνική ευθύνη ; 

Επιχειρηματική ηθική σημαίνει το πλαίσιο εκείνο που διαμορφώνεται με βάση το τι είναι 

σωστο, εύλογο κατάλληλο και δίκαιο. Μερικά απο τα θέματα που αφορά είναι η θετική στάση 

της επιχείρησης απέναντι στον εργαζόμενο, την αγορά, την κοινωνία και το περιβάλλον. 

Βασικά προβλήματα του πεδίου της επιχειρηματικής ηθικής που αντιμετωπίζουν συνήθως οι 

επιχειρήσεις αφορούν τα ακόλουθα: 

• Προβλήματα που σχετίζονται με συμπεριφορές προς το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης 

• Σύγκρουση συμφερόντων, όταν πχ οι εργαζόμενοι εκμεταλλεύονται  την θέση τους 

και προχωρούν σε συμβόλαια με συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα. 

• Προβλήματα σχετικά με την εμπιστοσύνη των πελατών (πχ παραπλανητική 

διαφήμιση) 

 Ακατάλληλη χρήση επιχειρηματικών πόρων όπως για πχ αδικαιλόγητα μεγάλη χρήση 

διαδικτύου και τηλεφώνου εν ώρα εργασίας. 

11. Ποιες είναι οι βασικότερες διαστάσεις κατά την 

αναζήτηση της επιχειρηματικής ιδέας; 

Η διαδικασία εντοπισμού αναγνώρισης και αξιολόγησης της επιχειρηματικής ιδέας 

αποτελείται απο 5 στάδια: 

• Προετοιμασία (συλλέγω πληροφορίες) 

• Επώαση (ωρίμανση της ιδέας) 

• Ενόραση (βλέπω εναλλακτικές περαιτέρω ανάπτυξης της ιδέας) 

• Αξιολόγηση (συγκρίνω-swot analysis) 

• Επεξεργασία (υλοποιώ-μικρό δείγμα, έρευνα) 
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12. Να αναφέρετε τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης μιας 

επιχειρηματικής ιδέας. 

• Βαθμός καινοτομίας 

• Σαφήνεια 

• Τεκμηρίωση 

• Εφικτότητα 

• Βιωσιμότητα 

• Εμπειρία και ικανότητες του επιχειρηματία 

• Εμπόδια εισόδου στον κλάδο/ κίνδυνοι 

• Kόστος έναρξης δραστηριοποίησης στον κλάδο 

13. Ποιες είναι οι βασικότερες πηγές ερεθισμάτων για την 

αναγνώριση επιχειρηματικών ιδεών; 

Εσωτερικές και εξωτερικές πηγές 

Εσωτερικές 

• Εντοπισμός ενός προβλήματος ή κενού στην αγορά 

• Αποτέλεσμα ερευνητικής ή τεχνολογικής δραστηριότητας 

Εξωτερικές 

• Απαιτήσεις, ανάγκες και ιδέες των πελατών 

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των προμηθευτών 

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων 

 

• Απαιτήσεις ανάγκες και ιδέες των εταίρων 
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14. Ποια είναι τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά και 

ιδιότητες των ατόμων κατά το στάδιο της αναγνώρισης των 

επιχειρηματικών ιδεών; 

Το στάδιο της αναγνώρισης και τα χαρακτηριστικά που έχουν σημαντικό ρόλο είναι τα 

ακόλουθα: 

• Προηγούμενη εμπειρία και επαγγελματική πορεία 

• Η ετοιμότητα του ατόμου να επεξεργάζεται ερεθίσματα 

• Οι κοινωνικές και επαγγελματικές επαφές το ατόμου 

 

15. Ποιες είναι οι βασικές τεχνικές για την δημιουργία και 

παραγωγή ιδεών; 

 Brainstorming 

 Ομάδες εμπειρογνωμόνων 

 Ερευνα αγοράς 

 

16. Τι ορίζεται με την έννοια «επιχειρηματική ευκαιρία»; 

Με  την  έννοια  επιχειρηματική  ευκαιρία εννοούμε  τις  συνθήκες  εκείνες  που 

δημιουργούν  την  ανάγκη  για  την  ύπαρξη  ενός  νέου  προϊόντος,  υπηρεσίας,  ή 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ο εντοπισμός και η αναγνώριση της επιχειρηματικής 

ευκαιρίας δεν είναι μια εύκολη διαδικασία.  Υποστηρίζεται μάλιστα ότι ο εντοπισμός 

επιχειρηματικών ευκαιριών είναι ταυτόχρονα «τέχνη» - καθώς εξαρτάται αρκετά από τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες του μελλοντικού επιχειρηματία - αλλά και 

«επιστήμη» - καθώς έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές και μέθοδοι που καθοδηγούν τη 

σκέψη στην αναζήτηση ερεθισμάτων. 
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17. Ποια είναι τα τέσσερα διακριτά χαρακτηριστικά μιας 

επιχειρηματικής ευκαιρίας; 

μια επιχειρηματική ευκαιρία έχει τέσσερα διακριτά χαρακτηριστικά: 

• Είναι ελκυστική 

• Έχει διάρκεια 

• Είναι επίκαιρη 

• Είναι συνδεδεμένη με ένα προϊόν, υπηρεσία, ή επιχειρηματική δραστηριότητα που 

δημιουργεί  αξία  για  τον  αγοραστή  του,  και  επομένως  ο  αγοραστής  είναι διατεθειμένος 

να καταβάλει το τίμημα για να την αποκτήσει ή να την καταναλώσει. 

18. Ποια είναι η διάκριση μεταξύ της επιχειρηματικής 

ευκαιρίας και της  ιδέας για επιχειρηματική δράση;  

• Μια ιδέα είναι μια σκέψη, μια εντύπωση, ή μία γνώμη που πρεσβεύει κάποιος, η 

οποία όμως δεν πληροί απαραίτητα  τα  παραπάνω  χαρακτηριστικά  ώστε  να  αποτελέσει  

και  επιχειρηματική ευκαιρία.  

•  Αυτή  η  διάκριση  είναι  σημαντική  καθώς  πολλές  φορές  τα  επιχειρηματικά 

εγχειρήματα αποτυγχάνουν όχι επειδή οι δημιουργοί τους δεν δούλεψαν σκληρά, αλλά επειδή 

η σύλληψη της ιδέας απείχε αρκετά από το να ικανοποιήσει μια συγκεκριμένη ανάγκη στην 

αγορά. 

 

19. Πόσο σημαντικό είναι να ταιριάζει η επιχειρηματική 

ευκαιρία με τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία; 

Η  επιχειρηματική  ευκαιρία  πρέπει  
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• να  ταιριάζει  με  τα  προσωπικά χαρακτηριστικά  και  τους  στόχους  του  

επιχειρηματία. 

•   Είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  ο επιχειρηματίας να μπορεί να αφιερώσει την 

απαραίτητη ενέργεια και το χρόνο για την επιτυχή εξέλιξη του εγχειρήματός του. 

  

20. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που περιλαμβάνει μια 

μελέτη σκοπιμότητας; 

Η μελέτη σκοπιμότητας προϋποθέτει την περιγραφή της βασικής ιδέας πάνω στην οποία 

θα χτιστεί η επιχείρηση. Συνήθως περιλαμβάνει περιγραφή του προϊόντος, της αγοράς 

στόχου, τα θετικά στοιχεία της μάρκας την θέση του προϊόντος σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό και μια περιγραφή για τον τρόπο που σχεδιάζεται να διακινηθεί το προϊόν ώστε 

να φτάσει στον τελικό καταναλωτή.  

21. Τι σημαίνει ο όρος επιχειρηματικό μοντέλο; 

Εννοούμε ένα πλάνο μία μέθοδο και έναν τρόπο με τον οποίο μια επιχείρηση δημιουργεί 

αξία για την ίδια τέτοια ώστε να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα της  με βάση τα κέρδη που 

αποκομίζει. Περιγράφει επίσης την πρόταση αξίας προς τον πελάτη και το μοντέλο εσόδων 

δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο θέλει να δημιουργεί κέρδη.  

22. Ποιες είναι οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της 

επιχειρηματικής ιδέας; 

 Προσωπικά κεφάλαια 

 Κεφάλαια συγγενών και φίλων 

 Business Angels 

 Venture Capital 
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 Διάθεση στο χρηματιστήριο (μερίδια της εταιρείας στο χρηματιστήριο τα 

οποία θα μου δώσουν κεφάλαια) 

 Τραπεζικό δανεισμός 

 Κρατικές Ενισχύσεις  

 Στρατηγικοί εταίροι. 

23. Τι εννοείται με τον όρο οικονομική μεγέθυνση; 

• Με τον όρο οικονομική μεγέθυνση εννοούμε τη ποσοτική αλλαγή ή επέκταση του 

παραγωγικού δυναμικού μιας οικονομίας.  

• Η οικονομική μεγέθυνση μετράται συνήθως ως ποσοστιαία αύξηση του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος ή του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος στη διάρκεια ενός 

έτους. 

 

Συνεχίζεται …. Επικοινωνήστε με το 2105711484 ή 

6970401981 

 

 

 

 


