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Ιστορική αναδρομή στη φύση και την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης

• Entrepreneur: το άτομο το οποίο αναλαμβάνει ρίσκο, αντιλαμβάνεται ευκαιρίες, και ξεκινά

κάτι νέο

• Businessman: δραστηριοποιείται στο χώρο των επιχειρήσεων (ιδίων ή άλλων) με απώτερο

σκοπό την εξασφάλιση κέρδους.

Για την ανάλυση της επιχειρηματικότητας έχουν αναπτυχθεί :

• θεωρίες που μελετούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την πλευρά της

προσφοράς

• θεωρίες που μελετούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την πλευρά της ζήτησης

θεωρίες που μελετούν την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης από την 

πλευρά της ζήτησης Οι θεωρίες αυτές τονίζουν το ρόλο του επιχειρηματία στην 

ίδια την αλλαγή της φύσης της ζήτησης για υπάρχοντα αγαθά και υπηρεσίες με 

την εισαγωγή στην αγορά νέων αγαθών και υπηρεσίες ή νέων συνδυασμών 

υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Κυριότεροι εκπρόσωποι: Max Weber

(1864-1920), Joseph Schumpeter (1883-1950)

Ο Weber (1864-1920) προσπάθησε να εξηγήσει πώς ένα κοινωνικό σύστημα, σε αντιδιαστολή με

μια μεμονωμένη επιχείρηση, μπορεί να εξελιχθεί από μια σταθερή μορφή σε έναν άλλο τύπο

συστήματος. Ιστορικά, σύμφωνα με τον Weber, οι αλλαγές αυτές υλοποιούνται από έναν

χαρισματικό ηγέτη, ή ένα άτομο με τα χαρακτηριστικά του καινοτόμου-επιχειρηματία.

Κατά τον Schumpeter (1883-1950) η τεχνολογική πρόοδος και η καινοτομία βρίσκονται στο

κέντρο της δυναμικής εξέλιξης του οικονομικού συστήματος και λειτουργούν ως παράγοντες που

προκαλούν ανισορροπία στο σύστημα. Αντιμετωπίζει την ανάπτυξη της καινοτομίας ως οικονομικό

αλλά και ως κατεξοχήν κοινωνικό φαινόμενο . Ο Schumpeter ορίζει την επιχειρηματικότητα ως τον

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



Ο δυναμισμός μιας οικονομίας, σύμφωνα με τον Schumpeter δεν 
οφείλεται στην εκμετάλλευση της εργατικής τάξης (όπως υποστήριζε ο 
Marx) αλλά στην ικανότητα των επιχειρηματιών να δημιουργούν 
καινοτομίες. Το πρόβλημα δεν είναι πώς ο καπιταλισμός διαχειρίζεται 
υπάρχουσες δομές, αλλά ο τρόπος με τον οποίο τις δημιουργεί και τις 
καταστρέφει.

Αυτή η διαδικασία της δημιουργικής

καταστροφής είναι η ουσία της οικονομικής

ανάπτυξης.

Ronstadt (1984)

Επιχειρηματικότητα είναι η δυναμική διαδικασία δημιουργίας 
επαυξητικού (incremental) πλούτου. Ο πλούτος δημιουργείται από 
άτομα τα οποία αναλαμβάνουν το ρίσκο της συμμετοχής, διαθέτουν 
χρόνο και θέληση ή παρέχουν αξία σε ένα προϊόν ή υπηρεσία. Το 
προϊόν ή η υπηρεσία δεν είναι απαραίτητα εντελώς νέα ή μοναδικά. Η 
αξία που αποκτούν δημιουργείται από την ικανότητα του 
επιχειρηματία-καινοτόμου να εντοπίζει και να συνδυάζει κατάλληλους 
πόρους και δεξιότητες για την παραγωγή τους με διαφορετικό τρόπο.

Hisrich & Peters (2002):

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.

SITE: WWW.ECLASS4U.GR  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 3

Ορισμοί της Επιχειρηματικότητας 



Κίνητρα για επιχειρηματική δράση
(α) επιθυμία να πάρουν την τύχη στα χέρια τους
(β) προώθηση των δικών τους ιδεών
(γ) προοπτική για χρηματικές απολαβές
• 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
(γ) στη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοοικονομικούς πόρους ικανούς να υποστηρίξουν το 
νέο επιχειρηματία

 Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία 
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• Πρωτοβουλία και θετική σκέψη
• Ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης ευκαιριών
• Ανάγκη για συνέχιση θετικών παραδειγμάτων προηγούμενων γενεών 
μέσω της μίμησης και της δημιουργίας νέων επιτευγμάτων
• Ανάληψη και τήρηση δεσμεύσεων
• Ανάληψη υπολογίσιμων κινδύνων
• Αυτοπεποίθηση
• Ευελιξία
• Αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα για έλεγχο του άμεσου περιβάλλοντός τους
• Ανοχή στην ασάφεια
• Όραμα
• Δημιουργικότητα
• Καινοτομία

Παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος που ενδέχεται να

επηρεάσουν την απόφαση για επιχειρηματική δράση

(α) οικογενειακό περιβάλλον

(β) εκπαίδευση

(γ) δημογραφικά χαρακτηριστικά (π.χ. ηλικία)

(δ) επαγγελματική εμπειρία



Μορφές και είδη επιχειρηματικότητας
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• Εταιρείες που ιδρύονται για να υποκαταστήσουν

σχέσης μισθωτής εργασίας. Προσφέρουν παρόμοια

προϊόντα με μικρό βαθμό διαφοροποίησης και ελάχιστο

έως καθόλου βαθμό καινοτομίας.

• Εταιρείες που βασίζονται στην εκμετάλλευση και

αξιοποίηση συγκεκριμένων συνηθειών ή χόμπι των

ιδρυτών τους –«έκαναν το χόμπι τους επάγγελμα».

• Εταιρείες που βασίζονται στην εμπορική αξιοποίηση

νέας, τεχνολογικής ή επιστημονικής, γνώσης. Οι

επιχειρήσεις αυτές είναι έντασης γνώσης και ενώ

ξεκινούν συνήθως με μικρό αριθμό εμπλεκομένων -

την ιδρυτική ομάδα αποτελούν ερευνητές οι οποίοι

συνήθως επιδιώκουν να αξιοποιήσουν εμπορικά τα

αποτελέσματα της ερευνητικής τους δραστηριότητας –

μπορεί να εμφανίσουν μεγάλες προοπτικές εξέλιξης.

Εταιρική επιχειρηματικότητα (intrapreneurship ή corporate entrepreneurship)

Ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης στο πλαίσιο μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης ή
οργανισμού.

Αυτή η επιχειρηματική δράση μπορεί να αφορά σε:

(α) ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, όπως η δημιουργία νέας σειράς προϊόντων ή
υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέων αγορών ή η δημιουργία νέων αυτόνομων θυγατρικών

(β) στη δημιουργία μιας τεχνολογικής καινοτομίας με τη μορφή ενός νέου ή
βελτιωμένου προϊόντος, υπηρεσίας, ή μεθόδου παραγωγής

(γ) στην αλλαγή του στρατηγικού προσανατολισμού της επιχείρησης

Παράγοντες που την ευνοούν:
• Ισχυρός τεχνολογικός προσανατολισμός
• Ενθάρρυνση νέων ιδεών
• Ανεκτικότητα στα λάθη και στην αποτυχία
• Εύκολη πρόσβαση και διάθεση πόρων
• Ενθάρρυνση της διεπιστημονικότητας στη δημιουργία ομάδων εργασίας
• Αποδοχή μακροπρόθεσμου ορίζοντα εργασίας
• Δημιουργία κατάλληλου συστήματος επιβράβευσης
• Υποστήριξη από την ανώτατη διοίκηση



Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας στην οικονομική ανάπτυξη και

Μεγέθυνση

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.

Μια οικονομία μπορεί να μεγεθυνθεί είτε «μέσω επέκτασης» χρησιμοποιώντας περισσότερους νέους πόρους (φυσικούς 
ανθρώπινους, τεχνολογικούς), είτε μέσω μεγαλύτερης «έντασης», δηλαδή, χρησιμοποιώντας τους ίδιους πόρους πιο 
αποτελεσματικά, ώστε να είναι περισσότερο παραγωγική.

Η οικονομική μεγέθυνση οδηγεί σε βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού, αύξηση της απασχόλησης, ενίσχυση των 
δημόσιων οικονομικών λόγω της ενίσχυσης των φορολογικών εσόδων, και ενθάρρυνση των επενδύσεων.

Οικονομική ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη, από την άλλη, αποτελεί τη διαδικασία μέσω της οποίας επιτυγχάνεται η οικονομική μεγέθυνση.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια ποιοτική αλλαγή και αναδιάρθρωση μιας οικονομίας που σχετίζεται με την τεχνολογική και 
κοινωνική πρόοδο.

Σε γενικές γραμμές, η οικονομική ανάπτυξη επιτυγχάνεται μέσω:

(α) κυβερνητικών πολιτικών για την επίτευξη στόχων όπως ο έλεγχος του πληθωρισμού και η αύξηση της απασχόλησης

(β) πολιτικών και προγραμμάτων για τη δημιουργία έργων υποδομής και υπηρεσιών (αυτοκινητόδρομοι, δίκτυα, υγεία, παιδεία, 
κλπ)

(γ) πολιτικών για την βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος και την ενίσχυση του παραγωγικού ιστού.

Η επιχειρηματικότητα η οποία εκδηλώνεται με την ίδρυση νέων μικρών επιχειρήσεων θεωρείται ότι συμβάλει στην οικονομική 
μεγέθυνση μέσω τριών βασικών μηχανισμών:

α) Την ενίσχυση της απασχόλησης και της δημιουργία νέων θέσεων

εργασίας

β) Την ενίσχυση του εισοδήματος

γ) Την ενθάρρυνση της καινοτομίας

Γαζέλες: οι επιχειρήσεις που έχουν Χ% ταχύτερους ρυθμούς μεγέθυνσης συγκριτικά με το μέσο όρο του κλάδου τους

Οι γαζέλες δεν είναι πιο πιθανόν να είναι επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, είναι όμως πιθανότερο να ανήκουν στον τομέα των 
υπηρεσιών

Οι επιχειρήσεις αυτές κατανέμονται σε όλους τους κλάδους της οικονομίας

Οι επιχειρήσεις αυτές τείνουν να είναι νεότερες και μικρότερες σε μέγεθος συγκριτικά με τη μεγάλη κατηγορία επιχειρήσεων 
από τις οποίες ξεχωρίζουν

Οι «γαζέλες» ευθύνονται για ένα δυσανάλογα σημαντικό σε σχέση με το μέγεθός τους μερίδιο στη δημιουργία θέσεων εργασίας, 
και το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται να ισχύει ανεξαρτήτως χώρας και κλάδου.
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Mια 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.
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Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου
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Τυπική δομή του επιχειρηματικού σχεδίου

Εξώφυλλο
Πίνακας Περιεχομένων
1. Επιτελική Σύνοψη

2. Αναλυτική Περιγραφή της 
Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

3. Ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος 
και του κλάδου

4. Σχέδιο Μάρκετινγκ
5. Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας
6. Ομάδα διοίκησης
7. Χρηματοοικονομικό Σχέδιο
8. Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων
9. Χρονικός Προγραμματισμός – Ορόσημα
10. Παράρτημα

Η ανάπτυξη και εξέλιξη της επιχειρηματικής δράσης
Ο κύκλος ανάπτυξης μιας νέας επιχειρηματικής μονάδας

Σύμφωνα με τους Hisrich, & Peters, 2002, σελ. 502

1. Στρατηγικές για περαιτέρω ανάπτυξη

Εσωτερικές
• Ανάπτυξη νέου προϊόντος ή υπηρεσίας
• Αύξηση του μεριδίου της αγοράς
• Εξειδίκευση του προϊόντος
• Επέκταση δραστηριοτήτων σε νέες γεωγραφικές αγορές

Εξωτερικές
• Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων
• Συμφωνίες αδειοδότησης
• Στρατηγικές συμμαχίες
Κοινοπραξίες



SITE: WWW.ECLASS4U.GR  Τ. 210-5711484 ΚΙΝ. 6970401981 9

Παράγοντες που βοηθούν στη διεθνοποίηση/παγκοσμιοποίηση 

Παραδείγματα
• Οι τεχνολογικές εξελίξεις (π.χ. Βιοτεχνολογία/μικρο-τεχνολογίες)

• Ο ρόλος της πολιτικής (π.χ. Ελεύθερη διακίνηση των εμπορευμάτων
και των υπηρεσιών)

• Η άνοδος του μεριδίου των Νέων Βιομηχανικών χωρών
• Η αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων
• Η ανάπτυξη μεθόδων e- επιχειρείν
• Η βελτίωση των μεθόδων επικοινωνίας και πληροφόρησης
• Η ανάπτυξη παγκόσμιων κεφαλαιαγορών

• Οι επιχειρήσεις έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές,
στο διεθνές κεφάλαιο και σε τεχνολογικούς πόρους

• Ενισχύεται η δικτύωση, οι διασυνδέσεις, και οι συνεργασίες μεταξύ
επιχειρήσεων παγκοσμίως

• Η ανεμπόδιστη ροή κεφαλαίων από αναπτυγμένες σε
αναπτυσσόμενες χώρες, ως απόρροια της μετατόπισης του
παγκόσμιου εμπορίου προς τις αναπτυσσόμενες χώρες

ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

• H διεθνοποίηση θεωρείται ως μια περίπλοκη κοινωνική διαδικασία, η 
οποία επηρεάζεται από τις πολλές διαφορετικές τάσεις και απόψεις και τις 
κοινωνικές σχέσεις εντός και εκτός της επιχείρησης, αλλά και από τον 
τρόπο με τον οποίο αυτές οι συμπεριφορές, απόψεις, και σχέσεις αλλάζουν.
• Η διεθνοποίηση μπορεί να συμβαίνει είτε σκόπιμα, μέσω του 
στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης, είτε επειδή η επιχείρηση «παρασύρεται»
προς αυτή την κατεύθυνση.
• Συχνά αποτελεί συνδυασμό πολλών δυνάμεων και κίνητρων.
• Συνδέεται επίσης με το κοινωνικό σύστημα όπου δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση, την επιχειρησιακή κουλτούρα και την προηγούμενη ιστορία 
της, η οποία μπορεί να παρεμποδίσει ή να διευκολύνει τη διαδικασία της 
διεθνοποίησης.
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Μέθοδοι ανάπτυξης διεθνούς 

επιχειρηματικότητας

(α) η διεθνοποίηση μέσω εξαγωγών
• Άμεσες εξαγωγές
• Έμμεσες εξαγωγές

(β) οι μη συμμετοχικές συμφωνίες
• Συμφωνίες αδειοδότησης (licensing agreements)
• Συμφωνίες με το «κλειδί στο χέρι» (turn-key projects)
• Συμφωνίες δικαιοχρησίας (franchise)

(γ) οι άμεσες ξένες επενδύσεις.

1. Με ποιον τρόπο πραγματοποιείται η χρηματοδότηση της 
επιχειρηματικής ιδέας;

• Η εξεύρεση χρηματικών πόρων, είτε πρόκειται για κεφάλαιο εκκίνησης είτε για
ενδιάμεση χρηματοδότηση, είναι μία από τις πλέον δύσκολες αποφάσεις για τον νέο
επιχειρηματία και την επιχείρηση. Το δίλημμα τίθεται σε δύο διαστάσεις:

• Δανεισμός με επιτόκιο ή μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή εκχώρηση δικαιωμάτων επί της
επιχείρησης (μέσω μετοχών) έναντι παροχής κεφαλαίου; Η εναλλακτική περίπτωση,
δηλαδή το μετοχικό κεφάλαιο, εκχωρεί δικαιώματα στον επενδυτή τόσο σε μερίδια
μετοχών όσο και σε θέματα διοίκησης και λήψης αποφάσεων, σε αντάλλαγμα για τα
κεφάλαια που επενδύει.

• Ίδια/εσωτερικά (κεφάλαια των ιδιοκτητών) ή ξένα/εξωτερικά κεφάλαια (δανεισμός);

• Τα ίδια κεφάλαια προέρχονται συνήθως από τους ιδιοκτήτες, συγγενείς, φίλους και
επιχειρηματικούς συνεργάτες ή ακόμη και από την κεφαλαιοποίηση παγίων στοιχείων της
ίδιας της επιχείρησης εφόσον ήδη λειτουργεί, ενώ τα ξένα κεφάλαια αφορούν κυρίως
εξωτερικούς χρηματοδότες (τράπεζες, κρατικά προγράμματα επιχορηγήσεων, ιδιωτικά
ιδρύματα, κλπ).

ο ρόλος της κυβερνητικής πολιτικής :
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Αναγνώριση και η αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής 
ευκαιρίας

Mια 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.

Οι βασικότερες πηγές ερεθισμάτων για την αναγνώριση 
της επιχειρηματικής ευκαιρίας
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Μελέτη σκοπιμότητας

Η προετοιμασία για επιχειρηματική δράση απαιτεί 
2 βασικά αρχικά βήματα:
• την εκπόνηση μιας Μελέτη σκοπιμότητας
• την επιλογή του επιχειρηματικού μοντέλου 

H μελέτη σκοπιμότητας προϋποθέτει μια περιγραφή της 

βασικής ιδέας πάνω στην οποία θα χτιστεί η 

επιχείρηση. Η περιγραφή αυτή συνήθως περιέχει:

• Μια περιγραφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας που 

προτείνεται 

• Μια περιγραφή της αγοράς – στόχου

• Μια εικόνα για τα οφέλη/ θετικά στοιχεία του προϊόντος 

ή της υπηρεσίας που προτείνεται

• Μια εκτίμηση για τη θέση του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας στην αγορά σε σχέση με τους βασικούς 

ανταγωνιστές

• Μια περιγραφή του τρόπου με τον οποίον σχεδιάζεται 

να διακινηθεί το προϊόν ή η υπηρεσία ώστε να φτάσει 

στον τελικό καταναλωτή.

Η μελέτη σκοπιμότητας καταπιάνεται, σε αρχικό στάδιο και με

περιορισμένο εύρος ανάλυσης, με τέσσερα επιμέρους 

ζητήματα που αφορούν στην επένδυση:

• Τη μελέτη σκοπιμότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας.

• Τη μελέτη σκοπιμότητας της αγοράς και του κλάδου.

• Τη μελέτη σκοπιμότητας της οργάνωσης και διοίκησης της

επιχείρησης.

• Τη μελέτη σκοπιμότητας των χρηματο-οικονομικών στοιχείων 

της

προβλεπόμενης επένδυσης.
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Επιχειρηματικό Μοντέλο;

Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου

1. Αφενός ως κείμενο για εσωτερική χρήση, διατυπώνει με σαφήνεια

το επιχειρηματικό μοντέλο πάνω στο οποίο θα στηθεί η νέα επιχειρηματική

δραστηριότητα και πείθει τον αναγνώστη για τη βιωσιμότητα και επιτυχία του

εγχειρήματος

2. Αφετέρου ως κείμενο επικοινωνίας με τρίτους λειτουργεί ως παρουσίαση της νέας

επιχείρησης σε μελλοντικούς επενδυτές, προμηθευτές, επιχειρηματικούς εταίρους και

μελλοντικά στελέχη με σκοπό να τους πείσει ότι η επιχείρηση μπορεί να ικανοποιήσει

τους αρχικούς στόχους και τις δεσμεύσεις της.

Ο σκοπός του Επιχειρηματικού Σχεδίου κατά τα αρχικά 
στάδια ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης της επιχειρηματικής ιδέας

 Προσωπικά κεφάλαια

 Κεφάλαια συγγενών και φίλων

 Business Angels

 Venture Capital

 Διάθεση στο χρηματιστήριο

(μερίδια της εταιρείας στο

χρηματιστήριο τα οποία θα μου

δώσουν κεφάλαια

 Τραπεζικό δανεισμός

 Κρατικές Ενισχύσεις

 Στρατηγικοί εταίροι.



ΤΟΜΟΣ Β
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Κατά Schumpeter η καινοτομία είναι:
◦ «ιστορική και μη αναστρέψιμη αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους 

‘κάνουμε πράγματα’» και «δημιουργική καταστροφή» (Schumpeter, 1943)

◦ δεν υπάρχει νέα γνώση (με την έννοια της γνώσης που δημιουργείται «από 
το μηδέν»), μόνο νέοι συνδυασμοί προϋπάρχουσας γνώσης

Αυτοί οι νέοι συνδυασμοί μπορούν να έχουν διάφορες

μορφές:

. (1) την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας,

. (2) την εισαγωγή μιας νέας μεθόδου παραγωγής,

. (3) το άνοιγμα μιας νέας αγοράς,

. (4) την εξεύρεση μιας νέας πηγής πρώτων υλών ή

εξαρτημάτων, ή τέλος

. (5) την αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης μιας επιχείρησης (και 

ενδεχομένως, στο βαθμό που αποδειχθεί λειτουργική, στο τρόπο 

οργάνωσης ενός ολόκληρου κλάδου οικονομικής 

δραστηριότητας).
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η ανάλυση ενός συστήματος καινοτομίας διαρθρώνεται σε τρία επίπεδα:

• · Το μακρο επίπεδο στο οποίο η οικονομία γίνεται αντιληπτή ως ένα
σύνολο διασυνδεόμενων δρώντων μηχανισμών που περιλαμβάνουν τις
επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούς φορείς, και
ενδιάμεσους υποστηρικτικούς φορείς που σχετίζονται

• · Το μεσο επίπεδο που εξετάζει τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα σε επιχειρήσεις
με κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την γνωστή έννοια των «σχηματισμών» (ή
«συστάδων») επιχειρήσεων (clusters) που αφορά επιχειρήσεις αλλά και άλλους
δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ερευνητικά κέντρα, σύμβουλοι επιχειρήσεων)
με αλληλοσυμπληρούμενες δραστηριότητες, και που συνήθως βρίσκονται
συγκεντρωμένες σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή (π.χ. επιχειρήσεις
πληροφορικής στην Silicon Valley).

• · Το μικρο επίπεδο που εστιάζει στα ιδιαίτερα εσωτερικά χαρακτηριστικά
και ικανότητες της επιχείρησης που σχετίζονται θετικά με την ικανότητα της να
καινοτομεί.

• Καινοτομία προϊόντος έναντι καινοτομίας παραγωγικών διαδικασιών. Η διάκριση αυτή αναφέρεται
στις περιοχές δραστηριοτήτων που επηρεάζει η καινοτομία. Η καινοτομία δηλαδή όταν αφορά ένα
προϊόν συχνά απαιτεί καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία. Πχ PAMPERS

 Καινοτομία στο επιχειρηματικό μοντέλο.= Η καινοτομία αυτή αναφέρεται στον τρόπο ή τους
τρόπους με τους οποίους παράγεται το προϊόν ή προσφέρεται η υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτό
αυξάνεται η αξία που παίρνει ο πελάτης. πχ DELL.

 Τεχνική έναντι διαχειριστικής καινοτομίας.= Η διάκριση είναι σημαντική γιατί δείχνει τις βασικές
δραστηριότητες ενός οργανισμού κατά την παραγωγή μιας καινοτομίας πχ ALOE VERA (τεχνική
καινοτομία) FORKY (διαχειριστική καινοτομία)

 Ριζική ή Σταδιακή= Η ριζική καινοτομία προκαλεί θεμελιώδης αλλαγές. Η σταδιακή απλά
βελτιώνει ή επιφέρει μικρές αλλαγές

ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 

“καινοτομία είναι η ενσωμάτωση, συνδυασμός, σύνθεση 

και εν τέλει η αξιοποίηση νέας γνώσης σε προϊόντα, 

υπηρεσίες, παραγωγικές (productive) ή διαχειριστικές/ 
διοικητικές (administrative) διαδικασίες”.

Στο Εγχειρίδιο του Όσλο, η καινοτομία ορίζεται ως:

“η υλοποίηση ενός νέου, ή σημαντικά βελτιωμένου,

προϊόντος (αγαθού ή υπηρεσίας), ή μιας παραγωγικής

διαδικασίας, ή μιας νέας μεθόδου μάρκετινγκ, ή μιας νέας

οργανωτικής μεθόδου στις επιχειρησιακές λειτουργίες, ή

ενός νέου τρόπου οργάνωσης της εργασίας, ή τέλος,
διαμόρφωση νέων σχέσεων με εξωτερικούς συνεργάτες”.
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Μορφές Έρευνας και Ανάπτυξης

Τρεις μορφές Ε&Α:

◦ Βασική Έρευνα: δημιουργία νέας γνώσης χωρίς να αποτελεί πρωταρχικό
σκοπό αυτής της δραστηριότητας κάποια συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή ή
χρήση

◦ Εφαρμοσμένη Έρευνα: πρωτότυπη ερευνητική δραστηριότητα που
στοχεύει στην δημιουργία γνώσης για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου

◦ Ανάπτυξη: συστηματική ερευνητική δραστηριότητα που αντλεί, βασίζεται σε
προϋπάρχουσα γνώση με στόχο την παραγωγή και εμπορευματοποίηση ενός
νέου προϊόντος ή στην σημαντική βελτίωση ενός υπάρχοντος προϊόντος

❖ Κινητήριος μοχλό οικονομικής αλλά και κοινωνικής 

ανάπτυξης.

❖ . Εξελίσσεται μέσα από κυκλικά-περιοδικά εκρηκτικά άλματα 

δομικού μετασχηματισμού της οικονομικής δραστηριότητας, 

που στην συνέχεια τείνουν να οδηγούν σε υφεσιακά φαινόμενα

❖ και κρίσεις (για να ακολουθήσει στην συνέχεια μια νέα 

περίοδος αλματώδους ανάπτυξης, κ.ο.κ.).

❖ . Ο Μαρξ ήταν από τους πρώτους που συνέδεσε τα άλματα 

οικονομικής ανάπτυξης (και τις περιόδους ύφεσης και κρίσης 

που ακολουθούν) με τεχνολογικές καινοτομίες και τη 

συσσώρευση κεφαλαίου που αυτές πυροδοτούν

❖ . Ο Kondratiev μελέτησε ποσοτικά το χαρακτηριστικό πρότυπο 

ανόδου-καθόδου των οικονομικών κύκλων ήταν ο σοβιετικός

οικονομολόγος.
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Η διαδικασία με την οποία λαμβάνει χώρα η κατά τον 
Schumpeter ¨ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»

Η εισαγωγή καινοτομίας δημιουργεί κέρδη (προσόδους)

που συνδέονται με αυτή καθαυτή την καινοτομία (π.χ.

μικρότερο κόστος παραγωγής ως συνέπεια καινοτομιών

στην παραγωγική διαδικασία), που όμως σταδιακά

εξανεμίζονται καθώς οι ανταγωνιστές μιμούνται τον

καινοτόμο επιχειρηματία.

. Διαδικασία:

◦ Η καινοτομία γενικεύεται μέσα στον κλάδο καθώς γίνεται σταδιακά

δυνατή η αντιγραφή της –καθώς «ωριμάζει», και δημιουργείται μια έκρηξη

επενδυτικής δραστηριότητας (περίοδος «άνθησης»)

◦ Η διάχυση της καινοτομίας αφαιρεί την «διαφορετικότητα» ανάμεσα στα

ανταγωνιστικά προϊόντα

◦ Ο ανταγωνισμός πιέζει τις τιμές προς το επίπεδο του κόστους

παραγωγής του νέου προϊόντος και το (υπερβάλλον) κέρδος μειώνεται

◦ Αυτό έχει σαν συνέπεια να μειώνονται αντίστοιχα οι επενδύσεις

καταλήγοντας έτσι σε φάση ύφεσης, μέχρις ότου αναδυθεί το επόμενο

κύμα καινοτομικής δραστηριότητας και μια νέα φάση ανάπτυξης.

3 είδη οικονομικών κύκλων:
◦ βραχείας διάρκειας,

◦ επτά έως έντεκα χρόνια

◦ πενήντα χρόνια (κύματα Κοντρατίεβ!) εντός του οποίου 

εμφανίζονται μείζονες καινοτομίες
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Το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ – «ΕΣΚ»;

Eθνικά συστήματα καινοτομίας I
. ορίζεται ως «το σύνολο των διακριτών θεσμών που σε

συνδυασμό μεταξύ τους αλλά και αυτόνομα συμβάλλουν 

στην ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών, και 

διαμορφώνουν το πλαίσιο εντός του οποίου η κυβέρνηση 

διαμορφώνει και υλοποιεί πολιτικές με στόχο την 

καινοτομία. Ως τέτοιο, είναι ένα σύστημα διασυνδεόμενων 

θεσμών για την παραγωγή, προστασία και διάχυση 

γνώσης, δεξιοτήτων και μηχανισμών για την ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών».
. 

η ανάλυση ενός συστήματος καινοτομίας 

διαρθρώνεται σε τρία

επίπεδα:
◦ Το μακρο επίπεδο στο οποίο η οικονομία γίνεται αντιληπτή 

ως ένα σύνολο διασυνδεόμενων δρώντων μηχανισμών που 

περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις, τα πανεπιστήμια και τους 

δημόσιους ερευνητικούς φορείς, και ενδιάμεσους 

υποστηρικτικούς φορείς

◦ Το μεσο επίπεδο που εξετάζει τις αλληλοσυσχετίσεις ανάμεσα 

σε επιχειρήσεις με κοινά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την 

γνωστή έννοια των «σχηματισμών» (ή«συστάδων») 

επιχειρήσεων (clusters) που αφορά επιχειρήσεις αλλά και 

άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (π.χ. ερευνητικά κέντρα, 

σύμβουλοι επιχειρήσεων) με αλληλοσυμπληρούμενες

δραστηριότητες, και που συνήθως βρίσκονται συγκεντρωμένες 

σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή

◦ Το μικρο επίπεδο που εστιάζει στα ιδιαίτερα εσωτερικά 

χαρακτηριστικά και ικανότητες της επιχείρησης που σχετίζονται 

θετικά με την ικανότητα της να καινοτομεί.
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Το «μακρο νκαι το μεσο-επίπεδο στην ανάλυση του ΕΣΚ

οφέλη που αποκομίζουν οι επιχειρήσεις από την συμμετοχή τους

σε «σχηματισμούς επιχειρήσεων» (clusters);
• Αυξάνεται την παραγωγικότητα

• Αυξάνεται η αποδοτικότητα

• Διαμόρφωση οικονομιών κλίμακας

• Άμεση και έγκυρη πληροφόρηση

• Πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και αγορές

• Πρόσβαση στη γνώση και σε εξειδικευμένο προσωπικό

• Ευκολία στη διεθνοποίηση
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ΠΟΛΙΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι σημαντικότερες προτάσεις του ΟΟΣΑ για τη βελτίωση της 
επίδοσης της καινοτομίας στην Ελλάδα

Προτάσεις του ΟΟΣΑ για την Ελλάδα
. αφορούν:

◦ (α) ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού,

◦ (β) βελτίωση της διακυβέρνησης του ΕΣΚ,

◦ (γ) προώθηση της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα,

◦ (δ) διασφάλιση κρίσιμης μάζας, αριστείας, και

συνάφειας με υπαρκτές ανάγκες της δημόσιας έρευνας,

και

◦ (ε) διεθνοποίηση της Ε&Α


