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Περιεχόµενα 

•  Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 
•  Εννοιολογικός προσδιορισµός και βασικά χαρακτηριστικά 
της επιχειρηµατικότητας 

•  Το πλαίσιο και η εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας στην 
Ελλάδα 

•  Μια διαχρονική ανάλυση της επιχειρηµατικότητας στην 
Ελλάδα 

•  Επιχειρηµατικότητα και ανάλυση των επιπτώσεων στην 
ανταγωνιστικότητα και στην οικονοµική ανάπτυξη 

•  Σηµασία και Κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 

•  Συµπεράσµατα, προοπτικές, προτάσεις 
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Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Μετά	  το	  τέλος	  του	  κεφαλαίου	  θα	  έχετε	  τη	  δυνατότητα	  να:	  

  Κατανοήσετε	  τα	  βασικά	  σημεία,	  χαρακτηριστικά	  και	  τα	  αποτελέσματα	  
για	  την	  ανάπτυξη	  και	  εξέλιξη	  της	  Ελληνικής	  επιχειρηματικότητας	  	  

  Γνωρίσετε	  το	  πλαίσιο	  δράσης	  της	  Ελληνικής	  επιχειρηματικότητας	  
διαχρονικά	  και	  διασυγκριτικά	  

  Γνωρίσετε	  το	  βασικό	  πλαίσιο	  και	  τις	  κοινωνικό-‐οικονομικές	  επιπτώσεις	  
από	  την	  ανάπτυξη	  της	  επιχειρηματικότητας	  στην	  Ελλάδα	  	  

  Κατανοήσετε	  την	  σημασία	  και	  τις	  επιπτώσεις	  της	  επιχειρηματικότητας	  
στην	  παραγωγική	  διαδικασία	  και	  στις	  μορφές	  των	  επιχειρήσεων	  	  

  Κατανοήσετε	  τις	  δυνατότητες	  και	  τις	  προοπτικές	  ανάπτυξης	  της	  
Ελληνικής	  επιχειρηματικότητας	  	  
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Έννοια και χαρακτηριστικά της 
επιχειρηµατικότητας (1) 

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί σηµαντική συνιστώσα της οικονοµικής ανάπτυξης:  

  Συµβάλλει στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην γενικότερη οικονοµική 
ανάπτυξη  

  Αποτελεί βασικό παράγοντα για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τόσο των 
επιχειρήσεων, όσο και της οικονοµίας.  

  Με το κίνητρο για την ανάληψη µιας κερδοφόρας επένδυσης δίνει την δυνατότητα 
στην επιχείρηση να µειώσει το κόστος της, να ενισχύσει την σχετική θέση της στον 
κλάδο και την αγορά της και να αυξήσει τα κέρδη της και  

  Με το κίνητρο για στρατηγικό πλεονέκτηµα που συνίσταται στην απόκτηση 
στρατηγικού πλεονεκτήµατος, µέσω της εισαγωγής και εκµετάλλευσης 
βελτιωµένων προϊόντων και διαδικασιών που µπορεί να αυξήσει το µερίδιο της 
επιχείρησης στην αγορά. 

Η «κερδοφόρα εµπορευµατοποίηση» απαιτεί ότι η επιχείρηση  διαθέτει ένα µίγµα 
όλων των κατάλληλων χαρακτηριστικών, υπηρεσιών και τεχνολογιών που µπορούν 
να µετασχηµατίσουν την παραγόµενη γνώση σε προϊόντα που παράγονται και 
πωλούνται µε ανταγωνιστικούς όρους. 
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Έννοια και χαρακτηριστικά της 
επιχειρηµατικότητας (2) 

Πρώτος ο Schumpeter ανάλυσε και συσχέτισε το ρόλο της του επιχειρηµατία, της 
καινοτοµικότητας και της ανάπτυξης της αγοράς και µιας χώρας, προβάλλοντας 
δυο τύπους επιχειρηµατιών: 

  τους «εξαιρετικούς επιχειρηµατίες» (exceptional entrepreneurs), που είναι 
διαθέσιµοι να αντιµετωπίσουν όλες τις δυσκολίες και κινδύνους της καινοτοµίας, 

  και µια δεύτερη οµάδα, τους «µιµητές», που είναι οι µάνατζερς (διευθυντές) που 
ακολουθούν την πρώτη οµάδα. 

Στην σύγχρονη οικονοµική ανάλυση, ως φορέας της επιχειρηµατικότητας, ο 
επιχειρηµατίας θεωρείται ότι έχει ιδιαίτερες ικανότητες διαχείρισης του κινδύνου 
και της αβεβαιότητας, ικανότητες που του επιτρέπουν να δραστηριοποιείται ως ο 
κύριος ανάδοχος των επενδυτικών δραστηριοτήτων, ενώ, παράλληλα, η ικανότητα 
του να διαβλέπει παραγωγικές ευκαιρίες και δυνατότητες που του προσδίδει 
κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή διαδικασία, έτσι ώστε να αναφέρεται ως ο 
«τέταρτος συντελεστής της παραγωγής».  
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Διαχρονική ανάλυση της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 

  Το κύριο χαρακτηριστικό του ελληνικού επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι η 
κυριαρχία της µικρής και µεσαίας κλίµακας επιχειρήσεων στην Ελληνική 
οικονοµία, µε συνέπεια, χαµηλή παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα και η 
χαµηλή συµµετοχή σε «προωθούµενες» δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης.  

  Χαµηλή επιχειρηµατικότητα στον Α’γενή τοµέα, ενώ υψηλότερη σχετικά 
επιχειρηµατικότητα παρατηρείται στον τοµέα των υπηρεσιών. Οι νέες επιχειρήσεις 
παραµένουν εντάσεως εργασίας και όχι κεφαλαίου, κυρίως σε παραδοσιακούς 
κλάδους, χαµηλής προστιθέµενης αξίας. Έντονη προβληµατικότητα της εγχώριας 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας παρουσιάζεται ειδικότερα στον Β’ γενή τοµέα, και 
κυρίως στην βιοµηχανία. 

  Ωστόσο, η ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στη Ελλάδα δυσχεραίνεται 
από το δαιδαλώδες κανονιστικό και θεσµικό πλαίσιο, τις ανεπαρκείς υποδοµές, και 
το υψηλό κόστος χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων.  
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Επιχειρηµατικότητα, Πολιτικές και 
Ανταγωνιστικότητα στην Ελλάδα 

 διαµόρφωση του κατάλληλου νοµοθετικού και θεσµικού 
πλαισίου  

 εντατικοποίηση της χρηµατοδότηση των επιχειρήσεων και  
 ανάληψη δράσεων για την επιµόρφωση των απασχολούµενων 
σε θέµατα που αφορούν την καινοτοµία, την τεχνολογία και 
την αγορά. 

 περιορισµός της γραφειοκρατίας στο δηµόσιο τοµέα. 
 δηµιουργία νέων υποδοµών µε στόχο την υποστήριξη της 
επιχειρηµατικότητας. 

 παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για να αναλάβουν 
επενδυτικές και καινοτοµικές δραστηριότητες µε στόχο την 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας. 

 αύξηση των επενδύσεων στην παραγωγή καινοτοµικών 
προϊόντων.	  

8 



Επιχειρηµατικότητα και Παραγωγική 
διαδικασία στην Ελλάδα 

  Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις 
  Πολυεθνικές Επιχειρήσεις 
  Ξένες Άµεσες Επενδύσεις  

  Οι εθνικές οικονοµίες κάνουν ευρεία χρήση των επενδυτικών κινήτρων 
ώστε να επηρεάσουν τις αποφάσεις εγκατάστασης των ξένων επενδυτών 
και ο ανταγωνισµός σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο αυξάνεται 
συνεχώς.  

  Προκειµένου οι Ξ.Α.Ε να επηρεάσουν θετικά και να αυξήσουν την 
απασχόληση, τις εξαγωγές, τα φορολογικά έσοδα και την διάδοση της 
γνώσης στην οικονοµία, πολλές κυβερνήσεις έχουν εισάγει διάφορους 
τύπους επενδυτικών κινήτρων, προκειµένου να µπορέσουν να 
ενθαρρύνουν τις ξένες επιχειρήσεις να επενδύσουν.  
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Σηµασία και κοινωνικο-οικονοµικές επιπτώσεις της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 

  Η καινοτόµος επιχειρηµατικότητα και η διάδοση µιας κουλτούρας 
καινοτοµίας στην ελληνική οικονοµία είναι τα κλειδιά για τη µετατροπή 
των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων µιας περιοχής σε ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήµατα.  

  Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις µπορούν να φέρουν νέες δυνάµεις στο 
προσκήνιο της επιχειρηµατικής δράσης, νέους ανθρώπους, νέες 
πρωτοβουλίες. Να πλησιάσουν τον καταναλωτή στις µικρές αγορές. Να 
εντοπίσουν και να αξιολογήσουν τις τοπικές πλουτοπαραγωγικές 
δυνατότητες.  

  Οι ευρωπαϊκές πολιτικές ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικότητας, 
ανασυγκρότησης της υπαίθρου και απασχόλησης, αλλάζουν ενώ οι πόροι 
των διαρθρωτικών ταµείων µειώνονται. Οι απαιτήσεις για διαρθρωτικές 
µεταρρυθµίσεις στα κράτη µέλη αυξάνονται.  

  Η Στρατηγική της Λισσαβόνας και οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις της 
περιόδου 2007-13 ενσωµατώνουν την ανταγωνιστικότητα στις πολιτικές 
για τη συνοχή και τη σύγκλιση προδιαγράφοντας µεγαλύτερες ενισχύσεις 
για την επιχειρηµατικότητα, την καινοτοµία και την αναβάθµιση του 
ανθρώπινου δυναµικού.  10 



Συµπεράσµατα, προοπτικές, προτάσεις 

 ‘Εξάρτηση’ και άµεση συσχέτιση καινοτοµικών 
δραστηριοτήτων, επιχειρηµατικότητας και 
οικονοµικής µεγέθυνσης 

 η διεύρυνση της Ε.Ε. αύξησε τις αναπτυξιακές και 
καινοτοµικές ανισότητες  
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Συµπεράσµατα, προοπτικές, προτάσεις 

 Βελτίωση επιχειρηµατικού περιβάλλοντος αναφορικά µε την 
ανάληψη καινοτοµικών δραστηριοτήτων 

 Ενίσχυση θεσµικού πλαισίου, ευνοϊκού στην ροή της 
τεχνολογίας και της γνώσης 

 Ενίσχυση πλαισίου Ε&ΤΑ και καινοτοµικών 
δραστηριοτήτων στην ευρωπαϊκή πολιτική 

 Αύξηση της ανταγωνιστικής θέσης της Ε.Ε. σε συνολικό 
επίπεδο µε συνεπή  αντιµετώπιση περιφερειακών ανισοτήτων 

   Τεχνολογική συνοχή σε ενδο-περιφερειακό ευρωπαϊκό 
επίπεδο 
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Συµπεράσµατα, προοπτικές, προτάσεις 
Ελλάδα: 

  Συγκέντρωση καινοτοµικών δραστηριοτήτων στα µεγάλα αστικά κέντρα 

  Μη σύνδεση επιστηµονικής έρευνας και παραγωγικών δοµών 

  Μη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναµικού 

  Μη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών δικτύων πληροφόρησης και δυνατοτήτων µέσα 
από αυτά 

  Μη ύπαρξη χρηµατοδοτικών µοχλών ανάπτυξης 

  Ανάπτυξη συγκριτικών πλεονεκτηµάτων (σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο) µε 
καινοτοµικές διαδικασίες – δραστηριότητες και ποιοτικά προϊόντα 

   ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας µέσω της τεχνολογίας και 
περιφερειακή κατανοµή των αναπτυξιακών αποτελεσµάτων 
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