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Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα  

κατά τη διάρκεια της οικονομικής ύφεσης 

Κωνσταντίνος Μανασάκης _  Λέκτορας - Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστήμιο 

Κρήτης  

 

Περίληψη 

Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαβλέπουν 

συγκεκριμένες ευκαιρίες επένδυσης και μέσω της αξιοποίησης συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων, να δημιουργούν προστιθέμενη αξία.  

Με βάση την ετήσια  έκθεση  του  Ιδρύµατος  Οικονοµικών  και Βιοµηχανικών  Ερευνών  

(ΙΟΒΕ, 2013)  για  την  Επιχειρηματικότητα  στην  Ελλάδα  (2011  -  2012), η εκκίνηση νέων 

επιχειρηματικών εγχειρημάτων την κατατάσσει το 2011 στην 4η θέση των χωρών με το 

υψηλότερο εισόδημα.  

Αν και τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα σε ποσοστό το 

οποίο ξεπερνά το 30%, η συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων βασίζεται στη 

χρήση παλιών τεχνολογιών και επιπλέον, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της έχουν 

περιορισμένη εξωστρεφή δυναμική.    

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Επιχειρηματικότητα, έρευνα και τεχνολογία, καινοτομία, επενδύσεις.  
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1. Ποσοτικά και Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της 

Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

 

Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο της Επιχειρηματικότητας (GEM: Global 

Entrepreneurship  Monitor, 2012, σ. 14) η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως η προσπάθεια 

για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης/δραστηριότητας ή η επέκταση μιας ήδη 

υπάρχουσας επιχείρησης, που γίνεται από έναν ιδιώτη, από ομάδα ιδιωτών ή από άλλες 

ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Με άλλα λόγια η επιχειρηματικότητα, αποτελεί διαδικασία η οποία ουσιαστικά αντανακλά 

την προσπάθεια για παραγωγή και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών. Υπό αυτή την οπτική 

η επιχειρηματικότητα συνιστά από μόνη της μια καινοτομική διαδικασία. Και αυτό διότι, η 

επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα των ατόμων να διαβλέπουν συγκεκριμένες 

ευκαιρίες επένδυσης, με σκοπό την εκμετάλλευση συγκριτικών πλεονεκτημάτων. 

Η επιχειρηματικότητα περιλαμβάνει τόσο την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης, όσο και την 

επέκταση μιας υπάρχουσας. Στο επίκεντρο ωστόσο αυτής της διαδικασίας βρίσκεται η 

δημιουργία προστιθέμενης αξίας. Καθώς το κίνητρο των επιχειρηματιών είναι το κέρδος, η 

απόκτηση του διέρχεται μέσα από την οργάνωση της παραγωγής.  

Σύμφωνα με το GEM, ο βασικός δείκτης μέτρησης της «επιχειρηματικότητας των αρχικών 

σταδίων» προσμετρά την εκκίνηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε μια χώρα 

εστιάζοντας στους επίδοξους και στους νέους επιχειρηματίες. 

Με βάση την ετήσια  έκθεση  του  Ιδρύµατος  Οικονοµικών  και Βιοµηχανικών  Ερευνών  

(ΙΟΒΕ, 2013)  για  την  Επιχειρηματικότητα  στην  Ελλάδα  (2011  -  2012), το σχετικό 

ποσοστό στην Ελλάδα ανήλθε σε σχετικά υψηλά ποσοστό (8%), κατατάσσοντας τη χώρα 

μας το 2011 στην 4η θέση των χωρών με το υψηλότερο εισόδημα. Παρά τις παλινδρομήσεις 

που εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια των ετών η εξέλιξη αυτού του δείκτη αναδεικνύει την 

αντίδραση των Ελλήνων στην κρίση, που δεν ήταν άλλη από την ίδρυση μικρών 

επιχειρήσεων. Είναι ενδεικτικό ότι από την έναρξη της κρίσης (2007) ο δείκτης αυτός 

προσέγγισε το 10% αποκαλύπτοντας με έμμεσο τρόπο την αντίδραση των Ελλήνων.  

Σχετικά με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην χώρα, η Ελλάδα 

βρίσκεται σε υψηλά στάδια, τόσο όσον αφορά τους επίδοξους όσο και τους νέους 

επιχειρηματίες. Δεν είναι λοιπόν παράδοξο το γεγονός ότι η επιχειρηματικότητα αρχικών 

σταδίων κινείται σε  υψηλά επίπεδα ακολουθώντας την πορεία των καθιερωμένων 

επιχειρηματιών και ως εκ τούτου ωθώντας την επιχειρηματική δραστηριότητα προς τα 

πάνω.  
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Η κατανομή των κλαδικών δραστηριοτήτων περιλαμβάνει την επίμονη παρουσία του 

τριτογενούς τομέα με τη μεταποιητική δραστηριότητα να ακολουθεί και τον πρωτογενή 

τομέα να ολοκληρώνει το σύνολο.  

Η ελληνική επιχειρηματική δραστηριότητα ενισχύει αρκετά τη δημιουργία θέσεων 

απασχόλησης λόγω του μεγάλου αριθμού μικρών επιχειρήσεων. Αυτό όμως έχει ως βασική 

συνέπεια τη δημιουργία έως και 4 θέσεων απασχόλησης ανά επιχείρηση, καθώς η 

επίδραση στην κλίμακα 5-19 εργαζόμενοι και 20+ είναι αρκετά μικρότερη. Θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι το αποτέλεσμα αυτό είναι κυρίως ζήτημα δομών της ελληνικής  

οικονομίας.  

Η αύξηση της απασχόλησης παίζει πρωτεύοντα ρόλο για την επιχειρηματικότητα και αυτό 

γιατί οι επενδύσεις δημιουργούν αφ’ ενός συνθήκες αυξημένης συνολικής ζήτησης και αφ’ 

ετέρου συνθήκες αύξησης της προσφοράς, ιδιαίτερα όταν είναι προσανατολισμένες στην 

άνοδο της παραγωγικότητας.  

Σημαντικό ρόλο στην συνολική επίδραση της επιχειρηματικότητας κατέχει η καινοτομία. Η 

καινοτομία αναφέρεται σε οποιαδήποτε αλλαγή σε προϊόν ή υπηρεσία που μια επιχείρηση/ 

οργανισμός εισάγει στην αγορά. Αυτό είναι η πιο κατανοητή μορφή καινοτομίας και 

περιλαμβάνει τη δημιουργία των νέων προϊόντων και των υπηρεσιών συνήθως μέσω 

τμημάτων έρευνας και ανάπτυξης. Περιλαμβάνει επίσης οποιαδήποτε αλλαγή στην 

εφαρμογή ή χρήση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας πέρα από τον αρχικό σκοπό του. Και 

σε αυτό το πεδίο η νέα επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα κινείται σε αρκετά ικανοποιητικά 

επίπεδα. Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ (2013), η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση της σχετικής 

κατάταξης, με τα νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα να χαρακτηρίζονται ως καινοτόμα σε 

βαθμό που ξεπερνά το 30%.  

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα το οποίο τονίζει ότι οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες στη χώρα αντιλαμβάνονται ότι η πρωτοπορία αποτελεί 

βασική επιλογή της επιχειρηματικής επιτυχίας. Ακόμη αναδεικνύεται ένα ακόμη εύρημα το 

οποίο δεν είναι άλλο από την επίδραση που ασκεί η οικονομική ύφεση στις παραδοσιακές 

δραστηριότητες. Η ανάδειξη νέων επιχειρηματικών ευκαιριών λόγω του μετασχηματισμού 

που υφίσταται η αγορά σε περίοδο ύφεσης συνδέεται άμεσα με την καινοτομία. Και αυτό 

διότι η καινοτομία αποτελεί στοιχείο διαφοροποίησης και ανταγωνιστικότητας το οποίο 

διευκολύνει την πορεία των προϊόντων στις αγορές.  

Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αναδεικνύεται στη μελέτη του ΙΟΒΕ (2013) είναι η  εξωστρέφεια 

η οποία αποτελεί μια καταλυτική επιλογή πλέον για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Η σημαντική 

πτώση της συνολικής εγχώριας ζήτησης σε συνδυασμό με την ανάδειξη ευκαιριών στις 

αγορές του εξωτερικού ωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να επιλέγουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα. Με άλλα λόγια έχει ιδιαίτερη σημασία κατά πόσο τα ελληνικά προϊόντα 

που βασίζονται στην καινοτομία απευθύνονται στην εξωτερική ή στην εσωτερική αγορά.  

Λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό δείκτη του GEM ο οποίο προσμετρά το ποσοστό των 

πελατών των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός της χώρας, η Ελλάδα βρίσκεται 

αρκετά ψηλά στην αποκλειστική εξυπηρέτηση εγχώριων πελατών (44,8%.) Σχετικά με την 

εξωστρεφή δραστηριότητα οι ελληνικές επιχειρήσεις που καλύπτουν τη ζήτηση τους μέχρι 

και 25% από πελάτες του εξωτερικού βρίσκονται περίπου στο 40%, ενώ ακολουθούν 

μονάδες με εντονότερη εξαγωγική δραστηριότητα.  
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Μελετώντας τα στοιχεία αυτά, στη διάρκεια των χρόνων αναδεικνύεται η επίμονη 

ικανοποίηση των τοπικών αναγκών και όχι των διεθνών διακυμάνσεων της ζήτησης. 

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα δομικό πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας το οποίο την 

καθιστά στατική στην αντιμετώπιση της κρίσης. Αν ληφθεί υπόψη και η αρκετά υψηλή 

καινοτομικότητα που παρατηρήθηκε οι ευκαιρίες που χάνονται βρίσκονται σε ακόμη 

υψηλότερα επίπεδα.  

Τέλος μια ακόμη σημαντική μεταβλητή στην ανάπτυξη της επιτυχούς επιχειρηματικότητας 

είναι η τεχνολογία. Σε καμία περίπτωση τα αποτελέσματα  δεν μπορούν να χαρακτηριστούν 

ως αποθαρρυντικά, ούτε όμως και ως ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Πιο συγκεκριμένα το 17,1% 

των νέων επιχειρήσεων βασίζεται στη χρήση εντελώς νέων τεχνολογιών. Από την άλλη 

πλευρά σε ενδιάμεση φάση (νέες τεχνολογίες) βρίσκεται το 24,2% των επιχειρήσεων, ενώ 

στον αντίποδα το κυρίαρχο 58,7% χρησιμοποιεί παλιές τεχνολογίες. 

Ενδεχομένως λοιπόν η χαμηλή εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων να οφείλεται και 

στον όχι εδραιωμένο νέο τύπο τεχνολογιών. Εντούτοις μνεία αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι 

η τεχνολογία αυτή μετρείται κυρίως με βάση τα χαρακτηριστικά και τα στοιχεία στην 

παραγωγική διαδικασία που χρησιμοποιούνται σε κάθε χώρα ξεχωριστά. Και αυτό διότι η 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι συνυφασμένη με την ικανοποίηση των τοπικών 

αναγκών.   

Ως εκ τούτου μπορεί να υποστηριχθεί ακόμη ότι υπάρχει μια αυξητική τάση χρήσης της 

νέας τεχνολογίας από τους νέους και τους επίδοξους επιχειρηματίες σύμφωνα με τα 

στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας. Το βασικό χαρακτηριστικό της τεχνολογίας είναι ότι 

συμβάλλει στη βελτίωση και στη σύνδεση των βασικών επιχειρηματικών διεργασιών, ώστε 

οι ροές εργασίας, πληροφορίας και παραγωγής να λειτουργούν ακόμη 

αποτελεσματικότερα. 

 

 

2. Το θεσμικό περιβάλλον της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της οικονομικής 

ύφεσης  

 

Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το ευρύτερο θεσμικό περιβάλλον της επιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οικονομικής ύφεσης. Η επιχειρηματικότητα, μεταξύ άλλων 

επηρεάζεται και από τα χαρακτηριστικά ενός τόπου. Σε επίπεδο χώρας, τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα σε συνδυασμό με τις αξίες, τις νόρμες συμπεριφοράς και το γενικότερο 

κλίμα που επικρατεί σε μια περιοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτά δημιουργούν τις βάσεις 

ανάπτυξης της εγχώριας επιχειρηματικότητας. Αυτό συμβαίνει ως αποτέλεσμα των 

ευκαιριών επιχειρηματικότητας που οι συνθήκες αυτές δημιουργούν σε μια χώρα. 

Η ετήσια  έκθεση  του  Ιδρύµατος  Οικονοµικών  και Βιοµηχανικών  Ερευνών  (ΙΟΒΕ)  για  την  

Επιχειρηματικότητα  στην  Ελλάδα  (2011  -  2012), χρησιμοποίησε συνολικά έξι διαστάσεις 

οι οποίες συντέθηκαν μέσα από συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες και άτομα που έχουν ως 
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βασικό αντικείμενο ενασχόλησης την επιχειρηματικότητα (ακαδημαϊκοί, επιχειρηματίες, 

πολιτικοί).  Συνολικά, οι συνεντεύξεις ολοκληρώθηκαν με επαφές με 36 άτομα συνολικά, 

ενώ οι έξι διαστάσεις ήταν οι εξής: 

 χρηματοδοτική υποστήριξη 

 εκπαίδευση μετά-δευτεροβάθμια 

 κυβερνητικά προγράμματα 

 παιδεία και μόρφωση (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια) 

 εθνικές πολιτικές-νομοθεσία 

 γενικότερο πλαίσιο εθνικών πολιτικών 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν στην έρευνα, η Ελλάδα πλησιάζει σε  μόνο δύο 

από τις έξι παραπάνω διαστάσεις (εκπαίδευση και βασική εκπαίδευση) τις υπόλοιπες χώρες 

καινοτομίας. Ακόμη, τα πλέον χαμηλά σκορ παρατηρούνται στις κυβερνητικές πολιτικές για 

την επιχειρηματικότητα και τη χρηματοδότηση της εφαρμοσμένης έρευνας για ανάπτυξη 

καινοτομιών. Πρόκειται για εύρημα που συνδέεται άμεσα με την οικονομική κρίση τόσο σε 

επίπεδο δημοσιονομικής κρίσης όσο και σε επίπεδο ρευστότητας. Η ένταση της 

αβεβαιότητας και κυρίως η μείωση της συνολικής προσφοράς χρήματος έχει μειώσει σε 

σημαντικό βαθμό τις προοπτικές χρηματοδότησης της επιχειρηματικότητας όσο και της 

διευκόλυνσης της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

Φυσικά λόγω της οικονομικής κρίσης, υπήρξαν επιχειρήσεις που έκλεισαν λόγω πτώσης των 

εσόδων τους. Στο σύνολο τους, πρόκειται για 180.000 άτομα, που λειτουργούσαν ως 

μικρομεσαίοι ή ατομικοί επαγγελματίες και οδηγήθηκαν στην έξοδο. Αυτή είναι η άλλη 

διάσταση της επιχειρηματικότητας στην χώρα, και αναμφίβολα δημιουργεί ένα αρνητικό 

ψυχολογικό κλίμα. Η σύνδεση αυτού του ευρήματος με τα παραπάνω μπορεί να γίνει 

κατανοητή όσον αφορά τη ρευστότητα καθώς και όσον αφορά τη δυσχέρεια λήψης άμεσων 

αποφάσεων.  

Αντίστοιχα αρνητική μπορεί να χαρακτηριστεί και η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στην 

ερευνά σχετικά με την σύνδεση του πλαισίου των εθνικών πολιτικών και της νομοθεσίας με 

την επιχειρηματικότητα. Τόσο οι πολιτικές όσο και το ευρύτερο νομοθετικό πλαίσιο που 

επιδρούν με έμμεσο ή άμεσο τρόπο στην οικονομία. Ως εκ τούτου η συγκεκριμένη επίδοση 

έχει βαρύνουσα σημασία υπό την έννοια ότι προσδιορίζει τις στρεβλώσεις και τις 

ασυμμετρίες που υπάρχουν σε θεσμικό επίπεδο και που λειτουργούν ως  τροχοπέδη στην 

ανάπτυξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας.  

Επιγραμματικά λοιπόν οι Έλληνες εμπειρογνώμονες που ρωτήθηκαν για τις συνθήκες 

ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας, αξιολόγησαν θετικά τις εμπορικές και υλικές 

υποδομές, σε σύμπνοια με τις περισσότερες χώρες καινοτομίας, ενώ στον αντίποδα 

βρίσκονται οι κυβερνητικές ρυθμίσεις, η εκπαίδευση πρώτης και δεύτερης βαθμίδας και η 

Έρευνα και Ανάπτυξη. Θεωρώντας δε, ότι η επίδοση του ‘τριγώνου της γνώσης’ (Παιδεία – 

Έρευνα - Καινοτομία) καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, τη μακροχρόνια ανταγωνιστική και 

οικονομική επίδοση μιας χώρας, οι εμπειρογνώμονες υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση 
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αλλαγή κατεύθυνσης, όχι μόνο από την πλευρά της πολιτείας, αλλά και από τους 

εμπλεκόμενους στους τομείς της Παιδείας και της Έρευνας. 

Ακόμη αξίζει να σημειωθούν ότι υπάρχουν στρεβλώσεις στο ελληνικό περιβάλλον που 

συχνά εμποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Από τη μία πλευρά το σχετικά 

περίπλοκο θεσμικό πλαίσιο, λειτουργεί ως τροχοπέδη για νέες επενδύσεις που θα 

εκμεταλλευτούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας. Από την άλλη πλευρά η απουσία 

ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος αποθαρρύνει πολλούς επίδοξους επιχειρηματίες να 

προχωρήσουν. Τέλος δεν πρέπει να παραβλεφθεί η απουσία σύνδεσης της λειτουργίας των 

ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων με την επιχειρηματικότητα και την 

αγορά εργασίας. Πρόκειται ίσως για το μεγαλύτερο κενό, καθώς δεν συνδέει την 

εφαρμοσμένη έρευνα με την επιχειρηματικότητα ώστε να μπορούν να παραχθούν 

καινοτομικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

Όμως δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι με βάση τις απαντήσεις των νέων επιχειρηματιών 

έχει υπάρξει μια σημαντική πτώση του βαθμού δυσκολίας σχετικά με την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων. Αν και ο ρυθμός της πτώσης αυτής κινείται με αργούς ρυθμούς ωστόσο 

συνδέεται με την οικονομική κρίση υπό την έννοια ότι αποτελεί απόρροια της. Ακόμη στις 

απαντήσεις σχετικά με τη δυσκολία ανάπτυξης μιας επιχείρησης, είναι ενδεικτικό ότι 

μειώθηκαν οι αρνητικές απαντήσεις. Και εδώ ο βαθμός μεταβολής είναι αργός, όμως δεν 

παύει να μειώνεται.  

Τα παραπάνω στοιχεία αποκτούν υπόσταση αν προστεθεί και το δεδομένο σχετικά με το ότι 

η θετική απάντηση περί πολλών επιχειρηματικών ευκαιριών έχει τριπλασιαστεί μέσα σε ένα 

χρόνο (12,6% το 2010 σε 37,7% το 2011). Αναμφίβολα λοιπόν η κρίση δημιουργεί ιδιαίτερα 

σημαντικές ευκαιρίες για τους νέους επιχειρηματίες και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό 

μεταβολής σε σύγκριση με τις χρήσεις προ της οικονομικής κρίσης. 

Tα αποτελέσματα αυτά μπορούν να συνδεθούν με την ενίσχυση της δραστηριοποίησης των 

ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα πανεπιστήμια όντας μονάδες αριστείας, 

παραγωγής γνώσης και καινοτομίας μπορούν να συμβάλλουν στην ανάδειξη και στην 

εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών. Υπό αυτή την οπτική, στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας η εκπαίδευση μπορεί να παίξει καταλυτικό ρόλο, καθώς παρέχει τις 

βάσεις για βελτίωση των δεξιοτήτων και ενίσχυση των γνώσεων των νέων επιχειρηματιών. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέχουν τα σκήπτρα στην εκπαίδευση των νέων 

επιχειρηματιών, μέσω των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Όπως έχει αποδειχθεί η 

πανεπιστημιακή ή/και η τεχνολογική εκπαίδευση αποτελούν σημαντικούς 

προσδιοριστικούς παράγοντες στον σχηματισμό αποτελεσματικής επιχειρηματικότητας, 

μετά την αποφοίτηση. 
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3. Προτάσεις πολιτικής 

 

Η επιχειρηματικότητα συνιστά μια καθοριστική μορφή δημιουργικότητας μέσα στα πλαίσια 

λειτουργίας του οικονομικού συστήματος. Η δημιουργία έγκειται από τη μία πλευρά στην 

ίδρυση νέων οικονομικών μονάδων και από την άλλη στην παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών που ικανοποιούν τις ανθρώπινες ανάγκες. Δίχως λοιπόν τους ταλαντούχους 

επιχειρηματίες, ή ακόμη και τις ομάδες ανθρώπων που επιχειρούν μαζί (π.χ. 

συνεταιρισμοί), η οικονομική πρόοδος και ανάπτυξη μετατρέπεται σε μια δύσκολη 

υπόθεση. 

Ωστόσο προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα παραπάνω προβλήματα που εμφανίστηκαν 

αλλά και να εκμεταλλευθούν οι νέες δυναμικές επενδυτικές ευκαιρίες απαιτούνται μια 

σειρά από πολιτικές. Στο επίκεντρο αυτών των βελτιώσεων μπορεί να τεθεί η αναβάθμιση 

της τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Η τεχνολογική ικανότητα εδράζεται στην 

ικανότητα της επιχείρησης να χρησιμοποιεί τη διαθέσιμη τεχνολογία, με σκοπό τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικής της θέσης. Η τεχνολογική ικανότητα μπορεί να οριστεί ως ένα σύνολο 

κομματιών της γνώσης που περιλαμβάνει την τεχνογνωσία, τις μεθόδους, τις διαδικασίες, 

την εμπειρία και τον εξοπλισμό. Αυτό επίσης αντιπροσωπεύει τα ανώτερα και ετερογενή 

τεχνικά προτερήματα μιας εταιρίας και σχετίζεται με τις τεχνολογίες προϊόντων, 

τεχνολογίες σχεδιασμού, τεχνολογίες διαδικασίας και τεχνολογίες πληροφοριών. Η 

τεχνολογική ικανότητα, ειδικότερα, αντιπροσωπεύει σημαντική πιθανή πηγή 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και ανώτερης απόδοσης μέσα σε τεχνολογικά 

ανταγωνιστικές αγορές. Η αποτελεσματική χρήση της τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις τις 

επιτρέπει να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των ανταγωνιστών τους. Επίσης 

συμβάλλει στη συνεχή εξειδίκευση και στη βελτίωση των δεξιοτήτων εκ μέρους των 

ανθρωπίνων πόρων τους. 

Η προσθήκη τεχνολογικής ικανότητας βοηθά να αυξήσει τη δυνατότητα μιας εταιρίας να 

αναγνωρίσει και να εφαρμόσει τη νέα γνώση για να συνεχίσει την ανάπτυξη ικανότητας η 

οποία μπορεί να βοηθήσει την ανώτερη απόδοση. Συνεπώς οι στρατηγικές ενίσχυσης της 

ελληνικής επιχειρηματικότητας μπορούν να εστιάσουν στην αναβάθμιση της χρήσης της 

τεχνολογίας, ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία και κατά επέκταση την εξαγωγική προοπτική 

των ελληνικών επιχειρήσεων. 

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω οι προτάσεις βελτίωσης μπορούν να λάβουν την ακόλουθη 

κατεύθυνση: 

  Ενίσχυση των προγραμμάτων επιχορήγησης της νεανικής επιχειρηματικότητας, 

ώστε να μειώνεται σημαντικό το κόστος ίδρυσης μιας νέας επιχείρησης 

  Ενίσχυση των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες 

  Βελτίωση των όρων εκπαίδευσης σχετικά με τους όρους λειτουργίας και ανάπτυξης 

των αγορών με τα ανώτατα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα να 

αναπτύσσουν πρωτεύοντα ρόλο 
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  Σύνδεση της  παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης με τις ανάγκες της αγοράς 

  Σημαντικές παροχές προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις κυρίως μέσω διευκολύνσεων 

που αφορούν την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας 

 

Εκτός όμως από τη ενίσχυση δημοσίων πολιτικών, είναι αναγκαία και η διαφοροποίηση των 

στρατηγικών των επιχειρήσεων, μέσα στην οργανωσιακή τους λειτουργία και την αλυσίδα 

αξίας. Οι στρατηγικές αυτές μπορούν να βασιστούν στις ακόλουθες προτεραιότητες: 

  Μείωση του Κόστους Συναλλαγών της Επιχείρησης τόσο στο Εξωτερικό όσο 

και στο Εσωτερικό Περιβάλλον. Μέσα από τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής η σύγχρονη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να 

συναλλάσσεται αποτελεσματικότερα, με τους εργαζόμενους, τους 

προμηθευτές, τους πιστωτές και φυσικά τους πελάτες της, 

  Βελτίωση των προϋποθέσεων ικανοποίησης του πελάτη. Αυτό συμβαίνει ως 

απόρροια της βελτίωσης στην ποιότητα των προϊόντων που επιφέρει η 

τεχνολογική ικανότητα. Η εξοικονόμηση πόρων εκ μέρους της επιχείρησης 

λόγω της χρήσης της τεχνολογίας, της επιτρέπει να προβαίνει στην 

παραγωγή νέων ανταγωνιστικών και συνάμα διαφοροποιημένων 

προϊόντων 

  Σύνδεση των επιχειρήσεων και κυρίως των επιχειρηματικών ενώσεων (π.χ. 

επαγγελματικά επιμελητήρια) με τα πανεπιστήμια ώστε η νέα γνώση που 

παράγεται να εντάσσεται άμεσα στην παραγωγική διαδικασία.  

 

Ακόμη έμφαση μπορεί να δοθεί στα ακόλουθα: 

  Σχεδιασμός των Ποιοτικών Υπηρεσιών ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις 

της διεθνούς ζήτησης. Η στρατηγική αυτή  περιλαμβάνει εκείνες τις 

διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στην προσπάθεια της επιχείρησης να 

κατανοήσει το κοινό που επιθυμεί να καταναλώσει τα προϊόντα της. 

Χαρακτηριστικά αυτής της φάσης είναι η απόδοση, η αξιοπιστία και φυσικά 

η σύνθεση των χαρακτηριστικών του προϊόντος ή της υπηρεσίας με βάση 

τις απαιτήσεις όχι μόνο της εσωτερικής αλλά και της εξωτερικής αγοράς. 

  Έλεγχος της Παραγωγικής Διαδικασίας. Η επιχείρηση μέσω της τεχνικής της 

ανατροφοδότησης, λαμβάνει πληροφόρηση αναφορικά με τον τρόπο 

υποδοχής του προϊόντος από τους καταναλωτές. Χαρακτηριστικό στοιχείο 

αυτής της διαδικασίας είναι η αντιληφθείσα ποιότητα τόσο εντός της 

επιχείρησης όσο και εκτός με την τεχνολογία να διαδραματίζει καταλυτικό 

ρόλο. 

 

Συμπερασματικά, ως δομικά στοιχεία για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα αναδεικνύονται η διαφοροποίηση και καινοτομικότητα προϊόντων και υπηρεσιών 

σε όρους εξωστρέφειας και διεθνοποιημένων αγορών, η αναβάθμιση της χρήσης 
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τεχνολογιών παραγωγής, η συμβατότητα ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος και η 

ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ εκπαίδευσης, έρευνας, επιχειρηματικότητας και αγοράς 

εργασίας.  

 

 

 

Βιβλιογραφικές παραπομπές 

1. Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών, 2013. «Έκθεση για την 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 2011-2012: Η εξέλιξη των δεικτών της 

επιχειρηματικότητας στη διάρκεια της κρίσης» 

2. Global Entrepreneurship Monitor,  

3. 2012. Global Report. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

   

Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 10676 Αθήνα  | Τηλ. +30 210 7257 110 | Fax +30 210 7257 114 | E-mail eliamep@eliamep.gr 

mailto:eliamep@eliamep.gr

