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Περίλθψθ – Πρόλογοσ: 

Η παροφςα εργαςία ζχει ωσ ςτόχο να εξθγιςει και να αναλφςει τθν ζννοια τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, τθσ καινοτομίασ και τθν ςφνδεςθ αυτϊν με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

Η εργαςία αυτι κα αςχολθκεί με τθν ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα, τισ μορφζσ 

επιχειρθματικότθτασ, παράγοντεσ που μποροφν να τθν επθρεάςουν, τθν ανάγκθ του 

ςφγχρονου επιχειρθματία για καινοτομία και τθ ςφνδεςθ τουσ με τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

Ακόμθ κα αναφερκοφμε για τθν επιχειρθματικότθτα μζςα ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, 

για τα εμπόδια που εμφανίηονται ςε ζναν επιχειρθματία ϊςτε να εφαρμόςει μία 

επιχειρθματικι κίνθςθ ι μία καινοτομία ι ακόμθ και για το να αποκτιςει νζεσ 

τεχνολογίεσ. 

Σι ωκεί ζναν νζο άνκρωπο να ςτραφεί ςτθν δθμιουργία μιασ νζασ επιχειρθματικισ 

προςπάκειασ, γιατί οι καινοτομίεσ παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςε μια πετυχθμζνθ 

επιχειρθματικι κίνθςθ, ποιεσ είναι οι λεγόμενεσ «νζεσ τεχνολογίεσ» ςιμερα και 

πόςο δφςκολθ είναι εφαρμογι όλων αυτϊν ςε μία περίοδο οικονομικισ κρίςθσ. 

Αφοφ λοιπόν ορίςουμε, παρουςιάςουμε και αναλφςουμε τθν ςφγχρονθ 

επιχειρθματικότθτα, τθν επιχειρθματικι καινοτομία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ, εν 

ςυνεχεία κα ςτραφοφμε προσ τθν ςφνδεςθ όλων αυτϊν μεταξφ τουσ και πωσ ζνασ 

πετυχθμζνοσ «επιχειρθματικόσ οδθγόσ» οφείλει να περιλαμβάνει αυτά τα τρία μαηί. 

Η παροφςα εργαςία όχι μόνο κα εξθγιςει τισ βαςικζσ αυτζσ ζννοιεσ και τθν 

αλλθλεξάρτθςθ τουσ, αλλά κα τονίςει και τθν ςπουδαιότθτα τουσ για μια 

πετυχθμζνθ επιχειρθματικι κίνθςθ που κα οδθγιςει ςτον απϊτερο ςκοπό κάκε 

επιχειρθματικισ ενζργειασ, το μζγιςτο κζρδοσ. 

 

 

 

 



 

ΕΙΑΓΩΓΗ: 

ε μια περίοδο οικονομικισ φφεςθσ, όπωσ αυτι που υπάρχει αυτι τθ ςτιγμι ςτθν 

Ελλάδα, θ επιχειρθματικότθτα γίνεται αυτομάτωσ δυςκολότερθ κακϊσ τα εμπόδια 

όπωσ είναι προφανζσ εμφανίηονται ςυχνότερα και πιο ζντονα. 

Ο ςφγχρονοσ άνκρωποσ, ο άνκρωποσ τθσ γενιάσ μετά τθν βιομθχανικι επανάςταςθ 

είχε ανζκακεν τθν ανάγκθ του «επιχειρείν». Αυτι θ ανάγκθ, αν και ζχει ελαττωκεί 

αιςκθτά λόγω των υπαρχουςϊν ςυνκθκϊν (μειωμζνθ οικονομικι ρευςτότθτα), ποτζ 

δεν ζπαψε να υπάρχει ζςτω και ςε μικρότερο βακμό. Με τθν οικονομία να 

βρίςκεται ςε κρίςθ, το επίπεδο δυςκολίασ ςτθ νζα επιχειρθματικότθτα ζχει ανεβεί 

εκκετικά και πλζον οι νζοι υποψιφιοι επιχειρθματίεσ καλοφνται να λφςουν ζνα 

γόρδιο, οικονομικό δεςμό. Ζνα οικονομικό πρόβλθμα, που θ λφςθ του προβλιματοσ 

αυτοφ, κα τουσ επιτρζψει να ανκίςουν οικονομικά μζςα ςε ζνα απρόςιτο και 

εχκρικό, οικονομικό περιβάλλον. 

Σι ωκεί όμωσ ζναν άνκρωπο ςτθν επιχειρθματικότθτα και πρϊτα απ’ όλα «τι είναι 

επιχειρθματικότθτα» ; Σι γνωρίηουμε για τθν επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα; 

Αυτζσ οι ερωτιςεισ κα απαντθκοφν αναλυτικά ςτθ ςυνζχεια τθσ εργαςίασ, μζςα 

από τα επόμενα κεφάλαια. 

Για να επιβιϊςει και να πρωταγωνιςτιςει ζνασ νζοσ επιχειρθματίασ μζςα ςε ζνα 

περίπλοκο και μθ φιλικό οικονομικό περιβάλλον, κα πρζπει να προςαρμοςτεί ςτα 

ςφγχρονα δεδομζνα τθσ οικονομίασ, να προςαρμοςτεί ςτισ ςυχνά μεταβαλλόμενεσ 

νομοκεςίεσ περί των φορολογικϊν, ςτισ ςυχνζσ αλλαγζσ τθσ νομοκεςίασ που αφορά 

τθν ίδρυςθ και τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ, να αντιλθφκεί πλιρωσ τθν 

οικονομικι δυνατότθτα των πελατϊν του ςε μια περίοδο κρίςθσ, και τζλοσ, ίςωσ να 

χρειαςτεί και να καινοτομιςει. 

Η επιχειρθματικι καινοτομία, ιδιαίτερα ςε μια περίοδο που το μζλλον κεωρείται 

αβζβαιο για πολλζσ επιχειριςεισ και κλάδουσ, είναι απαραίτθτθ. Θα μποροφςε να 

πει κάποιοσ ότι θ καινοτομία ζρχεται να ςυμπλθρϊςει το κενό που άφθςε ςτο 

πζραςμά τθσ θ οικονομικι κρίςθ, εξαςφαλίηοντασ ςτουσ επιχειρθματίεσ που 

κατάφεραν να τθν εφαρμόςουν επιτυχϊσ, ζνα τουλάχιςτον βιϊςιμο, επιχειρθματικό 



παρόν και μζλλον. Ζνα παρόν που κρατάει τθν επιχείρθςθ ηωντανι και πολλά 

υποςχόμενθ για το μζλλον. 

Φυςικά θ καινοτομία δεν είναι απαραίτθτθ μόνο ςε επιχειριςεισ που 

«μεγαλϊνουν» ςε ζνα «άρρωςτο», οικονομικό περιβάλλον (όπωσ το οικονομικό 

περιβάλλον τθσ Ελλάδασ τθσ φφεςθσ), αλλά και ςε υγιι οικονομικά περιβάλλοντα. 

Η επιτυχισ υλοποίθςθ μιασ ιδζασ, μιασ καινοφριασ ιδζασ ενόσ επιχειρθματία, θ 

εφαρμογι μιασ καινοτομίασ επιτυχϊσ, είναι ικανι να αποφζρει πολφ μεγαλφτερα 

κζρδθ ςε μία επιχείρθςθ. 

Σι είναι λοιπόν θ «επιχειρθματικι καινοτομία;» Σι είδθ καινοτομιϊν υπάρχουν ;  

Πωσ ςυνδζεται θ καινοτομία με τθν επιχειρθματικότθτα; Όλα αυτά κα απαντθκοφν 

εν ςυνεχεία. 

ε μια εποχι που όλα εξελίςςονται και αναπτφςςονται, ςε μια εποχι που ςυνεχϊσ 

ανακαλφπτονται νζοι τρόποι και μζκοδοι ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ ηωισ, είναι 

επόμενο πωσ θ εξζλιξθ αυτι κα ερχόταν και ςτον τομζα τθσ οικονομίασ. 

Η επιχειρθματικότθτα, θ ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα, ςχετίηεται άμεςα με τθν 

τεχνολογία. Κάκε επιχείρθςθ καλείται να προςαρμοςτεί ςτισ νζεσ τεχνολογικζσ 

αλλαγζσ του κλάδου τθσ. Πωσ κα το κάνει αυτό ; Τιοκετϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ, 

οι οποίεσ εκςυγχρονίηουν και βελτιςτοποιοφν τθν απόδοςθ τθσ κάκε επιχείρθςθσ. 

Είναι οι νζεσ τεχνολογίεσ απαραίτθτεσ; Θα ζπρεπε οι επιχειριςεισ να 

προςαρμόηονται με τθν εξζλιξθ τθσ τεχνολογίασ; Ποια είναι τα εμπόδια που 

ςυναντά θ επιχείρθςθ ςτο δρόμο τθσ απόκτθςθσ τθσ νζασ τεχνολογίασ; Πωσ 

ςυνδζονται οι νζεσ τεχνολογίεσ με τθν αποδοτικι επιχειρθματικότθτα; 

Επιχειρθματικότθτα, καινοτομίεσ και νζεσ τεχνολογίεσ κα αναλυκοφν εκτεταμζνα 

ςτα επόμενα κεφάλαια. 

 

 

 

 

 



 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ 

 

1.1 Ζννοιεσ Και Οριςμοί Σθσ Επιχειρθματικότθτασ 

 

Οι οριςμοί και οι ζννοιεσ που ζχουν δοκεί για τθν επιχειρθματικότθτα είναι 

ποικίλεσ, χωρίσ βζβαια το βαςικό νόθμα να αλλάηει. 

Αν αλλάηει κάτι ςτισ διάφορεσ ερμθνείεσ τθσ λζξθσ «επιχειρθματικότθτα», 

αυτό είναι θ διαφορετικι ζμφαςθ που δίνει ο κάκε ειδικόσ ςτθ λζξθ, κακϊσ 

το αντικείμενο τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι πολυδιάςτατο. 

ε κάποιεσ ζννοιεσ θ επιχειρθματικότθτα ταυτίηεται με τθν «ανάλθψθ 

κινδφνου», ςε κάποιεσ άλλεσ με τθν «είςοδο ςτθν αγορά», ςε κάποιεσ άλλεσ 

ςυνδζεται με τθν καινοτομία, κτλ. 

Ασ δοφμε παρακάτω μερικοφσ από τουσ οριςμοφσ που ζχουν δοκεί ςτθν 

«επιχειρθματικότθτα». 

 Επιχειρθματικότθτα είναι θ προςπάκεια μετατροπισ τθσ 

πρωτοβουλίασ ςε αποτζλεςμα και από αυτι τθ διαδικαςία να 

προκφψει το οικονομικό κζρδοσ. Περιλαμβάνει ςαν βιματα τθν 

Καινοτομία, τθν θγεςία, τθ διαχείριςθ και τθν ανάπτυξθ τθσ 

πρωτοβουλίασ (Ρθγι οριςμοφ: Βικιπαιδεία) 

 

 Οι όροι «επιχείρθςθ» και «επιχειρθματικότθτα» προζρχονται από το 

ριμα «επιχειρϊ», που ςθμαίνει κάνω κάτι καινοφριο, καινοτομϊ, 

δθμιουργϊ. 

Σα ουςιαςτικά ςυςτατικά τθσ επιχειρθματικότθτασ είναι θ 

δθμιουργία πλοφτου, μζςω νζων ςυνδυαςμϊν ςυντελεςτϊν 

παραγωγισ, θ θγεςία, θ καινοτομία, θ ανταγωνιςτικότθτα, το ρίςκο 

και θ εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ. Άρα, ςτόχοσ μίασ επιχείρθςθσ είναι 

θ δθμιουργία πλοφτου, ι αλλιϊσ προςτικζμενθσ αξίασ, δθλ. θ 



επιςτροφι αξίασ μεγαλφτερθσ  από αυτιν που ο επιχειρθματίασ 

επζνδυςε για τθ δθμιουργία του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ που 

πουλάει. Η αξία αυτι που επιςτρζφεται, δεν είναι μόνο οικονομικι, 

αλλά και αξία για το άτομο, για μία κοινότθτα ι για ολόκλθρο το 

κοινωνικό ςφνολο και ςυνειςφζρει, επίςθσ, ςτθν κοινωνικι ευθμερία 

και τθν πρόοδο. 

Όταν ζνασ επιχειρθματίασ δθμιουργεί μία επιχείρθςθ δεν διακζτει 

καμία βεβαιότθτα για το τελικό αποτζλεςμα αυτισ τθσ προςπάκειασ. 

Η επιχειρθματικότθτα δθλαδι, εμπεριζχει τισ ζννοιεσ του κινδφνου 

(επιχειρθματικό ρίςκο) ι ακόμα και τθσ πικανότθτασ αποτυχίασ. 

(Ρθγι οριςμοφ: Δ. Μπουραντάσ, Κακθγθτισ Management και Human 

Resources). 

 

 Επιχειρθματικότθτα είναι θ δραςτθριότθτα δθμιουργίασ νζων 

επιχειριςεων, ειςαγωγισ νζων προϊόντων και τεχνολογικϊν 

νεωτεριςμϊν και γενικϊσ θ ανάλθψθ των κινδφνων που ςυνεπάγεται 

θ αναηιτθςθ επιχειρθματικϊν ευκαιριϊν προσ όφελοσ τόςο του 

ατόμου που επιχειρεί όςο και του κοινωνικοφ και οικονομικοφ 

περιβάλλοντόσ του (Ρθγι οριςμοφ: Μζτρον, Κζντρο Επαγγελματικισ 

Κατάρτιςθσ). 

 

 Η Επιχειρθματικότθτα αποτελεί νοοτροπία αλλά και πολυδιάςτατθ 

ζννοια θ οποία εμφανίηεται ςε διάφορα επίπεδα και ςε κάκε είδοσ 

οργάνωςθσ. Ο όροσ τθσ επιχειρθματικότθτασ αντιπροςωπεφει ζνα 

ςυγκεκριμζνο τρόπο «ςκζπτεςκαι» και «λειτουργείν» και δεν εμμζνει 

ςτουσ οριςμοφσ που είκιςται να ταυτίηουν τθν επιχειρθματικότθτα με 

τθν ζναρξθ επιχείρθςθσ. Για παράδειγμα, ωσ επιχειρθματικά 

ςκεπτόμενοσ χαρακτθρίηεται και ο εργαηόμενοσ ςτθν εταιρεία 

κινθτισ τθλεφωνίασ που είχε τθν ιδζα τθσ πολφ-λειτουργικότθτασ των 

κινθτϊν με τθν ενςωμάτωςθ φωτογραφικισ και όχι μόνο κάμερασ. Αν 

όμωσ κζλαμε να δϊςουμε ζνα ςυγκεκριμζνο οριςμό τθσ 

επιχειρθματικότθτασ κα μποροφςαμε να ποφμε ότι είναι θ 



διαδικαςία δθμιουργίασ κάτι καινοφργιου που ζχει αξία (για τθν 

αγορά, τθν κοινωνία), με τθν αφιζρωςθ του απαραίτθτου χρόνου και 

προςπάκειασ, και τθν ανάλθψθ των ςυνοδευόμενων οικονομικϊν, 

ψυχολογικϊν και κοινωνικϊν κινδφνων, που λαμβάνει τισ 

προκφπτουςεσ ανταμοιβζσ (οικονομικζσ, ψυχολογικζσ). 

(Ρθγι οριςμοφ:  Unipi, Γραφείο διαςφνδεςθσ Ρανεπιςτθμίου Ρειραιά) 

 

Αυτοί οι τζςςερεισ οριςμοί και ερμθνείεσ τθσ επιχειρθματικότθτασ 

αποτελοφν ζνα δείγμα των αποδόςεων τθσ λζξθσ και ζκφραςθσ του 

πολυδιάςτατου αντικειμζνου που βρίςκεται πίςω από τθν ζννοια τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 

Αυτό που ςυμπεραίνουμε ξεκάκαρα από τουσ παραπάνω οριςμοφσ – ζννοιεσ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ, είναι πωσ θ τελευταία ςυνδζεται άμεςα με τα 

παρακάτω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Επιχειρθματικότθτα:  
 
 Επιχειρθματικι Ιδζα (Ιδζα) 
 Πλάνο (τρατθγικι) 
 Τλοποίθςθ (Εφαρμογι τθσ ιδζασ) 
 Δθμιουργία νζασ επιχείρθςθσ (Δθμιουργία) 
 Είςοδοσ ςτθν αγορά  
 Καινοτομία 
 Ανάλθψθ του επιχειρθματικοφ κινδφνου (Επιχειρθματικό ρίςκο) 
 Ηγεςία 
 Ανταγωνιςτικότθτα 
 Ευκφνθ 
 Τπευκυνότθτα 
 Προςφορά ςτο κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον 
 Επιβίωςθ 
 Κζρδοσ 



1.2 Επιτυχθμζνοσ Επιχειρθματίασ

 

 

Για να κεωρείται μια επιχειρθματικι κίνθςθ ωσ επιτυχισ και ςυνεπϊσ ο 

ίδιοσ ο επιχειρθματίασ ωσ επιτυχθμζνοσ, απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι 

να διακρίνονται κάποια (ι και όλα) από τα παρακάτω χαρακτθριςτικά ςε 

αυτόν. 

Ζνασ επιχειρθματίασ κα πρζπει να ζχει: 

 Θζλθςθ για επιτυχία 

 Όραμα 

 Εργατικότθτα 

 Τπομονι και επιμονι 

 Πεικαρχία και οργάνωςθ 

 Αντίλθψθ των καταςτάςεων 

 Τπευκυνότθτα 

 Ηγετικζσ ικανότθτεσ 

 Καινοτόμεσ ςκζψεισ και ιδζεσ 

 Κοινωνικότθτα (να ζχει κετικζσ ανκρϊπινεσ ςχζςεισ, αλλά να μπορεί να 

διατθρεί και μια ιςορροπία – να βάηει «ςφνορα» μεταξφ ανκρϊπινων 

ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν και εργαςίασ) 

 Σόλμθ και κάρροσ (ϊςτε να μπορζςει να υλοποιιςει τισ επιχειρθματικζσ 

του ιδζεσ και να είναι ςε κζςθ να αναλάβει το επιχειρθματικό ρίςκο) 

 Ώριμθ και ορκι κριτικι ςκζψθ (ϊςτε να μπορεί να διαχειριςτεί 

κατάλλθλα διάφορα ςυμβάντα) 



Αυτά είναι τα βαςικά χαρακτθριςτικά που κα λζγαμε πωσ αποτελοφν τθ «ςυνταγι 

τθσ επιχειρθματικισ επιτυχίασ». Όςα περιςςότερα από αυτά καλφπτει ο χαρακτιρασ 

ενόσ επιχειρθματία, τόςεσ και οι πικανότθτεσ για μια πετυχθμζνθ επιχειρθματικι 

κίνθςθ. 

Φυςικά, για να είμαςτε και ακριβείσ, τα χαρακτθριςτικά αυτά δεν οδθγοφν πάντα 

ςτθν επιτυχία, δθλαδι ςτθν κερδοφορία, κακϊσ υπάρχουν και άλλοι παράγοντεσ 

που μπορεί να επθρεάςουν μια επιχείρθςθ. Όπωσ π.χ. θ οικονομικι κρίςθ, θ ηιτθςθ 

ενόσ προϊόντοσ (που μπορεί για κάποιουσ λόγουσ να μειωκεί), οικογενειακοί λόγοι 

(του επιχειρθματία), κτλ. 

Ζνασ επιχειρθματίασ μπορεί να διακζτει όλα εκείνα τα κετικά χαρακτθριςτικά που 

φτιάχνουν το πορτραίτο ενόσ επιτυχθμζνο επιχειρθματία, αλλά πάντα κα υπάρχουν 

και εξωτερικοί παράγοντεσ που μποροφν να επθρεάςουν αρνθτικά τθν 

αποδοτικότθτα ενόσ επιχειρθματία ι και τθσ ίδιασ τθσ επιχείρθςθσ. 

Σο επιχειρθματικό και οικονομικό περιβάλλον, είναι ζνα περιβάλλον ςφνκετο και 

απρόβλεπτο για το οποίο δεν μπορείσ να είςαι ποτζ απόλυτα ςίγουροσ. 

Όμωσ, θ παρατιρθςθ και οι μελζτεσ ζχουν δθμιουργιςει ζνα προφίλ για τον 

«επιτυχθμζνο επιχειρθματία», το οποίο ςυνικωσ ζχει αυτζσ τισ βάςεισ (τα 

χαρακτθριςτικά που αναφζρκθκαν παραπάνω). 

ίγουρα, μια επιτυχθμζνθ επιχειρθματικι κίνθςθ, επθρεάηεται και από τον 

παράγοντα «τφχθ».   

Ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ, θ τφχθ είναι ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ που μπορεί να 

μετατρζψει μια επιχείρθςθ ςε «μθχανι πλοφτου» ι να οδθγιςει μια επιχειρθματικι 

ενζργεια ςε ζνα «οικονομικό ναυάγιο». 

Είναι πολφ ςθμαντικό για ζναν επιχειρθματία λοιπόν να είναι και τυχερόσ, δθλαδι 

να υλοποιιςει μία επιχειρθματικι ιδζα ςτο ςωςτό χρόνο (ςωςτό «timing») ενϊ να 

αντιμετωπίςει όςο τον δυνατόν λιγότερα εμπόδια. 

ίγουρα θ τφχθ δεν είναι κάτι που μπορεί ζνασ επιχειρθματίασ να αποκτιςει, αλλά 

διακζτοντασ τα παραπάνω χαρακτθριςτικά και κυρίωσ διορατικότθτα, μπορεί να τθν 

εκμαιεφςει.  

 



1.3 Είδθ Επιχειρθματικότθτασ 

 

Η επιχειρθματικότθτα είναι κάτι το πολυςφνκετο όπωσ ιδθ προείπαμε και για 

αυτό μπορεί να διαχωριςτεί ςε διάφορα είδθ ανάλογα με το ςκοπό τθσ ι τον 

τρόπο που ειςζρχεται ςτθν αγορά. 

Εμείσ κα εςτιάςουμε ςε κάποιεσ από τισ μορφζσ που μπορεί να πάρει θ 

επιχειρθματικότθτα. 

 

Επιχειρθματικότθτα Καινοτομίασ: Είναι θ επιχειρθματικότθτα που βαςίηεται 

ςτθν καινοτομία, ςτθν λιψθ μιασ ιδζασ και ςτθν υλοποίθςθ μιασ 

επιχειρθματικισ ευκαιρίασ. Αυτό το είδοσ επιχειρθματικότθτασ εςτιάηει ςτθν 

αξιοποίθςθ διαφόρων ευκαιριϊν και τάςεων ςτθν αγορά με τθν ειςαγωγι 

καινοτομίασ ςε μία επιχείρθςθ. Πολλζσ φορζσ χαρακτθρίηεται και ωσ 

επιχειρθματικότθτα ζνταςθσ γνϊςθσ. 

 

Κοινωνικι Επιχειρθματικότθτα:  Η κοινωνικι επιχειρθματικότθτα όπωσ 

άλλωςτε το λζει και θ ίδια, δεν είναι μόνο οικονομικισ φφςεωσ αλλά και 

κοινωνικισ. 

Πίςω από τθν κοινωνικι επιχειρθματικότθτα κρφβεται κάποια κοινωνικι ανάγκθ 

τθν οποία ο «κοινωνικόσ επιχειρθματίασ» προςπακεί να ικανοποιιςει μζςω τθσ 

δραςτθριότθτασ του, ϊςτε να προςφζρει ςτο κοινωνικό ςφνολο. 

Είναι γνωςτι και ωσ πράςινθ επιχειρθματικότθτα. 

Δθμόςια επιχειρθματικότθτα: Η ζννοια τθσ δθμόςιασ επιχειρθματικότθτασ 

ειςιχκθ από τον Peter Drucker (Αυςτριακόσ επιχειρθματικόσ ςφμβουλοσ και 

ςυγγραφζασ). Η δθμόςια επιχειρθματικότθτα αφορά τουσ δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ και φορείσ. φμφωνα με τον P. Drucker οι δθμόςιοι φορείσ πρζπει 

να λειτουργοφν ωσ επιχειριςεισ κζρδουσ ϊςτε να εξελίςςονται και να 

προςπακοφν για το καλφτερο (να καινοτομοφν, να μθ μζνουν ςτάςιμεσ).  



Ενδοεπιχειρθματικότθτα:  Η ενδοεπιχειρθματικότθτα είναι γνωςτι και ωσ 

επιχειρθματικό management ι εταιρικι επιχειρθματικότθτα. 

Ζχει ωσ ςκοπό να δϊςει τθ δυνατότθτα ςτα μεςαία και μικρότερα ςτελζχθ μιασ 

επιχείρθςθσ για λιψθ αποφάςεων, ςτθν πρόταςθ ιδεϊν για υλοποίθςθ, ςτθν 

λιψθ πρωτοβουλιϊν, ςτθν εφαρμογι καινοτομιϊν. Όλα αυτά ζχουν ωσ ςτόχο 

τθν βελτιςτοποίθςθ τθσ επιχείρθςθσ, να γίνει θ επιχείρθςθ πιο παραγωγικι και 

αποδοτικι. 

 Για να γίνει αυτό, πρζπει όλα τα ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ, από τα μικρότερα 

ζωσ και τα μεγάλα να παρακινθκοφν και να γίνουν πιο αποδοτικά.  

Η παρακίνθςθ είναι θ δυνατότθτα που δίνει ο κφριοσ επιχειρθματίασ ςτα 

ςτελζχθ τθσ επιχείρθςθσ για να λαμβάνουν απόψεισ και να παρακζτουν ιδζεσ 

και καινοτόμεσ λφςεισ. 

 

Τποκατθγορίεσ: Δφο άλλεσ μορφζσ επιχειρθματικότθτασ που ίςωσ κα 

μποροφςαμε να ξεχωρίςουμε (αν και εντάςςονται ςτισ πιο πάνω κατθγορίεσ) 

είναι θ α) Γυναικεία επιχειρθματικότθτα και θ β) Νεανικι επιχειρθματικότθτα. 

 

α) Γυναικεία επιχειρθματικότθτα: Αν και δεν κα ζπρεπε να αποτελεί ξεχωριςτι 

κατθγορία (λόγω τθσ ιςότθτασ των δφο φίλων), εξαιτίασ του γεγονότοσ ότι μόλισ 

τα τελευταία χρόνια ζχει αρχίςει να εμφανίηεται ςυχνότερα, θ γυναικεία 

επιχειρθματικότθτα, δθλαδι θ είςοδοσ μιασ νζασ επιχείρθςθσ ςτθν αγορά με 

βαςικό επιχειρθματία τθ γυναίκα, μποροφμε λοιπόν να τθν επιςθμάνουμε ωσ 

υποκατθγορία των ειδϊν τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

 

β) Νεανικι επιχειρθματικότθτα: Αφορά τθν είςοδο των νζων, φρζςκων ατόμων 

ςτθν αγορά, με νζεσ καινοτόμεσ ιδζεσ και προτάςεισ ςτθν επιχειρθματικότθτα. Η 

νζα επιχειρθματικότθτα μάλιςτα είναι κάτι το κεμιτό, για αυτό άλλωςτε και ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ χρθματοδοτείτε από το κράτοσ. 

 

 

 



1.4  Η επιχειρθματικότθτα ςτθν Ελλάδα του ςιμερα 

 

Ζνασ παράγοντασ που επθρεάηει άμεςα τθν επιχειρθματικότθτα είναι θ οικονομία 

τθσ εκάςτοτε χϊρασ. Η επιχειρθματικότθτα δε κα μποροφςε να είναι ίδια ςε κάκε 

χϊρα ι ςε κάκε πόλθ τθσ ίδιασ χϊρασ, κακϊσ αλλάηουν ςθμαντικά δεδομζνα, όπωσ 

οι τάςεισ τθσ αγοράσ, το καταναλωτικό κοινό, θ κουλτοφρα και πάνω απ’ όλα θ 

οικονομία. 

Είναι λογικό ςε μία χϊρα που βρίςκεται ςε κατάςταςθ οικονομικισ κρίςθσ, θ 

επιχειρθματικότθτα να ζχει επθρεαςτεί ςθμαντικά. τθν Ελλάδα του ςιμερα, ςτθν 

Ελλάδα τθσ οικονομικισ φφεςθσ, ςτθν Ελλάδα των τεράςτιων οικονομικϊν 

προβλθμάτων θ επιχειρθματικότθτα βαδίηει ςε άςχθμουσ δρόμουσ. 

Αν και θ Ελλάδα είναι παραδοςιακά επιχειρθματικι χϊρα, τα τελευταία χρόνια θ 

επιχειρθματικότθτα ζχει φτάςει να αποτελεί ζνα «οικονομικό ταμποφ» για 

τολμθροφσ και καρραλζουσ. 

Ζνα απλό παράδειγμα για να κατανοιςουμε το πόςο ζχει επθρεάςει θ οικονομικι 

κρίςθ τθν Ελλάδα είναι το πόςεσ επιχειριςεισ ζβαλαν λουκζτο από το 2008 ζωσ το 

2014. 

φμφωνα με ςτατιςτικά ςτοιχεία που δθμοςίευςε θ εφθμερίδα Κακθμερινι πάνω 

από 200.000 επιχειριςεισ εξαφανίςτθκαν από τον οικονομικό χάρτθ κακϊσ δεν 

μποροφςαν να ανταποκρικοφν ςτισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ. φμφωνα με τθν ζρευνα, 

οι επιχειριςεισ μειϊκθκαν κατά 25%. 

Ακόμα και επιχειριςεισ που δεν ζκλειςαν, λόγω τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ των 

κερδϊν τουσ, αναγκάςτθκαν να προχωριςουν ςε απολφςεισ. 

Οπότε θ οικονομικι κρίςθ ςτθν Ελλάδα ζφερε τεράςτια προβλιματα και φόβο τόςο 

ςτουσ επιχειρθματίεσ που ιδθ ζχουν επιχείρθςθ, κακϊσ το μζλλον τουσ ζγινε 

εξαιρετικά αβζβαιο και δεν γνωρίηουν αν κα καταφζρουν να ςυντθριςουν τθν 

επζνδυςι τουσ, όςο και ςτουσ εργαηομζνουσ των διαφόρων επιχειριςεων που ηουν 

υπό τον φόβο τθσ απόλυςθσ.  

  



Μζςα ςε αυτό το οικονομικό χάοσ, μζςα ςε αυτό το οικονομικό ζρεβοσ που μαςτίηει 

τθ χϊρα, υπάρχει όμωσ, όςο και αν φαντάηει απίςτευτο, και θ κετικι πλευρά του 

νομίςματοσ. 

Οι καιροί ζγιναν πιο εχκρικοί, πιο δφςκολοι και πιο ςκλθροί απζναντι ςτουσ 

επιχειρθματίεσ και δυςτυχϊσ θ κατάςταςθ είναι τζτοια που μπορεί να επιβιϊςει 

μόνο ο «ιςχυρόσ». 

Πολλοί επιχειρθματίεσ εκμεταλλεφτθκαν τθν δυςμενι, οικονομικι κατάςταςθ και 

εξελίχκθκαν ζτςι ϊςτε να επιβιϊςουν και να επικρατιςουν των ανταγωνιςτϊν τουσ. 

Είναι λογικό πωσ όςο πιο δφςκολεσ είναι οι ςυνκικεσ τόςο πιο πολφ 

«ςκλθραγωγείται» ζνασ άνκρωποσ. Σο ίδιο ιςχφει και ςτθν περίπτωςθ τθσ 

οικονομίασ. Για να μπορζςεισ να ανκίςεισ οικονομικά ςε ζνα αφιλόξενο περιβάλλον 

πρζπει να ςκεφτείσ περιςςότερο, να τολμιςεισ περιςςότερο, να οραματιςτείσ το 

αφριο περιςςότερο, να προςπακιςεισ περιςςότερο, να παλζψεισ περιςςότερο και 

πάνω απ’ όλα να καινοτομιςεισ. Η καινοτομία και θ εκμετάλλευςθ επιχειρθματικϊν 

ευκαιριϊν όταν τα περικϊρια ςτενεφουν τόςο πολφ, κα ζλεγε κάποιοσ ότι είναι: 

«όχι απλά κεμιτά, αλλά απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν επιβίωςθ ενόσ επιχειρθματία». 

Άλλωςτε δεν είναι λίγεσ οι περιπτϊςεισ επιχειριςεων που μζςα ςτθν περίοδο τθσ 

κρίςθσ όχι μόνο δεν ζκλειςαν αλλά άνοιξαν νζα καταςτιματα (αλυςίδεσ) ςε 

καινοφριεσ περιοχζσ και πόλεισ. Μερικά παραδείγματα τζτοιων Ελλθνικϊν 

επιχειριςεων είναι θ γνωςτι αλυςίδα καφζ «Μικζλ», θ αλυςίδα ςοφπερ μάρκετ 

«κλαβενίτθσ», θ αλυςίδα φοφρνων «Βενζτθ», κτλ. 

Αυτζσ οι επιχειριςεισ είχαν ιδθ βζβαια οικονομικι δφναμθ και κατάφεραν να τθ 

διατθριςουν και μετά τθν ζλευςθ τθσ οικονομικισ κρίςθσ. Είναι βζβαια 

επιχειριςεισ που καινοτόμθςαν πριν τθν κρίςθ, αναπτφχκθκαν, επικράτθςαν, 

μεταμορφϊκθκαν ςε οικονομικοφσ γίγαντεσ και ζτςι κατάφεραν να «επιηιςουν» και 

ςτθν περίοδο τθσ κρίςθσ. Αυτό βζβαια δε ςυνεπάγεται ότι οι επιχειριςεισ αυτζσ 

ςταμάτθςαν να καινοτομοφν και να προςπακοφν. Σα τελευταία χρόνια ζχουν 

παρατθρθκεί αλλαγζσ τόςο ςτο design (τθσ εμφάνιςθσ) των καταςτθμάτων τουσ, 

όςο και ςτα προϊόντα τουσ. 

 

 



 

Ακόμα, και οι μικρότερεσ επιχειριςεισ όμωσ ζχουν τθν ευκαιρία να προοδεφςουν 

μζςα ςτθν οικονομικι κρίςθ. Ακόμα και νζοι επιχειρθματίεσ που ζχουν όραμα και 

καινοτόμεσ ιδζεσ μποροφν να εκμεταλλευτοφν τισ υπάρχουςεσ ςυνκικεσ και να 

αναδειχκοφν. 

ίγουρα ο δρόμοσ ενόσ νζου επιχειρθματία είναι κατά πολφ δυςκολότεροσ ςε 

ςφγκριςθ με το παρελκόν. Όμωσ, αυτό δεν παφει να δίνει ελπίδεσ ςε ζναν νζο 

επιχειρθματία για ζνα πετυχθμζνο μζλλον. 

Ζνα κετικό μζςα ςτα τόςα αρνθτικά που ζχει φζρει θ οικονομικι φφεςθ, είναι πωσ ο 

ανταγωνιςμόσ μεταξφ των επιχειριςεων ζχει γίνει πιο ζντονοσ από ποτζ και ζτςι ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ οι τιμζσ διαφόρων προϊόντων ι υπθρεςιϊν ζχουν μειωκεί προσ 

όφελοσ του καταναλωτι. 

Ζνα άλλο κετικό είναι πωσ οι ςφγχρονοι Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ αναγκάςτθκαν 

λόγω τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ να εξελιχκοφν, να ωριμάςουν επιχειρθματικά, να 

καινοτομιςουν, να φζρουν νζεσ, φρζςκεσ ιδζεσ ςτθν αγορά, να ανεβάςουν το 

επίπεδο τθσ αγοράσ και να διατθριςουν ι να μειϊςουν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ τισ 

τιμζσ τουσ. 

Σζλοσ, να ςθμειϊςουμε ότι υπάρχουν και κλάδοι επιχειριςεων που παρζμειναν 

ανεπθρζαςτοι ςε γενικζσ γραμμζσ, κακϊσ παρά τθν κρίςθ κάποιεσ βαςικζσ ανάγκεσ 

πρζπει να ικανοποιοφνται. 

φμφωνα με ζρευνα τθσ ICAP (εταιρία παροχισ επιχειρθματικϊν πλθροφοριϊν), 

υπάρχουν κάποιοι κλάδοι που όχι μόνο δεν επθρεάςτθκαν από τθν κρίςθ αλλά 

ςθμείωςαν και ανοδικι πορεία ςτα κζρδθ τουσ.  

Σο βαςικό όμωσ ςυμπζραςμα είναι ότι ςε μία περίοδο οικονομικισ κρίςθσ, ζνασ 

πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ που κα ςε κάνει να διατθρθκείσ ι να προοδεφςεισ 

είναι θ καινοτομία. 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ 

2.1 Οριςμόσ Σθσ Καινοτομίασ 

 

Όπωσ ιδθ αναφζραμε και ςτο προθγοφμενο κεφάλαιο, θ καινοτομία, ειδικά ςτθ 

ςφγχρονθ εποχι του πλιρουσ ανταγωνιςμοφ, είναι απαραίτθτθ. 

Οι επιχειριςεισ που καταφζρνουν να ειςάγουν τθν καινοτομία ςτον κλάδο τουσ και 

μάλιςτα με επιτυχία, αποκτοφν ζνα πολφ μεγάλο πλεονζκτθμα ζναντι των 

ανταγωνιςτϊν τουσ. 

Σι είναι όμωσ καινοτομία; Ποιοσ είναι ο οριςμόσ τθσ;  

Ασ δοφμε παρακάτω 2 από τουσ οριςμοφσ που ζχουν δοκεί ςτθ λζξθ αυτι. 

 

Καινοτομία: (innovation) Κατά το Ν. 1514/1985 άρκ. 2, καινοτομία είναι θ 

εφαρμογι μιασ ιδζασ ςε: νζο ι βελτιωμζνο προϊόν, βιομθχανικι – εμπορικι 

λειτουργικι διαδικαςία, νζα μζκοδο παραγωγισ αγακϊν ι παροχισ υπθρεςιϊν. 

Όπωσ επιςθμαίνει ο Schumpetter, οι καινοτομίεσ επιτυγχάνουν υψθλότερθ 

παραγωγικότθτα – παραγωγι, καλφτερθ ποιότθτα και χαμθλό κόςτοσ παραγωγισ 

και τελικά οδθγοφν ςε μείωςθ των τιμϊν και αφξθςθ των κερδϊν των επιχειριςεων. 

τισ καινοτομίεσ, εξάλλου, ζχουν βαςιςτεί όλεσ οι ςφγχρονεσ τεχνολογίεσ, όπωσ 

μικροθλεκτρονικι και πλθροφορικι. 

(Ρθγι οριςμοφ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ – Σφγχρονο και αναλυτικό, Γεϊργιοσ 

Αγαπθτόσ, Κακθγθτισ οικονομικοφ Ρανεπιςτθμίου Ακθνϊν) 

 

Καινοτομία:  Με τον όρο καινοτομία εννοείται θ νζα και πρωτοποριακι ιδζα για 

τθν υλοποίθςθ κάποιου πράγματοσ ι θ νζα διαδικαςία αυτισ τθσ υλοποίθςθσ, 

κακϊσ επίςθσ και θ εφαρμογι νζων εφευρζςεων ι ανακαλφψεων για τθν 

πραγματοποίθςθ κάποιου αποτελζςματοσ. υχνά ο όροσ χρθςιμοποιείται ςε 

οικονομικό/επιχειρθματικό/εμπορικό πλαίςιο. 

 



φμφωνα με τον οριςμό τθσ καινοτομίασ, που προτείνει ο ΟΟΑ ςτο «εγχειρίδιο 

Frascati», πρόκειται για τθν μετατροπι μιασ ιδζασ ςε εμπορεφςιμο προϊόν ι 

υπθρεςία, λειτουργικι μζκοδο παραγωγισ ι διανομισ - νζα ι βελτιωμζνθ - ι 

ακόμα ςε νζα μζκοδο παροχισ κοινωνικισ υπθρεςίασ. Με τον τρόπο αυτόν ο όροσ 

αναφζρεται ςτθν διαδικαςία. Από τθν άλλθ μεριά, όταν με τθ λζξθ «καινοτομία» 

υποδθλϊνεται ζνα νζο ι βελτιωμζνο προϊόν, εξοπλιςμόσ, θ υπθρεςία που διαχζεται 

επιτυχϊσ ςτθν αγορά, θ ζμφαςθ δίνεται ςτο αποτζλεςμα τθσ διαδικαςίασ. 

 

υνδζεται με τθν ζρευνα και τθν ανάπτυξθ, ειδικά ςτο χϊρο των επιχειριςεων, με 

τα αντίςτοιχα τμιματα (R&D, Research and Development). τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 

θ καινοτομία είναι επιτεφξιμοσ ςτόχοσ μζςω ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων 

ςυνεργαςίασ μεταξφ διακρατικϊν εταίρων. Η καινοτομία ςτθν Ε.Ε. μετράται με το 

Innovation Scorecard, που ξεκίνθςε ςαν κεςμόσ το 2006. Η καινοτομία μετράται με 

δείκτεσ, οι οποίοι ςυςταδοποιοφνται ςε κατθγορίεσ. υνάφεια με εμπειρία, μάκθςθ 

και ανάπτυξθ. 

 

Είναι ςθµαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων 

και διαδικαςιϊν και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εµπορίασ). 

Για παράδειγμα, τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και 

ελζγχου ποιότθτασ είναι τεχνολογικι καινοτομία µόνο όταν ςυνδζονται άµεςα µε 

τθν ειςαγωγι νζων ι ςθµαντικά βελτιωµζνων διαδικαςιϊν. Η δθμιουργία μίασ 

απλισ ιςτοςελίδασ µε πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ 

δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί 

παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ. Επίςθσ, οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ 

κεωροφνται τεχνολογικζσ µόνο ςτθν περίπτωςθ που βαςίηονται ςε νζεσ 

τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, για 

παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ. 

(Ρθγι Οριςμοφ: Βικιπαιδεία)  

 



2.2 Σα Είδθ Σων Καινοτομιϊν 

 

φμφωνα με το εγχειρίδιο του Όςλο (Oslo Manual – οικονομικό εγχειρίδιο), τα 

βαςικά είδθ καινοτομιϊν είναι τζςςερα (4): 

 Καινοτομία προϊόντοσ (product innovation):  Αφορά τθν ειςαγωγι ενόσ 

νζου, φρζςκου προϊόντοσ ςτθν αγορά που δεν υπιρχε πιο πριν κάτι 

αντίςτοιχο ι τθν ςθμαντικι βελτιςτοποίθςθ, τθν ριηικι αλλαγι ενόσ ιδθ 

υπάρχοντοσ προϊόντοσ. 

 

Παράδειγμα καινοτομίασ προϊόντοσ: Η πρϊτθ κονςόλα παιχνιδιϊν, το 

πρϊτο GPS, το πρϊτο Tablet, το selfie stick, κτλ. 

 

Για να είναι επιτυχθμζνθ μια καινοτομία προϊόντοσ, κα πρζπει ο 

επιχειρθματίασ να μπορεί να διακρίνει τι είδουσ ζλλειψθ υπάρχει από τθν 

αγορά, ποιο προϊόν απουςιάηει και το καταναλωτικό κοινό κα ιταν πρόκυμο 

κα αγοράςει ι πωσ μπορεί να μεταμορφϊςει τελείωσ ζνα ιδθ υπάρχων 

προϊόν ςε κάτι νζο, πιο αποδοτικό και ολοκλθρωμζνο. 

 

 Καινοτομία διαδικαςίασ (process innovation): Αφορά τθν ειςαγωγι νζων 

μεκόδων παραγωγισ, νζουσ τρόπουσ και νζεσ τεχνολογίεσ ςχετικζσ με τθν 

παραγωγικι διαδικαςία. Αφορά τθν αντικατάςταςθ μθχανθμάτων με πιο 

αποδοτικά και ςφγχρονα ι τθν ςθμαντικι βελτιςτοποίθςι τουσ και τθν 

αλλαγι ςτον τρόπο παραγωγισ. Η καινοτομία διαδικαςίασ βαςίηεται κυρίωσ 

ςτθν τεχνολογία, τον εξοπλιςμό και το λογιςμικό. 

 

Παράδειγμα καινοτομίασ διαδικαςίασ: Ο πρϊτοσ φοφρνοσ μικροκυμάτων 

που χρθςιμοποιικθκε από ζνα επαγγελματικό εςτιατόριο. Ζνα νζο μθχάνθμα 

που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παραγωγι ενόσ προϊόντοσ για πρϊτθ φορά.  Ζνα 

νζο, εξελιγμζνο λογιςτικό πρόγραμμα. 



 Καινοτομία Μάρκετινγκ (Marketing Innovation): Αφορά οτιδιποτε ζχει 

ςχζςθ με τθν προϊκθςθ ενόσ αγακοφ ι μιασ υπθρεςίασ. Μπορεί να αφορά 

τθν ςυςκευαςία ενόσ προϊόντοσ (αλλαγι τθσ ςυςκευαςίασ – καλφτερο 

design), τον ςχεδιαςμό του, τθν αλλαγι ςτθν τιμι του, τθν διαφιμιςι του ι 

ακόμα μπορεί να αφορά και τθν ίδια τθν εταιρεία που παράγει το αγακό 

(αλλαγι του λογότυποφ τθσ, του ντεκόρ τθσ, κτλ). 

 

Παράδειγμα καινοτομίασ μάρκετινγκ: Μία νζα διαφιμιςθ που προςεγγίηει 

τον καταναλωτι με ζναν νζο τρόπο, θ πρϊτθ διαφιμιςθ ενόσ προϊόντοσ πριν 

τθν προβολι μίασ ταινίασ, θ πρϊτθ διαφιμιςθ ενόσ αγακοφ με αφίςεσ ςτο 

δρόμο, θ πρϊτθ διαφιμιςθ ενόσ αγακοφ με υποςυνείδθτα μθνφματα κατά τθ 

διάρκεια ενόσ τθλεοπτικοφ show, ζνα νζο μπουκάλι αναψυκτικοφ με 

αςυνικιςτο ςχιμα. 

 

Για να κεωρείται μια καινοτομία μάρκετινγκ επιτυχισ, κα πρζπει το άτομο 

που εφαρμόηει τθν καινοτομία, να είναι ςε κζςθ να κατανοιςει το 

καταναλωτικό κοινό, να ερμθνεφςει τον τρόπο που δζχεται (ο καταναλωτισ) 

τα διάφορα ερεκίςματα και να καταφζρει να του διεγείρει το ενδιαφζρον 

και τθν προςοχι (μζςω τθσ προϊκθςθσ). Φυςικά, το τελικό ςυμπζραςμα για 

το αν μια καινοτομία μάρκετινγκ ιταν επιτυχισ ι όχι, κα εξαρτθκεί από τθν 

όποια αλλαγι ζγινε ςτθ ηιτθςθ του προϊόντοσ ι τθσ υπθρεςίασ που 

προωκικθκε. 

 

Οργανωςιακι Καινοτομία (organizational innovation): Αφορά οποιαδιποτε νζα μζκοδο 

οργάνωςθσ εντόσ τθσ επιχείρθςθσ με ςτόχο τθν καλφτερθ απόδοςθ αυτισ. Αφορά αλλαγζσ 

ςτο εργαςιακό περιβάλλον, νζουσ άτυπουσ κανόνεσ μεταξφ των εργαηομζνων, μείωςθ τον 

εξόδων εφόςον είναι εφικτό, νζο τρόπο ταξινόμθςθσ διαφόρων ςτοιχείων και φακζλων τθσ 

επιχείρθςθσ, βελτιςτοποίθςθ του περιβάλλοντοσ των εργαηομζνων, κτλ. 

 

Παράδειγμα οργανωςιακήσ καινοτομίασ: Η αγορά νζων γραφείων, κλιματιςτικϊν 

και μθχανισ καφζ για χάρθ των εργαηομζνων. 

  



2.3 Εμπόδια Καινοτομίασ 

 

Όπωσ ιδθ αναφζραμε, θ καινοτομία είναι ζνασ ςθμαντικότατοσ παράγοντασ τθσ 

επιτυχθμζνθσ επιχειρθματικότθτασ και ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ, θ καινοτομία είναι ςχεδόν 

απαραίτθτθ. 

Η εφαρμογι όμωσ τθσ καινοτομίασ δεν είναι πάντα εφκολθ κακϊσ μπορεί να 

παρουςιαςτοφν κάποια εμπόδια. 

Από τουσ Andy Neely and Jasper Hii (Innovation and business performance 1998),   τα 

εμπόδια τθσ καινοτομίασ χωρίηονται ςε δφο (2) κατθγορίεσ. τα «εςωτερικά» και ςτα 

«εξωτερικά». 

Εςωτερικά εμπόδια μπορεί να κεωροφνται θ ζλλειψθ διορατικότθτασ ενόσ επιχειρθματία, θ 

ζλλειψθ ενδιαφζροντοσ και κινιτρων, θ αδιαφορία, θ ςυντθρθτικότθτα, θ κακι οργανωτικι 

δομι, κτλ. 

Εξωτερικά εμπόδια μπορεί να είναι θ υπάρχουςα νομοκεςία, το εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ 

χϊρασ ςτθν οποία εξελίςςεται θ επιχειρθματικότθτα, θ αδιαφορία του κράτουσ προσ τουσ 

επιχειρθματίεσ, κτλ. 

 

το δε εγχειρίδιο του Όςλο τα εμπόδια καινοτομίασ ςτα οποία αναφζρονται ςχετίηονται 

με: 

 

 Οικονομικοφσ Παράγοντεσ 

 Επιχειρθςιακοφσ Παράγοντεσ 

 Σθν αγορά 

 Και τουσ κεςμοφσ του κράτουσ 

Δφο ακόμθ, τελευταία προβλιματα (εμπόδια) που κα μποροφςε να αντιμετωπίςει ζνασ 

επιχειρθματίασ  ςχετίηονται με τθν ψυχολογία. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, κα μποροφςε ζνασ επιχειρθματίασ να παραμείνει άπραγοσ και άτολμοσ, 

επθρεαςμζνοσ από τθν κακι πορεία τθσ επιχείρθςθσ, δθλαδι να κυριευτεί από τθν 

απαιςιοδοξία ι κα μποροφςε ζνασ επιχειρθματίασ να εμμζνει  ςε μια ιδζα (μια καινοτομία) 

που δεν είχε ανταπόκριςθ ςτο καταναλωτικό κοινό, αλλά ο ίδιοσ ο επιχειρθματίασ να μθν 

είναι ςε κζςθ να το κατανοιςει, με αποτζλεςμα να ακολουκεί τόςο αυτόσ, όςο και θ 

επιχείρθςθ του μία λάκοσ ρότα. 



2.4 Οφζλθ καινοτομίασ 

 

Όπωσ αναφζραμε ιδθ, θ καινοτομία ςτθν ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα είναι 

άκρωσ ςθμαντικι και ευεργετικι για τθν εξζλιξθ μίασ επιχείρθςθσ. 

Ειδικά ςε καταςτάςεισ πλιρουσ ανταγωνιςμοφ ι οικονομικϊν προβλθμάτων όπου 

το μζλλον γίνεται αβζβαιο για κάκε επιχειρθματία, θ καινοτομία επιβάλλεται. 

Πωσ όμωσ βοθκάει θ καινοτομία ζναν επιχειρθματία; Ποια είναι τα οφζλθ τθσ 

καινοτομίασ; 

 

φμφωνα με τον Michael E. Porter (οικονομολόγοσ, ςυγγραφζασ οικονομικϊν 

βιβλίων, επιχειρθματικόσ ςφμβουλοσ): «Η καινοτομία είναι ο τρόποσ με τον οποίο 

μία επιχείρθςθ κερδίηει και διατθρεί ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα». 

Σα οφζλθ λοιπόν τθσ καινοτομίασ ςε μια επιχείρθςθ, μπορεί να είναι τα ακόλουκα: 

 

 Επιβίωςθ μιασ επιχείρθςθσ ςε ζνα δφςκολο και ανταγωνιςτικό οικονομικό 

περιβάλλον 

 Εξζλιξθ και πρόοδοσ τθσ επιχείρθςθσ (εφόςον θ επιχείρθςθ ζχει 

καινοτομιςει αυτό ςυνεπάγεται ότι ζχει εξελιχκεί) 

 Περιςςότεροι πελάτεσ/καταναλωτζσ 

 Εξζλιξθ του ίδιου του επιχειρθματία (ο οποίοσ αναγκάςτθκε να 

καινοτομιςει, να δθμιουργιςει, να αναλάβει ευκφνεσ και ρίςκα για τθν 

επιχείρθςι του) 

 Αφξθςθ των κερδϊν (κακϊσ αυτόσ είναι ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ του 

επιχειρθματία και ςυνεπϊσ τθσ καινοτομίασ του) 



Οφζλθ βζβαια τθσ καινοτομίασ δεν παρατθροφνται μόνο ςτισ επιχειριςεισ αλλά ςτθν 

αγορά, ςτθν τεχνολογικι πρόοδο, ςτουσ καταναλωτζσ και ςτο περιβάλλον. 

 

Η ειςαγωγι τθσ καινοτομίασ ςτισ επιχειριςεισ αυξάνει το επίπεδο του ανταγωνιςμοφ και 

ςυνεπϊσ το επίπεδο τθσ αγοράσ.  υνεχϊσ εμφανίηονται νζα προϊόντα και υπθρεςίεσ, όπωσ 

και νζοι επιχειρθματικοί κλάδοι, ενϊ υπάρχει και πρόοδοσ ωσ προσ τθν ποιότθτα των 

αγακϊν ι υπθρεςιϊν. 

 

Η καινοτομία ςυνδζεται πολφ ςυχνά με τθν τεχνολογία. Η τεχνολογικι ανάπτυξθ βοθκάει 

ςτθν εφαρμογι νζων ιδεϊν (καινοτομιϊν) αλλά και θ καινοτομία ευκφνεται για τθν 

τεχνολογικι πρόοδο. Θα ζλεγε κανείσ ότι υπάρχει μια ςχζςθ αλλθλεξάρτθςθσ μεταξφ αυτϊν 

των δφο εννοιϊν. Πολλζσ φορζσ για να καινοτομιςει ζνασ επιχειρθματίασ απαιτείται 

τεχνολογικι πρόοδοσ, αλλά και για να υπάρξει τεχνολογικι πρόοδοσ απαιτείται θ 

καινοτομία (για τθν εφρεςθ νζων τεχνολογιϊν). 

 

Φυςικά οφζλθ υπάρχουν και ςτουσ καταναλωτζσ, οι οποίοι ζχουν τθν πολυτζλεια να 

βρίςκονται ςε μια ςυνεχϊσ εξελιςςόμενθ αγορά, ςτθν οποία εμφανίηονται ςυνεχϊσ νζα 

αγακά που κα καλφψουν τισ ανάγκεσ τουσ και κα κάνουν πιο άνετθ τθ ηωι τουσ. Οι τιμζσ 

των αγακϊν και των υπθρεςιϊν μειϊνονται λόγω του ανταγωνιςμοφ, κακϊσ πολλζσ φορζσ 

θ είςοδοσ τθσ καινοτομίασ επιτρζπει τθ μείωςθ του παραγωγικοφ κόςτουσ, ενϊ θ ποιότθτα 

των προϊόντων γίνεται καλφτερθ. 

 

Σζλοσ, νζοι, καινοτόμοι τρόποι παραγωγισ, μποροφν να μειϊςουν τισ αρνθτικζσ επιπτϊςεισ 

που μπορεί να ζχει θ παραγωγι ενόσ αγακοφ ςτο περιβάλλον.  Η μόλυνςθ του 

περιβάλλοντοσ είναι ςίγουρα ζνα πολφ ςθμαντικό κζμα, που χρειάηεται προςοχι και 

χειριςμό για να αποφευχκοφν τα χειρότερα ςτο μζλλον τθσ ανκρωπότθτασ. 

Καινοτόμεσ λφςεισ και ιδζεσ ςχετικά με τισ μεκόδουσ παραγωγισ, είναι ικανζσ να 

περιορίςουν αυτό το ηωτικισ ςθμαςίασ πρόβλθμα και να προςτατζψουν τθν ανκρωπότθτα 

από μία μελλοντικι περιβαλλοντικι καταςτροφι. 

 

 

 



2.5 Παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν επιτυχία μιασ καινοτομίασ 

 

ε προθγοφμενο κεφάλαιο (2.3), αναφερκικαμε ςτα «εμπόδια τθσ καινοτομίασ». 

Σϊρα ιρκε θ ϊρα να μιλιςουμε για τουσ παράγοντεσ που μποροφν να ςυμβάλλουν 

ςτθν επιτυχία μιασ καινοτομίασ. 

ίγουρα οι παράγοντεσ αυτοί μποροφν να αλλάξουν από κλάδο ςε κλάδο ι από 

χϊρα ςε χϊρα, αλλά κα αναφζρουμε παρακάτω τουσ πιο ςθμαντικοφσ. 

 

Ο παράγοντασ επιχειρηματίασ: Ο πιο ςθμαντικόσ ίςωσ παράγοντασ για τθν 

εφαρμογι μιασ επιτυχοφσ καινοτομίασ είναι ο ίδιοσ ο επιχειρθματίασ. Για να είναι 

επιτυχισ θ καινοτομία, εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τον ίδιο τον επιχειρθματία 

που καινοτομεί. Αν υποκζςουμε ότι ο μοναδικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν 

επιτυχία ι αποτυχία μιασ καινοτομίασ είναι ο επιχειρθματίασ, τότε θ επιτυχία τθσ 

καινοτομίασ είναι ςυνάρτθςθ τθσ α) Εμπειρίασ του επιχειρθματία β) τθσ 

εκπαίδευςθσ που είχε λάβει ο επιχειρθματίασ γ) τθσ διορατικότθτάσ του δ) τθσ 

υπομονισ και επιμονισ του ε) τθσ υπευκυνότθτασ και αυτοπεικαρχίασ του. 

Επίςθσ, είναι πολφ ςθμαντικό για ζναν επιχειρθματία να μπορεί να κατανοιςει πότε 

μια καινοτομία είναι ανεπιτυχισ, ϊςτε να τθν προςπεράςει, να παραδεχκεί και να 

κατανοιςει τα λάκθ του και εν ςυνεχεία να προχωριςει ςε άλλεσ καινοτομίεσ. 

Ο Steve Jobs μάλιςτα είχε πει ςχετικά με αυτό ότι: «Μερικζσ φορζσ, όταν 

καινοτομείσ, κάνεισ λάκθ. Είναι καλφτερο να τα παραδεχκείσ γριγορα και να 

ςυνεχίςεισ βελτιϊνοντασ τισ άλλεσ ςου καινοτομίεσ». 

 

Ο παράγοντασ καταναλωτζσ: Ζνασ πολφ ςθμαντικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τθν 

επιτυχία τθσ καινοτομίασ είναι οι καταναλωτζσ, το καταναλωτικό κοινό. Πρζπει ο 

επιχειρθματίασ του κάκε κλάδου να είναι ςε κζςθ να κατανοιςει τισ τάςεισ τουσ, να 

ερμθνεφςει τθ ςυμπεριφορά τουσ, να ενςτερνιςτεί να «κζλω» τουσ και να 

προβλζψει τισ κινιςεισ τουσ. Οι καταναλωτζσ είναι εκείνοι που κα ορίςουν με τθν 

αγοραςτικι τουσ ςυμπεριφορά αν μια καινοτομία είναι επιτυχισ ι όχι. 

 



Ο παράγοντασ οικονομία: θμαντικό ρόλο ςτθν επιτυχία ι αποτυχία μιασ 

καινοτομίασ παίηει θ οικονομία, το οικονομικό περιβάλλον, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ 

που επικρατοφν ςτθν εκάςτοτε χϊρα. Ζνασ επιχειρθματίασ μπορεί να ζχει τθν τζλεια 

ιδζα, τα τζλεια προςόντα για τθν εφαρμογι τθσ, αλλά τα δεδομζνα που επικρατοφν 

ςτο οικονομικό του περιβάλλον, να μθν του επιτρζπουν να φτάςει ςτθν επιτυχία. 

Άλλωςτε, θ οικονομικι κρίςθ δεν βρίςκει πάντα προετοιμαςμζνουσ τουσ 

επιχειρθματίεσ. Ζτςι π.χ. ζνασ επιχειρθματίασ υλοποιεί μια πρωτοποριακι ιδζα, 

ειςάγοντασ ζνα νζο, φρζςκο προϊόν ςτθν αγορά. Η κίνθςι του αυτι ζχει όλεσ τισ 

προχποκζςεισ για επιτυχία, αλλά ταυτόχρονα, θ χϊρα του επιχειρθματία περνάει 

ςε «κατάςταςθ» οικονομικισ κρίςθσ. Αυτομάτωσ θ απιχθςθ που κα είχε το προϊόν 

αυτό ςτθν αγορά ζχει μειωκεί εκκετικά. Άρα είναι ςθμαντικό για ζναν 

επιχειρθματία που κζλει να επιτφχει, να καινοτομεί ςε ζνα απόλυτα υγιζσ, 

οικονομικό περιβάλλον, που δεν εγκυμονεί τζτοιου είδουσ, απρόςμενουσ 

κινδφνουσ, καταςτρεπτικοφσ για τον ίδιο και τθν επζνδυςι του. 

 

Ο παράγοντασ τύχη:  Η τφχθ αποτελεί ζνα μεγάλο κεφάλαιο ςτθν οικονομία και 

πολλοί είναι οι οικονομολόγοι που αςχολοφνται μαηί τθσ προςπακϊντασ να τθν 

κατανοιςουν όςο τον δυνατόν περιςςότερο. Ενϊ είναι κάτι το τόςο αφθρθμζνο, 

είναι ταυτόχρονα και κάτι κακοριςτικό για τθν επιτυχία.  

Ο Thomas Jefferson (πρόεδροσ των Η.Π.Α. παλαιότερα) είχε αναφζρει ςχετικά με 

αυτιν: «Πιςτεφω πολφ ςτθν τφχθ, και πιςτεφω πωσ όςο πιο ςκλθρά προςπακϊ, 

τόςο περιςςότερθ ζχω απ’ αυτι». 

Άρα, θ τφχθ αν και δεν είναι κάτι δεδομζνο, που ξζρεισ πότε το ζχεισ και πότε όχι, 

είναι πικανϊσ να εμφανίηεται ςυχνότερα ςε όςουσ τθν επιδιϊκουν και ςε όςουσ 

προςπακοφν και αγωνίηονται ςκλθρά για να επιτφχουν. 

 

 

 

 



2.6 Η Καινοτομία τθν Ελλάδα 

 

Είναι προφανζσ ότι θ εφαρμογι καινοτομιϊν ςτθν Ελλάδα είναι ζνα δφςκολο ζργο. 

Όπωσ αναφζραμε ςτο κεφάλαιο «Εμπόδια Καινοτομίασ», υπάρχουν κάποιοι 

παράγοντεσ που βάηουν «φρζνο» ςτθν εφαρμογι καινοτομιϊν. 

Σα εμπόδια αυτά εμφανίηονται εντόνωσ ςτθν Ελλάδα λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ. 

Σο οικονομικό περιβάλλον, θ αγορά και οι επιχειριςεισ είναι άμεςα επθρεαςμζνεσ 

από τθν οικονομικι φφεςθ. Ακόμα και θ αρνθτικι ψυχολογία των επιχειρθματιϊν 

κα ζπρεπε να κεωρείται ωσ δεδομζνο εμπόδιο λόγω των ςυνκθκϊν. 

Οι δε γραφειοκρατία που υπάρχει ςτθ χϊρα μασ (κρατικοί κεςμοί) είναι ζνα ακόμα 

αρνθτικό για τθν φπαρξθ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα. 

Όντωσ θ χϊρα μασ υςτερεί ςθμαντικά ςε καινοτομία, κακϊσ ζναντι των χωρϊν 

θγετϊν τθσ καινοτομίασ, οι αντίςτοιχεσ μετριςεισ ζδειξαν ότι θ χϊρα μασ είναι 

αρκετά πιο πίςω (Ραντόπουλοσ 2012, πθγι αποςπάςματοσ: Wikibooks). 

Αν και υπάρχει ζλλειψθ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα, υπάρχουν οριςμζνοι κλάδοι που 

μεμονωμζνα κάνουν κάποιεσ καινοτομικζσ δράςεισ, όπωσ ο τουριςμόσ 

(εξειδικευμζνοσ τουριςμόσ: με γιπεδα Golf, τζνισ, SPA, κτλ). 

φμφωνα, με ζρευνα του Πανεπιςτθμίου Harvard (δθμοςίευςθ από τθν 

θλεκτρονικι ςελίδα τθσ «iefimerida») θ καινοτομία είναι ικανι να ςϊςει τθν Ελλάδα 

αλλά θ γραφειοκρατία τθσ τθν «πνίγει» (εμπόδιο καινοτομίασ που αναφζραμε και 

πιο πάνω). 

υγκεκριμζνα θ ζρευνα λζει ότι: «Η Ελλάδα μπορεί να βελτιϊςει τθν 

ανταγωνιςτικότθτά τθσ μζςω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ ςε παραδοςιακοφσ τομείσ 

τθσ, όπωσ ο τουριςμόσ, θ γεωργία και το εμπόριο. Ή μπορεί να ςτοχεφουν 

υψθλότερα - να κζτει τισ βάςεισ για τθν παραςκευι προϊόντων με υψθλότερθ 

προςτικζμενθ αξία.  

Σο κλειδί για μια τζτοια αλλαγι είναι μια καινοτομία προςανατολιςμζνθ ςτθ 

βιομθχανικι δομι και ςτθν καλι λειτουργία του ςυςτιματοσ καινοτομίασ. Αυτό 

πρόκειται να είναι μια ςθμαντικι πρόκλθςθ». 



Η καινοτομία όμωσ και θ ςωςτι εφαρμογι τθσ ζρχεται αντιμζτωπθ με τθν 

γραφειοκρατία τθσ Ελλάδασ. Η ζρευνα ςυνεχίηει προςκζτοντασ ςχετικά με αυτιν:  

«φμφωνα με τθν ζκδοςθ του 2014 τθσ Παγκόςμιασ Σράπεηασ με τίτλο «Ευκολία του 

δείκτθ επιχειριςεων», θ Ελλάδα κατατάςςεται 72θ ςε 189 χϊρεσ. Παρά τθ ςχετικι 

βελτίωςθ, θ Ελλάδα εξακολουκεί να ζχει υπερβολικά ρυκμιςμζνο νομικό πλαίςιο 

που βάηει ςθμαντικζσ επιβαρφνςεισ για τουσ επιχειρθματίεσ. Απαιτιςεισ για άδειεσ, 

και τθν υποβολι εκκζςεων παραμζνουν υπερβολικζσ. Βαςικά κζματα τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ - όπωσ θ προςταςία των επενδυτϊν, τθν εκτζλεςθ των 

ςυμβάςεων, κακϊσ και ζνα αποτελεςματικό κακεςτϊσ αφερεγγυότθτασ - 

παραμζνουν θμιτελι. ε πρόςφατθ ζκκεςθ του ΟΟΑ για τθν Ελλάδα εντοπίςτθκαν 

555 κανονιςτικοί περιοριςμοί που, αν αρκοφν, κα δθμιουργιςουν ςθμαντικά 

κίνθτρα για τθν ελλθνικι οικονομία». 

 

Επομζνωσ, πζρα από τθν κακι οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ μασ, ζνασ πολφ 

μεγάλοσ εχκρόσ τθσ καινοτομίασ ςτθν Ελλάδα είναι θ γραφειοκρατία. 

Αν μπορζςει να ξεπεραςτεί αυτό το εμπόδιο, τότε κα δθμιουργθκοφν πολφ πιο 

ευνοϊκζσ ςυνκικεσ για τθν εφαρμογι καινοτομιϊν από τουσ επιχειρθματίεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΕΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΕ 

3.1 Η Ζννοια Σθσ Σεχνολογίασ 

 

Προτοφ περάςουμε ςτθ ςφνδεςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ με τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

και ςτο πωσ οι τελευταίεσ επθρεάηουν τθν πορεία και τθν εξζλιξθ μιασ επιχείρθςθσ, 

ασ δϊςουμε πρϊτα ζναν οριςμό για τθν λζξθ «τεχνολογία». 

Σι είναι θ τεχνολογία: «Η τεχνολογία (από το τζχνθ και λόγοσ) είναι το αποτζλεςμα 

τθσ εφαρμογισ τθσ (κεωρθτικισ) επιςτθμονικισ γνϊςθσ με ςτόχο τθ δθμιουργία 

ενόσ αντικειμζνου με πρακτικό όφελοσ. Ακριβζςτερα ορίηεται ωσ θ εφαρμογι τθσ 

επιςτθμονικισ γνϊςθσ για πρακτικοφσ ςκοποφσ, ιδιαίτερα ςτθ βιομθχανία. 

Δευτερεφουςα ζννοια τθσ λζξθσ αφορά ςτθν ανάπτυξθ ςυςκευϊν και μθχανιςμϊν 

για επιςτθμονικοφσ ςκοποφσ και εκείνον τον κλάδο τθσ γνϊςθσ που ςχετίηεται με τισ 

εφαρμοςμζνεσ επιςτιμεσ ι μθχανολογία. Άλλοτε αναφζρεται ςτθ μεκοδολογία που 

χαρακτθρίηει μια τζτοια διαδικαςία. Σα τελευταία χρόνια υπάρχει τάςθ θ ζννοια να 

αναφζρεται μόνο ςτθν υψθλι τεχνολογία ι/και ςτθν τεχνολογία υπολογιςτϊν μόνο, 

αν και κατά βάςθ δεν περιορίηεται μόνο ςε αυτοφσ τουσ τομείσ. Για παράδειγμα, 

όςο ο Διεκνισ Διαςτθμικόσ τακμόσ ι ζνασ υπολογιςτισ μπορεί να είναι 

τεχνολογία, τόςο μπορεί να είναι και ζνα τυπικό ανοιχτιρι για μπουκάλια. υχνά, το 

αντικείμενο τθσ τεχνολογίασ με πρακτικό όφελοσ δεν είναι προϊόν επιςτθμονικισ 

ζρευνασ, αλλά αποτζλεςμα τυχαίασ ανακάλυψθσ». 

(Ρθγι οριςμοφ: el.wikipedia) 

 

Με λίγα λόγια, τεχνολογία κεωρείται οποιοδιποτε αγακό ζχει ανακαλυφκεί από 

τον άνκρωπο και ζχει ωσ ςκοπό τθν βελτιςτοποίθςθ των επιςτθμϊν, των 

βιομθχανιϊν, των επιχειριςεων και γενικότερα των διαφόρων αναγκϊν του 

ανκρϊπου. 



3.2 Ο Ρόλοσ Σθσ Σεχνολογίασ τθν Επιχειρθματικότθτα 

 

Αφοφ πρϊτα ορίςαμε τθν τεχνολογία, ιρκε θ ϊρα να περάςουμε ςτθν ςφνδεςθ 

αυτισ με τθν επιχειρθματικότθτα. 

Όπωσ, τα πάντα ςτθ ηωι εξελίςςονται, προοδεφουν και αναβακμίηονται, είναι 

λογικό πωσ το ίδιο κα ςυμβαίνει με τθν τεχνολογία θ οποία μάλιςτα ζχει άμεςθ 

επιρροι ςτισ ηωζσ μασ. 

Η καινοτόμεσ ιδζεσ οδθγοφν ςτθν εξζλιξθ και πρόοδο τθσ τεχνολογίασ, θ οποία με τθ 

ςειρά τθσ καλυτερεφει και εξελίςςει τισ ηωζσ των ανκρϊπων. 

Η επιχειρθματικότθτα ζχει άμεςθ ςχζςθ με τθν τεχνολογία. 

Οι ανάγκεσ τον καταναλωτϊν αυξάνονται και γίνονται περιςςότερο απαιτθτικζσ, τα 

δεδομζνα ςυνεχϊσ αλλάηουν οπότε θ ςυνειςφορά τθσ τεχνολογίασ ςτθν 

επιχειρθματικότθτα είναι επιτακτικι. 

Νζα προϊόντα κάνουν τθν εμφάνιςθ τουσ χάρθ ςτθν τεχνολογία.  

Πριν μερικά χρόνια παραδείγματοσ χάρθ, υπιρχαν κινθτά που ιταν ςε κζςθ να 

κάνουν βαςικά πράγματα όπωσ τθλεφϊνθμα ι γραπτό μινυμα. Η τεχνολογικι 

πρόοδοσ μεταμόρφωςε κυριολεκτικά τα κινθτά τθλζφωνα ςε «πολυμθχανιματα» 

που είναι ικανά να κάνουν ςχεδόν τα πάντα. 

Πλζον τα κινθτά είναι ςε κζςθ να ςυνδεκοφν ςτο ιντερνζτ, να κάνουν βιντεοκλιςθ, 

να βγάλουν φωτογραφίεσ υψθλισ ανάλυςθσ, να μεταμορφωκοφν ςε 

παιχνιδομθχανζσ, να εκτελζςουν διάφορεσ εφαρμογζσ, να γίνουν GPS δείχνοντασ 

τθν ακριβι τοποκεςία ςου ι να ςου «χαράξουν» μία διαδρομι για τον προοριςμό 

ςου, και γενικότερα μποροφν να κάνουν πάρα πολλά πράγματα. 

Η μεταμόρφωςθ αυτι, θ εξζλιξθ αυτι των κινθτϊν τθλεφϊνων οφείλεται κακαρά 

και μόνο ςτθν πρόοδο τθσ τεχνολογίασ. 

Οπότε με ζνα πρϊτο, γριγορο ςυμπζραςμα, διαπιςτϊνουμε ότι θ τεχνολογία 

μπορεί να εξαςφαλίςει νζα προϊόντα ςτισ επιχειριςεισ ι να αναβακμίςει ιδθ 

υπάρχοντα προϊόντα ϊςτε να εξαναγκάςει τον καταναλωτι ςε αγορά. 

Η τεχνολογία δθλαδι βοθκά τθν αγορά ςτο να παραμζνει ηωντανι και 

δραςτιρια. 



Φυςικά θ τεχνολογία δεν βοθκά τισ επιχειριςεισ μόνο ςτο κζμα των προϊόντων ι 

των υπθρεςιϊν. 

Ακόμα, και θ εξζλιξθ – βελτιςτοποίθςθ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ οφείλεται 

αποκλειςτικά ςτθν τεχνολογικι ανάπτυξθ. Οι νζεσ τεχνολογίεσ είναι απαραίτθτεσ 

για μία ςφγχρονθ επιχείρθςθ κακϊσ βελτιϊνουν τόςο τθν απόδοςθ τθσ παραγωγισ 

όςο και τθν απόδοςι τθσ ςε όλουσ τουσ υπόλοιπουσ τομείσ. 

Η κετικι πλευρά τθσ εξζλιξθσ τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ είναι πωσ θ παραγωγι 

ζγινε γρθγορότερθ, αποδοτικότερθ, ευκολότερθ και ςε χαμθλότερο κόςτοσ. 

Η αρνθτικι πλευρά όμωσ, είναι πωσ οι επιχειριςεισ αναγκάςτθκαν να 

προχωριςουν ςε μείωςθ του εργατικοφ τουσ δυναμικοφ, με αποτζλεςμα πολλοί 

άνκρωποι να μείνουν άνεργοι, κακϊσ τα μθχανιματα αντικατζςτθςαν το ζργο τουσ. 

Σζλοσ, να μθν ξεχάςουμε ότι θ τεχνολογία αποτελεί και για κάποιεσ επιχειριςεισ το 

ίδιο τουσ το αντικείμενο, κακϊσ υπάρχουν επιχειριςεισ που αςχολοφνται 

αποκλειςτικά με τθν δθμιουργία νζων τεχνολογιϊν. 

υνοψίηοντασ, ο ρόλοσ τθσ τεχνολογίασ ςτθ ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα είναι 

κακοριςτικόσ και πολυδιάςτατοσ. Η τεχνολογία δίνει νζα προϊόντα ςτισ 

επιχειριςεισ, κρατϊντασ ηωντανι τθν αγορά και τθ ηιτθςθ αγακϊν, βοθκάει ςτθν 

εξζλιξθ τουσ (ιδιαίτερα τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ) και για πολλζσ επιχειριςεισ 

αποτελεί το ίδιο τουσ το αντικείμενο. 

Αναφζραμε πριν ότι θ τεχνολογία βοθκάει τουσ καταναλωτζσ να καλφψουν τισ νζεσ 

τουσ ανάγκεσ (όπωσ π.χ. με τθν εξζλιξθ των κινθτϊν τθλεφϊνων). 

Η ορκότερθ τοποκζτθςθ όμωσ είναι πωσ «θ τεχνολογία δεν καλφπτει ανάγκεσ αλλά 

δθμιουργεί». Οι καταναλωτζσ ςυμβαδίηουν με τθν εξζλιξι τθσ (ςτισ περιςςότερεσ 

περιπτϊςεισ) και όχι θ τεχνολογία με τισ ανάγκεσ τουσ. Οι νζεσ ανάγκεσ των 

καταναλωτϊν οι οποίεσ προκφπτουν ςτο πζραςμα των ετϊν, είναι αποτζλεςμα τθσ 

ραγδαίασ εξζλιξθσ τθσ τεχνολογίασ. Η τεχνολογία ευκφνεται για τθν δθμιουργία 

νζων αναγκϊν (νζο, πιο ςφγχρονο κινθτό, νζο αυτοκίνθτο, λάπτοπ, κτλ) και όχι ο 

καταναλωτισ. Ο καταναλωτισ απλά ακολουκεί πιςτά τθν εξζλιξι τθσ και τθν 

δφναμθ τθσ μάηασ. 

 

 



3.3 Νζεσ Σεχνολογίεσ 

 

Αφοφ πρϊτα μιλιςαμε για τον οριςμό τθσ τεχνολογίασ και ζπειτα για τθ ςυμβολι 

τθσ τεχνολογίασ ςτθν επιχειρθματικότθτα, τϊρα κα αναφερκοφμε ςτισ νζεσ 

τεχνολογίεσ (των τελευταίων ετϊν), κακϊσ και για το πϊσ οι νζεσ τεχνολογίεσ 

μποροφν να αλλάξουν πλιρωσ τθ ηωι του ςφγχρονου ανκρϊπου. 

Ήδθ ςτο πιο πάνω κεφάλαιο εξθγιςαμε πωσ θ τεχνολογία είναι ςε κζςθ να 

δθμιουργεί ςυνεχϊσ νζεσ καταναλωτικζσ ανάγκεσ και τάςεισ ςτθν αγορά. 

Η τεχνολογία όμωσ πζρα από ικανοποίθςθ των «εγωιςτικϊν» αναγκϊν (ανάγκεσ 

που δεν είναι ηωτικισ ςθμαςίασ θ ικανοποίθςι τουσ από τον άνκρωπο – δεν είναι 

ανάγκεσ επιβίωςθσ), ςυμβάλλει και ςτθν κάλυψθ ςθμαντικϊν αναγκϊν. Π.χ. θ 

ιατρικι επιςτιμθ ςυνεχϊσ εξελίςςεται και προοδεφει, και κατά ζνα πολφ μεγάλο 

ποςοςτό, θ εξζλιξι τθσ αυτι οφείλεται ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ που ςχετίηονται με τθν 

ιατρικι. 

Πζρα από τθν ιατρικι, θ ανκρωπότθτα κατάφερε να πλθςιάςει τον πιο μακρινό 

(γνωςτό) πλανιτθ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ, τον Πλοφτωνα (Ιοφλιοσ του 2015 – 

New Horizons) και το επίτευγμα αυτό οφείλεται ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ επίςθσ. 

Γενικότερα, παρατθροφμε ότι θ δφναμθ των νζων τεχνολογιϊν είναι τόςο ιςχυρι 

που μπορεί να εξελίξει ςε μεγάλο βακμό τθν ανκρωπότθτα, κακϊσ βοθκάει ςτθν 

πρόοδο όλων των επιςτθμϊν. 

Φυςικά, οι νζεσ τεχνολογίεσ, δε κα μποροφςαν να ιταν αποφςεσ από τον 

επιχειρθματικό τομζα. 

Σο IBM, πριν από μερικά χρόνια (2013) ανακοίνωςθ 5 νζεσ τεχνολογίεσ που είναι 

ικανζσ να αλλάξουν τον κόςμο. Οι τεχνολογίεσ αυτζσ ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν 

αγορά, τισ επιχειριςεισ και τθ δθμιουργία νζων αναγκϊν ςτο μζλλον. 

Παραδείγματοσ χάρθ, ςε μερικά χρόνια, νζεσ τεχνολογίεσ κα μασ δίνουν τθ 

δυνατότθτα όχι μόνο να ψωνίηουμε ροφχα μζςω του υπολογιςτι (που αυτό 

ςυμβαίνει χρόνια τϊρα) αλλά να αιςκανόμαςτε και τθν ποιότθτα του ροφχου που 

κζλουμε να αγοράςουμε, ακουμπϊντασ τθν οκόνθ. 

Ή νζεσ, ζξυπνεσ ςυςκευζσ μπορεί να είναι ςε κζςθ να επεξεργάηονται διάφορουσ 

ιχουσ του περιβάλλοντοσ και να τουσ ερμθνεφουν. Ζτςι, κάποια ςυςκευι ςτο 



μζλλον, κα είναι ςε κζςθ να ενθμερϊνει τουσ γονείσ, γιατί κλαίει το μωρό τουσ (αν 

πεινάει, αν διψάει, αν νυςτάηει, κτλ). 

Ακόμα, και αν είςαι άρρωςτοσ κα μποροφν να ςε ενθμερϊςουν οι ςυςκευζσ των 

επόμενων χρόνων, αρκεί τθν επόμενθ φορά που κα φτερνιςτείσ, να το κάνεισ κοντά 

ςτθν οκόνθ του κινθτοφ ςου. 

Διαπιςτϊνουμε λοιπόν, τόςο ρίχνοντασ μια ματιά γφρω μασ (και παρατθρϊντασ τισ 

τεχνολογικζσ αλλαγζσ ςτα προϊόντα) όςο και διαβάηοντασ για τισ νζεσ τεχνολογίεσ 

που περιμζνουμε μζςα ςτα επόμενα χρόνια, πωσ θ ραγδαία τεχνολογικι πρόοδοσ 

κρατάει τισ επιχειριςεισ ςε εγριγορςθ. 

Κλάδοι επιχειριςεων, οι οποίοι ζχουν άμεςθ ςχζςθ με τθν τεχνολογία (όπωσ 

καταςτιματα κινθτϊν ςυςκευϊν, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, Tablet, 

φωτογραφικϊν μθχανϊν, κτλ) πρζπει να είναι ςυνεχϊσ ενθμερωμζνοι για τα νζα 

προϊόντα που αναμζνονται να φτάςουν ςτα ράφια τουσ. 

Ακόμα, και επιχειριςεισ που δεν ζχουν ωσ αντικείμενο τθν πϊλθςθ αγακϊν που 

ςχετίηονται με τθν τεχνολογία, επθρεάηονται άμεςα από τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τόςο 

επειδι αλλάηουν τα δεδομζνα ςτθν παραγωγικι διαδικαςία (νζεσ τεχνολογίεσ τθν 

εξελίςςουν)  όςο και επειδι οι νζεσ τεχνολογίεσ είναι ικανζσ να αλλάξουν τον τρόπο 

λειτουργίασ τουσ, τθν ποιότθτά τουσ και τθν απόδοςι τουσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ 

 

τα παραπάνω κεφάλαια (1,2,3), παρουςιάςαμε και αναλφςαμε τθν 

επιχειρθματικότθτα, τθν καινοτομία και τισ νζεσ τεχνολογίεσ. 

Εξθγιςαμε γιατί κακεμιά από αυτζσ τισ ζννοιεσ είναι ςθμαντικι για τον ςφγχρονο 

άνκρωπο και πωσ επθρεάηουν τθ ηωι του, αλλά τϊρα ιρκε θ ϊρα για το τελικό 

ςυμπζραςμα, που ςχετίηεται με το πϊσ αυτζσ οι ζννοιεσ είναι άμεςα ςυνδεδεμζνεσ 

μεταξφ τουσ. 

Σο πρϊτο, προφανζσ ςυμπζραςμα, είναι πωσ θ ςφγχρονθ οικονομία βαςίηεται κατά 

κφριο λόγο ςε αυτζσ τισ τρεισ ζννοιεσ.  Αυτζσ οι τρεισ ζννοιεσ αποτελοφν τουσ 

πυλϊνεσ τισ ςφγχρονθσ οικονομίασ. Ο ςθμερινόσ επιχειρθματίασ, θ ςθμερινι 

επιχείρθςθ, δεν κα μποροφςαν να υπάρχουν χωρίσ αυτζσ. 

Η επιχειρθματικότθτα είναι θ αρχι, θ μζςθ και το τζλοσ τθσ επιχείρθςθσ και τθσ 

ηωισ του ανκρϊπου ωσ επιχειρθματία. Χωρίσ αυτιν, δεν υπάρχει επιχείρθςθ. 

Η καινοτομία είναι το «ςυςτατικό» που κα κάνει τθ διαφορά. Η ςυνταγι τθσ 

επιτυχίασ. Σο ζναυςμα για μια πετυχθμζνθ επιχειρθματικι ςταδιοδρομία. 

Είναι θ λφςθ ςε επιχειρθματικά προβλιματα και θ απάντθςθ ςε οικονομικά 

αδιζξοδα. Είναι θ ειςαγωγι του νζου, του φρζςκου, του καινοφριου ςτθν αγορά. 

Οι νζεσ τεχνολογίεσ αποτελοφν τθν υποςτιριξθ, τθν δφναμθ, το γρανάηι και τθν 

εξζλιξθ και είναι απαραίτθτεσ για τθν ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα. 

 

Σο δεφτερο ςυμπζραςμα είναι πωσ οι ζννοιεσ αυτζσ αλλθλοεξαρτϊνται. 

Η καινοτομία αποτελεί το κλειδί για τθν επιτυχθμζνθ επιχειρθματικότθτα, αλλά και 

θ επιχειρθματικότθτα είναι ο λόγοσ που υπάρχει θ καινοτομία (επιχειρθματικι 

καινοτομία). Οι νζεσ τεχνολογίεσ χρειάηονται τθν καινοτομία για να κεωροφνται 

«νζεσ», αλλά και θ καινοτομία πολλζσ φορζσ για να εφαρμοςτεί, χρειάηεται τισ νζεσ 

τεχνολογίεσ. Η δε ςφγχρονθ επιχειρθματικότθτα χρειάηεται τισ νζεσ τεχνολογίεσ για 

να επιβιϊςει αλλά και οι νζεσ τεχνολογίεσ, υπάρχουν κατά κφριο λόγο εξαιτίασ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. 
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