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Το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα αποτέλεσε για το 2010 έναν από τους κεντρικούς 
πυλώνες δραστηριοποίησης της Microsoft Ελλάς στην τοπική αγορά. Παραμένοντας συνεπείς στις 
προσπάθειες των προηγούμενων ετών, είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε τον Ελληνικό 
Χάρτη Καινοτομίας 2010. Ο Χάρτης επιχειρεί την αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας στους 
δείκτες καινοτομικών επιδόσεων, με τρόπο που αναδεικνύει τα δυνατά και αδύναμα σημεία της χώρας 
απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. 

Πέρα όμως από την αποτύπωση των τοπικών τάσεων, είναι σκόπιμο να γίνει η σύνδεση μεταξύ της 
τοπικής αγοράς και των τεχνολογικών αλλαγών που συντελούνται σε παγκόσμια κλίμακα. 

Την ίδια στιγμή που η Ελλάδα βιώνει την πιο δύσκολη οικονομική συγκυρία της πρόσφατης ιστορίας 
της, παρακολουθούμε την ανάδειξη ενός καινούριου τεχνολογικού προτύπου: Υπηρεσίες, Λογισμικό 
και Συσκευές συγκλίνουν και αξιοποιώντας τις δυνατότητες του διαδικτύου, πραγματοποιούνται 
άλματα προόδου. Δυνατότητες που πριν λίγα μόλις χρόνια φάνταζαν απρόσιτες, έχουν γίνει πλέον 
μέρος της καθημερινότητάς μας. Αυτή είναι μόνο η αρχή. Το θεμελιώδες ερώτημα που προκύπτει, δεν 
έχει εύκολη απάντηση: ποια μπορεί να είναι η θέση της Ελλάδας στη νέα πραγματικότητα;

Ο Χάρτης Καινοτομίας μας βοηθά να σκιαγραφήσουμε άμεσα κάποιες κατευθύνσεις. Παρά το γεγονός 
ότι μας χωρίζει ένα σημαντικό τεχνολογικό κενό με την Ευρώπη, υπάρχει πλέον μια ορατή τάση 
υιοθέτησης των νέων τεχνολογιών. Η διστακτικότητα και ο σκεπτικισμός υποχωρούν όσο γίνονται 
προφανή τα οφέλη, τόσο σε επίπεδο παραγωγικότητας όσο και σε επίπεδο μείωσης του κόστους. 
Η οικονομική κρίση λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των οργανισμών 
αναζητά τρόπους αναδιάρθρωσης των λειτουργιών και βελτιστοποίησης της αποτελεσματικότητας.

Από την άλλη πλευρά όμως, αυτές οι θετικές εξελίξεις υπερφαλαγγίζονται από τους περιορισμούς 
στον τομέα τις επιχειρηματικότητας. Ο τρόπος και τα μέσα που προσεγγίζουμε την επιχειρηματικότητα 
αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τις αδυναμίες του οικονομικού μοντέλου που δοκιμάζεται από την 
παγκόσμια και τοπική κρίση. Στο παρελθόν, ο ιδιωτικός τομέας επικεντρώθηκε κυρίως σε επενδύσεις 
χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Οι εξαιρέσεις δεν στάθηκαν ικανές να ανατρέψουν το φτωχό ισοζύγιο. 
Παράλληλα, οι θεσμικοί παράγοντες, παρά τις όποιες προσπάθειες, δεν έχουν κατορθώσει ακόμα να 
δημιουργήσουν τα φιλόξενο περιβάλλον που θα ενθαρρύνει τη δυναμική επιχειρηματικότητα υψηλής 
προστιθέμενης αξίας. 

Το κεντρικό μήνυμα του Χάρτη συνοψίζεται στη βασική αιτιώδη σχέση  Καινοτομίας, Επιχειρη-
ματικότητας και Ανάπτυξης. Η επίτευξη όμως της οικονομικής ανάπτυξης, ειδικά σε συνθήκες 
κρίσης, απαιτεί ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο που προσεγγίζουμε την Καινοτομία και την 
Επιχειρηματικότητα. Η προσπάθεια δε αυτή, οφείλει να γίνεται με συνέπεια και συνέχεια εάν 
προσπαθούμε σθεναρά να διατηρήσουμε την κοινωνία μας σε τροχιά εξέλιξης. Ας μην υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι οι μεγάλες αλλαγές που θα σημειωθούν τα επόμενα πέντε χρόνια θα δημιουργήσουν 
σημαντικές ευκαιρίες για όσους εκμεταλλευτούν αποτελεσματικά και χωρίς αγκυλώσεις τις τρέχουσες 
τεχνολογίες, οραματιζόμενοι νέους τρόπους για να δημιουργηθεί αξία για τις επιχειρήσεις, τις 
κυβερνήσεις και την κοινωνία των πολιτών συνολικότερα.

Η απρόσκοπτη,  χωρίς δισταγμούς πορεία μας προς αυτό που τώρα πιθανώς μοιάζει τεχνολογικά 
ανέφικτο, μπορεί πραγματικά να ανοίξει το δρόμο για εξαιρετικές ευκαιρίες πέρα από τα στενά μας 
σύνορα, επανατοποθετώντας την Ελλάδα και τους Έλληνες στην κεντρική σκηνή της ανάπτυξης.

Ernst-Jan Stigter
Διευθύνων Σύμβουλος, Microsoft Ελλάς

Πρόλογος





Περι εχόμενα
Κέντρο Καινοτομίας Microsoft

Το Κέντρο Καινοτομίας της Microsoft εγκαινιάστηκε το 2008 από τον ιδρυτή της εταιρείας Bill Gates. 
Είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, αποστολή του οποίου είναι να συμβάλει στην ανάπτυξη 
της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, μέσα από την διάχυση και αξιοποίηση 
της τεχνολογίας. Απευθύνεται σε μαθητές, φοιτητές και νέους επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους τα 
απαραίτητα εφόδια, τόσο σε τεχνογνωσία και συμβουλευτική, όσο και σε πρόσβαση στις τελευταίες 
λύσεις τεχνολογίας, ώστε να αναδείξουν το ήδη υπάρχον ταλέντο τους και να έχουν την απαραίτητη 
στήριξη στο νέο τους ξεκίνημα.

Για την ενεργοποίηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα το Κέντρο Καινοτομίας 
έχει θέσει τους εξής στόχους:

 

O Ρόλος του Κέντρου Καινοτομίας στην Ελλάδα
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Ανάπτυξη

Υποστήριξη

Προώθηση Προώθηση των τελικών προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της μηχανής Δημοσίων 
Σχέσεων της Microsoft τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά.

Υποστήριξη επιλεγμένων καινοτόμων ιδεών μέχρι την υλοποίηση με τη χρήση 
του ευρύτατου δικτύου συνεργατών, πελατών και των 93 διεθνών Κέντρων 
Καινοτομίας Microsoft.

Ενασχόληση με τις εγχώριες τεχνολογικές και επιχειρηματικές κοινότητες 
διοργάνωση διαγωνισμών, εκπαιδευσεων και εκδηλώσεων με θέμα την 
επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία.

Δραστηριοποίηση και ενεργή υποστήριξη στον τομέα της επιχειρηματικότητας, 
διευκόλυνση στην εύρεση κεφαλαίων, προσφορά δωρεάν λογισμικού για την 
ανάπτυξη νέων ιδεών.







1.  Δημιουργία  Υποδομής 
           Διαμεσολάβηση: Ενεργή ενασχόληση για τη λύση μερικών βασικών προβλημάτων που 

παρεμποδίζουν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα όπως:  το αρχικό κόστος 
τεχνολογικής υποδομής, η δυσκολία εύρεσης αρχικών επιχειρηματικών κεφαλαίων υψηλού 
ρίσκου (επιχειρηματικοί Άγγελοι). Προσφέροντας δωρεάν το λογισμικό της Microsoft μέσω 
των προγραμμάτων DreamSpark, BizSpark και WebsiteSpark αντιστοίχως σε φοιτητές και σε 
δυνητικούς επιχειρηματίες που φιλοδοξούν να αναπτύξουν επιχειρηματική δράση στον κλάδο 
της πληροφορικής και του διαδικτύου δίνεται η δυνατότητα γρήγορης και άμεσης πρόσβασης 
στις τελευταίες τεχνολογίες και εργαλεία για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων ιδεών με μηδενικό 
αρχικό κόστος.

          Ανάπτυξη: Δραστηριοποίηση και ανάπτυξη του εγχώριου καινοτόμου ταλέντου δημιουργώντας 
εναύσματα για τη δημιουργία νέων ιδεών μέσα από διαγωνισμούς (Imagine Cup), εκπαιδεύσεις 
για την ανάπτυξη τεχνολογικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων, διοργάνωση και υποστήριξη 



Ελληνικός Χάρτης ΚαινοτομίαςΚέντρο Καινοτομίας Microsoft

εκδηλώσεων σχετικών με την προώθηση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας τόσο της 
Microsoft (Στηρίζοντας την Επιχειρηματικότητα, Ημέρα Καινοτομίας) όσο και τρίτων φορέων 
(Startup Weekend, Mediacamp, Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων) και με ενεργή δράση και 
συμμετοχή στις εγχώριες κοινότητες που εστιάζουν στην τεχνολογία, την καινοτομία και την  
επιχειρηματικότητα (Open Coffee, Girl Geek Dinners).

2.  Εκτέλεση
         Υποστήριξη: To Κέντρο Καινοτομίας λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα (incubator) τεχνολογικών start-

up επιχειρήσεων προσφέροντας στενή υποστήριξη στις ιδέες που ξεχωρίζουν τόσο ως προς την 
καινοτομία που εισάγουν όσο και στη δυνατότητα επιχειρηματικής εμπορευματοποίησης τους. 
Ομάδες με επιχειρηματικές δυνατότητες και δυνατές ιδέες στηρίζονται τόσο τεχνολογικά όσο και 
επιχειρηματικά για την σύσταση ενός επικερδούς επιχειρηματικού μοντέλου ώστε να περάσουν 
στην φάση της εμπορικής υλοποίησης.  Μέσω του Κέντρου Καινοτομίας οι νέοι επιχειρηματίες 
έχουν πρόσβασή σ’ ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών, εγχώριών και παγκόσμιών οργανισμών, 
έμπειρων στελεχών, όπως επίσης και σε δυνητικούς επενδύτες.  Επιπλέον το ευρύ δίκτυο των 93 
Κέντρων Καινοτομίας ανά τον κόσμο μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά στην εξωστρέφεια των 
νέων επιχειρήσεων.

          Προώθηση: Οι ιδέες που θα υλοποιούνται με επιτυχία θα έχουν την δυνατότητα παγκόσμιας 
προβολής μέσω των δημοσίων σχέσεων και προωθητικών ενεργειών της Microsoft με στόχο την 
ανάδειξη της ελληνικής καινοτομίας τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά. 

Στα 2 χρόνια λειτουργίας του το Κέντρο Καινοτομίας έχει υποστηρίξει πάνω από 90 νέες εταιρείες 
τεχνολογίας, μέσα από το πρόγραμμα διάθεσης δωρεάν λογισμικού BizSpark, έχει έρθει σε επαφή με 
περισσότερα από 10.000 άτομα που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα και την τεχνολογία, 
μέσω εκδηλώσεων, εξειδικευμένης εκπαίδευσης, συμβουλών και δικτύωσης, ενώ, ακόμα, έχει “επωάσει” 
περισσότερες από έξι νέες επιχειρηματικές ιδέες. Παράλληλα, το Κέντρο Καινοτομίας έχει φιλοξενήσει 
πλήθος πρωτοβουλιών, που θέτουν στο επίκεντρο την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
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Στην χώρα μας η καινοτομία είναι μία έννοια που για πολλούς αντιπροσωπεύει “αυτό που δεν κάνουμε” 
και που “αν κάναμε θα λύναμε σχεδόν κάθε πρόβλημα ανταγωνιστικότητας”, ενώ για τους βασικούς 
φορείς της, τις επιχειρήσεις είναι αυτό που “δεν μπορεί να γίνει (κυρίως) γιατί δεν βοηθάει το κράτος”. 
Όλα τα επιχειρήματα έχουν μια βάση αλήθειας αλλά και μία δόση υποκρισίας. Είναι γεγονός ότι οι 
διεθνείς μετρήσεις δείχνουν μέτριες επιδόσεις καινοτομικότητας και είναι επίσης γεγονός ότι το κράτος 
δεν βοηθά αρκετά στην ανάπτυξη της καινοτομίας. Είναι όμως και γεγονός ότι στις δύο τελευταίες 
δεκαετίες που αρχίζει να διαμορφώνεται επισήμως μια ολοκληρωμένη πολιτική για την τεχνολογική 
ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα μας, αλλά και οι δείκτες μέτρησης αυτής της προσπάθειας, 
οι μεν φορείς της καινοτομίας, έδειξαν περισσότερη διάθεση να επιβιώνουν από τους πόρους που 
άρχισαν να διατίθενται ως στήριξη για αυτό το σκοπό και λιγότερο από το τελικό προϊόν τους, ενώ το 
κράτος επέδειξε περιορισμένη δυνατότητα στο να συντονίσει και να στοχεύσει τις προσπάθειες του 
χωρίς να πέφτει σε αντιφάσεις και συχνά αλληλοαναιρούμενες πολιτικές και προτεραιότητες. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η χώρα μας έχει καταφέρει να εμφανίζεται στις χώρες με μεσαίες επιδόσεις 
στους δείκτες μέτρησης καινοτομίας, αλλά στις χώρες με πολύ κακές επιδόσεις στους δείκτες 
μέτρησης ανταγωνιστικότητας. Και αυτό γιατί ενώ υπάρχουν δυνατότητες, το παραγωγικό σύστημα 
αποτυγχάνει να ενσωματώσει καινοτομίες, να διαφοροποιηθεί και να προσαρμοστεί στις διαρκώς 
μεταβαλλόμενες απαιτήσεις και συνθήκες της αγοράς.

Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η εικόνα που χαρακτηρίζει όλους τους τομείς 
οικονομικής δραστηριότητας. Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν σχετικά λίγες, αλλά πολύ καινοτόμες 
και δυναμικές επιχειρηματικές μονάδες – που η καινοτομικότητά τους δεν εξαρτάται απόλυτα από 
τις κρατικές επιδοτήσεις – και σχετικά πολλές, αλλά πολύ φοβικές απέναντι σε κάθε συζήτηση για 
αλλαγή επιχειρήσεις. Αυτοί οι δύο κόσμοι συναντιούνται στο βασικό παραγωγικό ιστό που είναι 
οριακά καινοτόμος, κυρίως ενσωματώνει τεχνολογίες και καινοτομίες που έχουν αναπτυχθεί αλλού ή 
επιχειρεί οριακές αλλαγές στο τελικό προϊόν ή στις διαδικασίες αξιοποιώντας κρατικές επιδοτήσεις ή 
έτοιμες φθηνές λύσεις διαθέσιμες στην αγορά. 

Υπάρχει  μια μεγάλη συζήτηση από τους ερευνητές και αναλυτές του χώρου για την αποτελεσματικότη-
τα του εθνικού μας συστήματος καινοτομίας. Όμως μιλώντας αυστηρά για την ίδια την καινοτομία 
ο καθένας πρέπει να έχει υπόψη ότι πέρα από τους δείκτες μέτρησης εισροών και εκροών και τη 
χαρτογράφηση των φορέων η καινοτομία υπάρχει εφόσον η αλλαγή, “το νέο στοιχείο”  ενσωματώνεται 
σε μια διαδικασία, σε ένα προϊόν ή σε μια υπηρεσία. 

Είναι προφανές ότι η εποχή που διανύουμε, η κρίση από την οποία περνάει η χώρα μας και η μεγάλη 
προσπάθεια οικονομικής επιβίωσης και εξέλιξης που καταβάλλουμε μας επιβάλλει να αναθεωρήσουμε 
και να βελτιώσουμε με μεγάλη ταχύτητα τις επιδόσεις και στον τομέα αυτό. Άλλωστε η καινοτομία 
γεννιέται από την ανάγκη για επιβίωση και εξέλιξη και καταλήγει να γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια 
αλλαγής, βελτίωσης, διαφοροποίησης, αύξησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας, 
επέκτασης των μεριδίων αγοράς, εισόδου σε νέες αγορές, ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Με 
άλλα λόγια, όλα αυτά που πρέπει να επιτύχουμε ως οικονομία για να ξεπεράσουμε τη στασιμότητα 
που βρισκόμαστε σήμερα και να προχωρήσουμε δυναμικά σε μια νέα εποχή βιώσιμης ανάπτυξης.

Η καινοτομία, που μέχρι σήμερα αναφερόταν μεγαλόσχημα, αλλά συνήθως αφηρημένα, στο δημόσιο 
διάλογο και τον πολιτικό λόγο, σήμερα αποτελεί μονόδρομο για την επιβίωση πολλών επιχειρήσεων 
κάτω από ασφυκτικές ανταγωνιστικές πιέσεις και έλλειψη ρευστότητας. Η αλλαγή και η διαφοροποίηση, 
οι καινοτόμες διαδικασίες, η αναζήτηση νέων μεθόδων και υλικών, το άνοιγμα σε καινούρια προϊόντα 
και αγορές είναι ο μόνος οδηγός επιβίωσης για πάρα πολλές επιχειρήσεις. Η καινοτομία είναι όμως 

Γιώργος Παπακωνσταντίνου 
Υπουργός Οικονομικών
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μονόδρομος και για το κράτος. Το Ελληνικό δημόσιο πρέπει να αρχίσει να προσαρμόζεται σε μια νέα 
κατάσταση, στην οποία οι ίδιες ή περισσότερες λειτουργίες θα πρέπει να υλοποιούνται με σημαντικά 
λιγότερους πόρους. 

Η εποχή που διανύουμε δυστυχώς δεν αφήνει άλλα περιθώρια άσκοπης αναζήτησης για το που 
θέλουμε να βρεθούμε ως οικονομία στο μέλλον. Οι δυνατότητες που έχουμε να αξιοποιήσουμε είναι 
σχεδόν προφανείς. Υπάρχει ένα ανθρώπινο δυναμικό υψηλής ποιότητας, υπάρχει μια υποδομή και 
μια κουλτούρα που διαμορφώθηκε – παρά τις παραλήψεις και τα λάθη – από τις πρωτοβουλίες των 
προηγούμενων ετών, υπάρχει ένα ερευνητικό δυναμικό με πολλές δεξιότητες, υπάρχει ο φυσικός μας 
πλούτος, υπάρχουν οι εμπειρίες του παρελθόντος και εξακολουθούν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, 
να υπάρχουν πόροι  και αναπτυξιακά προγράμματα που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη 
καινοτομιών. Επιπλέον, υπάρχει περισσότερο από ποτέ ανάγκη για οικονομική επιβίωση και για 
πρώτη φορά υπάρχει η πολιτική βούληση που αποτυπώνεται σε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα ριζικών 
τομών και αλλαγών στο κράτος και στην οικονομία που ανοίγει ευκαιρίες στην ιδιωτική οικονομία να 
αναπτυχθεί και να αναπτύξει καινοτόμες – για τα εθνικά και τα διεθνή δεδομένα – δραστηριότητες. 

Οι οικονομικές δυσκολίες που χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε με όλες τις δυσάρεστες επιπτώσεις 
που επέφεραν και την αναγκαστική προσαρμογή που επέβαλλαν, άνοιξαν και το δρόμο για τη ευρεία 
συνειδητοποίηση των ορίων του παραγωγικού και οικονομικού προτύπου που κυριαρχεί στη χώρα 
μας. Το στοιχείο που έλειπε όλα αυτά τα χρόνια για να μπορέσουν να συνδεθούν αποτελεσματικά 
τα κατακερματισμένα τμήματα του εθνικού συστήματος καινοτομίας, η εμπέδωση της ανάγκης για 
αλλαγή, σήμερα περισσότερο από ποτέ αρχίζει να διαχέεται στο παραγωγικό μας σύστημα, αλλά και 
στο ίδιο το κράτος.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που με συνέπεια και πρόγραμμα αρχίζουν να υλοποιούνται, οι στοχευμένες 
αναπτυξιακές δράσεις σε κρίσιμους τομείς και η σταδιακή αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις 
δυνατότητες της οικονομίας μας θα μπορέσουν να αποτελέσουν τα οχήματα για τη διάλυση των 
εμποδίων που μέχρι σήμερα αντιμετώπιζε η ανάπτυξη μιας υγιούς επιχειρηματικής δραστηριότητας 
που θα στηρίζει και θα στηρίζεται στην ποιότητα και την καινοτομία ως κυρίαρχα στοιχεία και 
χαρακτηριστικά του εθνικού προϊόντος.
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Στο σύγχρονο ανταγωνιστικό και διεθνοποιημένο οικονομικό περιβάλλον η καινοτομία έχει 
αναδειχθεί σε θεμελιώδη προϋπόθεση για την αναπτυξιακή πορεία, την πρόοδο και την ευημερία 
οποιασδήποτε κοινωνίας ή επιχείρησης. Η χώρα μας δυστυχώς, παρά τις πολυάριθμες προσπάθειες 
και τα αναπτυξιακά σχέδια των τελευταίων ετών, συνεχίζει να παρουσιάζει επιδόσεις κάτω από το 
μέσο όρο των χωρών της ΕΕ στη μεγάλη πλειοψηφία των σχετικών δεικτών. 

Η εικόνα που παρουσιάζουμε είναι έντονα αντιφατική. Σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις οι ελληνικές 
επιχειρήσεις είναι ανοιχτές σε νέες ιδέες τόσο ως προς την υιοθέτηση νέων προϊόντων όσο και 
ως προς τις εσωτερικές και γενικότερα τις οργανωτικές καινοτομίες. Επιπλέον οι ελληνικές ΜΜΕ 
αποδεικνύονται εξαιρετικά ικανές στην ανάπτυξη συνεργασιών προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση 
τους στην αγορά και τον ανταγωνισμό. Ωστόσο την ίδια στιγμή παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλές 
επιδόσεις σε δαπάνες Ε&Α, πατέντες και εμπορικά σήματα, ενώ αδυνατούν να εισάγουν στην αγορά 
δικά τους πρωτότυπα προϊόντα. Κύριος φορέας χρηματοδότησης της καινοτομίας είναι το κράτος τη 
στιγμή που τα επιχειρηματικά κεφάλαια που κατευθύνονται στην καινοτομία βρίσκονται κάτω από το 
10% του κοινοτικού μέσου όρου.

Με δυο λόγια φαίνεται πως ενώ διαθέτουμε δυναμικές επιχειρήσεις αδυνατούμε να αναλάβουμε ρίσκο 
και να καινοτομήσουμε ουσιαστικά, με αποτέλεσμα να μένουμε καταδικασμένοι σε μια ρηχή ανάπτυξη 
που αντλεί πρόσκαιρα οφέλη από την υιοθέτηση νέας γνώσης και τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο 
εξωτερικό. 

Πεποίθησή μας είναι πως υπεύθυνη για το έλλειμμα αυτό δεν είναι η εγχώρια αγορά, αλλά οι μέχρι 
σήμερα εφαρμοζόμενες πολιτικές. Γι’ αυτό και προχωρούμε άμεσα στην υλοποίηση μιας νέας 
στρατηγικής για την ανάπτυξη που έχει ως κύριο άξονα την καινοτομία και τη νέα επιχειρηματικότητα. 
Στη μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη επιδοματική πολιτική, η οποία απευθυνόταν χωρίς στόχευση και 
χωρίς απαιτήσεις για ποιοτικά αποτελέσματα ακόμη και σε εμφανώς φθίνουσες αγορές, με στόχο την 
αποσπασματική και γενικόλογη ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και όχι απαραίτητα της καινοτομίας, 
απαντούμε με μια σειρά πρωτοβουλιών που σηματοδοτούν μια ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης.

Κάθε μας δράση έχει πλέον συγκεκριμένη στόχευση: την ενίσχυση των δυναμικών αναπτυξιακών 
επενδύσεων υψηλής καινοτομίας και της νέας επιχειρηματικότητας. Ήδη προχωρήσαμε σε 
συνεργασία με την ΕΕ στην ίδρυση νέων επενδυτικών ταμείων, τα οποία δεν παρέχουν επιχορηγήσεις 
αλλά εγγυήσεις και δάνεια υπό ευνοϊκούς όρους με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και τη 
χρηματοδότηση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Ακόμη και το ΤΕΜΠΜΕ μετεξελίσσεται άμεσα σε 
επενδυτικό ταμείο και ταμείο εγγυήσεων, μετονομαζόμενο σε Ελληνικο Ταμείο Επιχειρηματικότητας 
και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ), με στόχο να συμβάλλει αποφασιστικά στην ευέλικτη χρηματοδότηση της 
αγοράς ωθώντας τις τράπεζες σε νέες μορφές επενδυτικής πρακτικής για τη χρηματοδότηση της 
καινοτόμου επιχειρηματικότητας (venture capital, start up and seed capital, business angels).

Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, ο οποίος πολύ σύντομα θα παρουσιαστεί και θα 
τεθεί σε διαβούλευση, θα θέτει σαφείς προτεραιότητες και θα ορίζει ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο για 
τις δυναμικές αναπτυξιακές επενδύσεις υψηλής καινοτομικότητας και για τη νέα επιχειρηματικότητα, 
προσφέροντας σε αυτές προνομιακή μεταχείριση που θα ξεπερνά τις γενικά προβλεπόμενες 
φοροαπαλλαγές και αποσβέσεις και θα καθορίζει υψηλά ποσοστά επιδοτήσεων.

Επιπλέον, έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός για τη δημιουργία μιας ανοιχτής και διαδραστικής 
πλατφόρμας διαδικτυακής επικοινωνίας του Υπουργείου για τη νέα και νεανική επιχειρηματικότητα. 
Στην πλατφόρμα αυτή θα μπορεί κανείς να καταθέτει τις προτάσεις και τις ιδέες του,  να δικτυώνεται 

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης  
Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας



με πιθανούς συνεργάτες, να συνδιαμορφώνει ένα επενδυτικό σχέδιο και, το κυριότερο, να έχει 
πρόσβαση στα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρέχει σήμερα η ελληνική πολιτεία, πχ μέσω του ΕΣΠΑ 
ή του ΕΠΑΝ. Στόχος μας είναι να συγκεντρωθεί σε ένα εύχρηστο, λειτουργικό και διαδραστικό site 
όλη η απαραίτητη πληροφορία, ώστε οι νέοι να έχουν την ευχέρεια να προχωρούν σε καινοτόμες 
επιχειρηματικές επιλογές. 

Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε ένα κίνημα καινοτομίας και νέας επιχειρηματικότητας 
στη χώρα. Να βγούμε από το φαύλο κύκλο της εσωστρέφειας και της ατελέσφορης απομύζησης 
επιδοτήσεων και να φέρουμε στο προσκήνιο την Ελλάδα που δημιουργεί. Ίσως η οικονομική κρίση 
να αποτελεί γι’ αυτό μια ευνοϊκή συγκυρία. Γιατί προσφέρει, ως σημείο καμπής που αναδεικνύει τα 
όρια των μέχρι σήμερα επιλογών μας, την ευκαιρία για τη λήψη τολμηρών αποφάσεων. Μας δίνει 
το κίνητρο να κινηθούμε πιο δυναμικά προκειμένου να διαχειριστούμε τις ασφυκτικές συνθήκες τις 
αγοράς αλλά και να εκμεταλλευτούμε τις νέες ευκαιρίες που διαρκώς παρουσιάζονται.

Θεωρούμε πως έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Η διεθνής εμπειρία δείχνει πως στην 
καινοτομία πρωτοπορούν οι μικρές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δηλαδή του μεγέθους που 
αντιστοιχεί στο επίπεδο της μέσης ελληνικής επιχείρησης, που διαθέτουν το ταλέντο, την ευελιξία και 
την ταχύτητα που απαιτείται για να προχωρούν άμεσα σε νέα σχέδια και πρωτοπόρες προσεγγίσεις. 
Επιπλέον, στην πρώτη γραμμή των πιο επιτυχημένων χωρών παγκοσμίως βρίσκονται κράτη όπως η 
Ελβετία και η Σουηδία, με άλλα λόγια κράτη των οποίων το μέγεθος δεν απέχει πολύ από το δικό μας. 

Η Ελλάδα διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο που μέχρι σήμερα ασφυκτιούσε μέσα σε 
ένα περιβάλλον που καλλιεργούσε το φόβο απέναντι σε κάθε ρίσκο και ήταν στην πράξη εχθρικό 
απέναντι στην καινοτομία. Η νέα αναπτυξιακή μας στρατηγική στοχεύει ακριβώς στην ανατροπή 
αυτής την νοοτροπίας. Από τη στιγμή που θα απαλλαγούμε από τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και 
θα τολμήσουμε να επιχειρήσουμε δυναμικά δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε την αποτυχία.
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Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει μόνο βαθειά δημοσιονομική κρίση,  αλλά μείωση της ανταγωνιστικότητας 
της οικονομίας.  Κατά συνέπεια, η κρίση όχι μόνον δεν αναιρεί, αλλά αντίθετα επιτείνει την ανάγκη 
για συστηματικές προσπάθειες που θα οδηγήσουν τόσο σε ποσοτική οικονομική ανάπτυξη, όσο 
κυρίως σε ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγικής της δομής, προκειμένου η χώρα να διασφαλίσει την 
μακροχρόνια διεθνή ανταγωνιστικότητά της και την αναπτυξιακή της προοπτική. Για το λόγο αυτό, και 
εντός της εξαιρετικά δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, θέσαμε το φιλόδοξο στόχο του σταδιακού 
τριπλασιασμού των δαπανών για την έρευνα την επόμενη δεκαετία, ώστε να φτάσει το 2020 το 2% 
του ΑΕΠ.

Στην κατεύθυνση αυτή η  Έρευνα και η Τεχνολογία βρήκαν το “φυσικό χώρο” τους, με την ένταξή τους 
στη νέα δομή και τις νέες αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας.  Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται 
να αξιοποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και η συσσωρευμένη γνώση που 
βρίσκεται σήμερα στα ακαδημαϊκά και ερευνητικά κέντρα, αλλά και να διασφαλιστεί η μακροχρόνια 
ανάπτυξη της έρευνας και της παιδείας στη χώρα μας. Οφείλουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος 
και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν τη μετατροπή της ελληνικής 
οικονομίας σε μια σύγχρονη οικονομία της γνώσης, με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την 
παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και γνωστικής αξίας.

Σε αυτή την κατεύθυνση ήδη έχουν δρομολογηθεί συγκεκριμένες και μεγάλες πρωτοβουλίες. 
Συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Τεχνολογίας, στο οποίο συμμετέχουν οι πλέον 
διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες απ’ όλο τον κόσμο. Μια πραγματική “Εθνική Ελλάδας στην 
Έρευνα” που μπορεί με τις γνώσεις και την εμπειρία της να συνεισφέρει πολύ θετικά στο να κερδηθεί 
το στοίχημα της γνώσης και της καινοτομίας.

Ταυτόχρονα ολοκληρώθηκε η μεγάλη δημόσια διαβούλευση για το περιεχόμενο των δράσεων που 
είναι αναγκαίες για την προώθηση ενός  νέου έξυπνου  αναπτυξιακού προτύπου  και οι οποίες θα 
ανταποκρίνονται στη ζήτηση και τις ανάγκες του παραγωγικού τομέα. Θέλουμε χρήσιμη έρευνα, με 
θετικό πρόσημο. Ο καθορισμός των ερευνητικών προτεραιοτήτων θα γίνεται πλέον με την ενεργό 
συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, δίνοντας  έμφαση στις ανάγκες των χρηστών 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων είτε αυτοί είναι δημόσιοι φορείς ως προς τα δημόσια αγαθά, όπως 
η διατροφή, η υγεία και το περιβάλλον, είτε ιδιωτικές επιχειρήσεις και παραγωγικοί κλάδοι. 

Ήδη στον πρώτο χρόνο  της διακυβέρνησής μας  δώσαμε ένα σαφές στίγμα πολιτικής μας, μέσα από 
τις δυο σημαντικότερες δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.  Στη δράση “ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – Πράξη Ι και ΙΙ” 
συνολικού προϋπολογισμού 76 εκ. ευρώ χρηματοδοτούνται 121 προτάσεις στις οποίες συμμετέχουν 
συμπράξεις επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων,  ΑΕΙ και λοιπών φορέων. Υπολογίζεται 
κατ’ εκτίμηση ότι σε αυτές τις 121 προτάσεις που αξιολογήθηκαν θετικά και χρηματοδοτούνται, 
συμμετέχουν περίπου 300 επιχειρήσεις. 

Επίσης, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά στη “Δημιουργία-υποστήριξη νέων καινοτόμων 
επιχειρήσεων, κυρίως υψηλής έντασης γνώσης (spin-off, spin-out)” εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
των επενδυτικών σχεδίων 15 νέων καινοτόμων επιχειρήσεων με το ποσό των 6 εκ ευρώ. Η δράση θα 
συνεχιστεί με την αξιολόγηση 94 προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί.  Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 
2011 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή συνολικής δημόσιας δαπάνης 16 περίπου εκατομμυρίων 
ευρώ.

Μέσα στο 2011 θα συνεχιστεί η προσπάθεια για τη δημιουργία των θεσμών και  συνθηκών που 
θα οδηγήσουν σε στενή και συστηματική συνεργασία των ερευνητών που εργάζονται σε κρατικά 
ερευνητικά κέντρα, των μελών ΔΕΠ και ερευνητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, αλλά 

Άννα Διαμαντοπούλου 
Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
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και του ερευνητικού δυναμικού του ιδιωτικού τομέα, με στόχους τη μεγιστοποίηση  των συνεργειών 
μεταξύ των ερευνητικών ομάδων, τη συγκέντρωση κρίσιμης μάζας ερευνητικών προσπαθειών 
σε συγκεκριμένους τομείς και την αντιμετώπιση του φαινομένου του κατακερματισμού και της 
πολυδιάσπασης των ερευνητικών υποδομών και δράσεων. 

Παράλληλα, δρομολογούνται:

•   Η δημιουργία του Δικτύου “Ζεύξη”,  ως κοινής πλατφόρμας, επιστημόνων, ερευνητών, ακαδημαϊκών, 
επενδυτών, επιχειρηματιών, επαγγελματιών και συμβούλων, τόσο από την Ελλάδα όσο και από τον 
πυρήνα-πρότυπο της καινοτομίας, τη Silicon Valley.

•   Η θεσμοθέτηση Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας και startup ιδεών σε Πανεπιστήμια, 
ΤΕΙ και Ερευνητικά Κέντρα σε όλη την Ελλάδα, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία εξωγενούς 
Οικοσυστήματος Καινοτομίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, αλλά και την ανάδειξη/προώθηση/
χρηματοδότηση καινοτόμων και πετυχημένων ιδεών, που προέρχονται από Έλληνες φοιτητές, 
σπουδαστές και ερευνητές.

•   Η δημιουργία Φόρουμ συγκέντρωσης και ανάδειξης Καλών Πρακτικών Καινοτομικής και Νεανικής 
επιχειρηματικότητας με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Νεολαίας.

Ο στόχος είναι φιλόδοξος, όμως είναι ρεαλιστικός. Μπορούμε να τον επιτύχουμε με τη διασύνδεση 
και την αρμονική ανάπτυξη όλων των πλευρών του “τριγώνου της γνώσης”, δηλαδή της παραγωγής 
γνώσης (έρευνα), της μετάδοσης της γνώσης (εκπαίδευση και δια βίου μάθηση), της ευρύτερης 
διάχυσης της γνώσης στην κοινωνία στο σύνολό της και της αξιοποίησής της με οικονομικά ωφέλιμο 
τρόπο (καινοτομία). Μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές δυνατότητες που έχει η χώρα μας 
για συντονισμένη και ποιοτικά αναβαθμισμένη ανάπτυξη της οικονομίας μας.



Η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική κρίση, απόρροια των χρόνιων εγχώριων ανισορροπιών, 
στρεβλώσεων και διαρθρωτικών αδυναμιών της οικονομίας, αλλά και της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
και δημοσιονομικής κρίσης, αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, την αποτυχία του ελληνικού αναπτυξιακού 
μοντέλου. 

Ενός μοντέλου που, εκτός πολλών άλλων, δεν αξιοποίησε έγκαιρα και αποτελεσματικά τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας και άφησε ανεκμετάλλευτους σημαντικούς αναπτυξιακούς παράγοντες 
(όπως είναι η αποτελεσματικότητα και η ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές, η αποτελεσματικότητα 
της δημόσιας διοίκησης, η αποδοτικότητα του ‘’τριγώνου της γνώσης’’ [παιδεία-έρευνα-καινοτομία], η 
επάρκεια των θεσμών, το ανθρώπινο και το κοινωνικό κεφάλαιο).

Είναι φανερό ότι στις συνθήκες κρίσης είναι ανάγκη να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο για το μέλλον προκειμένου η χώρα να αποκτήσει βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη 
και κοινωνική ευημερία.

Το πρότυπο θα πρέπει πρωτίστως να εδράζεται στις νέες πηγές ανάπτυξης, όπως είναι:
1η. Η επένδυση στη γνώση. 
Για να έχει μία χώρα προοπτική στο νέο περιβάλλον οφείλει να θέτει ως προτεραιότητα και πρώτη 
επιλογή την επένδυση στη γνώση με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και ποιοτικού συστήματος 
εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης.
Σύστημα που αποτελεί το βασικό θεσμικό μηχανισμό παραγωγής, συσσώρευσης και διάχυσης 
ανθρώπινου κεφαλαίου.

2η. Η επένδυση στην έρευνα και στην καινοτομία. 
Επένδυση που αποτελεί, σήμερα, το μόνο τρόπο για να διαμορφώσει η επιχειρηματική δραστηριότητα 
ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, συμβάλλοντας καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της 
παραγωγικής διαδικασίας και διασφαλίζοντας οφέλη για τις επιχειρήσεις, ποιότητα για τους πολίτες, 
ανάπτυξη για την οικονομία. 
Πέραν τούτου, πρόκειται για επένδυση που  συνιστά τρόπο δημιουργίας πλούτου περισσότερο απ’ 
όσο αναλογικά θα δημιουργούνταν με βάση το συνολικά επενδεδυμένο κεφάλαιο και τη διαθέσιμη 
εργατική δύναμη. 
Βασικοί άξονες δράσης θα πρέπει να είναι:
•   Η δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου και των απαραίτητων  προϋποθέσεων που ευνοούν και 

ενισχύουν την ανάπτυξη της καινοτομίας, με αξιολόγηση των κέντρων έρευνας και τεχνολογίας, 
με τη δημιουργία ζωνών καινοτομίας, με πόλους καινοτομίας που συνδέουν ερευνητικά κέντρα, 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, τεχνολογικά πάρκα, οργανισμούς και επιχειρήσεις κ.α.

•   Η ενσωμάτωση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία και η 
διάχυση των αποτελεσμάτων στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. 

3η. Η επένδυση στην επιχειρηματικότητα. 
Η επιχειρηματικότητα, δηλαδή η ανθρώπινη ικανότητα συνδυασμού των άλλων συντελεστών 
παραγωγής για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών, είναι σημαντική πηγή ανάπτυξης, καθώς 
συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στην ενθάρρυνση της οικονομικής δραστηριότητας, 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην ανάπτυξη και στην ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής. 
Βασικοί άξονες δράσης θα πρέπει να είναι:
•   Η  απενοχοποίηση  της επιχειρηματικότητας, ώστε να μετατραπεί η νομοθεσία (με απλούς, διαφανείς 

Χρήστος Σταϊκούρας
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,  
Αναπληρωτής Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας
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και σταθερούς κανόνες) και η λειτουργία του κράτους σε φιλικότητα προς την επιχείρηση.
•   Η βελτίωση του ρυθμιστικού και ανταγωνιστικού πλαισίου των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, με 

την επιλογή ορθών μέτρων προστασίας της εργασίας.
•  Η σταδιακή μείωση των φόρων, έκτακτων και μη, καθώς και των φορολογικών συντελεστών.
•   Η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, αφού η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό μη-

μισθολογικού εργοδοτικού κόστους.

4η. Η δημιουργία ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους και η βελτίωση του ‘‘κοινωνικού κεφαλαίου’’. 
Ένα αποτελεσματικό και δίκαιο κράτος, στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς, σε συνθήκες 
δημοσιονομικής πειθαρχίας, μπορεί να αποτελέσει προωθητικό παράγοντα της βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης και της ουσιαστικής κοινωνικής πολιτικής. 
Κράτος που θα μεριμνά για τη βέλτιστη λειτουργία του μηχανισμού της αγοράς, την εξασφάλιση της 
μέγιστης οικονομικής αποτελεσματικότητας, την κοινωνικά δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος 
και του παραγόμενου πλούτου.
Βέβαια, το μείγμα αγοράς και κράτους μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τις περιστάσεις, τις ανάγκες και 
τις προτιμήσεις της κοινωνίας. 
Βασικοί άξονες δράσης θα πρέπει να είναι:
•   Η βελτίωση της ποιότητας των θεσμών και η οικοδόμηση κράτους δικαίου (με την ενδυνάμωση 

της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και της ταχύτητας στην απονομή της και με την ενίσχυση της 
διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση). Είναι γνωστή πρόσφατη μελέτη του Ιδρύματος Brookings 
σύμφωνα με την οποία η απώλεια δημοσίων εσόδων λόγω της διαφθοράς ανέρχεται τουλάχιστον 
στο 8% του ΑΕΠ.

•   Η δραστική μείωση της γραφειοκρατίας, δηλαδή του κόστους και του χρόνου συμμόρφωσης 
στις διοικητικές πράξεις, με συγκεκριμένες δομικές πρωτοβουλίες (όπως είναι η κωδικοποίηση 
και απλοποίηση της νομοθεσίας, ο περιορισμός των ερμηνευτικών εγκυκλίων, η ενοποίηση των 
μηχανισμών χρέωσης του πολίτη, ο περιορισμός των επικαλύψεων των αρμοδιοτήτων των δημόσιων 
υπηρεσιών και η ενοποίηση των κατακερματισμένων αρμοδιοτήτων).

Συμπερασματικά, η δημοσιονομική εξυγίανση και πειθαρχία, με έμφαση στη διαρθρωτική μείωση 
των δαπανών είναι αναγκαία, αλλά όχι και ικανή, συνθήκη για την αναπτυξιακή επανεκκίνηση της 
οικονομίας.

Αυτό που χρειάζεται είναι η άμεση συγκρότηση σχεδίου και συνακόλουθα η ανάληψη δράσεων για τη 
διαμόρφωση και την αξιοποίηση των νέων πηγών ανάπτυξης.

Είναι επιβεβλημένο οι επενδύσεις σε αυτές τις πηγές, όπως άλλωστε και όλες οι επενδύσεις και 
οι πολιτικές, να αξιολογούνται, εκ των προτέρων και εκ των υστέρων, ώστε να διασφαλίζεται η 
αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα αυτών σε κάθε περίπτωση ανεπαρκών πόρων.  

Στόχος η επίτευξη διατηρήσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής.



Είναι χαρά μου να προλογίζω μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία της Microsoft Ελλάς,  τη νέα έκδοση 
του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας. Τέτοιες πρωτοβουλίες αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία 
σήμερα, που η χώρα μας διέρχεται την κρισιμότερη φάση της σύγχρονης ιστορίας της. Διότι η 
καινοτομία μπορεί πραγματικά να βοηθήσει την Ελλάδα έτσι ώστε να βγει μια ώρα αρχύτερα από την 
κρίση.

Μέχρι σήμερα στη χώρα μας, η καινοτομία, ένας τομέας αιχμής σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, 
καταλαμβάνει δεύτερη και τρίτη θέση στη δημόσια συζήτηση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτή 
η πραγματικότητα πρέπει να αλλάξει αν θέλουμε να μιλάμε για ανάπτυξη, για ανταγωνιστικότητα, 
για εξωστρέφεια. Γιατί η ανάπτυξη δε διατάσσεται. Απαιτεί συγκεκριμένα μέτρα. Απαιτεί επένδυση 
στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Η καινοτομία, λοιπόν, πρέπει να τοποθετηθεί ψηλά 
στις προτεραιότητες μας. Δεν μπορούμε και δεν θέλουμε να συναγωνιστούμε κάποιες χώρες τις 
Ασίας που έχουν φθηνό εργατικό δυναμικό. Θέλουμε να στηριχθούμε σε μια οικονομία γνώσης. Μια 
οικονομία που βασίζεται στο τρίγωνο Παραγωγή-Μετάδοση-Αξιοποίηση Γνώσης. Με απλά λόγια να 
επικεντρωθούμε στην έρευνα, την εκπαίδευση, την καινοτομία. Δεν είναι τυχαίο που η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στο πλαίσιο της στρατηγικής “Ευρώπη 2020”, δηλαδή της στρατηγικής των μεταρρυθμίσεων 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θεωρεί την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, ως 
κομβικό σημείο για τη τόνωση της ανταγωνιστικότητας, για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Δύο είναι οι προϋποθέσεις για να επιτύχουμε την δημιουργία μιας πραγματικής οικονομίας γνώσης. 
Η μία αφορά την ενθάρρυνση των επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας. Στην Ελλάδα, κανείς δεν 
το αρνείται, είμαστε ακόμα πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στον τομέα αυτό. Ωστόσο 
γίνονται βήματα μπροστά. Σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα, την περίοδο 2004-2006, είχε 
ετήσιο μέσο όρο αύξησης της Ακαθάριστης Εγχώριας Δαπάνης σε έρευνα και τεχνολογία 9,4%, με 
ευρωπαϊκό μέσο όρο αύξησης 5,2%. Ωστόσο πρέπει να κάνουμε πολύ  μεγαλύτερη προσπάθεια στον 
τομέα αυτό. Tα επιχειρηματικά κεφάλαια (venture capital)  αντιπροσώπευαν το 0,008% του ΑΕΠ της 
Ελλάδος για το 2008, έχοντας συρρικνωθεί κατά 1,6% σε σχέση με το 2007, με μέσο όρο της ΕΕ27 το 
0,107%. 

Πρέπει, με άλλα λόγια, να δοθεί έμφαση στη χρηματοδότηση του τομέα της έρευνας και τεχνο-
λογίας. Χρηματοδότηση όχι μόνο από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Διότι στον τομέα 
της χρηματοδότησης της έρευνας και τεχνολογίας ο ιδιωτικός τομέας μπορεί και πρέπει να παίξει 
σημαντικό ρόλο, αρκεί το κράτος να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Σήμερα, το 
ποσοστό των ερευνητικών δαπανών των επιχειρήσεων κυμαίνεται στο 0,15% του ΑΕΠ, ένα ποσοστό 
που βρίσκεται στο 13% του Κοινοτικού μέσου όρου. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο πρέπει 
να σταθούμε, καθώς εκφράζει την προσπάθεια των επιχειρήσεων να κρατηθούν στην αιχμή της 
τεχνολογικής ανάπτυξης, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητά τους, αναπτύσσοντας δραστηριότητα 
σε νέους πολλά υποσχόμενους τομείς. 

Η δεύτερη σημαντική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη χώρα μας είναι να 
δημιουργήσουμε μια παιδεία καινοτομίας, στοχεύοντας παράλληλα στη σύνδεση της εκπαίδευσης με 
την παραγωγή.  Εδώ βρίσκεται το κλειδί για μια έξυπνη ανάπτυξη, για τη δημιουργία νέων και καλών 
θέσεων εργασίας, για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων και την αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών. Ξεκινώντας από τα σχολεία, εισάγοντας τους μαθητές από 
νεαρή ηλικία στο πνεύμα του “επιχειρείν”, ενθαρρύνοντας την ανάδειξη δεξιοτήτων, βοηθώντας τους 
να εξοικειωθούν με τον κόσμο των νέων τεχνολογιών. Το ίδιο πρέπει να γίνει και στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. Να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, δίνοντας της 

Κωνσταντίνος Χατζηδάκης    
Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, 
Υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
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δυνατότητα σε επιχειρήσεις να συνεργάζονται με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Δεν θέλουμε 
επιστήμονες αποκομμένους από την πραγματικότητα και την αγορά εργασίας, με στείρες γνώσεις 
που αδυνατούν να αξιοποιήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να δράσουμε με συγκεκριμένα 
μέτρα, μέτρα που δοκιμάστηκαν αλλού και πέτυχαν. Να ενισχύσουμε, για παράδειγμα, τις λεγόμενες 
spin-off companies, εταιρείες τεχνοβλαστούς που δημιουργούνται από επιχειρήσεις και πανεπιστήμια 
σε συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και επικεντρώνονται στην παραγωγή 
καινοτόμων προϊόντων. Δεν θα ξεχάσω το παράδειγμα του Εδιμβούργου, το οποίο επισκέφθηκα όταν 
ήμουν ευρωβουλευτής, όπου το πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και τις 
επιχειρήσεις της περιοχής, ίδρυσε εταιρείες τεχνοβλαστούς, δημιουργώντας παράλληλα 25.000 νέες 
θέσεις εργασίας. Μπορούμε και στη χώρα μας να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

Να δώσουμε επίσης έμφαση στη δια βίου μάθηση για τους ενήλικες. Το ποσοστό της Ελλάδας στη 
δια βίου μάθηση είναι μόλις 2,1%, το μισό του αντίστοιχου ποσοστού της Πορτογαλίας και το 10% 
του αντίστοιχου ποσοστού στης Ελβετίας και της Φιλανδίας. Πρέπει και οι ελληνικές επιχειρήσεις να 
αντιληφθούν ότι δια βίου μάθηση δεν είναι χάσιμο χρόνου ή χρημάτων, αλλά απαραίτητο συστατικό 
στοιχείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των προϊόντων τους.

Σήμερα που περνάμε μια από τις κρισιμότερες περιόδους της νεότερης ιστορίας μας, μπορούμε και 
πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα όπλα που έχουμε στα χέρια μας. Το στοίχημα που πρέπει να κερδίσει  
η ελληνική επιχειρηματικότητα σήμερα είναι η στροφή στην καινοτομία. Γιατί η καινοτομία θα 
βοηθήσει τις ελληνικές επιχειρήσεις να ξεπεράσουν την κρίση, αλλά και θα αποτελέσει την κινητήριο 
δύναμη της οικονομίας μας. Η στροφή προς την καινοτομία λοιπόν πρέπει να αποτελέσει όχι μόνο μια 
πολιτική επιλογή αλλά και μια επιχειρηματική επιλογή. Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη έκδοση, η 
οποία αποτυπώνει την πορεία της καινοτομίας στην Ελλάδα, μπορεί ταυτόχρονα να λειτουργήσει ως 
οδηγός, να δημιουργήσει ερεθίσματα, να παρουσιάσει τις προοπτικές που υπάρχουν για καινοτομία 
στους διάφορους τομείς. Γι’ αυτό σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη χρονική στιγμή, η συγκεκριμένη 
έκθεση είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και ιδιαίτερα επίκαιρη. 
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Η τεχνολογία και η ιδεολογία αποτελούν τα δύο μεγάλα κύματα που αλλάζουν τον 21ο αιώνα.  Η 
τεχνολογία είναι αυτή που κάνει τη γνώση και τη δεξιότητα τους δύο μεγάλους παράγοντες ικανούς να 
προσφέρουν βιώσιμο στρατηγικό πλεονέκτημα σε άτομα και κράτη.  Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, η 
ιδεολογία κινήθηκε στην κατεύθυνση μίας ριζοσπαστικής μορφής μεγιστοποίησης της  “εδώ και τώρα” 
απόλαυσης. Την ίδια στιγμή, όμως, η οικονομική επιβίωση και επιτυχία εξαρτάται από τη βούληση και 
ικανότητα να πραγματοποιηθούν μακρόχρονες επενδύσεις στη γνώση, στις δεξιότητες, στην παιδεία, 
στις υποδομές. Όπως τόνισε ο Lester Thurow, όταν η ιδεολογία και η τεχνολογία κινούνται σε αντίθε-
τες κατευθύνσεις, τότε το μόνο ερώτημα είναι πότε θα συμβεί ο τεκτονικός σεισμός.

Είναι πιθανό ότι ο τεκτονικός σεισμός της αλλαγής έχει ήδη συμβεί - με τη μορφή της παγκόσμιας 
κρίσης. Ίσως, μάλιστα, η κρίση να μην έχει ολοκληρωθεί και να διάγουμε σήμερα μία από τις 
ποικιλόμορφες φάσεις της. Μπορεί να μην έχουμε καταφέρει ακόμη να κατανοήσουμε - και έτσι 
να συνειδητοποιήσουμε - την έκτασή της και τη διάρκειά της. Σίγουρα, πάντως, δεν έχουμε ούτε 
διαβλέψει ούτε -πολύ περισσότερο- εκτιμήσει τις επιπτώσεις της, ιδιαίτερα τώρα που ο καπιταλισμός 
είναι σχεδόν το μόνο οικονομικό και κοινωνικό σύστημα που είναι γενικά αποδεκτό.

Ως σύστημα ο καπιταλισμός επιβιώνει με τον ανταγωνισμό. Για δεκαετίες τον είχε. Τώρα, τη στιγμή 
του θριάμβου του, μένει μόνος – χωρίς ανταγωνισμό. Παράλληλα, τα βασικά προβλήματά του 
(διαδοχικές κρίσεις, αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική ανισότητα, ανάδειξη μίας μορφής λούμπεν 
προλεταριάτου) παραμένουν άλυτα. Σ’ αυτά έρχεται να προστεθεί μία νέα ομάδα προβλημάτων που 
πηγάζουν από τη νέα εξάρτησή του από το ανθρώπινο κεφάλαιο και τις παραγωγικές διαδικασίες, που 
είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης καινοτόμας σκέψης. Της ατομικής ανθρώπινης σκέψης.

Η βασική έρευνα και ανάπτυξη απαιτεί πολλά κεφάλαια, οπότε και μεγάλους οργανισμούς.  Μολονότι 
η έννοια του ρίσκου και ο τρόπος εκτίμησής του άλλαξε ριζικά στην πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, 
η βασική έρευνα και ανάπτυξη συνέχισε να αντιμετωπίζεται με μάλλον συντηρητικές προσεγγίσεις 
κόστους – οφέλους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου ολόκληρες λεωφόροι έρευνας έκλεισαν διότι 
είχαν γίνει πολύ δαπανηρές για μεγάλο χρονικό διάστημα, που δεν συμβάδιζε με τη “μεγιστοποίηση 
της κατανάλωσης εδώ και τώρα”.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, ολοένα και μεγαλύτερη σημασία αποκτά –στη σύγχρονη μορφή του– εκείνος 
ο “μικρός εφευρέτης” του 18ου και του 19ου αιώνα, που κλεισμένος σε ένα δωμάτιο πολεμούσε να 
ανατρέψει προκαταλήψεις και να βρει νέους δρόμους. Ολοένα και μεγαλύτερο βάρος αποκτά η 
μικρή εταιρεία που καινοτομεί και ανακαλύπτει λειτουργώντας σε “γωνιές” (niche) της γνώσης και 
της αγοράς και που, σταδιακά, είτε γίνεται από μικρή μεγάλη είτε απορροφάται από μία ήδη μεγάλη 
εταιρεία - ικανή να μετατρέψει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τη νέα γνώση σε πρακτική και 
εμπορεύσιμη εφαρμογή.

Στο τέλος-τέλος, αυτό που εξακολουθεί να μετρά, ειδικά στον τομέα της καινοτομίας, είναι τα “ζωώδη 
ένστικτα” (animal spirits) του Keynes. Ο Schumpeter είχε υποστηρίξει ότι ο καπιταλισμός θα πέθαινε 
επειδή η καινοτομία και η εφευρετικότητα θα έπεφταν στα χέρια της γραφειοκρατίας.  Η πορεία 
στα τελευταία 100 χρόνια έδειξε ότι αυτά τα ένστικτα παραμένουν ισχυρά, ίσως να έχουν και την 
πρωτοκαθεδρία στις εξελίξεις - μολονότι και η γραφειοκρατία έχει ισχυροποιηθεί στο πλαίσιο του 
σύγχρονου Κράτους. Δεν είναι λίγοι, εξάλλου, οι έγκυροι οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι που 
θεωρούν ότι τα “ζωώδη ένστικτα” φέρουν καίρια ευθύνη για την ίδια την κρίση.

Η φλόγα του ανθρώπου ως άτομο, η τάση για αμφισβήτηση των πάντων, η επιθυμία να χαράξει 
καινούργια μονοπάτια, το πείσμα να μην εγκαταλείπει επειδή πιστεύει στο όραμά του και στον εαυτό 
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του,  είναι τα χαρακτηριστικά στα οποία βασίζεται η καινοτομία –όσο κι αν οι σύγχρονες εξελίξεις τεί-
νουν να θεσμοποιήσουν την έρευνα και ανάπτυξη, όπως φοβήθηκε ο Schumpeter.  Αυτή η προσωπική 
αναζήτηση, η προσωπική πρωτοβουλία και φιλοδοξία, είναι που κτίζει νέες δραστηριότητες, ανοίγει 
νέους ορίζοντες, χαράζει άλλες προοπτικές. Η επανάσταση των τσιπς ξεχύθηκε από την Οδό 89 της 
Νέας Αγγλίας, η επανάσταση των dotcom ξεκίνησε από τα γκαράζ της Καλιφόρνιας - δεν βγήκε από 
τα θεσμοποιημένα εργαστήρια μεγάλων εταιρειών. Ακόμη και τα περίφημα Bell Laboratories, το 
λίκνο της καινοτομίας στις δεκαετίες του 1950 και 1960, πέτυχαν όχι επειδή λειτούργησαν ως ένας 
μεγάλος άκαμπτος ερευνητικός οργανισμός, αλλά επειδή έδωσαν στους ερευνητές τους ανεξαρτησία 
και ελευθερία – να σκεφτούν, να ψάξουν, να προτείνουν σύμφωνα με την προσωπική ατζέντα του 
καθενός και χωρίς συνεχείς αναλύσεις κόστους - οφέλους.

Τα αίτια που οδηγούν τον καπιταλισμό σε κρίση είναι τα ίδια που μπορούν να τον σώσουν. Τα 
“ζωώδη ένστικτα” έδειξαν ότι οι υποθέσεις για τις εκλογικευμένες αγορές και για την εκλογικευμένη 
συμπεριφορά των ατόμων είναι ένας μύθος. Η πλήρης απόρριψη κάθε λογικής στην εκτίμηση και 
ανάληψη κινδύνων, η εγκαθίδρυση συνθηκών που απέρριπταν κάθε συμπεριφορά – εκτός από 
αυτήν της μεγιστοποίησης του άμεσου προσωπικού κέρδους σε βάρος του κοινωνικού συνόλου – 
μας οδήγησε στην παγκόσμια κρίση. Αυτά τα ίδια τα “ζωώδη ένστικτα”, που τόσο καλά περιγράφουν 
οι Akerlof & Shiller, έχουν τη δυνατότητα να βγάζουν το σύστημα από τις κρίσεις με τη δική τους 
πρωτοβουλία, πίστη και θέρμη.

Σ’ αυτήν την ίδια την αντίφαση του συστήματος βρίσκεται ο δρόμος εμπρός. Είναι η αντίφαση που 
βάζει το άτομο πάνω από τη θεσμοποιημένη οργάνωση.
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Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, της γνώσης και της εξειδίκευσης, η επένδυση στην καινο-
τομία αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα ανάπτυξης. Η καινοτομία ταυτίζεται με την ανταγωνιστική 
οικονομία, την οικονομική ισχύ, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την υψηλή ποιότητα ζωής. 

Με τον όρο “καινοτομία” εννοείται τόσο η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογικά προηγμένων μεθόδων, 
όσο και η υιοθέτηση σύγχρονων πρακτικών και στους υπόλοιπους τομείς της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, η καινοτομία συνδέεται άμεσα με την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων, 
την εξωστρέφεια της ελληνικής παραγωγής, την αξιοποίηση του δυναμικού της χώρας και των 
ανθρώπων της, τη μετάβαση σε ένα σύγχρονο οικονομικό μοντέλο. Ειδικά χώρες όπως η δική μας, που 
δεν μπορούν να συναγωνιστούν εκείνες της ευρύτερης περιοχής, όσον αφορά στο χαμηλό εργατικό 
κόστος, αλλά διαθέτουν υψηλή ποιότητα ανθρώπινου δυναμικού, πρέπει να δώσουν έμφαση στην 
καινοτομία, ώστε να βελτιώσουν τη θέση τους στον πίνακα της ανταγωνιστικότητας. 

Ωστόσο, στην Ελλάδα, η καινοτομία, ένα ζήτημα αιχμής σε ολόκληρο τον ανεπτυγμένο κόσμο, 
σχεδόν απουσιάζει από τη δημόσια συζήτηση. Στο πλαίσιο των σημερινών δύσκολων οικονομικών 
συνθηκών, το επίκεντρο έχει μεταφερθεί στη βελτίωση της δημοσιονομικής κατάστασης της ελληνικής 
οικονομίας. Κι όμως, η ανάπτυξη, που τόσο έχουμε ανάγκη για να εξέλθουμε από την κρίση και να 
προετοιμαστούμε για την επόμενη μέρα, προϋποθέτει την καινοτομία. 

Το έλλειμμα καινοτομίας της Ελλάδας οφείλεται κυρίως στην έλλειψη μίας κουλτούρας που να 
ενθαρρύνει την πρωτοβουλία και την αναζήτηση, καθώς και στην έλλειψη σοβαρών επενδύσεων. Σε 
πρώτο επίπεδο, η καινοτομία ευδοκιμεί σε περιβάλλοντα που καλλιεργούν, προωθούν και δίνουν αξία 
στη γνώση και την έρευνα, σε περιβάλλοντα που διακρίνονται για την παντελή έλλειψη περιορισμών 
στη σκέψη και τη δημιουργικότητα, σε περιβάλλοντα που η διαφορετική σύλληψη και η ιδέα είναι 
το ζητούμενο. Βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της καινοτομίας είναι ένα ισχυρό εκπαιδευτικό 
σύστημα, που προάγει την ελεύθερη σκέψη, ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και βέβαια διαθέτει 
τις κατάλληλες υποδομές. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα – παρά τις αναμφίβολες δυνατότητές 
του – δε διαθέτει αυτά τα χαρακτηριστικά. Εξίσου σημαντικό είναι να επισημανθεί ότι δυστυχώς, 
στην Ελλάδα τείνουμε να μην πειραματιζόμαστε και να μη δοκιμάζουμε νέες ιδέες από το φόβο της 
αποτυχίας. Αντιθέτως, στις υπόλοιπες χώρες, που πρωτοπορούν, η αποτυχία είναι συνυφασμένη και 
θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιτυχίας. 

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα – τόσο επιχειρηματικά, όσο και τεχνολογικά –  ώστε 
η καινοτομική γνώση να μετατρέπεται σε εμπορικό προϊόν, υπηρεσία, παραγωγική διαδικασία, νέα 
μέθοδο διοίκησης και λειτουργίας. Η καινοτομία μπορεί και πρέπει να εφαρμόζεται σε κάθε τομέα 
και επίπεδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από τη διοίκηση με τη συνεχή αναζήτηση νέων 
και καλύτερων διοικητικών και λειτουργικών μεθόδων, την έρευνα και ανάπτυξη νέων καινοτομικών 
λύσεων για προϊόντα και υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναμικό για τη συνεχή βελτίωση των δεξιοτήτων, 
τα σύγχρονα συστήματα παραγωγής έως τη συνολική λειτουργία της επιχείρησης με συστήματα που 
διασφαλίζουν την ποιότητα, την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος. 

Προϋποθέσεις για την άνθιση της καινοτομίας στην Ελλάδα είναι τόσο η ανάπτυξη μίας κουλτούρας 
που θα είναι ανοιχτή και υποστηρικτική προς τις νέες ιδέες, προτάσεις και ερεθίσματα, όσο και η 
έμπρακτη διευκόλυνσή της, στο πλαίσιο μίας ανοιχτής οικονομίας. Καταρχάς, απαιτείται ένα ξεκάθαρο 
και φιλελεύθερο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, που δε θα στραγγαλίζει 
την πρωτοβουλία και δε θα παρεμποδίζει τη δραστηριότητα. Με λιγότερο και αποτελεσματικότερο 
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κράτος, που θα εξοβελίζει τις γνωστές παθογένειες της γραφειοκρατίας, της πολυνομίας και 
της κωλυσιεργίας. Με αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων και λιγότερη φορολογία, ώστε οι 
επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σοβαρά στην έρευνα και την καινοτομία. Με 
αγορά που θα είναι ευέλικτη στη δομή της και θα απέχει από παρωχημένες αντιλήψεις που σχετίζονται 
με την επιδίωξη του εύκολου και γρήγορου κέρδους, την αποφυγή ρίσκου, την απαρέσκεια από κάθε 
προσπάθεια βελτίωσης. Αυτό, άλλωστε, είναι το μοντέλο, που εφαρμόζεται σε άλλες προηγμένες 
χώρες, αποφέροντας ταχείς ρυθμούς ανάπτυξης στην οικονομία και υψηλές θέσεις στους παγκόσμιους 
δείκτες ανταγωνιστικότητας. 

Επίσης, η έρευνα θα πρέπει να συνδεθεί με την παραγωγή, ώστε να είναι προσανατολισμένη προς 
τις σύγχρονες παραγωγικές και καταναλωτικές ανάγκες. Σημαντική είναι η αξιοποίηση εργαλείων 
– όπως οι “θερμοκοιτίδες”, τα “επιχειρηματικά πάρκα”, κ.ά. – με στόχο την εφαρμοσμένη έρευνα και 
τη μεταφορά τεχνογνωσίας. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ενισχυθεί η υιοθέτηση και απορρόφηση 
καινοτομίας, που παράγεται στο εξωτερικό, με προγράμματα, που στηρίζουν τη διεθνή και εγχώρια 
δικτύωση με επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα, την ταχύτερη μεταφορά λύσεων, αλλά και τη 
διάδοση και προσαρμογή τους στις τοπικές συνθήκες.

Η διεθνής εμπειρία παρέχει πολλά παραδείγματα χωρών που ευνόησαν και στήριξαν την καινοτομία, 
από όπου κι αν αυτή προερχόταν. Ειδικότερα, για την Ελλάδα, η επένδυση στην καινοτομία αποτελεί 
πλέον μονόδρομο για την ανάκαμψη, αλλά και τη χάραξη μίας νέας αναπτυξιακής πορείας. Οφείλουμε 
να στηρίξουμε νέες πρωτοβουλίες, σε τομείς που θα κρίνουν το στοίχημα της εξωστρέφειας και της 
ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Με τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας να είναι δεδομένα, η 
καινοτομία μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μία οικονομία με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και άμεσες 
και θετικές επιδράσεις στην επιχειρηματικότητα και την κοινωνία.
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Η καινοτομία αποτελεί τη μια κορυφή του “τριγώνου της γνώσης”. Οι άλλες δύο κορυφές είναι η 
παιδεία και η έρευνα.

Η επίδοση του τριγώνου της γνώσης καθορίζει, σε σημαντικό βαθμό, την ανταγωνιστικότητα των 
εγχωρίως παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και την οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων. 
Διότι η ανταγωνιστικότητα στις αναπτυγμένες οικονομίες εξαρτάται μεν από τα σχετικά κόστη και τις 
σχετικές τιμές, κυρίως όμως εξαρτάται από το τεχνολογικό περιεχόμενο, τη διαφοροποίηση προϊόντος 
και την ποιότητα. 

Στη χώρα μας η επίδοση του “τριγώνου της γνώσης” είναι πολύ φτωχή. Η σειρά κατάταξης των 
επιδόσεων της μέσης εκπαίδευσης στο αξιολογικό πρόγραμμα PISA του ΟΟΣΑ είναι τρίτη από το τέλος. 
Η επίδοση της ανώτατης εκπαίδευσης είναι επίσης σχετικά φτωχή (το καλύτερο ελληνικό ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα, το ΕΚΠΑ -Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών- κατατάσσεται κάτω 
από τη θέση 175 στην παγκόσμια κατάταξη) αν και δεν υπολείπεται της κατάταξης άλλων χωρών του 
Ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Πορτογαλία. Οι επιδόσεις μας σε καινοτομική δραστηριότητα είναι επίσης 
φτωχές, σύμφωνα με όλους τους διαθέσιμους δείκτες του ΟΟΣΑ.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι ο βαθμός κάλυψης των εισαγωγών 
προϊόντων μέσης και υψηλής τεχνολογίας από τις αντίστοιχες εξαγωγές στην Ελλάδα είναι ο 
χαμηλότερος στην ΕΕ-27, ούτε και η χαμηλή επίδοση της χώρας μας στη λεγόμενη “διαρθρωτική” 
ανταγωνιστικότητα. Η ελληνική οικονομία πάσχει, μεταξύ άλλων, τόσο στο γενικό επίπεδο της 
παιδείας αλλά και στο ότι δεν επενδύει στην έρευνα και ανάπτυξη και δεν καινοτομεί. Επομένως, 
μια από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές αλλά και κοινωνικές προκλήσεις στην Ελλάδα σήμερα είναι η 
βελτίωση του τριγώνου της γνώσης. Το νέο αναπτυξιακό και κοινωνικό πρότυπο της Ελλάδας πρέπει 
να στηριχτεί σε μεγάλο βαθμό στην οικονομία της γνώσης.

Η καινοτομία είναι βεβαίως τόσο επιστημονική όσο και επιχειρηματική δραστηριότητα. Αλλά και το 
επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα κατατάσσεται πολύ χαμηλά σε όλους τους διεθνείς δείκτες. 
Τα εμπόδια στην επιχειρηματικότητα είναι και εμπόδια στην καινοτομία. Το ίδιο συμβαίνει και με την 
ένταση του ανταγωνισμού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Ο ΟΟΣΑ κατατάσσει την ελληνική 
οικονομία πολύ χαμηλά στην ένταση του ανταγωνισμού. Όμως κλάδοι που προστατεύονται δεν 
καινοτομούν.

Και όμως. Πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η προώθηση της καινοτομικής δραστηριότητας στο προϊόν 
ή τις διαδικασίες είναι εφικτή στη χώρα μας, σε αντίθεση  με το τρέχον πρότυπο  όπου, παρά τις 
αξιόλογες εξαιρέσεις - πολλές και των οποίων αναφέρθηκαν στην ομιλία του Πρωθυπουργού στην 
Έκθεση Θεσσαλονίκης - οι ελληνικές επιχειρήσεις κυρίως μεταφέρουν τεχνογνωσία αντί να  την 
παράγουν. 

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτοβουλία του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft Ελλάς να συντάξει το νέο 
ελληνικό χάρτη καινοτομίας για το 2010 είναι άξια επαίνων. Στο χάρτη αυτό περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, οι προσδιοριστικοί παράγοντες της καινοτομίας στη χώρα μας, και ιδιαίτερα οι δεξιότητες 
του ανθρώπινου δυναμικού, η επιχειρηματικότητα, οι επενδύσεις, η χρηματοδότηση και η δημόσια 
διοίκηση.  Επιπλέον, συγκρίνεται η Ελλάδα με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις 
επιδόσεις της στην καινοτομία και επιχειρείται να ερμηνευθούν οι διαφορές. Τέλος, αποτυπώνεται 
η καινοτομία στις διαφορετικές περιφέρειες της χώρας και επιχειρείται να αναλυθεί η επίπτωση της 
χρηματοοικονομικής κρίσης στην καινοτομική δραστηριότητα.

Το ΙΟΒΕ θεωρεί πολύ χρήσιμη την παρούσα μελέτη του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft Ελλάς 
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και ως μία σημαντική συμβολή στη σχετική βιβλιογραφία. Η μελέτη συμβάλλει ουσιαστικά στην 
κατανόηση των εμποδίων αλλά και των προσδιοριστικών παραγόντων της καινοτομίας στη χώρα μας, 
και, συνακολούθως, της ανταγωνιστικότητας των εγχωρίως παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών 
σε μεσοπρόθεσμη/μακροπρόθεσμη βάση.

Ελληνικός Χάρτης ΚαινοτομίαςΠρολογικά σημειώματα



Ενότητα 1:

Ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010 επιχειρεί την αποτύπωση της συγκριτικής θέσης της Ελλάδας στους 
δείκτες καινοτομικών επιδόσεων, με τρόπο που να αναδεικνύει τόσο τα ισχυρά σημεία της χώρας  όσο 
και εκείνα που χρήζουν βελτίωσης  απέναντι στον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Βασική υπόθεση εργασίας 
της παρούσας μελέτης αποτελεί η στενή σχέση ανάμεσα στην ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και 
στην καινοτομία των επιχειρήσεων.

Η συμβολή της καινοτομίας στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των εθνικών οικονομιών 
αποτελεί βασικό στοιχείο των σύγχρονων δημόσιων οικονομικών πολιτικών στις πλέον αναπτυγμένες 
χώρες. Η καινοτομία, παρόλο που  αποτελεί κατ’ αρχήν ένα οικονομικό φαινόμενο είναι δύσκολο να 
περιγραφεί  αποκλειστικά και μόνο με οικονομικούς όρους . Αυτό συμβαίνει γιατί το φαινόμενο έχει 
κοινωνικές και πολιτισμικές συνιστώσες, οι οποίες είναι δύσκολο να περιγραφούν και να επηρεαστούν 
από τη γνώση και τα αναλυτικά εργαλεία που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας. 

Από την άποψη αυτή, είναι σημαντικό να αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες που συνεχώς εμβαθύνουν 
στην κατανόηση του φαινομένου και εμπλουτίζουν τα εργαλεία ενίσχυσής του. Στις προσπάθειες αυτές 
εντάσσεται και η κατάρτιση των χαρτών καινοτομίας στην Ελλάδα. Ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 
2010, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, αποτελεί εγχείρημα του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft                  
για την καταγραφή της πορείας της καινοτομίας στην Ελλάδα. Το παρόν εγχείρημα εστιάζει στην 
παρουσίαση και ανάλυση επίσημων στοιχείων που αφορούν την πορεία της καινοτομίας στη χώρα μας 
εστιάζοντας σε παραμέτρους που την επηρεάζουν άμεσα. Επιπλέον, γίνεται προσπάθεια καταγραφής 
των αντιλήψεων που επικρατούν στη δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς φορείς και τους 
επιχειρηματίες νέων καινοτόμων  επιχειρήσεων για την εμπέδωση της καινοτομίας καταλήγοντας στην 
εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων για τη βελτίωση της πορείας της καινοτομίας.

Στα πλαίσια αυτά και  προκειμένου να αποτυπωθούν και να αναλυθούν τα δεδομένα που αφορούν την 
καινοτομία στην Ελλάδα αξιοποιήθηκαν κατά βάση τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard (EIS) 
τα οποία εμπλουτίστηκαν και συμπληρώθηκαν από τα ευρήματα των εκθέσεων του Innobarometer, του 
Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor (GEM).

Το βασικό τμήμα της έκθεσης παραθέτει και αναλύει στοιχεία για την εξαγωγή χρήσιμων συμπερα-
σμάτων σχετικά με τους τομείς στους οποίους η χώρα μας μπορεί να βελτιωθεί. Παρουσιάζονται οι 
επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία σε σύγκριση με επιλεγμένες χώρες αναφοράς με βάση την 
ανάλυση των πρόσφατων ευρημάτων (2009) του EIS και συμπληρωματικά του Innobarometer. Με 
χρήση των στοιχείων των εκθέσεων  του GEM και του Eurobarometer παρουσιάζονται και αναλύονται 
σε βάθος ο βαθμός  αξιοποίησης των καινοτομιών από τις ελληνικές επιχειρήσεις, επικεντρώνοντας στα 
επιμέρους στοιχεία που διαμορφώνουν το επιχειρηματικό περιβάλλον (επιχειρηματική συμπεριφορά, 
ποιότητα εγχειρημάτων, υποδομές, κρατικές προμήθειες, καθοδηγητικές αγορές) και τα κίνητρα που 
αυτό παρέχει για την οικονομία. 

Προχωρώντας ένα βήμα πάρα πέρα αποτυπώνονται ενδιαφέροντα στοιχεία για τις επιδόσεις των 
ελληνικών περιφερειών στην καινοτομία και τις διαφοροποιήσεις που σημειώνονται ανάμεσα σε αυτές. 
Παρουσιάζονται επίσης τα εθνικά συστήματα καινοτομίας της Δανίας, της Αυστρίας και της Ιρλανδίας, 
χώρων που έχουν επιδείξει αξιόλογη πρόοδο στην καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, και που θα μπορούσαν να αποτελέσουν παραδείγματα  από τα οποία η Ελλάδα 
μπορεί να αντλήσει χρήσιμες ιδέες για την εθνική πολιτική καινοτομίας. Επιπλέον, αποτυπώνονται οι 
επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης στην καινοτομία, όπως έχουν καταγραφεί από 
την έκθεση Innobarometer. Τα συμπεράσματα που εξάγονται από την ενότητα αυτή είναι χρήσιμα και για 
την εκτίμηση των επιπτώσεων της ελληνικής κρίσης στην καινοτομία της χώρας. 

Η ανάλυση των δεδομένων των στοιχειοθετημένων ερευνών συμπληρώνονται με μια ποιοτική έρευνα 
της συντακτικής ομάδας η οποία έχει ως στόχο την καταγραφή της αντίληψης που έχουν για την 
καινοτομία στην Ελλάδα η δημόσια διοίκηση, οι επιχειρήσεις και οι εμπορικοί φορείς (επιμελητήρια). 

Σύνοψη
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Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Κυβέρνησης, άμεσα σχετιζόμενοι με την καινοτομία, παραθέτουν τις 
απόψεις τους αλλά και τις ενέργειες που λαμβάνουν για την προώθηση των νέων τεχνολογιών στον 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Εκπρόσωποι ελληνικών startup επιχειρήσεων παρουσιάζουν τον τρόπο με τον 
οποίο αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της καινοτομίας στην Ελλάδα και την επιχείρησή τους, τις δυσκολίες 
που συναντούν καθώς και την εμπειρία τους αναφορικά με το ρόλο της πολιτείας στην ενίσχυση της 
καινοτομίας. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, η άποψη επιχειρήσεων που βρίσκονται στο αρχικό 
τους στάδιο αλλά  μπορούν να αποτελέσουν το μέλλον της ελληνικής οικονομίας αποκτά ιδιαίτερο 
βάρος. Τέλος, τα επιμελητήρια, οι κατ’ εξοχήν φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας, καλούνται 
να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο αναφορικά με το πώς αντιλαμβάνονται την έννοια, τη 
σημασία και την πορεία της καινοτομίας οι τοπικές επιχειρήσεις. Ενδιαφέρουν παρουσιάζουν σε αυτό 
το σημείο οι προτάσεις των επιχειρηματικών φορέων για δράσεις και πολιτικές πρωτοβουλίες αναγκαίες 
για την περαιτέρω προώθηση της καινοτομίας, όπως και για το ρόλο της καινοτομίας στο ελληνικό 
επιχειρείν εν μέσω της κρίσης.

Ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010 κλείνει με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις προηγούμενες 
ενότητες και παραθέτει προτάσεις για βελτίωση των επιδόσεων της χώρας μας στο άμεσο και λιγότερο 
άμεσο μέλλον στον κρίσιμο τομέα της καινοτομίας. Η χώρα μας, παρά τα βήματα που κάνει και τις 
καλές της επιδόσεις σε ορισμένους τομείς - δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό, αγορά εξοπλισμού, 
κατάρτιση προσωπικού, επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και η υιοθέτηση οργανωτικών και εμπορικών 
καινοτομιών- έχει ακόμα σημαντική απόσταση να διανύσει σε καίριους τομείς όπως η παραγωγή και 
διάδοση της γνώσης, η συμμετοχή στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και η χαμηλή επένδυση σε 
καινοτομία προερχόμενη από την έρευνα.
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Ενότητα 2:

2.1  Προσέγγιση και βασικές υποθέσεις εργασίας - ανταγωνιστικότητα 
και καινοτομία

Βασικό στοιχείο του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2010 αποτελεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε 
για τη δημιουργία του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2009. Ο στόχος εδώ είναι η διασφάλιση της 
συνέχειας. Θα πρέπει ωστόσο να ληφθούν υπόψη μερικοί περιορισμοί αυτής της μεθόδου. Τα 
στατιστικά στοιχεία και οι αντίστοιχοι δείκτες του European Innovation Scoreboard (EIS) μεταβάλλονται 
λίγο από το ένα έτος στο άλλο και η επανάληψή τους έχει περιορισμένο ενδιαφέρον για τον αναλυτή. 
Ειδικά δε για την Ελλάδα, τα νεότερα στοιχεία είναι πολύ λίγα γιατί η βασική πηγή στατιστικών 
δεδομένων, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας  (ΓΓΕΤ) δεν παρήγαγε νέα στοιχεία στο 
ενδιάμεσο διάστημα1. 

Δεδομένου της έλλειψης νεότερων στοιχείων και για να αποκτήσει ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 
2010 επιπλέον ενδιαφέρον,  οι δείκτες του European Innovation Scoreboard [1] εμπλουτίστηκαν με 
στοιχεία του Innobarometer [2], του Eurobarometer[5] και του Global Entrepreneurship Monitor [3, 4, 
5]. Στην έκθεση του Innobarometer αναλύονται ιδιαίτερα συνιστώσες της δημόσιας πολιτικής για 
την προώθηση της καινοτομίας, όπως οι κρατικές προμήθειες και οι πρωταγωνιστικές αγορές (lead 
markets), ενώ οι εκθέσεις του Eurobarometer και του Global Entrepreneurship Monitor επιλέχθηκαν με 
βάση την έμφαση που δίνουν στη διάσταση της επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί το βασικό 
φορέα της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας. Στη νέα έκδοση, αξιοποιείται επίσης η έκθεση 
Regional Innovation Scoreboard, η έκδοση για την καινοτομία στην Ευρώπη σε επίπεδο περιφερειών 
[6], με στόχο τον προσδιορισμό εσωτερικών διαφοροποιήσεων μέσα στην ελληνική επικράτεια και 
την ανάδειξη περιφερειών που θα μπορούσαν με εστιασμένη προσπάθεια να προσεγγίσουν ταχύτερα 
τα ανώτερα ευρωπαϊκά επίπεδα συμπαρασύροντας έτσι και άλλες περιφέρειες της χώρας. 

Τέλος, σημαντικό στοιχείο του σημερινού προβληματισμού αποτελούν οι επιπτώσεις της παγκόσμιας 
χρηματοοικονομικής κρίσης στην καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα. Σχετικά ερωτήματα 
πραγματεύεται ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [7]2 , που παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιεί 
στοιχεία του 2009 και προηγούμενων ετών μπορεί να επεξηγήσει ως ένα βαθμό τις αλλαγές 
συμπεριφοράς των συντελεστών παραγωγής ενώπιον της κρίσης.

2.2 Χώρες σύγκρισης με την Ελλάδα
Οι χώρες με τις οποίες συγκρίνεται η Ελλάδα είναι ουσιαστικά εκείνες που θεωρούνται υποδείγματα 
και παραδείγματα προς μίμηση. “Υποδείγματα” αποτελούν οι χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο, που 
κατά απόλυτη πλειοψηφία είναι και χώρες με έντονη καινοτομική δραστηριότητα και σχετικά υψηλά 
επίπεδα συμμετοχής στην παγκόσμια παραγωγή νέας γνώσης.

Η σύγκριση  με γειτονικές χώρες που έχουν κοινή ιστορία και πολιτισμικά χαρακτηριστικά, όπως 
η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Τουρκία, απετέλεσε σημείο προβληματισμού. Οι χώρες αυτές 
παρουσίασαν τις τελευταίες δεκαετίες υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης του συνολικού και του κατά 
κεφαλήν εισοδήματος και βελτίωσαν τις επιδόσεις τους στην καινοτομία, παραμένοντας όμως στην 
κατηγορία των “προσεγγιζουσών χωρών”. 

1  Τα στοιχεία για τη βιομηχανική έρευνα είναι και πάλι αυτά του 2005, γιατί η καταγραφή 2007 δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί στα μέσα του 
2010, η δε τελευταία διαθέσιμη CIS είναι αυτή του 2006, γιατί δεν έγινε ακόμη η αντίστοιχη καταγραφή του 2008. Επαναλαμβάνεται 
δε και το 2010 το σφάλμα της σύγκρισης μεταξύ τριών δεικτών της CIS 2006 και CIS 2004 που έχουν παραχθεί με διαφορετικές 
μεθοδολογίες (αναγωγές με βάση τον αριθμό των επιχειρήσεων το 2004, τον κύκλο εργασιών το 2006 στις δαπάνες για καινοτομία, 
πωλήσεις προϊόντων νέων για την επιχείρηση και την αγορά).

2  The impact of the economic crisis on innovation - Analysis based on the Innobarometer 2009 survey, Innometrics, European Commis-
sion, Dec.2009

Μεθοδολογία
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Μερικά διαθέσιμα στοιχεία επιβεβαιώνουν μεν ότι οι χώρες αυτές αποτελούν ισχυρούς ανταγωνιστές 
αλλά δεν είναι τα καταλληλότερα υποδείγματα για την εφαρμογή μεθόδων συγκριτικής στοχοθεσίας 
(benchmarking). Για παράδειγμα, η Βουλγαρία πέρασε μεταξύ 1998 και 2007 από το 27% στο 41% του 
μέσου κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ-27, η Ρουμανία από το 26% στο 42% (1999-2007) και η Τουρκία από 
το 43% στο 46% (1998-2008). Την ίδια εποχή (2008) η Ελλάδα βρισκόταν στο 94% του μέσου κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ της ΕΕ-27, η Τσεχία στο 80%, η Πορτογαλία στο 78% και η Ισπανία στο 103%. Ο δείκτης 
της παραγωγικότητας της εργασίας ανά απασχολούμενο ήταν 37,2% στη Βουλγαρία, 47,1% στη 
Ρουμανία και 63,4% στην Τουρκία, ενώ έφτανε στο 101,9% στην Ελλάδα, 71,7% στην Τσεχία, 73,8% 
στην Πορτογαλία και 110,7% στην Ισπανία (2009)3. O δείκτης καινοτομίας του European Innovation 
Scoreboard (SII-2009) ήταν 0,231 για τη Βουλγαρία, 0,294 για τη Ρουμανία και 0,227 για την Τουρκία, 
ενώ ανερχόταν σε 0,370 για την Ελλάδα, 0,415 για την Τσεχία, 0,401 για την Πορτογαλία και 0,377 για 
την Ισπανία. Οι διαφορές μικραίνουν περισσότερο όταν συγκρίνουμε τα στοιχεία των δαπανών για 
την έρευνα, όπου η Ακαθάριστη Εγχώρια Δαπάνη για Έρευνα (ΑΕΔΕΤΑ) ως προς το ΑΕΠ ήταν το 2007 
0,48% στη Βουλγαρία, 0,52% στη Ρουμανία, 0,72% στην Τουρκία και 0,58% στην Ελλάδα, ενώ ήταν 
1,54% στην Τσεχία, 1,21% στην Πορτογαλία και 1,27% στην Ισπανία. Με τα στοιχεία αυτά το υπόδειγμα 
ανάπτυξης της Ελλάδας αρχίζει να προσομοιάζει περισσότερο με αυτό των άλλων βαλκανικών χωρών. 
Παρ’ όλα αυτά, η μελέτη του Global Entrepreneurship Monitor (GEM), η οποία κατατάσσει ένα μεγάλο 
αριθμό χωρών σε κατηγορίες ανάλογα με το αναπτυξιακό τους υπόδειγμα, βρίσκει την Ελλάδα στην 
ομάδα των χωρών που βασίζονται στην καινοτομία, ενώ τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Κροατία και 
τη Ρωσία (στην μελέτη GEM δεν περιλαμβάνονται Βουλγαρία και Τουρκία) στην ομάδα που βασίζεται 
στην αποδοτικότητα των συντελεστών παραγωγής. Για τους παραπάνω λόγους, στον Ελληνικό Χάρτη 
Καινοτομίας 2010 η Ελλάδα συγκρίνεται με χώρες που βρίσκονται σε καλύτερη ή στην ίδια κατηγορία 
με αυτή σύμφωνα με τους δείκτες του European Innovation Scoreboard [1], δηλαδή:

 • Δανία, Ελβετία και Φινλανδία από τους ηγέτες, 
 • Αυστρία, Βέλγιο, Ιρλανδία, Ολλανδία και Κύπρο από τους επόμενους καινοτόμους και
 •  Ισπανία, Πορτογαλία και Τσεχία από τους μέτριους καινοτόμους όπου εντάσσεται και η 

Ελλάδα.
Για τις χώρες αυτές συγκρίνονται τα στοιχεία του European Innovation Scoreboard και του Innobarome-
ter, που τεκμηριώνουν την απόκλιση της Ελλάδας από τους ευρωπαίους ανταγωνιστές και εντοπίζουν 
τις μεγαλύτερες εστίες απόκλισης.

Χρησιμοποιώντας τις ετήσιες εκθέσεις του INNO-Policy TrendChart γίνεται προσπάθεια σύγκρισης 
της πορείας της Ελλάδας με εκείνης τριών χωρών της Δανίας, της Αυστρίας και της Ιρλανδίας που 
αναφέρονται συχνά ως υποδείγματα για την Ελλάδα, απ’ όπου μπορεί να αντληθούν χρήσιμα 
διδάγματα και, κατάλληλα προσαρμοζόμενα, να συμβάλλουν στην ενίσχυση  του  οπλοστασίου των 
ελληνικών διοικήσεων για την προώθηση της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης.

Σε ορισμένες από τις μελέτες που χρησιμοποιούνται ως βιβλιογραφικές αναφορές δεν περιλαμβάνο-
νται όλες οι ανωτέρω χώρες. Στις περιπτώσεις αυτές αξιοποιούνται τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα για 
τις χώρες του ανωτέρω καταλόγου και δεν γίνεται προσθήκη νέων χωρών.

2.3  Μεθοδολογία European Innovation Scoreboard και Regional      
Innovation Scoreboard

Η ετήσια έκθεση European Innovation Scoreboard (EIS) αποτελεί δραστηριότητα της πρωτοβουλίας 
PRO INNO Europe, της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και έχει ως στόχο την μέτρηση και αξιολόγηση της πορείας της καινοτομίας στις χώρες-μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση EIS είναι ένα από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία για την αποτύπωση 
της πορείας της καινοτομίας στην Ευρώπη καθώς αξιοποιεί στατιστικά στοιχεία από την Eurostat, με 
δυνατότητα διεθνούς συγκρισιμότητας, ενώ η μεθοδολογία που χρησιμοποιεί ανανεώνεται διαρκώς 
με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής αξιολόγησης της πορείας της καινοτομίας. 

Το σύστημα αξιολόγησης του ΕΙS αποτελείται από τρεις  “διαστάσεις” που καλύπτουν διάφορα “πεδία” 

  3 Στοιχεία EUROSTAT
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καινοτομίας και τα οποία αποτελούνται από επιμέρους “δείκτες” καινοτομίας. Με τον διαχωρισμό 
αυτό επιτυγχάνεται η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας της καινοτομίας σε κάθε χώρα4 . 

Οι τρεις “Διαστάσεις” είναι: 

Α.  Ενδυναμωτές: Ως ενδυναμωτές ορίζονται δείκτες καινοτομίας οι οποίοι δεν εξαρτώνται από 
την επιχείρηση. Οι ενδυναμωτές αφορούν ένα πεδίο παραμέτρων που επηρεάζουν έμμεσα τις 
καινοτόμες δραστηριότητες και αφορούν  “εισροές”  στην οικονομία:  τους  ανθρώπινους πόρους και 
το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο. Χαρακτηρίζονται ως ενδυναμωτές γιατί μπορούν να συμβάλλουν 
εμμέσως στην ενίσχυση της καινοτομικής ικανότητας της χώρας, χωρίς όμως να παρεμβαίνουν 
άμεσα στις δραστηριότητες καινοτομίας, όπως η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η 
εμπορία νέων προϊόντων και διαδικασιών. 

Β.  Επιχειρηματικές Δραστηριότητες: Καλύπτει τις καινοτόμες προσπάθειες που αναλαμβάνει η 
επιχείρηση αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία των εταιρικών δραστηριοτήτων στη διαδικασία 
της καινοτομίας. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες περιλαμβάνουν τρία  πεδία: τις επιχειρηματικές 
επενδύσεις, οι οποίες αποτελούν χρηματικές εισροές στο σύστημα της καινοτομίας, τη δικτύωση και 
την επιχειρηματικότητα, που συνιστούν τις οργανωτικές και συμπεριφορικές εισροές5  και τέλος τις 
ενδιάμεσες ροές που αφορούν κυρίως την πνευματική ιδιοκτησία. 

Γ.  Εκροές: Καλύπτουν τα αποτελέσματα από τη διαδικασία καινοτομίας, καθώς και τις οικονομικές 
επιπτώσεις της καινοτομίας και απαρτίζονται από δύο ομάδες δεικτών: τις επιπτώσεις στις καινοτόμες 
επιχειρήσεις και τις ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. 

Το Regional Innovation Scoreboard (RIS), που δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2009 με στοιχεία από το  
2004 και το 2006, έχει σκοπό να αναδείξει τις διαφορές του καινοτομικού δυναμικού των ευρωπαϊκών 
περιφερειών. Χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των δεικτών, με 
ορισμένες διαφοροποιήσεις που επιβάλλονται από τη διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων σε 
περιφερειακό επίπεδο. Από τους 30 δείκτες του European Innovation Scoreboard χρησιμοποιούνται 17 
και εξ’ αυτών οι έξι με ορισμένες τροποποιήσεις6 . 

Η περιφερειακή κάλυψη των χωρών διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και για την Ελλάδα τα 
στοιχεία του 2006 δεν αναφέρονται στις 13 διοικητικές περιφέρειες που λειτούργησαν τις δεκαετίες 
1990 και 2000, αλλά στις εξής πέντε ενότητες περιφερειών:

 • Αττική
 • Κεντρική Μακεδονία
 • Υπόλοιπη βόρεια Ελλάδα (Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία)
 • Κεντρική Ελλάδα (υπόλοιπες περιφέρειες)
 • Νησιά Αιγαίου και Κρήτη.
Για 4 χώρες (Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Σουηδία) δεν είναι διαθέσιμα περιφερειακά στοιχεία 
που προκύπτουν από την Κοινοτική Καταγραφή της Καινοτομίας (Community Innovation Survey)  
δημιουργώντας έτσι κενά σε αρκετές συγκρίσεις. Επιπλέον, το Regional Innovation Scoreboard δεν 
παραθέτει τια απόλυτες τιμές των δεικτών αλλά για κάθε δείκτη βαθμολογεί την περιφέρεια  με την 
καλύτερη  επίδοση με 1 και τη χειρότερη με 0, ενώ οι υπόλοιπες κανονικοποιούνται στην κλίμακα 0 
ως 1.

Τέλος, το Regional Innovation Scoreboard κατατάσσει ομάδες περιφερειών που ανήκουν σε όμοια 
επίπεδα επιδόσεων. Οι ομάδες αυτές συγκροτούνται με τρεις διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης. Στην 
πρώτη απ’ αυτές λαμβάνονται υπόψη οι επιδόσεις στις τρεις διαστάσεις της καινοτομίας κατά το EIS: 
τους ενδυναμωτές, τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων και τις εκροές. Στη δεύτερη πραγματοποιείται 
μια ιεραρχική ανάλυση συστάδας (cluster) με βάση το regional innovation index για να ταξινομηθούν οι 

 4  Για την αναλυτική διάρθρωση του EIS 2009 με τα επιμέρους Πεδία και τους Δείκτες ανά Διάσταση βλέπε Παράρτημα Ενότητα 2,       
Πίνακα 2a

5  Εννοούνται εδώ οι τύποι αποφάσεων που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις, οι στρατηγικές επιλογές, οι πολιτικές διαχείρισης του 
ανθρώπινου δυναμικού και των διαθεσίμων κεφαλαίων, οι τρόποι αντιμετώπισης οικολογικών ή κοινωνικών κινδύνων 

6 Οι δείκτες αυτοί παρουσιάζονται στο Παράρτημα Ενότητα 2, Πίνακα 2a 
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περιφέρειες με όμοια επίδοση - σε υψηλούς, μεσο-υψηλούς, μέτριους, μεσο-χαμηλούς και χαμηλούς 
καινοτόμους - και στην τρίτη αναλύονται τα στοιχεία για να συγκροτηθούν συστάδες περιφερειών με 
όμοια υποδείγματα καινοτομίας - σε ισχυρούς ενδυναμωτές, ισχυρές δραστηριότητες επιχειρήσεων, 
ισχυρές εκροές και ασθενείς ενδυναμωτές. 

Όλες οι χώρες έχουν περιφέρειες σε διαφορετικά επίπεδα επιδόσεων, ωστόσο, συνήθως οι περιφέρειες 
βρίσκονται σε ανάλογα επίπεδα καινοτομίας με αυτό της χώρας συνολικά. Επισημαίνεται τέλος ότι 
μεταξύ 2004 και 2006, υπάρχει σχετική σταθερότητα στην ταξινόμηση των περιφερειών και δεν 
σημειώνονται ανατρεπτικές αλλαγές.

2.4 Μεθοδολογία Innobarometer
Το Innobarometer αποτελεί και αυτό πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία πραγματοποίησε την καταγραφή του 2009 σε συνεργασία με το Gal-
lup Organisation.  Η Έκθεση 2009 παρέχει περιγραφικές πληροφορίες για τα ακόλουθα θέματα:

 • χαρακτηριστικά των καινοτόμων επιχειρήσεων
 • καινοτόμες δραστηριότητες 
 • ο ρόλος της έρευνας στην καινοτομία
 • “μεταφορά” καινοτομίας
 • πολιτική υποστήριξης της καινοτομίας.
Η καταγραφή βασίστηκε σε δείγμα επιχειρήσεων επιλεγμένων με τρία κριτήρια:

 • χώρα,
 • μέγεθος επιχειρήσεων (20-49, 50-249, 250+ απασχολούμενοι) και
 • κλάδος δραστηριότητας.
Οι χώρες έχουν ταξινομηθεί με βάση το EIS 2008.
Στην έρευνα περιλαμβάνονται οι πιο γνωστές 200 επιχειρήσεις από κάθε μεγάλου και μεσαίου 
μεγέθους κράτους μέλους, 70 επιχειρήσεις από τα μικρά κράτη μέλη και 100 επιχειρήσεις από κράτη 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης  όπως το Ισραήλ και η Ελβετία. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από 
ανώτερα στελέχη διοίκησης, μέτοχους και χρηματοοικονομικούς διευθυντές. 

Θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν επιλεγεί από κλάδους με έντονη 
καινοτομική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα του Innobarometer δεν θεωρούνται 
αντιπροσωπευτικά του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας κάθε χώρας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο σύνολο. Δεν παύουν παρόλα αυτά να είναι χρήσιμα για την εξαγωγή συμπερασμάτων 
που αφορούν στη διαφοροποίηση της στρατηγικής συμπεριφοράς των πιο καινοτόμων επιχειρήσεων 
των κρατών μελών και άλλων χωρών. Σε συνδυασμό με τους δείκτες του EIS μπορούν να περιγράψουν 
αποτελεσματικότερα το ελληνικό σύστημα καινοτομίας και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Διορθωτικοί 
συντελεστές χρησιμοποιήθηκαν για την αποκατάσταση των αναλογιών στη διαστρωμάτωση του 
δείγματος κατά μέγεθος επιχείρησης και κλάδο δραστηριότητας, καθώς και το μέγεθος του πληθυσμού 
κατά χώρα.  

2.5 Μεθοδολογία Eurobarometer / Entrepreneurship
Η έκθεση του Eurobarometer για την επιχειρηματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες 
χώρες εκτός αυτής, αποτελεί μια ακόμη δραστηριότητα της Γενικής Διεύθυνσης Επιχειρήσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η καταγραφή περιλαμβάνει εκτός από τα κράτη μέλη, τις υποψήφιες προς 
ένταξη χώρες και μερικές χώρες με οικονομίες ανταγωνιστικές προς εκείνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Κορέα.  Το δείγμα περιλαμβάνει  500 ή 1000 επιχειρήσεις ανά χώρα, ανάλογα με το 
μέγεθος της χώρας και τα ερωτηματολόγια υποβλήθηκαν τηλεφωνικά εκτός ορισμένων εξαιρέσεων 
όπου ελήφθησαν και προσωπικές συνεντεύξεις. Οι απαντήσεις συγκεντρώθηκαν το Δεκέμβριο του 
2009 και τον Ιανουάριο του 2010. Η διαστρωμάτωση του δείγματος  διορθώθηκε με βάση το σχετικό 
βάρος του πληθυσμού κάθε χώρας.

Η έκθεση επικεντρώνεται στην επιχειρηματικότητα αλλά δίνει και στοιχεία που έχουν άμεση ή 
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 7 Βλέπε Παράρτημα Ενότητα 2, Πίνακα 2β

έμμεση σχέση με την καινοτομία. Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται στην υιοθέτηση νέων 
προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής από τις επιχειρήσεις αν και το κύριο βάρος βρίσκεται στις 
πηγές της επιχειρηματικότητας, στην επιχειρηματική συμπεριφορά, στις σχέσεις των επιχειρήσεων με 
το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον τους και την παγκοσμιοποίηση. Τα στοιχεία της έκθεσης αυτής 
παρουσιάζονται σε συνδυασμό με εκείνα της έκθεσης του Global Entrepreneurship Monitor που επίσης 
εξετάζει της καινοτομία μέσα από το πρίσμα της επιχειρηματικότητας.

2.6 Μεθοδολογία Global Entrepreneurship Monitor (GEM)
Η έκθεση Global Entrepreneurship Monitor (GEM) παράγεται από το Global Entrepreneurship Re-
search Association με βάση ερωτηματολόγια που σχεδιάζονται κεντρικά και εφαρμόζονται από τα 
ινστιτούτα-ανταποκριτές στις περισσότερες από 50 συμμετέχουσες χώρες. Για την Ελλάδα το Ίδρυμα 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) εφαρμόζει το ερωτηματολόγιο, συλλέγει τις απαντήσεις, 
επεξεργάζεται τα δεδομένα και εκδίδει σχετική έκθεση. Η έκθεση του GEM διαρθρώνεται με βάση 
ένα υπόδειγμα που διακρίνει τρεις κατηγορίες χωρών, ανάλογα με το επίπεδο οικονομικής τους 
ανάπτυξης βασιζόμενες: 

 (α)   στους συντελεστές παραγωγής, όπου εντάσσονται οι αναπτυσσόμενες χώρες, όπως 
Αλγερία, Μαρόκο, Συρία, Βενεζουέλα, Τζαμάικα

 (β)   στην αποδοτικότητα, όπως η Κίνα, η Ρωσία, το Πακιστάν, αλλά και ορισμένα κράτη μέλη 
της ΕΕ  όπως η Ουγγαρία, Ρουμανία και Λετονία, 

 (γ)    στην καινοτομία, όπου εντάσσονται σχεδόν όλες οι χώρες της ΕΕ - Δανία, Φινλανδία, Βέλγιο, 
Ολλανδία, Σλοβενία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Μ. Βρετανία συμπεριλαμβανομένης 
και της Ελλάδας. 

Οι τρεις βασικές συνιστώσες της επιχειρηματικότητας, στη συγκεκριμένη ανάλυση,  είναι οι στάσεις 
(attitudes), η δραστηριότητα και οι προσδοκίες. Οι παράμετροι αυτές θεωρούνται ότι οδηγούν στην 
εθνική οικονομική ανάπτυξη, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τεχνολογικών καινοτομιών. 
Σημαντική παράμετρος της μελέτης, που επηρεάζει έμμεσα την καινοτομική συμπεριφορά των 
επιχειρηματιών, αποτελεί η γενεσιουργός αιτία της εκδήλωσης της επιχειρηματικότητας: “ανάγκη 
εισοδήματος” ή “αξιοποίηση ευκαιριών”. Η αξιοποίηση ευκαιριών συνδέεται πιο άμεσα με την 
καινοτομία και με το υψηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης. Στους βασικούς δείκτες της μελέτης 
περιλαμβάνονται οι “αντιλαμβανόμενες” ευκαιρίες και δυνατότητες από τα άτομα 18 ως 64 ετών, ο 
φόβος αποτυχίας, η επιχειρηματικότητα ως επιθυμητή επιλογή, το ποσοστό των εκκολαπτόμενων 
επιχειρηματιών και των νέων ιδιοκτητών επιχειρήσεων, η επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών 
σταδίων  καθώς και το κίνητρο της ανάγκης ή της ευκαιρίας7 . 

Στις επιμέρους συνιστώσες της επιχειρηματικότητας που συνδέονται με την καινοτομία περιλαμβά-
νονται η διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων, ο προσανατολισμός των κυβερνητικών πολιτικών, 
η διαθεσιμότητα και ο προϋπολογισμός των δημόσιων προγραμμάτων επιχειρηματικότητας, η 
πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην επιχειρηματικότητα, η αποτελεσματικότητα της μεταφοράς των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, η διαθέσιμη νομική και εμπορική υποδομή για την επιχειρηματικότητα, 
το άνοιγμα της εσωτερικής αγοράς, οι φυσικές υποδομές και τα πολιτισμικά πρότυπα και συμπεριφορές. 

Η παρουσίαση των δεικτών αυτών, σε συνδυασμό με εκείνους του Eurobarometer, τοποθετεί την 
καινοτομία στο πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, που έχει τα τελευταία χρόνια υποστεί ιδιαίτερη 
πίεση στην Ελλάδα. 

25





Ενότητα 3:

Το κεφαλαίο αυτό θα παρουσιάσει και  θα σχολιάσει τις επιδόσεις της Ελλάδας σε σύγκριση με εκείνες 
των άλλων επιλεγμένων χωρών στην καινοτομία, και ειδικότερα στις επτά ομάδες παραμέτρων που 
αναλύονται στο EIS: ανθρώπινοι πόροι, χρηματοοικονομική υποστήριξη, επιχειρηματικές επενδύσεις, 
διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα, ενδιάμεσες ροές, καινοτόμες επιχειρήσεις και οικονομικές 
επιπτώσεις. Ως πηγή στοιχείων χρησιμοποιείται, συμπληρωματικά προς το EIS, το Innobarometer, ώστε 
να φωτιστούν ορισμένες πτυχές του προφίλ καινοτομίας των ελληνικών επιχειρηματικών μονάδων. Αν 
και το δείγμα επιχειρήσεων του Innobarometer έχει διαφορετική συγκρότηση από αυτή του EIS, οι 
πληροφορίες που μπορεί να αντληθούν διευκολύνουν την κατανόηση των επιδόσεων κάθε χώρας.

Με βάση το Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας (SII), όπως φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα, η Ελλάδα 
κατατάσσεται 21η μεταξύ των 33 Ευρωπαϊκών χωρών . Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις 
επιδόσεις της Ελλάδας στις επιμέρους συνιστώσες του Συνοπτικού Δείκτη Καινοτομίας(SII), και δίνεται 
η δυνατότητα σύγκρισης με τις αντίστοιχες τιμές του Κοινοτικού μέσου όρου. Η Ελλάδα εμφανίζεται 
να υστερεί στους ενδυναμωτές, όπου περιλαμβάνονται τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα 
επιχειρηματικά κεφάλαια, αλλά και στις δαπάνες των επιχειρήσεων τόσο για έρευνα όσο και για 
καινοτομία μη εξαρτώμενη από την έρευνα. Υστερεί επίσης σημαντικά στις ενδιάμεσες ροές και σε 
ότι έχει σχέση με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, παρ’ όλο που σημειώνονται σημαντικές 
βελτιώσεις στα θέματα αυτά. Οι δείκτες στους οποίους η Ελλάδα εμφανίζει πλεονέκτημα σε σχέση με 
τον μέσον όρο της Κοινότητας είναι στην διείσδυση της ευρυζωνικότητας, την επίτευξη οικονομίας 
εργατικού δυναμικού, πρώτων υλών και ενέργειας στη διαδικασία παραγωγής, στις εξαγωγές 
υπηρεσιών έντασης γνώσης και στα ποσοστά του κύκλου εργασιών που προέρχονται από προϊόντα 
νέα στην αγορά και νέα στην επιχείρηση.

Οι Συνιστώσες της Καινοτομίας στο Υπόδειγμα του           
European Innovation Scoreboard
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Κατάταξη των Χωρών με βάση το δείκτη SII 2009
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Συνοπτικός  Δείκτης Καινοτομίας - Summary Innovation Index (SII) 2009 - Σημερινές Επιδόσεις & Ρυθμός 
Ανάπτυξης ΕΕ 27 – ΕΛΛΑΔΑ

 ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
  (Μεταβολή %)
 ΕΕ 27 ΕΛΛΑΔΑ ΕΕ 27 ΕΛΛΑΔΑ
   1,8 5,3
ΔΙΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΕΣ    4,1 8,5
ΠΕΔΙΟ - Ανθρώπινο Δυναμικό, Κατάταξη Ελλάδας: 26η *                                                                                                                    2,3                     2,3                              
Απόφοιτοι 1ο σταδίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανά 1000 άτομα ηλικίας 20 – 29 ετών 40,5 24,9 5,1 4,2
Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ανά 1000 άτομα ηλικίας 25 – 34 ετών 
(2ο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) 10,3 0,50 2,4 -6,4
Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση ανά 100 άτομα ηλικίας 25 – 64 ετών 24,3 22,6 2,8 2,4
Συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση ανά 100 άτομα ηλικίας 25 – 64 ετών 9,6 2,9 0,8 12,7
Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέων 78,5 82,1 0,5 -0,3
ΠΕΔΙΟ - Χρηματοδότηση & Υποστήριξη, Κατάταξη Ελλάδας: 27η *                                                                                              6,5     16,7     
Δημόσιες Δαπάνες για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) (% του ΑΕΠ) 0,67 0,41 1,2 2,6
Επιχειρηματικά κεφάλαια (% του ΑΕΠ) 0,118 0,010 5,1 24,1
Ιδιωτικές Πιστώσεις ( σε σχέση με το ΑΕΠ) 1,27 0,93 5,0 7,6
Πρόσβαση επιχειρήσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες (% επιχειρήσεων) 81,0 74,0 15,2 35,4
 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   1,0 2,6
ΠΕΔΙΟ - Επιχειρηματικές Επενδύσεις, Κατάταξη Ελλάδας: 31η *                                                                                                 -0,4                    -9,3                                                              
Δαπάνες σε Έρευνα & Τεχνολογία (% του ΑΕΠ) 1,21 0,16 1,1 -1,5
Δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορικής (% του ΑΕΠ) 2,7 1,2 0,0 -2,0
Δαπάνες για καινοτομία μη βασισμένη σε Ε&Τ (% κύκλου εργασιών) 1,03 0,74 -2,4 -22,7
ΠΕΔΙΟ – Διασυνδέσεις & Επιχειρηματικότητα, Κατάταξη Ελλάδας: 14η *                           -0,6   5,1      
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που καινοτομούν μόνες (ενδοεταιρικά)  30,0 32,7 -0,5 -0,6 
(% των ΜΜΕ)
Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που συνεργάζονται με άλλες  9,5 13,3 1,0 12,2 
(% των ΜΜΕ)
Ανανέωση επιχειρήσεων (είσοδος και έξοδος ΜΜΕ από την αγορά) (% των ΜΜΕ) 4,9  -4,4
Κοινές δημοσιεύσεις ιδιωτικού – δημοσίου τομέα ανά 1 εκ. πληθυσμού 36,1 11,9 1,5 4,0
ΠΕΔΙΟ – Ενδιάμεσες Ροές , Κατάταξη Ελλάδας: 27η *                                                                  3,8 10,5
Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας ανά 1 εκ. πληθυσμού 114,9 10,9 1,3 6,2
Κοινοτικά εμπορικά σήματα (Trademarks) ανά 1 εκ. πληθυσμού 122,4 36,6 5,2 5,0
Κοινοτικά βιομηχανικά σχέδια ανά 1 εκ. πληθυσμού 120,3 11,4 4,2 34,2
Ροές τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών (% του ΑΕΠ) 1,00 0,21 4,5 -0,5
 
ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΡΟΕΣ   0,5 5,2
ΠΕΔΙΟ – Καινοτόμες Επιχειρήσεις , Κατάταξη Ελλάδας: 4η*        -1,3  1,9                      
 ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες προϊόντος ή διαδικασίας (% των ΜΜΕ) 33,7 37,3 -1,3 1,9
ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες οργάνωσης ή μάρκετινγκ (% των ΜΜΕ)  40,0  51,3
Καινοτόμοι στην αποτελεσματικότητα των πηγών                                                                                                                                                                       
           • Καινοτόμοι που πέτυχαν μείωση εργατικού κόστους (% των επιχειρήσεων)          18,0 26,2                                                                                                         
           • Καινοτόμοι που πέτυχαν μείωση υλικών & ενέργειας (% των επιχειρήσεων)  9,6 20,7
ΠΕΔΙΟ – Οικονομικές Επιπτώσεις, Κατάταξη Ελλάδας: 14η*                                                   1,0 7,5
Απασχόληση στη μεταποίηση μέσης - υψηλής τεχνολογίας 
(% εργατικού δυναμικού) 6,59 2,05 -0,3 -2,1
Απασχόληση σε υπηρεσίες έντασης γνώσης (% εργατικού δυναμικού) 14,92 11,87 1,3 1,9
Εξαγωγές μέσης και υψηλής μεταποίησης (% συνολικών εξαγωγών) 47,4 31,2 -0,4 1,6
Εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης (% συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών) 48,8 52 1,2 4,4
Κύκλος εργασιών νέων προς την αγορά πωλήσεων (% του κύκλου εργασιών) 8,60 16,6 4,1 32,8
Κύκλος εργασιών νέων προϊόντων για την επιχείρηση (% του κύκλου εργασιών)  6,28 9,04 0,1 9,9
*μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών 

**Σημειώνεται ότι με πράσινο χρώμα καταδυκνύονται οι διαστάσεις και οι δείκτες στους οποίους η Ελλάδα παρουσιάζει ιδιαίτερα 
θετική επίδοση και με κόκκινο εκείνοι στους οποίους παρουσιάζει σημαντική υστέρηση.
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3.1 Καινοτομία και ανθρώπινοι πόροι
Στο πλαίσιο του EIS το πεδίο των ανθρώπινων πόρων, μετράει τη διαθεσιμότητα εξειδικευμένων και 
εκπαιδευμένων ατόμων. Συχνά λέγεται ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ο πιο σημαντικός για 
την ανάπτυξη και ότι η εκπαίδευση είναι η σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον. Επειδή οι πιο 
σύγχρονες οικονομίες ανταγωνίζονται με βάση την ικανότητά τους να παράγουν και να αξιοποιήσουν 
νέα γνώση, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού έχουν ιδιαίτερη σημασία για την 
ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στατιστικά στοιχεία για τα αυτά τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά 
είναι σπάνια, και προκύπτουν κυρίως εμμέσως (π.χ. μετρήσεις PISA του ΟΟΣΑ, ένταξη πτυχιούχων στην 
αγορά εργασίας). Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν ποσοτικοί δείκτες εισροών στο οικονομικό 
σύστημα ως βαθμονόμοι (benchmarks) της κυβερνητικής πολιτικής και μέτρο σύγκρισης προόδου 
και επιτευγμάτων. 

Τέτοιοι είναι κι οι δείκτες του EIS για το ανθρώπινο δυναμικό, που αναφέρονται στην παραγωγή του 
εκπαιδευτικού συστήματος και στην τροφοδότηση της εθνικής οικονομίας με εκπαιδευμένο δυναμικό, 
στοιχεία τα οποία δημιουργούν ευνοϊκότερες συνθήκες για την εμφάνιση και υιοθέτηση καινοτομιών 
και αξιοποίηση της γνώσης. 

Οι δείκτες του πίνακα 3.1 περιγράφουν το επίπεδο εμπλουτισμού της οικονομίας με άτομα υψηλού 
και πολύ υψηλού επιπέδου γνώσεων, τα οποία αφενός μπορούν να αναγνωρίζουν τη νέα γνώση, να 
την αξιολογούν και να επιλέγουν προς εκμετάλλευση την πλέον κατάλληλη  για τους σκοπούς τους 
και αφετέρου να παράγουν νέα γνώση, ενισχύοντας την τεχνολογική εξέλιξη, και να την αξιοποιούν 
προνομιακά.

Πίνακας 3.1 Δείκτες EIS πρόσφατων επιδόσεων στους ανθρώπινους πόρους 

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Χώρα Ποσοστό 
πτυχιούχων ΑΕΙ στα 
άτομα ηλικίας 20-29 

ετών

Ποσοστό κατόχων 
διδακτορικού διπλ.

στα 
άτομα ηλικίας                            

             25-34 

Ποσοστό 
πτυχιούχων 

τριτοβάθμιας εκπ. 
στα άτομα ηλικίας 

25-64

Ποσοστό 
συμμετεχόντων στη 
δια βίου μάθηση στα 
άτομα ηλικίας 25-64

Ποσοστό ατόμων     
20-24 που 

ολοκλήρωσαν 
τουλάχιστον 

την ανωτ. 
Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

52,2
41,1
51,3

0,91
2,3

2,38

34,5
36,6
33,7

30,2
23,1
26,8

71
86,2
81,2

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

 45,2
37,2
22,8
59,5
22,7

0,93
0,92
1,64
1,13
0,09

 32,3
32,2
18,1
33,9
34,5

6,8
17

13,2
10,2
8,5

82,2
76,2
84,5
87,4
85,1

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία 
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

 30,3
26,1
40,1
24,9

 0,92
0,65
3,12
0,5

 14,5
29,2
14,3
22,6

7,8
10,4
5,3
2,9

91,6
60

54,3
81,1

EΕ-27 40,5 1,03 24,3 9,6 78,5
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Επομένως, τα ποσοστά των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των πτυχιούχων 
της τριτοβάθμιας αποτελούν έμμεσους δείκτες ικανότητας της οικονομίας να αφομοιώνει και να 
εκμεταλλεύεται τη νέα γνώση και την τεχνολογία. Η συμμετοχή στη δια βίου  μάθηση είναι επίσης 
ένδειξη της ικανότητας επικαιροποίησης και ανανέωσης των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, ενώ το ποσοστό των διδακτόρων είναι ενδεικτικό της ποσότητας της νέας γνώσης που 
μπορεί να αναπτυχθεί στην εθνική οικονομία. 

Η Ελλάδα υστερεί, ιδιαίτερα ως προς τους ηγέτες σε όλους τους παραπάνω δείκτες και ιδιαίτερα σε 
εκείνους που αφορούν στην παραγωγή της γνώσης και στην επικαιροποίηση των γνώσεων (Πίνακας 
3.1 και διαγράμματα 3.1, 3.2 και 3.3). Βρίσκεται όμως σε σχετικά καλή θέση ως προς το ποσοστό 



Η εκπαίδευση όμως δεν είναι μόνον αρμοδιότητα των δημόσιων σχολείων αλλά και των επιχειρήσεων, 
ιδιαίτερα όταν πρόκειται για κατάρτιση και επανακατάρτιση των εργαζομένων και των εισερχομένων 
στην αγορά εργασίας. Το Innobarometer δίνει μια εικόνα των διαθέσεων και των αναγκών των 
επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό που απασχολούν, μέσα από την 
καταγραφή των προσόντων στα οποία στοχέυουν οι επιχειρήσεις όταν καταρτίζουν ή προσλαμβάνουν 
προσωπικό με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας μέσα στον οργανισμό (διάγραμμα 3.4).

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Διάγραμμα 3.1  Συγκριτική θέση της Ελλάδας στους πτυχιούχους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης

Διάγραμμα 3.2 
 Ποσοστό συμμετεχόντων στη δια βίου μάθηση 
στα άτομα ηλικίας 25-65 (τρέχουσες επιδόσεις)

Διάγραμμα 3.3 
 Ποσοστό κατόχων διδακτορικού διπλώματος 
στα άτομα ηλικίας 25-34 (τρέχουσες 
επιδόσεις)
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των ατόμων που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αποτέλεσμα των 
προσπαθειών τις τελευταίες δεκαετίες να καλύψει η δευτεροβάθμια εκπαίδευση όλα τα στρώματα 
του ελληνικού πληθυσμού. 
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Διάγραμμα 3.4  Ποσοστό επιχειρήσεων που στοχεύουν σε συγκεκριμένα προσόντα όταν καταρτίζουν ή 
προσλαμβάνουν προσωπικό για την υποστήριξη της καινοτομίας

Οι διαφορές μεταξύ των χωρών δεν είναι ιδιαίτερα έντονες, επειδή τα δείγματα αποτελούνται από 
τις κατά τεκμήριο πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις της κάθε χώρας. Το διάγραμμα 3.4 δείχνει ότι 
το ελληνικό δείγμα υστερεί του Κοινοτικού μέσου όρου στις δεξιότητες ομαδικής εργασίας, τις 
γενικές δεξιότητες επικοινωνίας και τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, ενώ είναι στον μέσον όρο 
στη διαπολιτισμική επικοινωνία και πλησιάζει στη δημιουργικότητα (όχι κατ' ανάγκη τεχνολογική).  
Οι επιδόσεις αυτές είναι ενδεικτικές μόνο της αντίληψης των επιχειρήσεων για τις ανάγκες τους 
και το βαθμό κάλυψής τους από το εκπαιδευτικό σύστημα. Δίνουν όμως έναυσμα για μεγαλύτερη 
εμβάθυνση και προβληματισμό για τις "φαινόμενες" ανάγκες των επιχειρήσεων και την ανταπόκριση 
του εκπαιδευτικού συστήματος σ' αυτές.

Η ετήσια μεταβολή των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει εξαιρετικό 
ενδιαφέρον  και αποτυπώνεται ανάγλυφα στα διαγράμματα που ακολουθούν. Η Ελλάδα εκτός από 
τις χαμηλές επιδόσεις, εμφανίζει και χαμηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Μάλιστα στους αποφοίτους της 
δευτεροβάθμιας παρατηρείται μικρή συρρίκνωση (διάγραμμα 3.5), στους δε κατόχους διδακτορικού 
διπλώματος σημαντική πτώση (διάγραμμα 3.6), θέτοντας ουσιαστικά ερωτηματικά για τη δυνατότητα 
συμμετοχής της ελληνικής οικονομίας στο διεθνή καταμερισμό εργασίας στην παγκοσμιοποιημένη 
οικονομία της γνώσης. Η Ελλάδα με την Ισπανία εμφανίζουν συρρίκνωση, ενώ αντίθετα, Τσεχία και 
Πορτογαλία ραγδαία αύξηση. Οι τάσεις είναι πολύ καλύτερες για την Ελλάδα στον τομέα της διά βίου 
μάθησης, όπου έχουν δαπανηθεί τις δυο τελευταίες δεκαετίες σημαντικά ποσά από τις επιχορηγήσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου μέσω των διαρθρωτικών προγραμμάτων (διάγραμμα 3.7). 
Διατηρώντας αυτόν τον ρυθμό  και τα επόμενα έτη, η Ελλάδα θα μπορέσει να πλησιάσει  τους 
πρωτοπόρους, και να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η ποιότητα των υπηρεσιών κατάρτισης.
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Διάγραμμα 3.5 Ρυθμός αύξησης των δεικτών ανθρώπινου δυναμικού

Διάγραμμα 3.7  
Ρυθμός μεταβολής ποσοστού συμμετεχόντων 
στη δια βίου μάθηση στα άτομα ηλικίας 25-64

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009 

Πηγή: Εuropean Innovation Scoreboard 2009

Σε έναν τομέα θεμελιώδους σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη, όπως το ανθρώπινο δυναμικό, 
η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση στη παραγωγή αποφοίτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
αλλά υστερεί ουσιαστικά στους δείκτες παραγωγής γνώσης, επικαιροποίησης και διάδοσης νέας 
γνώσης. Στην περίπτωση της δια βίου μάθησης ο δείκτης βελτιώνεται, ενώ στην εκπαίδευση 
διδακτόρων παρουσιάζεται συρρίκνωση. Από την πλευρά τους οι επιχειρήσεις φαίνεται να υστερούν 
σε δραστηριότητες κατάρτισης ως προς τις ανταγωνίστριές τους. Όσες από αυτές δραστηριοποιούνται 
δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας στο προσωπικό τους, της 
ικανότητας για επικοινωνία και για ομαδική εργασία. Το ερώτημα για την ικανότητα της Ελλάδα να 
βελτιώσει τη θέση της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας στο προβλεπτό μέλλον είναι ανοιχτό.
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Διάγραμμα 3.6   
Ρυθμός μεταβολής του ποσοστού κατόχων 
διδακτορικού στα άτομα ηλικίας 25-34

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009 
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3.2 Χρηματοοικονομική υποστήριξη και επικοινωνιακή υποδομή
Εκτός από το ανθρώπινο, το χρηματοοικονομικό κεφάλαιο είναι εξίσου απαραίτητο για την ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα για την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. 
Το πεδίο της χρηματοδότησης και υποστήριξης μετρά τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης για 
καινοτόμα έργα καθώς και την οικονομική στήριξη των κυβερνήσεων για δραστηριότητες έρευνας 
και καινοτομίας. Οι δείκτες του πίνακα 3.2 υπογραμμίζουν την εξαιρετική υστέρηση της Ελλάδας σε 
διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων: τα επιχειρηματικά κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 0,01%  
του ΑΕΠ και βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με την Τσεχία, ενώ σε πιο παραδοσιακές μορφές πιστώσεων 
όπως για παράδειγμα οι ιδιωτικές πιστώσεις (π.χ. τραπεζικός δανεισμός) η Ελλάδα βρίσκεται 
πλησιέστερα στον Κοινοτικό μέσο όρο και κοντά στη Φινλανδία και το Βέλγιο. 

Πίνακας 3.2 Δείκτες πρόσφατων επιδόσεων στον χρηματοοικονομικό τομέα 

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Η θέση της Ελλάδας στην υποστήριξη της καινοτομίας από δημόσιες επενδύσεις είναι επίσης 
ελλειμματική: η χρηματοδότηση της δημόσιας έρευνας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα κυμαίνεται 
στο 60% του Κοινοτικού μέσου όρου, αλλά στο 50% της Δανίας και το 43% της Φινλανδίας (διάγραμμα 
3.8). Η επίδοση αυτή πρέπει βέβαια να συνδυαστεί με τους δείκτες της επόμενης ενότητας, και κυρίως 
με τις ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα, για να μπορεί να σχολιαστεί ορθολογικά. Τέλος, το πολύ 
χαμηλό επίπεδο χρηματοδότησης της έρευνας από τις επιχειρήσεις αποτελεί τροχοπέδη για την 
γενικότερη αναβάθμισης της χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα.

 9 Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη.
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Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Διάγραμμα 3.8 Πρόσφατες επιδόσεις στον χρηματοοικονομικό τομέα
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Πολύ καλύτερη επίδοση σημειώνει η χώρα μας στην ευρυζωνικότητα, με το 74% των ελληνικών 
επιχειρήσεων να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών (διάγραμμα 
3.9). Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται ήδη στο 90% του Κοινοτικού μέσου όρου και το 80% της 
Φινλανδίας. Ο δείκτης αυτός παρουσιάζει και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης  (διάγραμμα 3.10).  
Η πρόσβαση στην ευρυζωνικοτήτα είναι ένας σημαντικός δείκτης του βαθμού υποστήριξης των 
επιχειρήσεων με σύγχρονες υποδομές. 

Διάγραμμα 3.9
Πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα/πληθυσμός 
επιχειρήσεων με 10+ εργαζόμενους

Διάγραμμα 3.10
Ρυθμός αύξησης της πρόσβασης στην 
ευρυζωνικότητα/πληθυσμός επιχειρήσεων με    
10+ εργαζόμενους

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009
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Υψηλός εμφανίζεται και ο ρυθμός αύξησης των διαθέσιμων επιχειρηματικών κεφαλαίων, δίνοντας 
ελπίδες ουσιαστικής βελτίωσης στο μέλλον (διάγραμμα 3.11). Όμως στο σημείο αυτό πρέπει κανείς 
να λάβει υπόψη του τις επιπτώσεις της ευρύτερης χρηματοοικονομικής κρίσης στη διαθεσιμότητα 
κεφαλαίων και στον τρόπο διάθεσής τους. Η κρίση αναμένεται να επηρεάσει εξίσου αρνητικά τη 
διάθεση δημόσιων πιστώσεων για την έρευνα, γεγονός που πιθανότατα να έχει επιπτώσεις στην 
προσέγγιση των “στόχων της Λισσαβόνας”.

Διάγραμμα 3.11 Ρυθμός μεγέθυνσης των παραμέτρων χρηματοοικονομικής υποστήριξης
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Ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε σχετικά καλή θέση ως προς τους ανταγωνιστές στον τομέα των 
παραδοσιακών τύπου  πιστώσεων, υστερεί σημαντικά στη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων 
που απαιτούνται για την καινοτομία καθώς και σε δημόσιες δαπάνες για έρευνα. Ο ρυθμός βελτίωσης 
στους δείκτες αυτούς δεν φαίνεται επαρκής για να ανακτηθεί έδαφος σε σύντομο χρονικό διάστημα. 
Αντίθετα, θετική είναι η κατάσταση στον τομέα των επενδύσεων για την ευρυζωνικότητα, όπου η 
θέση της χώρας είναι σημαντικά βελτιωμένη ενώ σημειώνεται και υψηλός ρυθμός ανάπτυξης.

3.3 Επιχειρηματικές επενδύσεις
Ο δείκτης “επιχειρηματικές επενδύσεις” καλύπτει το φάσμα των διαφορετικών επενδύσεων που κάνουν 
οι επιχειρήσεις για τη δημιουργία της καινοτομίας. Δεδομένου ότι η καινοτομία αποτελεί κεντρικό 
ζήτημα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, το ύψος των επιχειρηματικών επενδύσεων είναι 
κρίσιμο μέγεθος για την εκτίμηση της κατάστασης. Στον συγκεκριμένο τομέα οι δείκτες για την Ελλάδα 
είναι εξαιρετικά χαμηλοί, τόσο στις επιχειρηματικές δαπάνες για έρευνα όσο και για καινοτομία μη 
βασισμένη στην έρευνα, αλλά και για τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (πίνακας 3.3  και 
διάγραμμα 3.12).

Πίνακας 3.3 Δείκτες EIS πρόσφατων επιδόσεων στον τομέα των επιχειρηματικών επενδύσεων

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Διάγραμμα 3.12 Πρόσφατες επιδόσεις στον τομέα των επιχειρηματικών επενδύσεων
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Στο δείγμα του Innobarometer, των 200 επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων βρίσκονται και πολλές 
καινοτόμες) φαίνεται μια μη τυπική συμπεριφορά, όπου, από τις σχετικά λίγες ελληνικές επιχειρήσεις 
που έκαναν δαπάνες για την καινοτομία σε ποσοστό 25% και άνω του κύκλου εργασιών τους, 
περισσότερες από τις μισές δαπάνησαν ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, ενώ, στις άλλες χώρες οι 
επιχειρήσεις που δαπανούν τέτοια υψηλά ποσοστά αποτελούν τη μειοψηφία (διάγραμμα 3.13). 
Προκύπτει επομένως το ενδεχόμενο να υπάρχουν ορισμένοι “πρωταθλητές” της καινοτομίας στη 
χώρα μας, οι οποίοι και θα μπορούν στο μέλλον να αναδειχθούν σε διεθνώς αναγνωρίσιμες ομάδες

Διάγραμμα 3.13 Ποσοστά δαπάνης για καινοτομία στον κύκλο εργασιών από επιχειρήσεις

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Όσον αφορά την σύνθεση της επιχειρηματικής δαπάνης για καινοτομία, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
φαίνεται να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος με τις υπόλοιπες χώρες (διαγράμματα 3.14 α και β).
Για παράδειγμα στο σύνολο των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα του Innobarometer οι 
ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζουν το 3ο υψηλότερο ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν 
ερευνητικές δραστηριότητες και το 4ο υψηλότερο αυτών που ανέθεσαν έρευνα σε τρίτους. Στην 
απόκτηση νέου εξοπλισμού οι ελληνικές επιχειρήσεις βρίσκονται στην πρώτη πεντάδα και στις 
δαπάνες για βιομηχανικό σχεδιασμό στην πρώτη τετράδα. Ωστόσο, φαίνεται ότι υστερούν σημαντικά 
στις δαπάνες για: κατάρτιση του προσωπικού, για απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή δικαιωμάτων 
χρήσης τεχνογνωσίας καθώς και για καταχώρηση βιομηχανικών σχεδίων.
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Διάγραμμα 3.15 Ρυθμός μεταβολής των δεικτών της επιχειρηματικής επένδυσης 

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει την αντίληψη για τον δυισμό που κυριαρχεί στο χώρο των ελληνικών 
επιχειρήσεων: μερικές επιχειρήσεις συμπεριφέρονται ανάλογα με τις ομόλογές τους ευρωπαϊκές, ένας 
όμως μεγάλος αριθμός άλλων επιχειρήσεων παρουσιάζει συντηρητικές στρατηγικές συμπεριφορές 
διατηρώντας την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του συνόλου σε χαμηλά επίπεδα.

Οι δείκτες για την εξέλιξη αυτών των παραμέτρων (διάγραμμα 3.15) δεν είναι ενθαρρυντικοί για την 
Ελλάδα καθώς τα ποσοστά των δαπανών για έρευνα και τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 
παραμένουν σχεδόν στάσιμα ενώ ο δείκτης των δαπανών για καινοτομία παρουσιάζει καθίζηση. 
Ο τελευταίος αυτός όμως δεν θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στη συνολική εικόνα καθώς το 
μέγεθος της πτώσης οφείλεται σε αλλαγή στατιστικής μεθοδολογίας μεταξύ 2004 και 2006. Με 
συγκρίσιμα στοιχεία φαίνεται ότι και σ' αυτόν τον τομέα παρουσιάζεται πολύ μικρή βελτίωση.
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Διάγραμμα 3.14β  
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Σύνθεση της επιχειρηματικής δαπάνης για 
καινοτομία
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Ο δυισμός της ελληνικής οικονομίας πιθανότατα θα ενταθεί στο μέλλον,  όπως προκύπτει από 
την έρευνα του Innobarometer η οποία εμφανίζει τις “εκλεκτές” του επιχειρήσεις να αυξάνουν τις 
επενδύσεις τους για καινοτομία με ρυθμούς υψηλότερους του συνολικού δείκτη (διάγραμμα 3.16). 
Περαιτέρω, στις επιμέρους συνιστώσες της καινοτομίας (διαγράμματα 3.17α και β) οι συγκεκριμένες 
ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται πρωταθλήτριες στην αύξηση δαπανών για σχεδιασμό, ενώ 
συνεχίζουν να αποφεύγουν την αγορά δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και τεχνογνωσίας 
και την καταχώρηση των βιομηχανικών σχεδίων. Βρίσκονται ανάμεσα στις τέσσερις  πρώτες στους 
ρυθμούς αύξησης των δαπανών για έρευνα από τρίτους, αγορά νέου εξοπλισμού και κατάρτιση.  Η 
ερμηνεία των στοιχείων αυτών μοιάζει παρακινδυνευμένη, καθώς θα πρέπει κανείς να λάβει υπόψη 
την κλαδική σύνθεση του δείγματος των επιχειρήσεων ή τις τεχνολογικές συγκυρίες του κάθε κλάδου. 
Συμβαδίζει όμως με την άποψη για το χαμηλό τεχνολογικό περιεχόμενο των ελληνικών καινοτομιών 
και την έμφαση σε οργανωτικές προσαρμογές.

Πηγή: Innobarometer 2009Πηγή: Innobarometer 2009
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Διάγραμμα 3.16 Ποσοστά αύξησης της δαπάνης για καινοτόμες δραστηριότητες
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Διάγραμμα 3.17α  
Μεταβολή των επιχειρηματικών δαπανών για 
τις επιμέρους συνιστώσες της καινοτομίας

Διάγραμμα 3.17β  
Μεταβολή των επιχειρηματικών δαπανών για τις 
επιμέρους συνιστώσες της καινοτομίας
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Πίνακας 3.4   Δείκτες EIS επιδόσεων στον τομέα  των διασυνδέσεων και της συνεργασίας των 
επιχειρήσεων με τρίτους 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις επενδύουν πολύ λιγότερο απ΄ ότι οι ανταγωνιστές τους για έρευνα και 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Βρίσκονται σε σχετικά καλύτερη θέση στις δαπάνες 
για καινοτομία που δεν βασίζεται στην έρευνα, αλλά ο σχετικός δείκτης παρουσιάζει συρρίκνωση. 
Τα στοιχεία του Innobarometer επιβεβαιώνουν έμμεσα το δυισμό της ελληνικής επιχειρηματικής 
κοινότητας με μερικές επιχειρήσεις να συμπεριφέρονται όπως οι αντίστοιχες ευρωπαϊκές και πολλές 
άλλες να υστερούν δραματικά. Οι ελληνικές επιχειρήσεις δίνουν έμφαση στις δαπάνες για βιομηχανικό 
σχεδιασμό, ανάθεση έρευνας σε τρίτους, αγορά εξοπλισμού και κατάρτιση προσωπικού, αλλά 
ενδιαφέρονται λιγότερο για την αγορά τεχνογνωσίας και δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

3.4 Διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα
Το πεδίο δεικτών “διασυνδέσεις και επιχειρηματικότητα” αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο οι 
επιχειρήσεις οργανώνονται για να καινοτομήσουν. Εστιάζει στον βαθμό στον οποίο οι επιχειρήσεις 
συνεργάζονται μεταξύ τους ή με δημόσιους οργανισμούς ώστε να καινοτομήσουν.

Η πολυπλοκότητα της καινοτομίας και των προϋποθέσεων για την επιτυχία της οδηγεί τις περισσότερες 
καινοτόμες επιχειρήσεις σε εξωτερικές συνεργασίες και μάλιστα με μακροχρόνια βάση. Οι δείκτες που 
παρουσιάζονται στον πίνακα 3.4 και το διάγραμμα 3.18 εκφράζουν την πυκνότητα των δικτυώσεων 
που χαρακτηρίζουν τις επιχειρήσεις κάθε χώρας. Ενώ οι ελληνικές μονάδες φαίνεται ότι αναπτύσσουν 
συχνά συνεργασία με άλλους οργανισμούς για να καταλήξουν σε καινοτομία, συνεργάζονται με 
λιγότερη συχνότητα για να προβούν σε κοινές δημοσιεύσεις απ’ ότι οι επιχειρήσεις στις ηγετικές χώρες. 
Οι κοινές δημοσιεύσεις είναι δείγμα σχετικά μακρόχρονης συνεργασίας με βαθύτερο επιστημονικό 
και τεχνολογικό περιεχόμενο. Δεν είναι λοιπόν ασύμβατο με τον κατά κοινή παραδοχή “ρηχό” (από 
τεχνολογική άποψη) χαρακτήρα των ελληνικών καινοτομιών.

Χώρα ΜΜΕ που καινοτομούν μόνες/
σύνολο ΜΜΕ

ΜΜΕ που καινοτομούν σε 
συνεργασία με άλλους/σύνολο                        

                                  ΜΜΕ 

Κοινές δημοσιεύσεις δημόσιων-
ιδιωτικών φορέων/εκατ. Πληθυσμού

Ηγέτες Δανία 
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105,3
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Κύπρος
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27,3
41,1
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88,5
65,7
22

10,3
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Τσεχία 
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28
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 11,7
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13,3

 17,9
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11,9
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Τα στοιχεία του Innobarometer είναι επίσης ενδιαφέροντα γιατί εξειδικεύουν τις συνεργασίες, παρ’ όλο 
που αντλούνται από έναν πληθυσμό επιχειρήσεων που δεν είναι αντιπροσωπευτικός του συνόλου 
(διάγραμμα 3.19). Στη σύγκριση αυτή η υστέρηση των ελληνικών επιχειρήσεων είναι πιο έντονη όσον 
αφορά τα πανεπιστήμια αλλά όχι τα ερευνητικά κέντρα και τις επιχειρήσεις στα ανάντη και κατάντη  
της αλυσίδας παραγωγής-εμπορίας.  Οι ελληνικές μονάδες κατέχουν την 4η καλύτερη επίδοση μεταξύ 
των 12 χωρών του διαγράμματος στις συνεργασίες με προμηθευτές,  ερευνητικούς οργανισμούς, την 
5η στις συνεργασίες με ερευνητικούς οργανισμούς, την 6η με πελάτες, την 8η με άλλες επιχειρήσεις 
του κλάδου και τέλος της 10η θέση στη συχνότητα συνεργασιών με εκπαιδευτικούς οργανισμούς. 
Διαφαίνεται και εδώ το είδος των καινοτομιών των ελληνικών επιχειρήσεων που συναρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από τους προμηθευτές εξοπλισμού και πρώτων υλών, οι περισσότεροι από τους 
οποίους εδρεύουν εκτός της χώρας.
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Διάγραμμα 3.18 Πρόσφατες επιδόσεις στον τομέα των διασυνδέσεων με σκοπό την καινοτομία
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% επιχειρήσεων που ανέπτυξαν στρατηγικές σχέσεις: 
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Διάγραμμα 3.19 Συχνότητα επιχειρηματικών συνεργασιών ανάλογα με τους λόγους που τις προκαλούν

Πηγή:Innobarometer 2009
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Διερευνώντας ακόμη περισσότερο τις διάφορες πτυχές της συνεργασίας με στόχο την καινοτομία, το 
Innobarometer δίνει για το δείγμα των ελληνικών επιχειρήσεων μιαν ανάμεικτη εικόνα (διάγραμμα 3.20): 
έχουν το 3ο   ή 4ο   (ανάλογα με τον επιμέρους δείκτη) ποσοστό στη συχνότητα διεθνών συνεργασιών 
με αντικείμενο την υπεργολαβική ανάθεση εργασιών σε εταιρίες εκτός της Ελλάδας, την ανάθεση της 
διερεύνησης των ξένων αγορών για το νέο προϊόν, αλλά το 9ο  ποσοστό στις επενδύσεις σε ξένες 
χώρες και το 11ο στην πρόσληψη εργαζομένων από το εξωτερικό. Η εικόνα αυτή είναι συμβατή  με 
την κοινή αντίληψη για τον προσανατολισμό και την περιορισμένη εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

Η παγκοσμιοποίηση θεωρείται γενικώς ότι έχει συμβάλει στη ραγδαία αύξηση των συνεργασιών, 
και ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Οι ρυθμοί αύξησης των συνεργασιών όμως δεν επιβεβαιώνουν το 
φαινόμενο σε ετήσια βάση (διάγραμμα 3.21). Οι δείκτες EIS δείχνουν μάλλον στασιμότητα κατά την 
εξεταζόμενη περίοδο, με τις  μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα να επιδεικνύουν μια σαφή 
τάση αύξησης των συνεργασιών τους με τρίτους. Το πολύ μικρό μέγεθος αυτών των επιχειρήσεων 
είναι ένα αποτελεσματικό κίνητρο υπέρ της συνεργασίας των επιχειρήσεων για την δόμηση ενός 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
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Διάγραμμα 3.20     Συχνότητα συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο για την προώθηση της καινοτομίας 
ανάλογα με το σκοπό της συνεργασίας
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Οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζουν ικανοποιητικά ποσοστά συνεργασίας με τρίτους για την 
προώθηση καινοτομικών δραστηριοτήτων, ποσοστά τα οποία βελτιώνονται. Παρόλα αυτά, η σε 
βάθος συνεργασία με φορείς παραγωγής γνώσης, όπως εκφράζεται με τις κοινές δημοσιεύσεις, είναι 
πολύ περιορισμένη. Η συνεργασία είναι μεγαλύτερη με ερευνητικούς οργανισμούς, πελάτες και 
προμηθευτές, αλλά περιορισμένη με εκπαιδευτικούς οργανισμούς και με άλλες επιχειρήσεις του ίδιου 
κλάδου. Σε διεθνές επίπεδο οι ελληνικές επιχειρήσεις συνεργάζονται περισσότερο για την ανάθεση 
υπεργολαβιών και τη διερεύνηση ξένων αγορών και λιγότερο για την πρόσληψη εργαζομένων και για 
επενδύσεις. Τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την περιορισμένη εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων 
και την ελλειμματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης.

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας
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Διάγραμμα 3.21 Ρυθμός μεταβολής των δεικτών ΕΙS  διασυνδέσεων των καινοτόμων επιχειρήσεων
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Διάγραμμα 3.22 Δείκτες EIS επιδόσεων στον τομέα  των ενδιάμεσων ροών

Πίνακας 3.5 Δείκτες EIS επιδόσεων στον τομέα των ενδιάμεσων ροών

3.5 Ενδιάμεσες ροές
Οι “ενδιάμεσες ροές” (throughputs) περιλαμβάνουν άυλα στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων και 
άλλων οργανισμών που τροφοδοτούν την καινοτομία, όπως είναι τα δικαιώματα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας. 

Η τεχνολογική υστέρηση της Ελλάδας είναι πιο εμφανής στην προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
και το τεχνολογικό ισοζύγιο10. Η χώρα μας καταλαμβάνει τις τελευταίες θέσεις της ομάδας των χωρών 
του πίνακα, στα βιομηχανικά σχέδια και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας στα οποία μοιράζεται την 
τελευταία θέση με την Τσεχία (πίνακας 3.5). Τα ποσοστά του ελληνικού δείκτη κυμαίνονται από 9% 
ως 30% του αντίστοιχου μέσου κοινοτικού και από 2% ως 15% της χώρας με την καλύτερη  επίδοση. 
Οι προσπάθειες που έχουν γίνει στο παρελθόν για την αναβάθμιση του ρόλου της πνευματικής 
ιδιοκτησίας δεν μπορούν να αποδώσουν όσο οι επιχειρήσεις δεν έχουν ενσωματώσει στην στρατηγική 
τους την παραγωγή νέας γνώσης και την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

  10Το τεχνολογικό ισοζύγιο πληρωμών είναι το άθροισμα των εισπράξεων από royalties και των πληρωμών σε license fees μιας χώρας

Χώρα Ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας/εκατ. 

Πληθυσμού

Κοινοτικά εμπορικά 
σήματα/εκατ. Πληθυσμού 

Κοινοτικά βιομηχανικά 
σχέδια/εκατ. Πληθυσμού

Ροές τεχνολογικού 
ισοζυγίου πληρωμών/ΑΕΠ

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

207,8
247,3
430,7

205,1
141,7
366,1

278,1
145,1
301,4

1,099

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

137,9
205,8
185,7
65,3
25

127,7
196,8
241,1
171,7
223,2

102,9
159,4
221,2

42
11,3

0,67
0,96
0,58

10,86
0,36

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία 
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

10,8
33,4
13,2
10,9

 43,5
151,7
108,1
36,6

61,6
95,3
75,3
11,4

0,36
0,25
0,24
0,21

EΕ-27 114,9 122,4 120,3 1
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Διάγραμμα 3.23 Ροές τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών/ΑΕΠ

Στο διάγραμμα 3.23 που αναπαριστά τις ροές τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών ως ποσοστό του 
ΑΕΠ φαίνεται ανάγλυφα η διαφορά του ιρλανδικού αναπτυξιακού υποδείγματος, σε σχέση με τις 
υπόλοιπες χώρες, όπου η ανάπτυξη έχει περισσότερο ενδογενή χαρακτήρα. Η αδυναμία της Ελλάδας 
να ακολουθήσει το ένα ή τα άλλο αναπτυξιακό υπόδειγμα εντοπίζεται σε μεγάλο βαθμό στη ρίζα 
της σημερινής κρίσης ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα, και στο ρυθμό 
ανάπτυξης της τεχνολογικής ανταγωνιστικής ισχύος της, η Ελλάδα δείχνει μια μάλλον αναιμική άνοδο, 
σε αντίθεση προς την Τσεχία που παρουσιάζει ραγδαία άνοδο, ίσως λόγω του ισχυρού τεχνολογικού 
της δυναμικού σε συνάρτηση με το επίπεδο κόστους παραγωγής (διάγραμμα 3.24). Υπάρχουν 
βέβαια άλλες κοινοτικές χώρες που υποχωρούν με υψηλούς ρυθμούς και θέτουν ερωτηματικά για τη 
μελλοντική κατανομή εργασίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρόλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ενώ είναι τελευταία στις καταχωρήσεις βιομηχανικών 
σχεδίων και στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατέχει τον τρίτο ψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης -περίπου 
διπλάσιο από την Τσεχία-  γεγονός το οποίο παρουσιάζει μία πιο αισιόδοξη εικόνα (διάγραμμα 3.25).

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Διάγραμμα 3.24  Ρυθμός μεταβολής των ροών του τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών ως ποσοστό του 
ΑΕΠ.
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Διάγραμμα 3.25 Ρυθμός μεταβολής των δεικτών ενδιάμεσων ροών

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Η θέση της Ελλάδας στις ενδιάμεσες ροές είναι δυσμενής ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας και τις ροές του τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών. Αξιόλογη βελτίωση εμφανίζει 
ο δείκτης των ευρωπαϊκών βιομηχανικών σχεδίων, ενώ με ρυθμό πάνω από τον μέσο Κοινοτικό 
βελτιώνεται και ο δείκτης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Σε ιδιαίτερο χαμηλά επίπεδο 
κινείται η βελτίωση των ροών του τεχνολογικού ισοζυγίου, αντανακλώντας την εμμονή της ελληνικής 
οικονομίας στις δραστηριότητες χαμηλής τεχνολογικής έντασης.
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3.6 Καινοτόμες επιχειρήσεις
Ως καινοτόμες ορίζονται οι επιχειρήσεις που έχουν εισάγει στην αγορά ή ακόμα και στον ίδιο τους 
τον οργανισμό, τεχνολογικές ή μη τεχνολογικές καινοτομίες. Σε αυτόν τον τομέα η εικόνα της 
ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας μοιάζει να αλλάζει. Οι δείκτες που απεικονίζουν τις 
εκροές του συστήματος καινοτομίας επικεντρώνονται  στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), 
επιλογή που για την Ελλάδα περιλαμβάνει σχεδόν το σύνολο των παραγωγικών μονάδων. Το ποσοστό 
των ελληνικών ΜΜΕ που υιοθέτησαν καινοτομίες στο σύνολο των ΜΜΕ ξεπέρασε τον κοινοτικό 
μέσον όρο ενώ το ποσοστό των ελληνικών ΜΜΕ που υιοθέτησαν οργανωτικές καινοτομίες ή νέες 
μεθόδους μάρκετινγκ είναι το δεύτερο υψηλότερο (πίνακας 3.6). Ας ληφθεί βέβαια υπόψη ότι και στην 
περίπτωση καινοτομιών προϊόντος ή διαδικασίας, σημαντική συμβολή στην ελληνική επίδοση έχει ο 
εκσυγχρονισμός του παραγωγικού εξοπλισμού με τις επενδύσεις σε νέα μηχανήματα. 

Οι ελληνικές ΜΜΕ εμφανίζονται να έχουν επωφεληθεί περισσότερο από κάθε άλλον από την 
υιοθέτηση των καινοτομιών στη μείωση του εργατικού κόστους και της κατανάλωσης πρώτων υλών 
και ενέργειας. Οι εν λόγω δείκτες αναδεικνύουν το προφίλ της ελληνικής καινοτόμου επιχείρησης, η 
οποία υιοθετεί κυρίως νέες μεθόδους παραγωγής, εμπορίας και οργάνωσης για να επιτύχει μείωση 
του κόστους, ώστε να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της. Τα διαγράμματα 3.26α και β απεικονίζουν 
τις επιδόσεις αυτές.

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Πίνακας 3.6 Δείκτες EIS επιδόσεων για τις επιχειρήσεις που καινοτομούν

Διάγραμμα 3.26α 
Δείκτες EIS επιδόσεων για τις επιχειρήσεις 
που καινοτομούν

Διάγραμμα 3.26β 
Δείκτες EIS επιδόσεων για τις επιχειρήσεις 
που καινοτομούν
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Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

35,7
44,7
52,9

45,4 11,5
10,7

7,3
5,2

Επόμενοι 
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47,8
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37,9

45,3
29
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40,9
50,9
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12,9
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26,2

14,2
8,5
15

20,7

EΕ-27 33,7 40 18 9,6
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Οι δείκτες όμως του Innobarometer έρχονται να μετριάσουν την υπερβολική αισιοδοξία για την 
αποτελεσματικότητα των ελληνικών ΜΜΕ. Το διάγραμμα 3.27 δείχνει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν 
ως κύρια πηγή εσόδων την καινοτομία είναι αρκετά κάτω του 10%, ενώ μαζί με εκείνες που δηλώνουν 
την καινοτομία ως σημαντική πηγή εσόδων πλησιάζουν τον κοινοτικό μέσον όρο. Είναι αναγκαίο για 
την ποιότητα του δείκτη να επισημάνει κανείς ότι οι επιχειρήσεις των μέτριων καινοτόμων δηλώνουν 
μεγαλύτερα ποσοστά κύκλου εργασιών με καινοτομική προέλευση απ’ ότι οι επιχειρήσεις των ηγετών. 
Η διαφορά μπορεί να οφείλεται όχι μόνον στη χρονική υστέρηση με την οποία εμφανίζονται οι 
καινοτομίες στους μέτριους καινοτόμους, αλλά και στην αντίληψη για το ποια προϊόντα και διαδικασίες 
χαρακτηρίζονται ως καινοτομίες.

Διάγραμμα 3.27 Η συμβολή της καινοτομίας στα έσοδα των επιχειρήσεων

Τα διαγράμματα 3.28α και 3.28β δίνουν μια εικόνα των οργανωτικών χαρακτηριστικών των καινοτόμων 
επιχειρήσεων και των μέσων που χρησιμοποιούν αυτές για να υποστηρίξουν την καινοτομία. Οι 
ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος του Innobarometer βρίσκονται μεταξύ των τεσσάρων πρώτων 
στα κράτη μέλη στη χρήση συστημάτων διαχείρισης της γνώσης, συζητήσεων με βάση το διαδίκτυο, 
ανταλλαγής της διαθέσιμης πνευματικής ιδιοκτησίας και διάθεσης των εγκαταστάσεων για ελέγχους 
προϊόντων ή υπηρεσιών από τους χρήστες. Αντίθετα, βρίσκονται ανάμεσα στους τέσσερεις τελευ-
ταίους στην ανάμειξη των χρηστών (πελατών) στις εσωτερικές δραστηριότητες ανάπτυξης της 
καινοτομίας, στη συμμετοχή των εργαζομένων στην υποβολή προτάσεων για καινοτομίες, στην 
εναλλαγή θέσεων του προσωπικού μεταξύ διαφόρων μονάδων της επιχείρησης και τελευταίοι 
στη δημιουργία δια-τομεακών ομάδων για υποστήριξη της καινοτομίας. Οι διαπιστώσεις αυτές σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν πολύ υψηλές επιδόσεις στην οργανω-
τική καινοτομία προκαλούν ερωτηματικά που χρειάζεται να διερευνηθούν περαιτέρω.
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Διάγραμμα 3.28α Οργανωτικά χαρακτηριστικά των καινοτόμων επιχειρήσεων
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Διάγραμμα 3.28β Οργανωτικά χαρακτηριστικά των καινοτόμων επιχειρήσεων
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Όσον αφορά στους ρυθμούς μεταβολής των δεικτών αυτών το ΕΙS δίνει στοιχεία μόνον για το ποσοστό 
των ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες προϊόντος ή διαδικασίας στο σύνολο ΜΜΕ (διάγραμμα 3.29). 
Θετικό είναι το γεγονός ότι Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες που παρουσιάζουν αύξηση των 
καινοτόμων ΜΜΕ, μαζί με την Φινλανδία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία, ιδιαίτερα ενώ ο μέσος 
κοινοτικός όρος είναι αρνητικός. Αξίζει ωστόσο να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι τα στοιχεία 
σύγκρισης για την Ελλάδα προέρχονται από τις μελέτες του 2004 και 2006.

Διάγραμμα 3.29  Ρυθμός μεταβολής του ποσοστού των ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες προϊόντος ή 
διαδικασίας/σύνολο ΜΜΕ

Οι ελληνικές ΜΜΕ επιτυγχάνουν επιδόσεις ισότιμες με αυτές πολλών πιο προηγμένων ευρωπαϊκών 
χωρών στην υιοθέτηση καινοτομιών διαδικασίας ή προϊόντος, ενώ προηγούνται στην υιοθέτηση 
οργανωτικών και εμπορικών καινοτομιών. Ισχυρίζονται δε, σε πολύ υψηλότερο βαθμό από τους 
ανταγωνιστές στις άλλες χώρες, ότι επωφελούνται από τις καινοτομίες με τη μείωση του εργατικού 
κόστους και την κατανάλωση πρώτων υλών και ενέργειας. Ωστόσο, από το επιλεκτικό δείγμα του Inno-
barometer προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις που έχουν ως κύρια πηγή εσόδων την καινοτομία είναι πολύ 
λιγότερες (αναλογικά) από εκείνες των προηγμένων χωρών. Οι επιχειρήσεις αυτές χρησιμοποιούν πιο 
συχνά συστήματα διαχείρισης της γνώσης, υπηρεσίες διαδικτύου, συνεργασίες στην βιομηχανική 
ιδιοκτησία και τον έλεγχο ποιότητας, αλλά δεν αξιοποιούν τους πελάτες και τους εργαζόμενους για 
την ανάδειξη καινοτομικών ιδεών.
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Πίνακας 3.7 Δείκτες EIS για τις επιπτώσεις της καινοτομίας

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

3.7 Οικονομικές επιπτώσεις
Οι δείκτες οικονομικών επιπτώσεων καταγράφουν την οικονομική επιτυχία στους τομείς της εργασίας, 
των εξαγωγών και των πωλήσεων που κατά τεκμήριο απορρέουν από καινοτόμες δραστηριότητες. 

To τελικό ζητούμενο σε κάθε οικονομική πολιτική είναι η αύξηση του ΑΕΠ, ενδεχομένως η "δίκαιη" 
κατανομή του, και η αύξηση της απασχόλησης και των αμοιβών των συντελεστών παραγωγής. 
Η καινοτομία είναι ισχυρό εργαλείο για την αύξηση του ΑΕΠ και τη βελτίωση της ποιότητας της 
απασχόλησης. Πολλές από τις επιπτώσεις της καινοτομίας εκφράζονται με σαφήνεια σε ορισμένους 
κλάδους της παραγωγής, που συνήθως χαρακτηρίζονται ως υψηλής τεχνολογίας ή έντασης γνώσης. 
Ο πίνακας 3.7 και τα διαγράμματα 3.30, 3.31  και 3.32 επικεντρώνονται σε τρία βασικά μεγέθη: τις 
εξαγωγές , τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και την απασχόληση.

Τα πλεονεκτήματα των υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα εμφανή στις εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης, 
όπου η Ελλάδα ξεπερνάει τον κοινοτικό μέσον όρο, ενώ για τα προϊόντα υψηλής και μέσης-υψηλής 
τεχνολογίας η Ελλάδα βρίσκεται πίσω και από την Κύπρο, στην τελευταία θέση και στο 65% του 
Κοινοτικού μέσου όρου  (διάγραμμα 3.30). 

Χώρα Απασχόληση 
στη μεταποίηση  
μέσης-υψηλής 

και υψηλής 
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Διάγραμμα 3.30 Δείκτες επιπτώσεων της καινοτομίας στις εξαγωγικές επιδόσεις
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Εκεί που οι δείκτες της Ελλάδας φαίνεται να αριστεύουν είναι ο κύκλος εργασιών από πωλήσεις νέων 
προϊόντων (διάγραμμα 3.31)11.  Στα μεν νέα προϊόντα για την αγορά ο ελληνικός δείκτης είναι διπλάσιος 
του μέσου Κοινοτικού, στα δε νέα προϊόντα για την επιχείρηση αυξημένος κατά 50% περίπου.  Η 
αλλαγή μεθόδου υπολογισμού του δείκτη (δειγματοληψία με βάση τον κύκλο εργασιών και όχι τον 
πληθυσμό των επιχειρήσεων κατά κλάδο) έχει ευνοήσει σημαντικά όπως φαίνεται  την εικόνα των 
ελληνικών επιδόσεων. Οπωσδήποτε όμως, ο συνδυασμός των δεικτών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα 
νέα προϊόντα κατευθύνονται στην εσωτερική αγορά και συμβάλλουν λίγο στις εξαγωγές

  11 Βλέπε παράρτημα Ενότητα 3, Διάγραμμα 3α
12  Βλέπε παράρτημα Ενότητα 3, Διάγραμμα 3β

Τέλος, ως προς την απασχόληση σε κλάδους υψηλής και μέσης-υψηλής τεχνολογίας  η Ελλάδα έχει τη 
δεύτερη χαμηλότερη επίδοση μετά την Κύπρο. Αλλά και στις υπηρεσίες, όπου η Ελλάδα θεωρείται ότι 
διαθέτει πιο ισχυρά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ο δείκτης απασχόλησης της Ελλάδας ξεπερνάει 
μόνον αυτούς της Πορτογαλίας και της Τσεχίας (διάγραμμα 3.32)12.
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Τo Innobarometer προσθέτει μια ακόμη διάσταση στον προβληματισμό για τα πραγματικά προβλήματα 
της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία. Το ποσοστό των επιχειρήσεων 
στις οποίες ο κύκλος εργασιών προέρχεται κυρίως από καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες είναι το 
9ο  μεγαλύτερο μεταξύ των 12  χωρών του διαγράμματος 3.33, ενώ το ποσοστό εκείνων όπου τα 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες εισφέρουν περίπου εξίσου με τα μη καινοτόμα είναι το 7ο. Αν δει 
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Διάγραμμα 3.31  Δείκτες επιπτώσεων της καινοτομίας στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων

Διάγραμμα 3.32 Δείκτες επιπτώσεων της καινοτομίας στην απασχόληση

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009
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κανείς το ζήτημα από την αντίθετη σκοπιά, δηλαδή του ποσοστού των επιχειρήσεων όπου τα μη 
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες κυριαρχούν στις πωλήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις πετυχαίνουν 
την 3η υψηλότερη επίδοση. Λαμβάνοντας υπόψη την εκλεκτικότητα του στατιστικού δείγματος  του 
Innobarometer,η ανάλυση  οδηγεί σε μάλλον απαισιόδοξα συμπεράσματα για τη σημερινή κατάσταση.

Πηγή: Innobarometer 2009
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Οι υπηρεσίες έντασης γνώσης δείχνουν θετικές προοπτικές από το ρυθμό αύξησης τόσο της 
απασχόλησης όσο και των εξαγωγών. Η Ελλάδα παρουσιάζει ρυθμό αύξησης της απασχόλησης στις 
υπηρεσίες έντασης γνώσης κάτω του 2% που όμως είναι ο 6ος  υψηλότερος ανάμεσα στις χώρες 
του διαγράμματος 3.34 και υψηλότερος από τον μέσο κοινοτικό.  Στις εξαγωγές υπηρεσιών έντασης 
γνώσης η Ελλάδα πετυχαίνει ρυθμό πάνω από τον μέσο κοινοτικό και 5ο υψηλότερο (διάγραμμα 
3.35). Ωστόσο οι επιδόσεις στις υπηρεσίες δεν αντισταθμίζουν την εξέλιξη στη μεταποίηση υψηλής 
τεχνολογίας. Η Ελλάδα είναι μια από τις 4 χώρες με αύξηση των εξαγωγών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας, αλλά η απασχόληση στον τομέα αυτόν συρρικνώνεται σημαντικά. Εξαγωγικοί φορείς 
της Ελλάδας έχουν επισημάνει  ότι όσο η παγκόσμια οικονομία μεγεθυνόταν κανονικά,  η αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών, αν και περιορισμένη, οφειλόταν κατά κύριο λόγο στα προϊόντα των 
κλάδων υψηλής τεχνολογίας. Η εισαγωγή στη φάση συρρίκνωσης και η ιδιαίτερη κρίση της ελληνικής 
οικονομίας ενδεχομένως να αλλάξει την τάση αυτή.
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Το EIS παρουσιάζει δύο ακόμα δείκτες οικονομικών αποτελεσμάτων, όπως επισημάνθηκε πιο πάνω: 
την αύξηση του κύκλου εργασιών από πωλήσεις νέων προϊόντων για την αγορά και για την επιχείρηση. 
Όμως η αλλαγή της μεθοδολογίας διαμόρφωσης του δείγματος δίνει εξωπραγματικά ποσοστά 
αύξησης μεταξύ 2004 και 2006 (τελευταία διαθέσιμα έτη)  γι’ αυτό και δεν  έχει νόημα η ανάλυση των 
ρυθμών αυτών. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπολογίζοντας τους δείκτες του 2006 με τη μέθοδο του 2004, 
τα αποτελέσματα δείχνουν στασιμότητα.

Από τη σύγκριση των ανωτέρω δεικτών προκύπτει η Ελλάδα υστερεί σημαντικά των ανταγωνιστών 
της στην Ευρώπη ως προς την απασχόληση τόσο στη μεταποίηση μέσης-υψηλής τεχνολογίας όσο και 
στις υπηρεσίες έντασης γνώσης. Έντονη είναι επίσης η υστέρηση στις εξαγωγές προϊόντων μέσης-
υψηλής τεχνολογίας, ενώ στις εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης η υστέρηση είναι λιγότερο 
έντονη. Οι ρυθμοί βελτίωσης των δεικτών αυτών είναι αξιόλογοι, χωρίς να παρουσιάζουν εντυπωσιακά 
χαρακτηριστικά. Αντίθετα, οι ελληνικές επιχειρήσεις εμφανίζονται να προηγούνται όλων των άλλων 
στη σύνθεση του κύκλου εργασιών από πωλήσεις νέων προϊόντων είτε στο επίπεδο της επιχείρησης 
είτε της αγοράς, τα οποία μάλλον κατευθύνονται στην εσωτερική κατανάλωση. Η εντύπωση που 
δημιουργεί αυτή η διαπίστωση μετριάζεται από τα στοιχεία του Innobarometer, σύμφωνα με τα οποία 
τα μη καινοτόμα προϊόντα κυριαρχούν στις πωλήσεις των ελληνικών επιχειρήσεων και η Ελλάδα 
πετυχαίνει την 3η υψηλότερη επίδοση μεταξύ 12 χωρών. 

3.8 Συμπεράσματα 
Η Ελλάδα έχει κάνει βήματα στον τομέα της καινοτομίας που την κατατάσσουν στην ομάδα των 
μέτριων καινοτόμων αφήνοντας πίσω της άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρά τη βελτίωση που έχει 
σημειωθεί σε ορισμένες κατηγορίες παραμέτρων εξακολουθεί να παρουσιάζει μειονεκτήματα που 
χρήζουν βελτίωσης.

Στις θετικές επιδόσεις καταγράφονται η παραγωγή αποφοίτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 
οι επενδύσεις των επιχειρήσεων και ο ρυθμός αύξησής τους, η ευρυζωνικότητα, οι συνεργασίες με 
τρίτους, ιδιαίτερα με προμηθευτές, πελάτες και ερευνητικούς οργανισμούς για την προώθηση της 
καινοτομίας (αγορά εξοπλισμού, κατάρτιση προσωπικού, βιομηχανικό σχεδιασμό, υπεργολαβική 
έρευνα και παραγωγή, διερεύνηση διεθνών αγορών), η προώθηση προϊόντων νέων για την επιχείρηση 
και για την αγορά και η άντληση ωφελειών από τις καινοτομίες στην μείωση εργατικού κόστους και 
κόστους πρώτων υλών και ενέργειας.

Στις επιδόσεις που χρήζουν βελτίωσης καταγράφονται τα χαμηλά ποσοστά στην δια βίου μάθηση 
και στην εκπαίδευση νέων ερευνητών (διδακτόρων), στις δημόσιες αλλά και τις επιχειρηματικές 
επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη (ΕΤΑ), στις δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορίας 
και επικοινωνιών, στη διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων για καινοτομίες, στην πρόσληψη 
προσωπικού από τη διεθνή αγορά, στην αξιοποίηση πελατών και εργαζομένων για την άντληση νέων 
ιδεών για καινοτομίες, στην απασχόληση σε κλάδους την μεταποίησης μέσης-υψηλής τεχνολογίας 
και υπηρεσιών έντασης γνώσης καθώς και τις εξαγωγές προϊόντων μέσης-υψηλής τεχνολογίας και 
υπηρεσιών έντασης γνώσης. Λιγότερο αρνητικά είναι τα δεδομένα για τις δαπάνες προώθησης 
καινοτομιών που δεν βασίζονται στην έρευνα, αλλά ο σχετικός δείκτης εμφανίζει πτωτική πορεία.

Τα στοιχεία του κεφαλαίου αυτού επιβεβαιώνουν εμμέσως τον δυισμό της οικονομίας, με ένα μικρό 
σχετικά αριθμό επιχειρήσεων που ανταγωνίζονται ισότιμα τις άλλες ευρωπαϊκές στον παγκόσμιο 
χώρο και ένα μεγάλο ποσοστό που ακολουθεί υιοθετώντας στην καλύτερη περίπτωση καινοτομίες 
διαδικασίας και οργανωτικές ή εμπορικές καινοτομίες, χωρίς να πετυχαίνει την παραγωγή υψηλής 
εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

 

53

Συνιστώσες της Καινοτομίας





Ενότητα 4:

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει  αρχικά τα ευρήματα δυο μελετών:  του Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM)  και του Eurobarometer που αφορούν κατά κύριο λόγο στην επιχειρηματικότητα αλλά 
συσχετίζονται με την καινοτομία. Αν και ο όρος “καινοτομία” χρησιμοποιείται πλέον για να υποδηλώσει 
σχεδόν οποιαδήποτε αλλαγή, η βασική του χρήση αφορά στην εισαγωγή νέων ή βελτιωμένων 
προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών παραγωγής από τις επιχειρήσεις, με θετικές επιπτώσεις 
στην παραγόμενη προστιθέμενη αξία. Οι επιχειρήσεις είναι οι βασικοί φορείς της καινοτομικής 
δραστηριότητας, και γι’ αυτό είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό ότι η καινοτομία εντάσσεται στην 
επιχειρηματική δράση. Τα στοιχεία των μελετών  κατανέμονται  σε τρεις ενότητες:  oι δυο πρώτες 
πραγματεύονται τα στοιχεία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς όπως τους λόγους συμμετοχής 
στην επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς και την ποιότητα των εγχειρημάτων  και η τρίτη αναλύει 
ορισμένα στοιχεία του επιχειρηματικού περιβάλλοντος όπως οι απαραίτητες υποδομές.

Στη συνέχεια διερευνάται, με στοιχεία μελετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση δυο εργαλείων για 
την προώθηση της καινοτομίας στις επιχειρήσεις με την συνέργεια ενεργητικών δημόσιων πολιτικών: 
οι κρατικές προμήθειες και οι καθοδηγητικές (πρωταγωνιστικές) αγορές. Με αυτά τα στοιχεία 
συμπληρώνεται η εικόνα για τον επιχειρηματικό περιβάλλον και τα κίνητρα που αυτό παρέχει για 
καινοτομία. 

4.1 Επιχειρηματική συμπεριφορά
Η επιχειρηματική συμπεριφορά είναι το σύνολο εκείνων των αποφάσεων  που λαμβάνουν ή αποφεύ-
γουν να λάβουν, ενσυνείδητα ή αυθόρμητα, οι επιχειρηματίες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων και 
επηρεάζουν την πορεία της επιχείρησης άμεσα ή έμμεσα. Η επιχειρηματικότητα αποτελεί μια έκφραση 
της επιχειρηματικής συμπεριφοράς και αναφέρεται στην εκδήλωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
με επενδυτικές και οργανωτικές αποφάσεις.

Όλες οι κατηγορίες επιχειρηματικότητας  βελτιώνονται στην Ελλάδα κατά την πενταετία 2004-
2008 (διάγραμμα 4.1). Ιδιαίτερα “άστατος” είναι ο δείκτης της νέας επιχειρηματικότητας, αν και η 
συνολική επιχειρηματικότητα παρουσιάζει συνεχή αύξηση. Η παρατήρηση αυτή φαίνεται κατ’ αρχήν 
ότι βρίσκεται στον αντίποδα της γενικώς επικρατούσας αντίληψης για μειωμένο κοινωνικό κύρος 
της επιχειρηματικότητας και προσανατολισμό των νέων στην επαγγελματική αποκατάσταση στο 
Δημόσιο, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική εξέλιξη, τις δυνατότητες αξιοποίησης της 
νέας τεχνολογίας και τη διάδοση των καινοτομιών. Τα συγκριτικά στοιχεία των ευρωπαϊκών χωρών 
δείχνουν επίσης ότι η Ελλάδα εμφανίζει τους υψηλότερους δείκτες επιχειρηματικότητας όλων των 
κατηγοριών, τόσο στην ομάδα των χωρών που είναι ενταγμένη όσο και προς εκείνες τις χώρες προς 
τις οποίες θα ήθελε να είναι περισσότερο ανταγωνιστική (διάγραμμα 4.2). Η πραγματική κατάσταση 
θα διερευνηθεί στη συνέχεια, για να φανούν τα ουσιαστικά εμπόδια που αναιρούν τα διατιθέμενα 
πλεονεκτήματα.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
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13  Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4α
14 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4β
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Όσον αφορά στο μέγεθος των επίδοξων εγχειρημάτων, κρινόμενο από το ύψος της αντίστοιχης 
επένδυσης, το 1/3 περίπου των εγχειρημάτων αυτών κυμαίνεται στα 25.000€ ως 50.000€, με μέσο 
ύψος τα 43.300€, από τα οποία η ίδια συμμετοχή - δηλαδή η επένδυση στο εγχείρημα από τον ίδιο τον 
επιχειρηματία -  είναι στο 54% (πίνακας 4.1). Τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά σχέδια που υπερβαίνουν 
τα 150.000 € αποτελούν το 16% του συνόλου και το μέσο ύψος τους δεν υπερβαίνει τα 416.000 €, με 
ίδια συμμετοχή 23,5%.  Τα στοιχεία αυτά δείχνουν  ότι η μεσαία και πολύ μικρή επένδυση κυριαρχεί 
στο παραγωγικό τοπίο.

Πίνακας 4.1 Κατανομή επίδοξων εγχειρημάτων σε επενδυτικά κλιμάκια το 2008 στην Ελλάδα

Πηγή :  ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM

Κλιμάκιο επένδυσης (σε €) Κατανομή εγχειρημάτων (%) Μέσος όρος σε € Ποσοστό ίδιας συμμετοχής (%)

<25.000 26,9 15.941 68,3

25.001 – 50.000 30,7 43.333 54,2

50.001 – 100.000 14,8 82.692 40,3

100.001 – 150.000 11,3 144.500 33,8

>150.000 16,3 415.790 23,5

Διερευνώντας τα επιμέρους χαρακτηριστικά της ελληνικής επιχειρηματικότητας, βρίσκουμε ότι οι  
Έλληνες σε ποσοστό 60%  δείχνουν προτίμηση στην αυτοαπασχόληση  ποσοστό πολύ μεγαλύτερο  
από το 45% του κοινοτικού μέσου όρου και από το δείγμα των χωρών της μελέτης υστερεί μόνο σε 
σχέση με το 66% της Κύπρου (πίνακας 4.2). Η προτίμηση αυτή είναι σχεδόν διπλάσια αυτής της Δανίας 
και κατά 20% υψηλότερη της  Πορτογαλίας. Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να αντιφάσκουν με ορισμένα 
από τα στοιχεία που μετρούν τις επιχειρηματικές τάσεις και αντιλήψεις και να συνάδουν με άλλα 
(πίνακας 4.3)15 . Για παράδειγμα, οι “αντιλαμβανόμενες ευκαιρίες” για την ανάληψη επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας στην Ελλάδα είναι αρκετά χαμηλότερες από εκείνες των ηγετικών χωρών του δείκτη 
καινοτομίας, όπως και το κοινωνικό κύρος των επιτυχημένων επιχειρηματιών, ενώ ο φόβος της 
αποτυχίας ως παράγοντας αποθάρρυνσης, είναι πολύ υψηλότερος στην Ελλάδα και την Ισπανία απ’ ότι 
στις αναπτυγμένες χώρες του ευρωπαϊκού βορρά. Αντίθετα όμως, οι Έλληνες  εμφανίζονται να έχουν 
πολύ μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις επιχειρηματικές τους ικανότητες απ’ ότι όλοι οι άλλοι ευρωπαίοι, 
θεωρούν την επιχειρηματικότητα ως καλή ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μεγαλύτερο ποσοστό και 
εκφράζουν επιχειρηματικές προθέσεις σε ποσοστό πενταπλάσιο αυτού της Δανίας και τριπλάσιο της 
Ολλανδίας. 

15    αν και ο πίνακας 4.3 αναφέρεται στην επιχειρηματικότητα, που δεν είναι ταυτόσημο μέγεθος με την αυτοαπασχόληση

Πίνακας 4.2 Επιλογή αυτοαπασχόλησης ή υπαλληλικής απασχόλησης

Χώρα Ποσοστό προτίμησης στην υπαλληλική σχέση Ποσοστό προτίμησης στην αυτοαπασχόληση

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

65
54
50

32
41
43

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

61
55
55
50
29

30
42
41
49
66

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία 
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

62
52
39
37

 32
40
51
60

EΕ-27 49 45

Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010
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Αυτή η συγκρότηση της ελληνικής αντίληψης για την επιχειρηματικότητα προβληματίζει περισ-
σότερο, παρά απαντά στο ζήτημα της ποιότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας (διάγραμμα 4.3). 
Που βασίζεται η σημαντική εμπιστοσύνη των Ελλήνων στις επιχειρηματικές ικανότητές τους, όταν 
απουσιάζει η διορατικότητα για τη διάγνωση ή η επινοητικότητα για τη δημιουργία νέων ευκαιριών 
(φαινόμενο άλλωστε κοινό σε πολλές άλλες χώρες); Από που πηγάζουν ο φόβος αποτυχίας, αλλά και 
οι υψηλές επιχειρηματικές προθέσεις; Θα μπορούσε κανείς να αποδώσει αυτό το πλέγμα στάσεων σε 
ενοχοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, που δεν προσφέρει τις ευκαιρίες ενώ οι επίδοξοι 
επιχειρηματίες έχουν τις απαραίτητες ικανότητες. Το ενοχοποιημένο εχθρικό περιβάλλον είναι 
υπεύθυνο και για τον φόβο αποτυχίας, παρά τις επιχειρηματικές προθέσεις και την αντίληψη για το 
ρόλο της επιχειρηματικότητας στη σταδιοδρομία. Το ερώτημα που τίθεται σ’ αυτό το επίπεδο είναι 
πόσο “αντικειμενική” είναι η αντίληψη για την εχθρικότητα του περιβάλλοντος και πόσο επηρεάζεται 
από άλλες αντιλήψεις για την προσωπικότητα του ίδιου του υποψήφιου επιχειρηματία.

Τα στοιχεία του πίνακα 4.4 μπορεί να φωτίσουν μερικές πτυχές των ερωτημάτων, γιατί σκιαγραφούν 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των αυτοαπασχολουμένων. Το ποσοστό των Ελλήνων που 
προτιμούν την αυτοαπασχόληση για λόγους προσωπικής ανεξαρτησίας και αυτοεκπλήρωσης  
βρίσκεται στο 67,5%, είναι στο ίδιο επίπεδο με εκείνα τη Ελβετίας, της Αυστρίας και της Τσεχίας και 
σημαντικά χαμηλότερο από εκείνα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Οι ίδιες ομάδες χωρών έχουν 
κοινά ποσοστά και στην αντίληψη περί κοινωνικής συνεισφοράς: η αξιοποίηση επιχειρηματικής 

Χώρα Αντιλαμβα-
νόμενες 

ευκαιρίες

Αντιλαμβα-
νόμενες 

ικανότητες

Φόβος 
αποτυχίας

Επιχειρη-
ματικές 
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Η επιχειρη-
ματικότητα 

ως καλή 
ευκαιρία 
σταδιο-
δρομίας

Υψηλό 
κύρος 

των 
επιτυχη-

μένων 
επιχειρη-

ματιών

Έμφαση 
των media 

στην 
επιχειρη-

ματικότητα

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

34
40
35

35
35
49

37
26
29

3
4
7

47
45
66

75
88
84

25
68
57

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία

15
36

37
47

28
29

5
5

46
84

49
67

33
64

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία 
Ελλάδα 

16
26

48
58

45
45

4
15

63
66

55
68

37
32

Πηγή: GEM: Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive report

Πίνακας 4.3 Επιχειρηματικές στάσεις και αντιλήψεις το 2009
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Διάγραμμα 4.3 Επιχειρηματικές ευκαιρίες και ικανότητες



Χώρα Προσωπική 
ανεξαρ-
τησία-

ενδιαφέ-
ροντα 

καθήκοντα- 
αυτο-

εκπλήρωση

Αξιοποίη-
ση 

επιχειρη-
ματικής 

ευκαιρίας

Προοπτι-
κές καλύ-

τερου 
εισοδή-
ματος

Ελευθερία 
επιλογής 
τόπου και 

χρόνου 
εργασίας

Έλλειψη
 ελκυ-

στικών 
ευκαιριών 

υπαλ-
ληλικής 
απασχό-

λησης

Μέλη
οικογέ-
νειας-
φίλοι

 αυτοαπα-
σχολούνται

Ελκυστικό 
οικονο-

μικό
 κλίμα

Αποφυγή
 αβεβαιο-

τήτων 
της 

υπαλ-
ληλικής 
απασχό-

λησης

Κοινωνική 
συνει-                               

    σφορά 

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

53,6
79,8
67,7

7,5
3,8
5,8

10,2
4,2
6,9

38,8
25

31,3

0,8
1,5
3,1

2,7
1,9
1,7

3,1
3,2
1,8

0
2,3
2,1

1,9
2,2
1,1

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

56,8
55,2
69,2
55,7
81,4

16
4,5
8,2
2,3
10

15,1
8,5

14,1
12,1
23,7

23,7
28,9
24,4
47,3
30,8

1,7
1,3
2,2
0,3
1,8

2,8
1,4
2,9
0,8
1,5

3,5
2,6
0,5
0

8,5

3,3
0,7
1,3
0,9
4,5

3,6
0,9
0,6
0,4
3

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία 
Ισπανία 
Πoρτογαλία 
Ελλάδα

68,6
75,5
74,9
67,5

23,8
5,9
20
3,4

29,2
13,5
23,2
21,7

28,2
35,7
22,8
17,6

5,1
2,8
2,5
0,5

3,3
2,7
2

0,6

3,8
5,4
6,2
5,6

6,2
3,5
3

1,3

1
2,2
5,7
1,3

EΕ-27 68 9,2 20,2 34,9 2 2,2 2,7 4,4 2,3
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Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

Σε σχέση με τις χώρες σύγκρισης, η Ελλάδα εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών ανάγκης ως ποσοστό της δραστηριότητας αρχικών σταδίων και ένα από τα μικρότερα 
ποσοστά επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ευκαιρίας (διάγραμμα 4.4). Χρησιμοποιώντας στοιχεία που 
ερευνούν τα κίνητρα έναρξης επιχειρηματικότητας από διαφορετική πηγή (πίνακας 4.6) επιβεβαιώνεται 
η υστέρηση της ποιότητας της ελληνικής επιχειρηματικότητας ως προς τις άλλες χώρες με τις οποίες 

ευκαιρίας, ως κίνητρο επιλογής σταδιοδρομίας στην Ελλάδα, εμφανίζεται ως μια από τις χαμηλότερες, 
ενώ οι προοπτικές καλύτερου εισοδήματος είναι οι υψηλότερες, κοινό χαρακτηριστικό για τους 
μέτριους καινοτόμους. Συνοπτικά, οι Έλληνες, με σχετικά υψηλή ανάγκη αυτοεκπλήρωσης και υψηλή 
αντιλαμβανόμενη ικανότητα, χαμηλή εκτίμηση για τις ευκαιρίες που προσφέρει το περιβάλλον όπως 
επίσης και περιορισμένη ανάγκη για κοινωνική συνεισφορά, επιλέγουν την αυτοαπασχόληση γιατί 
πιστεύουν ότι θα τους αποδώσει υψηλότερο εισόδημα. 

Πίνακας 4.4 Λόγοι προτίμησης προς την αυτοαπασχόληση έναντι της υπαλληλική σχέσης

Πίνακας 4.5 Επιχειρηματική δραστηριότητα το 2009

Χώρα Ποσοστό 
επίδοξων 
επιχειρη-

ματιών

Ποσοστό 
νέων 

ιδιοκτητών 
επιχειρή-

σεων

Επιχειρημα-
τική 

δραστηριό-
τητα αρχικών 
σταδίων (ΤΕΑ)

Εγκατεστη-
μένη 

επιχειρημα-
τική 

δραστηριό-
τητα

Διακοπή 
επιχειρημα-

τικής 
δραστηριό-

τητας

Επιχειρημα-
τικότητα 
ανάγκης 

(ως %ΤΕΑ)

Επιχειρημα-
τικότητα 

ευκαιρίας 
(ως %ΤΕΑ)

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

1,6
2,9
4,3

2
2,3
3,5

3,6
5,2
7,7

4,7
8,5
8,4

1,1
2,1
2,1

7
19
7

56
62
67

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία

2
3,1

1,6
4,1

3,5
7,2

2,5
8,1

1,3
2,5

9
10

55
57

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία 
Ελλάδα 

2,3
4,5

2,8
4,7

5,1
8,8

6,4
15,1

2
2,6

16
26

41
47

Πηγή: GEM: Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive report
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Σημαντικά στοιχεία για το είδος του βασικού κινήτρου της επιχειρηματικής δραστηριότητας έρχεται 
να προσφέρει ο πίνακας 4.5: ο επιχειρηματίας παρακινήθηκε από μια ευκαιρία που διέγνωσε στην 
αγορά ή εξαναγκάσθηκε να ακολουθήσει αυτή τη σταδιοδρομία από έλλειψη άλλων ευκαιριών;  
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Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

Πηγή: GEM: Global Entrepreneurship Monitor 2009 Executive report
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Πίνακας 4.6  Κίνητρο για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας: ευκαιρία ή ανάγκη (απαντούν 
όσοι ξεκίνησαν ή ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα) 

Συνεχίζοντας την αναζήτηση ενδείξεων για τη σχετική ποιότητα της επιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα, βρίσκουμε στο διάγραμμα 4.5 τη διάρθρωση της επιχειρηματικότητας σε διάφορες χώρες 
ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης των επιχειρηματιών στα αρχικά στάδια του εγχειρήματος. Όπως 
η συνολική επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων είναι υψηλότερη στην Ελλάδα απ’ ότι σε κάθε άλλη 
χώρα της ομάδας, έτσι και η επιχειρηματικότητα σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης δείχνει υψηλότερα 
ποσοστά. Όμως είναι οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (λυκείου) που δείχνουν τη 
μεγαλύτερη διαφοροποίηση από τις υπόλοιπες χώρες. Είναι ίσως αυτό το τμήμα του πληθυσμού που 
επηρεάζει εντονότερα και το συνολικό ποσοστό της επιχειρηματικότητας ανάγκης, γιατί σ’ αυτό το 
τμήμα επισημαίνονται και τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας.

γίνεται η σύγκριση: με ποσοστό 50,4% το κίνητρο της ανάγκης είναι το μεγαλύτερο από όλες τις 
άλλες χώρες.  Επειδή η καινοτομία είναι στενά συνδεδεμένη με τη δημιουργία νέων ευκαιριών, οι 
δείκτες αυτοί συμπλέουν με τους δείκτες που δείχνουν την περιορισμένη συμμετοχή νέων προϊόντων 
στην ελληνική καινοτομική δραστηριότητα. Επιπροσθέτως, το γεγονός  ότι η Ελλάδα παρουσιάζει 
μεγαλύτερο ποσοστό διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας (πίνακας 4.5) συμβαδίζει με τα 
βασικά κίνητρα των νέων επιχειρηματιών : η επικράτηση της επιχειρηματικότητας ανάγκης οδηγεί πιο 
συχνά σε αποτυχία του εγχειρήματος απ’ ότι η επιχειρηματικότητα που ξεκινάει από μια διαπιστωμένη 
ευκαιρία στην αγορά.

Χώρα Ευκαιρία Ανάγκη Και τα δυο

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

81,1
70,5
65,3

11,5
12,5
23,9

6
4,1
5,8

Επόμενοι καινοτόμοι Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

72,3
78,2
54,7
56,8
41,7

14,4
15

33,6
35,4
42,5

8,3
4,1
4,7
5,7

11,1

Μέτριοι καινοτόμοι Τσεχία 
Ισπανία 
Πoρτογαλία 
Ελλάδα

50,4
46,5
49,8
38,6

25,8
41,6
19,8
50,4

13,3
9,9

24,5
7,3

EΕ-27 55,2 11,5 10,6

60
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Πηγή: ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης. Η έρευνα του GEM 2008-2009, Nοεμ. 2009
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Διάγραμμα 4.6  Συμβολή των επιχειρηματιών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς 
όφελος του κοινωνικού συνόλου17

4.2 Ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρημάτων
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος που αντιλαμβάνεται το ρόλο των επιχειρηματιών το 
κοινωνικό σύνολο. Η κοινωνική αντίληψη για την συνεισφορά των επιχειρηματιών στην οικονομική 
ανάπτυξη συμπληρώνεται από τον διάγραμμα 4.6, όπου φαίνεται ότι οι Έλληνες αναγνωρίζουν τη 
συμβολή των επιχειρηματιών στη δημιουργία νέων προϊόντων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου 
σε ποσοστό λίγο μικρότερο από τον μέσο κοινοτικό όρο (συμφωνούντες και έντονα συμφωνούντες), 
αλλά πολύ μικρότερο εκείνου των ηγετικών χωρών της καινοτομίας. Το ελληνικό χαρακτηριστικό σ’ 
αυτό τον δείκτη είναι ότι το ποσοστό των έντονα διαφωνούντων με τη συνεισφορά των επιχειρηματιών 
είναι υπερδιπλάσιο του μέσου κοινοτικού όρου, εξαπλάσιο αυτού της Πορτογαλίας και υψηλότερο 
από κάθε άλλη χώρα, ένδειξη της ύπαρξης μιας μειοψηφίας που διαφοροποιείται εμφατικά ως προς 
την αντίληψη του ρόλου των επιχειρηματιών στην καινοτομία και μέσω αυτής στην ανάπτυξη.

16  Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4γ
17 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4δ

Διάγραμμα 4.5  Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ως προς το 
εκπαιδευτικό επίπεδο16

Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010
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Διάγραμμα 4.7
  Ποσοστό νέων και επίδοξων επιχειρηματικών 
εγχειρημάτων που παρέχει προϊόντα-υπηρεσίες 
που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από 
όλους, μερικούς ή κανέναν από τους δυνητικούς 
πελάτες 200819

Από την άλλη πλευρά, το διάγραμμα 4.9 αναδεικνύει μια από τις βασικές αδυναμίες του ελληνικού 
παραγωγικού συστήματος: 58% των επιχειρήσεων επικεντρώνεται σε παραγωγή που απευθύνεται 
κατά κύριο λόγο στον τελικό καταναλωτή όταν ο αντίστοιχος Ευρωπαϊκός μέσος όρος κυμαίνεται 
στο 37%. Τα ενδιάμεσα στάδια παραγωγής όπως υπηρεσίες προς άλλες επιχειρήσεις που απαιτούν 
μεγαλύτερη εξειδίκευση και ευρύτερη γνώση του διεθνούς ανταγωνισμού καλύπτουν περιορισμένο 
φάσμα δραστηριοτήτων σε σύγκριση με τις άλλες χώρες του πίνακα. Η διάρθρωση αυτή περιορίζει την 
έκταση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας και τη δυνατότητα αξιοποίησης καινοτομιών με σημαντικό 
τεχνολογικό περιεχόμενο τονίζοντας έτσι την ρηχότητα της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα. Εντυπωσιακή είναι επίσης η ιδιαίτερα περιορισμένη επιχειρηματικότητα αρχικών 
σταδίων στον πρωτογενή τομέα, όταν είναι γνωστή η συμμετοχή του τομέα αυτού στο ΑΕΠ, σε σχέση 
με εκείνη της Φιλανδίας ή της Δανίας.

Οι αντιφάσεις των στατιστικών στοιχείων, φαινομενικά τουλάχιστον ,συνεχίζονται με την αντίληψη περί 
της καινοτομίας των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται από τα νέα και επίδοξα επιχειρηματικά 
εγχειρήματα. Παρόλο που ένα σημαντικό μέρος των νέων επιχειρηματιών προέρχεται από τις 
“κατώτερες βαθμίδες” του εκπαιδευτικού συστήματος, ένα 25,9% πιστεύει ότι θα παρέχει  προϊόντα/
υπηρεσίες που θα θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από όλους ή μερικούς από τους πελάτες. Με 
βάση αυτόν το δείκτη η Ελλάδα δεν υστερεί από τις υπόλοιπες χώρες. Αντίθετα, τα νέα επιχειρηματικά 
εγχειρήματα στην Ελλάδα εμφανίζονται να υστερούν σε καινοτομία για το σύνολο των πελατών μόνον 
εκείνων της Δανίας (διάγραμμα 4.7). Θα μπορούσαν να δοθούν διάφορες  ερμηνείες του φαινομένου. 
Μια ερμηνεία είναι ότι οι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι όντως προσφέρουν καινούργια και καινοτόμα 
προϊόντα και υπηρεσίες στους δυνητικούς τους πελάτες. Μια άλλη επεξήγηση μπορεί να έγκειται 
στο γεγονός ότι το ποσοστό των εγχειρημάτων που χρησιμοποιούν εντελώς νέες τεχνολογίες είναι 
εξαιρετικά υψηλότερο στην Ελλάδα απ’ ότι στις υπόλοιπες χώρες, και αυτό μπορεί να θεωρείται ότι 
οδηγεί και σε πρωτοποριακά προϊόντα και υπηρεσίες (διάγραμμα 4.8)18. 

Διάγραμμα 4.8  
Ποσοστό νέων και επίδοξων επιχειρηματικών 
εγχειρημάτων που  χρησιμοποιεί νέες 
τεχνολογίες-διαδικασίες, 200820

18  Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη και στο GEM συνολικά, γεγονός που επίσης θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με 
επιφύλαξη. Ωστόσο πρόκειται για ένα εύρημα το οποίο συμβαδίζει με τη συνολική βελτίωση των ποιοτικών δεικτών 

19 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ε
20 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4στ
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Διάγραμμα  4.10 Εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων το 200823

Η εικόνα αυτή του παραγωγικού συστήματος αντανακλάται και στις εξαγωγικές επιδόσεις της χώρας. 
Mόνο το 0,1% του πληθυσμού των επιχειρήσεων έχει πωλήσεις  πάνω από το 50% στο εξωτερικό η 
μικρότερη επίδοση από όλες τις άλλες χώρες. Στις επιχειρήσεις που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 
(ΤΕΑ22) η εξαγωγική επίδοση είναι ακόμη χειρότερη συγκριτικά με αυτή των υπολοίπων χωρών.  Από 
τις επιχειρήσεις αυτές το 42% δεν εξάγει καθόλου, ενώ οι σχεδόν μισές έχουν 1 ως 25% των πελατών 
τους στο εξωτερικό (διάγραμμα 4.10). Αυτή η παρατήρηση οδηγεί σε πρόσθετα ερωτήματα για τον 
ακριβή εντοπισμό του επιχειρηματικού εκείνου πληθυσμού που στηρίζει την καινοτομία στην Ελλάδα.

21 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ζ
22Total Early Stage Entrepreneurial  Activity (TEA)
23 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακας 4η

Διάγραμμα  4.9  Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην 
Ευρώπη κατά τομέα το 200821
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Διάγραμμα 4.11  Συμβολή του σχολείου στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και επιχειρηματική στάση: 
ποσοστό συμφωνούντων με τη θετική συμβολή 24

Απαιτείται περισσότερη διερεύνηση της σχέσης επιχειρηματικότητας - καινοτομίας και κατάρτιση νέων 
δεικτών για τη διασφάλιση κοινών μέτρων σύγκρισης μεταξύ των χωρών και των επιχειρηματικών 
κοινοτήτων ώστε να  μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα για το είδος των καινοτομιών 
στο οποίο αναφέρονται οι συμμετέχοντες στις μελέτες και αναλύσεις.

4.3 Επιχειρηματικό περιβάλλον 
Ως επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζονται συνήθως οι υλικές υποδομές (συγκοινωνιακές, 
ενεργειακές, τηλεπικοινωνιακές).  Η ενότητα αυτή επικεντρώνεται  περισσότερο  στις άυλες υποδομές 
(συστήματα εκπαίδευσης και υγείας, κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες αναψυχής), που έχουν 
πλέον αναδειχθεί από τη διεθνή βιβλιογραφία ως οι πλέον σημαντικές για την σύγχρονη οικονομία και 
κυρίως για την ανάπτυξη της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης. Το διάγραμμα 4.11 συνδέει 
την εκπαίδευση με την επιχειρηματικότητα αναδεικνύοντας έναν υφέρποντα διχασμό απόψεων, αφού 
στην Ελλάδα το ποσοστό των “έντονα συμφωνούντων” σχετικά με τον θετικό ρόλο της εκπαίδευσης 
στην ανάπτυξη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας είναι αναλογικά υψηλότερο από τον κοινοτικό 
μέσον όρο και από αυτό των περισσότερων άλλων χωρών, ενώ ταυτόχρονα το ποσοστό των έντονα 
διαφωνούντων είναι το υψηλότερο όλων. Αν αθροίσει κανείς τα ποσοστά των απλώς  “συμφωνούντων” 
και “διαφωνούντων” διαπιστώνει ότι η Ελλάδα έχει το μικρότερο ποσοστό μετριοπαθών πολιτών που 
συμμετέχουν στις συνεντεύξεις του Eurobarometer. 

24 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4θ
25 Βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ι

Η πολωτική αυτή τοποθέτηση απέναντι στα ερωτήματα του Eurobarometer εντοπίζεται και σε άλλα 
σημεία της έρευνας, που αναφέρονται στα εμπόδια στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Οι “έντονες” απόψεις αθροιζόμενες δίνουν μεγαλύτερα ποσοστά για την Ελλάδα απ’ ότι για τις άλλες 
χώρες. Από την άλλη πλευρά, η έλλειψη οικονομικής υποστήριξης προς τους νέους επιχειρηματίες  
αποτελεί εμπόδιο για το 90% των Ελλήνων, έναντι 68% των Δανών και 56% των Φινλανδών, 82% των 
Πορτογάλων και 89% των Ισπανών. Οι περίπλοκες διοικητικές διαδικασίες αποτελούν εμπόδιο για το 
82% των Ελλήνων, 73% των Δανών, 64% των Φινλανδών, 74% των Πορτογάλων και 68% των Ισπανών. 
Αντίστοιχα, η δύσκολη πρόσβαση στις πληροφορίες για το ξεκίνημα μιας επιχείρησης είναι εμπόδιο 
για το 73% των Ελλήνων, το 32% των Δανών, το 37% των Φινλανδών, το 66% των Πορτογάλων και 
το 64% των Ισπανών25. Οι τοποθετήσεις αυτές συνάδουν και με την άποψη που προβάλλουν τα 
προηγούμενα  διαγράμματα για την ενοχοποίηση του περιβάλλοντος όταν αναλύονται τα προβλήματα 
των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας. Το διάγραμμα 4.12 δείχνει ανάγλυφα πως τα ποσοστά 
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Πίνακας 4.7  Λόγοι μη εφικτότητας (όχι πολύ εφικτό και ανέφικτο) της αυτοαπασχόλησης τα επόμενα 5 
έτη

Στον πίνακα 4.7, η έρευνα Eurobarometer κατέγραψε τις απόψεις των ερωτούμενων για τα εμπόδια 
που εμφανίζονται στην αυτοαπασχόληση. Θα μπορούσαν αυτά να συμπίπτουν ή να συγκλίνουν με 
αυτά της επιχειρηματικότητας. Δυστυχώς, στον πίνακα αυτό, οι αναφερόμενοι λόγοι αθροίζουν στις 
περισσότερες χώρες ποσοστό μικρότερο του 50% το δε υπόλοιπο καταχωρείται ως “άλλοι λόγοι” ή 
“δεν γνωρίζω-δεν απαντώ”. Με αυτό το δεδομένο, η έλλειψη χρηματοδότησης και η γραφειοκρατία 
αποτελούν μικρότερα εμπόδια απ’ ότι για το μέσο ευρωπαίο. Αλλά και η έλλειψη επιχειρηματικών 
ιδεών καθώς και δεξιοτήτων δεν αναγνωρίζονται ως σημαντικά προβλήματα για την έναρξη 
σταδιοδρομίας με αυτοαπασχόληση τα επόμενα πέντε έτη. Ομοίως ούτε η οικογενειακή κατάσταση 
φαίνεται να προβληματίζει ιδιαίτερα όσους κλίνουν προς την αυταπασχόληση. Το σημαντικότερο 
εμπόδιο από τα αναφερόμενα μοιάζει να είναι το αρνητικό οικονομικό κλίμα, το οποίο μας επαναφέρει 
στην ενοχοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Διάγραμμα 4.12 Εμπόδια στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι “άλλοι λόγοι” συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των απαντήσεων σε πολλές χώρες                                                                                                                                
Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

αναγνώρισης των συγκεκριμένων εμποδίων αυξάνουν όταν περνάμε από τις χώρες ηγέτες της 
καινοτομίας στους μέτριους καινοτόμους, γεγονός που συνδέει τα φαινόμενα της επιχειρηματικότητας 
και της καινοτομίας άμεσα.

Χώρα Έλλειψη 
επιχειρημα-
τικής ιδέας-

ευκαιρίας

Έλλειψη 
χρηματο-
δότησης

Έλλειψη 
δεξιοτήτων

Γραφειο-
κρατία-

διοικητικές 
δυσκολίες

Κίνδυνος 
αποτυχίας 

και σοβαρές 
κοινωνικές 
και νομικές 
επιπτώσεις

Δύσκολη 
συνύπαρξη 

με την 
οικογενειακή 

κατάσταση

Αρνητικό 
οικονομικό       
κλίμα για 

επιχειρημα-
τικό 

ξεκίνημα

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

11,5
5,1
8,6

12,6
4,3

15,3

6,5
9,2
9

0,2
0

1,8

1
3,5
6,8

4,6
3,4
6,8

4,5
6,4
2,9

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

4,4
4,1
9,9
3,8
5,7

10,1
5,7

20,2
14,7
18,6

4,1
3,9
3,5
9,5
6,6

2
1

2,8
0,4
0,2

9,5
3,6
3,8
1,5

10,6

7,1
4,7
6,7
9,9
8,6

20,1
4,2
5,8

11,6
27,9

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία 
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

19,8
6,3

11,3
1,2

26,3
28,6
31,6
15,6

15,7
5,1
4,9
1,5

7,9
5,7
2,3
0,8

13,6
8,3
6,7
5,9

7,3
8,9
4,7
6,5

14,5
22,8
24,3
17,2

EΕ-27 8 23,6 7,4 3,5 6,4 7,7 11,6

Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010
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Πηγή: Innobarometer 2009

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Πίνακας 4.8  Συμμετοχή των επιχειρήσεων στις κρατικές προμήθειες (αγορά προϊόντων, υπηρεσιών, 
δημόσιων έργων από το Δημόσιο και δημόσιους οργανισμούς)

Από τα ανωτέρω μπορεί να επιβεβαιώσει κανείς τη διαδεδομένη άποψη ότι η τάση των Ελλήνων προς τη 
ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών είναι σχετικά υψηλή, αλλά επικρατεί η επιχειρηματικότητα 
ανάγκης σε σχέση με την επιχειρηματικότητα ευκαιριών, με τεχνολογικό περιεχόμενο που περιορίζεται 
στις μεθόδους παραγωγής αλλά όχι αναγκαστικά και στα παραγόμενα προϊόντα - υπηρεσίες. Η 
διαπίστωση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα στο κάτω μέρος της κλίμακας των οικονομιών που βασίζονται 
στην καινοτομία.

4.4 Κρατικές προμήθειες
Με τον όρο “κρατικές προμήθειες” εννοούμε τις αγορές στις οποίες προβαίνει ο κεντρικός κρατικός 
μηχανισμός και οι αποκεντρωμένες μονάδες του (περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, δημόσιοι 
οργανισμοί) για την κάλυψη των αναγκών τους σε εξοπλισμούς, προϊόντα και υπηρεσίες. Πολλές χώρες 
με αναπτυγμένη οικονομία έχουν χρησιμοποιήσει ή και χρησιμοποιούν το μηχανισμό των κρατικών 
προμηθειών για την ενδογενή ανάπτυξη τεχνολογίας. Οι δημόσιες αγορές (markets) αξιοποιούνται 
για την ανάπτυξη, δοκιμαστική εφαρμογή και επίδειξη των νέων τεχνολογιών, που έχουν στη συνέχεια  
μεγάλες πιθανότητες να διαδοθούν στην υπόλοιπη οικονομία. Είναι γνωστά τα παραδείγματα, κυρίως 
των μεγάλων χωρών, όπου ο στρατιωτικός τομέας χρησιμοποιείται συστηματικά για την ανάπτυξη 
νέας τεχνολογίας με διπλή χρήση (dual use). Σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Μ. Βρετανία το μισό περίπου 
της κρατικής δαπάνης για έρευνα αφορά στον αμυντικό τομέα και κατευθύνεται στην ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών, από τις οποίες, με χρονική υστέρηση, ωφελείται και ο πολιτικός τομέας.

Στην Ελλάδα, οι κυβερνήσεις έχουν επικριθεί για την αδυναμία τους να οργανώσουν τις κρατικές 
προμήθειες με τρόπο που να συμβάλλουν στην ανάπτυξη τεχνολογίας και την εισαγωγή καινοτομιών 
στην οικονομία. Μια χώρα της οποίας τεράστιο ποσοστό του ΑΕΠ δαπανάται για στρατιωτικές 
προμήθειες δαπανά ελάχιστο ποσοστό για την ανάπτυξη αμυντικών συστημάτων. Η επικρατούσα 
αντίληψη είναι ότι η αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να προγραμματίσει σε μακροχρόνιο 
ορίζοντα τις ανάγκες του σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες δυσκολεύει την οργάνωση της έρευνας και 
της τεχνολογικής ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση των δημόσιων αγορών. Καθώς οι ανάγκες του 
Δημοσίου εκφράζονται άμεσα, σε προδιαγραφές τελικού προϊόντος που συχνά αντιγράφονται από 
τα ενημερωτικά έντυπα των διεθνών προμηθευτών, το κύριο ή και μοναδικό κριτήριο επιλογής είναι 
η τιμής πώλησης. Οι πίνακες του Ιnnobarometer επεξηγούν εν μέρει αυτό το ζήτημα, αν και με όχι 
ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικό τρόπο.

Χώρα

Χώρα

Κέρδισε μια τουλάχιστον 
σύμβαση κρατικής προμήθειας

Υπέβαλε τουλάχιστον μια 
προσφορά, αλλά χωρίς 

επιτυχία

Διερεύνησε τις ευκαιρίες να 
πωλήσει στο Δημόσιο, αλλά δεν 

υπέβαλε προσφορά

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

36,5
44,8
29,9

5,4
5

1,8

7
4,7

10,3

Επόμενοι καινοτόμοι Βέλγιο 
Ολλανδία 
Αυστρία 
Ιρλανδία
Κύπρος

20,3
22,4
27,2
33,8
29,2

10,1
7,1
7,1
9,1
9,6

2,1
2,5
4

4,7
5,1

Μέτριοι καινοτόμοι Τσεχία 
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

36,3
22,9
25,1
28,6

8,6
3,1
2,8
7,8

3,2
2,3
5,7
2,9

EΕ-27 27,1 5,8 3,1

Από το 2006, 
ποσοστό 
επιχειρήσεων που:
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Πηγή: Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

26 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ια

Διάγραμμα 4.13 Παράγοντες επιτυχίας των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή στις κρατικές προμήθειες26

Οι ελληνικές επιχειρήσεις κινούνται κοντά στους μέσους κοινοτικούς όρους ως προς τη συμμετοχή 
τους στις διαδικασίες των κρατικών προμηθειών, αλλά βρίσκονται σχετικά πίσω από τη Δανία, τη 
Φινλανδία και την Ιρλανδία, ως προς την ενεργό συμμετοχή στην προμήθεια προϊόντων και υπηρεσιών 
(πίνακας 4.8). Αναλύοντας τους παράγοντες επιτυχίας των επιχειρήσεων στις κρατικές προμήθειες 
(διάγραμμα 4.13) φαίνεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θεωρούν σε ποσοστό 37% ότι το χαμηλό 
κόστος είναι το κύριο κριτήριο επιλογής. Το ποσοστό είναι αρκετά υψηλότερο από αυτό της Δανίας 
και της Ελβετίας ή του Βελγίου και της Ολλανδίας, αλλά όχι και της Φινλανδίας. Το ενδιαφέρον είναι ότι 
10% των ελληνικών επιχειρήσεων του δείγματος δηλώνουν ότι η καινοτομία είναι πιο σημαντική από 
το χαμηλό κόστος, ποσοστό που υπερτερεί εκείνων των ηγετικών χωρών και συγκρίνεται με αυτά της 
Ισπανίας και της Τσεχίας. Έχουμε μάλλον να κάνουμε με διαφορετικές αντιλήψεις των απαντούντων 
στα ερωτηματολόγια για το περιεχόμενο της καινοτομίας, και ειδικότερα με το τεχνολογικό τους 
περιεχόμενο. Είναι σίγουρο ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης για να διαχωριστούν οι 
παράγοντες αντιλήψεων από τις “αντικειμενικές” παραμέτρους.

Τα διαγράμματα 4.14α-β-γ είναι χαρακτηριστικά των αντιλήψεων που επικρατούν στις επιχειρήσεις. 
Από τις επιχειρήσεις που διερεύνησαν τις ευκαιρίες πώλησης υπηρεσιών μέσω των κρατικών 
προμηθειών καμία ελληνική δεν θεωρεί ότι δημιουργούνται ευκαιρίες προώθησης καινοτομιών, ενώ 
μια στις δυο φινλανδικές επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, και μια στις τέσσερεις ευρωπαϊκές, δίνει 
θετική απάντηση (διάγραμμα 4.14α). Μεταξύ των ελληνικών επιχειρήσεων που υπέβαλαν προσφορές 
σε διαγωνισμούς προμηθειών το ποσοστό των επιχειρήσεων που θεωρεί ότι δημιουργούνται 
ευκαιρίες για καινοτομίες αυξάνεται στο 6%, όσο και το ποσοστό των φινλανδικών επιχειρήσεων, όταν 
ο μέσος κοινοτικός όρος είναι 20% (διάγραμμα 4.14β). Το ποσοστό των θετικών απαντήσεων στη 
συμβολή των κρατικών προμηθειών στην καινοτομία αυξάνει στο 22% για τις ελληνικές επιχειρήσεις 
του δείγματος που πήραν σύμβαση κρατικής προμήθειας, όταν για τις ευρωπαϊκές είναι 30% και τις 
ηγετικές χώρες κυμαίνεται από 42% ως 52% (διάγραμμα 4.14γ). 
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Πηγή: Innobarometer 2009

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

27  Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ιβ
28 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ιγ
29  Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακα 4ιδ

Διάγραμμα 4.14β  
Επιχειρήσεις που υπέβαλαν προσφορές σε προκηρύξεις κρατικών προμηθειών από το 2006: στις 
προσφορές που υποβάλατε σε προ-κηρύξεις κρατικών προμηθειών από το 2006 είχατε τουλάχιστον μια 
φορά τη δυνατότητα να πωλήσετε μια καινοτομία;28

Διάγραμμα 4.14γ
  Επιχειρήσεις που κέρδισαν μια τουλάχιστον σύμβαση κρατικής προμήθειας: μια τουλάχιστον από τις 
συμβάσεις που είχε η επιχείρηση από το 2006 έδωσε τη δυνατότητα πώλησης μια καινοτομίας;29
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Πηγή: Innobarometer 2009

Πηγή: Innobarometer 2009

Διάγραμμα 4.14α
  Επιχειρήσεις που διερεύνησαν τις ευκαιρίες πώλησης νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών στις κρατικές 
προμήθειες: Οι κρατικές προμήθειες από το 2006 δημιουργούν ευκαιρίες πώλησης νέων ή βελτιωμένων 
υπηρεσιών για την επιχείρηση;27
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30 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/policy/lead-market-initiative/#h2-what-is-a-lead-market?
31Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 4, Πίνακας 4.ιε

4.5 Καθοδηγητικές-πρωταγωνιστικές αγορές (lead markets)
Η καθοδηγητική ή πρωταγωνιστική αγορά είναι η αγορά ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε δεδομένη 
γεωγραφική περιφέρεια, όπου ξεκίνησε η διαδικασία διάχυσης μια διεθνώς επιτυχούς καινοτομίας 
και επιβιώνει μέσω ενός ευρέως φάσματος υποστηρικτικών υπηρεσιών30. Η καθοδηγητική αγορά 
δεν εντοπίζεται αναγκαστικά στη χώρα ή την οικονομία όπου πρώτα εμφανίστηκε (αναπτύχθηκε ή 
χρησιμοποιήθηκε) η καινοτομία, αλλά διαθέτει μηχανισμούς “μετάφρασης” των νέων ιδεών σε νέα 
προϊόντα και υπηρεσίες. Οι καθοδηγητικές αγορές είναι έντονα καινοτόμες, παρέχουν απαντήσεις σε 
ευρύτερες στρατηγικές, κοινωνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, διαθέτουν ισχυρή 
τεχνολογική και βιομηχανική βάση και ευνοϊκό περιβάλλον που υποστηρίζεται από κρατικά μέτρα.

Ο εντοπισμός των αγορών που μπορεί να πρωταγωνιστήσουν ή να καθοδηγήσουν την ανάπτυξη 
και η αξιοποίησή τους από τις κυβερνήσεις για την προώθηση της καινοτομίας αποτελεί σημαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο, που αξιοποιείται ήδη σε Κοινοτικό επίπεδο αλλά παραμένει άγνωστο στην 
Ελλάδα. Η εξοικείωση των Ελλήνων με το αντικείμενο χρειάζεται προώθηση.

Ο εντοπισμός των αγορών που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες απαιτήσεις για αποτελεσματικότερα 
προϊόντα ή υπηρεσίες είναι κρίσιμος τόσο για τις επιχειρήσεις που προσπαθούν να προωθήσουν τις 
καινοτομίες τους, όσο και για τις κυβερνήσεις των περιοχών όπου εντοπίζονται αυτές οι αγορές. Όπως 
φαίνεται από το διάγραμμα 4.15, οι ελληνικές επιχειρήσεις είναι αυτές που “εμπιστεύονται” λιγότερο 
από τις επιχειρήσεις κάθε άλλης χώρας την εσωτερική ελληνική αγορά για την προώθηση νέων 
προϊόντων και υπηρεσιών. Αντίθετα, οι ελληνικές επιχειρήσεις εντοπίζουν τις απαιτητικές αγορές 
τους στις ευρωπαϊκές χώρες, και αυτό σημαίνει μεγαλύτερα έξοδα και ανάγκες για πληροφορίες 
και στοιχεία. Οι ελληνικές επιχειρήσεις του δείγματος βρίσκονται στον αντίποδα των ελβετικών ενώ 
απέχουν αρκετά από το κοινοτικό μέσο όρο. Αυτή η διαπίστωση αποτελεί ένα ακόμη “ενοχοποιητικό 
στοιχείο” για τον αρνητικό ρόλο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην καινοτομία.
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Προκύπτει επομένως ότι όσο περισσότερο συμμετέχει η επιχείρηση στη διαδικασία των κρατικών 
προμηθειών τόσο αυξάνεται και η σημασία που προσδίδει η επιχείρηση στο ρόλο της καινοτομίας. Η 
διάγνωση αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τις μη καινοτόμες επιχειρήσεις που προσπαθούν να 
κερδίσουν συμβάσεις από τους διαγωνισμούς των κρατικών προμηθειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η αντίληψη ότι μόνον το χαμηλό κόστος “μετράει” χρειάζεται να αναθεωρηθεί 
και να αναλύονται με περισσότερη προσοχή οι απαιτήσεις κάθε διαγωνισμού, ώστε να εντοπίζονται 
τα στοιχεία που καθιστούν τις προσφορές περισσότερο ανταγωνιστικές. Παράλληλα, από την 
πλευρά του Δημοσίου χρειάζεται να γίνουν πιο ορατά και προσβάσιμα από τις λιγότερο ευνοημένες 
επιχειρήσεις τα καινοτόμα στοιχεία των διαγωνισμών, και γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη επιμόρφωση 
των υπαλλήλων που ασχολούνται με την κατάρτιση και τη δημοσιοποίηση των προδιαγραφών των 
διαγωνισμών.

Διάγραμμα 4.15  Εντοπισμός των καθοδηγητικών αγορών των επιχειρήσεων: που βρίσκονται οι πιο 
απαιτητικοί  πελάτες;31 

Πηγή: Innobarometer 2009



4.6 Συμπεράσματα
Η Ελλάδα παρουσιάζει υψηλούς δείκτες επιχειρηματικότητας σε όλες τις κατηγορίες, που αυξάνουν 
διαχρονικά. Ωστόσο, η φυσιογνωμία της ελληνικής επιχειρηματικότητας καθορίζεται από την 
έλλειψη άλλων δυνατοτήτων επιχειρηματικότητας. Η επιχειρηματικότητα ανάγκης, συνδέεται με τα 
υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οδηγεί σε 
μεγαλύτερα ποσοστά αποτυχίας των εγχειρημάτων, ενώ περιορίζεται σε χαμηλά επενδυτικά επίπεδα. 
Αντίθετα, η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, που συνδέεται με τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση 
κενών στην αγορά, ειδίκευση σε προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε άλλες επιχειρήσεις 
και αναβάθμιση της αλυσίδας προστιθέμενης αξίας, υστερεί σημαντικά του κοινοτικού μέσου όρου. 
Η χαμηλή επένδυση στην εκμετάλλευση της νέας γνώσης και η προτίμηση σε καινοτομίες οργάνωσης 
και μάρκετινγκ μπορεί να συνδεθεί άμεσα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ενδεχομένως στα ίδια 
χαρακτηριστικά να οφείλεται και η πολωτική αντίληψη που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία για τη 
συμβολή των επιχειρηματιών στην κοινωνική ανάπτυξη.

Οι Έλληνες, εν δυνάμει και εγκατεστημένοι, επιχειρηματίες δηλώνουν σημαντική εμπιστοσύνη 
στις επιχειρηματικές ικανότητές τους και θεωρούν, σε σημαντικό ποσοστό, την επιχειρηματική 
δράση ως καλή ευκαιρία για σταδιοδρομία, σε σχέση με τη σταδιοδρομία στο Δημόσιο. Το βασικό 
κίνητρο φαίνεται ότι είναι η προσδοκία για υψηλότερο εισόδημα και σε μικρότερο βαθμό η επιθυμία 
αυτοεκπλήρωσης ή κοινωνικής προσφοράς. Ενοχοποιούν έντονα το επιχειρηματικό περιβάλλον για τα 
εμπόδια που συναντά η επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν αναγνωρίζουν αδυναμίες και ελλείψεις 
της δικής τους συγκρότησης στο βαθμό που το κάνουν οι επιχειρηματίες σε άλλες χώρες, ώστε να τις 
αντιμετωπίσουν με κατάλληλη κατάρτιση ή άλλα μέτρα. Δηλώνουν ότι προωθούν νέα προϊόντα και 
αξιοποιούν νέες τεχνολογίες σε σημαντικό βαθμό, συγκρίσιμο με αυτό των άλλων χωρών, αλλά αυτό 
δεν αντανακλάται στις εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ εκφράζεται με την επικέντρωση των 
εγχειρημάτων στη παραγωγή και εμπορία προϊόντων για την τελική κατανάλωση. Τέλος, η  καινοτομία 
στην επιχειρηματική δράση δεν υποστηρίζεται στην Ελλάδα από μηχανισμούς του Δημοσίου, όπως οι 
κρατικές προμήθειες και η οργάνωση των καθοδηγητικών αγορών.

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας
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Οι ανωτέρω διαπιστώσεις καθιστούν τις προκλήσεις για τη δημόσια πολιτική της καινοτομίας στην 
Ελλάδα ακόμη μεγαλύτερες απ’ ότι είχε μέχρι τώρα καταγραφεί. Τα μεμονωμένα μέτρα επιχορήγησης 
του ενός ή του άλλου φορέα που συμβάλλει στην ανάπτυξη και εκμετάλλευση νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών είναι ανεπαρκή για την συνολική αύξηση της καινοτομικής δραστηριότητας. Το ίδιο ισχύει 
και για τη μαζική παροχή επιχορηγήσεων όταν οι ενισχύσεις δεν αλληλοσυμπληρώνονται στην αλυσίδα 
προστιθέμενης αξίας ενός συγκεκριμένου κλάδου ή τεχνολογικού πεδίου και δεν συμβάλλουν στη 
δόμηση ενός “ενάρετου κύκλου” αλληλο-ενισχυόμενων δραστηριοτήτων.



Πίνακας 5.1  Σχετικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών στους επιμέρους δείκτες καινοτομίας, 
2006

Ενότητα 5:

5.1 Συγκριτικά στοιχεία περιφερειών της Ελλάδας
Οι επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών στην καινοτομία δεν είναι ιδιαίτερα γνωστές, καθώς συνήθως 
τα στοιχεία που προβάλλονται αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο.  Οι αποκλίσεις σε επιδόσεις στους 
διάφορους δείκτες καινοτομίας μεταξύ των ελληνικών περιφερειών δεν είναι οι μεγαλύτερες στην 
Ευρώπη καθώς χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Τσεχία παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αποκλίσεις 
μεταξύ των περιφερειών τους. Ο πίνακας 5.1 παρουσιάζει τις σχετικές επιδόσεις των ελληνικών 
περιφερειών στους επιμέρους δείκτες καινοτομίας όπου με 1 βαθμονομείται η ευρωπαϊκή περιφέρεια 
με τον υψηλότερο δείκτη και με 0 αυτή με τον χαμηλότερο. Τα στοιχεία του πίνακα δείχνουν  ότι και 
στην Ελλάδα σημειώνονται σημαντικές διαφοροποιήσεις από περιφέρεια σε περιφέρεια οι οποίες 
μάλιστα σε ορισμένα πεδία είναι αξιοσημείωτες.  

Η Καινοτομία σε Περιφερειακό Επίπεδο

 

Δείκτης Αττική Κεντρική 
Μακεδονία

Υπόλοιπη 
Βόρεια  Ελλάδα

Αιγαίο-
Κρήτη

Υπόλοιπη 
Ελλάδα

1.1.3  Ποσοστό πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπ. 
στα άτομα ηλικίας 25-64 0,54 0,43 0,33 0,30 0,26

1.1.4   Ποσοστό συμμετεχόντων στη δια βίου 
μάθηση στα άτομα ηλικίας 25¬64 0,20 0,16 0,06 0,05 0,04

Ενδυναμωτές 1.2.4  Πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα/
πληθυσμός 0,08 0,01 0,01 0,02 0,00

1.2.1 Δημόσιες δαπάνες ΕΤΑ/ΑΕΠ 0,46 0,48 0,55 0,40

2.1.1 Δαπάνες των επιχειρήσεων για ΕΤΑ/ΑΕΠ 0,39 0,30 0,14 0,22 0,27

Δραστηριότητες
των

2.1.3  Δαπάνη για καινοτομία μη βασισμένη 
στην έρευνα/ΑΕΠ 0,47 0,89 0,27 0,94 0,63

επιχειρήσεων 2.2.1  ΜΜΕ που καινοτομούν μόνες/σύνολο 
ΜΜΕ 0,61 0,61 0,53 0,74 0,54

2.2.2  ΜΜΕ που καινοτομούν σε συνεργασία με 
άλλους/σύνολο ΜΜΕ 0,52 0,65 0,50 0,62 0,75

2.3.1  Ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας/ 
εκατ. Πληθυσμού 0,24 0,18 0,16 0,17 0,13

3.1.1  ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες 
προϊόντος ή διαδικασίας/σύνολο ΜΜΕ 0,67 0,58 0,49 0,82 0,60

3.1.2  ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες 
μάρκετινγκ ή οργάνωσης/σύνολο ΜΜΕ 0,80  0,74  0,63 0,95 0,99

Εκροές 3.1.3α  Καινοτόμοι που πέτυχαν τη μείωση 
εργατικού κόστους/σύνολο ΜΜΕ 0,56 0,63 0,38 1,00 0,37

3.1.3β  Καινοτόμοι που πέτυχαν τη μείωση της 
χρήσης υλικών και ενέργειας/σύνολο ΜΜΕ 0,54 0,59 0,62 1,00 0,20

3.2.1  Απασχόληση στη μεταποίηση  μέσης-
υψηλής και υψηλής τεχνολογίας/
εργατικό δυναμικό

0,25 0,13 0,09 0,00 0,07

3.2.2  Απασχόληση σε υπηρεσίες έντασης 
γνώσης/εργατικό δυναμικό 0,59 0,31 0,22 0,23 0,24

3.2.5  Κύκλος εργασιών νέων προϊόντων για 
την αγορά/συνολο κύκλου εργασιών 0,77 0,59 0,83 0,65 0,37

3.2.6  ύκλος εργασιών νέων προϊόντων για την 
επιχείρηση/σύνολο κύκλου εργασιών 0,47 0,21 0,97 0,15 0,68

Πηγή: PROINNO EUROPE - Innometrics: Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009
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Παρατηρούμε ότι η πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα το 2006 ήταν μηδέν ή σχεδόν μηδέν σε όλες 
τις περιφέρειες. Πολύ χαμηλές είναι οι τιμές και για τη δια βίου μάθηση και την απασχόληση στη 
μεταποίηση υψηλής τεχνολογίας. 

Η περιφέρεια που εκπλήσσει για τις επιδόσεις της είναι το Αιγαίο-Κρήτη, όπου σημειώνεται η καλύτερη 
επίδοση σε όλη την Ευρώπη στην εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού, υλικών και ενέργειας. Η ίδια 
περιφέρεια παρουσιάζει δείκτη κοντά στο μέγιστο στη δαπάνη για καινοτομία μη βασισμένη στην 
έρευνα και στο ποσοστό επιχειρήσεων που υιοθετούν καινοτομίες που αναφέρονται στην οργάνωση 
και το μάρκετινγκ και αυτό παρ' όλο που (ενδεχομένως και χάρις στο ότι) η περιφέρεια αυτή εμφανίζει 
επίσης το υψηλότερο ποσοστό δημόσιων δαπανών για έρευνα ως προς το περιφερειακό ΑΕΠ. Το 
Αιγαίο-Κρήτη έχει το μεγαλύτερο αριθμό δεικτών με τιμή υψηλότερη του 0,6, διπλάσιο απ' αυτόν της 
Αττικής. Η Αττική, από την πλευρά της, παρουσιάζει το διπλάσιο αριθμό δεικτών από το Αιγαίο-Κρήτη 
με τιμή μεταξύ 0,4 και 0,6 και έχει πολύ μικρότερο αριθμό δεικτών με τιμή κάτω του 0,4. 

Η σύγκριση των επιδόσεων των περιφερειών δεν είναι απλή, δεδομένου ότι εμφανίζονται αρκετές 
με πλεονεκτικούς δείκτες, αλλά είναι μεγάλος και ο αριθμός των δεικτών με τιμές κάτω του 0,1. Σ' 
αυτό το ιδιόμορφο σύστημα θα πρέπει να αναζητηθούν πολιτικές καινοτομίας προσαρμοσμένες στα 
πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε περιφέρειας. 

Ωστόσο, μπορεί να γίνει μια γενική παρατήρηση ότι τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα των ελληνικών 
περιφερειών εμφανίζονται στις εκροές32 και οι σημαντικότερες υστερήσεις στους ενδυναμω-               
τές33. Η παρατήρηση αυτή αφορά εξίσου και τις άλλες χώρες που ταξινομούνται στις κατηγορίες 
των μέτριων καινοτόμων και των χωρών που προσεγγίζουν, όπως φαίνεται από τις αναλύσεις του 
Regional Innovation Scoreboard 2009. Η Αττική μόλις φτάνει το 0,54 στο ποσοστό των πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το Αιγαίο-Κρήτη το 0,55 στο ποσοστό των δημόσιων δαπανών για 
έρευνα. Λαμβάνοντας υπόψη και το δείκτη της δαπάνης των επιχειρήσεων για έρευνα που κυμαίνεται 
σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα για όλες τις περιφέρειες, γίνεται προφανές ότι όλη η ‘‘επιτυχία’’ στις 
εκροές οφείλεται στη μείωση του κόστους των συντελεστών παραγωγής και στις καινοτομίες 
οργάνωσης και μάρκετινγκ. Αυτές οι καινοτομίες όμως αναπαράγονται εύκολα από οποιαδήποτε από 
τις ανταγωνίστριες χώρες και επομένως εξασφαλίζουν πολύ πρόσκαιρα πλεονεκτήματα. 

5.2  Η θέση των ελληνικών περιφερειών στον χάρτη των ευρωπαϊκών 
περιφερειών

Στο διάγραμμα 5.1 παρουσιάζεται ο χάρτης των ευρωπαϊκών περιφερειών, με κατάλληλα 
χρωματισμένες τις περιφέρειες ανάλογα με τις επιδόσεις τους στον Περιφερειακό Δείκτη Καινοτομίας. 
Από τις ελληνικές περιφέρειες, η Αττική, η Κεντρική Μακεδονία και το Αιγαίο-Κρήτη εντάσσονται 
στους μεσοχαμηλούς καινοτόμους και οι υπόλοιπες στους χαμηλούς καινοτόμους. Αυτές είναι και οι 
περισσότερες από τις περιφέρειες που με βάση το κατά κεφαλή εισόδημα βρίσκονται σε διαδικασία 
εξόδου από τις παραδοσιακές ενισχύσεις των Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ (από τις 13 διοικητικές 
περιφέρειες απουσιάζουν η Στερεά και η Δυτική Μακεδονία, ενώ περιλαμβάνονται η Κρήτη και 
το Βόρειο Αιγαίο). Οι μεσοχαμηλοί καινοτόμοι επικρατούν στην Νότια Ιταλία, την Ισπανία και την 
Πορτογαλία και οι χαμηλοί καινοτόμοι στις Βαλκανικές και άλλες χώρες της ανατολικής πλευράς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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32 Αποτελέσματα και οικονομικές επιπτώσεις από τη διαδικασία της καινοτομίας.
33 Δείκτες καινοτομίας που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση
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FIGURE 18: EUROPEAN REGIONAL INNOVATION PERFORMANCE GROUPS

6.4 Regional innovation performance
The 2009 edition of the “European Regional Innovation 
Scoreboard (RIS)”25 provides a comparative assessment 
of innovation performance across the NUTS 2 regions of 
the European Union and Norway. As the regional level is 
important for economic development and for the design 
and implementation of innovation policies, it is important 
to have indicators to compare and benchmark innovation 
performance at regional level. Such evidence is vital to inform 
policy priorities and to monitor trends.

With respect to the previous report published in 2006, which used 
a very limited set of regional indicators, this report off ers richer 
information to regional innovation policymakers, mainly thanks 
to the availability for the fi rst time, of more comprehensive and 
detailed, regional Community Innovation Survey (CIS) indicators. 
As a result, the 2009 RIS is able to replicate the methodology 
used at national level in the European Innovation Scoreboard 
(EIS), using 16 of the 29 indicators used in the EIS for 201 Regions 
across the EU27 and Norway. Changes over time are considered 
using principally data from 2004 and from 2006.

25  Hollanders, H., S. Tarantola and A. Loschky, “Regional Innovation Scoreboard (RIS) 2009” and Hollanders, H., S. Tarantola and A. Loschky, “Regional Innovation Scoreboard - 
Methodology report”. Both reports are available at http://www.proinno-europe.eu/metrics
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Στον πίνακα 5.2 γίνεται προσπάθεια να συγκριθούν οι πέντε ελληνικές περιφέρειες (ομαδοποιημένες 
σύμφωνα με το RIS) με τις πλέον επιτυχημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες στο πεδίο της καινοτομίας. Το 
κριτήριο επιλογής τους είναι να έχουν τη μεγαλύτερη τιμή (κατά τεκμήριο 1) σε έναν τουλάχιστον από 
τους 17 δείκτες. Περιλαμβάνονται επίσης όλες οι περιφέρειες των τριών χωρών που αναφέρονται στο 
επόμενο κεφάλαιο ως υποδείγματα καινοτομικής πολιτικής (Δανία, Αυστρία, Ιρλανδία). Παρόλο που η 
Γερμανία, η Ολλανδία, η Σουηδία και η Ιρλανδία δεν δίνουν περιφερειακά στοιχεία παρά για 8 δείκτες 
μόνον, η σύγκριση είναι δυνατή μέσω του ‘‘αριθμητικού μέσου όρου’’ των τιμών που πετυχαίνει κάθε 
μια από αυτές τις περιφέρειες στους διαθέσιμους δείκτες. Ο πίνακας αυτός, αν και ατελής, δείχνει ότι οι 
πιο ισχυρές οικονομικά και τεχνολογικά χώρες σημειώνουν καλύτερες  επιδόσεις στους ενδυναμωτές 
και τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα η συστάδα των γερμανόφωνων χωρών), ενώ οι 
υπόλοιπες περιφέρειες δείχνουν ότι μπορούν να επιτύχουν υψηλές εκροές χάρη στην καινοτομία που 
δεν βασίζεται σε έρευνα, στην εξοικονόμηση εργατικού δυναμικού και πρώτων υλών, στην ανανέωση 
της γκάμας προϊόντων των επιχειρήσεων, στις οργανωτικές καινοτομίες και το μάρκετινγκ.

Η Αττική και το Αιγαίο-Κρήτη τοποθετούνται σε κοντινές θέσεις με τις δυο ιρλανδικές περιφέρειες, 
αλλά είναι η Αττική εκείνη που με τις πιο στιβαρές επιδόσεις στους ενδυναμωτές θα μπορούσε με 
επικεντρωμένη υποστήριξη να αναβαθμίσει κατά πολύ τη θέση της στην κατάταξη και να καταστεί 
περισσότερο ελκυστική για καινοτόμες δραστηριότητες υψηλής έντασης γνώσης, υπερκεράζοντας 
περιφέρειες όπως αυτές της Λισσαβόνας ή του Δουβλίνου και πλησιάζοντας τις επιδόσεις της 
ανατολικής Αυστρίας.
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Διάγραμμα 5.1  Ταξινόμηση των περιφερειών με βάση τον RII  (Regional  Innovation Index) που 
υπολογίζεται με όμοιο τρόπο με τον SII (Summary Innovation Index) σε εθνικό επίπεδο
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Πηγή: Regional Innovation Scoreboard 2009

Πίνακας 5.2  Σχετική ταξινόμηση επιλεγμένων ευρωπαϊκών  περιφερειών με βάση τους διαθέσιμους 
δείκτες καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο

Ποσοστό   
πτυχιούχων 
τριτοβάθμιας 
εκπ. στα 
άτομα ηλικίας 
25-64

Ποσοστό 
συμμετεχόντων 
στη δια βίου
 μάθηση
 στα άτομα 
ηλικίας 25-64

Πρόσβαση 
στην 
ευρυζω-
νικότητα/
πληθυσμός

Δημόσιες  
δαπάνες 
ΕΤΑ/ΑΕΠ

Δαπάνες των 
επιχειρήσεων 
για ΕΤΑ/ΑΕΠ

Δαπάνη για 
καινοτομία 
μη 
βασισμένη 
στην 
έρευνα/ΑΕΠ

ΜΜΕ που 
καινοτομούν 
μόνες/σύνολο 
ΜΜΕ

ΜΜΕ που 
καινοτομούν 
σε συνεργασία 
με άλλους-/
σύνολο ΜΜΕ

Σουηδία-
Stockholm 0,74 0,74 0,7 0,74 0,88

Γερμανία-Berlin 0,76 0,56 0,54 1 0,73

Γερμανία-
Stuttgart 0,5 0,46 0,52 0,48 1

Φινλανδία-Länsi-
Suomi 0,77 0,82 0,76 0,65 0,83 0,88 0,92

Γερμανία-
Braunschweig 0,41 0,48 0,49 1 0,93

Ολλανδία-
Utrecht 0,81 0,7 1 0,78 0,48

Ολλανδία-Noord-
Braband 0,55 0,65 0,84 0,4 0,84

Αυστρία-
Ostösterreich 0,33 0,63 0,56 0,67 0,68 0,83 0,71

Βέλγιο-Region 
Wallonne 0,66 0,34 0,6 0,5 0,66 0,66 0,8 0,54

Βέλγιο-Région 
de Bruxelles 1 0,54 0,64 0,55 0,48 0,32 0,78 0,61

Φινλανδία-Itä-
Suomi 0,71 0,77 0,64 0,73 0,52 0,77 1

Αυστρία-
Südösterreich 0,25 0,6 0,39 0,65 0,76 0,76 0,77

Αυστρία-
Westösterreich 0,23 0,62 0,47 0,48 0,64 0,86 0,68

Δανία 0,67 0,93 0,85 0,67 0,7 0,45 0,62

Πορτογαλία-
Lisboa 0,36 0,31 0,5 0,6 0,46 0,46 0,75 0,42

Μ.Βρετανία-
London 0,87 0,97 0,75 0,63 0,38 0,42 0,35

Αιγαίο-Κρήτη 0,3 0,05 0,02 0,55 0,22 0,94 0,74 0,62

Αττική 0,54 0,2 0,08 0,46 0,39 0,47 0,61 0,52

Ιρλανδία-South 
and East. 0,68 0,46 0,21 0,48 0,54

Κεντρική 
Μακεδονία 0,43 0,16 0,01 0,48 0,3 0,89 0,61 0,65

Ιρλανδία-border, 
Mid. Western 0,49 0,39 0,21 0,42 0,61

Υπόλοιπη βορ. 
Ελλαδα 0,33 0,06 0,01 0,14 0,27 0,53 0,5

Υπόλοιπη 
Ελλάδα 0,26 0,04 0 0,4 0,27 0,63 0,54 0,75

Ισπανία-Ceuta 0,45 0,63 0,54 0,23 0,13 0 0,48 0,31

Σλοβακία-
Vychodné 
Slovensko

0,17 0,12 0,22 0,29 0,29 1 0,18 0,26

Χώρα/ Περιφέρεια
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Πίνακας 5.2  Σχετική ταξινόμηση επιλεγμένων ευρωπαϊκών  περιφερειών με βάση τους διαθέσιμους 
δείκτες καινοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο

Ευρωπαϊκά 
διπλώματα 
ευρεσιτε-
χνίας/ εκατ. 
Πληθυσμού

ΜΜΕ που 
υιοθετούν 
καινοτομίες 
προϊόντος ή 
διαδικασίας/ 
σύνολο 
ΜΜΕ

ΜΜΕ που 
υιοθετούν 
καινοτομίες 
μάρκετινγκ 
ή 
οργάνωσης/
σύνολο ΜΜΕ

Καινοτόμοι 
που 
πέτυχαν 
τη μείωση 
εργατικού 
κόστους/ 
σύνολο 
ΜΜΕ 

Καινοτόμοι 
που 
πέτυχαν 
τη μείωση 
της χρήσης 
υλικών και 
ενέργειας/ 
σύνολο 
ΜΜΕ

Απασχόληση 
στη 
μεταποίηση  
μέσης-
υψηλής και 
υψηλής 
τεχνολογίας/
εργατικό 
δυναμικό

Απασχό-
ληση σε 
υπηρε-
σίες έ
ντασης 
γνώσης/
εργατικό 
δυναμικό

Κύκλος 
εργασιών 
νέων 
προϊόντων 
για την 
αγορά/
συνολο 
κύκλου 
εργασιών

Κύκλος 
εργασιών 
νέων 
προϊόντων 
για την 
επιχείρηση/
σύνολο 
κύκλου 
εργασιών

Σουηδία-
Stockholm 0,77 0,25 0,99

Γερμανία-Berlin 0,61 0,44 0,82

Γερμανία-
Stuttgart 0,95 0,96 0,5

Φινλανδία-Länsi-
Suomi 0,73 0,83 0,55 0,31 0,31 0,51 0,48

Γερμανία-
Braunschweig 0,62 0,84 0,54

Ολλανδία-
Utrecht 0,58 0,09 0,79

Ολλανδία-Noord-
Braband 1 0,35 0,54

Αυστρία-
Ostösterreich 0,59 0,88 0,86 0,29 0,36 0,4 0,64

Βέλγιο-Region 
Wallonne 0,53 0,82 0,7 0,32 0,48 1 0,42

Βέλγιο-Région 
de Bruxelles 0,56 0,75 0,79 0,19 0,88 0,49 0,35

Φινλανδία-      
Itä-Suomi 0,43 0,7 0,56 0,39 0,33 0,3 0,44

Αυστρία-
Südösterreich 0,57 0,84 0,89 0,36 0,32 0,49 0,4

Αυστρία-
Westösterreich 0,65 0,89 0,84 0,36 0,44 0,46 0,4

Δανία 0,62 0,59 0,68 0,32 0,35 0,39 0,58 0,4 0,2

Πορτογαλία-
Lisboa 0,2 0,76 1 0,5 0,47 0,27 0,67 0,61 0,57

Μ.Βρετανία-
London 0,42 0,38 0,36 0,32 0,37 0,11 0,95

Αιγαίο-Κρήτη 0,17 0,82 0,95 1 1 0 0,23 0,65 0,15

Αττική 0,24 0,67 0,8 0,56 0,54 0,25 0,59 0,77 0,47

Ιρλανδία-South 
and East. 0,44 0,37 0,64

Κεντρική 
Μακεδονία 0,18 0,58 0,74 0,63 0,59 0,13 0,31 0,59 0,21

Ιρλανδία-border, 
Mid. Western 0,43 0,39 0,35

Υπόλοιπη βορ. 
Ελλαδα 0,16 0,49 0,63 0,38 0,62 0,09 0,22 0,83 0,97

Υπόλοιπη 
Ελλάδα 0,13 0,6 0,99 0,37 0,2 0,07 0,24 0,37 0,68

Ισπανία-Ceuta 0 0,72 0,35 0,25 0 0,16 0,51 0,13 1

Σλοβακία-
Vychodné 
Slovensko

0,15 0,2 0,37 0,2 0,43 0,49 0,21 0,38 0,45

Χώρα/ Περιφέρεια

Πηγή: Regional Innovation Scoreboard 2009
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5.3 Η καινοτομία στις επιλογές περιφερειακής πολιτικής
Οι κατά καιρούς σχεδιαζόμενες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης δίνουν μεγάλη έμφαση στις 
υλικές υποδομές (μεταφορές, ενέργεια, άρδευση) και λιγότερο στις δραστηριότητες εκπαίδευσης 
και έρευνας, τόσο του Δημοσίου όσο και των επιχειρήσεων. Οι ίδιες οι περιφερειακές διοικήσεις 
προτιμούν να εντάσσουν στα πολυετή επιχειρησιακά προγράμματα κατασκευαστικά έργα, για 
τα οποία αφενός υπάρχει ζήτηση από τους πολίτες και αφετέρου υπάρχει κατάλληλο τεχνικό 
δυναμικό για να αναλάβει την εκτέλεσή τους και την απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων. Aυτή η 
προσέγγιση, που αναδείχθηκε ως κυρίαρχη στις αρχές της δεκαετίας του 1950, αποδεικνύεται σε 
πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες ατελέσφορη στην πρώτη δεκαετία του 2000, χρειάζεται η δόμηση 
ενός νέου τύπου ανταγωνιστικότητας βασισμένου στο ανθρώπινο δυναμικό, τη νέα γνώση και την 
ικανότητα αξιοποίησής της. Δεν είναι όμως όλες οι περιφέρειες εξίσου “ώριμες” για να υιοθετήσουν 
ένα παρόμοιο υπόδειγμα και να διεκδικήσουν πρωτεύουσα θέση στο διεθνή ανταγωνισμό.

Το στρατηγικό ερώτημα που προκύπτει και πρέπει να απαντάται κάθε φορά που οι κυβερνήσεις 
κατανέμουν εξ ορισμού περιορισμένους επενδυτικούς πόρους, αφορά στο βαθμό εστίασης της 
προσπάθειες σε μια ή δυο επιλεγμένες περιφέρειες ή στον κατακερματισμό τους στο σύνολο της 
χώρας ώστε να ικανοποιούνται παράλληλα οι πολλαπλές ελλείψεις.
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Ενότητα 6:

Εθνικά Συστήματα Καινοτομίας και 
Δημόσιες Πολιτικές

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζονται  τα εθνικά συστήματα καινοτομίας της Δανίας, της Αυστρίας και 
της Ιρλανδίας χωρών που βρίσκονται στην ηγετική ομάδα του European Innovation Scoreboard ή που 
προηγούνται της Ελλάδας και θα μπορούσαν να δώσουν ενδιαφέροντα παραδείγματα και ιδέες για 
την Eλληνική πολιτική καινοτομίας. Οι πληροφορίες και ορισμένα αξιολογικά σχόλια προέρχονται από 
τις ετήσιες εκθέσεις των τελευταίων πέντε ετών του προγράμματος PROIΝNO TrendChart της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

6.1 Δανία
Η πολιτική της Δανίας χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια, ιδίως στο 
πρώτο ήμισυ της δεκαετίας 2000-2010. Οι αλλαγές αυτές αφορούν τόσο στις δομές όσο και στους 
στόχους. Ένα Υπουργείο Επιστήμης, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΥΕΤΚ) ιδρύθηκε προκειμένου να 
συντονίσει και να προωθήσει την πολιτική για την καινοτομία, ενώ διάφορες συνιστώσες της πολιτικής 
για την καινοτομία σχεδιάζονται και εφαρμόζονται κι από άλλα υπουργεία  και οργανισμούς , όπως 
το Υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρήσεων, που προωθεί, μεταξύ άλλων, την επιχειρηματικότητα, τη 
βιομηχανική ιδιοκτησία και τις συστάδες (clusters). Το Υπουργείο Παιδείας προωθεί τη δια βίου μάθηση 
και την κατάρτιση στην επιχειρηματικότητα. Πολλά άλλα υπουργεία προωθούν την καινοτομία, το 
καθένα στον τομέα πολιτικής του ευθύνης. 

Γύρω και κάτω από το ΥΕΤΚ  λειτουργούν τα πανεπιστήμια, τα δημόσια ερευνητικά ινστιτούτα, το Εθνικό 
Ίδρυμα Έρευνας, το Συμβούλιο για την Ανεξάρτητη Έρευνα, το Συμβούλιο για τη Στρατηγική Έρευνα, 
το Συμβούλιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας, το Ίδρυμα για την Ανάπτυξη της Υψηλής Τεχνολογίας και 
τα Πιστοποιημένα Ινστιτούτα Τεχνολογικών Υπηρεσιών, τα οποία απασχολούν 3.000 εργαζόμενους 
και καλύπτουν το 31% των εσόδων τους από εξαγωγές υπηρεσιών. Σημαντικό ρόλο στην πολιτική 
καινοτομίας παίζει το Συμβούλιο Παγκοσμιοποίησης, που ιδρύθηκε το 2005, προοδεύεται από 
τον  Πρωθυπουργό, και θέτει τους στόχους της πολιτικής για την καινοτομία. Μια Υπηρεσία για την 
Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία εφαρμόζει τα προγράμματα του ομόλογου Υπουργείου, 
ενώ μια Υπηρεσία για τις Επιχειρήσεις και την Κατασκευή εφαρμόζει τα προγράμματα του Υπουργείου 
Οικονομίας και Επιχειρήσεων.

Η κυβερνητική πολιτική αποβλέπει στη διατήρηση του θετικού θεσμικού περιβάλλοντος των 
επιχειρήσεων και περαιτέρω βελτίωσή του ώστε να γίνει το πιο ελκυστικό στον κόσμο για επενδυτές 
και στελεχιακό δυναμικό υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου. Χαρακτηρίζεται από ισχυρό όραμα και 
στρατηγική αντίληψη της πολιτικής για την καινοτομία, έντονη συμμετοχή των ενδιαφερομένων 
φορέων στη διαμόρφωσή της, τον συντονισμό και τη συνοχή, τη νομιμοποίηση των επιλογών από τους 
πολίτες, τη συστηματική αξιολόγηση και την προοπτική διερεύνηση (προόραση/foresight). Στο μέσον 
της δεκαετίας περίπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη αναμόρφωση του συστήματος για να βελτιωθεί 
η αποτελεσματικότητά του. Τα 12 πανεπιστήμια περιορίστηκαν σε 8, ενώ και μεγάλος αριθμός 
ερευνητικών ινστιτούτων εντάχθηκε στα πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα ο αριθμός των διοικητικών 
περιφερειών της χώρας περιορίστηκε σε 5 και των δήμων σε 98. Η εθνική πολιτική αποβλέπει στην 
αύξηση της χρηματοδότησης από δημόσια προγράμματα στο 1% του ΑΕΠ, ενώ οι επιχειρήσεις θα 
χρηματοδοτούν την έρευνα με το 2% του ΑΕΠ, ως το  2010.

Το Σχέδιο Δράσης για την Καινοτομία στοχεύει στην επιτάχυνση της συνεργασίας των επιχειρήσεων 
με τους “οργανισμούς της γνώσης”, την αύξηση του αριθμού πτυχιούχων και διδακτόρων  στις επιχει-
ρήσεις, τη διεύρυνση της αξιοποίησης της δημόσιας έρευνας και την ενίσχυση του δικτύου των 
ινστιτούτων τεχνολογικών υπηρεσιών.  Επίσης, αποβλέπει στην ενίσχυση των διεθνών δραστηριοτήτων 
με στόχο την καινοτομία, την ενίσχυση της καινοτομίας στις υπηρεσίες και στο Δημόσιο, την προώθηση 
των καινοτομικών προτάσεων των εργαζομένων, την ενίσχυση της φιλικότητας του συστήματος 
καινοτομίας προς τους χρήστες, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της συνοχής της πολιτικής 
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για την καινοτομία. Τομείς προτεραιότητας που λειτουργούν ως πρωταγωνιστικές αγορές είναι οι 
υπηρεσίες υγείας, η γήρανση του πληθυσμού, η μετανάστευση, η ενέργεια, το περιβάλλον, η κλιματική 
αλλαγή. Στον τομέα των υπηρεσιών τέθηκαν πιο συγκεκριμένοι στόχοι για το  2010:

 • 12% των επιχειρήσεων να συνεργάζονται με φορείς γνώσης
 • 15% των εργαζομένων να διαθέτουν πολύ υψηλά εκπαιδευτικά προσόντα
 • 5% των επιχειρήσεων να συνεργάζεται με ξένους εταίρους
 • 40% των επιχειρήσεων να εκτελεί έργα έρευνας και καινοτομίας.
Στα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων περιλαμβάνονται η αύξηση της βιομηχανικής έρευνας, 
οι πιλοτικές εφαρμογές νέας γνώσης, τα κουπόνια έρευνας για ΜΜΕ, η απόδειξη μιας τεχνικής 
πρότασης, οι πλατφόρμες επιτάχυνσης της καινοτομίας, η προώθηση των ταχέως αναπτυσσόμενων 
επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Η δημόσια παρέμβαση δεν περιορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Σημαντικές αρμοδιότητες ανήκουν και 
στις περιφερειακές διοικήσεις και τα περιφερειακά συμβούλια καινοτομίας. Οι περιφέρειες είναι 
αρμόδιες για τις υποδομές, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες στις επιχειρήσεις, τα ερευνητικά πάρκα και 
τις τεχνολογικές θερμοκοιτίδες.  Περιφερειακές ενώσεις φορέων προσφέρουν ανταλλαγή εμπειριών, 
συγκριτική στοχοθεσία .

Πιο πρόσφατα εμφανίστηκαν κριτικές προς το ΥΕΤΚ για την εστίασή του στην καινοτομία που 
προέρχεται από τις τεχνολογίες αιχμής- όπως  νανοτεχνολογίες - και την ανεπαρκή υποστήριξη της 
υπάρχουσας δομής της δανικής οικονομίας που αποτελείται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις χαμηλής και μέσης τεχνολογίας, ιδιαίτερα του τομέα των υπηρεσιών. Τα τελευταία χρόνια 
ο Συνοπτικός Δείκτης Καινοτομίας (SII) του EIS παραμένει στάσιμος ή και μειώνεται ελαφρά, ενώ και η 
συνολική ανταγωνιστικότητας εμφανίζεται να συρρικνώνεται. Η Δανία παραμένει στους ηγέτες της 
καινοτομίας, αλλά εμφανίζει το χαμηλότερο ρυθμό βελτίωσης από τις χώρες στην ίδια κατηγορία.

6.2 Αυστρία
Η Αυστρία εντάσσεται, με βάση τους δείκτες του European Innovation Scoreboard, στους 
“ακολουθούντες καινοτόμους” και έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα 
προόδου, τόσο ενόψει της ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και στη συνέχεια, για την επίτευξη 
των “στόχων της Λισσαβόνας”. Για παράδειγμα, η Αυστρία, παρά την επικράτηση στην οικονομία της 
των επιχειρήσεων μικρού μεγέθους και χαμηλής έντασης έρευνας, ξεπέρασε σε ερευνητικές δαπάνες 
(ως ποσοστό του ΑΕΠ) τον μέσον όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βοηθούμενη και από την αξιοποίηση 
των κονδυλίων που προέκυψαν από την αποκρατικοποίηση στο χρηματοπιστωτικό τομέα και στην 
ενέργεια. Πιο ενδιαφέρον ακόμη είναι ότι δεν αυξήθηκαν μόνον οι δημόσιες ερευνητικές δαπάνες 
αλλά και η αναλογία των ιδιωτικών προς τις δημόσιες (η δαπάνη των επιχειρήσεων έφτασε στο 62,4% 
της συνολικής εγχώριας δαπάνης για έρευνα), με αποτέλεσμα να διασφαλίζεται αποτελεσματικότερα 
η διάχυση της νέας γνώσης στον παραγωγικό ιστό της χώρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι ταυτόχρονα 
αυξήθηκαν και οι εισροές από το εξωτερικό για τη χρηματοδότηση της έρευνας (35% της δαπάνης 
των επιχειρήσεων προέρχεται από εξωτερικές πηγές). Ο αρχικός στόχος της δεκαετίας του 2000 
να ξεπεράσει η εγχώρια ερευνητική δαπάνη το 2,5% του ΑΕΠ αναβαθμίστηκε σε 3%, ώστε να είναι 
συμβατός με την Κοινοτική πολιτική. Και μαζί με την αύξηση των δημόσιων πιστώσεων για έρευνα, 
απλουστεύθηκαν οι διαδικασίες χρηματοδότησης των ερευνητικών οργανισμών και επιχειρήσεων.

Σημαντικές είναι οι αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στη δομή των οργανισμών που χαράσσουν την 
πολιτική για την καινοτομία και εκείνων που χρηματοδοτούν προγράμματα και πρωτοβουλίες. Τρία 
υπουργεία έχουν αρμοδιότητες άμεσα σχετιζόμενες με την προώθηση της καινοτομίας:

   •    Το Υπουργείο Επιστήμης και Έρευνας, που προήλθε από τη διάσπαση του Υπουργείου Εκπαίδευσης-
Επιστήμης-Πολιτισμού σε Εκπαίδευσης-Τεχνών-Πολιτισμού και Επιστήμης-Έρευνας, που εποπτεύει 
τα πανεπιστήμια  από κοινού με το Υπουργείο Συγκοινωνιών και τον Οργανισμό Προώθησης της 
Έρευνας. Ο Οργανισμός αυτός διοικείται από Συμβούλιο, η πλειοψηφία των μελών του οποίου 
προτείνεται από το Εμπορικό Επιμελητήριο. Αλλά και στα πανεπιστημιακά συμβούλια, που ασκούν 
σημαντικές εποπτικές αρμοδιότητες στα αυτοδιοικούμενα πλέον ιδρύματα, η συμμετοχή των 
κοινωνικοοικονομικών φορέων είναι ουσιαστική.
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    •  Το Υπουργείο Συγκοινωνιών, Υποδομών και Τεχνολογίας εποπτεύει τους μη πανεπιστημιακούς 
ερευνητικούς οργανισμούς και το Ταμείο Τεχνολογίας και Καινοτομίας ενώ διαχειρίζεται και μεγάλο 
αριθμό τεχνολογικών προγραμμάτων

    •  Το Υπουργείο Οικονομίας, Οικογένειας και Νεότητας (παλαιότερα Οικονομίας και Εργασίας), 
ενισχύει οργανισμούς που υποστηρίζουν την υποδομή της καινοτομίας για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, οργανώνει προγράμματα μεταφοράς τεχνολογίας από το εργαστήριο στις μικρό-
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διαχείρισης της καινοτομίας, κινητοποίηση κεφαλαίων για συμμετοχή 
στην εκκίνηση νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας.

Και  άλλα υπουργεία ασκούν αρμοδιότητες σχετικές με την προώθηση της καινοτομίας και της έρευνας, 
όπως το Υπουργείο Γεωργίας και Περιβάλλοντος, με τις ερευνητικές του μονάδες, ή το Υπουργείο 
Οικονομικών, με την κατάρτιση του προϋπολογισμού. Ένα εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης παίζει συμβουλευτικό ρόλο για την Κυβέρνηση, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει τα κενά 
συντονισμού που εμφανίζονται ανάμεσα στα αρμόδια υπουργεία. Τα μέλη του Συμβουλίου ορίζονται 
από τους υπουργούς, αλλά προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τους “πρωταθλητές” της καινοτομίας.

Γενικά, η συμμετοχή των ενδιαφερομένων φορέων στα όργανα πολιτικής είναι έντονη, αλλά ο 
συντονισμός των πολλαπλών αρμόδιων υπηρεσιών παραμένει ελλειμματικός. Ορισμένοι από τους 
οργανισμούς και τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πολιτικές για την καινοτομία αναλαμβάνουν την 
εκτέλεση προγραμμάτων που έχουν σχεδιάσει διαφορετικά υπουργεία. Τέτοιοι οργανισμοί είναι:

   •  το Αυστριακό Ίδρυμα Επιστήμης
   •    Η Αυστριακή Οικονομική Υπηρεσία Α.Ε., η οποία έχει τη μορφή τράπεζας, και στην οποία 

ενσωματώθηκαν ο Οργανισμός Καινοτομίας, δυο χρηματοδοτικοί φορείς και προγράμματα 
προώθησης της απασχόλησης στις επιχειρήσεις. Περιλαμβάνει τμήματα για την “Έρευνα και 
Τεχνολογία”, τις “Επιχειρήσεις σε φάση εκκίνησης”, την περιφερειακή πολιτική και τη διεθνοποίηση.

   •     η Εταιρεία Προώθησης της Έρευνας, που περιέλαβε τον Διαστημικό Οργανισμό, το Γραφείο 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, το Ίδρυμα Προώθησης της Βιομηχανικής Έρευνας και την Εταιρεία 
Προώθησης της Τεχνολογίας. 

Με δεδομένο ότι η Αυστρία έχει ομοσπονδιακή δομή, η περιφερειακή πολιτική για την καινοτομία 
είναι ιδιαίτερα σημαντική. Τα “κρατίδια” ασκούν πολιτική για την χρηματοδότηση της έρευνας, την 
τεχνολογική εκπαίδευση, τη δημιουργία περιφερειακών μονάδων τεχνολογικής εξειδίκευσης για 
την υποστήριξη των ΜΜΕ και περιφερειακών υπηρεσιών καινοτομίας, την ανάπτυξη συστάδων 
επιχειρήσεων και θερμοκοιτίδων (στην πλειοψηφία τους υπό δημόσια διαχείριση). Οι περιφερειακές 
διοικήσεις συγχρηματοδοτούν πολλά προγράμματα της κεντρικής κυβέρνησης με περιφερειακό 
χαρακτήρα. Ενδιαφέρον είναι το παράδειγμα της περιφέρειας με πρωτεύουσα το Linz, που εφαρμόζει 
πολύπλευρη ενεργητική πολιτική για την καινοτομία. Η οικονομία της κρατικής αυτής οντότητας 
κυριαρχείται από μερικές μεγάλες επιχειρήσεις τους κλάδους του μηχανολογικού εξοπλισμού, 
των μεταλλικών προϊόντων και των τροφίμων-ποτών. Από το 1992 λειτουργούσε μια Εταιρεία 
Μάρκετινγκ της Τεχνολογίας. Το σχέδιο για την προώθηση της καινοτομίας στηρίχθηκε σε κεντρικά 
και περιφερειακά κονδύλια για τη χρηματοδότηση της συνεργασίας των επιχειρήσεων και των 
πανεπιστημίων, τη βελτίωση της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων, τη δικτύωση μέσα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και την προώθηση των συστάδων.

Όμως η Αυστρία υστερεί ακόμη, ως προς τους ηγέτες, στο ανθρώπινο δυναμικό, στη δαπάνη των 
επιχειρήσεων για έρευνα και  τα διαθέσιμα επιχειρηματικά κεφάλαια . Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην 
παραγωγή βασικών στατιστικών δεδομένων και πληροφοριών (intelligence) για την υποστήριξη 
των στρατηγικών επιλογών, αλλά η πολιτική για την καινοτομία είναι ακόμη κατακερματισμένη και 
οι στόχοι των προγραμμάτων δεν είναι πάντα επαρκώς αποσαφηνισμένοι, παρά την κυβερνητική 
επιλογή να περάσει η χώρα από την κατηγορία των καταναλωτών σε εκείνη των παραγωγών 
τεχνολογίας. Η πολιτική σημασία της καινοτομίας έχει αυξηθεί ουσιαστικά και τείνει στο διαχωρισμό 
του στρατηγικού επιπέδου από το επιχειρησιακό, βοηθούμενη από την γενίκευση της χρήσης της 
αξιολόγησης και της αποτίμησης στη διαχείριση των φορέων και των προγραμμάτων. Ενώ οι δομές και 
διαδικασίες χρηματοδότησης λειτουργούν αποτελεσματικά και αναπτύσσονται δίκτυα συνεργασίας 
ανάμεσα σε επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς, οι ανεπαρκείς προϋπολογισμοί για την έρευνα 
και ο ανταγωνισμός μεταξύ υπουργείων προκαλούν δυσλειτουργίες. Οι επιδόσεις στους δείκτες 
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καινοτομίας βελτιώνονται συνεχώς, αλλά οι καινοτομίες αφορούν κυρίως σε διάδοση και εφαρμογή 
της τεχνολογίας. Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για να μην περιθωριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
του τομέα των υπηρεσιών στα προγράμματα χρηματοδότησης της επιχειρηματικής έρευνας.

Ευρύ φάσμα μέτρων λαμβάνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για την ενίσχυση της καινοτομίας, 
που εκτείνεται από τη συνεργασία πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, την αύξηση των αιτήσεων για 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τις επενδύσεις σε συγκεκριμένα πεδία, όπως η βιοτεχνολογία και η ενέργεια, 
η διεπιστημονική έρευνα, ως τα κέντρα εξειδίκευσης (competence), τα δίκτυα αγγέλων επιχειρήσεων, 
τη μεταφορά γνώσης από τα εργαστήρια στην παραγωγή, τα κουπόνια καινοτομίας (vouchers), τις 
φορολογικές και ασφαλιστικές απαλλαγές, το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα επιχειρηματικά κεφάλαια και 
το ταμείο ενίσχυσης των επιχειρηματικών κεφαλαίων.

6.3 Ιρλανδία
Η οικονομία της Ιρλανδίας στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας χαρακτηριζόταν ο τίγρης της 
Ευρώπης, κατ’ αναλογία προς τους ταχέως αναπτυσσόμενους τίγρεις της Άπω Ανατολής. Στα μέσα της 
δεκαετίας του 2000 ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ κυμαινόταν στο 5%-7%, ενώ το κατά κεφαλή εισόδημα 
έφτασε στο 150% του μέσου Κοινοτικού όρου. Είναι επίσης γνωστό ότι ο ταχύτατος αυτός ρυθμός 
ανάπτυξης οφειλόταν στις μαζικές άμεσες ξένες επενδύσεις (κυρίως από τις ΗΠΑ), που βρήκαν στην 
Ιρλανδία, εκτός από τη γλωσσική συγγένεια, σχετικά υψηλού επιπέδου εργατικό δυναμικό, εργασιακή 
ειρήνη, χαμηλή άμεση φορολογία κερδών, ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον και πρόσβαση στην 
εκτεταμένη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανάπτυξη της Ιρλανδίας ωφελήθηκε πολύ από τη 
ραγδαία ανάπτυξη των εξαγωγών και τη διεθνή κινητικότητα του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι επιδόσεις στους δείκτες της καινοτομίας ήταν όμως λιγότερο εντυπωσιακές, αν και βελτιώθηκαν 
ουσιαστικά τις τελευταίες δεκαετίες επίσης, διατηρώντας τη χώρα στις πρώτες θέσεις του ρυθμού 
αύξησης του Συνοπτικού Δείκτη Καινοτομίας (SII), μεταξύ των “ακολουθούντων καινοτόμων”. Η δαπάνη 
για έρευνα έφτασε το 1,2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το 90% της βασικής έρευνας 
εκτελείται από τα πανεπιστήμια και το 70% της έρευνας των επιχειρήσεων από τις εγκατεστημένες 
στην Ιρλανδία πολυεθνικές επιχειρήσεις. Η χώρα έχει έλλειμμα, ως προς τους “ηγέτες”, σε αριθμό 
ερευνητών, διαθέσιμων επιχειρηματικών κεφαλαίων, εγχώριων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και επιστημονικών δημοσιεύσεων.

Μετά από πολλές “αναδομήσεις” κατά τη διάρκεια των 15 τελευταίων ετών, που δείχνουν τη συνεχή 
αναζήτηση βελτιώσεων και αύξησης της αποτελεσματικότητας, οι δομές που αφορούν σήμερα στην 
πολιτική της καινοτομίας περιλαμβάνουν: 

   •  τους φορείς χάραξης πολιτικής, δηλαδή την Υποεπιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου για την 
Επιστήμη, την Τεχνολογία και την Καινοτομία (ΕΤΚ), τη Διυπουργική Επιτροπή για την ΕΤΚ, το 
Υπουργείο Επιχειρήσεων, Εμπορίου και Απασχόλησης (ΥΕΕΑ), την Υπηρεσία ΕΤΚ (ΥΕΤΚ) και το 
Υπουργείο Εκπαίδευσης, 

   •  τα συμβουλευτικά όργανα, δηλαδή τον Επικεφαλής Επιστημονικό Σύμβουλο, το Εθνικό Συμβούλιο 
Ανταγωνιστικότητας, το Γνωμοδοτικό Επιστημονικό Συμβούλιο και το Forfas, 

   •  τα όργανα εφαρμογής της πολιτικής, δηλαδή το Enterprise Ireland (EI) την Αρχή Βιομηχανικής 
Ανάπτυξης (IDA), το Ίδρυμα Επιστήμης και τα Συμβούλια Έρευνας, την Αρχή Ανώτατης  Εκπαίδευσης, 
την Αρχή Τυποποίησης, το Συμβούλιο Πιστοποίησης και το InterTradeIreland. 

Η Υποεπιτροπή του Υπουργικού Συμβουλίου είναι το ανώτατο όργανο σχεδιασμού πολιτικής για την 
καινοτομία και προεδρεύεται από τον Υπουργό ΥΕΕΑ ενώ συμμετέχει σ’ αυτή και ο Πρωθυπουργός. Η 
Διυπουργική Επιτροπή αποτελείται από ανώτερους υπαλλήλους οκτώ υπουργείων και προεδρεύεται 
από έναν ανώτατο αξιωματούχο του ΥΕΕΑ, το οποίο παρέχει και την γραμματειακή υποστήριξη. Είναι 
υπεύθυνη για την επιλογή των προτεραιοτήτων του προϋπολογισμού των διαφόρων υπουργείων, τον 
συντονισμό των δράσεων και την προετοιμασία του στρατηγικού σχεδίου εφαρμογής των στόχων 
της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας. Η ΥΕΤΚ είναι μονάδα του ΥΕΕΑ με 
αρμοδιότητες στην προώθηση και το συντονισμό της εθνικής πολιτικής για την ΕΤΚ, την κατάρτιση 
του προϋπολογισμού για την ΕΤΚ, την προώθηση της έρευνας στη βιομηχανία, τη χρηματοδότηση 
του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου για την ενίσχυση της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας, 
τη χρηματοδότηση του ΕΙ για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την προώθηση της διεθνούς 
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συνεργασίας και της βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πρέπει να επισημανθεί ότι τα περισσότερα υπουργεία έχουν ευθύνες για την ανάπτυξη της 
καινοτομίας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, αλλά δεν διαθέτουν όλα επαρκώς εκπαιδευμένο 
προσωπικό για την αντιμετώπιση των σύνθετων προβλημάτων της καινοτομίας, παρ’ όλο που το 
επίπεδο στελέχωσης του Δημοσίου είναι υψηλό. Η σημασία της καινοτομίας εκτιμάται διαφορετικά 
από υπηρεσία σε υπηρεσία και από υπουργείο σε υπουργείο. Το Υπουργείο Εκπαίδευσης εποπτεύει τα 
7 πανεπιστήμια και τα 14 ινστιτούτα τεχνολογίας, την Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και τα ερευνητικά 
συμβούλια. Δεν υπάρχει όμως μεγάλος αριθμός ερευνητικών κέντρων που να καλύπτει τις ανάγκες 
όλης κυβερνητικής πολιτικής. Τα σημαντικότερα είναι τα ινστιτούτα αγροτικής έρευνας, θαλάσσιας 
έρευνας, δασών και υγείας. Ο μόνος οργανισμός που υπήρχε για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών 
στις μεταποιητικές επιχειρήσεις, τo Irish Institute for Research and Standards (IIRS) καταργήθηκε σε 
παλαιότερη μεταρρυθμιστική πρωτοβουλία.

Το σημαντικότερο ρόλο από τα συμβουλευτικά όργανα φαίνεται ότι παίζει το Forfas, που παρέχει 
συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις, το εμπόριο, την επιστήμη, την 
τεχνολογία και την καινοτομία. Το Forfas αποτελείται από τρεις μονάδες: Επιστήμη και Τεχνολογία, 
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία, Επιχειρήσεις και εξουσιοδοτεί συνεργαζόμενες υπηρεσίες για 
την εφαρμογή της πολιτικής:  το Enterprise Ireland (EI) για την προώθηση της εγχώριας βιομηχανίας, 
το IDA για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, το InterTradeIreland για τη συνεργασία βορρά-
νότου σε θέματα παραγωγής και καινοτομίας, το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιστήμης, η Ομάδα 
Εμπειρογνωμόνων για τις Μελλοντικές Ανάγκες σε Δεξιότητες. 

Ο Επικεφαλής Επιστημονικός Σύμβουλος της Κυβέρνησης παράγει διάφορες μελέτες και εκθέσεις για 
την κατάσταση της έρευνας και της καινοτομίας στην Ιρλανδία, συμμετέχει στη Διυπουργική Επιτροπή, 
προεδρεύει σε χρηματοδοτικές επιτροπές για την έρευνα και στεγάζεται στο Forfas. Η Κυβέρνηση 
χρησιμοποιεί επίσης σημαντικό αριθμό εξωτερικών συμβούλων από προηγμένες οικονομίες. Στη χώρα 
λειτουργεί και σημαντικός αριθμός επιχειρηματικών κεφαλαίων, ενώ αναπτύσσονται πρωτοβουλίες 
για τη συλλογή επενδυτικών κεφαλαίων για νέες επιχειρήσεις. 

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης 2000-2006 είχε στόχο να επενδύσει ουσιαστικά στην Έρευνα, την 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία (ΕΤΑΚ) για να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητα, να 
αυξήσει τον αριθμό των ερευνητών και να δημιουργήσει θεσμούς και υποδομές για την υποστήριξη 
της καινοτομίας. Τα παραδείγματα προς μίμηση αποτέλεσαν χώρες όπως η Δανία και η Φινλανδία. 
Οι στόχοι όμως παρέμειναν ποιοτικοί και γενικοί, φαίνεται δε ότι δεν είναι και σε πλήρη σύγκλιση με 
τους “στόχους της Λισσαβόνας”. Η εγχώρια δαπάνη για έρευνα στοχοθετήθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ για 
το 2010, η δαπάνη των επιχειρήσεων προτάθηκε να αυξηθεί 2,7 φορές και εκείνη του Δημοσίου 2,6 
φορές, ενώ ο αριθμός των ερευνητών θα αυξανόταν 1,8 φορές. Η Διυπουργική Επιτροπή διατύπωσε 
το όραμα να γίνει η Ιρλανδία το 2010 διεθνώς γνωστή για την αριστεία στην έρευνα και να τεθεί στην 
εμπροσθοφυλακή για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση της νέας γνώσης για οικονομικούς και 
κοινωνικούς σκοπούς. Οι προτεραιότητες επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη συμπεριφορών φιλικών 
προς την καινοτομία, την ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας, αλλά και της έρευνας στο Δημόσιο, τη 
δημιουργία ελκυστικού περιβάλλοντος για τους ερευνητές και τη μετατροπή της γνώσης σε προϊόντα 
και υπηρεσίες. Αργότερα, οι στόχοι του 2010 μετατέθηκαν για το 2013 και καταρτίστηκε σημαντικός 
αριθμός μελετών για την υποστήριξη των επιλογών και των προτεραιοτήτων.

Στο Σχέδιο του 2007-2013 η πλειοψηφία των στόχων παραμένει ποιοτική, αν και ορισμένοι στόχοι 
ποσοτικοποιούνται. Το Σχέδιο αποβλέπει στην αύξηση του αριθμού των ερευνητικών ομάδων που 
συμμετέχουν σε διεθνώς ανταγωνιστικά δίκτυα, στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών, στην 
αύξηση της κινητικότητας των ερευνητών και στη δημιουργία αναγνωρίσιμων πορειών σταδιοδρομίας, 
στο διπλασιασμό της “παραγωγής” διδακτόρων (1000-έτος), στην ίδρυση μεταπτυχιακών σχολών 
υψηλού επιπέδου, την τοποθέτηση πτυχιούχων στις επιχειρήσεις, την αύξηση των διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας και των προϊόντων που παράγονται από την εκμετάλλευση της γνώσης, την αύξηση της 
δαπάνης των επιχειρήσεων για έρευνα από 1 δις € το 2003 σε 2,5 δις € το 2013, την ανάπτυξη κέντρων 
εξειδίκευσης (competence) με εγκαταστάσεις στα πανεπιστήμια, την ενθάρρυνση της άριστης έρευνας 
σε τομείς οικονομικού, κοινωνικού και οικολογικού ενδιαφέροντος. Τα μέτρα που προωθήθηκαν 
περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, την ενίσχυση της έρευνας στις επιχειρήσεις, τη συνεταιρική καινοτομία 
(πανεπιστήμια-επιχειρήσεις), την εκμετάλλευση εφευρέσεων από πανεπιστήμια, τον εκσυγχρονισμό 
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της νομοθεσίας για τα πνευματικά  δικαιώματα, την ενθάρρυνση των νέων να σπουδάσουν στις 
θετικές επιστήμες και την τεχνολογία, την υποστήριξη της εκκίνησης νέων επιχειρήσεων και ταχέως 
αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. Η αξιολόγηση των προγραμμάτων θεωρείται 
πλέον πιο σημαντική από την σημειακή αξιολόγηση των επιμέρους μέτρων.

Το 2008 η χρηματοοικονομική κρίση οδήγησε σε πτώση του ΑΕΠ, αύξηση της ανεργίας, μείωση 
των μισθών στις επιχειρήσεις και στο Δημόσιο, παροχή εγγυήσεων προς τους καταθέτες ύψους 
πολλαπλάσιου του ΑΕΠ και αγορά τοξικών στοιχείων του ενεργητικού των τραπεζών, συρρίκνωση 
της παραγωγής ιδιαίτερα στους κλάδους των υπολογιστών-ηλεκτρονικών και τους παραδοσιακούς 
κλάδους και σε περικοπές του κρατικού προϋπολογισμού. Πολλές πολυεθνικές επιχειρήσεις 
περιόρισαν τις δραστηριότητές τους λόγω του υψηλού εργατικού κόστους, ενώ ο αριθμός των 
χρεοκοπιών μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) υπερδιπλασιάστηκε και οι εκκινήσεις νέων 
επιχειρήσεων περιορίστηκαν. Ο Πρωθυπουργός συγκρότησε μια Ομάδα Έργου (taskforce) για την 
Καινοτομία, για να συμβουλεύσει την Κυβέρνηση. Η Κυβέρνηση επίσης συγκρότησε μια Επιτροπή για 
την Οικονομική Ανανέωση και ξεκίνησε μια εκστρατεία για την ανάδειξη νέων ιδεών. Η έξοδος της 
Ιρλανδίας από τη χρηματοοικονομική κρίση είναι σταδιακή αλλά αναμένονται αρνητικές επιπτώσεις 
στις επιδόσεις στους δείκτες της καινοτομίας, λόγω του περιορισμού των επιχορηγήσεων.

6.4 Συμπεράσματα
Η Δανία, η Αυστρία και η Ιρλανδία έχουν να επιδείξουν σημαντική πρόοδο στην καινοτομία και 
την οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, με αποτέλεσμα να αποτελούν υποδείγματα για 
τρίτες χώρες. Μοιράζονται πολλά κοινά χαρακτηριστικά, όπως το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του 
εργατικού δυναμικού, την επενδυτική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στην παραγωγή νέας γνώση 
και στη δια βίου μάθηση, την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, την κοινωνική αναγνώριση 
της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των δημόσιων αγορών για την ανάπτυξη νέων προϊόντων 
και άλλα. Έχουν επίσης αρκετές διαφορές στα αναπτυξιακά τους υποδείγματα. Από τις τρεις 
ιδιαίτερα διαφοροποιείται η Ιρλανδία, δίνοντας περισσότερο βάρος στις ξένες άμεσες επενδύσεις, 
με αποτέλεσμα ένα μεγάλο ποσοστό της δαπάνης για επιχειρηματική έρευνα να εκτελείται από τις 
θυγατρικές των πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα. 

Κοινό χαρακτηριστικό το οποίο μοιράζονται οι τρεις χώρες είναι η υψηλή θέση της καινοτομίας 
στην πολιτική ατζέντα. Η πολιτική καινοτομίας αποτελεί κοινό αντικείμενο όλης της κυβερνητικής 
ιεραρχίας, περιλαμβανομένου του Προέδρου της Κυβέρνησης. Η καινοτομία αποτελεί αντικείμενο 
πολλών υπουργείων, παρόλο που ένα από αυτά μπορεί να έχει την ευθύνη για τη σύνδεση με την 
πανεπιστημιακή έρευνα και για το συντονισμό μεταξύ υπουργείων. Οργανισμοί προσανατολιζόμενοι 
και ελεγχόμενοι από το κεντρικό υπουργείο είναι αρμόδιοι για την εφαρμογή των σχεδιαζόμενων 
μέτρων και την εκτέλεση των προγραμμάτων, ενώ η αξιολόγηση αποτελεί απαραίτητο συνοδευτικό 
στοιχείο του σχεδιασμού. Στην διάχυση των μέτρων για την προώθηση της καινοτομίας συμμετέχουν 
ενεργά και οι περιφερειακές αρχές, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την οικονομική ανάπτυξη στο 
γεωγραφικό χώρο τους. 

Η καινοτομία αποτελεί σημαντική συνιστώσα όλων των τομεακών πολιτικών, και κυρίως της 
οικονομικής πολιτικής, για να αντιμετωπιστεί ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. 
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Ενότητα 7:

Η Χρηματοοικονομική Κρίση και η Καινοτομική 
Δραστηριότητα

7.1 Γενικές επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης στην καινοτομία
Η χρηματοοικονομική κρίση που προσέβαλε την τελευταία τριετία την παγκόσμια οικονομία και 
ιδιαίτερα τις οικονομίες των πλέον εκτεθειμένων στο διεθνή ανταγωνισμό χωρών, δεν ήταν δυνατόν να 
αφήσει ανεπηρέαστη την καινοτομική συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά οι επιχειρήσεις 
και οι εθνικές οικονομίες δεν επηρεάσθηκαν ομοιόμορφα από τις αλλαγές που επέφερε η κρίση. Η 
μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής [7] για τις επιπτώσεις της κρίσης επί της καινοτομίας, βασισμένη 
στα στοιχεία της καταγραφής του Innobarometer [2] έδειξε τα εξής γενικά συμπεράσματα, τα οποία 
μπορεί να αποδειχθούν χρήσιμα στην εκτίμηση των επιπτώσεων της ελληνικής οικονομικής κρίσης 
στην καινοτομία της Ελλάδας:

   •    Οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και αυτές που εφαρμόζουν ευρείες στρατηγικές καινοτομίας (έχουν 
μεγάλο μερίδιο καινοτόμων προϊόντων στον κύκλο εργασιών, επενδύουν στην έρευνα, ζητούν 
τη συμμετοχή των χρηστών στη διαμόρφωση επιλογών, εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης 
της γνώσης) είναι αυτές που παρουσιάζουν τη μικρότερη τάση να περικόψουν τις δαπάνες για 
καινοτομία.

   •    Επιχειρήσεις στους κλάδους μέσο υψηλής τεχνολογίας και αυτές που χρησιμοποιούν τη μείωση 
κόστους ως εργαλείο στρατηγικής επιβίωσης τείνουν να μειώσουν περισσότερο τις δαπάνες για 
καινοτομία. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που βασίζουν την καινοτομία στην έρευνα 
επηρεάσθηκαν λιγότερο από την κρίση, απ’ αυτές που βασίζονται σε μη ερευνητική καινοτομία. Οι 
επιχειρήσεις που είχαν δώσει έμφαση στην περιβαλλοντική καινοτομία υπέστησαν πιο έντονα τα 
συμπτώματα της κρίσης.

   •    Επιχειρήσεις που απευθύνονται σε διεθνείς αγορές και στις κρατικές προμήθειες τείνουν να 
μειώσουν τις δαπάνες για καινοτομία περισσότερο απ’ αυτές που έχουν την εσωτερική αγορά ως 
καθοδηγητική και περιορισμένο ενδιαφέρον για τις κρατικές προμήθειες.

   •    Οι επιχειρήσεις που είχαν μειώσει τις δαπάνες τους για καινοτομία πριν από την κρίση τείνουν να 
μειώσουν περαιτέρω αυτές τις δαπάνες μετά την κρίση.

   •    Η οικονομική κρίση μπορεί να αναστρέψει την τάση σύγκλισης μεταξύ των περισσότερο και 
λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα έτη. 
Τις πιο αρνητικές επιπτώσεις έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις στις χώρες που είχαν σημειώσει τους 
ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ και οι επιχειρήσεις στις χώρες με τα εντονότερα συμπτώματα 
της κρίσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να μειώσουν τις δαπάνες τους για καινοτομία.

   •   Οι επιχειρήσεις στις χώρες που χαρακτηρίζονται ως ακολουθούντες και μέτριοι καινοτόμοι 
αναμένεται να υποστούν τις συνέπειες της κρίσης αργότερα απ’ ότι οι επιχειρήσεις των 
προσεγγιζουσών χωρών.

   •    Η κρατική υποστήριξη φαίνεται ότι έχει συμβάλει θετικά στη διατήρηση του ενδιαφέροντος των 
επιχειρήσεων για την καινοτομία.

Πολλές απ’ αυτές τις γενικευμένες διαπιστώσεις δείχνουν ότι για τις ελληνικές επιχειρήσεις και την 
ελληνική οικονομία συνολικά η κρίση πιθανότατα θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην καινοτομία. 

7.2  Η συγκριτική συμπεριφορά των ελληνικών επιχειρήσεων 
απέναντι στην κρίση και στο άμεσο μέλλον

Οι επιπτώσεις της κρίσης για την καινοτομία στην Ελλάδα αναμένεται να εμφανιστούν με υστέρηση, 
σε σχέση με άλλες χώρες με λιγότερο αναπτυγμένα συστήματα καινοτομίας. Το διάστημα “ωρίμανσης” 
από το 2007 έχει ήδη παρέλθει και βρισκόμαστε στην περίοδο που εκδηλώνονται τα συμπτώματα, 
χωρίς να είναι δυνατή και η συστηματική καταγραφή τους. Από τα διαθέσιμα στοιχεία του Innoba-
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rometer προκύπτει ότι τη στιγμή της μελέτης, ενώ το 42% των ελληνικών επιχειρήσεων προέβλεψε 
αύξηση δαπανών για καινοτομία μεταξύ 2006 και 2008, ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα 
(διάγραμμα 7.1), μόνον 1,8% αυτών των επιχειρήσεων δήλωσε αύξηση το τελευταίο εξάμηνο πριν 
τη μελέτη, ως αποτέλεσμα της κρίσης (διάγραμμα 7.2). Τα συμπτώματα αυτά φαίνεται ότι είναι τα πιο 
βαριά απ’ ότι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του δείγματος.

Τα ποσοστά των ελληνικών επιχειρήσεων που δήλωσαν μεταβολή των δαπανών τους για καινοτομία 
είναι τα πιο ακραία από κάθε άλλη χώρα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
δηλώσεων ότι θα αυξήσουν τις δαπάνες για καινοτομία, αλλά συγχρόνως και ένα από τα μεγαλύτερα 
ότι θα τις μειώσουν. Επιβεβαιώνεται έτσι ο δυισμός της ελληνικής οικονομίας, με ένα τμήμα που 
εκσυγχρονίζεται ενώ ένα άλλο υποχωρεί. Το άθροισμα μειώσεων και αυξήσεων είναι το μεγαλύτερο, 
ακολουθούμενο από αυτό της Πορτογαλίας και της Τσεχίας. Όμως, η διάσταση αυτή είναι ακόμη 
μεγαλύτερη στις αυξήσεις και μειώσεις για το τελευταίο εξάμηνο, όπου οι επιχειρήσεις ταλανίζονται 
από στην κρίση (διάγραμμα 7.2). Σχεδόν μία στις δυο ελληνικές επιχειρήσεις (από τους πιο καινοτόμους 
κλάδους) δηλώνει ότι θα μειώσει τις επενδύσεις της στην καινοτομία και σχεδόν καμία ότι θα τις 
αυξήσει.

84

0

10

20

30

40

50

60
E Ε -27

Δανία

Φινλανδία

Ελβετία

Βέλγιο

Ολλανδία

ΑυστρίαΙρλανδία

Κύπρος

Τσεχία

Ισπανία

Πορτογαλία

Ελλάδα

Αύξηση

Μείωση

Σταθερότητα

Πηγή: Innobarometer 2009

Διάγραμμα 7.1  Ποσοστό επιχειρήσεων που δήλωσαν μεταβολή των δαπανών τους για καινοτομία 
2006-2008 34

Διάγραμμα 7.2  Ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν μεταβολή των δαπανών για καινοτομία τους 
τελευταίους 6 μήνες ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης 35

Πηγή: Innobarometer 2009
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Εφόσον η επίδραση της κρίσης μοιάζει να έχει περισσότερο δραματικές επιπτώσεις στις ελληνικές 
επιχειρήσεις απ' ότι στις επιχειρήσεις των ανταγωνιστριών χωρών, είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι 
επιχειρήσεις αυτές βλέπουν και σχεδιάζουν το μέλλον τους. Το διάγραμμα 7.3 δείχνει ότι οι ελληνικές 
επιχειρήσεις επιμένουν στην μείωση του κόστους  υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών, κινούνται 
στον κοινοτικό μέσον όρο στις οργανωτικές και εμπορικές καινοτομίες και υστερούν σημαντικά 
στη μετατροπή των υπαρχόντων προϊόντων και διαδικασιών. Πρόσθετο δείγμα του δυισμού, η 
θετική αυτή τη φορά, πρόθεση των ελληνικών επιχειρήσεων να προχωρήσουν στην ανάπτυξη νέων 
προϊόντων σε ποσοστό μεγαλύτερο από κάθε άλλη χώρα του πίνακα (πλην Κύπρου). 

Τίθεται ασφαλώς το ερώτημα, αν σε αυτό τον δυισμό, οι ελληνικές κυβερνήσεις   θα βοηθήσουν, 
με τους περιορισμένους πόρους που διατίθενται, ισομερώς όλες τις επιχειρήσεις ή θα επιλέξουν να 
ενισχύσουν τις πιο δυναμικές από αυτές ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός. Μια τέτοια απόφαση έχει  πολλές παράπλευρες συνέπειες γιατί οδηγεί σε ουσιαστική 
αναδόμηση  του παραγωγικού ιστού.

Διάγραμμα 7.3  Επιλογή του κυριότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων για τα 
επόμενα δυο έτη36

36 Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 7, Πίνακα 7γ

Πηγή: Innobarometer 2009

Ποιές είναι οι στρατηγικές κατευθύνσεις στις οποίες προσβλέπουν οι πιο καινοτόμες ελληνικές 
επιχειρήσεις; Εστιάζοντας στις τάσεις που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για καινοτομία 
τα επόμενα 2 χρόνια το διάγραμμα 7.4 δείχνει ότι ο εξαγωγικός προσανατολισμός έχει γίνει εν 
δυνάμει μονόδρομος για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες φαίνεται ότι κατευθύνονται στις 
αναδυόμενες αγορές της Ασίας και της Αφρικής για να διαθέσουν τα νέα τους προϊόντα, δεδομένου 
ότι ο βαθμός ενσωμάτωσης νέας γνώσης δεν τους επιτρέπει να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό 
στις πιο απαιτητικές ευρωπαϊκές αγορές. Ακολουθούνται από τα ‘‘βιώσιμα’’ και ενεργειακά προϊόντα, 
για τα οποία τα τελευταία χρόνια γίνεται στην Ελλάδα πολλή συζήτηση. Αντίθετα τα προϊόντα και 
οι υπηρεσίες που απευθύνονται στην εκπαίδευση, την υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες έλκουν το 
ενδιαφέρον ελάχιστων επενδυτών, όπως και τα προϊόντα που αφορούν στο διαρκώς αυξανόμενο 
πληθυσμό των ηλικιωμένων. Τα ερωτήματα που εγείρονται σχετικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης 
του ανταγωνισμού από τις τάσεις τις αγοράς οι οποίες προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες τα 
επόμενα 2 χρόνια (διάγραμμα 7.4) χρήζουν ιδιαίτερης στρατηγικής προσοχής τόσο από τις καινοτόμες 
επιχειρήσεις όσο και από εκείνους που χαράζουν την πολιτική για τις επενδύσεις, την έρευνα και την 
εκπαίδευση.
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Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

37Για τον πίνακα με τις ακριβείς τιμές βλέπε Παράρτημα Ενότητα 7, Πίνακα 7δ

7.3  Συμπεράσματα
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση, όπως προκύπτει από τη μελέτη του Innobarometer, 
ώθησε τις επιχειρήσεις στους κλάδους μεσο υψηλής τεχνολογίας και αυτές που χρησιμοποιούν τη 
μείωση κόστους ως εργαλείο στρατηγικής επιβίωσης σε μείωση των δαπανών για την καινοτομία. 
Ωστόσο, οι πιο καινοτόμες επιχειρήσεις και αυτές που εφαρμόζουν ευρείες στρατηγικές καινοτομίας 
απεδείχθησαν πιο ανθεκτικές. Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που παρουσιάζουν αντιστροφή της 
τάσης σύγκλισης μεταξύ των περισσότερο και λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών της Ευρώπης, με 
την καινοτομία να πλήττεται περισσότερο στις χώρες με τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, προκύπτει ότι από την παγκόσμια οικονομική κρίση επηρεαζόμαστε 
αρνητικά αλλά οι επιπτώσεις εμφανίζονται με υστέρηση σε σύγκριση με τις προσεγγίζουσες χώρες. 
Ήδη στην περίοδο που διανύουμε εκδηλώνονται τα πρώτα συμπτώματα. Από τις απαντήσεις των 
ελληνικών επιχειρήσεων στο Innobarometer, προκύπτει επίσης έντονα ο δυισμός της ελληνικής 
οικονομίας, με τις επιχειρήσεις να χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που κινούνται προς αντίθετες 
κατευθύνσεις: μέρος αυτών συνεχίζει να εκσυγχρονίζεται ενώ ένα άλλο επιλέγει την αποχώρηση από 
τις καινοτόμες δραστηριότητες. 

Η εθνική οικονομική κρίση φαίνεται ότι θα επιφέρει ένα ακόμα πλήγμα στην καινοτομία, παρόλο που 
ακόμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για να μετρήσουμε με ασφάλεια τις επιπτώσεις. 

Πηγή:Innobarometer 2009
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Διάγραμμα 7.4  Τάσεις της αγοράς που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για καινοτομίες τα 
επόμενα δυο χρόνια37
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Η στήριξη της δημόσιας διοίκησης στην καινοτομία αποτελεί  απαραίτητη προϋπόθεση για την υγιή 
ανάπτυξη της καινοτομικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. 

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μια προσπάθεια χαρτογράφησης του τρόπου με τον οποίο ο δημόσιος 
τομέας στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται τη θέση του στην καινοτομική διαδικασία και μάλιστα εν μέσω 
μιας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας. Τα συμπεράσματα που παρατίθενται έχουν διαμορφωθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τις απαντήσεις σε σχετικό ερωτηματολόγιο των Γενικών και Ειδικών Γραμματέων 
των οποίων οι αρμοδιότητες σχετίζονται άμεσα με την καινοτομία.

Παραθέτουμε αυτούσιο το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες 
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στο εγχείρημά μας.

Ερωτηματολόγιο: 
1.       Πώς θα περιγράφατε τη σύγχρονη κατάσταση Καινοτομικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στο 

πεδίο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου σας;
2.   Ποιες είναι οι κύριες προτεραιότητές σας σ’αυτόν τον τομέα για το 2010/2011;
3.    Με ποιο τρόπο αυτοί οι στόχοι θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών;
4.     Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δυνατά και ποια τα αδύνατα σημεία του Υπουργείου σας σ’ αυτήν την 

προσπάθεια να επιτύχετε τους στόχους που μας περιγράψατε;
5.     Η καινοτομία πέφτει θύμα της γραφειοκρατίας;
6.    Έχουν αξιοποιηθεί και με ποια αποτελέσματα κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 

για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών, στους τομείς δράσης του Υπουργείου 
σας;

7.   Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποια παραδείγματα καλών πρακτικών;
8.     Πώς προβλέπετε ότι θα επηρεάσει η κρίση την συμπεριφορά των επιχειρήσεων απέναντι 

στην καινοτομία; Ποιες επιχειρήσεις θα τη δουν ως ευκαιρία και ποιες ως απειλή;  Ποιές οι 
προβλεπόμενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση;

9.      Σε  ποιες ενέργειες προχωρά το Υπουργείο σας για να υποστηρίξει την εμπέδωση της καινοτομίας 
στην οικονομία της Ελλάδας, υπό τις σημερινές συνθήκες; Υπάρχει εξειδικευμένη στόχευση 
μέτρων  σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων;

10.  H κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει την “πράσινη ανάπτυξη” ως κεντρική αναπτυξιακή 
προτεραιότητα. Πώς βλέπετε το ρόλο του Δημοσίου (κεντρικές υπηρεσίες και περιφέρειες) 
στην προώθηση καινοτομιών στον τομέα αυτό; 

Στο εγχείρημά μας συνείσφεραν με τις απαντήσεις τους στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο οι 
ακόλουθοι:

•    κ. Αχιλλέας Μητσός, Γ.Γ. Έρευνας & Τεχνολογίας, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων

•    κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, 
Υπουργείο Εξωτερικών

•    κ. Μανώλης Πατεράκης, Ειδικός Γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα, Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

•    κ. Αντώνης Μαρκόπουλος, Ειδικός Γραμματέας Ψηφιακού Σχεδιασμού, Υπουργείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

•    κ. Στέφανος Γκρίτζαλης, Ειδικός Γραμματέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Υπουργείο Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
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Α.   Εισαγωγή
Στο σημείο αυτό ο Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας 2010 επικεντρώνει στην κατα-
γραφή των ενεργειών και των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από τη δημό-
σια διοίκηση τόσο για τη διείσδυση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών (ΤΠΕ) στο δημόσιο τομέα όσο και για τη στήριξη της ιδιωτικής και-
νοτομικής πρωτοβουλίας. 

Οι ενέργειες της δημόσιας διοίκησης για ενίσχυση του βαθμού διείσδυσης των 
νέων τεχνολογιών στη λειτουργία του δημόσιου τομέα υπαγορεύεται από την 
ανάγκη για διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών, ενίσχυση της δι-
αφάνειας και διευκόλυνσης της προσβασιμότητας των επιχειρήσεων στην και-
νοτομία.  

Παράλληλα, ο δημόσιος τομέας καλείται με τις σχεδόν μηδενικές επενδύσεις 
να φέρει την Ελλάδα πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στο πλαίσιο 
‘‘Ευρώπη 2020’’ για επένδυση του 3% του ΑΕΠ στην έρευνα. Σήμερα, η ανάγκη 
για στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι πιο επιτακτική από ποτέ καθώς 
η οικονομική συγκυρία δρα ανασταλτικά στη διάθεση των επιχειρήσεων να 
επενδύσουν στην ανάπτυξη της έρευνας και το σχεδιασμό και την εισαγωγή 
νέων προϊόντων και υπηρεσιών. 

Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης προκύπτει η κα-
θολική αναγνώριση της σημασίας της καινοτομίας στον εκσυγχρονισμό της 
κρατικής μηχανής και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας, ενώ εν-
θαρρυντικό είναι ότι έχει αναδειχθεί σε κεντρικό στόχο των δράσεων του δη-
μόσιου τομέα – είτε άμεσο, είτε έμμεσο. 

Β.  Κύριες προτεραιότητες για το 2010/2011 στον 
τομέα της καινοτομίας  

Η δυνατότητα ψηφιακής εξυπηρέτησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και η πα-
ροχή κινήτρων για την ενίσχυση των ιδιωτικών καινοτόμων πρωτοβουλιών 
αποτελούν  τις  βασικές προτεραιότητες που έχουν θέσει οι υπηρεσίες που 
ερωτήθηκαν. 

Συγκεκριμένα, η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, αξιοποιώντας 
κοινοτικούς πόρους προωθεί μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ‘‘Ψη-
φιακή Σύγκλιση’’ και ‘‘Κοινωνία της Πληροφορίας’’ την εισαγωγή και εφαρμο-
γή καινοτόμων  τεχνικών λύσεων σε όλα τα νέα έργα πληροφορικής του δη-
μόσιου τομέα με αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής (Web 2.0, SaaS, Green ICT, 
πολυκαναλική διάθεση, “έξυπνες υπηρεσίες”), επιτυγχάνοντας με αυτό τον 
τρόπο τη βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και την απλο-
ποίηση της αλληλεπίδρασης του πολίτη με το δημόσιο.

Παράλληλα, υποστηρίζει και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη νέων ιδεών και και-
νοτομικών επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο των ενισχύσεων μέσω του 
ΕΣΠΑ με έμφαση στην ανάπτυξη συμφωνιών-συνεργειών με χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα ή/και venture capitalists. 

Εξίσου σημαντικός είναι και ο ρόλος της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγω-
νιστικότητα στην ενίσχυση της αξιοποίησης της καινοτομίας από τις επιχει-
ρήσεις μέσω της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘‘Ανταγωνι-
στικότητα και Επιχειρηματικότητα’’ (ΕΠΑΝ ΙΙ). Το ΕΠΑΝ ΙΙ δίνει ιδιαίτερη έμφα-
ση στην καινοτομία ως το μέσο για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και 
της εξωστρέφειας. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει: τη δημιουργία 
νέων συνεργατικών σχηματισμών (clusters) σε τομείς έντασης γνώσης (όπως 

Η επένδυση στη γνώ-
ση αποτελεί την 
ασφαλέστερη - αλλά 
ίσως και τη μόνη μα-
κροχρόνια δυνατή - 
αντιμετώπιση του ‘‘ελ-
λείμματος ανταγωνι-
στικότητας’’. 

κ. Αχιλλέας Μητσός.  
Γ.Γ. Έρευνας 
& Τεχνολογίας 
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Η βελτίωση των ψηφι-
ακών/ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του δη-
μόσιου τομέα, απλο-
ποιεί και διευκολύνει 
την αλληλεπίδραση 
του πολίτη με το δη-
μόσιο και συμβάλλει 
στην καλύτερη ποιό-
τητα ζωής. 
 
κ. Αντώνης Μαρκόπουλος
Ειδικός Γραμματέας Ψηφι-
ακού Σχεδιασμού

αγροβιοδιατροφή, βιοτεχνολογία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) ), τη 
δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, τη Συνεργασία ερευνητι-
κών φορέων και επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και των ΑΠΕ, την 
ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων (spin offs και spin outs) και την δρά-
ση ‘‘Μεταποίηση στις νέες συνθήκες’’. Το Πρόγραμμα εστιάζει σε τομείς που 
σχετίζονται άμεσα με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών όπως 
η υγεία, βιοτεχνολογία, ενέργεια-περιβάλλον-κλίμα, νανοτεχνολογία, μετα-
φορές, δίκτυα και τηλεπικοινωνίες, τρόφιμα.

Στην τόνωση της επιχειρηματικότητας και την αποδοτικότερη αξιοποίηση 
των πόρων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στοχεύουν τα μέτρα θεσμικής και 
χρηματοδοτικής φύσης που λαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Και-
νοτομίας (ΓΓΕΤ). Βασική προτεραιότητα της ΓΓΕΤ είναι η δημιουργία Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) το οποίο θα επιδιώ-
κει τη σύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό τομέα, την προσέλκυση νέου 
ερευνητικού δυναμικού, την ενίσχυση της ερευνητικής υποδομής, τον διεθνή 
προσανατολισμό και τη καλύτερη διάχυση του ερευνητικού αποτελέσματος 
με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ 2007-2013. Επιπλέον προτεραιότητα εί-
ναι το Εθνικό Σχέδιο για την Έρευνα να αποτελέσει ‘‘τον ετήσιο χάρτη των δρά-
σεων έρευνας και τεχνολογίας για κάθε ερευνητή και κάθε ερευνήτρια’’. 

Η Ειδική Γραμματεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης, η οποία έχει αναλάβει τον 
εκσυγχρονισμό των δημόσιων υπηρεσιών, επικεντρώνεται στην  αναβάθμι-
ση των λειτουργιών και διαδικασιών της διοίκησης, στην ενίσχυση της δια-
φάνειας και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, στις 
άμεσες προτεραιότητες της υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπη-
ρεσιών μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών (Government to Government – G2G), η 
σχεδίαση της Κάρτας Πολίτη για την φυσική και ψηφιακή ταυτοποίηση των 
πολιτών  στο χώρο του Διαδικτύου, καθώς και η εκπόνηση ολοκληρωμένων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην ενίσχυση του ανθρώπι-
νου δυναμικού. Τέλος, η εφαρμογή του προγράμματος ‘‘Καλλικράτης’’ για τη 
νέα διοικητική αρχιτεκτονική, εμπερικλείει καινοτόμες  τεχνολογικές εφαρ-
μογές όπως η λειτουργική ενοποίηση των Πληροφοριακών Συστημάτων των 
Δήμων, Νομαρχιών και Περιφερειών καθώς και η λειτουργία πληθώρας νέων 
e-ΚΕΠ. 

Παρότι όχι άμεσα σχετιζόμενη με την καινοτομία, η Γενική Γραμματεία Διε-
θνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας προχωρά στην 
ενίσχυση του μηχανισμού της με σκοπό την ανταπόκριση στην ανάγκη για 
αποτελεσματικότερη επικοινωνία μεταξύ των διευθύνσεων του Υπουργείου 
Εξωτερικών και μεταξύ του Υπουργείου και της επιχειρηματικής κοινότητας. 
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης 
AGORA (www.agora.mfa.gr) η οποία αποτελεί το σύνδεσμο του Υπουργείου 
με την επιχειρηματική κοινότητα, ενώ τον Ιούλιο του 2010 πραγματοποιήθη-
κε το πρώτο από μία σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων ‘‘webinar’’ με συμμετο-
χή δεκαπέντε Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή της στρατηγικής των δημοσίων υπηρεσιών 
παίζει η στελέχωσή τους από εξειδικευμένο και έμπειρο δυναμικό, η ύπαρ-
ξη ξεκάθαρου στρατηγικού σχεδιασμού και η αποφασιστικότητα της πολι-
τικής ηγεσίας για προώθηση της καινοτομίας και αναβάθμιση του θεσμικού 
πλαισίου. Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, ιδιαίτερα σημαντική είναι 
και η διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων από κοινοτικά συγχρηματοδοτού-
μενα προγράμματα σε μία περίοδο γενικευμένης περικοπής των δημόσιων 
δαπανών. 

Οι εκπρόσωποι της Δημόσιας Διοίκησης επισημαίνουν ωστόσο ότι ο κατα-
κερματισμός της δημόσιας προσπάθειας ενθάρρυνσης της καινοτομίας σε 
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Είναι κρίσιμο να υπο-
στηρίζεται άμεσα η 
καινοτόμα ιδέα ώστε 
να βγαίνει στην αγο-
ρά γρήγορα διότι ο 
ανταγωνισμός είναι 
πλέον παγκόσμιος και 
οι ανταγωνιστές δεν 
κάθονται με σταυρω-
μένα τα χέρια.

κ. Μανώλης Πατεράκης,
Ειδικός Γραμματέας για 
την Ανταγωνιστικότητα

πολλούς φορείς και η ελλιπής αξιοποίηση των πόρων κατά το παρελθόν τις 
υποβάλλουν σήμερα σε έναν αγώνα δρόμου για να καλύψουν το χαμένο έδα-
φος.

Γ. Αξιοποίηση κοινοτικών πόρων 
Στη χώρα μας, το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειών με στόχο την ενίσχυση 
της καινοτομίας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έχει ενταχθεί στο Εθνικό 
Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 αξιοποιώντας την συνδρο-
μή του κοινοτικού ταμείου, ενώ σημαντικό έργο έχει υλοποιηθεί στο πλαίσιο 
του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση πραγματοποιείται 
μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ‘‘Ψηφιακή Σύγκλιση’’ (του Υπουρ-
γείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας) και ‘‘Διοικητική 
Μεταρρύθμιση’’ (του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης). Το τελευταίο μάλιστα υποστηρίζει την υλοποίηση του 
Προγράμματος ‘‘Διαύγει@’’ με το οποίο οι κυβερνητικές και διοικητικές πρά-
ξεις αναρτώνται στο διαδίκτυο διευκολύνοντας την πληροφόρηση και τη 
συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Σημαντική καινο-
τομία του προγράμματος αποτελεί η υποχρέωση να έχει προηγηθεί ανάρτη-
ση των πράξεων στο Διαδίκτυο προτού να εκτελεστούν (με εξαίρεση όσες 
πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης). 

Στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος ‘‘Πολιτεία’’ στοχεύει η Γενική Γραμματεία Οικονομι-
κών και Εμπορικών Υποθέσεων για την ανάπτυξη των διαδικτυακών πυλών 
του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ταυτόχρονα, οι κοινοτικοί πόροι από τα τρία προηγούμενα Κοινοτικά Πλαί-
σια Στήριξης και από το ΕΣΠΑ έχουν συμβάλει και στην ανάπτυξη αναγκαίων 
υποδομών για την ανάπτυξη καινοτομικών δράσεων και στην ενίσχυση και-
νοτόμων επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων αξιοποιώντας με αυτό τον 
τρόπο το υψηλού επιπέδου ερευνητικό δυναμικό της χώρας. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής των πόρων από το Γ’ ΚΠΣ αποτελεί η 
Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών ‘‘Corallia’’ 
η οποία προωθεί τη συνεργασία μεταξύ της βιομηχανίας, ερευνητικών και 
ακαδημαϊκών φορέων στον τομέα της μικροηλεκτρονικής για την παραγωγή 
και εξαγωγή καινοτόμων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

Με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘‘Ανταγωνιστικότητα 
και Επιχειρηματικότητα’’ χρηματοδοτήθηκε και η πρώτη στον κόσμο πλωτή 
μονάδα αφαλάτωσης ‘‘Υδριάδα’’ στο νησί Ηρακλειά για την κάλυψη της επο-
χιακής ζήτησης νερού. Το συγκεκριμένο έργο, το οποίο με τη βοήθεια της αι-
ολικής ενέργειας μετατρέπει το θαλασσινό νερό σε υψηλής ποιότητας πόσι-
μο νερό, έχει διακριθεί σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Δ. Κρίση και καινοτομία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο η δημόσια διοίκη-
ση αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιχειρημα-
τική συμπεριφορά. 

Υπάρχει σαφώς η αναγνώριση ότι η οικονομική κρίση αποτελεί πρόκληση 
για τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων οι 
οποίοι αναπόφευκτα επηρεάζουν και την απασχόληση στον κλάδο των ΤΠΕ. 
Εκτιμούν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα συνεχίσουν σε γενικές γραμμές να 
είναι επιφυλακτικές απέναντι στην καινοτομία, αντιμετωπίζοντας την κρίση 
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Η εξωστρέφεια είναι 
μία από τις λιγοστές 
διεξόδους από την οι-
κονομική κρίση, ενώ 
η ελληνική οικονομία 
είναι από τις λιγότερο 
ανοιχτές. 
 
κ. Κωνσταντίνος Παπαδό-
πουλος, Γενικός Γραμματέ-
ας Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξια-
κής Συνεργασίας

ως απειλή και την επένδυση σε καινοτόμες λύσεις ως περιττή πολυτέλεια. 

Ωστόσο θεωρούν ότι δεν θα λείψουν κι εκείνες οι οποίες θα διακρίνουν τις 
ευκαιρίες πίσω από την κρίση, θα δράσουν με προσαρμοστικότητα, ψυχραι-
μία και με γνώμονα το μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο συμφέρον τους. 
Εν τέλει, είναι πεποίθηση των ανθρώπων της Δημόσιας Διοίκησης ότι αυτές 
οι επιχειρήσεις θα βγουν από την κρίση δυνατές και θα είναι αυτές που θα 
στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. 

Υπό τις σημερινές συνθήκες, ο ρόλος του δημόσιου τομέα στην παροχή - οι-
κονομικών ή άλλων - κινήτρων στις επιχειρήσεις που επιθυμούν να καινοτο-
μήσουν είναι καθοριστικός, τόσο στη στήριξη της παραγωγής νέας γνώσης 
όσο και στην μόχλευση για κινητοποίηση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων. Εξίσου 
σημαντική είναι και η αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών που στέ-
κονται εμπόδιο στην παραγωγή καινοτομίας. 

Με μία σειρά από στοχευμένα μέτρα επιχειρείται η δημιουργία ενός ευνοϊκού 
περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία ακόμα και εν μέσω της οικο-
νομικής κρίσης. Μερικές από τις δράσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν 
προγραμματισθεί για το υπόλοιπο του έτους και υλοποιούνται από την Ει-
δική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας 
και Τεχνολογίας και τη συμμετοχή της Ερευνητικής και Πανεπιστημιακής κοι-
νότητας είναι: η υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, η υποστήριξη καινοτόμων 
επιχειρήσεων έντασης γνώσης (spin-off και spin-out), η σύνδεση παραγωγι-
κών επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς (δράση ‘‘Συνεργασίας’’), η ανάπτυ-
ξη διμερών διακρατικών συνεργασιών στη Έρευνα &Τεχνολογία, η ανάπτυ-
ξη υποδομών ερευνητικών κέντρων και η δημιουργία περιφερειακών πόλων 
καινοτομίας. Παράλληλα, η ΓΓΕΤ υιοθετεί ένα πρωτοποριακό για τα ελληνικά 
δεδομένα σύστημα διακυβέρνησης της έρευνας το οποίο θα στηρίζεται σε 
ανοιχτές και συμμετοχικές διαδικασίες με όλους τους παραγωγικούς συντε-
λεστές, με στόχο η έρευνα η οποία παράγεται να ανταποκρίνεται στη ζήτηση 
της αγοράς και όχι αποκλειστικά στις δυνατότητες προσφοράς των ερευνητι-
κών κέντρων και πανεπιστημίων. 

Εξίσου δραστήρια εμφανίζεται και η Γενική Γραμματεία Διεθνών Οικονομι-
κών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας η οποία έχει διοργανώσει και 
συνεχίζει να σχεδιάζει πλήθος δράσεων για την υποστήριξη της επιχειρημα-
τικότητας και την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων 
(δημιουργία Τμήματος Στήριξης της Επιχειρηματικότητας στην Μόνιμη Αντι-
προσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διοργάνωση ημερίδας τον 
Απρίλιο του 2010 για την παρουσίαση των δυνατοτήτων προώθησης καινο-
τόμων εξαγωγικών προϊόντων).

Ε. Καινοτομία και Πράσινη Ανάπτυξη 
Κεντρικό ρόλο στην αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης για εφαρμογή 
του μοντέλου της ‘‘Πράσινης Ανάπτυξης’’ φαίνεται πως διαδραματίζει η έρευ-
να και η καινοτομία, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις των γενικών και ει-
δικών γραμματέων. Η έρευνα και οι ‘‘πράσινες’’ τεχνολογίες πληροφορικής 
(Green ICT) συμβάλλουν ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στη 
βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της χώρας, και στην αναπτυξι-
ακή διαδικασία. Η επικέντρωση της κυβέρνησης στην ‘’πράσινη ανάπτυξη’’ 
και την καινοτομία υπηρετεί έναν στρατηγικής σημασίας στόχο: παράλληλα 
με την οικονομική κρίση η χώρα μας να αντιμετωπίσει την χρόνια υστέρηση 
στην αντίληψη και υιοθέτηση των τεχνολογικών εξελίξεων. 

Συγκεκριμένα, η Ειδική Υπηρεσία για την Ανταγωνιστικότητα και την Επι-
χειρηματικότητα έχει σχεδιάσει και ενεργοποιήσει μία σειρά από δράσεις οι 
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Ο Δημόσιος Τομέ-
ας μπορεί να συνει-
σφέρει σε καινοτομι-
κές παρεμβάσεις πρά-
σινης ανάπτυξης υι-
οθετώντας περιβαλ-
λοντολογικά κριτήρια 
στους διαγωνισμούς 
δημόσιων προμη-
θειών υποδομών και 
υπηρεσιών ΤΠΕ, ώστε 
ο δημόσιος τομέας να 
‘‘εξοπλιστεί’’ με πράσι-
νες ΤΠΕ. 

κ. Στέφανος Γκρίτζαλης,
Ειδικός Γραμματέας Διοι-
κητικής Μεταρρύθμισης

οποίες παρέχουν κίνητρα σε επιχειρήσεις και ιδιώτες για την υιοθέτηση νέων 
τεχνολογιών για τη διαχείριση της ενεργειακής κατανάλωσης και την μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (‘‘Πράσινη Επιχείρηση 2010’’, ‘‘Πράσινες 
Υποδομές 2010’’, ‘‘Εξοικονομώ Κατ’  Οίκον’’). Παράλληλα, προωθείται η δημι-
ουργία συνεργατικών σχηματισμών ( clusters )καινοτομίας ένα εκ των οποί-
ων θα αφορά Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. 

Στο ίδιο μήκος κύματος, σημαντική είναι και η προσπάθεια που γίνεται για 
την βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων του δημόσιου τομέα, τόσο 
σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο. Η Ειδική Γραμματεία Ψηφια-
κού Σχεδιασμού προωθεί μία σειρά από δράσεις που στοχεύουν σε ‘‘αποϋλο-
ποίηση’’ αγαθών και υπηρεσιών, έξυπνη διαχείριση κτηρίων, ανάπτυξη ‘‘πρά-
σινων’’ κέντρων δεδομένων (green data centers) και πράσινων εφοδιαστικών 
αλυσίδων. 

Η ‘‘Πράσινη Ανάπτυξη’’ φαίνεται ότι διαδραματίζει εξίσου καθοριστικό ρόλο 
στην εξωτερική πολιτική της χώρας. Χαρακτηριστικά, η Πράσινη Ανάπτυ-
ξη αποτελεί κεντρικό θέμα της τρέχουσας ελληνικής προεδρίας του Οργα-
νισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου (ΟΣΕΠ). Στο πλαίσιο του 
ΟΣΕΠ λειτουργεί και το Ελληνικό Αναπτυξιακό Ταμείο το οποίο αυτή τη στιγ-
μή έχει ενεργή πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων προς χρηματοδότη-
ση στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, όπως ανα-
φέρει ο Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας 
κ. Παπαδόπουλος, ‘‘τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων έχουν 
αποστείλει προτάσεις για την εκπόνηση 200 περίπου ερευνών αγοράς και κλα-
δικών μελετών που θα αφορούν, μεταξύ άλλων τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 
(αιολική ενέργεια, φωτοβολταϊκά πάρκα, γεωθερμική ενέργεια ) και τις νέες πε-
ριβαλλοντικές τεχνολογίες (διαχείριση υδάτινων πόρων, διαχείριση απορριμμά-
των, ενεργειακή βελτίωση κτιρίων )’’. 

ΣΤ. Συμπεράσματα 
Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων της δημόσιας διοίκησης προκύπτει η 
καθολική αναγνώριση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογικών ως μείζονος 
σημασίας προϋπόθεση για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ 
κοινή είναι και η αποδοχή ότι η καινοτομία μπορεί να λειτουργήσει ευεργετι-
κά στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. 

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τε-
χνολογίας, κ. Μητσός, η δαπάνη για την έρευνα αποτελεί τη μόνη δαπάνη 
‘‘η οποία συντελεί στην απάντηση και των τριών κρίσεων που συνυπάρχουν, δη-
λαδή της δημοσιονομικής, της ανταγωνιστικότητας και αυτή της ύφεσης (…) Κι 
αυτό διότι πρόκειται για την κατ’ εξοχήν δαπάνη που αυξάνει την παραγωγικότη-
τα’’. Επενδύοντας στην έρευνα, βάζουμε τις βάσεις για το αύριο.  Εν τέλει, στό-
χος των υπηρεσιών που συμμετείχαν στην έρευνα είναι η βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών με ευκολότερη πρόσβαση σε βελτιωμένα προϊό-
ντα και υπηρεσίες. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η παραγωγή και-
νοτόμων προϊόντων τα οποία αποτελούν σημαντικό μέσο για την έξοδο από 
την κρίση. 

Σε αυτό το πλαίσιο, κοινή είναι η παραδοχή ότι ο δημόσιος τομέας μπορεί και 
πρέπει να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της καινοτομίας. Μάλι-
στα, σαν συμπέρασμα από τις απαντήσεις των εκπροσώπων του Δημόσιου 
Τομέα προκύπτει ότι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των νέων τε-
χνολογιών βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της δημόσιας διοίκησης. 
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Ενότητα 9:

Καινοτομία και Νέες Επιχειρήσεις 

Η παρούσα ενότητα επιχειρεί να δώσει το λόγο σε εκείνους για τους οποίους η καινοτομία αποτελεί 
λόγο ύπαρξης και κινητήριο δύναμη: τις ελληνικές επιχειρήσεις startup. 

Σε αυτή την ενότητα οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μοιράζονται τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνονται την ύπαρξη της καινοτομίας στην Ελλάδα και την επιχείρησή τους, τις δυσκολίες 
που συναντούν στην προσπάθεια εμπέδωσης της καινοτομίας και στη διαδικασία μετατροπής των 
αποτελεσμάτων της έρευνας σε καινοτόμα, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και την 
εμπειρία τους αναφορικά με το ρόλο της πολιτείας στην ενίσχυση της καινοτομίας.

Δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, η συγκεκριμένη ενότητα του φετινού Χάρτη Καινοτομίας 
στρέφεται στις μικρότερες επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται ακόμα σε αρχικό στάδιο, διαθέτουν 
ωστόσο σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Είναι εκείνες οι επιχειρήσεις που τολμούν και δεν 
παραμένουν στάσιμες, που βλέπουν πέρα από τα στενά όρια της ελληνικής αγοράς και λειτουργούν 
σύμφωνα με τους όρους του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Εν ολίγοις, είναι οι εταιρείες που αποτελούν 
το μέλλον της ελληνικής επιχειρηματικότητας. 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης εικόνας για την πορεία της 
καινοτομίας στην Ελλάδα, απευθυνθήκαμε σε επιχειρηματίες και στελέχη καταξιωμένων startup 
επιχειρήσεων. Παραθέτουμε αυτούσιο το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν, 
καθώς και τα ονόματα εκείνων που απάντησαν σε αυτό, τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για το 
χρόνο που διέθεσαν και για την πολύτιμη συμβολή τους στο εγχείρημά μας. 

Ερωτηματολόγιο: 

1.     Πώς αντιλαμβάνεστε την αξία της καινοτομίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Ελλάδας 
συνολικά;

2.   Πώς αντιλαμβάνεστε την καινοτομία στην επιχείρησή σας;

3.    Πώς εισάγετε την καινοτομία στην επιχείρησή σας (περιγράψτε διαδικασίες/προϊόντα/
υπηρεσίες κλπ);

4.    Πόσο εύκολη/δύσκολη είναι η πρόσβαση στην καινοτομία καθώς και η εφαρμογή της;

5.      Γνωρίζετε αν υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης για την καινοτομία που αφορούν την 
επιχείρησή σας; Έχετε ωφεληθεί; Αν ναι, πώς; Αν όχι, γιατί; 

6.    Κατά τη γνώμη σας, ποιες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών 
ώστε να ενισχυθεί η καινοτομία στην Ελλάδα; 

7.   Ποιος πρέπει να είναι κατά τη γνώμη σας είναι ο ρόλος των επιχειρήσεων στην έρευνα;

8.     Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες στη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε 
καινοτόμα ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες; 

9.      Στη συνείδηση πολλών επιχειρηματιών η καινοτομία είναι μια πολυτέλεια που αφορά μόνο τις 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό;

10.   Η κρίση είναι τροχοπέδη ή ευκαιρία για περισσότερη καινοτομία;
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Μόνο καινοτόμα προ-
ϊόντα έχουν κάποιες 
ελπίδες διείσδυσης 
στην παγκόσμια αγο-
ρά.

Στάθης Μαρίνος                
Δ/νων Σύμβουλος 
SafeCape

Στο εγχείρημά μας συνεισέφεραν με τις απαντήσεις τους στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο οι 
ακόλουθοι:

•   κ. Ιωσήφ Ψηστάκης, Συνιδρυτής, EyeLead Software, www.eyelead.com 
•   κ. Στάθης Μαρίνος, Διευθύνων Σύμβουλος, SafeCape, www.safecape.gr 
•   κ. Αιμίλιος Χαλαμανδάρης, Διευθυντής, Innoetics, www.innoetics.gr 
•   κ. Γιάννης Δοξαράς, Συνιδρυτής, Niobium Labs, www.niobiumlabs.com 
•   κ. Αργύρης Μπεντίλας,  Διευθύνων Σύμβουλος, Total Eclipse, www.total-eclipse.gr 
•   κ. Απόστολος Νικολαΐδης, Εμπορικός Διευθυντής, iTrack, www.itrack.gr   
•   κ. Στράτος Βλασακίδης, Ιδιοκτήτης, IDUnited, www.idunited.gr 
•   κ. Δημήτρης Κονταρίνης, Γεν. Διευθυντής & Ιδρυτής, Tagem, www.tagem.gr
•   κ. Γιάννης Τσενές, Διευθυντής Τεχνολογίας, BuildIT, www.build-it.gr 

Α.  Η επικρατούσα αντίληψη για την καινοτομία στην 
Ελλάδα

Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των startup επιχειρήσεων που συμμε-
τείχαν στην έρευνα προκύπτει ξεκάθαρα ότι πεποίθηση του επιχειρηματικού 
κόσμου είναι ότι η καινοτομία αποτελεί πηγή ανάπτυξης της ελληνικής επιχει-
ρηματικότητας καθώς και απαραίτητο εργαλείο για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και της εξωστρέφειας των επιχει-
ρήσεων. Θεωρούν δε, ότι με όπλο τις καινοτόμες ιδέες τους οι ελληνικές επι-
χειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν το συγκριτικό πλεονέκτημα 
που θα τους ανοίξει τις πόρτες για την παγκόσμια αγορά. 

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται από τους επιχειρηματίες, το πλαίσιο υποστήρι-
ξης της καινοτομίας στην Ελλάδα είναι αντιστρόφως ανάλογο της αξίας που 
αυτή έχει για την οικονομία - πεποίθηση η οποία αποτυπώθηκε και στον Ελ-
ληνικό Χάρτη Καινοτομίας 2009. Ως βασική αιτία σημειώνεται η απουσία ενός 
θεσμικού πλαισίου ικανού να υποστηρίξει την καινοτομία, αλλά και η έλλει-
ψη βούλησης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις οι οποίες έως κάποιο βαθμό αντι-
μετωπίζουν ακόμα και σήμερα με επιφύλαξη την ιδέα της καινοτομίας. Κοι-
νός παρονομαστής είναι η έλλειψη αναγνώρισης – από πολιτεία, κοινωνία 
αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο - της σημασίας που έχει η καινοτομία για 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Αποτέλεσμα αυτών είναι η καινοτο-
μία στην Ελλάδα να βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό στάδιο, παρόλο που όπως 
επισημαίνεται ως χώρα διαθέτουμε ανθρώπινο δυναμικό ικανό να ανταπο-
κριθεί στις ανάγκες της παγκόσμιας αγοράς.

Στις startup επιχειρήσεις για τις οποίες η καινοτομία αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της επιχειρηματικής τους ύπαρξης, η έλλειψη καινοτομίας βάζει σε 
άμεσο κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους. Για το λόγο αυτό καταγράφεται καθολι-
κά στις απαντήσεις το έντονο ενδιαφέρον τους για συνεχή εξεύρεση νέων λύ-
σεων, το οποίο μεταφράζεται σε σημαντική επένδυση πόρων τόσο στην πα-
ραγωγή καινοτόμων ιδεών όσο και στην εφαρμογή τους και στην υιοθέτησή 
τους από το κοινό στο οποίο απευθύνονται. 

Μάλιστα, με όχημα την καινοτομία αρκετές από τις επιχειρήσεις έχουν κα-
ταφέρει να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους και εκτός συνόρων, επεν-
δύοντας έτσι σε ένα άλλο σημαντικό στοιχείο της αναπτυξιακής διαδικασί-
ας, στην εξωστρέφεια. Επιπλέον, αρκετές από τις επιχειρήσεις έχουν ξεφύγει 
από την καθαρά τεχνολογική καινοτομία, επενδύοντας σε καινοτόμες λύσεις 
και σε άλλους τομείς της επιχειρησιακής τους λειτουργίας (μάρκετινγκ, πωλή-
σεις κλπ.) με σκοπό την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, τη μείωση του κό-
στους και τη βελτίωση της ευελιξίας. 

 Καινοτομία είναι η 
αμφισβήτηση, η ανα-
τροπή καθιερωμένων 
αντιλήψεων και στε-
ρεοτύπων, των ‘’ορ-
θοδοξιών’’ που έχουν 
καθιερωθεί στον κλά-
δο μας. 
 
Γιάννης Τσενές,                  
Διευθυντής Τεχνολογίας 
Build-IT
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Επειδή η τεχνολογία 
είναι ένα σπορ που 
βασίζεται στην τα-
χύτητα ανάπτυξης 
και παροχής λύσεων, 
οποιοδήποτε χρημα-
τοδοτικό πρόγραμ-
μα -με τις υπάρχουσες 
διαδικασίες- θα ήταν 
τροχοπέδη για την 
ανάπτυξή μας. 

Στράτος Βλασακίδης,      
Ιδιοκτήτης IDUnited  

Οι όροι, σε συνδυα-
σμό με το υπάρχον 
θεσμικό πλαίσιο εισά-
γουν σοβαρά ζητή-
ματα στην έρευνα και 
την παραγωγή.
 
Ιωσήφ Ψηστάκης, Συνι-
δρυτής EyeLead Software

Β. Η εμπέδωση και εφαρμογή της καινοτομίας 
Η εμπέδωση της καινοτομίας μεταφράζεται για όλες τις επιχειρήσεις σε συ-
νεχή ενημέρωση γύρω από τις παγκόσμιες εξελίξεις και πρακτικές στον το-
μέα ενδιαφέροντός τους και στον εντοπισμό των αναγκών της αγοράς. Στό-
χος τους είναι να αξιοποιήσουν εμπορικά τα αποτελέσματα της έρευνας για 
να καλύψουν υπαρκτές ανάγκες αλλά και ανάγκες που θα προκύψουν στο 
μέλλον. Κυρίαρχη είναι η άποψη ότι τόσο η εμπέδωση όσο και η εφαρμο-
γή της καινοτομίας είναι ένα ομαδικό ‘’παιχνίδι’’. Σημαντικό ρόλο στις επιχει-
ρήσεις που μελετήθηκαν παίζει η στελέχωση της ομάδας με τέτοιο τρόπο 
ώστε να ευνοείται η ελεύθερη ανάπτυξη νέων ιδεών και το αποτελεσματικό 
brainstorming, το οποίο ενισχύεται και μέσα από τη συνεχή έκθεση των στε-
λεχών σε πηγές ενημέρωσης. Τέλος, νέο στοιχείο σε σύγκριση με την προη-
γούμενη χρονιά αποτελεί η διάθεση που εμφανίζουν οι startup επιχειρήσεις 
που ερωτήθηκαν για δοκιμή νέων ιδεών και τεχνολογιών ως μέρος της και-
νοτομικής τους διαδικασίας. Ο πειραματισμός, με συνεχείς επεμβάσεις και δι-
ορθώσεις φαίνεται πως αποτελεί ζωτικό μέρος της λειτουργίας τους και κάτι 
που σε αντίθεση με τις περισσότερες επιχειρήσεις, δεν το φοβούνται αλλά 
αντίθετα το αποζητούν.  

Συν τοις άλλοις, καθολική είναι η εκτίμηση των επιχειρήσεων ότι η ανάπτυ-
ξη της ηλεκτρονικής πληροφόρησης μέσω του διαδικτύου καθιστά την πρό-
σβαση στην καινοτομία αλλά και τη συνεργασία με τους φορείς αυτής μία εύ-
κολη σχετικά υπόθεση ενώ εξισορροπεί τους όρους του ανταγωνισμού κα-
θώς εξασφαλίζει ίσες ευκαιρίες πρόσβασης παγκοσμίως. Ωστόσο, οι επιχει-
ρήσεις εντοπίζουν δυσκολίες στην εύρεση και αξιοποίηση πόρων για την 
εφαρμογή της καινοτομίας αλλά και στο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο το 
οποίο συχνά δρα απαγορευτικά στην ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. 

Σταθερή παραμένει και η αντίληψη των επιχειρήσεων ότι η επιφύλαξη και 
ενίοτε η δυσπιστία απέναντι στο καινούριο βάζουν επιπλέον εμπόδια στην 
εφαρμογή νέων τεχνολογιών τα οποία θα μπορούσαν να είχαν παρακαμ-
φθεί αν υπήρχε η απαραίτητη βούληση από τη μεριά της πολιτείας.  Παρ’ 
όλα αυτά διαφαίνεται από τις απαντήσεις η πεποίθηση ότι ‘‘όπου υπάρχει θέ-
ληση, υπάρχει και τρόπος’’, με τους επιχειρηματίες να αναγνωρίζουν ότι η χά-
ραξη συντονισμένης στρατηγικής από την πλευρά των επιχειρήσεων και η 
διάθεσή τους για ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων αποτελούν καταλυτικούς 
παράγοντες για την πρόσβαση στην καινοτομία και την εμπορική της αξιο-
ποίηση.   

Γ.  Ο ρόλος της Πολιτείας στη στήριξη της 
καινοτομίας

Στην πλειοψηφία τους οι startup επιχειρήσεις δε δείχνουν διατεθειμένες να 
κάνουν χρήση των κρατικών προγραμμάτων χρηματοδότησης για την καινο-
τομία – σε αντίθεση με τα συμπεράσματα της αντίστοιχης ενότητας του Ελ-
ληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2009 - ενώ η εμπειρία όσων εξ αυτών έχουν επι-
χειρήσει να αξιοποιήσουν ανάλογα προγράμματα παραμένει κατά κανόνα 
αρνητική. Η έντονη γραφειοκρατία αποτελεί το βασικότερο παράγοντα που 
αποτρέπει τις επιχειρήσεις από τη συμμετοχή τους σε κρατικά προγράμμα-
τα χρηματοδότησης. Η πολυπλοκότητα των διαδικασιών, το υψηλό διαχειρι-
στικό κόστος, οι καθυστερήσεις, και ενίοτε οι πολιτικές σκοπιμότητες περισ-
σότερο προβληματίζουν παρά διευκολύνουν τις επιχειρήσεις. Μάλιστα, αρ-
κετές από αυτές θεωρούν ότι οι όροι αλλά και οι στόχοι που θέτουν αυτά τα 
προγράμματα δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Ανεξαρτήτως του με-
γέθους και της δο-
μής μιας επιχείρησης 
η Καινοτομία παραμέ-
νει μια κατ’ εξοχήν αν-
θρωποκεντρική λει-
τουργία. 

Γιάννης Δοξαράς,              
Συνιδρυτής Niobium Labs
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Η χώρα πρέπει να 
αποβάλει τη σύγχρο-
νη ιδεολογία της ανά-
γκης ανασχεδιασμού 
του σχεδίου ανάπτυ-
ξης κάθε φορά που 
αλλάζει κυβέρνηση. 

Αιμίλιος Χαλαμανδάρης 
Διευθυντής Innoetics

Δ. Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας
Οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι έρευνα και επιχειρηματικότητα είναι έννοιες 
αλληλένδετες και εξίσου απαραίτητες για την ανάπτυξη της καινοτομίας, κα-
θώς ο ιδιωτικός τομέας συμβάλει σημαντικά στην χρηματοδότηση δράσεων 
έρευνας και τεχνολογίας. Κοινή δε είναι και η άποψη ότι οι επιχειρήσεις απο-
τελούν το όχημα της καινοτομίας, καθώς η άμεση επαφή που έχουν με την 
αγορά τους επιτρέπει να ορίζουν τις συντεταγμένες της έρευνας που διεξά-
γεται σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει τέλος, η πεποίθηση ορισμένων επιχειρήσεων ότι ο 
επιχειρηματικός κόσμος οφείλει να αναγνωρίσει την καινοτομία ως βασική 
ανάγκη παρά ως πολυτέλεια και να επιδιώξει στενότερη και πιο στοχευμέ-
νη επαφή με τα κέντρα παραγωγής καινοτομίας. Με την απαραίτητη στήρι-
ξη από το κράτος θεωρούν ότι θα πρέπει οι επιχειρήσεις να επενδύσουν πε-
ρισσότερους πόρους στην καινοτομική διαδικασία αλλά και στην υποβολή 
ερευνητικών προτάσεων για την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων. 

Αναφορικά με τα εμπόδια που συναντούν οι επιχειρήσεις στο δρόμο προς 
την εμπέδωση της καινοτομίας, το υψηλό κόστος και η δυσκολία εύρεσης 
των απαιτούμενων πόρων προκύπτει ως η μεγαλύτερη δυσκολία που συ-
ναντούν οι επιχειρήσεις στην μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
φαίνεται πως δεν είναι ικανά να αντιμετωπίσουν την έλλειψη επενδυτικών κε-
φαλαίων. Στα παραπάνω προβλήματα προστίθεται και η έλλειψη σαφούς νο-
μοθετικού πλαισίου και το υψηλό κόστος κατοχύρωσης της πνευματικής ιδι-
οκτησίας. 

Άλλη μια δυσκολία που εντοπίζουν αρκετές από τις επιχειρήσεις αφορά στην 
ισχύουσα κουλτούρα σε κοινωνία και πολιτεία η οποία τείνει να υποστηρίζει 
την έρευνα για χάρη της έρευνας περισσότερο από την προώθηση και χρή-
ση των ερευνητικών ευρημάτων για την παραγωγή εμπορικά αξιοποιήσιμων 
νέων ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Τροχοπέδη αποτελεί επίσης 
η επικρατούσα νοοτροπία που δεν ευνοεί την ανάπτυξη συνεργασιών ανάμε-
σα σε φορείς, επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα με αποτέλεσμα ουσιαστικά 
την απομόνωση της καινοτομικής έρευνας από την πραγματική οικονομία. 

Το κόστος μετατρο-
πής των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε 
κάτι απτό και χρήσιμο 
μπορεί να είναι πολύ 
μεγάλο, καθιστώντας 
έτσι το όλο εγχείρημα 
οικονομικά επώδυνο 
για την επιχείρηση. 
 
Αργύρης Μπεντίλας          
Δ/νων Σύμβουλος Total 
Eclipse

Μεγάλο ενδιαφέρον όσο και ποικιλία παρουσιάζουν οι προτάσεις των επι-
χειρήσεων αναφορικά με τις δράσεις που πιστεύουν ότι πρέπει να αναπτυ-
χθούν προκειμένου να ενισχυθεί η διαδικασία εμπέδωσης της καινοτομίας 
στην ελληνική οικονομία. Στην πλειοψηφία τους οι απαντήσεις αναδεικνύουν 
ως πρωταρχική ανάγκη τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Σταθε-
ρή παραμένει επίσης η άποψη ότι απαιτείται πιο στενή και άμεση διασύνδε-
ση του επιχειρηματικού κόσμου με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία 
θεωρούν ως το ‘‘φυσικό περιβάλλον ανάπτυξης της καινοτομίας και των νέων 
ιδεών’’ (Στάθης Μαρίνος Δ/νων Σύμβουλος SafeCape). Από τις απαντήσεις 
προκύπτει επίσης ότι εξίσου σημαντική είναι η προσφορά οικονομικών κι-
νήτρων για τη διευκόλυνση της παραγωγής καινοτομίας, είτε αυτά είναι άμε-
σα (επιδοτήσεις, δάνεια, seed funding, προκήρυξη διαγωνισμών καινοτομί-
ας) είτε έμμεσα (μείωση φορολογικών συντελεστών). Τέλος, επιτακτική θεω-
ρείται η ανάγκη για διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και διαφανούς θεσμικού 
πλαισίου στήριξης της επιχειρηματικότητας στα πρότυπα χωρών του εξωτε-
ρικού αλλά και η ενισχυμένη προβολή των καινοτόμων ελληνικών επιχειρή-
σεων στην παγκόσμια αγορά μέσα από στοχευμένες δράσεις προβολής και 
δικτύωσης. 
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Όταν έχεις βρεθεί σε 
αδιέξοδο και διακα-
τέχεσαι από το επιχει-
ρηματικό δαιμόνιο, 
η καινοτομία είναι η 
σωσίβια λέμβος σου.

Στράτος Βλασακίδης       
Ιδιοκτήτης IDUnited  

Όποιος αργήσει να 
αντιληφθεί την αξία 
της καινοτομίας για 
κάθε είδους επιχείρη-
ση δεν έχει μεγάλη δι-
άρκεια ζωής. 

Απόστολος Νικολαΐδης 
Εμπορικός Διευθυντής 
iTrack. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις των startup επιχειρήσεων στην 
ερώτηση για το κατά πόσο η καινοτομία αποτελεί προνόμιο των πολύ με-
γάλων επιχειρήσεων. Στο σύνολό τους σχεδόν οι επιχειρηματίες παραδέχο-
νται ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις υπερτερούν ως προς τη δυνατότητά τους να 
κινητοποιήσουν πιο εύκολα τους απαραίτητους ανθρώπινους και οικονομι-
κούς πόρους. Ωστόσο, οι μικρότερες επιχειρήσεις διαθέτουν χαρακτηριστι-
κά τα οποία τις ευνοούν απέναντι στις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς διαθέ-
τουν πιο φρέσκιες ιδέες και μεγαλύτερη ευελιξία σε αντίθεση με τις μεγάλες 
επιχειρήσεις τις οποίες η ιεραρχική τους δόμηση καθιστά σημαντικά πιο δυ-
σλειτουργικές. Συχνά μάλιστα παρατηρείται μεγαλύτερη διάθεση ανάληψης 
του ρίσκου που εμπεριέχουν οι καινοτόμες ιδέες από τις μικρότερες επιχειρή-
σεις. Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η καινοτομία δεν είναι πολυτέ-
λεια αλλά επιτακτική ανάγκη ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσης και πιθανότατα 
το μοναδικό όπλο των ελληνικών επιχειρήσεων απέναντι στον διεθνή αντα-
γωνισμό.

Ε. Κρίση και καινοτομία
Ως γενικό συμπέρασμα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το μήνυμα που προ-
κύπτει από τις απαντήσεις των επιχειρήσεων είναι αισιόδοξο. Είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι επιχειρη-
ματίες αντιλαμβάνονται την κρίση ως ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη της 
καινοτομίας – κάτι που συμπληρώνει και ενισχύει σαφώς το συμπέρασμα που 
προέκυψε από τις απόψεις των επιχειρηματιών όπως αυτές αποτυπώθηκαν 
από στον Ελληνικό Χάρτη Καινοτομίας 2009. 

Οι άνθρωποι του επιχειρείν θεωρούν ότι η καινοτομία μπορεί να αποτελέ-
σει την απάντηση στην κρίση και να δώσει στη χώρα την αναπτυξιακή ώθη-
ση που χρειάζεται. Για να συμβεί αυτό βεβαίως, αρκεί να υπάρξει η απαραί-
τητη πολιτική βούληση και η διάθεση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις να αναθε-
ωρήσουν παγιωμένες πρακτικές και δοκιμασμένες λύσεις τόσο στα προϊόντα 
που παράγουν όσο και στον τρόπο που αυτές λειτουργούν. Επιπλέον, έντονη 
φαίνεται να είναι η πεποίθηση ότι η κρίση θα ωθήσει τις ελληνικές επιχειρή-
σεις να στραφούν σε αγορές του εξωτερικού με την ανάγκη για καινοτομία 
να ανάγεται σε επιτακτική πλέον εξαιτίας του αυξημένου διεθνούς και εγχώ-
ριου ανταγωνισμού. 

ΣΤ. Συμπεράσματα
Το βασικότερο συμπέρασμα της παρούσης ενότητας είναι ότι οι επιχειρημα-
τίες σήμερα αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση επιχειρηματικότητας και 
καινοτομίας ως το συνδυασμό που θα οδηγήσει τη χώρα στην έξοδό της από 
την κρίση βοηθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις να διεισδύσουν στην παγκό-
σμια αγορά. Η συγκεκριμένη άποψη δε, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον  
Ελληνικό Χάρτη Καινοτομίας 2009. Ωστόσο, το υψηλό κόστος που εμπεριέχει 
η μετατροπή της έρευνας σε καινοτομία, καθώς και η έλλειψη ενός επαρκούς 
θεσμικού πλαισίου δρουν σε μεγάλο βαθμό ανασταλτικά για την ανάπτυξη 
της καινοτομίας στη χώρα μας, ενώ ως τροχοπέδη φαίνεται πως λειτουργεί 
και η επικρατούσα κουλτούρα και νοοτροπία που δεν προσφέρει πρόσφορο 
έδαφος στις νέες ιδέες. 

Παρόλα αυτά θετικό είναι το γεγονός ότι οι νέες αυτές εταιρείες βλέπουν την 
κρίση ως ευκαιρία και την καινοτομία όχι ως πολυτέλεια αλλά ως ζωτική ανά-
γκη και ως μοχλό ανάπτυξης. 

Συμπερασματικά λοιπόν, εύκολα μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι οι επιχει-
ρήσεις - ιδιαίτερα οι νέες - αντιλαμβάνονται πλήρως τη σημασία και την ανά-
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Η καινοτομία μπορεί 
να αποτελέσει λόγο 
ύπαρξης για μικρές 
επιχειρήσεις. Η καινο-
τομία δεν είναι ποτέ 
πολυτέλεια. 

Δημήτρης Κονταρίνης 
Γεν. Διευθυντής & Iδρυτής 
Tagem

Ελληνικός Χάρτης ΚαινοτομίαςΚαινοτομία και Νέες Επιχειρήσεις

γκη εμπέδωσης της καινοτομίας στην παραγωγική διαδικασία. Οι Έλληνες 
επιχειρηματίες, βλέπουν την καινοτομία ως την σημαντικότερη ίσως ευκαιρία 
για αντιστροφή του κλίματος και επανατοποθέτηση της οικονομίας σε μια 
βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά. Ωστόσο, δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους που 
προκύπτουν από τη διαφαινόμενη αναποτελεσματικότητα του κράτους στην 
ενίσχυση και περαιτέρω στήριξη της καινοτομίας στην Ελλάδα. Ενθαρρυντική 
είναι τέλος, η φανερή βούληση των επιχειρηματιών να επενδύσουν στην 
έρευνα και την καινοτομία, κάτι που δείχνει, ότι ίσως κάτι να αλλάζει σε αυτή 
τη χώρα και η αλλαγή αυτή προέρχεται από τη νέα γενιά επιχειρηματιών της 
ελληνικής οικονομίας.
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Ενότητα 10:

Καινοτομία και Επιχειρηματικοί Φορείς 

Η καινοτομία είναι έννοια απολύτως συνυφασμένη με την επιχειρηματικότητα. Διαχρονικά, οι 
επιχειρήσεις που εισάγουν την καινοτομία ως φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας τους, έχουν να 
επιδείξουν καλύτερα αποτελέσματα.

 Η εμπέδωση λοιπόν της καινοτομίας στην ελληνική οικονομία  αναφέρεται στο  πώς αντιλαμβάνονται 
οι ίδιες οι επιχειρήσεις την έννοια της καινοτομίας και ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν  σε ότι αφορά 
την όποια προσπάθειά τους να την εισαγάγουν στην παραγωγική και όχι μόνο διαδικασία.

Η παρούσα ενότητα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της αναζήτησής μας ανάμεσα στους ίδιους 
τους φορείς της επιχειρηματικότητας αναφορικά με τα ανωτέρω ζητούμενα. Στην προσπάθεια 
χαρτογράφησης της πορείας της καινοτομίας στη χώρα μας, ζητήθηκε από τους κατεξοχήν 
εκπροσώπους των τοπικών επιχειρηματικών κοινοτήτων να απαντήσουν σε σχετικό ερωτηματολόγιο

Παραθέτουμε αυτούσιο το ερωτηματολόγιο στο οποίο κλήθηκαν να απαντήσουν οι ερωτηθέντες 
τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στο εγχείρημά μας.

Ερωτηματολόγιο: 
1.    Πώς αντιλαμβάνεστε την αξία της καινοτομίας στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της Ελλάδας 

συνολικά, αλλά και της περιφέρειάς σας ειδικότερα;

2.    Ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της περιοχής σας 
σε ότι αφορά στην επένδυση στην καινοτομία; Πόσο εύκολη/δύσκολη είναι η πρόσβαση των 
επιχειρήσεων στην καινοτομία;

3.   Θεωρείτε ότι η καινοτομία πέφτει θύμα της γραφειοκρατίας;

4.    Πώς προβλέπετε ότι θα επηρεάσει η κρίση την συμπεριφορά των επιχειρήσεων απέναντι 
στην καινοτομία; Ποιες επιχειρήσεις θα τη δουν ως ευκαιρία και ποιες ως απειλή; Ποιες οι 
προβλεπόμενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση; Ποιος πρέπει να 
είναι ο ρόλος της καινοτομίας εν μέσω της σημερινής κρίσης κατά τη γνώμη σας;

5.    Πώς βλέπετε το ρόλο του Δημοσίου (κεντρικές υπηρεσίες και περιφέρειες) στην προώθηση 
καινοτομιών στον τομέα αυτό;

6.    Γνωρίζετε αν υπάρχουν προγράμματα χρηματοδότησης για την καινοτομία που αφορούν τις 
επιχειρήσεις της περιφέρειάς σας; Γνωρίζετε αν έχουν υπάρξει σχετικά οφέλη και αν ναι, ποια 
είναι αυτά;

7.    Κατά τη γνώμη σας, ποιες δράσεις πρέπει να αναπτυχθούν σε επίπεδο δημόσιων πολιτικών ώστε 
να ενισχυθεί η καινοτομία στην Ελλάδα; Πιστεύετε ότι πρέπει να αναπτυχθούν συγκεκριμένες 
πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση στην περιοχή σας; 

8.    Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος των Επιμελητηρίων προς την κατεύθυνση ενίσχυσης της 
εμπέδωσης της καινοτομίας στις επιχειρήσεις της περιφέρειάς σας;

9.    Στη συνείδηση πολλών επιχειρηματιών η καινοτομία είναι μια πολυτέλεια που αφορά μόνο τις 
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Ποια είναι η γνώμη σας για αυτό;
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Η υιοθέτηση και προ-
αγωγή των καινοτο-
μιών οφείλει να απο-
τελεί καθοριστικό πα-
ράγοντα για την επι-
βίωση και την ανά-
πτυξη των ελληνικών 
επιχειρήσεων γιατί 
συμβάλλει σημαντι-
κά στην αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας 
των αγαθών και υπη-
ρεσιών τους. 

κ. Δ. Μπακατσέλος
Πρόεδρος-ΕΒΕΘ

Α.  Η αντίληψη του επιχειρηματικού κόσμου για την 
καινοτομία

Από τις απαντήσεις των εκπροσώπων των Επιμελητηρίων, προκύπτει η κα-
θολική αναγνώριση της καινοτομίας ως συστατικού στοιχείου του σύγχρο-
νου επιχειρείν και ως βασικής προϋπόθεσης όχι μόνο για τη θετική πορεία 
των επιχειρήσεων, αλλά και για την επιβίωσή τους στο σύγχρονο επιχειρημα-
τικό γίγνεσθαι.

Σημαντική είναι η διαπίστωση ότι η καινοτομία θεωρείται ως κινητήριος μο-
χλός για την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, πολύ περισ-
σότερο δε, για την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μάλι-
στα, κυριαρχεί η αντίληψη ότι η εισαγωγή της καινοτομίας στην παραγωγι-
κή διαδικασία είναι εκείνη που προσδίδει προστιθέμενη αξία στις παραγόμε-
νες υπηρεσίες και προϊόντα και αποτελεί ρυθμιστικό παράγοντα του βαθμού 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Συν της άλλης, προκύπτει ότι η  καινοτομία ως έννοια είναι σαφώς συνδεδε-
μένη με τη δημιουργία και την ανάπτυξη όπου κι αν εφαρμόζεται. Οι επιχει-
ρήσεις αντιλαμβάνονται την καινοτομία εν πολλοίς ως δημιουργική σκέψη 
και μετατροπή αυτής σε πράξη με σκοπό την προαγωγή των όρων και συν-
θηκών λειτουργίας και την περαιτέρω ανάπτυξη, καθώς και την προσέγγιση 
νέων πελατών ή και αγορών. 

Η καινοτομία  είτε  αναφέρεται σε επίπεδο προϊόντος, υπηρεσίας ή ακόμα 
και στρατηγικής διοίκησης της επιχείρησης θεωρείται από τους επιχειρημα-
τίες ως δύναμη ικανή  να αναδείξει το δυναμισμό τόσο του επιχειρηματικού 
γίγνεσθαι της χώρας γενικά, όσο και του περιφερειακού ειδικότερα. Επιπλέ-
ον, η καινοτομία συνδέεται και με την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων. Συγκε-
κριμένα όπως δήλωσε η κα. Μπουφούνου, Πρόεδρος της Invest in Greece AE: 
‘‘ Το πλεονέκτημα της χώρας στις συνθήκες αυτές δε βρίσκεται στην παραγω-
γή προϊόντων χαμηλού κόστους και ποιότητας, αλλά σε προϊόντα υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας που ενσωματώνουν καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις των αγορών που προαναφέρθηκαν.  Η καινοτομία είναι επομένως κα-
θοριστικός παράγοντας για την παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά’’ .

Η καινοτομία είναι επιπλέον συνδεδεμένη με την εξέλιξη των τεχνολογιών. 
Επικρατεί σαφώς η αντίληψη ότι στις μέρες μας, η ραγδαία τεχνολογική εξέ-
λιξη και το συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον αναδεικνύ-
ουν την καινοτομία ως μονόδρομο για μία σύγχρονη ανταγωνιστική, εξω-
στρεφή αναπτυξιακή πορεία

Στο εγχείρημά μας συνεισέφεραν με τις απαντήσεις τους στο προαναφερθέν ερωτηματολόγιο οι 
ακόλουθοι:
•   κ. Αλέξανδρος Διαμαντάρας, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Φθιώτιδας 
•   κ. Χρήστος Σάββας, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Κοζάνης 
•   κ. Γιώργος Χατζημάρκος, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Δωδεκανήσου 
•   κ. Ιωάννης Ρούσσος, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Κυκλάδων
•   κ. Ιωάννης Μπουντρούκας, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Αρκαδίας 
•   κ. Νικήτας Δολαψάκης, Πρόεδρος, Επιμελητήριο Ηρακλείου
•    κ. Δημήτρης Μπακατσέλος, Πρόεδρος, Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  (ΕΒΕΘ)
•   κα. Παρασκεύη Μπουφούνου, Πρόεδρος, Invest in Greece ΑΕ 
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 Η επένδυση στην και-
νοτομία είναι επέν-
δυση στην πρόοδο, 
στην ανάπτυξη, στην 
ανταγωνιστικότητα. 
Εγγυάται οφέλη για 
τις επιχειρήσεις, ποιό-
τητα για τους πολίτες, 
ανάπτυξη για την οι-
κονομία.

κ. Γ. Χατζημάρκος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου

Από την άλλη πλευρά, υπάρχει η αντίληψη ότι οι μικρές επιχειρήσεις, είναι 
σαφώς πιο ευέλικτες και μπορούν πολύ πιο γρήγορα να υιοθετήσουν και να 
εφαρμόσουν καινοτόμες λύσεις. Σε ότι αφορά τη σχέση καινοτομίας – γρα-
φειοκρατίας, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι υπάρχει σαφέστατη ανάγκη για δη-
μιουργία ενός κανονιστικού πλαισίου ικανού να απλοποιήσει τις διαδικασίες 
συμμετοχής των επιχειρήσεων σε προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας, 
αλλά και παροχής ενημέρωσης και συμβουλευτικής γύρω από ζητήματα που 
αφορούν στην καινοτομία.

Χαρακτηριστικό της αντίληψης ότι η καινοτομία πέφτει θύμα γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών αποτελεί η μονολεκτική αλλά ωστόσο απολύτως πειστική 
απάντηση ορισμένων φορέων – όπως των Επιμελητηρίων Κοζάνης και Φθι-
ώτιδας. Επιπλέον, επικρατεί η αντίληψη ότι οι νομικές ασάφειες, οι χρονοβό-
ρες διαδικασίες σύστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, οι καθυστερή-
σεις των χρηματοδοτήσεων στην έρευνα και την τεχνολογία, αποτελούν βα-
σικές αρνητικές συνέπειες της γραφειοκρατίας που όπως τονίζει ο κ. Ρούσ-
σος, Πρόεδρος του Επιμελητήριου Κυκλάδων ‘‘πλήττουν την καινοτομία από 
τη διαδικασία παραγωγής γνώσης έως και την εισαγωγή της στην αγορά εργα-
σίας’’. Άλλη μια αντίληψη που επικρατεί – π.χ. στις επιχειρήσεις της Αρκαδίας 
– είναι ότι υπάρχει σχετική ασάφεια αναφορικά με το τι ορίζουμε ως καινοτο-
μία. Τέλος, άλλο ένα στοιχείο που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι ότι ενώ 
η Ελλάδα υιοθετεί διατάξεις τις ΕΕ σε ότι αφορά στο νομικό και θεσμικό πλαί-
σιο για την καινοτομία, υπάρχει μια διαφαινόμενη υστέρηση σε θέματα που 
έχουν να κάνουν με την πνευματική ιδιοκτησία.    

Β. Δυσκολίες επένδυσης στην καινοτομία
Σε αυτό το σημείο παρατίθενται οι απόψεις των επιχειρηματικών φορέων 
αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στις διάφο-
ρες Περιφέρειες της χώρας στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβα-
ση στην καινοτομία. Εδώ λοιπόν διαφαίνεται μια σχετική πολυφωνία, χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα της οποίας αποτελούν οι απαντήσεις των επιχειρή-
σεων της Δωδεκανήσου. Ενώ λοιπόν από τη μια πλευρά υπάρχει η άποψη 
πως η πρόσβαση στην πληροφορία έχει διευκολυνθεί σημαντικά μέσω των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και του διαδικτύου - η 
οποία συνεπώς καθιστά ευκολότερη και την πρόσβαση στην καινοτομία - εί-
ναι ταυτόχρονα αρκετά διαδεδομένη και η άποψη ότι η πρόσβαση στην και-
νοτομία είναι περιορισμένη. Ως κύρια αιτία αυτού του φαινομένου παρουσι-
άζεται η αντίληψη που επικρατεί αναφορικά με το υψηλό κόστος της καινο-
τομίας. Ένας ακόμη λόγος που ευθύνεται για τη μη προώθηση της καινοτομί-
ας είναι η αντίληψη των επιχειρηματιών ότι δεν υπάρχει καθορισμένο πλαί-
σιο κρατικής ενίσχυσης καινοτομικών δράσεων, είτε με τη μορφή οικονομι-
κής ενίσχυσης, είτε με τη μορφή συμβουλευτικής καθοδήγησης των επιχει-
ρήσεων. Επιπλέον, σε ότι αφορά στην εφαρμογή της καινοτομίας, κυριαρχεί 
η άποψη ότι αυτή διαφέρει από αγορά σε αγορά.

Ωστόσο, άλλο ένα στοιχείο που δημιουργεί προβλήματα στην εμπέδωση της 
καινοτομίας φαίνεται πως αφορά στην ύπαρξη παρωχημένης επιχειρηματι-
κής κουλτούρας και ξεπερασμένης νοοτροπίας. Εμμένοντας στο στοιχείο της 
κουλτούρας/νοοτροπίας, οι επιχειρηματίες στην Κοζάνη θεωρούν ότι δεν 
έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από πλευράς πολιτείας ώστε να καλλι-
εργηθεί στην επιχειρηματική κοινότητα ένα ‘‘πνεύμα καινοτομίας’’, ούτε έχει 
υπάρξει η κατάλληλη πληροφόρηση αναφορικά με την ανάληψη από τις επι-
χειρήσεις του όποιου ρίσκου συνεπάγεται η καινοτομική διαδικασία.

Άλλο ένα διαφαινόμενο πρόβλημα, έχει να κάνει με τη γεωγραφική θέση των 
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επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Επιμελητηρίου Κυκλά-
δων οι προβλεπόμενοι προϋπολογισμοί των χρηματοδοτικών προγραμμά-
των για την περιοχή των Κυκλάδων (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) είναι ιδιαί-
τερα χαμηλοί και μπορούν να εντάξουν μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Συν τοις 
άλλοις, η παραγωγή εφαρμόσιμης γνώσης στα όρια του Νομού Κυκλάδων 
από τη μειωμένη επένδυση στην έρευνα για την ανάπτυξη της τεχνολογίας 
και τη δημιουργία νέων προσεγγίσεων στην παροχή υπηρεσιών, είναι ελάχι-
στη και αποτελεί ένα ακόμα εμπόδιο για την εμπέδωση της καινοτομίας από 
τις τοπικές επιχειρήσεις.

Αρνητικό σημείο αναφορικά με την ενίσχυση της καινοτομίας των επιχειρή-
σεων θεωρείται επίσης η ανυπαρξία διασύνδεσης μεταξύ των κέντρων παρα-
γωγής πρωτογενούς έρευνας – των ερευνητικών ινστιτούτων και των πανεπι-
στημίων – με τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τις αγορές. Αυτή δε η αντίληψη εμ-
φανίζεται ως καθολική ανάμεσα στις επιχειρήσεις όλης της χώρας.

Γ. Κρίση και καινοτομία 
Εμφανίζεται ως καθολική η αντίληψη ότι ιδιαίτερα εν μέσω της παρούσας δυ-
σμενούς οικονομικής συγκυρίας, η καινοτομία θα μπορούσε σαφώς να δώσει 
νέα δυναμική στην επιχειρηματικότητα ώστε αυτή να ξεπεράσει τις όποιες 
επιπτώσεις της κρίσης. Η καινοτομία αναγνωρίζεται ως το στοιχείο εκείνο 
που δύναται να αυξήσει την προστιθέμενη αξία υπηρεσιών και προϊόντων 
βοηθώντας τις επιχειρήσεις σε αυτή τη δύσκολη στιγμή να ξεπεράσουν την 
επιχειρηματική δυσπραγία και να μεταβούν σε ένα νέο, βιώσιμο μοντέλο επι-
χειρηματικής ανάπτυξης και επιχειρησιακής λειτουργίας.

Επιπλέον, η καινοτομία φαίνεται να είναι η απάντηση στη δραματική μείωση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων εν μέσω της κρίσης. Ενώ λοιπόν οι επιχει-
ρήσεις παραδέχονται ότι η κρίση και η έλλειψη ρευστότητας τις αναγκάζουν 
να κινούνται ‘‘συντηρητικά’’ και να περιορίζουν τις δαπάνες τους – και άρα τις 
επενδύσεις σε καινοτομία – στο ελάχιστο, θεωρούν ότι η επένδυση σε και-
νοτομία αποτελεί τη μοναδική ίσως επένδυση που έχει νόημα σε μια τέτοια 
στιγμή. Θεωρούν μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις η επένδυση στην καινο-
τομία είναι σε θέση να μειώσει σημαντικά το επιχειρηματικό ρίσκο. 

Χαρακτηριστική είναι επίσης η αντίληψη ότι οι επιχειρήσεις των οποίων οι 
επενδύσεις σε καινοτομία θα επηρεαστούν λιγότερο από την κρίση είναι οι 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθότι από τη φύση τους υιοθετούν μια πιο εξω-
στρεφή φιλοσοφία σε αντίθεση με άλλους είδους επιχειρήσεις που ρέπουν 
προς την εσωστρέφεια λόγω των σημερινών συνθηκών .

Δ.  Ο ρόλος του Δημοσίου στην προώθηση της 
καινοτομίας

Είναι φανερό με μια ματιά ότι ο επιχειρηματικός κόσμος θεωρεί ότι οι υπη-
ρεσίες του δημοσίου αυτή τη στιγμή περισσότερο ανακόπτουν την πορεία 
προς την καινοτομία παρά την διευκολύνουν και την ενισχύουν.  Η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των επιχειρήσεων θεωρεί ότι το δημόσιο οφείλει να διευκο-
λύνει την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πληροφόρηση αναφορικά με προ-
γράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρηματικοί φορείς θεωρούν ότι οι φορείς του δη-
μοσίου αρμόδιοι για την προώθηση της καινοτομίας θα πρέπει να φροντί-
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Δεν πρέπει να αγνο-
ούμε, ότι η δημι-
ουργία συνεργατι-
κών σχηματισμών 
(clusters) επιχειρήσε-
ων – όπου η καινοτο-
μία είναι βασικός πα-
ράγοντας ανάπτυ-
ξης – με μικρότερες 
επιχειρήσεις να επι-
κοινωνούν και να συ-
νεργάζονται μεταξύ 
τους, τείνει να εξελι-
χθεί αν δεν είναι ήδη 
η τάση στη σύγχρονη 
εποχή.

κ. Ι. Ρούσσος.
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Κυκλάδων



Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας Καινοτομία και Επιχειρηματικοί Φορείς

Ένα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από τις απαντήσεις είναι ότι δεν 
υπάρχει ο ίδιος βαθμός γνώσης ανάμεσα στις επιχειρήσεις αναφορικά με 
προγράμματα ενίσχυσης της καινοτομίας στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι επιχειρήσεις γνωρίζουν ότι υπάρχουν προ-
γράμματα, ωστόσο δε δύνανται να τα αναγνωρίσουν ή θεωρούν ότι δε βρί-
σκονται σε ισχύ. Οριζόντια όμως, μπορούμε να πούμε ότι επικρατεί η αντίλη-
ψη ότι θα πρέπει να υπάρξει σαφώς περισσότερη ενημέρωση για τα υπάρχο-
ντα προγράμματα, να βελτιωθεί ο μηχανισμός πρόσβασης των επιχειρήσεων 
σε αυτά, καθώς και να τεθεί σε πλήρη ισχύ ο Αναπτυξιακός νόμος.

Αναφορικά με την ‘‘Πράσινη Ανάπτυξη’’, οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι θα πρέ-
πει επίσης να αυξηθούν τα δημόσια κονδύλια σχετικά με έρευνα και ανάπτυ-
ξη και να προωθηθούν δραστηριότητες Venture Capital στον τομέα της πρά-
σινης ανάπτυξης. Επιπλέον, το δημόσιο θα πρέπει να επικεντρώσει τις προ-
σπάθειές του στη δημιουργία κινήτρων για πράσινη ανάπτυξη, αλλά και στην 
ευαισθητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου για την ανάληψη ανάλογων 
πρωτοβουλιών.

Σε ότι αφορά τις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν από την πολιτεία σε 
επίπεδο δημόσιας πολιτικής για τη στήριξη της καινοτομίας, συνολική είναι η 
αντίληψη ότι είναι ευθύνη της πολιτείας να αναλάβει δράσεις ώστε να μειω-
θεί το χάσμα που χωρίζει την Ελλάδα από τους εταίρους της σε ότι αφορά την 
εμπέδωση της καινοτομίας στη λειτουργία της οικονομίας.

Οι προτάσεις των επιχειρηματικών φορέων παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδια-
φέρον και ως εκ τούτου είναι χρήσιμο να παρατεθούν αυτούσιες:
 •    Θέσπιση ενός νέου σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα εξαλείψει την 

γραφειοκρατία και θα διευκολύνει τη σύνδεση της έρευνας και της και-
νοτομίας με την παραγωγική διαδικασία και τις επιχειρήσεις.

 •    Καλλιέργεια νέας κουλτούρας όσον αφορά στην καινοτόμο επιχειρημα-
τικότητα που θα ενθαρρύνει το επιχειρείν.

 •   Παροχή κινήτρων για ενθάρρυνση καινοτόμων πρωτοβουλιών. 
 •    Ευέλικτη χρηματοδότηση  για καινοτόμες δραστηριότητες και πρωτο-

βουλίες που θα απορροφούν τον επιχειρηματικό κίνδυνο.
 •    Εκσυγχρονισμός του εκπαιδευτικού συστήματος ώστε να προσανατο-

λίζεται στις ανάγκες της παραγωγής και τις απαιτήσεις του νέου επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος.

 •    Δημιουργία δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων και φορέων έρευνας με 
στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας.

 •    Μέτρα επιβράβευσης των καινοτόμων επιχειρήσεων.
 •   Δημιουργία Spin - Off μονάδων σε όλες τις Περιφέρειες.
 •    Λειτουργία των  One-Stop-Shops για την αδειοδότηση των επιχειρήσε-

ων που θα αφορά στο σύνολο των λειτουργιών τους.
 •    Η αύξηση δαπανών για έρευνα με έμφαση και στόχευση στην εφαρμό-

σιμη γνώση και τεχνολογία, στους κύριους αναπτυξιακούς πυλώνες της 
χώρας.
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Η επιφυλακτική στά-
ση απέναντι στο και-
νούργιο αποτελεί σο-
βαρό αντικίνητρο για 
πολλές επιχειρήσεις 
ώστε να εφαρμόσουν 
νέες, καινοτόμες ιδέες 
και λύσεις.

κ. Γ. Χατζημάρκος
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Δωδεκανήσου   

σουν ώστε να υπάρξει:
 •   Προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας
 •   Διασύνδεση όλων των σχετικών με την καινοτομία φορέων 
 •   Βελτίωση της εκπαίδευσης 
 •   Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του δημοσίου
 •   Περιορισμός των γραφειοκρατικών διαδικασιών
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 •    Κίνητρα και μέτρα για την επιτυχή λειτουργία των γραφείων διασύνδε-
σης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με γνώμονα την καινοτομία.

 •   Πολιτικές ανάσχεσης της αποβιομηχάνισης της χώρας.
 •    Ουσιαστική ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας στην οποία η 

Ελλάδα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα και η οποία μπορεί να αποτε-
λέσει πεδίο εφαρμογής γνώσης και καινοτομιών σε σύντομο χρονικό 
διάστημα.

 •    Έμφαση στην υιοθέτηση και διάδοση καλών πρακτικών εμπέδωσης της 
καινοτομίας από επιχειρήσεις.

 •    Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά 
και του εκπαιδευτικού προσωπικού και ερευνητικού ανθρώπινου δυνα-
μικού σε θέματα καινοτομίας.

 •    Επιβράβευση της δημιουργικότητας των νέων ήδη από τη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση.

 •    Κίνητρα για νεοϊδρυόμενες καινοτόμες επιχειρήσεις.

Προκύπτει λοιπόν, σαφώς το συμπέρασμα ότι οι επιχειρηματίες ζητούν από 
την πολιτεία να αναλάβει ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς την κατεύθυνση 
γεφύρωσης του χάσματος ανάμεσα στην επιχειρηματικότητα και την καινο-
τομία.

Ε.  Καινοτομία και περιφερειακοί φορείς 
επιχειρηματικότητας

Στην έρευνά μας, δεν παραλείψαμε να ζητήσουμε τη γνώμη των εκπροσώ-
πων των επιχειρήσεων αναφορικά με το ρόλο που θα πρέπει να διαδραμα-
τίσουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις και πιο συγκεκριμένα τα περιφερειακά όργα-
να – οι επίσημοι εκπρόσωποί τους σε ότι αφορά στην προσπάθεια εμπέδω-
σης της καινοτομίας.

Παρουσιάζεται πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι όλοι σχεδόν οι φορείς δεν 
αποποιούνται των ευθυνών τους σε αυτή την προσπάθεια, αναγνωρίζοντας 
σειρά ενεργειών που θα πρέπει να αναληφθούν, τόσο σε συνεργασία όσο και 
ανεξάρτητα από τις δημόσιες πολιτικές.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι πρωτοβουλίες του Επιμελητηρί-
ου Δωδεκανήσου προς αυτή τη κατεύθυνση. Πιο συγκεκριμένα: Μέσω της 
Αναπτυξιακής  Εταιρείας τη Δωδεκανησιακή Εταιρεία Ανάπτυξης και Προό-
δου (Δ.ΕΤ.Α.Π) γίνεται πληροφόρηση των επιχειρηματιών  για τα επενδυτικά 
προγράμματα που υπάρχουν με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά της καινοτομίας. 
Επιπλέον, ξανά μέσω της Αναπτυξιακής του Εταιρείας έχει υπογραφεί σύμ-
βαση με το Επιμελητήριο Ηρακλείου για την υλοποίηση δράσεων του CIP-
HELLAS38  στη γεωγραφική περιοχή των Δωδεκανήσων. Η Δ.ΕΤ.Α.Π. αποτελεί 
την ‘‘Αντένα’’ του CIP-Hellas και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Enterprise Europe 
Network στην εν λόγω περιοχή. Η συνεργασία αφορά στην ανάληψη κοινών 
δράσεων των δύο μερών, με σκοπό την ενημέρωση των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων για ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και για διευκόλυνση στην 
πρόσβαση σ’ αυτές. Τέλος, το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου με συντονισμένες 
προσπάθειες κατάφερε να συστεγάσει, παραχωρώντας γραφεία, τις Θυρίδες 

38 Το έργο Enterprise Europe Network - HELLAS είναι μια στρατηγική συμμαχία 16 κύριων μηχανισμών και δικτύων υποστήριξης 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Περιλαμβάνει Βιομηχανικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια, Ερευνητικά Ιδρύματα 
και άλλους οργανισμούς στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρόκειται για μια δομή παροχής υπηρεσιών σε θέματα καινοτομίας, 
μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας κατανεμημένη σε όλη την Ελλάδα, μετεξέλιξη των προϋπαρχόντων δικτύων των 
Innovation Relay Centres και Euro Info Centres. 
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Η καινοτομία είναι πα-
ράγων που συντε-
λεί στη βιωσιμότητα 
και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων. Η επι-
τυχημένη επιχείρη-
ση είναι αυτή που έχει 
στόχο πάντα μια διευ-
ρυμένη αγορά, στην 
οποία μπορεί να στα-
θεί με αξιώσεις δημι-
ουργώντας  ένα ιδι-
αίτερο ‘’ειδικό βά-
ρος’’  στο οποίο μεγά-
λο ρόλο έχει η καινο-
τομία γενικότερα.

κ. Χ. Σάββας 
Πρόεδρος Επιμελητηρίου 
Κοζάνης 
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Νεανικής Επιχειρηματικότητας39. Πρόκειται για γραφεία πληροφόρησης, πα-
ροχής βοήθειας και υποστήριξης νέων επιχειρηματιών, με στόχο την ενίσχυ-
ση της επιχειρηματικής συνείδησης.

Επιπλέον, όπως προτείνει το Επιμελητήριο Φθιώτιδας, τα Επιμελητήρια οφεί-
λουν να διοργανώνουν ειδικά σεμινάρια και εκδηλώσεις για ενημέρωση σε 
θέματα καινοτομίας, να αναλαμβάνουν δράσεις για σύσφιξη των σχέσεων 
μεταξύ των επιχειρήσεων και των ερευνητικών/πανεπιστημιακών ιδρυμά-
των, άμεση ενημέρωση μέσω sms, e-mail, newsletters κλπ.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει αναπτύξει ιδιαίτερα καινοτόμες δραστηριό-
τητες στην κατεύθυνση της ενημέρωσης και της προβολής των επιχειρήσεων 
μελών του. Ενδεικτικά αναφέρονται:
 •    Η δημιουργία και συνεχής ενημέρωση της ιστοσελίδας του Επιμελητη-

ρίου Κυκλάδων (www.e-kyklades.gr) με όλα τα τρέχοντα θέματα που 
αφορούν τις επιχειρήσεις, ολοκληρωμένη εφαρμογή αναζήτησης χρη-
ματοδοτικών προγραμμάτων καθώς επίσης και την τρέχουσα επιχειρη-
ματική ειδησεογραφία.

 •    Η έκδοση έντυπου σε διμηνιαία βάση με άρθρα που αφορούν τους επι-
χειρηματίες.

 •    Η εκπαίδευση των επιχειρηματιών αλλά και των εργαζομένων σε επιχει-
ρήσεις, η έκδοση και διανομή εκπαιδευτικών πακέτων στις επιχειρήσεις 
των κλάδων εμπορίου, τουρισμού και παραδοσιακών προϊόντων.

 •    Η δημιουργία ηλεκτρονικής τουριστικής αγοράς για την προβολή των 
τουριστικών επιχειρήσεων του νομού με την ενθυλάκωση συστήματος 
GIS για την ακριβή θέση της επιχείρησης. 

 •    Η δημιουργία κέντρου προβολής των παραδοσιακών προϊόντων του 
νομού.

 •    Η αποκέντρωση των υπηρεσιών του, με τη δημιουργία επτά γραφεί-
ων – μικρών συνεδριακών κέντρων, στα μεγαλύτερα νησιά του νομού, 
και η διασύνδεση τους σε πραγματικό χρόνο με σύστημα τηλεδιάσκε-
ψης και web conference.

Τέλος, καθολική είναι η άποψη ότι τα Επιμελητήρια, ως οι κατ’ εξοχήν φορείς 
εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας πρέπει να ηγηθούν της προσπάθει-
ας καλλιέργειας και καθιέρωσης μια ‘’κουλτούρας καινοτομίας’’ ανάμεσα στις 
επιχειρήσεις των περιφερειών τους.

ΣΤ. Συμπεράσματα
Οι απαντήσεις των φορέων τις επιχειρηματικότητας τονίζουν την τεράστια 
σημασία που έχει η καινοτομία στην ανάπτυξη του επιχειρείν. Προκύπτει σα-
φώς το συμπέρασμα ότι οι επιχειρήσεις διψούν για καινοτομία. 

Ταυτόχρονα όμως, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι ο επιχειρηματικός κό-
σμος δυσκολεύεται να βρει πρόσβαση στις πηγές της καινοτομίας. Οι επιχει-
ρήσεις απαιτούν από την πολιτεία περισσότερη ενημέρωση, αλλά πρωτίστως 
βελτίωση και απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε προγράμματα 
ενίσχυσης της καινοτομίας. 
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Η κρίση μπορεί να 
αποτελέσει τον κατα-
λύτη για την προώθη-
ση της καινοτομίας 
στη χώρα μας, καθώς 
θα σπρώξει τις πρω-
τοπόρες επιχειρήσεις 
σε νέες δράσεις και 
νέες αγορές που μέ-
χρι σήμερα δεν τολ-
μούσαν.  

κ. Δ. Μπακατσέλος
Πρόεδρος ΕΒΕΘ

39   Είναι δράση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς στο πλαίσιο ΕΠΕΑΕΚ 
(Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο. Στόχος της δράσης είναι η ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας και η καλλιέργεια της κουλτούρας της 
επιχειρηματικότητας στους νέους
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Σχεδόν στο σύνολό τους οι επιχειρήσεις θεωρούν ότι με την ύπαρξη των ανά-
λογων κινήτρων η καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία θα μπορούσε να 
αποτελέσει τον κανόνα στο ελληνικό επιχειρείν, καθότι είναι επίσης καθολι-
κή η αντίληψη ότι η καινοτομία αποτελεί μονόδρομο για την έξοδο από τη 
σημερινή κρίση. Ωστόσο, παρατηρείται ότι η έλλειψη ρευστότητας αποτελεί 
αντικίνητρο για επένδυση στην καινοτομία, καθότι επικρατεί ‘’συντηρητική 
επιχειρηματική’’ κουλτούρα.

Οι επιχειρήσεις καλούν την πολιτεία να αναλάβει σειρά από πρωτοβουλίες 
και να προωθήσει δράσεις που θα ενισχύουν την προώθηση της καινοτομίας, 
ενώ συμφωνούν ότι η καλλιέργεια ‘‘πνεύματος καινοτομίας’’ ή ‘‘κουλτούρας 
καινοτομίας’’ είναι υπόθεση που αφορά τόσο την πολιτεία όσο και τις ίδιες τις 
επιχειρήσεις και τα περιφερειακά όργανα εκπροσώπησής τους.

Σε κάθε περίπτωση, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα διαβλέπει ιδιαίτε-
ρα θετικά την καινοτομία, θεωρώντας τη ως τη μοναδική λύση για βιωσιμό-
τητα, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και για μετάβαση σε 
ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο.  

Ελληνικός Χάρτης ΚαινοτομίαςΚαινοτομία και Επιχειρηματικοί Φορείς



Ενότητα 11:

Συμπεράσματα και Προτάσεις : Στο Δρόμο προς την 
Οικοδόμηση της Οικονομίας της Γνώσης  

Η διαπίστωση του Ελληνικού Χάρτη Καινοτομίας 2009 ότι “το φάσμα των τομέων όπου η Ελλάδα υστερεί 
έναντι των εταίρων και ανταγωνιστών είναι πολύ ευρύ ώστε να αναληφθεί προσπάθεια να βελτιωθούν 
όλοι ταυτόχρονα” εξακολουθεί να ισχύει και μετά από ένα έτος. Όμως καθώς κυλάει ο χρόνος 
και οι ανταγωνιστές της ελληνικής οικονομίας ισχυροποιούνται, τα περιθώρια καθυστερήσεων 
συρρικνώνονται και η ανάγκη για βελτιώσεις με ταχείς ρυθμούς σε όλα τα μέτωπα γίνεται επιτακτική. 
Αυτό αυξάνει τη συνθετότητα των προβλημάτων και επιβαρύνει τις υποχρεώσεις των βασικών 
παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών, της ελληνικής οικονομίας, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει η 
είσοδος σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης βασισμένο στην καινοτομία και την οικονομία της γνώσης.

Οι επιδόσεις της Ελλάδας στην καινοτομία, όπως παρουσιάζονται στον Συνοπτικό Δείκτη Καινοτομίας 
(SII) του European Innovation Scoreboard συνεχίζουν να βελτιώνονται σταθερά αλλά αργά 
τοποθετώντας την Ελλάδα στην ομάδα των μέτριων καινοτόμων. Την σημαντικότερη βελτίωση το 
2009 παρουσιάζουν η συμμετοχή του ενεργού πληθυσμού στη δια βίου μάθηση, τα χορηγηθέντα 
επιχειρηματικά κεφάλαια και οι άλλες ιδιωτικές πιστώσεις, η πρόσβαση των επιχειρήσεων στις 
ευρυζωνικές υπηρεσίες, καθώς και οι αιτήσεις για χορήγηση ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 
και κοινοτικών βιομηχανικών σχεδίων. Παρ’ όλη τη βελτίωση του Συνοπτικού Δείκτη Καινοτομίας 
και την τοποθέτηση της Ελλάδας  στους “μέτριους καινοτόμους” ένα μεγάλο μέρος των επιμέρους 
δεικτών παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ μερικοί δείκτες συρρικνώνονται περαιτέρω. Σε ιδιαίτερη 
ύφεση βρίσκονται οι δείκτες που έχουν σχέση με την οικονομία της γνώσης, όπως και εκείνοι που 
σχετίζονται  με τις  δημόσιες και  τις επιχειρηματικές επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, 
σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών και σε καινοτομία μη εξαρτώμενη από έρευνα. Τέλος η 
εκπαίδευση και τα επιχειρηματικά κεφάλαια συνεχίζουν να υστερούν  σε σημαντικό βαθμό σε σχέση 
με τις ευρωπαϊκές επιδόσεις. 

Η διασταύρωση των στοιχείων της καινοτομίας με εκείνα της επιχειρηματικότητας δείχνει ότι 
οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες αναδύονται συνήθως μέσα από την ανάγκη εξεύρεσης μιας 
απασχόλησης και όχι από τον εντοπισμό μιας ευκαιρίας που προκύπτει από μια τεχνολογική ή άλλου 
τύπου γνώση. Τα χαρακτηριστικά του μεγαλύτερου αριθμού των επιχειρηματιών δεν αφήνουν πολλά 
περιθώρια για άμεσες ουσιαστικές βελτιώσεις, ιδιαίτερα όταν για όλες τις αδυναμίες του ελληνικού 
συστήματος καινοτομίας ενοχοποιείται μόνον το επιχειρηματικό περιβάλλον και δεν επισημαίνονται 
επαρκώς τα εγγενή ελλείμματα του επιχειρηματικού δυναμικού.

Όσον αφορά στο περιβάλλον, ενώ συνήθως γίνεται λόγος για θέματα γραφειοκρατίας και έλλειψη 
χρηματοδότησης για εταιρείες έντασης γνώσης, δεν γίνεται συχνά νύξη για θέματα κοινωνικής 
ένταξης και αποδοχής της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η κοινωνία μοιάζει σχεδόν διχασμένη 
στις γνώμες για την αποδοχή της επιχειρηματικότητας ως βασικού παράγονται της κοινωνικής και 
οικονομικής ανάπτυξης.  Οι ακραίες απόψεις στον τομέα αυτό είναι πιο έντονες στην Ελλάδα απ’ ότι 
σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Στο επιχειρηματικό δυναμικό, διαπιστώνεται έμμεσα και από τα στατιστικά στοιχεία ότι έχει αναπτυχθεί 
ένας δυισμός στον χώρο των επιχειρήσεων, με μερικές επιχειρήσεις υψηλής ανταγωνιστικότητας 
με ευρωπαϊκά κριτήρια και ένα πλήθος άλλων που επιβιώνει χάρις στις στρεβλώσεις του άμεσου  
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η πρόσφατη διεθνής κρίση, που ακολουθήθηκε από την εσωτερική 
χρηματοπιστωτική κρίση ανέδειξε πιο έντονα τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας.

Η κοινωνία έχει ανάγκη από αλλαγή “παραδείγματος” στον τομέα της επιχειρηματικότητας, αλλά 
οι πιο επιτυχημένοι επιχειρηματίες με σημαντικές εξαγωγικές επιδόσεις που θα μπορούσαν να 
προβληθούν για να αναδειχτεί η συμβολή τους στην οικονομική εξέλιξη προτιμούν να εργάζονται 
αφανώς, φοβούμενοι ότι η έκθεσή τους στη δημοσιότητα θα τους βλάψει περισσότερο απ’ ότι θα τους 
ωφελήσει.

Η σύγκριση με μερικές από τις προηγμένες στην καινοτομία χώρες της Ευρώπης προέβαλε τις συνθήκες 
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υπό τις οποίες αυτές οι χώρες καταφέρνουν να επιτυγχάνουν υψηλά επίπεδα ανταγωνιστικότητας και 
να γίνονται υποδείγματα προς μίμηση από τρίτους. Η προώθηση της καινοτομίας και η ανάπτυξη 
με βάση την οικονομία της γνώσης γίνεται κυβερνητική προτεραιότητα και αυτό σημαίνει όχι 
απλώς ότι προικίζεται με μερικά πρόσθετα κονδύλια που διαχειρίζεται μια αρμόδια υπηρεσία, 
αλλά ότι διαπερνάει όλες τις επιμέρους δημόσιες πολιτικές και κάθε μια απ’ αυτές ενσωματώνει τις 
παραμέτρους της οικονομίας της γνώσης στα δικά της προγράμματα και δράσεις. Σημαίνει ακόμη ότι 
αυτή η γενικευμένη προσπάθεια αφενός συντονίζεται σε ανώτατο κυβερνητικό επίπεδο και αφετέρου 
εκτελείται αποτελεσματικά από εκπαιδευμένες υπηρεσίες με βάση σαφείς στόχους και προγράμματα. 
Η επίτευξη των στόχων γίνεται χάρις στους θεσμούς και τις διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τους 
σκοπούς αυτούς. 

Στην προσπάθεια για ενίσχυση της καινοτομίας δεν θα πρέπει να παρασυρθούμε από τη θέληση να 
μοιάσουμε σε χώρες και συστήματα που θεωρούμε πρότυπα, καταλήγοντας σε αντιγραφή μοντέλων 
που δεν ταιριάζουν στις ιδιαιτερότητες της ελληνικής πραγματικότητας. Κάθε χώρα έχει τις ιδιομορφίες 
της, τα ισχυρά και τα αδύναμα στοιχεία της, τις δικές της ανάγκες, απαιτήσεις και προτεραιότητες. Όλα 
αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαμόρφωση μίας εθνικής στρατηγικής για 
την έρευνα και την καινοτομία. 

Διανύουμε μία περίοδο που χαρακτηρίζεται από αυξημένες οικονομικές και κοινωνικές ανακατατάξεις 
σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η παγκόσμια οικονομική κρίση, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, 
η αυξανόμενη ανεργία και το δημόσιο χρέος αποτελούν μερικές από τις προκλήσεις με τις οποίες 
έρχονται αντιμέτωπα τα κράτη της Δύσης. Αυτό το κλίμα δημιούργει τις συνθήκες εκείνες που 
επαυξάνουν την ανάγκη για εστίαση και για επένδυση στην καινοτομία ως μέσο  για την αύξηση της 
παραγωγικότητας, την οικονομική ανάπτυξη, την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης, την 
παραγωγή νέας γνώσης και εν τέλει την κοινωνική πρόοδο. Επομένως, η επένδυση στην καινοτομία 
είναι απαραίτητο συστατικό για την αντιμετώπιση οικονομικών και κοινωνικών προκλήσεων.  Είναι 
υπαρκτός ωστόσο ο κίνδυνος, οι κυβερνήσεις, απορροφημένες στα τρέχοντα προβλήματα να μη 
δώσουν τη δέουσα προσοχή στον τομέα της καινοτομίας και της έρευνας. 

Η  έρευνα και η καινοτομία θα πρέπει να καταλάβουν υψηλή θέση στις προτεραιότητές μας ώστε  
όχι απλά να ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση, αλλά να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητα και 
την εξωστρέφεια της χώρας. Για  τους εκπροσώπους τόσο της δημόσιας διοίκησης όσο και των 
νέων Ελλήνων επιχειρηματιών αποτελεί κοινή αποδοχή ότι η καινοτομία είναι ίσως μια από τις  
σημαντικότερες ευκαιρίες για αντιστροφή του κλίματος που μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά 
στην ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Άλλωστε, στηρίζοντας στην καινοτομία κάνουμε μία 
επένδυση η οποία μέσο- και μακροπρόθεσμα θα αποδώσει πολύτιμους καρπούς, παρέχοντας στο 
κράτος τα εργαλεία που έχει ανάγκη προκειμένου να αντιμετωπίσει αρκετές από τις προκλήσεις 
(οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές) με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο σήμερα. 

Η ενίσχυση της καινοτομίας δεν είναι απαραίτητα μία δαπανηρή διαδικασία. Συχνά, το απαραίτητο 
νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αρκεί για να κάνουν οι αγορές αυτό που ξέρουν καλά: να 
εξελίσσονται και να καινοτομούν. Επιχειρηματικές επιτυχίες βασισμένες στην καινοτομία και τις νέες 
τεχνολογίες υπάρχουν, αλλά τις περισσότερες φορές περνούν απαρατήρητες. Τα πρώτα βήματα 
έχουν ήδη γίνει για να αντιστραφεί η γενικευμένη άποψη που θέλει την Ελλάδα να μην καινοτομεί, 
χρειάζεται όμως μία πιο συντονισμένη προσπάθεια επιβράβευσης και προβολής των “success stories”. 
Η επιβράβευση και η προβολή τους ενθαρρύνει και άλλοι επίδοξοι καινοτόμοι να ακολουθήσουν το 
δρόμο των επιτυχημένων καινοτόμων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενότητα 2

Πίνακας 2α Επεξήγηση Διαστάσεων- Πεδίων Δεικτών του EIS 

ΔΙΑΣΤΑΣΗ - ΕΝΔΥΝΑΜΩΤΕΣ 
Δείκτες καινοτομίας που δεν εξαρτώνται από την επιχείρηση:
ΠΕΔΙΟ - Ανθρώπινο Δυναμικό  
Διαθεσιμότητα ατόμων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης  Κατάταξη Ελλάδας: 26η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών 
και εκπαίδευσης 
 Δείκτης  Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Απόφοιτοι 1ο σταδίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  Ο αριθμός των αποφοίτων σχολών θετικών και κοινωνικών  

ανά 1000 άτομα ηλικίας 20 – 29 ετών επιστημών στο 1ο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 διαιρούμενος δια του πληθυσμού ηλικίας 20 - 29 ετών 

  Κάτοχοι διδακτορικού τίτλου ανά 1000 άτομα  Ο αριθμός των αποφοίτων σχολών θετικών και κοινωνικών  
ηλικίας 25 – 34 ετών (2ο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης) επιστημών στο 1ο στάδιο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
 διαιρούμενος δια του πληθυσμού ηλικίας 25 - 34 ετών

  Πληθυσμός με τριτοβάθμια εκπαίδευση  Ο αριθμός των ατόμων με κάποια μορφή τριτοβάθμιας  
ανά 100 άτομα ηλικίας 25 – 64 ετών* εκπαίδευσης διαιρούμενος δια του πληθυσμού ηλικίας  
 25 - 64 ετών 

  Συμμετοχή στη Δια Βίου Μάθηση ανά 100 άτομα  Ο αριθμός των ατόμων που εμπλέκονται σε οποιαδήποτε  
ηλικίας 25 – 64 ετών* μορφή Δια Βίου Μάθησης διαιρούμενος δια του πληθυσμού  
 ηλικίας 25 - 64 ετών. Ως Δια Βίου Μάθηση ορίζεται  
 η συμμετοχή σε οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης  
 ή εκπαιδευτικού προγράμματος έως 4 εβδομάδες προ της  
 έρευνας.

  Επίπεδο Εκπαίδευσης Νέων Ο αριθμός των ατόμων που έχουν λάβει τουλάχιστον  
 δευτεροβάθμια εκπαίδευση διαιρούμενος δια του πληθυσμού  
 ηλικίας 20 - 24 ετών

ΠΕΔΙΟ – Χρηματοδότηση & Υποστήριξη  
Ιδιωτικές και δημόσιες δαπάνες για τη χρηματοδότηση  Κατάταξη Ελλάδας: 27η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών 
δράσεων καινοτομίας. Τεχνολογικές και άλλες υποδομές για την  
υποστήριξη αυτών των δράσεων 
 Δείκτης Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Δημόσιες Δαπάνες για Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) Το σύνολο των δαπανών για Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη  

(% του ΑΕΠ)* στους τομείς της κυβέρνησης και της ανώτατης εκπαίδευσης,  
 διαιρούμενες δια του ΑΕΠ

  Επιχειρηματικά κεφάλαια (% του ΑΕΠ) Ως επενδύσεις επιχειρηματικού κεφαλαίου ορίζονται τα  
 ιδιωτικά κεφάλαια με σκοπό την επένδυση σε εταιρείες.  
 Περιλαμβάνουν τις ιδιωτικές επενδύσεις σε εταιρείες, καθώς  
 και κεφάλαια για αντικατάσταση και επέκταση, διαιρούμενων  
 δια του ΑΕΠ 

  Ιδιωτικές Πιστώσεις ( σε σχέση με το ΑΕΠ) Απαιτήσεις τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων  
 προς τον ιδιωτικό τομέα, διαιρούμενου δια του ΑΕΠ

  Πρόσβαση επιχειρήσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες  Αριθμός επιχειρήσεων 10 και άνω υπαλλήλων με πρόσβαση 
(% επιχειρήσεων)** σε ευρυζωνικές υπηρεσίες, διαιρούμενου δια του συνόλου  
 των επιχειρήσεων με περισσότερους από 10 υπαλλήλους  
 (εξαιρουμένων των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού  
 τομέα)
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Καλύπτει τις καινοτόμες προσπάθειες που αναλαμβάνει η επιχείρηση αναγνωρίζοντας τη θεμελιώδη σημασία των εταιρικών δραστη-
ριοτήτων στη διαδικασία της καινοτομίας 
ΠΕΔΙΟ - Επιχειρηματικές Επενδύσεις  
Επιχειρηματικές επενδύσεις για τη δημιουργία καινοτομιών Κατάταξη Ελλάδας: 31η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών
 Δείκτης  Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Δαπάνες σε Έρευνα & Τεχνολογία (% του ΑΕΠ)* Αφορά στο σύνολο των δαπανών σε Ε&Τ του επιχειρηματικού  

 τομέα, διαιρουμένων δια του ΑΕΠ
  Δαπάνες για τεχνολογίες πληροφορικής (% του ΑΕΠ) Το σύνολο των δαπανών σε τεχνολογίες πληροφορικής,  

 δηλαδή δαπάνες για λογισμικό, εξοπλισμό κι άλλες υπηρεσίες,  
 τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, διαιρούμενου  
 δια του ΑΕΠ

  Δαπάνες για καινοτομία μη βασισμένη σε Ε&Τ  Το σύνολο των δαπανών σε καινοτομία εκτός αυτών που  
(% κύκλου εργασιών)** προορίζονται για Ε&Τ, διαιρούμενου δια του συνόλου του  
 κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

ΠΕΔΙΟ – Διασυνδέσεις & Επιχειρηματικότητα 
Καταδεικνύει τους τρόπους (συνεργασίες ή μη) καινοτομίας των ΜΜΕ Κατάταξη Ελλάδας: 14η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών
 Δείκτης  Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) που καινοτομούν μόνες  Το σύνολο των ΜΜΕ με ενδοεταιρικές δραστηριότητες  

(ενδοεταιρικά) (% των ΜΜΕ)* καινοτομίας, διαιρούμενου δια του συνολικού αριθμού των  
 ΜΜΕ. Ως ‘‘καινοτόμες’’ ορίζονται εκείνες οι επιχειρήσεις που   
έχουν εισάγει νέα προϊόντα και διαδικασίες είτε ενδοεταιρικά   είτε σε συνδυασμό με άλλες επιχειρήσεις

  Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)  Το σύνολο των ΜΜΕ με συνεργασίες σε δραστηριότητες  
που συνεργάζονται με άλλες (% των ΜΜΕ)* καινοτομίας, διαιρούμενου δια του συνολικού αριθμού των  
 ΜΜΕ. Πρόκειται για ΜΜΕ που έχουν συνάψει συνεργασίες  
 για καινοτομία κατά την τελευταία 3ετία.

  Ανανέωση επιχειρήσεων (είσοδος και έξοδος  Το σύνολο δημιουργίας νέων και παύσης λειτουργίας  
ΜΜΕ από την αγορά) (% των ΜΜΕ) υπαρχουσών ΜΜΕ που απασχολούν περισσότερους των 5  
 υπαλλήλων, διαιρούμενου δια του συνόλου των ΜΜΕ

  Κοινές δημοσιεύσεις ιδιωτικού – δημοσίου τομέα  Ο αριθμός των κοινών δημοσιεύσεων ερευνών, άρθρων κλπ.  
ανά 1 εκ. πληθυσμού ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, διαιρούμενου δια του συνολικού  
 πληθυσμού.

ΠΕΔΙΟ – Ενδιάμεσες Ροές  
Αφορά τις ενέργειες που οδηγούν σε καινοτομία  Κατάταξη Ελλάδας: 27η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών 
(‘’πατέντες’’, εμπορικά σήματα, βιομηχανικά σχέδια κλπ.) 
 Δείκτης Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας  Ο αριθμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (πατέντες) που  

ανά 1 εκ. πληθυσμού* έχουν εφαρμοστεί και καταγραφεί από το Ευρωπαϊκό Γραφείο  
 Πατεντών (EPO), διαιρούμενου δια του συνολικού πληθυσμού. 

  Κοινοτικά εμπορικά σήματα (Trademarks)  Ο αριθμός των νέων κοινοτικών εμπορικών σημάτων  
ανά 1 εκ. πληθυσμού (trademarks), διαιρούμενου δια του συνολικού πληθυσμού.  
 Ως εμπορικά σήματα ‘‘trademarks’’ ορίζονται τα διακριτικά  
 σήματα ή προϊόντα και υπηρεσίες που παράγονται από  
 συγκεκριμένο άτομο ή επιχείρηση.

  Κοινοτικά βιομηχανικά σχέδια ανά 1 εκ. πληθυσμού Ο αριθμός των νέων Κοινοτικών Βιομηχανικών Σχεδίων,  
 διαιρούμενου δια του συνολικού πληθυσμού. Ως εγγεγραμμένα  
 ‘‘Κοινοτικά Βιομηχανικά Σχέδια’’ ορίζονται τα αποκλειστικά  
 δικαιώματα για την εξωτερική εμφάνιση ενός προϊόντος  
 ή τμήματός του όπως αυτή προκύπτει από τα χαρακτηριστικά  
 του. 

  Ροές τεχνολογικού ισοζυγίου πληρωμών (% του ΑΕΠ) Το σύνολο του αθροίσματος των πληρωμών και εισπράξεων  
 για δικαιώματα και άδειες χρήσης, διαιρούμενου δια του ΑΕΠ
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ΔΙΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΡΟΕΣ
Καλύπτουν τα αποτελέσματα από τη διαδικασία καινοτομίας, καθώς και τις οικονομικές επιπτώσεις της καινοτομίας
ΠΕΔΙΟ – Καινοτόμες Επιχειρήσεις  
Πρακτικές των επιχειρήσεων που οδηγούν σε καινοτομία Κατάταξη Ελλάδας: 4η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών
 Δείκτης Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες προϊόντος ή διαδικασίας  Ο αριθμός των ΜΜΕ που εισήγαγαν ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία  

(% των ΜΜΕ)* σε μια από τις αγορές τους, διαιρούμενου δια του συνολικού  
 αριθμού των ΜΜΕ

  ΜΜΕ που υιοθετούν καινοτομίες οργάνωσης ή μάρκετινγκ  Ο αριθμός των ΜΜΕ που εισήγαγαν μια καινοτομία στο  
(% των ΜΜΕ)* μάρκετινγκ ή/και στην οργάνωση, σε μια από τις αγορές τους,  
 διαιρούμενου δια του συνόλου των ΜΜΕ

        Καινοτόμοι στην αποτελεσματικότητα των πηγών: 
 
  Καινοτόμοι που πέτυχαν μείωση  • Ο αριθμός των καινοτόμων επιχειρήσεων που απάντησαν 
  εργατικού κόστους (% των επιχειρήσεων)**  ότι η καινοτομία τους σε προϊόντα ή διαδικασίες είχε  
    σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση του εργατικού κόστους  
    ανά παραγόμενη μονάδα, διαιρούμενου δια του συνόλου  
    των καινοτόμων επιχειρήσεων 
  Καινοτόμοι που πέτυχαν μείωση  • Ο αριθμός των καινοτόμων επιχειρήσεων που απάντησαν 
  υλικών & ενέργειας (% των επιχειρήσεων)**  ότι η καινοτομία τους σε προϊόντα ή διαδικασίες είχε  
    σημαντικό αντίκτυπο στη μείωση υλικών και ενέργειας ανά  
    παραγόμενη μονάδα, διαιρούμενου δια του συνόλου των  
    καινοτόμων επιχειρήσεων
ΠΕΔΙΟ – Οικονομικές Επιπτώσεις  
Τα οικονομικά αποτελέσματα από τη διαδικασία της καινοτομίας Κατάταξη Ελλάδας: 14η μεταξύ 33 Ευρωπαϊκών χωρών
 Δείκτης Τρόπος Υπολογισμού Δείκτη
  Απασχόληση στη μεταποίηση μέσης - υψηλής τεχνολογίας  Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στους  

(% εργατικού δυναμικού)* μεταποιητικούς τομείς μέσης – υψηλής και πολύ υψηλής  
 τεχνολογίας, διαιρούμενου δια του συνολικού εργατικού  
 δυναμικού

  Απασχόληση σε υπηρεσίες έντασης γνώσης  Ο αριθμός των ατόμων που απασχολούνται στον τομέα των  
(% εργατικού δυναμικού)* υπηρεσιών έντασης γνώσης, διαιρούμενου δια του συνολικού  
 εργατικού δυναμικού

  Εξαγωγές μέσης και υψηλής μεταποίησης  Η αξία των εξαγωγών προϊόντων μέσης και υψηλής  
(% συνολικών εξαγωγών) τεχνολογίας, διαιρούμενης δια της αξίας των συνολικών  
 εξαγωγών 

  Εξαγωγές υπηρεσιών έντασης γνώσης  Η αξία των εξαγωγών υπηρεσιών έντασης, διαιρουμένης  
(% συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών) δια της αξίας των συνολικών εξαγωγών υπηρεσιών 

  Κύκλος εργασιών νέων προς την αγορά πωλήσεων  Το σύνολο του κύκλου εργασιών που προέρχεται από νέα 
(% του κύκλου εργασιών)** ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα στην αγορά, διαιρούμενου  
 δια του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

  Κύκλος εργασιών νέων προϊόντων για την επιχείρηση  Το σύνολο του κύκλου εργασιών που προέρχεται από νέα  
(% του κύκλου εργασιών)** ή σημαντικά βελτιωμένα προϊόντα για την ίδια την επιχείρηση  
 αλλά όχι για την αγορά, διαιρούμενου δια του συνολικού  
 κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων

*     Δείκτες που διατηρούνται αυτούσιοι στο Regional Innovation Scoreboard 2009
**  Δείκτες που τροποποιούνται για να αναφέρονται αποκλειστικά σε ΜΜΕ στο Regional Innovation Scoreboard 2009
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•   Αντιλαμβανόμενες ευκαιρίες: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που διαβλέπουν καλές ευκαιρίες να ξεκινήσουν μια επιχειρηματι-
κή δραστηριότητα στην περιοχή όπου ζουν.

•   Αντιλαμβανόμενες δυνατότητες: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που πιστεύουν ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες για 
να ξεκινήσουν μια επιχείρηση

•    Φόβος αποτυχίας: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό με θετικές αντιλαμβανόμενες ευκαιρίες που δηλώνουν ότι ο φόβος της απο-
τυχίας θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν μια επιχειρηματική δραστηριότητα

•   Η επιχειρηματικότητα ως επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που ισχυρίζονται ότι στη χώρα 
τους οι περισσότεροι θεωρούν το ξεκίνημα μιας επιχείρησης ως επιθυμητή επιλογή σταδιοδρομίας

•   Επιτυχημένη επιχειρηματικότητα υψηλού κύρους: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που ισχυρίζονται ότι στη χώρα τους οι επιχει-
ρηματίες διαθέτουν υψηλό κύρος

•  Έμφαση των media στην επιχειρηματικότητα: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που ισχυρίζονται ότι στη χώρα τους παρουσιάζο-
νται συχνά στα δημόσια ΜΜΕ θέματα για επιτυχημένες επιχειρήσεις
•   Ποσοστό εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που ξεκινάν τώρα μια επιχειρηματική δραστηριότη-

τα, δηλ. ασχολούνται ενεργά με τη δημιουργία μια δικής τους (ή με συνιδιοκτησία) επιχείρησης. Αυτή η μονάδα δεν έχει πληρώσει 
ακόμη μισθοδοσία κτλ για περισσότερους από τρεις μήνες

•   Ποσοστό νέων ιδιοκτητών επιχειρήσεων: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που κατέχουν-διευθύνουν τώρα μια νέα επιχείρηση, 
δηλ. που κατέχουν-διευθύνουν μια επιχείρηση και έχουν πληρώσει μισθοδοσία κτλ για περισσότερο από τρεις μήνες αλλά λιγότερο 
από 42 μήνες.

•   Επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων (ΤΕΑ): ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που είναι εκκολαπτόμενοι επιχειρηματί-
ες ή ιδιοκτήτες-διαχειριστές νέας επιχείρησης (με τον ανωτέρω ορισμό)

•   Επιχειρηματικότητα ανάγκης (ως %ΤΕΑ): ποσοστό αυτών που συμμετείχαν σε επιχειρηματικότητα αρχικού σταδίου, οι οποίοι ανέλα-
βαν την επιχειρηματική δραστηριότητα γιατί δεν είχαν άλλη επιλογή για απασχόληση

•   Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας (ως %ΤΕΑ): ποσοστό αυτών που συμμετείχαν σε επιχειρηματικότητα αρχικού σταδίου, οι οποίοι ισχυ-
ρίζονται ότι παρακινήθηκαν από μια ευκαιρία (και όχι από ανάγκη) και ότι ο κύριος παράγοντας που ικανοποιεί η ευκαιρία είναι η 
ανεξαρτησία δράσης ή η αύξηση του εισοδήματος

•   Επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων προσανατολισμένη σε νέο προϊόν-αγορά: ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών 
σταδίων που δηλώνουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία τους είναι νέο για μερικούς τουλάχιστον πελάτες και ότι δεν υπάρχουν πολλές 
επιχειρήσεις που προσφέρουν το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία.

•   Εγκατεστημένη επιχειρηματική δραστηριότητα: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που κατέχουν-διευθύνουν τώρα μια λειτουρ-
γούσα επιχείρηση, δηλ. κατέχουν-διεθύνουν μια επιχείρηση που έχει καταβάλει μισθούς κτλ για περισσότερους από τρεις μήνες 
αλλά όχι περισσότερους από 42 μήνες.

•   Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας: ποσοστό των 18-64 στον πληθυσμό που κατά τους προηγούμενους 12 μήνες διέκο-
ψαν μια επιχειρηματική δραστηριότητα είτε πωλώντας την είτε κλείνοντάς την ή με άλλο τρόπο, διακόπτοντας της σχέση ιδιοκτή-
τη-διαχειριστή με την επιχείρηση

Πίνακας 2β Βασικοί Δείκτες της Έκθεσης Global Entrepreneurship Monitor (GEM):
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Δεξιότητες ομαδικής 
εργασίας 

Δεξιότητες 
διαπραγμάτευσης 

Δεξιότητες 
διαπολιτισμικής 

επικοινωνίας 

Γενικές  δεξιότητες 
επικοινωνίας 

Δημιουργικότητα 

EΕ-27 56,1 46,1 32,4 58,1 49

Δανία 61,8 32,7 34,1 50,4 44,4

Φινλανδία 41,3 35,8 17,3 37,9 26,5

Ελβετία 77,9 54,2 50,1 75 58,6

Βέλγιο 67,5 45,8 39,9 65,4 60,1

Ολλανδία 40,5 28,5 21,7 47,2 34,3

Αυστρία 75,2 58,3 31,2 77,9 56,8

Ιρλανδία 42,3 36 28,1 55,4 45,3

Κύπρος 51,6 58,3 45,9 53,1 63,4

Τσεχία 45,5 38,5 24,8 50,8 37,9

Ισπανία 74,3 58,9 34,8 60,8 60,5

Πορτογαλία 66,2 52,5 44,1 58,4 51

Ελλάδα 41 35,1 32 41,3 45,4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενότητα 3
Πίνακας 3α:  Ποσοστό επιχειρήσεων που στοχεύουν σε συγκεκριμένα προσόντα όταν καταρτίζουν  ή 

προσλαμβάνουν προσωπικό για την υποστήριξη της καινοτομίας

Πηγή: Innobarometer 2009 
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Διάγραμμα 3α: Δείκτες επιπτώσεων της καινοτομίας στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Πηγή: European Innovation Scoreboard 2009

Διάγραμμα 3β: Δείκτες επιπτώσεων της καινοτομίας στην απασχόληση
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2004 2005 2006 2007 2008 

Επίδοξη 
επιχειρηματικότητα

3,7 5,2 5,6 4,6 5,3

Νέα 
επιχειρηματικότητα

2,2 1,6 2,3 1,1 4,6

Επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων

5,8 6,5 7,9 5,7 9,9

Καθιερωμένη 
επιχειρηματικότητα

8,8 10,5 8,2 13,3 12,6

Συνολική 
επιχειρηματικότητα

14,6 16,4 16,2 18,7 22

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενότητα 4

Πίνακας 4α  Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηματικότητας (% πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών) στην 
Ελλάδα

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009

Χώρα Επίδοξοι
Επιχειρηματίες

Νέοι
        Επιχειρηματίες 

Επιχειρηματικότητα
αρχικών σταδίων

Καθιερωμένοι
Επιχειρηματίες

Συνολική 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

2,3
4,1

2,3
3,3

4,4
7,3

4,4
9,2

8,4
16

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

 2
2,1
3,3

0,9
3,2
4,3

 2,9
5,2
7,6

2,6
7,2
9

5,3
12,3
16,3

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

 3,3
5,3

3,9
4,6

7
9,9

9,1
12,6

14,8
22

Πίνακας 4β Συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα (%πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών), 2008

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009

Πηγή Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

Χώρα Έντονα συμφωνούντες              Συμφωνούντες Διαφωνούντες Έντονα διαφωνούντες

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

24,3
26,7
29,4

66,2
70,4
49,3

6,6
2,4

15,6

0,2
0,1
2,1

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

16
5,2

33,3
33,4
17,4

54
71

51,1
55,3
57,1

 19,9
17,7
10,8
6,1

19,4

3
1

2,8
2
2

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

28,1
20,3
22,6
22,8

50,8
66,2
56,9
51,5

16,1
9,4

11,9
17,4

2,1
1,2
1

5,9

ΕΕ-27 21,2 57,2 14,7 2,7

Πίνακας 4γ  Συμβολή των επιχειρηματιών στη δημιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών προς όφελος 
του κοινωνικού συνόλου
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Χώρα Συνολική ΤΕΑ 
ως % συνολικού 

πληθυσμού

Νέοι επιχειρηματίες 
με α”βάθμια ή 

μερική β”βάθμια 
εκπαίδευση, ως 
% του επιπέδου                      

αυτού                                                                                                                                      
           εκπαίδευσης 

Νέοι επιχειρηματίες 
με β”βάθμια 

εκπαίδευση, ως % 
του επιπέδου αυτού 

εκπαίδευσης

Νέοι επιχειρηματίες 
με ανώτερη 

εκπαίδευση, ως % 
του επιπέδου αυτού 

εκπαίδευσης

Νέοι επιχειρηματίες 
με ανώτατη 

εκπαίδευση, ως % 
του επιπέδου αυτού 

εκπαίδευσης

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

4,4
7,34

2,78
5,94

2,49
8,46

5,65
4,93

5,77
8

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

 2,85
5,2

7,59

2,03
9,46
8,5

 2,14
4,5

3,94

2,5
4,02
8,09

5,5
0

8,35

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

 7,03
9,86

5,07
8,5

6,04
10,26

6,74
6,43

7,15
10,67

Πίνακας 4δ  Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ως προς το εκπαιδευτικό 
επίπεδο

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009

Χώρα Συνολική ΤΕΑ %               Όλοι οι  πελάτες Μερικοί από τους πελάτες Κανείς από τους πελάτες

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

4,4
7,34

27,37
14,46

29,79
29,44

42,83
56,1

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

 2,85
5,2

7,59

13,09
21,04
10,57

 28,82
19,68
38,06

57,49
59,28
51,38

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

 7,03
9,86

20,56
25,96

30,57
24,8

48,87
49,24

Πίνακας 4ε  Ποσοστό νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που παρέχει προϊόντα-
υπηρεσίες που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από όλους, μερικούς ή κανέναν από τους 
δυνητικούς πελάτες 2008

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009
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Χώρα Συνολική ΤΕΑ  (% ) Εντελώς νέες τεχνολογίες Νέες τεχνολογίες Παλαιότερες τεχνολογίες

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

4,4
7,3

12,3
10,7

13,2
14,6

74,5
74,7

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

 2,9
5,2
7,6

13,5
1,6
6

 22,5
15,4
32

64
83

62,1

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

 7
9,9

9,5
22,7

17,7
17,9

72,8
59,4

Πίνακας 4στ  Ποσοστό νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων που χρησιμοποιεί νέες 
τεχνολογίες-διαδικασίες, 2008

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009
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Χώρα Πρωτογενής τομέας      Βιομηχανικός τομέας Υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις

Προϊόντα - υπηρεσίες 
προς καταναλωτές

ΜΟ Ευρώπης 6 29 28 37

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

7
11

22
30

34
22

36
38

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

1,8
8
2

35
25
35

 21
30
34

43
37
28

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

8
3

25
23

23
15

43
58

Πίνακας 4ζ  Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην Ευρώπη 
κατά τομέα το 2008

Πηγή ΙΟΒΕ: Η επιχειρηματικότητα στα πρόθυρα της κρίσης, Η έρευνα του GEM 2008-2009, Νοεμ. 2009

Χώρα Συνολική ΤΕΑ 
(%)

 Πάνω από 
50% οι 

πελάτες του 
εξωτερικού 
(% επί του 
συνολικού                   

πληθυσμού) 

Πάνω από 
50% οι 

πελάτες του 
εξωτερικού 

(% ΤΕΑ)

Πελάτες 
μόνον εντός 
της χώρας    

(% ΤΕΑ)

1-25% οι 
πελάτες του 
εξωτερικού 

(% ΤΕΑ)

26-75% οι 
πελάτες του 
εξωτερικού 

(% ΤΕΑ)

76-100% οι 
πελάτες του 
εξωτερικού 

(%ΤΕΑ)

ΜΟ Ευρώπης 5,9 0,7 12 44 34 13 9

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία

4,4
7,3

0,3
0,6

7
8

67
54

22
34

7
6

4
6

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία  
Ιρλανδία 

2,9
7,6
5,2

0,9
1,4
0,6

 30
18
11

15
36
52

39
38
34

28
14
6

17
13
9

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Ισπανία  
Ελλάδα 

7
9,9

0,9
0,1

13
1

56
42

23
48

13
9

7
2

Πίνακας 4η. Εξαγωγικός προσανατολισμός των επιχειρήσεων το 2008

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM

Πηγή Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

 
Χώρα Έντονα συμφωνούντες              Συμφωνούντες Διαφωνούντες Έντονα διαφωνούντες

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

7
10,8
24,8

33
44,4
37,2

46,6
32

23,3

11,2
6,5
12

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

15,6
7,1

18,8
16,3
15,9

37,6
45,5
32,1
38,1
48,4

26,3
38,6
28,1
30,4
26,9

16,3
6,7
18
14
7,7

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

15,7
8,6

18,4
17,6

33,6
44,4
44,7
30

34,4
30,7
26,2
29,1

12,1
13
4,6

21,4

ΕΕ-27 12,9 36,2 31,5 16,6

Πίνακας 4θ  Συμβολή του σχολείου στην ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και επιχειρηματική στάση: 
ποσοστό συμφωνούντων με τη θετική συμβολή

116

Παραρτήματα



Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Πηγή Eurobarometer: Entrepreneurship in the EU and beyond Analytical report Flash Eurobarometer May 2010

Πίνακας 4ι  Εμπόδια στην ανάληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας συμμετοχή στο πρόγραμμα 
κρατικών προμηθειών

Έλλειψη 
οικονομικής υποστήριξης

Περίπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες

Δύσκολη πρόσβαση σε 
πληροφορίες για το ξεκίνημα 

επιχείρησης58.5
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Χώρα   

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

17,9
7

33,2

50,1
49,3
40,5

19,1
30,7
16,3

2,1
3,2
4,1

23,2
10,5
27

50,3
53,8
32

15,4
25,1
19,9

2,3
5,4
8

6
3,1

14,4

26,4
33,4
24,9

41,8
44,7
30,2

6,3
10,7
15,8

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

24,2
9,4

21,2
39,6
31,8

45,2
53,9
41,6
44,9
55,7

8,1
26,6
20

10,2
9,4

3,8
1,5
4,2
4,5
0,7

24,7
10,6
22,8
23,6
15,9

42,2
50,9
34,1
45,4
50,3

9,5
28,2
23,3
24,2
26,1

5,2
2,2
6,7
3,2
1,6

13,2
2,7

13,8
12,5
17,1

32
20,6
30,2
35,9
43,9

20,6
56,1
33,4
37,3
29,9

11,5
8,2

11,2
9,9
3,8

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

36,5
32,8
34,5
48,8

38,5
56,5
47,3
41,6

14,1
6,6
7,1
5,4

2,2
1,6
0,3
1,6

28,9
19,3
27,5
42,2

44,3
55,6
46,7
40,1

18
12,9
13,1
12

3,1
3,1
1,5
2,7

19,2
15,5
19,8
31,3

28,6
48,9
45,7
41,9

34,5
32,4
19,1
16,7

9,6
3,5
1,7
5,9

ΕΕ-27 35,1 46 10,2 2,1 29,1 42,1 15,9 3,8 16,8 34,4 28,6 8,5
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Πίνακας 4ια  Παράγοντες επιτυχίας των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή στις κρατικές προμήθειες: 
ποσοστό επιχειρήσεων που θεωρεί ότι είναι σημαντικό για να πετύχουν συμμετοχή στο 
πρόγραμμα κρατικών προμηθειών

Πηγή Innobarometer 2009

 
Χώρα Το χαμηλό κόστος είναι πιο 

σημαντικό από την καινοτομία
Η καινοτομία είναι πιο σημαντική 

από το  χαμηλό  κόστος
Κόστος και καινοτομία έχουν ίσο 

βάρος

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

26,4
42,2
27

8,4
8,4
7

30,4
33,2
39

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

26,4
30

31,1
35,6
48,2

7,2
3,8
6

4,8
5,2

21,5
40,8
32,5
49,7
33,7

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

27,7
17,8
31

36,8

11,2
11,2
8,3
9,7

38
46,2
50,5
35,9

ΕΕ-27 30,3 8,6 36,4
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Πίνακας 4ιγ  Επιχειρήσεις που υπέβαλαν προσφορές σε προκηρύξεις κρατικών προμηθειών από το 
2006; στις προσφορές που υποβάλατε σε προκηρύξεις κρατικών προμηθειών από το 
2006 είχατε τουλάχιστον μια φορά τη δυνατότητα να πωλήσετε μια καινοτομία;

 
Χώρα ΝΑΙ ΟΧΙ

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

18,7
5,6
0

81,3
94,4
100

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

18,7
19

20,2
27,6
21,1

77,9
68,1
79,8
72,4
78,9

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

28,9
15,6
2,4
6

53
84,4
97,6
94

ΕΕ-27 19,8 77,4

Πηγή:  Innobarometer 2009

Σημ.: το δείγμα των επιχειρήσεων που υπέβαλαν προσφορές σε προκηρύξεις, ανά χώρα κυμαίνεται από 2 ως 20 μονάδες
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Πίνακας 4ιβ  Επιχειρήσεις που διερεύνησαν τις ευκαιρίες πώλησης νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών στις 
κρατικές προμήθειες; Οι κρατικές προμήθειες από το 2006 δημιουργούν ευκαιρίες πώλησης 
νέων ή βελτιωμένων υπηρεσιών για την επιχείρηση;

 
Χώρα ΝΑΙ ΟΧΙ

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

37
52,4
0,4

63
47,6
84,4

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

70,3
20

10,4
0
0

4
80

87,9
100
100

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

13,5
54,9
22,4

0

86,5
45,1
77,6
100

ΕΕ-27 26,8 67,3
Πηγή:  Innobarometer 2009

Σημ.: το δείγμα των επιχειρήσεων που διερεύνησαν ευκαιρίες συμμετοχής, ανά χώρα κυμαίνεται από 4 ως 12 μονάδες
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Πίνακας 4ιδ  Επιχειρήσεις που κέρδισαν μια τουλάχιστον σύμβαση κρατικής προμήθειας: μια 
τουλάχιστον από τις συμβάσεις που είχε η επιχείρηση από το 2006 έδωσε τη δυνατότητα 
πώλησης μια καινοτομίας

 
Χώρα ΝΑΙ ΟΧΙ

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

51,9
42

47,8

48,1
57,8
52

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

39,9
47,9
31,7
31

15,7

50,6
42,6
58,7
66,9
80,4

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

42,1
38,4
48,6
21,9

55
59,6
49,6
71,3

ΕΕ-27 30,9 64,1

Πηγή: Innobarometer 2009

Πίνακας 4ιε  Εντοπισμός των καθοδηγητικών αγορών των επιχειρήσεων: που βρίσκονται οι πιο 
απαιτητικοί  πελάτες;

 
Χώρα Στη χώρα της επιχείρησης Στην ΕΕ Σε άλλες χώρες Δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

διαφορές από χώρα σε 
χώρα

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

70,2
60,5
84,5

11,7
12
3,2

9
3,2
3,3

8
9,2
8

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

68,9
68,4
62,2
69,2
45

12,6
14,9
14
13

26,1

8
1,9
3,9
2,5
8,9

6,4
12,6
14,9
13,4
14,4

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

58,6
70,6
55,7
41,4

21,8
7,2

23,6
19,1

2,9
2,9
3

3,6

9,3
10,6
14,5
20,6

ΕΕ-27 70,2 10,2 3,2 11,4

Πηγή: Innobarometer 2009
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Χώρα Αύξηση Μείωση Σταθερότητα

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

33,2
41,2
46,7

9,8
6,2
8,7

51,2
49,4
42,4

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

24,8
32,6
38,8
29,6
37,1

5,8
8

5,5
14,3
2,6

31,2
51,1
50,8
52,2
52,5

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

37,5
27,4
34,8
42,4

12,2
1,60
13,1
13,9

43,3
57

45,6
36,3

ΕΕ-27 35,2 8,8 46,9

Ελληνικός Χάρτης Καινοτομίας

Πηγή: Innobarometer 2009

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενότητα 7

Πίνακας 7α  Ποσοστό επιχειρήσεων που δήλωσαν μεταβολή των δαπανών τους για καινοτομία 2006-2008

Πίνακας 7β  Ποσοστό των επιχειρήσεων που δήλωσαν μεταβολή των δαπανών για καινοτομία τους 
τελευταίους 6 μήνες ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης

 
Χώρα Αύξηση των δαπανών 

για καινοτομία
Μείωση των δαπανών 

για καινοτομία
Διατήρηση των δαπανών για 
καινοτομία στο ίδιο επίπεδο 

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

15,3
15,8
16,9

22,1
14
8,7

51,4
64,9
71,1

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

8,1
9,3

10,6
9,7
6,2

11,9
15

10,1
31,3
27,7

47,7
65

73,9
56,6
57,9

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

12,8
9,6

12,7
1,8

27,4
25,7
26,8
44

52,3
59,3
55,5
43,4

ΕΕ-27 8,8 22,1 58,5

Πηγή: Innobarometer 2009
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Πηγή Innobarometer 2009

Πηγή Innobarometer 2009

Πίνακας 7γ  Επιλογή του κυριότερου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων για τα επόμενα 
δύο χρόνια

Χώρα Ανάπτυξη νέων 
προϊόντων, υπηρεσιών

      ή διαδικασιών

Μετατροπή υπαρχόντων 
προϊόντων, υπηρεσιών ή 

διαδικασιών

Ανάπτυξη νέων 
επιχειρηματικών υποδειγ-
μάτων ή τρόπων εμπορίας

Μείωση κόστους 
υπαρχόντων προϊόντων 

και υπηρεσιών

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

27,5
29,8
31,1

17,8
29,7
31,4

19,5
23,6
10

25,8
14,5
25,8

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

32,1
22,1
16,8
10,6
33,5

7,7
12,7
28,8
18

14,1

17,7
7,9

15,3
14,5
6,6

26,6
42,9
29,9
53

39,2

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

17,9
19,7
27,1
33

27,3
8,1
7,5
8,5

14,1
19,6
22,5
17,3

31,9
44,8
37,1
36,4

ΕΕ-27 22,8 21,3 16,3 31,6

Ποσοστό νέων επιχειρήσεων που επιλέγουν

Πίνακας 7δ  Τάσεις της αγοράς που προσφέρουν τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για καινοτομίες τα επόμενα 
δύο χρόνια

Χώρα Καινοτόμα προϊόντα 
και υπηρεσίες για 
τις ανάγκες των 

ηλικιωμένων

Ζήτηση για κοινωνικές, 
εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες και 

υπηρεσίες υγείας

Ζήτηση για βιώσιμα ή 
ενεργειακά αποδοτικά 

προϊόντα και υπηρεσίες

Εξαγωγικές αγορές 
για καινοτομίες σε 

αναδυόμενες χώρες 
εκτός Ευρώπης

Καμιά 
από 

αυτές

Ηγέτες Δανία 
Φινλανδία 
Ελβετία

17,4
22,5
7,7

9,3
4

19

39,8
48,1
57,2

10,5
8,3
6,9

19,7
14,1
7,2

Επόμενοι 
καινοτόμοι

Βέλγιο 
Ολλανδία
Αυστρία  
Ιρλανδία
Κύπρος 

12,3
15,3
14,7
13,2
17,5

8,5
8,8

10,6
11

20,7

31,9
28,7
38
44
22

13,2
12,2
10,2
17,6
16,8

16,6
25,8
20,9
10,9
15,7

Μέτριοι 
καινοτόμοι

Τσεχία
Ισπανία 
Πορτογαλία 
Ελλάδα

6,6
17,2
23,6
7,1

18,2
14,3
4,2
5,5

27,6
21,6
12,2
23

20,9
19,5
37,3
37,2

13,8
17,9
17,1
21,2

ΕΕ-27 15,7 12 31,7 14,6 18,8

Πηγή: Innobarometer 2009
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