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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ήδη από την εποχή του Schumpeter, η καινοτομία θεωρείται μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες των
επιχειρήσεων. Η ικανότητα τους να εισάγουν στην αγορά νέα προϊόντα και υπηρεσίες, να υιοθετούν και να
αναπτύσσουν νέες διεργασίες παραγωγής και διαδικασίες οργάνωσης αποτελεί βασική προϋπόθεση της
μακροπρόθεσμης επιβίωσης τους στην σύγχρονη παγκόσμια αγορά.
Ωστόσο, ο ελληνικός επιχειρηματικός τομέας ως σύνολο χαρακτηρίζεται από σχετικά περιορισμένες
τεχνολογικές ικανότητες, αξιοποιεί κατά κανόνα την τεχνολογία ως «έτοιμο εμπόρευμα» και παρουσιάζει
χαμηλές καινοτομικές επιδόσεις με κριτήριο την εισαγωγή νέων προϊόντων στη διεθνή αγορά. Στη
συγκεκριμένη εργασία, η ερευνητική και τεχνολογική ταυτότητα, η καινοτομική επίδοση και η
συνεπαγόμενη τυπολογία των ελληνικών επιχειρήσεων θα επιχειρηθεί να τεκμηριωθεί εμπειρικά.
Η παρούσα έρευνα, βασιζόμενη στα δεδομένα που συλλέχθηκαν από έρευνες πεδίου κατά τα έτη 20112013 του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Ε.Μ.Π. και του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για πάνω από δύο χιλιάδες ελληνικές επιχειρήσεις όλων των
οικονομικών τομέων, επιχειρεί την προσέγγιση και ερμηνεία των καινοτομικών επιδόσεων τους ως
συνάρτηση των οικονομικών, τεχνολογικών, ανθρώπινων και άυλων πόρων τους. Για τη σύνδεση αυτή των
επιδόσεων τους, μετράται πρώτα μέσω δεικτών-παραγόντων[1] το καινοτομικό δυναμικό κάθε επιχείρησης
ως συνάρτηση των οικονομικών πόρων, της τεχνογνωσίας, της κουλτούρας, της επιχειρηματικής
στρατηγικής και στη συνέχεια συνδέεται με τις καινοτομικές και οικονομικές επιδόσεις μέσω σχέσεων
παλινδρόμησης δομικού μοντέλου εξισώσεων[2-4]. Συνολικά, η προτεινόμενη προσέγγιση μέσω του
καινοτομικού δυναμικού παρουσιάζει μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα από τις επιμέρους μεταβλητέςδείκτες που παραδοσιακά χρησιμοποιούνται αυτούσιες ως ανεξάρτητες μεταβλητές. Η παρουσίαση των
αποτελεσμάτων αναφορικά με το σθένος των υπολογιζόμενων συσχετισμών και την αξιολόγηση του
δομικού μοντέλου[5] και του μοντέλου μέτρησης[6] ως προς την στατιστική σημαντικότητα και την
εγκυρότητα του ακολουθείται από την συζήτηση των αποτελεσμάτων στην οποία ταυτοποιούνται οι
διαφορετικοί παράγοντες πίσω από την επιχειρηματική καινοτομία και γίνονται προτάσεις για την ενίσχυσή
τους.
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