Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
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Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων
Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων. »

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Παστελάκος
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα
Ελληνικών Εξαγωγικών Επιχειρήσεων»
Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες
Φορέας Υποδοχής: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: 140.000 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού έργου
«Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων
Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων»

Η σύγχρονη βιβλιογραφία του διεθνούς εμπορίου υπογραμμίζει τη σημασία των μικροοικονομικών δεδομένων σε επίπεδο
επιχειρήσεων για τη μελέτη της ανταγωνιστικότητας, όπου εκτός από τη μακροοικονομική επίδοση της οικονομίας, λαμβάνεται
υπόψη η διάρθρωση των επιχειρήσεων. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι μεγαλύτερες, παραγωγικότερες, έχουν προσωπικό με
υψηλότερη κατάρτιση και είναι πιο καινοτόμες σε σχέση με τις μη εξαγωγικές επιχειρήσεις. Αυτά τα χαρακτηριστικά συμβάλουν
στην ανάπτυξη σύνθετων στρατηγικών διεθνοποίησης, όπως είναι ο αριθμός και το είδος των εξαγόμενων προϊόντων, το πλήθος
των εξαγωγικών προορισμών, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Είναι αξιοσημείωτο ότι η καινοτομική
δραστηριότητα των εξαγωγέων είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητά τους να είναι ανταγωνιστικοί στις διεθνείς αγορές.
Παρότι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι ένα κρίσιμο ζήτημα για την ελληνική οικονομία, μέχρι τώρα η μελέτη των
παραγόντων που επιδρούν στη διεθνή δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι περιορισμένη λόγω της έλλειψης
δεδομένων και της δυσκολίας στην απόκτησή τους. Το παρών ερευνητικό έργο αποσκοπεί στη μελέτη των ελληνικών εξαγωγικών
επιχειρήσεων όσον αφορά:
(α) τους παράγοντες που καθορίζουν την εξαγωγική δραστηριότητα,
(β) τη σχέση μεταξύ καινοτομίας και εξαγωγών.
Η συμβολή της προτεινόμενης έρευνας έγκειται:




στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEXGreece), η οποία θα προκύψει από μεγάλης κλίμακας έρευνα πεδίου σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις και κατόχους
διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με τη χρήση ειδικά σχεδιασμένου ερωτηματολογίου,
στην οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

Τα στοιχεία θα δημιουργήσουν μια ολοκληρωμένη βάση δεδομένων για τους παράγοντες που επιδρούν στις διεθνείς εμπορικές
ροές που θα είναι μοναδική στο είδος της διεθνώς, η οποία θα είναι διαθέσιμη για ερευνητικούς σκοπούς στην ελληνική και
διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα μέσω του Εργαστηρίου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

http://liner.gr/project/project-2/

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Το ερευνητικό έργο θα δημιουργήσει μια νέα βάση δεδομένων που θα επιτρέψει την εις
βάθος εξέταση των κρίσιμων παραγόντων που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα των
ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές. Η καινοτομία και εξωστρέφεια των
επιχειρήσεων αποτελούν προτεραιότητα στη διαμόρφωση πολιτικών για να εισέρθει η
χώρα σε μια πορεία βιώσιμης ανάπτυξης. Η εξέταση των επιδόσεων των Ελλήνων
εξαγωγέων και των κατόχων διεθνών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θα αποδώσει
πολύτιμες πληροφορίες προς αυτή τη κατεύθυνση. Οι προτάσεις διαμόρφωσης
πολιτικής που θα προκύψουν από το ερευνητικό έργο είναι επίκαιρες και σημαντικές
για την οικονομία, και ως εκ τούτου την ελληνική κοινωνία.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ συμβάλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση των
αναγκαίων συνθηκών για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας. Ενισχύει
σημαντικά την έρευνα μου και αποτελεί κίνητρο για τη μελέτη νέων
ερευνητικών πεδίων.

O Επιστημονικός Υπεύθυνος
Ευάγγελος Παστελάκος

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
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