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Πεξίιεςε 

 

Η λενθπήο επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο 

παξάγνληεο ζε φιν ηνλ θφζκν. ε πεξηφδνπο θξίζεο, λέεο ηδέεο ηείλνπλ λα 

αμηνπνηεζνχλ κε ζηφρν λα κεησζεί ην θφζηνο δηαβίσζεο. Οη εηαηξίεο start-up είλαη 

λενθπείο επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαηλνηνκία θαη ηνλ πςειφ 

θίλδπλν. ηελ Διιάδα, νη επηρεηξήζεηο start up άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη κε ηελ 

έιεπζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη φζν πεξηζζφηεξν πξνρσξνχκε ζηελ θαξδηά ηεο, 

ηφζεο πεξηζζφηεξεο ηέηνηεο εηαηξίεο ηδξχνληαη.  

ηφρνο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ Διιεληθψλ επηρεηξήζεσλ start-up, θαζψο θαη ηεο βησζηκφηεηάο 

ηνπο. Η έξεπλα δηεμήρζε κε ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ηα απνηειέζκαηα 

επεμεξγάζηεθαλ ζηαηηζηηθά.  Μέζα απφ ηελ έξεπλά καο, θαίλεηαη φηη νη παξάγνληεο 

πνπ επεξεάδνπλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηηο επηρεηξήζεηο start-up ζηελ Διιάδα 

δεκηνπξγνχλ πνιπζχλζεηεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ επλννχληαη 

πεξηζζφηεξν είλαη απηέο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ θαη ησλ παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ. Η 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πηζαλφηεξε γηα φζεο εδξάδνληαη ζηελ 

επαξρία, παξά ζηηο κεγάιεο πφιεηο. Ιδξπηέο επηρεηξήζεσλ start-up απνηεινχλ κεγάιε 

κεξίδα θαηφρσλ αλψηαησλ ηίηισλ ζπνπδψλ, νη νπνίνη θαηά πιεηνςεθία ηδξχνπλ 

επηρεηξήζεηο κεγάινπ βαζκνχ θαηλνηνκίαο. Δπίζεο, απηή ε νκάδα ηδξπηψλ θξνληίδεη 

λα έρεη πάληα έλαλ εηδηθεπκέλν ζηνλ ηνκέα ηεο επηρείξεζεο, γηα ηελ θαιχηεξε 

δηαρείξεζε ηεο θαηλνηνκίαο, φπνπ ν ζηφρνο ησλ πεξηζζφηεξσλ είλαη ε παγθφζκηα 

αγνξά. ηελ πεξίπησζε εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο, νη επηρεηξήζεηο κε ην 

πςειφηεξν θφζηνο εθθίλεζεο είλαη εθείλεο πνπ επλννχληαη πεξηζζφηεξν θαη νη ίδηεο 

απηέο εδξάδνληαη θπξίσο ζηελ επαξρία, ζπλδεφκελεο κε ηνλ ηνκέα ηεο γεσξγίαο. 

 πκπεξαζκαηηθά, νη επηρεηξήζεηο start-up ζηελ Διιάδα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα 

ίδηα εκπφδηα κε φινπο ηνπο ππφινηπνπο επηρεηξεκαηίεο, ηδηαίηεξα ζηα πξψηα ρξφληα 

ηεο δσήο ηνπο. Απηέο πνπ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα μεπεξάζνπλ ην φξην ησλ ηξηψλ 

ρξφλσλ βησζηκφηεηαο ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν βαζκφ θαηλνηνκίαο, αιιά θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, δηαζέηνληαο έλα κεγάιν απφζεκα ηδίσλ θεθαιαίσλ γηα λα 

θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπο, ζθηαγξαθφληαο ηελ εηθφλα ησλ πξναπαηηνχκελσλ γηα ηε 

κεινληηθή ίδξπζε πεξηζζφηεξσλ start-up επηρεηξήζεσλ ζηνλ Διιεληθφ ρψξν.
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Abstract 

 

Start-up entrepreneurship is linked to social and financial factors, no matter the 

country of origin. In periods of financial crisis new ideas seem to be getting a hold of 

fertile ground in order to limit one’s living cost. Start-up companies are characterized 

by a great degree of innovation, but also high risk. In Greece, start-up companies have 

gained significant popularity as the financial crisis has established itself and they 

become even more abundant as the crisis proceeds.  

The aim of this study was to define the financial and social characteristics of the 

Greek start-up companies, as well as their sustainability. The study was conducted 

using questionnaires that were created for this purpose. Through our study, it seems 

that factors that affect both positively and negatively the Greek start-ups create a 

complicated set of correlations. The start-up types that are favored belong to the 

categories of new technologies or traditional products. Companies running from the 

rural areas of the country are more likely to receive extensive funding, rather than 

being located in the two largest Greek cities. Start-up founders are mostly Msc and 

PhD holders, making them a highly educated portion of the market and they mostly 

prefer to start a high degree innovation company. They usually prefer to include 

specialists of the field they are working on, in order to handle their high degree of 

innovation in a better way, especially since for most the target market is the world 

market itself. In case these companies receive full funding, companies with the 

highest start-up cost are the ones favored, especially if located in the rural areas or 

linked to agriculture. 

Taking everything into account, Greek start-ups face the same financial obstacles as 

the rest Greek companies, especially during the first years of their life cycle. 

Companies that have the ability to overcome the three-year limit of sustainability are 

characterized by a high degree of innovation and effectiveness. These companies need 

to hold a large amount of equity to cover for their needs. This is the actual profile of a 

Greek start-up company and these are the above factors are the ones that need to be 

consider by future entrepreneurs that intend to form a start-up company in Greece
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Κεθάιαην 1- Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

1.1 Δηζαγσγή 
 

Γεδνκέλνπ φηη ζηε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη αξρηθά  ην ζεσξεηηθφ 

ππφβαζξν ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θξίζεθε ζθφπηκν λα γίλεη κηα 

πξνζέγγηζε ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ νξηζκνχο πνπ έρνπλ δνζεί 

ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

ηε ζπλέρεηα δηαρσξίδνληαη ηα είδε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ 

ηεο ζε ακηγήο θαη κηθηή. 

Σέινο, θξίζεθε ζθφπηκε ε απνηχπσζε κηαο αθφκε θαηαλνκήο ησλ εηδψλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο δειαδή ζε απηέο ηεο θαηλνηνκίαο, θνηλσληθήο, δεκφζηαο θαη 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο δεδνκέλνπ πσο απηέο νη κνξθέο έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηε δεκηνπξγία ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

1.2  Οξηζκνί ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

Η ελλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη κία έλλνηα ζχλζεηε θαη πεξίπινθε θαη απηφο 

ν ηζρπξηζκφο ζηεξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ππάξρνπλ 

πνιιέο ελλνηινγηθέο πξνζεγγίζεηο θαη νξηζκνί ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Οη  Shane & Venkataraman, (2000), ππνζηεξίδνπλ φηη «ην κεγαιχηεξν εκπφδην γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ ζθειεηνχ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ν ίδηνο ν 

νξηζκφο ηεο». πλεπψο, παξφιν πνπ ζην λνπ είλαη θαηαλνεηή ε έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δπζθνιφηεξν λα νξηζηεί κε 

επηζηεκνληθνχο φξνπο. 

Έρνπλ γηλεη δηάθνξεο πξνζπάζεηεο απφ πιεζψξα εξεπλεηψλ γηα λα νξηνζεηήζνπλ θαη 

λα δψζνπλ έλα επηζηεκνληθφ πιαίζην ζηνλ φξν επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ωο κία πξψηε 

πξνζέγγηζε, ν φξνο κπνξεη λα πεξηγξαθεί σο ε απαξρή ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο, δειαδή, ην μεθίλεκα κίαο λέαο επηρείξεζεο. Βαζηδφκελνη ζε απηφλ 

ηνλ πξσηαξρηθφ νξηζκφ, δηαπηζηψλνπκε φηη αθξηβψο απφ απηφλ πξνθχπηεη θαη ν φξνο 
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πνπ έρεη επηθξαηήζεη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα λα πεξγξάςεη ηε δξαζηεξηφηεηα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απηφο είλαη ην start up. 

Ο Venkataraman, (1997), αλαθέξεη φηη «επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε πξνζεθηηθή 

αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθάιπςεο επθαηξηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

θαη αμηνπνίεζήο ηνπο.» Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηνπο Stevenson & Jarillo, (1990): «ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε επθαηξηψλ, ππφ ζπλζήθεο 

πεξηνξηζκέλεο δηαζεζηκφηεηαο πφξσλ.» 

Οη Braseal & Herbert, (1999) αληίζηνηρα, πηνζεηνχλ έλα ελλνηνινγηθφ κνληέιν, ην 

νπνίν πεξηιακβάλεη ηε δεκηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνκία, θαζψο θαη ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ ηα δεκηνπξγνχλ, είηε ε δηεξγαζία ζπκβαίλεη ζε κία λέα επηρείξεζε, 

είηε ζε έλα πθηζηάκελν νξγαληζκφ. 

Οη Shane & Venkataraman, (2000), επηπιένλ, νξίδνπλ φηη : «ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζπλδέεηαη κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα, κε ηηο δηαδηθαζίεο 

εληνπηζκνχ ησλ επθαηξηψλ, κε ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηηο εθκεηαιιεχνληαη θαη ηέινο κε 

ηνπο ηξφπνπο πνπ επηιέγνληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ επθαηξηψλ απηψλ.» 

χκθσλα κε ηνλ Πεηξάθε, (2008), «Η επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα 

επηρεηξψ, ην νπνίν ζεκαίλεη ελεξγψ κε ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. Ο ζηφρνο είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη δηάζεζε κειινληηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ρσξίο λα ππάξρεη 

βεβαηφηεηα γηα ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο. Δπηηπγράλεηαη δε, κε ηελ 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ πααξαίηεησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ. Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε 

πξνζεθηηθή αλάιπζε ηεο δηαδηθαζίαο αλαθάιπςεο επθαηξηψλ, ηεο αμηνιφγεζεο θαη 

ηεο αμηνπνίεζήο ηνπο.» 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη θαη ε άπνςε ησλ Bruyat & Julien, (2000), νη νπνίνη 

αλαθέξνπλ φηη «Τπάξρνπλ δχν είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Η επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηα ζηειέρε κίαο πθηζηάκελεο επηρείξεζεο θαη νλνκάδεηαη 

ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα (intrapreneurship) θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ αθνξά ηε 

δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε κίαο λέαο επηρείξεζεο (start up), απφ κεκνλσκέλν 

άηνκν πνπ νλνκάδεηαη επηρεηξεκαηίαο.» 

Σέινο, ν Πεηξάθεο (1996), πξνζπαζψληαο λα ελνπνηήζεη ην ελλνηνινγηθφ πιαίζην γηα 

ηνλ φξν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαθέξεη φηη: « Η επηρεηξεκαηηθφηεηα 

(entrepreneurship) πεξηιακβάλεη εθηφο άιισλ, ηε δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαη 
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αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ, ηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο, ηελ 

εμεχξεζε ηξφπσλ κείσζεο ηεο αβεβαηφηεηαο γηα ηελ επίηεπμε θέξδνπο, ην 

επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ 

θνηλσλία θαη ην επηρεηξεκαηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.» 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλαζθφπεζε γίλεηαη ζαθέο, πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί 

κία έλλνηα απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αλάπηπμε, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κία 

δξαζηεξηφηεηα ηθαλή θαη αλαγθαία λα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ, ζηε 

δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηειηθά ζηελ παξαγσγή πινχηνπ. 

Θα πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη πίζσ απφ ηελ αλάιεςε θηλδχλσλ θαη ηελ επέλδπζε 

πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ ή λέσλ αγνξψλ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα. Σέινο, είλαη αλαγθαίν λα κελ παξεξκελεπζεί ε έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο δηνίθεζεο. Ο ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηία είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη ε πξφθιεζε αιιαγψλ, ελψ ν ξφινο ηεο δηνίθεζεο είλαη λα θάλεη ηελ 

επηρείξεζε λα ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά. 

 

1.3  Δίδε επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζηνρεχεη λα αληιήζεη αμία απφ ηελ αγνξά (επηρεηξεκαηηθφ 

κνληέιν). Αξρηθά, ηα είδε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη α) ε ακηγήο θαη β) ε κηθηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

1.3.1 Η ακηγήο επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ γξάςακε ζην πξνεγνχκελν 

ηκήκα αλήθνπλ ζηελ ακηγή επηρεηξεκαηηθφηεηα, δειαδή ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ εμαζθείηαη ρσξίο ν επηρεηξεκαηίαο λα δηαζέηεη άιια παξαγσγηθά κέζα (πρ. 

κεραλήκαηα), αιιά κφλν απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ ζπκβνιή. Κεληξηθφ ξφιν παίδεη ε 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ κε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, ηα νπνία εθθξάδνληαη κε ηε 

ζχιιεςε γηα αμηνπνίεζε κηαο λέαο παξαγσγηθήο ηδέαο. 
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Η ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ 

κπνξνχλ εμίζνπ απνηειεζκαηηθά κε ηνλ επηρεηξεκαηία λα πξαγκαηνπνηεζνχλ απφ 

κηζζσηνχο ππαιιήινπο ή άιινπο θνξείο (π.ρ. δεκφζηεο ππεξεζίεο).Ωζηφζν ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε απηή ηε κνξθή δε ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή δσή. Όηαλ ν επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη δξάζε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

είλαη ππνρξεσκέλνο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο λα αλαιάβεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ απφ άιια άηνκα ρσξίο λα κεησζεί ην απνηέιεζκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηάο ηνπ. Έηζη ζηελ πξάμε ν ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηία εθπιεξψλεηαη 

κε κία απφ ηηο κνξθέο ηεο κηθηήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Kirzner, 2015). 

1.3.2 Η κηθηή επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Μηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα αζθείηαη φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο δξαζηεξηνπνηείηαη 

αλαιακβάλνληαο θαη ξφινπο πνπ εχθνια κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ απφ άιια άηνκα ή 

θνξείο ηεο νηθνλνκίαο (δηνηθεηηθά ζηειέρε, ηξαπεδηθφ ζχζηεκα θ.ιπ.). Η κηθηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ θαη ζε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θεθαιαηνχρσλ. 

Η κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο 

θάιιηζηα ζα κπνξνχζαλ λα αλαιεθζνχλ απφ άιια άηνκα (πρ. αλψηεξα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε ή κηζζσηνχο ππαιιήινπο) ρσξίο λα κεησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

επηρείξεζεο. Η κνξθή απηή επηρεηξεκαηηθφηεηαο εθαξκφδεηαη ζήκεξα θπξίσο ζε 

πεξηπηψζεηο πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ηδξχεη κηα επηρείξεζε. ε πεξαζκέλεο πεξηφδνπο 

(αιιά θαη ζήκεξα ζηηο κε αλαπηπγκέλεο ρψξεο) ν επηρεηξεκαηίαο ζπλήζσο 

αλαιάκβαλε κηα ζεηξά ηέηνησλ εξγαζηψλ εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Η κεηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα εξγαδνκέλσλ ηείλεη ζήκεξα, ζηηο 

πξνεγκέλεο νηθνλνκίεο, λα εθιείςεη γηαηί: 

 Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη δχζθνιν λα είλαη ηέιεηνο γλψζηεο δηαθφξσλ εηδηθψλ 

ζεκάησλ (ινγηζηηθά, ηερληθά δεηήκαηα θ.α.). 

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα παξέρεη απηέο ηηο γλψζεηο ζε άηνκα πξφζπκα λα 

εξγαζζνχλ. Άξα απηφ πνπ απαηηείηαη είλαη ε ζσζηή επηινγή πξνζσπηθνχ. 

 Δίλαη πην απνδνηηθφ λα αθηεξψλεη ην ρξφλν ηνπ ζηελ αλαθάιπςε κηαο λέαο 

επθαηξίαο γηα θέξδνο. 
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Μηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα θεθαιαηνχρσλ αζθεί ην άηνκν πνπ πξνρσξά ζηελ 

αμηνπνίεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο ηνπ, παξέρνληαο θεθάιαηα ζηελ ππφ ίδξπζε ή 

λεντδξπζείζα επηρείξεζή ηνπ. Απηή ε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηείλεη ζήκεξα λα 

πεξηνξηζζεί γηαηί: 

Απμάλνληαη νη δπλαηφηεηεο άληιεζεο θεθαιαίσλ απφ ην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα 

θαη ηα δηάθνξα ζρήκαηα επηρεηξεκαηηθήο ζπλεξγαζίαο. 

Η δηάθξηζε ξφισλ θαη πξνηηκήζεσλ κεηαμχ θεθαιαηνχρσλ θαη επηρεηξεκαηηψλ - 

επελδπηψλ έρεη γίλεη πην θαλεξή. (Kloosterman & Rath, 2006). 

Δπηπιένλ, ππάξρεη θαη κία αθφκε θαηαλνκή ησλ εηδψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1.4  Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαηλνηνκίαο 
 

Η κνξθή απηή ηνλίδεη ηελ θαηλνηνκία γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο θαη ηελ απηναπαζρφιεζε. Η παξάκεηξνο πνπ δηαρσξίδεη 

ηηο δχν απηέο κνξθέο αθνξά ζην θφζηνο επθαηξίαο. Ωο θφζηνο επθαηξίαο ελλννχκε 

ηελ ελαιιαθηηθή αμηνπνίεζε θεθαιαίνπ (ή εξγαζηαθνχ ρξφλνπ) φηαλ απηφ δελ 

ηνπνζεηεζεί ζε ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Γηα παξάδεηγκα, έλαο ελ 

δπλάκεη επηρεηξεκαηίαο αλαθαιχπηεη επηρεηξεκαηηθή επθαηξία γηα ηελ νπνία 

ρξεηάδεηαη λα επελδχζεη ην πνζφ ησλ 10.000 Δπξψ. Δάλ ν επηρεηξεκαηίαο απηφο δελ 

αμηνπνηήζεη ηελ επθαηξία ζα ηνπνζεηήζεη ηα 10.000 Δπξψ ζηελ ηξάπεδα κε επηηφθην 

3%. Έηζη, ην θφζηνο ηεο επθαηξίαο πνπ αλαθάιπςε είλαη γη απηφλ 3% x 10.000 Δπξψ 

= 300 Δπξψ ην έηνο. Αο ππνζέζνπκε φηη έλαο άιινο ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίαο 

αλαθαιχπηεη ηελ ίδηα επθαηξία ηελ νπνία αλ δελ αμηνπνηήζεη ζα αμηνπνηήζεη ην 

θεθάιαηφ ηνπ ζε αζθαιή επέλδπζε επηηνθίνπ 5%. Γηα ηνλ δεχηεξν ην θφζηνο ηεο 

επθαηξίαο είλαη 500 Δπξψ ην έηνο. πλεπψο, ην θφζηνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο 

επθαηξίαο πνηθίιιεη απφ άηνκν ζε άηνκν αλάινγα κε ηηο ελαιιαθηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ έρεη ν θαζέλαο (Baumol WJ, 2010). 

Δίλαη ινηπφλ θαλεξφ φηη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη πςειήο αλεξγίαο, ή ζε 

ζρεηηθά αζζελείο νηθνλνκηθά ρψξεο, νη πνιίηεο αλαθαιχπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο 

«επθαηξίεο» ρακειήο αληαπφδνζεο ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ δηφηη ην θφζηνο ησλ 

επθαηξηψλ απηψλ είλαη ειάρηζην. Έλαο άλεξγνο, γηα παξάδεηγκα, ζα επηδηψμεη λα 
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αλνημεη έλα κηθξφ θαθελείν γηα ηνλ βηνπνξηζκφ ηνπ. Δπίζεο, ην Πεξνχ (Shane, 2008) 

παξνπζηάδεη ηνλ πςειφηεξν επηρεηξεκαηηθφ δείθηε ιφγσ ηεο πςειήο αλάγθεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. Αληίζεηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαηλνηνκίαο εζηηάδεη ζε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πςειήο νηθνλνκηθήο πξνζδνθίαο 

αμηνπνηψληαο γλψζεηο, επηρεηξεκαηηθφ ζρεδηαζκφ θαη ηάζεηο ηεο αγνξάο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ραξαθηεξίδεηαη πνιιέο θνξέο θαη σο επηρεηξεκαηηθφηεηα έληαζεο γλψζεο. 

Η δηάθξηζε, ινηπφλ, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάινγα κε ηελ θαηλνηνκία νδεγεί 

αξθεηνχο, φπσο ν Drucker πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, λα ζεσξνχλ κφλν ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο σο «θαζαξή κνξθή» επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έηζη, νη 

κεηξήζεηο, θαη κφλν, ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ηδξχνληαη ή θιείλνπλ θάζε ρξφλν δελ 

απνηεινχλ ζαθή δείθηε γηα ην είδνο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ επηρεηξήζεσλ κηαο 

ρψξαο. Σειεπηαία ην GEM (Global Entrepreneurship Monitor), ην νπνίν απνηππψλεη 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δηεζλψο ζε εηήζηα βάζε, πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ 

θαηλνηνκία ησλ επηρεηξήζεσλ δηαρσξίδνληαο ηηο νηθνλνκίεο νη νπνίεο βαζίδνληαη ζηελ 

θαηλνηνκία απφ ηηο ππφινηπεο. 

1.5 Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ε έλλνηα ηεο «αμίαο», πνπ ρξεζηκνπνηεί ν 

Timmons, δελ είλαη κφλν νηθνλνκηθή αιιά θαη θνηλσληθή. πλεπψο, ζθνπφο ηνπ 

θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία είλαη λα αληηκεησπίζεη, κέζσ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ, 

θάπνηα θνηλσληθή αλάγθε. Απηή ινηπφλ ε θνηλσληθή αλάγθε, ή ην θνηλσληθφ 

πξφβιεκα, είλαη πνπ θαζνξίδεη ηελ απνζηνιή ηεο επηρείξεζεο ελψ ην θίλεηξν ηνπ 

θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία είλαη ε νξηζηηθή ηθαλνπνίεζή ηεο. Σα ζπλήζε κέζα πνπ 

ρξεζηκνπνηεί ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο είλαη ηα θέξδε απφ ηηο πσιήζεηο ησλ 

πξντφλησλ ηνπ, ρνξεγίεο, δσξεέο, φπσο θαη ζπλεξγαζίεο κε θνξείο ή άιιεο κε-

θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο. 

Ο Dees (1998) πξνηείλεη έλαλ νξηζκφ ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην “ηη θάλνπλ” νη 

θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα: “νη θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο παίδνπλ 

ην ξφιν ηνπ παξάγνληα αιιαγήο ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα: 

αλαιακβάλνληαο απνζηνιή λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ θνηλσληθή (θαη 

φρη κφλν αηνκηθή) αμία, 
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αλαγλσξίδνληαο θαη αθνινπζψληαο αθνχξαζηα λέεο επθαηξίεο γηα λα εμππεξεηήζνπλ 

ηελ απνζηνιή ηνπο, 

εκπιεθφκελνη ζε ζπλερή δηαδηθαζία θαηλνηνκίαο, πξνζαξκνγήο θαη κάζεζεο, 

ιεηηνπξγψληαο ζαξξαιέα ρσξίο λα πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο πφξνπο ηνπο νπνίνπο 

ειέγρνπλ, θαη δείρλνληαο πςειή αίζζεζε απνινγηζκνχ γηα ηα απνηειέζκαηα πνπ 

παξήρζεζαλ θαη γηα ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ ππνζηεξίρζεθαλ”. 

Ο ζπγγξαθέαο παξαηεξεί επίζεο φηη ην κεγαιχηεξν «πξφβιεκα» γηα ηελ θνηλσληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε απνηίκεζε ηεο θνηλσληθήο αμίαο. Δλψ δειαδή ε αγνξά 

ησλ πξντφλησλ ζεσξείηαη αξθεηά ψξηκε ζην λα απνηηκήζεη ηελ αμία κηαο 

επηρείξεζεο, έηζη ψζηε απηή λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ην κεξίδηφ ηεο κε ην ρξφλν, γηα 

ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο απηφ είλαη δπζθνιφηεξν. Ο θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο 

νθείιεη λα ινγνδνηεί έλαληη ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ πνπ ιακβάλεη θαη ε κφλε 

παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί ελδεηθηηθή γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο είλαη 

ν αξηζκφο θαη ην χςνο ησλ ρνξεγηψλ πνπ ιακβάλεη κε ην ρξφλν. 

Παξαηεξνχκε ηέινο φηη, ζπρλά, ε θνηλσληθή επηρείξεζε λνείηαη σο «πξάζηλε» 

επηρείξεζε. Φπζηθά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζηνρεχεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο είλαη θνηλσληθή, φκσο, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ δελ εμαληιείηαη ζε απηφ. Κάζε κνξθήο θνηλσληθφ πξφβιεκα ην νπνίν 

κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί απφ επηρεηξήζεηο εκπίπηεη ζην αληηθείκελν ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο ε αληηκεηψπηζε απηή παξάγεη θνηλσληθή αμία. Πεξηζζφηεξα 

ζηνηρεία γηα ηηο θνηλσληθέο θαη ηηο πξάζηλεο επηρεηξήζεηο, φπσο επίζεο θαη γηα ηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ε νπνία είλαη έλλνηα πνπ ζπλδέεηαη κε απηέο, ζα βξνπλ φζνη 

επηιέμνπλ ηηο αλάινγεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο ησλ πξνγξακκάησλ δηα βίνπ 

κάζεζεο.Δπίζεο, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ ζα πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ 

εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε ε νπνία είλαη δηαθνξεηηθή έλλνηα θαη αθνξά ζηηο κεγάιεο 

εηαηξείεο (Allen & Malin, 2008). 

 

1.6 Γεκόζηα επηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Η έλλνηα ηεο δεκφζηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο θαη 

εηζήρζε απφ ηνλ Drucker (1985). χκθσλα κε ηνλ Drucker, “νη δεκφζηνη θνξείο 
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πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ επηρεηξεκαηηθά φπσο νη εηαηξείεο, ίζσο θαη πεξηζζφηεξν”. Ο 

ζπγγξαθέαο παξαηεξεί φηη νη δεκφζηνη θνξείο επσκίδνληαη ζθνπνχο εζηθήο θχζεσο 

ηνπο νπνίνπο δχζθνια ηθαλνπνηνχλ, ζπλ ησ ρξφλσ, ιφγσ ησλ εμειίμεσλ. Μφλν νη 

νξγαληζκνί πνπ είλαη ζε ζέζε λα θαηλνηνκήζνπλ ζα κπνξνχλ λα εμππεξεηνχλ 

θαιχηεξα ηελ απνζηνιή ηνπο. Η δηαδηθαζία απηή είλαη αλάινγε κε απηή ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπρλά αλαθέξεηαη ν φξνο «ςεπδν-αγνξά» γηα ηηο αλάγθεο ηηο νπνίεο 

θαιχπηνπλ νη δεκφζηνη νξγαληζκνί. Ωζηφζν, ε δεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα 

παξακέλεη ζηα ζπάξγαλα θαζψο δελ είλαη αθφκα πέξα γηα πέξα ζαθέο ην πεξηερφκελφ 

ηεο. 

 

1.7  Δλδνεπηρεηξεκαηηθόηεηα 
 

Η ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα (ή επηρεηξεκαηηθφ κάλαηδκελη) αθνξά ζε κεγάιεο 

εηαηξείεο θαη νξγαληζκνχο νη νπνίνη αθνινπζνχλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Οη 

Stevenson θαη Jarillo (1990) επηζεκαίλνπλ φηη ε ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα επεθηείλεη 

ην επηρεηξείλ απφ ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο ζηηο κεγάιεο, θαιχπηνληαο φιν ην 

θάζκα ησλ εηαηξεηψλ. Ωο κνξθή νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ 

λέα θαη απαληάηαη κφλν ζε κεξηθέο, ζπλήζσο θαηλνηφκεο, εηαηξείεο (π.ρ. 3Μ, Apple, 

Intel θ.ά.). Οη Stevenson θαη Jarillo (1990) επηζεκαίλνπλ φηη ε επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία ελνπνηεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ κεκνλσκέλσλ αηφκσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ζεσξψληαο ηηο ηειεπηαίεο σο νληφηεηεο (νξγαληζκνχο) πνπ κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ φκνηα κε ηνπο ζπλήζεηο επηρεηξεκαηίεο (αλαθέξεηαη 

ν φξνο «επηρεηξεκαηηθή εηαηξεία»). Η αλάπηπμε εηαηξηθψλ ζπλεξγαηηθψλ δηθηχσλ 

θαηλνηνκίαο, αλνηρηψλ θαηλνηνκηψλ ή άιισλ θνηλψλ πξνζπαζεηψλ είλαη ζχγρξνλα 

θαηλφκελα πνπ ζα θαηαδείμνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο λέαο απηήο νξγάλσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Μηα πην εκπεξηζηαησκέλε πεξηγξαθή ηεο ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηαο σο δηαδηθαζίαο 

πνπ δελ αθνξά ζηνλ ππξήλα κηαο κεγάιεο εηαηξείαο, δίλνπλ νη Antončič θαη Hisrich 

(2003). Ωο ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα, νη ζπγγξαθείο πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ νθηψ 

δηαδηθαζίεο ζην εζσηεξηθφ κεγάισλ εηαηξεηψλ: 

 ηε δεκηνπξγία λέσλ απηφλνκσλ ελδνεηαηξηθψλ κνλάδσλ, 
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 ηε δεκηνπξγία λέσλ πξντφλησλ, 

 ηελ θαηλνηνκία ζε πξντφληα θαη ππεξεζίεο, 

 ηελ θαηλνηνκία ζε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, 

 ηελ αλαλέσζε ηεο εηαηξείαο, 

 ηελ αλάιεςε ξίζθνπ απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, 

 ηελ πξφλνηα θαη ηελ πξνεξγαζία γηα πξσηνβνπιίεο ηεο εηαηξείαο θαη 

 ην επηρεηξεκαηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ. 

πλεπψο, ε επηρεηξεκαηηθή νξγάλσζε θαη δηνίθεζε κηαο εηαηξείαο ζηνρεχεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. ε κηα δειαδή εθ ηεο βάζεο 

(bottom-up) δηαδηθαζία αλαθάιπςεο θαη αμηνπνίεζεο επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ. Η 

δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο (top-management) παξαιακβάλεη, αμηνινγεί θαη απνθαζίδεη 

πνηεο απφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο πξνηάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα γίλνπλ δεθηέο 

πξνζηαηεχνληαο παξάιιεια ηηο επελδχζεηο ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο. 

 

1.8  Αλαθεθαιαίσζε 
 

Μέζα ζην θεθάιαην απηφ είδακε πνζνη πνιινί θαη δαθνξεηηθνί νξηζκνί έρνπλ δνζεί 

γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ελψ αθφκα πεξηζζφηεξεο είλαη νη δηαθξίζεηο ηεο ζε 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη είδε αλάινγα κε ην ζθνπφ πνπ θάζε θνξά εμππεξεηεί θαη ε 

θαηεγνξηνπνηήζε απηή κπνξεί λα ζπλερηζηεί ζε αθφκα κεγαιχηεξε ηκεκαηνπνίεζε. 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ινηπφλ κηα πνιπζρηδήο έλλνηα ε θαηαλφεζε ηεο νπνίαο 

είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή θαζψο κπνξεί λα καο νδεγήζεη θαη ζηνπο ιφγνπο ηεο 

απνηπρίαο ή επηηπρίαο ηεο.
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Κεθάιαην 2- Η θαηλνηνκία θαη ηα είδε ηεο 

 

2.1 Δηζαγσγή 
 

Όηαλ αλαθεξφκαζηε ζε startup επηρεηξήζεηο ην πξψην πξάγκα πνπ έξρεηαη ζην κπαιφ 

καο είλαη ε θαηλνηνκία θαη φρη άδηθα. 

ε απηφ ην θεθάιαην δίδνληαη ινηπφλ νη νξηζκνί ηεο θαηλνηνκίαο θαη γίλεηαη 

θαηαλνεηή ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ επηηπρία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σέινο, δηεπθξηλίδεηαη ν φξνο startup, λενθπήο επηρείξεζε, ν νπνίνο έρεη εηζαρζεί ζηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα, ελψ δίδεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηνλ 

θχθιν δσήο ησλ startup επηρεηξήζεσλ. 

 

2.2 Οξηζκνί ηεο θαηλνηνκίαο 
 

Η θαηλνηνκία είλαη έλλνηα πνπ αθνξά ζηνπο λένπο ζπλδπαζκνχο (new combinations) 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Schumpeter. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Schumpeter 

(1934) νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο “λένο ζπλδπαζκφο λέαο ή ππάξρνπζαο γλψζεο, 

πφξσλ, εμνπιηζκνχ θ.ιπ.” κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπ αμηνπνίεζε. Η 

ζεψξεζε απηή ηνπ Schumpeter ζπκθσλεί κε ηελ παιαηφηεξε (γχξσ ζην 1800) ηνπ 

Jean-Baptiste Say ν νπνίνο φξηζε ηνλ επηρεηξεκαηία σο ην άηνκν πνπ αλαδηνξγαλψλεη 

(αιιάδεη) ηνπο παξαγσγηθνχο πφξνπο απφ κηα ρακειή παξαγσγηθή ρξήζε ζε κηα 

πςειφηεξε. Οη λένη απηνί ζπλδπαζκνί κπνξνχλ λα αθνξνχλ ζε πξντφληα, ππεξεζίεο ή 

δηαδηθαζίεο παξαγσγήο νπφηε έρνπκε θαη ηα ηξία αληίζηνηρα είδε θαηλνηνκίαο. 

Πξνθεηκέλνπ ε θαηλνηνκία λα κπνξεί λα απνηππσζεί ζε θάζε ηνπηθή νηθνλνκία, ν 

ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο) έρεη νξίζεη ηα 

επφκελα ηέζζεξα είδε θαηλνηνκίαο (OECD 2005): 
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 θαηλνηνκία πξντφληνο, φπνπ έλα λέν (ή ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλν) πξντφλ ην 

νπνίν είλαη ηερλνινγηθά δηαθνξεηηθφ απφ ηα ππάξρνληα εηζέξρεηαη ζηελ 

αγνξά.  

 Η θαηαζθεπή ηνπ πξντφληνο απηνχ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη ζε λέα γλψζε ή ζε 

λέν ζπλδπαζκφ ππαξρφλησλ ηερλνινγηψλ (αληίζηνηρα γηα ππεξεζίεο) 

 θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο, φπνπ κηα λέα (ή ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλε) 

δηαδηθαζία παξαγσγήο ή δηαλνκήο ελφο πξντφληνο ρξεζηκνπνηείηαη εκπνξηθά. 

Σα πξντφληα απηά είηε δελ ζα κπνξνχζαλ λα παξαρζνχλ ή λα δηαλεκεζνχλ κε 

ηηο πξνεγνχκελεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο, είηε ε παξαγσγή θαη ε δηαλνκή 

ηνπο ζα ήηαλ πεξηνξηζκέλε (αλεπαξθήο γηα ηελ αγνξά). 

 εκπνξηθή θαηλνηνκία (marketing innovation) φπνπ εθαξκφδεηαη κηα λέα (ή 

ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλε) κέζνδνο κάξθεηηλγθ απφ κηα επηρείξεζε. Η λέα 

απηή κέζνδνο κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ ηελ εηαηξεία ή λα πηνζεηεζεί απφ 

άιιεο θαη αθνξά ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πξντφληνο, ζηε ζπζθεπαζία ηνπ, ζηελ 

απνζήθεπζε θαη ζηε δηαλνκή ηνπ, ζηε δηαθήκηζή ηνπ θαη ζηελ ηηκνιφγεζή 

ηνπ 

 νξγαλσζηαθή θαηλνηνκία (organizational innovation) φπνπ κηα επηρείξεζε 

εθαξκφδεη κηα λέα (ή ζεκαληηθά αλαβαζκηζκέλε) κέζνδν νξγάλσζεο ηεο 

εκπνξηθήο ηεο πξαθηηθήο, ηεο εξγαζίαο θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο, φπσο θαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε εμσηεξηθνχο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε λέα κέζνδνο νξγάλσζεο λα κελ είλαη 

πεξηζηαζηαθή, αιιά λα εληάζζεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο επηρείξεζεο 

Μηα άιιε θαηεγνξηνπνίεζε ηεο θαηλνηνκίαο κπνξεί λα γίλεη αλάινγα κε ηε 

ξηδνζπαζηηθφηεηά ηεο. Έηζη, νη θαηλνηνκίεο ρσξίδνληαη ζε ξηδνζπαζηηθέο, 

εκηξηδνζπαζηηθέο θαη ζε βειηησηηθέο. Η ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία (radical 

innovation) είλαη απηή πνπ δελ πξνθχπηεη σο θπζηθή εμέιημε ηεο ππάξρνπζαο 

ηερλνινγίαο. Η ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία αιιάδεη εληειψο (θαηαξγεί) ηελ ππάξρνπζα 

ηερλνινγία θαη ην ππάξρνλ επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, δειαδή ηνλ ηξέρνληα ηξφπν πνπ 

αληιείηαη αμία απφ ηελ αγνξά. Οη Leifer et al. (2000) νξίδνπλ ηελ ξηδνζπαζηηθή 

θαηλνηνκία σο απηή πνπ έρεη ηε δπλακηθή λα παξάγεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα 

επφκελα: 

 έλα εληειψο λέν ζχλνιν ραξαθηεξηζηηθψλ επίδνζεο, 
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 βειηηψζεηο θαηά ηνπιάρηζηνλ πέληε θνξέο πάλσ ππαξρφλησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλεπίδνζεο, ή 

 ζεκαληηθή (30% θαη πάλσ) κείσζε ηνπ θφζηνπο 

Πξνθαλψο, ε ξηδνζπαζηηθή θαηλνηνκία είλαη απηή ζηελ νπνία αλαθέξζεθε ν 

Schumpeter θαη ζπλνδεχεη ηηο κεγάιεο επηζηεκνληθέο αλαθαιχςεηο (π.ρ. ειεθηξηθφο 

ιακπηήξαο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θ.η.ι.). Αληίζεηα, νη βειηησηηθέο θαηλνηνκίεο 

(ή νξηαθέο, ή ζηαδηαθέο) είλαη λένη ζπλδπαζκνί νη νπνίνη δελ αιιάδνπλ ηελ 

ππάξρνπζα ηερλνινγία θαη ην κνληέιν κε ην νπνίν αληιείηαη αμία απφ ηελ αγνξά. 

Κιαζηθφ παξάδεηγκα βειηησηηθήο θαηλνηνκίαο είλαη ε απηνθηλεηνβηνκεραλία ε νπνία 

παξνπζηάδεη ζπλερείο εμειίμεηο ησλ κνληέισλ ησλ απηνθηλήησλ ζε εηήζηα ζρεδφλ 

βάζε. Αλάκεζα ζηηο δχν πξνεγνχκελεο κνξθέο θαηλνηνκίαο ππάξρνπλ νη εκη-

ξηδνζπαζηηθέο θαηλνηνκίεο νη νπνίεο είλαη λένη ζπλδπαζκνί πνπ επηθέξνπλ αιιαγή 

είηε ζηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία είηε ζην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν (φρη φκσο θαη ζηα 

δχν ηαπηνρξφλσο). Έλα παξάδεηγκα εκη-ξηδνζπαζηηθψλ θαηλνηνκηψλ είλαη ηα 

πξντφληα ηεο εηαηξείαο Apple (i-products) (Tellis GJ et al, 2009). 

Δίλαη πξνθαλέο φηη νπνηαδήπνηε θαηλνηνκία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αβεβαηφηεηα 

θαη ην ξίζθν γηα ην λέν πξντφλ. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο είλαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Η αλάγθε απηή 

είλαη αθφκε κεγαιχηεξε γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ 

θαη λα απνθηήζνπλ κεξίδην ζε κηα αγνξά. Ο Γθαγθάηζηνο (2011, ζει. 42–44)2 

αλαθέξεη ηε ζρέζε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη θαηλνηνκίαο φπσο επίζεο θαη 

ελληά ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ε θαηλνηνκία είλαη αλαγθαία. Όκσο, νη πεξηζζφηεξεο 

θαηλνηνκίεο απνηπγράλνπλ ζηελ αγνξά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (Γθαγθάηζηνο, 2011, 

ζει. 46–48). πλεπψο, ε πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο ζπλδέεηαη κε ηελ αλάιεςε ξίζθνπ ε 

νπνία βαξαίλεη ηνλ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία. 

 

2.3 Ση είλαη νη start-up εηαηξίεο 
 

Οη εηαηξίεο startup είλαη κία κνξθή επηρεηξήζεσλ πνπ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ 

γίλεη πνιχ γλσζηέο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Οη επηρεηξήζεηο start 

up είλαη λενζχζηαηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο λενθπείο επηρεηξήζεηο, αιιά απηφ δε 
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ζεκαίλεη πσο νπνηαδήπνηε λενζχζηαηε επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

start up. 

Ωο λενθπήο επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη βάζεη ελφο θιηκαθνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Οη επηρεηξήζεηο 

startup πξνσζνχλ κία λέα ππεξεζία, κία ηδέα ή κία εθεχξεζε θαη επηδηψθνπλ ηελ 

ηαρεία θαη επξέηα επίδξαζε ζηελ αγνξά. Οη εηαηξίεο startup πξνζθέξνπλ κηα λέα ηδέα, 

κνλαδηθή, απεπζχλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα επελδπηψλ, κε εγγχεζε ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε θαη πξνσζνχλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπο, αλακέλνληαο κηα γξήγνξε 

απφδνζε ηεο επέλδπζεο (Eckhardt and Shane, 2003). 

Οη επηρεηξήζεηο start up έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο. Απηέο νη εηαηξίεο ηδξχνληαη θαη 

πξννξίδνληαη γηα ηαρχηαηε αλάπηπμε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο απιέο λενζχζηαηεο εηαηξίεο. 

Παξφια απηά θαη νη επηρεηξήζεηο start up είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ σο αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηελ πςειή ηερλνινγία, λα ιακβάλνπλ θεθάιαηα κέζσ venture 

capitals ή λα έρνπλ πξνθαζνξηζκέλα πιάλα εμφδνπ ( κέζσ ΙΡΟ ή πψιεζεο).  

Γηα λα κπνξέζεη κία εηαηξία λα ραξαθηεξηζηεί σο startup ζα πξέπεη λα έρεη κεγάιν 

ξπζκφ αλάπηπμεο. Γηα λα ζπκβεί θάηη ηέηνην, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη θάπνηεο 

ζπλζήθεο ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Η ξαγδαία αλάπηπμε ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην θνηλφ 

ζηφρν κίαο αλαπηπζζφκελεο επηρείξεζεο θαη ην κέγεζφο ηνπ. πγθεθξηκέλα, κία 

επηρείξεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε έλα κηθξφ θνηλφ ζηφρν, ηφηε απεπζχλεη ην πξντφλ ηεο 

ζε κία κηθξή θαη θαιά θαζνξηζκέλε νκάδα θαηαλαισηψλ, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμή ηεο, εμαηηίαο ηνπ κεγέζνπο ηνπ θνηλνχ ζην 

νπνίν απεπζχλεη ην πξντφλ ηεο. Αληίζεηα, κία εηαηξία πνπ απεπζχλεη ην πξντφλ ηεο ζε 

έλα ηεξάζηην θνηλφ, ηφηε είλαη πνιχ πηζαλφ φηη ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηεο ζα είλαη πνιχ 

ηαρχηεξνο ζε ζρέζε κε ηελ πξψηε εηαηξία. 

Δπηπιένλ, ε αλαγθαηφηεηα ηνπ πξντφληνο πξνο πψιεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ην 

ξπζκφ αλάπηπμεο κίαο επηρείξεζεο. Σν πξντφλ ηνπ νπνίνπ ε αλαγθαηφηεηα είλαη 

κηθξή γηα ηελ αγνξά, φπσο πξντφληα πνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πνιπηειή, 

δε κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηαρεία αλάπηπμε ζηελ εηαηξία πνπ ηα παξάγεη. 

Δλαληηζέησο, έλα πξντφλ κε κεγάιε δήηεζε κπνξεί λα επηηχρεη απηφ ην ζηφρν 

αλάπηπμεο. 
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Σέινο, ε εηαηξία πνπ παξάγεη ην πξντφλ πξνο πψιεζε ζα πξέπεη λα κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη έλα κεγάιν ζχλνιν αγνξαζηψλ ηαπηφρξνλα ή ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα. ην ζπγθεθξηκέλν φξν γηα ηελ εμαζθάιηζε ελφο γξήγνξνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα ζπγθξηζεί ε θπζηθή παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζε έλα 

ρψξν θαη ηφπν θαη ε παξνπζία ηεο εηαηξίαο ζην δηαδίθηπν. Δίλαη ζαθέο φηη κία 

εηαηξία ρσξηθά θαη ηνπηθά πεξηνξηζκέλε δε κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηαπηφρξνλα ην 

ζχλνιν ηνπ θνηλνχ ηεο, ελψ κία δηαδηθηπαθή εηαηξία ηείλεη λα εμαιείςεη απηφλ ηνλ 

πεξηνξηζκφ (Davila & Foster, 2007) 

Οη startup εηαηξίεο ππήξμαλ έλα θαηλφκελν ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θπξίσο απφ 

ηε δεθαεηία ηνπ 1990 θαη αλαθέξνληαλ ζε ππνζρφκελεο επηρεηξήζεηο πνπ μεθηλνχζαλ 

ηε δξαζηεξηφηεά ηνπο, αιιά κε θαζνξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο αλάπηπμεο. Ο φξνο 

startup απνθηά επξεία ρξήζε θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηεο έθξεμεο ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (1993-2001), φηαλ κηα λέα γεληά επηρεηξήζεσλ κε βάζε 

ηηο λέεο ηερλνινγίεο, μεθίλεζε ηε δεκηνπξγία επηρεηξήζεσλ πςεινχ θηλδχλνπ, νη 

νπνίεο πξνζπαζνχλ λα εηζρσξήζνπλ ζηηο πηζαλέο αγνξέο πνπ δεκηνπξγνχληαη κέζσ 

ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ δηαδηθηχνπ.  Δλψ ιίγεο «.com» λεντδξπζείζεο επηρεηξήζεηο 

θαηάθεξαλ λα θαηαζηνχλ βηψζηκεο, ε δπλαηφηεηα ηεο γξήγνξεο απφδνζεο θαη ε 

πξφθιεζε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο λέσλ ηδεψλ σο κέζν γηα ηελ επηηπρή θαηάθηεζε ηεο 

αγνξάο, έρεη θαηαζηήζεη αμηφπηζηε ηελ ηζρχ ησλ startup επηρεηξήζεσλ σο πξφηππν 

επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν.  

Ο φξνο startup έρεη εμειηρζεί επίζεο ζε έλα είδνο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ 

νξίδεηαη απφ έληνλε αίζζεζε ηεο δπλακηθήο, κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη 

κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία, πνπ επηδηψθεη ηελ αληξνπή ζε κηα θαζηεξσκέλε αγνξά 

(Eckhardt and Shane, 2003). 

Έρεη θαιιηεξγεζεί κηα γεληθφηεξε θνπιηνχξα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ νπνία 

ζηξέθνληαη αθφκε θαη νη κεγαιχηεξνη επηρεηξεκαηίεο δηεζλψο, θαηαλνψληαο ηηο αμίεο 

πνπ ππεξεηεί ε επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία. 

Σππηθφ παξάδεηγκα επηρείξεζεο startup απνηειεί ε Google, ε νπνία ήηαλ κηα 

επηρείξεζε δηαθνξεηηθή απφ φιεο φζεο ππήξραλ ζηνλ θφζκν, ηε ζηηγκή ηεο ίδξπζήο 

ηεο. 
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ρεηηθά κε ην ξπζκφ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο, ζεσξείηαη φηη δελ ππάξρεη αθξηβήο 

απάληεζε ή ζπλάξηεζε πνπ λα θαζνξίδεη ηα πιαίζηα ηεο αλάπηπμήο ηεο κέρξη 

ζηηγκήο. Όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε έλαξμε ηεο επηρείξεζεο, απηφκαηα αλαθχπηεη ε 

δέζκεπζε εχξεζεο ηξφπνπ επίιπζεο ελφο δχζθνινπ πξνβιήκαηνο κε ηξφπν θαιχηεξν 

απφ φηη νη ζπλεζηζκέλεο επηρεηξήζεηο θαη νη αληαγσληζηέο, θαζψο θαη ε δέζκεπζε 

πινπνίεζεο κηαο ζπάληαο θαη κνλαδηθήο ηδέαο. Σν πξαγκαηηθφ εξψηεκα πνπ 

αλαθχπηεη δελ είλαη πνηνο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμεο πνπ θαζηζηά κηα επηρείξεζε 

startup, αιιά ηη ξπζκφ αλάπηπμεο ηείλνπλ λα έρνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο (Sommer et 

al, 2009). 

Η πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο κίαο ηδέαο κπνξεί επθνιφηεξα λα ζπκβεί 

κέζα απφ κία εηαηξία startup, δηφηη κέζα απφ ηελ ηαρχηαηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

απηψλ ησλ εηαηξηψλ κπνξνχλ λα αλαιπθζνχλ πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο ηδέεο γηα ηελ 

επηρείξεζε θαη λα δηακνξθσζνχλ ή λα εμειηρζνχλ γξήγνξα, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 

ηεο αλαπηπμηαθήο πίεζεο. Η δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηνπ αξρηθνχ ζρεδίνπ κε ζηφρν 

ηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πνζνζηνχ αλάπηπμεο ηηζέκελν ζε ρξνληθφ 

νξίδνληα, κπνξεί λα θαηαιήμεη ζε κία δηαθνξεηηθή επηρείξεζε απφ απηή πνπ ήηαλ 

ζρεδηαζκέλε λα δεκηνπξγεζεί, αιιά ζίγνπξα κε θαιχηεξεο πξννπηηθέο, θαζψο ζα 

δηαηεξεί ηνλ πξνζνθψκελν ξπζκφ αλάπηπμεο, θαζηζηψληαο έηζη ηελ επειημία ησλ 

startup επηρεηξήζεσλ σο ζεκαληηθφ ζηνηρείν δηαθνξνπνίεζεο απφ ηηο εδξαησκέλεο 

επηρεηξήζεηο. 

Οη ηξνπνπνηήζεηο επiζεο ζην ξπζκφ αλάπηπμεο παξάγνπλ πνηνηηθά δηαθνξεηηθά 

απνηειέζκαηα θαη απηφο είλαη αθφκε έλαο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δηαθνξνπνηνχληαη νη 

startup επηρεηξήζεηο θαη θάλνπλ πξάγκαηα πνπ νη ζπλεζηζκέλεο εηαηξίεο δελ θάλνπλ, 

θαηαιήγνληαο ζπρλά ζε ζπγθέληξσζε ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ απφ εμαγνξέο 

θαη ζπγρσλεχζεηο, αιιά πηζαλφλ θαη ζε απνηπρία. Γηα ιφγνπο αχμεζεο ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμήο ηνπο επίζεο, νη ηδξπηέο ησλ startup επηρεηξήζεσλ επηδηψθνπλ ζπλερή 

ρξεκαηνδφηεζε, θπξίσο κέζσ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ (Venture 

Capitals), θαζψο ε χπαξμε κίαο θαιήο ηδέαο, αλ δε ζπλνδεχεηαη απφ ηαρεία αλάπηπμε, 

δελ επαξθεί θαη πάληα ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο ππεξίζρπζεο ησλ αληαγσληζηψλ. Οη 

startup επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηελ αχμεζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο σο κέζν πνπ 

εληζρχεη ηε δπλαηφηεηα επηινγήο ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμήο ηνπο (Davila et al, 2003). 
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Έλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εηαηξηψλ είλαη φηη ζπρλά γίλνληαη αληηθείκελν 

εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο, θαζψο κία ηαρχηαηα αλαπηπζζφκελε επηρείξεζε είλαη 

πνιχηηκε θαη θάζε επηηπρεκέλε startup εληάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή. Έλαο 

επηπιεφλ ιφγνο πνπ νη αγνξαζηέο αλαδεηνχλ ηηο startup επηρεηξήζεηο είλαη φηη κηα 

ηαρχηαηα αλαπηπζζφεκλε επηρείξεζε δελ είλαη κφλν πνιχηηκε, αιιά θαη επηθίλδπλε. 

Αλ ε επηρείξεζε ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη, κπνξεί λα ην θάλεη θαη ζε έδαθνο ηνπ 

αγνξαζηή θαη αθφκε θαη αλ ν αγνξαζηήο δελ απεηιείηαη απφ ηελ ίδηα ηε startup, ζα 

κπνξνχζε λα αλεζπρεί γηα ηα νθέιε πνπ κπνξνχλ λα απνθνκίζνπλ νη αληαγσληζηέο 

ηνπ απφ ηηο δξάζεηο απηήο ηεο επηρείξεζεο. Γη’ απηφ ην ιφγν, νη επηρεηξήζεηο startup 

απνηηκψληαη πςειφηεξα απφ φηη ζα αμηνινγνχληαλ απφ έλα ζπλεζηζκέλν επελδπηή.  

Οη λέεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά πνζνζηά απνηπρίαο, αιιά φζεο απφ απηέο 

επηβηψλνπλ, εκθαλίδνπλ πςειφηεξν κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο (Ouimet and Zarutskie, 2014). 

Οη επελδπηέο έιθνληαη ζπρλφηεξα απφ απηνχ ηνπ είδνπο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηηο 

δηαθξίλνπλ απφ ηελ αλαινγία ξίζθνπ φθεινπο θαη ηηο δπλαηφηεηεο επεθηαζηκφηεηαο. 

Οη επηηπρεκέλεο λενθπείο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα 

επέθηαζεο ζε ζρέζε κε κηα ηππηθή επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα απμεζνχλ 

ξαγδαία κε κηθξή δαπάλε ηνπ θεθαιαίνπ θαη πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο. Πηζαλνί επελδπηέο έιθνληαη απφ ην ρακειφ θφζηνο 

εθθίλεζεο, ηνλ πςειφ θίλδπλν, ηηο πςειέο απνδφζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο κεγέλζπζεο 

(Van Gelderen et al, 2005). 

Έλαο άιινο ιφγνο επηινγήο απηνχ ηνπ είδνπο επηρείξεζεο είλαη ε αλαδήηεζε ηξφπσλ 

κείσζεο ηνπ θφζηoπο ιεηηνπξγίαο ζηηο επηρεηξήζεηο θαη νη startup επηρεηξήζεηο 

πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ ηππηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Η κείσζε 

θφζηνπο απνδίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν δε, φηαλ ζπλδπάδεηαη κε ηε δηαηήξεζε ηνπ 

πςεινχ θηλδχλνπ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη πξνυπνζέηεη θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ 

ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, εληνπηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ απμάλνπλ ην θφζηνο, 

νξηνζέηεζε ζηφρσλ , δεκηνπξγία ζρεδίσλ πινπνίεζεο θαη ρξήζε ησλ θαηάιιεισλ 

εξγαιείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ (CRM, ERP, δίθηπν ζπλεξγαηψλ, 

θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ). 
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2.4 Ο θύθινο δσήο κίαο startup επηρείξεζεο 
 

Γηα λα μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο δξάζεηο ηεο, κία startup επηρείξεζε, ζα πξέπεη 

πξψηα λα ππάξρεη ε θαηάιιειε δξαζηεξηφηεηα ή θαηλνηνκία ε νπνία ζα κπνξέζεη λα 

ηεο δψζεη ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο λενθπνχο επηρείξεζεο, κε επφκελν, ηε ξαγδαία 

αλάπηπμε. Γηα λα γίλεη απηή ε επηινγή, αξρηθά ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ην θελφ 

πνπ ππάξρεη ζηελ αγνξά. Σα επφκελα βήκαηα αθνξνχλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο 

επηρείξεζεο, ελέξγεηεο γηα δηθηχσζε, ζηφρεπζε πειαηψλ θαη επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ 

επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηέινο, εχξεζε πφξσλ. 

Δηθόλα 1. 

Οη θάζεηο επώαζεο γηα ηελ εθθίλεζε ηεο επηρείξεζεο startup 

 

 ( European Union Regional Policy, 2012) 

εκαληηθή δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ εθθίλεζε ηεο εηαηξίαο startup είλαη 

ε ιεηηνπξγία πνπ νλνκάδεηαη επψαζε. Η επηρεηξεκαηηθή επψαζε είλαη ε δηαδηθαζία, 

πνπ ελεξγνπνηείηαη ζπλήζσο φηαλ ππάξρεη αλάγθε ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

ζηελ αλάπηπμε ηεο startup επηρείξεζεο ηνπο. Η δηαδηθαζία ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

επψαζεο πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηάδηα θαη ελεξγνπνηείηαη, είηε νιφθιεξε είηε 

ζηαδηαθά, κε ζηφρν ηελ παξνρή ππνζηήξημεο ζηνπο δπλεηηθά κειινληηθνχο 

επηρεηξεκαηίεο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ηδέαο θαη ηελ 
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κεηακφξθσζε ηεο ζε βηψζηκε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Τπάξρνπλ ηξία ζηάδηα 

επηρεηξεκαηηθήο επψαζεο: 

1. Πξν-επώαζε (Pre-incubation) 

2. Δπώαζε (Incubation) 

3. Μεηά-επώαζε (Post-incubation) 

H πξν-επψαζε ζρεηίδεηαη κε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπο ηδέαο, ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδίνπ. ηφρνο ηεο πξν-ζεξκνθνηηίδαο είλαη ε ελίζρπζε ηεο πηζαλφηεηαο 

επηηπρεκέλεο δεκηνπξγίαο startup επηρεηξήζεσλ. πλήζσο ε δηαδηθαζία ηεο πξν-

επψαζεο πεξηιακβάλεη αμηνιφγεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, εθπαίδεπζε θαη 

πξνζσπηθή θαζνδήγεζε ησλ ππνςήθησλ επηρεηξεκαηηψλ, ψζηε λα δεκηνπξγήζνπλ 

έλα πιήξεο επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Οη πεξηζζφηεξεο παλεπηζηεκηαθέο ζεξκνθνηηίδεο 

είλαη πξν-ζεξκνθνηηίδεο. 

Η επψαζε αθνξά ηελ ππνζηήξημε πνπ δίλεηαη ζηελ startup επηρείξεζε θαηά ην ζηάδην 

ηεο αλάπηπμεο απφ ηηο ζεξκνθνηηίδεο. πλήζσο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ δηαξθεί ηα 

πξψηα ηξία ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο λέαο startup επηρείξεζεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ γίλεηαη νξαηφ αλ ε λέα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηχρεη θαη λα 

εμειηρζεί ζε ψξηκν επηρεηξεκαηηθφ νξγαληζκφ. Οη δηαδηθαζίεο πνπ πεξηιακβάλεη ην 

ζηάδην ηεο επψαζεο είλαη ε πξφζβαζε ζε ρξεκαηνδφηεζε, ε εθπαίδεπζε απφ 

επηρεηξεκαηηθνχο κέληνξεο, θαζψο θαη ε παξνρή εγθαηαζηάζεσλ, ππνδνκψλ θαη 

ρψξσλ γξαθείνπ γηα ηελ λέα startup. 

Η κεηά-επψαζε πεξηιακβάλεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο γηα 

startup επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ θζάζεη ζην ζηάδην ηεο σξηκφηεηαο θαη επνκέλσο 

έρνπλ πιένλ ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα. ην ζηάδην απηφ ε επηρείξεζε 

εγθαηαιείπεη ηε ζεξκνθνηηίδα. Παξφι’ απηά, δηάθνξεο ππεξεζίεο κπνξεί αθφκα λα 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηρείξεζε. Οη νξγαληζκνί πνπ παξέρνπλ απηέο ηηο 

ππεξεζίεο ζην ζηάδην ηεο κεηά-επψαζεο νλνκάδνληαη επηηαρπληέο (accelerators) 

(European Union Regional Policy, 2010) 
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2.5 Αλαθεθαιαίσζε 
 

Μέζα ζην θεθαιαην απηφ είδακε ινηπφλ γηαηί ε θαηλνηνκία είλαη ηφζν ζεκαηηθή γηα 

ηηο startup επηρεηξήζεηο παξά ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν πνπ ηε δηέπεη. Η αλάγθε 

γηα δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο νδεγεί ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο ζε 

αλάιπςε κεγαιχηεξνπ ξίζθνπ κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε κεξηδίνπ ηεο αγνξάο. Παξά 

ινπφλ ηα πςειά πνζνζηά απνηπρίαο ε εκθάληζε πςειφηεξνπ κέζνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ζε φζεο ηειηθά επηβηψλνπλ θάλεη ηελ ίδπζε startup επηρεηξήζεσλ 

ειθπζηηθή ζηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

Η θαηαλφεζε ηνπ πνηά επηρείξεζε ζεσξείηαη startup θαη πνηά φρη κπνξεί λα γίλεη αλ 

δνχκε νξηζκέλα επηηπρεκέλα παξαδείγκαηα startup επηρεηξήζεσλ ζε παγθφζκην 

επίπεδν φπσο ην Facebook, ην Twitter θαη ε Google, ελψ νη παξαδνζηαθέο 

επηρεηξήζεηο φπσο κία επηρείξεζε παξνρήο εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ, δε ζεσξείηαη 

startup. 

Σέινο είδακε ηνλ θχθιν δσήο κηαο  startup επηρείξεζεο θαη ηα ηξία ζηάδηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο επψαζεο. 
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Κεθάιαην 3. Οηθνλνκηθό θαη λνκηθό πιαίζην γηα ηηο start up 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα 

 

3.1 Δηζαγσγή 
 

Ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ζεκείν ηεο έλαξμεο κία επηρείξεζεο start up είλαη ε εχξεζε 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Ιδηαίηεξα κε ηελ παξνχζα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Διιάδαο, 

απηφ ην πξψην ζεκαληηθφ βήκα είλαη πην επίθαηξν απφ πνηέ, γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο 

πνπ ζθνπεχνπλ λα ηδξπζνχλ ή πνπ θάλνπλ ηα πξψηα ηνπο βήκαηα ζηελ Διιεληθή 

αγνξά. 

ε απηφ ην θεθάιαην γίλεηαη ινπφλ εθηελήο αλαθνξά ζηηο δηάθνξεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεο θαη ζην Ννκηθφ πιαίζην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα 

(Δπελδπηηθφο Νφκνο 4146/2013: Καζεζηψο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο)  

Σέινο γίλεηαη εθηελήζο αλαθνξά ζηε λέα κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία 

ζπλερίδεη λα έρεη ζρεηηθά κεγάιν ξίζθν, αιιά ηαπηφρξνλα ππάξρεη θαη κία 

εμηζνξξφπεζε ηεο απφδνζεο κε ην κέγεζνο ηνπ ξίζθνπ απηνχ ε νπνία νλνκάδεηαη 

lean startup. 

 

3.2 Πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο start up ζηελ 

Διιάδα 
 

Η γεληθή δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηελ αλαδήηεζε νηθνλνκηθψλ πφξσλ 

πεγάδεη απφ κία εθηελή έξεπλα, ε νπνία ζα επηθπξψζεη, ηεθκεξηψζεη θαη αλαπηχμεη 

πεξαηηέξσ ηελ ηδέα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, θαζψο θαη ζα απνηηκήζεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δπλακηθή κε ζηφρν ηελ πξνζέιθπζε επελδπηψλ. Οη επελδπηέο κίαο 

ηέηνηαο επηρείξεζεο είλαη πηζαλφ λα έιθνληαη απφ ην ζπλνιηθά ρακειφ θφζηνο 

εθθίλεζεο, ηνλ πςειφ θίλδπλν (βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ start up επηρεηξήζεσλ), 

θαη ηηο κεινληηθά πςειέο απνδφζεηο θαη πξννπηηθέο. 

Η αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηεζεο απνηειεί θχξην κέιεκα θάζε επηρείξεζεο θαη 

πξσηαξρηθή ελέξγεηα γηα ηελ πινπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο, ρσξίο λα 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζην γεγνλφο απφθηεζήο ηεο κε επηηπρία, αιιά θαη ζηελ αμηνπνίεζε 
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ησλ δηαζέζηκσλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ ζηαδίσλ ηνπ 

θχθινπ αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. Γηα νπνηαδήπνηε επηρείξεζε ζην ζηάδην 

εθθίλεζεο, είλαη απαξαίηεην λα βεβαησζεί φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπλερνχο θαη 

ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηηο αξρηθέο ηεο αλάγθεο. 

χκθσλα κε ηνπο Deakins, Freel (2007) θαη Tariq (2013), νη ζπλήζεηο ηξφπνη 

εμαζθάιηζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε νηθνλνκηθή ελίζρπζε απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ 

ηνπ επηρεηξεκαηία, ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε επελδχζεσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δηαδηθαζίαο θαη άιινη ζχγρξνλνη, ελαιιαθηηθνί ηξφπνη ρξεκαηνδφηεζεο κε θεθάιαηα 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ην Γεκφζην, Ιδηψηεο Δπελδπηέο, ηξφπνη 

πνπ ραξαθηεξίδνπλ έληνλα ηηο ζπγρξνλεο επηρεηξήζεηο θαη ηδηαίηεξα ηηο start up (Abor 

J, Biekpe N, 2007). 

Οη νηθνλνκηθέο αλάγθεο κίαο επηρείξεζεο δελ παξακέλνπλ ίδηεο απφ ηε ζηηγκή ηεο 

ίδξπζήο ηεο, σο θαη ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο, αιιά απνηεινχλ έλα 

κεηαβιεηφ κέγεζνο. Ο ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο ζα πξέπεη πάληα λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαγλσξίδεη αξρηθά, ζε πνην ζεκείν ηνπ θχθινπ δσήο βξίζθεηαη ε επηρείξεζή ηνπ 

θαη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζαξκνζηεί ζηηο αλάγθεο ηεο, ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν. 

Αλαθνξηθά, ν ρξνληθφο νξίδνληαο πνπ ζα δηαηεξεζεί ν θάζε ηχπνο ρξεκαηνδφηεζεο 

πξνο ηελ επηρείξεζε απνηειεί έλα πεδίν πξνγξακκαηηζκνχ πνπ ζα πξέπεη λα ηεξείηαη 

θαη λα εθηειείηαη κε ζπγρξνληζκφ θαη ζπληνληζκφ, ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο 

θαη δεκίεο κεγάινπ κεγέζνπο. Οη ηχπνη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο κίαο start up επηρείξεζεο 

αθνξνχλ θαη ηα ζηάδηά ηεο θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπνξάο, 

ρξεκαηνδφηεζε εθθίλεζεο, ηνλ πξψην γχξν ρξεκαηνδφηεζεο, ην δεχηεξν γχξν 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. ηα αξρηθά ζηάδηα, φηαλ ν 

επηρεηξεκαηίαο απνθαζίδεη λα κεηαηξέςεη κηα ηδέα ζε κηα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία, ε 

ρξεκαηνδφηεζε ζπνξάο είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνλ 

επηρεηξεκαηία λα αλαπηχμεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ ηδέα θαη κφιηο θηάζεη κε επηηπρία 

ζηελ αξρηθή θάζε, ε ρξεκαηνδφηεζε εθθίλεζεο έρεη ελεξγνπνηεζεί πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπ (Abor J, Biekpe N, 2007). 

Ο θχθινο δσήο ηεο επηρείξεζεο ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξα δηαθνξεηηθά ζηάδηα, ην θαζέλα 

κε ηα δηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά, θαη είλαη α) ην ζηάδην ηεο γέλλεζεο ή εθθίλεζεο, β) 

ηεο αλάπηπμεο, γ) ηεο σξηκφηεηαο θαη δ) ηεο πηψζεο ή θάζε αλαγέλλεζεο. Ο θχθινο 

δσήο εμεγεί ηε ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο πιεπξάο σο παξάγνληα γηα ηελ αλάπηπμε. 
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ην ζηάδην ηεο εθθίλεζεο νη πηζαλέο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη σο επί ην 

πιείζηνλ ε απηνρξεκαηνδφηεζε, ην νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη (business angels). Ο θίλδπλνο ηεο απνηπρίαο επηβίσζεο θαη 

κεηάβαζεο ζηα επφκελα ζηάδηα είλαη πνιχ πςειφο. Δθφζνλ επηηεπρζεί ε επηβίσζε, νη 

επηρεηξήζεηο εηζέξρνληαη ζην ζηάδην ηεο αλάπηπμεο κε ηε θχζε ησλ εξγαζηψλ λα 

γίλεηαη πην επίζεκε. Σα έζνδα αξρίδνπλ λα απμάλνληαη, αιιά εμαθνινπζνχλ λα κελ 

είλαη θεξδνθφξεο αθφκα θαη ε θχξηα πεγή ζε απηφ ην ζηάδην είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά 

θεθάιαηα (Venture Capital), νη ηξάπεδεο, νη ζηξαηεγηθνί επελδπηέο, νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη. ε κεηαγελέζηεξν ζηάδην φπνπ ε επφκελε γεληά πξντφλησλ 

θαη ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο δνθηκάδνληαη, ν θίλδπλνο κεηψλεηαη θαζψο ηα έζνδα 

παξνπζηάδνπλ ζηαζεξή αλάπηπμε θαη ε θχξηα πεγή είλαη ίδηα φπσο ζηα πξνεγνχκελα 

ζηάδηα. ην ηειηθφ ζηάδην ε επηρείξεζε θαζίζηαηαη ηθαλή λα επηιέμεη ηε κνξθή 

εμφδνπ ηεο (Alexy T et al, 2012). 

ρεδφλ θάζε επηρείξεζε ρξεηάδεηαη θάπνηα ρξεκαηνδφηεζε γηα λα μεθηλήζεη, αιιά νη 

startup επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη ζπρλά αχμεζε ρξεκαηνδφηεζεο, αθφκε θαη φηαλ 

είλαη ή ζα κπνξνχζαλ λα είλαη θεξδνθφξεο, γηαηί νπζηαζηηθά νη επηηπρεκέλεο startup 

επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε σο κέζν επίηεπμεο ηεο αλάπηπμεο. 

Θα κπνξνχζαλ λα αλαπηπρζνχλ κε δηθά ηνπο έζνδα, αιιά ηα επηπιένλ ρξήκαηα θαη ε 

βνήζεηα πνπ παξέρεηαη θπξίσο απφ επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα, ηνπο δίλνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα επηιέμνπλ ην ξπζκφ αλάπηπμήο ηνπο (Smallbone D et al, 2012). 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο επηινγέο κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηηο 

startup επηρεηξήζεηο θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ηεο επηρείξεζεο. Σα ζπλήζε 

ρξεκαηνδνηηθά ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη κία λέα επηρείξεζε κέρξη ηε δεκφζηα 

πξνζθνξά κε βάζε ην επίπεδν ηεο αλάπηπμεο απφ ηελ πξψηε θάζε ηνπ θχθινπ έσο 

ηελ ηειηθή θάζε θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ θιηκάθσζε ηεο παξαγσγήο, είλαη ηα 

αθφινπζα: 

ην πξψην ζηάδην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, δειαδή ζηε ρξεκαηνδφηεζε ζπνξάο, ε 

επηρείξεζε βξίζθεηαη ζην επίπεδν πνπ έρεη ζπιιεθζεί ε επηρεηξεκαηηθή ηδέα απφ ηνλ 

ηδηνθηήηε, αιιά ε ππεξεζία ή ην πξντφλ πνπ πξνηίζεηαη λα πξνζθέξεη δελ έρεη θάπνηα 

κνξθή αθφκε. Η ρξεκαηνδφηεζε πνπ δίλεηαη ζηνλ ηδξπηή έρεη σο ζηφρν λα επηηεπρζεί 

ν ζρεδηαζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηε δηεμαγσγή έξεπλαο αγνξάο, 

ελδερφκελε θαηνρχξσζε παηεληψλ, ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηνλ θαζνξηζκφ 
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λνκηθψλ πιαηζίσλ. ηφρνο είλαη ε αλάπηπμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο πξηλ ηελ 

εηζαγσγή ηεο ζηελ αγνξά θαη εκπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο εζσηεξηθήο 

ρξεκαηνδφηεζεο, φπνπ νη αλάγθεο γηα ρξεκαηνδφηεζε πιεξνχληαη απφ ηελ νκάδα 

εθθίλεζεο πνπ απνηειείηαη απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηία, καδί κε 

ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ ην άκεζν νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Η ρξεκαηνδφηεζε 

ζπνξάο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ επέλδπζε θαη γηα ηελ θαιή έλαξμε ησλ start up 

επηρεηξήζεσλ, δηφηη απνηειεί ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα ζρεδηαζηεί ην πξντφλ πξνο 

πψιεζε. Απαξαίηεηα ζηνηρεία απηήο ηεο πξψηεο θάζεο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη κία 

ηδξπηηθή νκάδα κε εμέρνπζεο ηθαλφηεηεο θαη νη ελαιιαθηηθέο ιχζεηο ηνπ ηδξπηή 

ζρεηηθά κε ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο. Η πξψηε θάζεέρεη ζπλήζσο 

δηάξθεηα απφ 3 έσο θαη 6 κήλεο (Atherton A, 2010). 

Σν επφκελν ζηάδην ρξεκαηνδφηεζεο κίαο επηρείξεζεο start up είλαη ην ζηάδην 

εθθίλεζεο. ε απηφ ην ζηάδην, ε επηρείξεζε έρεη νινθιεξψζεη ηε δηαδηθαζία δνθηκήο 

ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο θαη ε αξρηθή ηνπο έθδνζε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 

πξνψζεζεο. ηε ρξεκαηνδφηεζε εθθίλεζεο, ε θάιπςε ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

απαηηνχληαη έρεη θχξηεο πεγέο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο θαη ηνπο επελδπηέο 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ. Απαηηείηαη ππαξθηφ πξντφλ ή ππεξεζία, αξρηθά έζνδα 

θαη ε δηαδηθαζία δηαξθεί 6 έσο 12 κήλεο (Atherton A, 2010). 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ ή ν πξψηνο γχξνο 

ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφο ν πξψηνο γχξνο ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθφο γηα ηηο λέεο 

επηρεηξήζεηο, φζν θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζπνξάο, κηαο θαη νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ήδε 

κεηαβεί ζην ζηάδην έλαξμεο ησλ δξαζεηξηνηήησλ ηνπο, φπνπ νη αλάγθεο φισλ ησλ 

εηδψλ είλαη έληνλεο. ε απηφ ην ζεκείν ε ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάπηπμε ησλ πσιήζεσλ θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο, ηε κείσζε θφζηνπο θαζψο θαη 

γηα ηελ θαηάξηηζε ηεο ππνδνκήο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. 

Απαηηνχληαη έζνδα, νινθιεξσκέλν πιάλν θαη δηαξθεί πεξίπνπ 16 έσο 24 κήλεο βάζεη 

δειψζεσλ ηδξπηψλ επηηπρεκέλσλ startup επηρεηξήζεσλ (Rocca L. Et al, 2011). 

Μεηά ηελ επηηπρή κεηάβαζε ηνπ πξψηνπ ζηαδίνπ κίαο start up επηρείξεζεο αθνινπζεί 

ν δεχηεξνο γχξνο  ρξεκαηνδφηεζεο. ε απηφλ, πιένλ, ππάξρεη ε απαίηεζε ηεο 

επέθηαζε ησλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο start up. Η αλάπηπμε ησλ 

πσιήζεσλ είλαη ππαξθηή θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ζε 

φινπο ηνπο ηνκείο. 
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Σέινο, ππάξρεη θαη αθφκε έλα ζηάδην πνπ νλνκάδεηαη ελδηάκεζε ρξεκαηνδφηεζε. 

Απηή ε ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί κία κνξθή πνπ πξννξίδεηαη γηα ηηο δαπάλεο 

κάξθεηηλγθ, έξγα επέθηαζεο θαη γηα ηε βειηίσζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

ηεο επηρείξεζεο θαη απνηειεί έλα βξαρππξφζεζκν ηξφπν γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

επηρείξεζεο γηα ηελ έμνδφ ηεο ζηελ αγνξά. Η ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα πξνέιζεη 

απφ εηαηξείεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ή απφ εηαηξείεο πνπ εηδηθεχνληαη ζε απηή 

ηελ κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ζπλήζσο απνπιεξψλνληαη απφ ηα θέξδε πνπ ζα 

πξνθχςνπλ χζηεξα απφ ηελ είζνδν ηεο επηρείξεζεο ζην ρξεκαηηζηήξην. Η ελδηάκεζε 

ρξεκαηνδφηεζε είλαη ζπλήζσο δηαζέζηκε ζηα ηειεπηαία ζηάδηα ησλ επηρεηξήζεσλ, 

καδί κε ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα θαη άιινπο επελδπηέο (Atherton A, 2010).  

3.3 Υξεκαηνδνηηθνί πόξνη ησλ επηρεηξήζεσλ start up 
 

Όπσο είλαη θαηαλνεηφ κέρξη ζηηγκήο, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα κία επηρείξεζε 

start up ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πνιινχο θνξείο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ 

θχθινπ δσήο ηεο. Ο δηαρσξηζκφο πνπ πξνηηκάηαη ζπλήζσο είλαη ζε εζσηεξηθέο θαη 

εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Οη εζσηεξηθέο πεξηιακβάλνπλ ηα πξνζσπηθά 

θεθάιαηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ ή ρξεκάησλ πνπ αληιήζεθαλ απφ ηελ νηθνγέλεηα θαη 

θίινπο (“3F” family, friends, founders). Γηα κηα λενζχζηαηε επηρείξεζε ε 

θεθαιαηαθή θαη ρξεκαηνδνηηθή ηεο δηάξζξσζε ζηεξίδεηαη ζπλήζσο ζε εζσηεξηθέο 

πεγέο (Deakins and Freel, 2007). 

Η εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί λα αληιεζεί απφ δηάθνξεο πεγέο. Οη θχξηεο 

πεγέο γηα ηνλ επηρεηξεκαηία είλαη, ην ίδην ην θεθάιαην ηνπ ηδηνθηήηε, νη 

βξαρππξφζεζκεο ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο, νη εηαηξείεο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ (Venture Capital) θαη αλεπίζεκνη-άηππνη επελδπηέο, ε ρξεκαηνδνηηθή 

κίζζσζε, ε πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ (factoring), ρξεκαηνδφηεζε απφ ην πιήζνο 

(crowdfunding) θ.α. (Berger A.N & Schaeck K, 2011). 

Σν θεθάιαην ηνπ ηδηνθηήηε απνηειεί κία δεδνκέλε πεγή ρξεκαηνδφηεζεο, ηδηαίηεξα 

ζην ζηάδην εθθίλεζεο. πλήζσο ηαπηίδεηαη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ζπνξάο, δηφηη ζε 

απηή ηε θάζε δεκηνπξγίαο ηεο ηδέαο, ε εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη πνιχ κηθξή, 

έσο θαη αλχπαξθηε. Σν θεθάιαην πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηδηνθηήηε είλαη απαξαίηεην 

γα λα θαηαθέξεη ν ίδηνο λα απνδείμεη φηη ε ηδέα ηνπ πξντφληνο πνπ ζέιεη λα θέξεη 

ζηελ αγνξά είλαη βηψζηκν, άξα θαη ε επηρείξεζή ηνπ. Η εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε 
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κπνξεί επίζεο λα πεξηιακβάλεη ηα ίδηα θεθάιαηα, δάλεηα θαη πηζησηηθέο θάξηεο 

(Robb MA & Robinson TD, 2012). 

Λφγσ ηεο ειιηπνχο πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε ηηο ηξέρνπζεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

επηρείξεζεο, πνιινί απφ ηνπο κεραληζκνχο πνπ δηαηίζεληαη γηα ηηο πθηζηάκελεο 

επηρεηξήζεηο δελ είλαη δηαζέζηκνη γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ή νη ππνςήθηνη επελδπηέο 

απαηηνχλ έλα πςειφ πνζνζηφ απφδνζεο επί ηνπ θεθαιαίνπ πνπ επελδχεηαη θαη απηνί 

είλαη νη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε λα πξνηηκήζεη ηελ εζσηεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε έλαληη ηνπ ρξένπο, βξαρππξφζεζκνπ ή καθξνπξφζεζκνπ 

(Cassar,2004). 

Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε κίαο ρψξαο κπνξεί λα 

επεξξεάζεη ην ξπζκφ δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ start up. 

πλεπψο, φηαλ ππάξρεη κία γεληθφηεξα θαιή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή κία πεξίνδνο 

αλάπηπμεο, επλνείηαη θαη ε δεκηνπξγία πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ start up, ελψ 

φηαλ ε ρψξα βξίζθεηαη ζε χθεζε, ηφηε ε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ ηχπνπ ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη πεξηνξηζκέλε. Η ρακειή πξνζσπηθή πεξηνπζία ελφο ηδηνθηήηε 

πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα δαλεηνδφηεζεο γηα έλαξμε ηεο επηρείξεζεο θαη ε επηζπκία 

γηα ηελ αλάιεςε ηνπ ξίζθνπ είλαη κεησκέλε φηαλ ππάξρεη έιιεηςε αζθάιεηαο απφ 

δηαζέζηκε πξνζσπηθή πεξηνπζία (Laderman and Laduc, 2014). 

Μία απφ ηηο πξψηεο επηινγέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο. Οη 

ηξάπεδεο δηαδξακαηίδνπλ ην ξφιν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ δηακεζνιαβεηψλ ζηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο, πξνζθέξνληαο πξφζβαζε ζε 

ρξεκαηνδφηεζε κε ηε ρνξήγεζε δαλείσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ εθθίλεζεο, εθφζνλ ε βησζηκφηεηα θαη νη 

πξννπηηθέο ηεο επηρείξεζεο ην δηθαηνινγνχλ. Καηά ην ζηάδην έλαξμεο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο ρνξεγνχληαη δάλεηα γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ 

αλαγθψλ ηεο επηρείξεζεο ζε θεθάιαηα θίλεζεο ππφ ηε κνξθή δαλείνπ εγγπεκέλνπ κε 

δηθαηφγξαθα, ρξεκαηνδφηεζε κέζσ ππεξαλάιεςεο απφ ινγαξηαζκνχο θαηαζέζεσλ 

φςεσο, ρξεκαηνδφηεζε έλαληη πσιήζεσλ θ.α. Ωζηφζν, ε ηξαπεδηθή ρξεκαηνδφηεζε 

γηα ηηο startup επηρεηξήζεηο δελ είλαη εχθνιε θαη νη φξνη παξνρήο εάλ δνζεί, είλαη 

ζπλήζσο ηδηαίηεξα δεζκεπηηθνί θαη νη απαηηήζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή απμεκέλεο. Η 

έιιεηςε ξεπζηφηεηαο θαη ε αβεβαηφηεηα επίηεπμεο ζεηηθήο κειινληηθήο θαζαξήο 

παξνχζαο αμίαο απνηεινχλ απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη 
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δηθαηνινγνχλ ηνπο δπζκελείο φξνπο ζε πεξίπησζε ρνξήγεζήο ηεο (Chavis W, et al, 

2011).  

Μία άιιε, ζχγρξνλε κέζνδνο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε ή 

leasing. Σν leasing απνηειεί έλα κεραληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απεπζχλεηαη θπξίσο 

ζην ηκήκα εμνπιηζκνχ κίαο επηρείξεζεο, ρσξίο λα δηαζέηεη ίδηα θεθάιαηα [3]. 

ηε ζπλέρεηα, απαληάηαη έλα άιιν είδνο ρξεκαηνδφηεζεο, απηφ ηεο πξαθηφξεπζεο 

απαηηήζεσλ (factoring). Η πξαθηφξεπζε απαηηήζεσλ αθνξά ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 

κεηαμχ ηνπ πξνκεζεπηή θαη ηνπ πξάθηνξα (Σξάπεδα ή εηαηξεία Factoring) βάζεη ηεο 

νπνίαο ν πξνκεζεπηήο εθρσξεί ζηνλ πξάθηνξα ηηο απαηηήζεηο ηνπ έλαληη πειαηψλ, 

νθεηιεηψλ ηνπ, αλαιακβάλνληαο ηε δηαρείξηζε, είζπξαμε, πξνεμφθιεζε, πηζησηηθφ 

έιεγρν θαη θάιπςε ηνπ πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ πξνκεζεπηή. Οη 

επηρεηξήζεηο θαηαθεχγνπλ ζε απηφλ ηνλ ηξφπν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεκαηνδνηεζνχλ άκεζα γηα ηηο ηξέρνπζεο αλάγθεο ηνπο, λα βειηηψζνπλ ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο, λα θαιχςνπλ ηελ απμεκέλε δήηεζε πξντφλησλ ή 

ππεξεζηψλ, λα κεηψζνπλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπο θαη ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν [4]. 

Πνιιέο επηρεηξήζεηο ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε απφ απηή πνπ κπνξεί 

λα ηνπο πξνζθέξεη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ ή ηα ίδηα θεθάιαηα. Τπάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο πνπ ε ρεξκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο, ρσξίο λα έρεη 

πξνεγεζεί θάπνηα πξνεγνχκελε ζπκθσλία. Σέηνηνπ είδνπο ρεξκαηνδφηεο 

νλνκάδνληαη επηρηεξεκαηηθνί άγγεινη (business angels) θαη είλαη ηδηψηεο επελδπηέο, νη 

νπνίνη αξρηθά, ελδηαθέξνληαη γηα ηελ ηδέα πνπ αλαπηχζζεηαη θαη δηαζέηνπλ θεθάιαηα 

θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην ρψξν πνπ ζθνπεχεη λα θαηεπζπλζεί ην παξαγφκελν 

πξντφλ. Απηνί νη επελδπηέο δηαθξίλνπλ ηελ θαηλνηνκία ζην πξντφλ πνπ αλακέλεηαη λα 

παξαρζεί θαη ζηφρνο ηνπο είλαη κία καθξνπξφζεζκε επέλδπζε. Απηνί νη άγγεινη 

πξαγκαηνπνηνχλ άκεζεο επελδχζεηο, επηδηψθνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο επελδπηέο 

πξνζηηζέκελεο αμίαο, ζπλεηζθέξνληαο επηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο θαη παξέρνληαο 

θεθάιαηα ζπνξάο θαη εθθίλεζεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα θάλνπλ ηελ επελδπηηθή 

θίλεζε είλαη ε χπαξμε αλαπηπζζφκελεο αγνξά γηα ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία, ε 

κεγάιε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπ, ε αμηνπηζηία ηεο επηρεηξεκαηηθή κνλάδαο, ε εκπεηξία 

ηνπ ηδηνθηήθε θαη νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηνπ εγρεηξήκαηνο. (Deakins and Freel, 

2007). 



28 
 

Τπάξρεη αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ θαη ησλ startup 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπρλά νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη έρνπλ δηπιφ ξφιν ζηελ 

επηρείξεζε κε ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη απφ ηε κία πιεπξά σο επελδπηέο πνπ 

επελδχνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο απνζθνπψληαο ζηελ επίηεπμε απνδφζεσλ θαη απφ ηελ 

άιιε σο ελεξγά ζπκκεηέρνληα κέιε ζηελ επηρείξεζε. 

Η δηαθνξά ησλ επελδπηψλ απηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο 

βξίζθεηαη ζηελ αλάιεςε ηνπ ξίζθνπ. Οη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, φπσο κία 

ηξάπεδα, δε ζα αλαιάβεη έλα ηφζν κεγάιν ξίζθν γηα λα επελδχζεη ηα ρξήκαηά ηεο ζε 

κία επηρείξεζε start up, ελψ ν επηρεηξεκαηηθφο άγγεινο ζα αμηνινγήζεη ην ξίζθν θαη 

εθφζνλ ην βξεη κεγάιν, άξα θαη πηζαλφηεηεο κεγάιεο απφδνζεο, ππάξρεη κεγάιε 

πηζαλφηεηα λα ην αλαιάβεη κφλνο ηνπ. Δπίζεο, ζε ζρέζε κε κία ηξάπεδα, νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη εθηεινχλ ιηγφηεξεο αμηνινγήζεηο θαη ειέγρνπο θαη 

ζηεξίδνληαη ζηελ θξίζεο ηνπο, ρσξίο φκσο λα ιείπεη θαη θάπνηνο ππνινγηζκφο ηεο 

απφδνζεο, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηνπο ππνινγηζκνχο πνπ γίλνληαη 

απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο επελδπηέο. (Festel et al., 2013).  Σν γεγνλφο φηη ζηεξίδνληαη 

ζηελ θξίζε ηνπο, ηνπο θάλεη θαη πην επέιηθηνπο, επηηξέπνληαο κεγάιν βαζκφ 

πξνζαξκνγήο ηνπ πξντφληνο θαηά ηε θάζε δηακφξθσζήο ηνπ. Γεληθφηεξα, ζην 

εμσηεξηθφ ζεσξείηαη φηη είλαη έλαο επηηπρεκέλνο ζεζκφο θαη γη’ απηφ ελψλνληαη θαη 

ζε ζπλδέζκνπο. 

Σέινο, έλαο εμίζνπ δηαδεδνκέλνο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο λενθπψλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ή venture capitals. Σα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα 

απεπζχλνληαη ζε επηρεηξήζεηο κε κεγάιεο αλαπηπμηαθέο δπλαηφηεηεο θαη απνηειεί λέα 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. (Deakins and Freel, 2007), πνπ ζηελ Διιάδα άξρηζε λα 

αλαπηχζζεηαη απφ ην 1990 θαη έπεηηα. 

Σα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα απνηεινχλ ηελ θχξηα πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πςειή ηερλνινγία θαη ζαλ θεθάιαην, δηαηίζεηαη απφ 

ηνπο επελδπηέο ζην πξψηκν ζηάδην ηεο επηρείξεζεο, δειαδή απηφ ζην νπνίν 

ζπλεπάγεηαη θαη πςειφ θίλδπλν. Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη κία ηέηνηα επέλδπζε είλαη ε 

επηζηξνθή ηνπ επελδπκέλνπ θεθαιίανπ θαη ηελ απνθφκηζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

θεθαιαηνπρηθψλ θεξδψλ, ζπρλά χςνπο 15-30%. Οη εηαηξείεο Venture Capital 

απαηηνχλ πςειά πνζνζηά απφδνζεο επεηδή αλαιακβάλνπλ πςεινχο θηλδχλνπο θαη 

κφλν επηρεηξήζεηο ηαρχξπζκεο αλάπηπμεο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ηα πςειά απηά 
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πνζνζηά. εκαληηθέο επίζεο γηα ηελ ρξεκαηνδνηνχκελε επηρείξεζε είλαη νη ζρέζεηο 

ηεο εηαηξείαο Venture Capital κε άιιεο επηρεηξήζεηο ηεο αγνξάο πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκεχζνπλ ζηε ζχλαςε ζπλεξγαζηψλ (Tan et al, 2013). 

Η επελδπηηθή δηαδηθαζία δηαξθεί απφ 3 έσο 5 ρξφληα ρσξίο απηφ λα είλαη πάληα 

δεζκεπηηθφ. Η δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ηελ ιήςε ελφο νξγαλσκέλνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πιάλνπ κε ζαθείο απαληήζεηο ζε φια ηα εκπιεθφκελα ζέκαηα απφ ηελ νκάδα πνπ 

απαξηίδεη ηελ επηρείξεζε, ε πνηφηεηα ηνπ νπνίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ παξάγνληαο. 

ην επφκελν ζηάδην ν επελδπηήο πξνρσξά ζε κία δηαδηθαζία «πξνζήθνπζαο 

επηκέιεηαο» (due diligence) θαη ελδειερνχο εμέηαζεο γηα θάζε εμεηαδφκελε αίηεζε 

επέλδπζεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο νκάδαο θαη ησλ ηδξπηψλ. ε 

απηή ηε θάζε ππάξρεη πξφζβαζε ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο θαηφπηλ 

δηεμαγσγήο απφ εηδηθνχο νηθνλνκηθψλ, λνκηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ειέγρσλ. Έπεηηα μεθηλά ε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο θαη ππνγξαθήο αξρηθψλ 

ζπκβάζεσλ θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεηηθά πξνβαίλνπλ ζηελ 

απνηίκεζε ηεο επηρείξεζεο κε βάζε ην εχξνο ηεο επελδπηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

ζπδεηείηαη (Cowling M et al, 2012). 

Σειηθψο ππνβάιιεηαη κία επελδπηηθή πξφηαζε ζηελ επελδπηηθή επηηξνπή ψζηε λα 

ιεθζεί κηα απφθαζε θαη αλ ε απφθαζε είλαη ζεηηθή ηφηε ε επέλδπζε νξηζηηθνπνηείηαη 

(Yartey AC, 2011). 

ηελ ηειηθή θάζε δηαπξαγκάηεπζεο έρνπλ θαζνξηζηεί ε αμία ηεο επηρείξεζεο, ε 

δηάζεζε ησλ θεξδψλ ε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο, νη κειινληηθέο ζρέζεηο ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ (Deakins and Freel, 2007). 

 

3.4 Σν λνκηθό πιαίζην ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ζηελ Διιάδα 
 

Δπελδπηηθφο Νφκνο 4146/2013: Καζεζηψο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο. 

 Σν θαζεζηψο Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Δπελδπηηθνχ Νφκνπ 4146/2013, ν νπνίνο 

ηξνπνπνηεί ηνπο αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 3299/2004 θαη 3908/2011, αθνξά επελδχζεηο 

ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηθψλ θαη 

νξγαλσηηθψλ θαηλνηνκηψλ, φπσο ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο, 

πηζηνπνίεζεο, ηερλνινγία εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, έξγα θαη πξνγξάκκαηα έξεπλαο 
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θαη αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζεο εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ θαη εξεπλεηηθνχ 

δπλακηθνχ. Σν πνζφ ρξεκαηνδφηεζεο αλέξρεηαη έσο ηηο 600.000 επξψ, απνηειψληαο 

δπλεηηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο λενθπνχο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζην πξψην ζηάδηφ ηεο, δίλνληαο ψζεζε ζηηο πξσηνβνπιίεο θαηλνηνκίαο. 

Υξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην Δπηδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ 

Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, πινπνηνχληαη ζηε ρψξα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα απφ Διιεληθνχο θαη Δπξσπατθνχο πφξνπο-Κνηλνηηθά Σακεία. ην 

πιαίζην απηφ πινπνηήζεθαλ ζηε ρψξα καο πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο επηρεηξήζεσλ, 

κέζσ ηνπ Δζληθνχ ηξαηεγηθνχ Πιαηζίνπ Αλαθνξάο ΔΠΑ 2007-2013. Δλδεηθηηθά 

πξνγξάκκαηα ηα νπνία αθνξνχζαλ ηελ ελίζρπζε λέσλ θαη θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ 

είλαη ηα εμήο: Νέα Καηλνηνκηθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

Γπλαηθψλ, Δλίζρπζε Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ, ΙCT4Growth, Πξφγξακκα Νέαο 

Καηλνηνκηθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΟΑΔΓ θιπ. Η επηδφηεζε ησλ παξαπάλσ 

πξνγξακκάησλ ρνξεγείηαη σο πνζνζηφ επί ηνπ ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

έξγνπ. Σν πνζνζηφ απηφ θπκαίλεηαη απφ 40% έσο 60%, κε εμαίξεζε ηα πξνγξάκκαηα 

ηνπ ΟΑΔΓ, φπνπ ε επηδφηεζε είλαη 100%. Απφ ην ηέινο ηνπ 2014 θαη κέρξη ην 2020, 

ζα πινπνηνχληαη πξνγξάκκαηα κέζσ ηνπ λένπ ΔΠΑ (κε ηελ νλνκαζία Δ 2014-

2020), φπνπ αλακέλεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα (θαη επηδφηεζε) ζηηο startup 

επηρεηξήζεηο  (Sofouli & Vonortas, 2007). 

Σέινο, ππάξρνπλ θη άιινη θνξείο πνπ κπνξνχλ λα παξέρνπλ ηξφπνπο 

ρξεκαηνδφηεζεο επηρεηξήζεσλ start up θαη απηνί είλαη νη δηαγσληζκνί πνπ γίλνληαη 

απφ ηξάπεδεο φπσο ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε Eurobank. Δπίζεο ππάξρνπλ θαη ηα 

Σακεία Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ γηα ηελ ελίζρπζε θαηλνηφκσλ, δπλακηθψλ 

επηρεηξήζεσλ, θπξίσο πςειήο ηερλνινγίαο (Sofouli & Vonortas, 2007). 

3.5 Lean start-up 
 

Οη επηρεηξήζεηο start up ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιν ξίζθν θαη είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κεγάιν πνζνζηφ απνηπρίαο κέζα ζηα ηξία πξψηα ρξφληα. Οη 

εξεπλεηέο πξνζπάζεζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία κνξθή λενθπνχο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία ζα ζπλερίζεη λα έρεη ζρεηηθά κεγάιν ξίζθν, αιιά 

ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη θαη κία εμηζνξξφπεζε ηεο απφδνζεο κε ην κέγεζνο ηνπ 

ξίζθνπ απηνχ. Η λέα κέζνδνο πνπ πξνηάζεθε γηα ηελ αζθαιέζηεξε αλάπηπμε start up 
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επηρεηξήζεσλ θαη πξντφλησλ νλνκάδεηαη lean startup θαη πξνηάζεθε απφ ηνλ Ries ην 

2011, ζπλεπψο αλαθεξφκαζηε ζε έλαλ πνιχ λέν φξν. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνπ, 

πξφηεηλεη φηη νη startups κπνξνχλ λα ζπληνκεχζνπλ ηνλ θχθιν αλάπηπμεο ησλ 

πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηνπο, κε ηελ πηνζέηεζε ελφο ζπλδπαζκνχ ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ πεηξακαηηζκνχ, ηεο εθαξκνγήο, ηεο επαλαιεπηηθήο θπθινθνξίαο 

πξντφλησλ θαη ηεο κάζεζεο (LiPuma AL & Park S, 2013). 

Οη startup επηρεηξήζεηο μεθηλνχλ κε ηελ αλαδήηεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. 

Γνθηκάδνπλ, αλαζεσξνχλ, ζέηνπλ θαη απνξξίπηνπλ ππνζέζεηο, ζπγθεληξψλνπλ 

ζπλερψο πιεξνθφξεζε απφ ηνπο πειάηεο θαη κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηαρέσλ 

επαλαιήςεσλ αλαζρεδηάδνπλ ην πξντφλ ηνπο. H ζηξαηεγηθή απηή κεηψλεη θπξίσο ηηο 

πηζαλφηεηεο ζπαηάιεο ρξφλνπ θαη ρξεκάησλ απφ ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ πνπ δελ 

ζα είραλ ηειηθά απήρεζε (Blank, 2013).  

Oη ηξεηο βαζηθέο αξρέο ηνπ Lean Startup είλαη νη αθφινπζεο: 

1. Γεκηνπξγία ζηελήο επαθήο κε δπλεηηθνχο πειάηεο γηα λα δνθηκάζνπλ ηελ 

ηζρχ ησλ ππνζέζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ιακβάλνληαο αλαηξνθνδφηεζε απφ 

φια ηα ελδηαθεξφκελα κέξε (πειάηεο, αγνξαζηέο, ζπλεξγάηεο) ζρεηηθά κε φια 

ηα ζπκπεξηιακβαλφκελα ζην ζρέδηφ ηνπο ζηνηρεία (ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

πξντφληνο, ηηκνιφγεζε, θαλάιηα δηαλνκήο). 

2. Γεκηνπξγία ππνζέζεσλ νη νπνίεο ελζσκαηψλνληαη ζε έλα πιαίζην πνπ 

απνθαιείηαη θακβάο επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ (business model canvas) θαη 

είλαη ην δηάγξακκα ηνπ πψο ε επηρείξεζε ζα δεκηνπξγήζεη αμία γηα απηήλ θαη 

ηνπο πειάηεο, αληί ρξνλνβφξνπ ζρεδηαζκνχ θαη έξεπλαο. Απνηειεί κία 

ζηξαηεγηθή δηαρείξηζεο γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ ή ηελ επηβεβαίσζε 

ππαξρφλησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνληέισλ πεξηιακβάλνληαο ζηνηρεία πνπ 

πεξηγξάθνπλ ηελ πξφηαζε ηεο επηρείξεζεο, ηηο ππνδνκέο, ηνπο πειάηεο, θαζψο 

θαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία. Βνεζά ζηελ θαηαλφεζε, επηθνηλσλία, 

δεκηνπξγηθφηεηα θαη αλάιπζε ηεο επηρείξεζεο θαη ζηελ επζπγξάκκηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

3. Πεξηνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ θαη πφξσλ δεκηνπξγψληαο πξντφληα ζηαδηαθά, 

βαζηζκέλα ζηελ ήδε ππάξρνπζα γλψζε γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θαηαλαισηή θαη 

αθνινπζψληαο ηε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ ειάρηζηα βηψζηκνπ πξντφληνο 

(MVP) βάζεη δνθηκψλ. Η έθδνζε ελφο λένπ πξντφληνο, ην νπνίν επηηξέπεη ζε 
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κηα νκάδα λα ζπιιέμεη ηε κέγηζηε απαηηνχκελε πιεξνθφξεζε γηα ηνπο 

πειάηεο κεηελ ειάρηζηε πξνζπάζεηα, έρεη ζηφρν λα δνθηκάζεη ηηο ζεκειηψδεηο 

επηρεηξεκαηηθέο ππνζέζεηο θαη λα βνεζήζεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Καηά 

ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξαθηηθήο (κνληέινπ MVP), ηεο δνθηκήο δειαδή 

ελφο επξέσο θάζκαηνο πξνηχπσλ θαη ηεο αλάιπζεο ησλ αληηδξάζεσλ ησλ 

ρξεζηψλ, πξηλ ηελ ηειηθή επηινγή ησλ θαιχηεξσλ πξντφλησλ, πξέπεη θάζε 

ζηνηρείν ζρεδηαζκνχ λα επηιέγεηαη επεηδή ππεξίζρπζε έλαληη άιισλ ιηγφηεξν 

ηθαλνπνηεηηθψλ ελαιιαθηηθψλ, θαηά ηα πξψηα ζηάδηα ησλ δνθηκψλ. 

Δθκεηαιιεπφκελε ε επηρείξεζε ην πιενλέθηεκα δνθηκήο θαη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο, εγθαηάιεηςεο ηνπ πξντφληνο ζηα αξρηθά ζηάδηα, εμνηθνλνκεί 

πνιχηηκνπο πφξνπο ζε έξεπλα θαη αλάπηπμε, κάξθεηηλγθ θαζψο θαη ζην 

θφζηνο παξαγσγήο (Du J & Girma S, 2012). 

Βαζηθφ κέξνο ηεο κεζνδνινγίαο Lean Startup απνηειεί ε δηαδηθαζία κεηαηξνπήο ησλ 

ηδεψλ ζε πξντφληα, κεηξψληαο ηνπο πειάηεο βάζεη ηεο αληίδξαζεο θαη ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπο έλαληη ησλ πξντφλησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζηε ιήςε απφθαζεο γηα 

ην εάλ ζα επηκείλεη ή εάλ ζα αλαζηξαθεί ε ηδέα κέζσ ηεο εθαξκνγήο κηαο δηαδηθαζίαο 

δηφξζσζεο, ζρεδηαζκέλεο γηα λα δνθηκάζεη κία λέα ζεκειηψδε ππφζεζε ζρεηηθά κε ην 

πξντφλ, ηε ζηξαηεγηθή θαη ηελ αλάπηπμε (Leach CJ & Melicher W.R, 2012). 

Η κεζνδνινγία ηνπ Lean Startup εζηηάδεη ζηελ ηαρχηεηα σο έλα απφ ηα πην θξίζηκα 

ζπζηαηηθά γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πξντφληνο. Η απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο νκάδαο 

θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα ζπιιακβάλεη ηδέεο, λα θαηαζθεπάδεη γξήγνξα 

έλα αξρηθφ δείγκα ηεο ηδέαο, λα κεηξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ ζηελ αγνξά θαη 

λα καζαίλεη απφ απηφ ην πείξακα. Απηή ε ηαρεία επαλάιεςε επηηξέπεη ζηελ νκάδα λα 

θαζνξίζεη ηελ πην εθηθηή δηαδξνκή γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο αγνξάο (Blank, 2013). 

Οη ηδξπηέο πνπ πηνζεηνχλ απηή ηε κέζνδν εζηηάδνπλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπο 

κφλν θαηφπηλ πνιιψλ πεηξακαηηζκψλ θαη δνθηκψλ θαη κφλν φηαλ ε πιεξνθφξεζή 

ηνπο απφ ηνπο πειάηεο ηνπο νδεγεί πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. Απηή ε λέα κέζνδνο 

αλαγλσξίδεη φηη ε αλαδήηεζε γηα έλα επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν πνπ είλαη ην πξψην 

ζέκα πνπ αληηκεησπίδεη κηα startup επηρείξεζε, είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ ηελ 

εθηέιεζε ηνπ κνληέινπ (πξαθηηθή πνπ νη εδξαησκέλεο επηρεηξήζεηο εθαξκφδνπλ) 

(Florin J. Et al, 2013). 
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Δηθόλα 3.1 

Σα 8 απαξαίηεηα βήκαηα ελόο lean startup. 

 

 

3.6 Αλαθεθαιαίσζε 
 

Όπσο έγηλε θαηαλνεηφ ινπφλ, νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα κία επηρείξεζε start up 

ζα πξέπεη λα πξνέξρνληαη απφ πνιινχο θνξείο θαη ζε δηαθνξεηηθά ζηάδηα ηνπ θχθινπ 

δσήο ηεο, ελψ ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην ρξεκαηνδφηεζεο ζηελ Διιάδα 

ζεκαληηθφο είλαη ν Δπελδπηηθφο Νφκνο 4146/2013 ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε 

ρξεκαηνδφηεζε γηα επελδχζεηο ηερλνινγηθνχ εθζπγρξνληζκνχ θ.α. αλέξρεηαη έσο ηηο 
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600.000 επξψ, ε ρξεκαηνδφηεζε ζην πιαίζην Δπηδνηνχκελσλ Πξνγξακκάησλ, άιινη 

θνξείο φπσο δηαγσληζκνί πνπ γίλνληαη απφ ηξάπεδεο φπσο ε Δζληθή Σξάπεδα θαη ε 

Eurobank θαη ηέινο ηα Σακεία Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ γηα ηελ ελίζρπζε 

θαηλνηφκσλ, δπλακηθψλ επηρεηξήζεσλ, θπξίσο πςειήο ηερλνινγίαο. Σέινο είδακε ηε 

κεζνδνινγία Lean Startup ε νπνία πξνηάζεθε, κε ζθνπφ ηε κείσζε ξίζθνπ θαη 

αζθαιέζηεξεο αλάπηπμεο start up επηρεηξήζεσλ θαη ζα δηαδξακκαηίζεη ζεκαληηθφ 

ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηνπο ζην κέιινλ 
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Κεθάιαην 4. Δπηηπρεκέλα θαη απνηπρεκέλα startups ζηελ 

Διιάδα 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Οη εηαηξίεο startup ζηελ Διιάδα απνηεινχλ κία ηδηαίηεξε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, 

εμαηηίαο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο ρψξαο, αιιά θαη ηνπ ραξαθηήξα ηεο, σο 

ζχλνιν αγνξαζηηθνχ θνηλνχ. Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο, γηα λα είλαη εθηθηή ε 

ρξεκαηδφηεζε startup, πνιιέο θνξέο, ν ηδηνθηήηεο ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ίδηα 

θεθάιαηα ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο δεκηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, γεγνλφο πνπ εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ. Αλ θαη ζηελ Διιάδα ππάξρεη έλα θαζεζηψο φπνπ 

ε ηδηνθηεζία κηθξψλ κεξηδίσλ γεο ή αθηλήησλ είλαη δηαδεδνκέλε, νη κεγάιεο 

πεξηνπζίεο βξίζθνληαη ζπγθεληξσκέλεο ζε ιίγα άηνκα. Σν παξαπάλσ, καδί κε ηελ 

νηθνλνκηθή χθεζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα, θάλνπλ ηελ εκθάληζε ησλ startups 

δπζθνιφηεξε. Δπηπιένλ, ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηνί επελδπηέο, αιιά θαη 

απηνί πνπ ππάξρνπλ δελ είλαη κεγαινεπελδπηέο πνπ ζα επηιέμνπλ λα πάξνπλ ην 

κεγάιν ξίζθν κίαο ηέηνηαο επηρείξεζεο θαη είλαη, θαηά πνιχ, πηζαλφηεξν λα 

πξνηηκήζνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε ελφο πεξηζζφηεξν ζχγρξνλνπ εγρεηξήκαηνο. 

4.2 Απνηπρεκέλα startups ζηελ Διιάδα 

 

Παξφια απηά, νη ειιεληθέο startup επηρεηξήζεηο είλαη φλησο εθηθηφ λα 

δεκηνπξγεζνχλ, αιιά θαη λα έρνπλ κεγάιε απήρεζε ζην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Η 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη αθνχ δνχκε ζε έλα πεξηβάιινλ παγθνζκηνπνίεζεο, νη 

επελδπηέο, αξρηθά, ππάξρεη κεγάιε πηζαλφηεηα λα κελ είλαη Έιιελεο θαη ζπλεπψο, ην 

πξντφλ πνπ ζα παξαρζεί λα κελ απεπζχλεηαη ζε Έιιελεο ή λα κελ είλαη ζπκβαηφ κε 

ηελ Διιεληθή αγνξά θαη ηε λννηξνπία ησλ αγνξαζηψλ (Hillier DJ et al, 2011). 

Η θχζε ησλ startups πνπ είλαη επθνιφηεξν λα βξνπλ κεγάιε απήρεζε ζην Διιεληθφ 

θνηλφ είλαη απηέο πνπ αθνξνχλ ηηο βαζηθέο ηνπ αλάγθεο θαη ηνπ πξνζθέξνπλ επθνιία. 

Γη’ απηφ ην ιφγν, ππάξρνπλ δχν ζεκαληηθέο startups πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ 

ηνκέα ηνπ θαγεηνχ θαη δηαθξίλνληαη ε κελ γηα ηελ επηηπρία ηεο θαη ε δε γηα ηελ 
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απνηπρία ηεο. Οη δχν επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο γίλεηαη ιφγνο είλαη ε e-food.gr θαη ε 

cookisto.com. Η e-food.gr είλαη κία πνιχ απιή πιαηθφξκα online παξαγγειίαο 

θαγεηνχ. Σν θαηλνηφκν απηήο ηεο εηαηξίαο είλαη ε ζπγθέληξσζε φισλ ησλ 

θαηεγνξηψλ θαηαζηεκάησλ εζηίαζεο, πνπ δηαζέηνπλ ζχζηεκα delivery ζε έλαλ 

ηζηφηνπν, φπνπ ν πειάηεο κπνξεί λα κπεη θαη λα επηιέμεη ην θαγεηφ πνπ ηνπ αξέζεη 

πεξηζζφηεξν, απφ κία πνηθηιία επηρεηξήζεσλ πνπ εδξάδνληαη ζηελ πφιε ηνπ, ρσξίο 

επηπιένλ ρξέσζε. 

ε αληηζηνηρία, ε επηρείξεζε cookisto.gr απνηειεί κία επηρείξεζε πνπ απεπζχλεηαη ζε 

πειάηεο πνπ αλαδεηνχλ ζπηηηθφ θαγεηφ. ε απηήλ ηελ εηαηξία, νη κάγεηξεο δειψλνπλ 

ηηο ππεξεζίεο ηνπο απφ ην ζπίηη ηνπο θαη αλεβάδνπλ ηα θαγεηά πνπ πξνζθέξνπλ, ζηελ 

εθαξκνγή ηεο εηαηξίαο, ρξεψλνληαο αλά κεξίδα. Γπζηπρψο, φζν θη αλ αθνχγεηαη σο 

έλα ειπηδνθφξν εγρείξεκα, ηδηαίηεξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πγηεηλήο δηαηξνθήο, ε 

επηρείξεζε αλαγθάζηεθε λα κεηαθέξεη ηελ έδξα ηεο θαη λα ζηακαηήζεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο ζηελ Αζήλα. Οη ιφγνη πνπ ζπλέβε απηφ είλαη πνιινί θαη ζίγνπξα 

ζπλέβαιιαλ ζε απηνχο θαη νη θαηαγγειίεο ηεο έλσζεο ρψξσλ εζηίαζεο θαη 

δηαζθέδαζεο ηεο ρψξαο. 

Γηα λα εμεηάζνπκε κεξηθνχο απφ ηνπο ιφγνπο απνηπρίαο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε 

φηη απαηηνχληαλ πξνθνξηθή ζπλλεφεζε κε ην κάγεηξα, γεγνλφο πνπ απνδείθλπε ηε 

ζπλλεφεζε δχζθνιε ελ ψξα εξγαζίαο ηνπ πειάηε, έθαλε ηελ παξαιαβή ηεο 

παξαγγειίαο ππνρξεσηηθή, ελψ δπζηπρψο, δελ ηζρχεη λνκηθά απηφ ην θαζεζηψο ζηελ 

Διιάδα θαη πνιινί απφ ηνπο κάγεηξεο πνπ εξγάδνληαλ γηα ηελ εηαηξία, δελ ήηαλ 

πηζηνπνηεκέλνη. 

4.3 Δπηηπρεκέλα startups ζηελ Διιάδα 

 

ηε ιίζηα ησλ επηηπρεκέλσλ startup κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη ε εθαξκνγή taxibeat. Η 

εθαξκνγή απηή επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηεο λα θαηαγξάθεηαη ε ηνπνζεζία ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηνπο εκθαλίδεηαη κία ιίζηα κε ηνπο 

δηαζέζηκνπο νδεγνχο ηαμί πνπ βξίζθνληαη θνληά ηνπ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηα 

ζηαζκεπκέλνη ζε κία πηάηζα ηαμί. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα δεη ηε βαζκνινγία πνπ 

ζπγθεληξψλεη ν θάζε νδεγφο θαη ην φρεκά ηνπ θαη λα επηιέμεη κε πνηνλ νδεγφ ζα 

κεηαθηλεζεί, επηηξέπνληαο κέζα απφ ζρφιηα, λα έρνπλ κία πξψηε γλψκε θαη νη 

ππφινηπνη ππνςήθηνη πειάηεο. 
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Σν taxibeat είλαη κία πνιχ θαηλνηφκνο θίλεζε ζηελ Διιάδα θαη αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ηηκήο ζηηο αζηηθέο κεηαθνξέο, πνπ 

αληηκεηψπηδαλ αξθεηά πξνβιήκαηα κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ επαγγεικαηηψλ νδεγψλ. 

Η επηηπρία ηεο θαηλνηνκίαο απηήο θαίλεηαη ζηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

επηρείξεζεο, κε ην taxi boxi. Η λέα απηή επέθηαζε ρξεζηκνπνηεί ηηο ίδηεο ππεξεζίεο, 

γηα λα κεηαθέξνληαη αληηθείκελα θαη κηθξά θνξηία κέζα ζηελ πφιε. 

Οη ππφινηπεο επηρεηξήζεηο startup κεηξνχλ ειάρηζηα ρξφληα δσήο, δειαδή ιηγφηεξν 

απφ ηξία θαη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ζε παγθφζκην 

επίπεδν. Μέρξη ζηηγκήο θαίλεηαη φηη έρνπλ έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ επηηπρίαο, αλ θαη 

ε πνξεία ηνπο δελ έρεη δηαγξαθεί πιήξσο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ράξηε. Αλαθνξηθά, 

αμίδεη λα αλαθέξνπκε κεξηθέο απφ ηηο λέεο startups θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνπλ. 

Η επηρείξεζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηα βιέκαηα είλαη ε workable, ε νπνία έρεη 

θαηαζθεπάζεη έλα ινγηζκηθφ πνπ βνεζά ηηο επηρεηξήζεηο λα βξνπλ ππαιιήινπο θαη λα 

ηνπο αμηνινγήζνπλ κέζα απφ κία ζπλέληεπμε, κεηψλνληαο δξαζηηθά ην ρξφλν ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. Σν ινγηζκηθφ απηφ αλαξηά ηελ πξνζθεξφκελε ζέζε ζε φινπο ηνπο 

δηαζέζηκνπο ηζηνηφπνπο αλαδήηεζεο εξγαζίαο παγθνζκίσο, δίλνληαο ζηνπο εξγνδφηεο 

ηελ επθαηξία λα επηιέμνπλ ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γη’ απηνχο. 

ε ζπγρξνληζκφ κε ηελ ηερλνινγία θαη ηε κφδα ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ βξίζθεηαη 

θαη ε startup pinnaatta, ε νπνία έρεη ιάβεη κεγάιν κεξίδην ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

επελδπηέο θαη αθνξά ηεο δεκηνπξγία ηνπ πξνζσπηθνχ messenger ηνπ θάζε ρξήζηε, 

θάλνληαο ηελ επηγξακκηθή ζπλνκηιία κία εμαηνκηθεπκέλε ππφζεζε. Σελ εθαξκνγή 

απηή έρεη πξνηείλεη θαη ε εηαηξία facebook γηα ην δηθφ ηεο messenger. 

Σέινο, ζηνλ ηνκέα ηεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίαο, ε επηρείξεζε Metamaterial 

Technologies απνηειεί κία εηαηξία πνπ πξφζθαηα έιαβε ηνλ πξψην γχξν 

ρξεκαηνδφηεζήο ηεο απφ venture capitals ηνπ εμσηεξηθνχ. Απηή ε εηαηξία έρεη ηελ 

έδξα ηεο ζηνλ Καλαδά θαη δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα πιηθά πςειήο ηερλνινγίαο. 
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4.4 Αλαθεθαιαίσζε 

Βιέπνπκε ινηπφλ πσο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο startup 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα κε αξθεηέο απφ απηέο λα έρνπλ κεγάια πνζνζηά επηηπρίαο 

θαη λα είλαη αξθεηά θαηλνηφκεο. Ωζηφζν ε κηθξή δηάξθεηα δσήο ησλ πεξηζζνηέξσλ 

απφ απηέο αιιά θαη ηα πξνβιήκαηα εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο δε καο αθήλεη λα 

βγάινπκε αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ γεληθφηεξε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηελ 

νηθνλνκία ηεο ρψξαο, ε νπνία φκσο θαίλεηαη λα είλαη αξθεηά ειπηδνθφξα. Απφ ηελ 

άιιε ην πξφβιεκα εχξεζεο ρξεκαηνδφηεζεο κεηψλεη ηε δπλακηθή ηνπο θαη 

δπζρεξαίλεη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ.  
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Κεθάιαην 5. Η πνξεία ησλ start ups ζηηο πξσηνπόξεο 

ρώξεο 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί ε πνξεία κίαο start up επηρείξεζεο 

απφ ρψξα ζε ρψξα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πξνέιεπζε ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ 

επθνιία κε ηελ νπνία κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη. Έρνπκε αλαθεξζεη κέρξη ζηηγκήο ζε 

φιεο ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ κπνξεί λα βξεη κία εηαηξία. Κάπνηεο απφ απηέο 

ηηο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηξάπεδεο, κε φινπο ηνπ πεξηνξηζκνχο πνπ απηέο επηβάιινπλ ή κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ venture capitals ή ρξεκαηνδνηηθνχο αγγέινπο, δχν ρξεκαηνδνηήζεηο κε 

κηθξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο. 

ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε φκσο, πξέπεη λα εμεηάδεηαη θαη ε ρξεκαηνδνηηθή 

ηθαλφηεηα κίαο ρψξαο, πφζν κεγάιε ζε κέγεζνο κπνξεί λα είλαη, αιιά θαη πφζν 

δηαξθήο. ε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πνπ εμεηάζηεθαλ νη Διιεληθέο startups έγηλε 

θαηαλνεηφ φηη εθηφο απφ ηελ εγρψξηα ρξεκαηνδφηεζε, ππάξρεη θαη έλα πνιχ κεγάιν 

πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο απφ μέλεο πεγέο, βάδνληαο έλα εξσηεκαηηθφ γηα ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο ρψξαο λα παξέρεη ρξεκαηνδφηεζε ζε ηέηνηεο εηαηξίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

κελ κεγάιν θίλδπλν απνηπρίαο, αιιά φηαλ είλαη επηηπρεκέλεο, απνηεινχλ κία πνιχ 

πξνζδνθφξν επέλδπζε. 

ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηαζηνχλ νη δχν πξσηνπφξνη ησλ startups ζηνλ Δπξσπατθφ 

ρψξν ηνπιάρηζηνλ, ε Γεξκαλία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία, κε ζθνπφ ηε ζχγθξηζή ηνπο 

κε ηελ Διιάδα. 
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5.2 Γεξκαλία 

 

Η θπξίαξρε δνκή ηεο Γεξκαληθήο νηθνλνκίαο είλαη νη ηξάπεδεο. Όιεο νη επηρεηξήζεηο 

είλαη εμαξηεκέλεο απφ ηηο ηξάπεδεο θαζψο απηέο είλαη ηα θπξίαξρα φξγαλα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ηνκέα ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ζηνλ ηνκέα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, 

Γεξκαληθέο ηξάπεδεο απνηεινχλ ηνλ ελδηάκεζν ζηα νηθνλνκηθά ησλ Γεξκαληθψλ 

εηαηξηψλ, δεκηνπξγψληαο καδί ηνπο καθξφρξνλεο ζρέζεηο. Η δνκή ηνπ Γεξκαληθνχ 

ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο, δηφηη θξνληίδεη λα 

πξνιακβάλεη πεξηνξηζκνχο ξεπζηφηεηαο. ε απηή ηε δνκή ππάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά 

ζπληαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Αξρηθά, νη Γεξκαληθέο εηαηξίεο εμαξηψληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ηηο ηξάπεδεο γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ ηνπο αλαγθψλ 

θαη απνθεχγεηαη πάζε ζπζία, θάζε είδνπο δηαθνξεηηθή ρξεκαηνδφηεζε (πρ 

ρξεκαηνδνηηθνί άγγεινη). Γεχηεξνλ, νη ηξάπεδεο δελ έρνπλ κφλν ην ξφιν ηνπ παξφρνπ 

ρξεκαηνδφηεζεο. Ο επηπιένλ ΄ξνινο ηνπο, πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηε 

γεληθφηεξε δνκή ηνπ νηθνλνκηθνχ ράξηε ησλ Γεξκαληθψλ εηαηξηψλ είλαη φηη έρνπλ 

αληηπξνζψπνπο δηθνχο ηνπο κέζα ζηελ εηαηξία πνπ ρξεκαηνδνηνχλ, ηδηαίηεξα ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Απηή ε θίλεζε απηφκαηα ζηεξεί αξθεηή ειεπζεξία θηλήζεσλ 

γηα κία επηρείξεζε startup, αιιά ηζρχεη θπξίσο γηα ηηο κεγάιεο εηαηξίεο. Οη κηθξέο 

εηαηξίεο αληίζηνηρα, έρνπλ κηθξφηεξνπο πεξηνξηζκνχο ζηε ξεπζηφηεηά ηνπο θαη ν 

ιφγνο είλαη ε πξνκήζεηα έληνθσλ θεθαιαίσλ ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο, απφ ηελ 

θπβέξλεζε (Audretsch & Elston, 2002). Σν ίδην ππνζηεξίδεη θαη ν Harm, 1992, ν 

νπνίνο ζθηαγξαθεί ην Γεξκαληθφ ηξαπεδηθφ ζχζηεκα σο ζχζηεκα δχν θαηεγνξηψλ. 

ηελ πξψηε θαηεγνξία εληάζζνληαη νη κηθξέο επηρεηξήζεηο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

θαη απφ ηηο κηθξέο ηξάπεδεο, ελψ ζηε δεχηεξε θαηεγνξία είλαη νη κεγάιεο ηξάπεδεο, 

πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ρξεκαηνδφηεο θαη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο, πνπ ππνζηεξίδνληαη 

απφ απηέο. Η θπβέξλεζε έρεη έλα ζχζηεκα ππνζηήξημεο γηα ηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο 

θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο εηαηξίεο startup. Οη πξαθηηθέο ηεο θπβέξλεζεο έρνπλ έλα 

ζεκαληηθφ θαη ελεξγφ ξφιν ζηελ ελζάξξπλζε ησλ επαγγεικαηηψλ λα θηλεζνχλ πξνο 

ηελ θαηλνηνκία. 

Παξφια απηά, νη Berger & Schaeck, 2011 παξνπζηάδνπλ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ startups ζηε Γεξκαλία. Σν 2001, έγηλε κία έξεπλα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε κηθξψλ θαη κεζαίνπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε απφ 

ην Παλεπηζηήκην ηνπ Cambridge (Martin, Turner, and Sunley 2001), ζηελ νπνία 
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ζπκκεηείραλ ηξεηο ρψξεο, ε Γεξκαλία, ε Ιηαιία θαη ε Μεγάιε Βξεηαλία. Σν δείγκα 

ηεο έξεπλαο απνηεινχληαλ απφ 524 εηαηξίεο, εθ ησλ νπνίσλ ην 47% πξνηηκνχζε 

ρξεκαηνδφηεζε venture capitals ζε ζρέζε κε ηξαπεδηθά δάλεηα, θαζψο ζεσξνχζαλ φηη 

δελ είλαη απαξαίηεηα, είλαη αλεπαξθή ή θαη κε δηαζέζηκα σο πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. 

Δπηπιένλ, νη ρξεκαηνδνηηθνί άγγεινη θαηεγνξηνπνηήζεθαλ σο ε δεχηεξε πην 

ζεκαληηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο κεηά ηα venture capitals. Οη Beck, Kunt & 

Maksimovis, 2008, πξνζπάζεζαλ λα εμεγήζνπλ ηα δηαθνξεηηθά πξνβιήκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηα πξφηππα ρξεκαηνδφηεζεο ζηε Γεξκαλία. Οη ζπγγξαθείο 

ζεσξνχλ φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο νη Η.Π.Α., ε 

Μεγάιε Βξεηαλία θαη ε Γεξκαλία, νη εηαηξίεο ρξεζηκνπνηνχλ εζσηεξηθέο πεγέο γηα 

λα θαιχςνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο ηνπο αλάγθεο. χκθσλα κε ηελ έξεπλά ηνποην 

54,29% ησλ αλαγθψλ ησλ εηαηξηψλ γηα ρξεκαηνδφηεζε θαιχπηνληαη απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο, κε ηηο ηξάπεδεο θαη ηα θεθάιαηα λα παίξλνπλ ηηκέο ησλ 16,84% θαη 23,13% 

αληίζηνηρα. Απηά ηα επξήκαηα δείρλνπλ φηη παξφιν πνπ ε Γεξκαλία πξνζπαζεί λα 

ζηεξίδεη ηελ νηθνλνκία ηεο ζην ηξαπεδηθφ ηεο ζχζηεκα θαη λα παξέρεη φιε ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ startups απφ ηηο ίδηεο ηεο ηηο ηξάπεδεο, νη ηδηνθηήηεο ησλ εηαηξηψλ 

δε δείρλνπλ ηδηαίηεξε πξνηίκεζε ζηηο ηξάπεδεο απηέο. 
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5.3 Μεγάιε Βξεηαλία 
 

ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1980 θαη 1990, νη ηξάπεδεο ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο ήηαλ θαη νη 

θπξίαξρεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο εηαηξίεο κηθξνχ κεγέζνπο, ζχκθσλα κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο one Bank of England Quarterly bulletin (Lund and Wright, 1999). Σν 

60,6% ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο startup γίλνληαλ δηαζέζηκν ζε φζνπο 

ήζειαλ λα δεκηνπξγήζνπλ κία θαηλνηνκία απφ ηηο ηξάπεδεο. Η ηξαπεδηθή βηνκεραλία 

θπξηαξρνχζε ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνλνκηθψλ, ελψ νη πνιίηεο ιάκβαλαλ πνιχ ιίγεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ζηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα 

έρνπλ πξφζβαζε, φπσο ηα venture capitals, νη ρξεκαηνδνηηθνί άγγεινη, ην leasing θαη 

ε εκπνξηθή πίζησζε. Σα venture capitals αλέξρνληαλ ζην 2,9%, ην leasing ζην 16%, 

νη πειάηεο/πξνκεζεπηέο ζην 5,7% θαη άιιεο πεγέο ζην 7,2% ηεο νηθνλνκηθήο αγνξάο. 

Παξφια απηά, ζε κία έξεπλα πνπ έγηλε ην 1997 έδεημε φηη παξφιν πνπ νη ηξάπεδεο 

αθφκε είραλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ startups, ηα πνζνζηά 

ηνπο είραλ κεησζεί δξαζηηθά, ελψ άιια πνζνζηά, φπσο ηνπ leasing είραλ αλέιζεη ζην 

27,1% κε πνιχ κηθξή άλνδν ησλ άιισλ επηινγψλ. 

Παξφκνηα ηάζε θάλεθε λα ππάξρεη θαη ζε κία αθφκε έξεπλα απφ ηνπο ίδηνπο 

ζπγγξαθείο, φπνπ απφ φιεο ηηο εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη ηξάπεδεο 

ππεξηζρχνπλ κε 13,14% ελάληηα ζηα ίδηα θεθάιαηα κε 11,56%. Παξφια απηά, 

ππάξρεη κία ηεξάζηηα αχμεζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ επηινγψλ απφ ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο επίζεο. χκθσλα κε κία αθφκε κειέηε, ζηε Μεγάιε 

Βξεηαλία ππνινγίδεηη πσο ππάξρνπλ 20,000 κε 40,000 επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη πνπ 

ζπκβάιινπλ θαηά 0.5 εθαηνκκχξηα ιίξεο θαη 1 δηζεθαηνκχξην ιίξεο ζε 3000 κε 6000 

κηθξέο επηρεηξήζεηο θάζε ρξφλν. Δθφζνλ ν θχξηνο παξάγνληαο πίζσ απφ ηέηνηεο 

επελδχζεηο είλαη ε επηζηξνθή ηεο επέλδπζεο ζην πνιιαπιάζην, δελ είλαη παξάμελνο ν 

ηφζν κεγάινο αξηζκφο. Παξφια απηά, έλα κεγάιν γεγνλφο πνπ δηαθνξνπνηεί ηε 

Μεγάιε Βξεηαλία απφ ηηο ππφινηπεο αλεπηπγκέλεο Δπξσπατθέο ρψξεο είλαη ν 

ραξαθηήξαο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ. Απηή ε θαηεγνξία ρξεκαηνδνηψλ είλαη 

πνιχ παζεηηθή, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη ίδηνη νη ρξεκαηνδφηεο απνθεχγνπλ λα 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο εηήζηεο εμζέζεηο ησλ εηαηξηψλ πνπ ρξεκαηνδνηνχλ θαη είλαη 

δηζηαθηηθνί λα ζπκκεηέρνπλ ζην ζπκβνχιην ησλ εηαηξηψλ, φπνπ ζα εκπιέθνληαη 

ελεξγά ζηηο απνθάζεηο. Απηφ κπνξεί λα εθιεθζεί σο κεηνλέθηεκα γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα, δηφηη πέξα απφ ηε γλψκε ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία ησλ 
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απνθάζεσλ, νη ρεκαηνδνηηθνί άγγεινη ζηεξνχλ απφ ηελ startup επηρείξεζε θαη ηηο 

ζπκβνπιέο ή ηελ εκπεηξία πνπ νη ίδηνη έρνπλ ζπζζσξεχζεη κε ηα ρξφληα, ζπλεπψο δε 

κεηψλεηαη ην ξίζθν ηεο απνηπρίαο γηα ηηο εηαηξίεο ηεο ρψξαο (Macht & Robinson, 

2008). 

Δλψ νη ηξάπεδεο απνηεινχζαλ ηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε ησλ επηρεηξήζεσλ startup ζε 

φιε ηε Μεγάιε Βξεηαλία, ην ηνπίν ηεο ρξεκαηνδφηεζεο άιιαμε απφ ην 2007, φπνπ 

θαη επήιζε ε αξρή ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δηφηη άιιαμαλ νη ιεηηνπξγίεο 

ησλ ηξαπεδψλ, αιιά θαη ηεο βηνκεραλίαο. Μεγάιεο ηξάπεδεο πνπ έπαηδαλ θξίζηκν 

ξφιν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο ήηαλ νη HSBC θαη Barclay’s. Η δεχηεξε έζηξεςε 

ηελ πξνζνρή ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή γηα ηελ απφθηεζε επηπιένλ θεθαιαίσλ, ελψ ε 

πξψηε έκεηλε αλεπεξέαζηε  θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο. (Smallbone, Deakins, 

Battisti & Kitching, 2012). Η Μεγάιε Βξεηαλία απνηεινχζε ηελ ηειεπηαία κεγάιε 

εζληθή νηθνλνκία πνπ αλαδείρζεθε κέζα απφ ηελ θξίζε, κε ην ΑΔΠ ηεο λα πέθηεη 

ζπλερψο καδί κε ηα επηηφθηα ηεο Σξάπεδαο ηεο Αγγιίαο πνπ παξέκεηλαλ ζηε 

ρακειφηεξε ηηκή ηνπο, δειαδή 0,5%. Δίρε παξαηεξεζεί φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

θξίζεο, φηη ηδξχκαηα δαλεηζκνχ, φπσο νη ηξάπεδεο, ρξεζηκνπνηνχζαλ θξηηήξηα φπσο 

ην κέγεζπο ηεο εηαηξίαο γηα λα απνθαζίζνπλ εάλ ζα πξνρσξνχζαλ ζην δαλεηζκφ ή 

φρη. ε πεξίπησζε πνπ κία κηθξνχ-κεγέζνπο startup απνθαζίζεη λα δεηήζεη 

ρξεκαηνδφηεζε, ε πξφζβαζή ηεο ζε απηή είλαη απηφκαηα πεξηνξηζκέλε. Δμαηηίαο ηεο 

κεησκέλεο δηαζεζηκφηεηαο ρξεκαηνδφηεζεο απφ εμσηεξηθέο πεγέο, πνιιέο εηαηξίεο 

πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν κηθξν-νηθνλνκίαο πξνηίκεζαλ λα ζηεξηρηνχλ ζε 

ρξεκαηνδφηεζε εζσηεξηθνχ ηχπνπ, παξά εμσηεξηθνχ. πλεπψο, εμαηηίαο ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, αιιά θαη ησλ πξνζαξκνγψλ ηεο πνιηηηθήο ππνζηήξημεο ησλ 

ηδξπκάησλ ηεο Bretton woods, ε ηθαλφηεηα ησλ κηθξψλ εηαηξηψλ λα έρνπλ πξφζβαζε 

ζε εμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο πεξηνξίζηεθε θαηά πνιχ, νδεγψληαο ζηελ αξγή 

νηθνλνκηθή αλάθακςε φιεο ηεο ρψξαο (Cowling, Liu & Ledger, 2012). 

 

5.4 Αλαθεθαιαίσζε - ύγθξηζε ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξώλ θαη ηεο 

Διιάδαο 
 

Η Διιάδα απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία έρεη επεξεάζεη φιε ηελ Δπξψπε. αλ νηθνλνκία θαη θιάδνο επελδχζεσλ, ε 
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Διιάδα απνηειεί κία ρψξα ζπληεξεηηθή, ε νπνία δχζθνια ζα πάξεη ην ξίζθν γηα ηε 

δεκηνπξγία λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηην θίλδπλν 

απνηπρίαο. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί ε θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλέξρεηαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ δελ 

παξαρσξνχληαη εχθνια. Αληίζεηα, ε πξνηίκεζε ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο Διιάδαο 

ζηξέθεηαη θπξίσο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ηδέεο πνπ είλαη αζθαιέζηεξεο, 

αθφκε θη αλ δελ απνθέξνπλ κεγάια θέξδε. Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα, ν φξνο startup 

δελ ήηαλ γλσζηφο ζηε ρψξα, ζπλεπψο νη ηξαπεδηθνί θαη νη εμσηεξηθνί επελδπηέο δελ 

ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηε δπλαηφηεηα κίαο ηέηνηαο ρξεκαηνδφηεζεο ή αθφκε θη αλ 

ήηαλ, παξακέλνπλ δηζηαθηηθνί πξνο κία ηέηνηα επέλδπζε. Οη ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο 

έρνπλ μεθηλήζεη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα γηα επηρεηξήζεηο startup, αιιά ζα πεξάζεη 

αξθεηφο θαηξφο πξηλ επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ. 

Δλαληηζέησο, νη δχν πξνεγκέλεο ρψξεο πνπ αλαθέξζεθαλ, φρη κφλν έρνπλ 

καθξφρξνλε ηζηνξία επελδχζεσλ, αιιά έρνπλ αλαπηχμεη θαη νη δχν, έλα θαιά 

νξγαλσκέλν ζχζηεκα ρξεκαηνδφηεζεο. Βέβαηα, ππάξρνπλ αξθεηά θνηλά, φπσο ε 

βαζηθή αξρή ησλ ρξεκαηνδνηψλ, δειαδή ην γεγνλφο φηη νη ηξάπεδεο παξακέλνπλ νη 

θχξηνη ρξεκαηνδφηεο θαη ζηηο ηξεηο ρψξεο. Δπηπιεφλ, νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

ηξάπεδεο είλαη θαη απηέο ίδηεο, δειαδή, ππάξρεη κεησκέλε ρξεκαηνδφηεζε ή ε 

ρξεκαηνδφηεζε παξέρεηαη θάησ απφ απζηεξνχο φξνπο. 

Παξφια απηά, ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ θάπνηεο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ ήδε 

εθαξκφδνληαη. Απηέο νη ιχζεηο αθνξνχλ ηνπο ρξεκαηνδνηηθνχο αγγέινπο. 

Υξεκαηνδνηηθνί άγγεινη ππάξρνπλ επίζεο ζηε Γεξκαλία θαη ζηε Μεγάιε Βξεηαλία, 

κε δηαθνξεηηθή ζθνπηά φκσο. ηελ πξψηε, εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε δηαδηθαζία 

απνθάζεσλ ηεο επηρείξεζεο, ζρεδφλ παξεκβάινληαη, ελψ ζηε δεχηεξε είλαη εληειψο 

παζεηηθή. Όπσο θάλεθε απφ ηηο εηαηξίεο startup πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην, νη ρξεκαηνδνηηθνί άγγεινη δε ιείπνπλ απφ ηηο Διιεληθέο 

startups, αιιά απηνί νη ρξεκαηνδνηηθνί άγγεινη ζπάληα είλαη Έιιελεο. πλήζσο είλαη 

νκνγελείο κε κεγάιε επελδπηηθή ηθαλφηεηα ή μέλνη επελδπηέο κε εθηεηακέλεο γλψζεηο 

ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ κίαο startup επηρείξεζεο, κε κεγάιε πξνζπκία λα 

επελδχζνπλ. 

πλνιηθά, ε ρψξα καο βξίζθεηαη ζηα πξψηα ηεο βήκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ startups, 

ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηε Γεξκαλία θαη ηε Μεγάιε Βξεηαλία, αιιά ε πξσηνθαλήο 
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επηηπρία νξηζκέλσλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ηελ θάλεη πξφζθνξν έδαθνο γηα 

επελδχζεηο, απφ εγρψξηνπο θαη μέλνπο επελδπηέο
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Κεθάιαην 6. Έξεπλα γηα ηελ πνξεία ησλ startup 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

 

6.1 Μεζνδνινγία 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο φπσο ήηαλ ε κειέηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ 

ζπλζέηνπλ ην πεξηβάιινλ ησλ start up επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επηβίσζε θαη 

ηελ επηηπρία απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπνδίσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. Η εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηηκήζεθε γη’ απηή ηε κειέηε είλαη 

απηή ηεο δφκεζεο εξσηεκαηνινγίσλ, κε επηθείκελε ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο.  

6.2 Πεξηγξαθή ηνπ δείγκαηνο 
 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο, έπξεπε αξρηθά λα θαζνξηζηεί ε νκάδα κειέηεο θαη λα 

δηαηππσζνχλ ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα. Η νκάδα κειέηεο απνηειείηαη απφ 

επαγγεικαηίεο πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ μεθηλήζεη κία start-up επηρείξεζε ζην 

ρψξν ηεο Διιάδαο. Οη ππνςήθηνη ζπκκεηέρνληεο πξνέξρνληαλ απφ φιεο ηηο πεξηνρέο 

ηεο Διιάδαο θαη επηιέρζεθαλ ηπραία, αλεμαξηήησο ειηθίαο, θχινπ, κνξθσηηθνχ 

επηπέδνπ θαη πεδίνπ δξαζηεξηφηεηαο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπο δε ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

εμήο πεγέο: 

α) Ο δηαγσληζκφο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Egg enter-go-grow, φπνπ ζπκπιεξψζεθε απφ 

ζπκκεηέρνληεο ηνπ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 θχθινπ δξάζεο. 

β) Ο δηαγσληζκφο θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο ideatree  

γ) Η Αθαδεκία Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δ) Πξνζσπηθή επαθή κε γξαθεία ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηε 

θαζνδήγεζε γηα startup επηρεηξήζεηο. 

 Σα εξσηεκαηνιφγηα ζηάιζεθαλ ειεθηξνληθά ζε φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη 

παξαιήθζεθαλ κε ηνλ ίδην ηξφπν γηα ηελ επθνιφηεξε επεμεξγαζία ηνπο. Σα ζηνηρεία 
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ηνπο δηαηεξήζεθαλ εκπηζηεπηηθά θαη νη απαληήζεηο ηνπο παξνπζηάδνληαη αλψλπκα. 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζηάιζεθαλ, ιήθζεθαλ απαληεκέλα 39 

εξσηεκαηνιφγηα ζπλνιηθά. Λακβάλνληαο ππφςε φηη γηα λα έρνπλ βαξχηεηα ηα 

απνηειέζκαηα κίαο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο ζα πξέπεη ζην ζχλνιφ ηνπο λα είλαη 

πεξηζζφηεξα απφ 33, δηαπηζηψζακε φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ εξσηεκαηνινγίσλ 

πνπ παξαιήθζεθαλ ήηαλ αξθεηφο γηα ηε δηεμαγσγή κίαο αλάιπζεο κε έγθπξα 

απνηειέζκαηα. 

 

6.3 Πεξηγξαθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 
 

Σν εξσηεκαηνιφγην
1
 πνπ θαηαζθεπάζηεθε γηα ηελ παξνχζα έξεπλα κειεηά ηηο 

Διιεληθέο start-up επηρεηξήζεηο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ίδξπζε θαη 

ηε βησζηκφηεηά ηνπο. Οη εξσηήζεηο πνπ απεπζχλνληαη ζπλνιηθά ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

είλαη 30. Οη πξψηεο εξσηήζεηο αθνξνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρείξεζεο, 

φπσο ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη, ην έηνο ίδξπζεο, ηελ ηνπνζεζία ηεο 

θαη ηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο. ηε ζπλέρεηα, απεπζχλνληαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

θάπνηεο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηδξπηή ή ηνπο ηδξπηέο ηεο επηρείξεζεο, φπσο ν 

αξηζκφο θαη ε ειηθία ηνπο, ην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο θαη ε εηδηθφηεηά ηνπο. ην 

ηξίην κέξνο, αλαιχνληαη νη εμσηεξηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ίδξπζε θαη ηε 

βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη θάπνηνη απφ απηνχο πνπ αλαθέξνληαη είλαη ε 

χπαξμε αλάγθεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο εηδηθφηεηεο, ε πηζαλή πξνυπεξεζία ησλ 

ηδξπηψλ ζηνλ ίδην ή ζε άιιν θιάδν πξηλ ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο, ε πηζαλφηεηα λα 

εξγάδνληαλ παξάιεια κε ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο θαη εάλ απηή ήηαλ ε 

πξψηε ηνπο απφπεηξα γηα ίδξπζε κίαο start-up επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα, εμεηάδνληαη 

άιινη δνκηθνί παξάγνληεο κίαο start-up επηρείξεζεο, πνπ κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ίδξπζεο θαη ηεο βησζηκφηεηάο ηεο. Σέηνηνη είλαη ν φγθνο θαη θφξηνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ρξεηάζηεθε λα θαηαξηίζνπλ, ν βαζκφο θαηλνηνκίαο ηεο 

επηρείξεζεο θαη ην αγνξαζηηθφ θνηλφ-ζηφρνο ζην νπνίν απεπζχλεηαη ην πξντφλ ή ε 

ππεξεζία πνπ παξάγεηαη. Σέινο, εμεηάδνληαη νηθνλνκηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί 

παξάγνληεο πνπ κπνξεί λα επεξέαζαλ ηνπο ηδξπηέο ζεηηθά ή αξλεηηθά γηα ηελ ίδξπζε 

                                                           
1
 Για τθ δθμιουργία του ερωτθματολογίου ςυμβουλεφτθκα υπάρχοντα ερωτθματολόγια από τισ 

διπλωματικζσ  εργαςίεσ  τθσ Ηιάκκα Ελευκερίασ, Οικονομικό Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν Ιανουάριοσ 2010 
και Σωτηρίου Ευτυχίασ, Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ, Νοζμβριοσ 2014 
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ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  Σέηνηνη παξάγνληεο είλαη ε χπαξμε ή ε απνπζία 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην είδνο ηεο, ην ειάρηζην θφζηνο ίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο, ν 

ηξφπνο ζπλαιιαγψλ, ε πνξεία ηεο επηρείξεζεο κέρξη ζήκεξα, ην επίπεδν δπζθνιίαο 

ηεο ίδξπζεο θαη ε επηβάξπλζε απφ ηηο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο εξγαζίαο. 

6.4 ηαηηζηηθή αλάιπζε 
 

Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ παθέην IBM 

SPSS έθδνζεο 22. Όιεο νη κεηαβιεηέο θσδηθνπνηήζεθαλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

κεηαθέξζεθαλ ζην ινγηζκηθφ φπνπ ζεκάλζεθαλ γηα ηελ επθνιφηεξε επεμεξγαζία 

ηνπο. Η ζηαηηζηηθή αλάιπζε πνπ πξνηηκήζεθε ήηαλ ε δνθηκαζία Pearson’s chi square 

γηα θαηεγνξηνπνηεκέλεο κεηαβιεηέο. Σα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο 

παξνπζηάδνληαη ζηελ επφκελε ελφηεηα. 

6.5 Απνηειέζκαηα 
 

Οη επηρεηξήζεηο start-up ζηελ Διιάδα απνηεινχλ γεγνλφο θαη ηάζε ησλ ηειεπηαίσλ 

δέθα ρξφλσλ γηα ην επξχ θνηλφ. Ιδηαίηεξα κε ηελ πξνζθνξά ρξεκαηνδφηεζεο κέζσ 

δηαγσληζκψλ θαη δαλείσλ απφ ηηο Σξάπεδεο, νη επηρεηξήζεηο start-up έρνπλ γλσξίζεη 

άλζηζε ζηελ Διιάδα κεηά ην 2010. ηελ έξεπλά καο ζειήζακε λα εμεηάζνπκε 

αξρηθά, ηα είδε ησλ start-ups πνπ δεκηνπξγνχληαη, αλάινγα κε ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν 

δξαζηεξηνπνηνχληαη, γεγνλφο πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ πξψηε εξψηεζε ηεο έξεπλαο. 

πγθεθξηκέλα, απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ παξνχζα έξεπλα, 4 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ή επηρείξεζαλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

πκβνπιεπηηθήο, 7 ζηνλ ηνκέα ηεο Πιεξνθνξηθήο, 6 επέιεμαλ ηνλ Σνπξηζκφ, 5 

επηρεηξήζεηο επέιεμαλ ηνλ ηνκέα ηεο Δζηίαζεο θαη απφ 4 επέιεμαλ ηνπο ηνκείο ηεο 

Τγείαο θαη ηεο Γεσξγίαο αληίζηνηρα. Τπήξραλ θαη 8 επηρεηξήζεηο πνπ επέιεμαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζε δηάθνξνπο άιινπο ηνκείο, πνπ δελ αλήθνπλ ζε απηνχο πνπ 

θαηάθεξαλ λα νκαδνπνηεζνχλ. 
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Γηάγξακκα 6.1. 

Οη επηινγέο γηα ηα πεδία δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ start-up ζηελ 

Διιάδα. 

 

Όπσο θαίλεηαη θαη απφ ην δηάγξακκα, νη ηνκείο πνπ ζπγθέληξσζαλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

πξνηηκήζεηο είλαη απηνί ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ. Απηή ε επηινγή ησλ 

ζπκκεηερφλησλ δελ είλαη παξάμελε βέβαηα. Ο ηνκέαο ηεο πιεξνθνξηθήο απνηειείηαη 

απφ έλα εχξνο δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη παξάιιεια κε ηελ ζπλερψο 

αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία. Φαηλνκεληθά, έλαο επαγγεικαηίαο ηνπ ρψξνπ, κε ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη κία επηρείξεζε ε νπνία 

είλαη ζπληνληζκέλε κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία θαη απαηηήζεηο ηεο παγθφζκηαο 

αγνξάο, θαζηζηψληαο ην πξντφλ ηνπ ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθφ. 

ρεηηθά κε ηε δεχηεξε επηινγή δξαζηεξηφηεηαο, ηνλ ηνπξηζκφ, είλαη γεγνλφο φηη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο άλζηδε θαη ζα ζπλερίζεη λα αλζίδεη ζηελ Διιάδα. Οη επθαηξίεο 

γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ είλαη πνιιέο. 

Σν ζηνηρείν πνπ ιείπεη είλαη ε αληαγσληζηηθφηεηα, ε πξνζαξκνζηηθφηεηα θαη ν 

ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, ψζηε λα γίλνληαη πεξηζζφηεξν 

θηιηθέο πξνο ηνπο πειάηεο απφ φια ηα ππφβαζξα θαη λα δεκνπξγνχλ κία ζεηηθή θήκε 

4

7
6

5
4 4

8

Πεδίο Δραςτθριοτιτων
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γηα ηηο ίδηεο θαη γηα ηε ρψξα, γεγνλφο πνπ είλαη εθηθηφ κέζα απφ κία θαηλνηφκν ηδέα 

πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη κέζσ κίαο επηρείξεζεο start-up. 

Δλδηαθέξνλ πανξπζηάδεη θαη ην έηνο ίδξπζεο ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε 

κειέηε. Απφ ηελ αλάιπζή καο πξνέθπςε φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο έθαλαλ ηελ 

έλαξμή ηνπο κεηά ην 2012, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα πξνηηκνχλ σο έηνο έλαξμήο ηνπο ην 

2015. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 2, ζηα ρξφληα 2010-2012 θαη ελψ ε Διιάδα 

βξίζθεηαη ελ κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηδξχζεθαλ 7 επηρεηξήζεηο start-up. ηε 

ζπλέρεηα, απφ ην 2013 κέρξη θαη ην 2016, ηε ζηηγκή πνπ ε ρψξα βξίζθεηαη αθφκε πην 

βαζηά ζηελ νηθνλνκηθή χθεζε, ηδξχζεθαλ 33 λενθπείο επηρεηξήζεηο. 

Γηάγξακκα 6.2. 

Η θαηαλνκή ησλ εηώλ ίδξπζεο ησλ start-up επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. 

 

Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε κία αλαιπηηθή εηθφλα γηα ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

start-up ζηελ Διιάδα, φιεο νη κεηαβιεηέο ηεο έξεπλαο ππνβιήζεθαλ ζηε ζηαηηζηηθή 

δνθηκαζία Pearson’s chi square, απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ 43 ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο. Ωο θαησθιηθή ηηκή ζεκαληηθφηεηαο ηέζεθε ε ηηκή p< 0.05. 

Αξρηθά, κειεηήζακε ηε ζπζρέηηζε ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ Διιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ start-up θαη ηελ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κε επαγγεικαηίεο άιισλ 

εηδηθνηήησλ, γηα ηελ θαιχηεξε θαη καθξνβηφηεξε επηβίσζή ηνπο. Η ζπζρέηηζε πνπ 

πξνέθπςε ήηαλ ζεκαληηθή (p= 0.044), φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 6.1. 

Η ζπζρέηηζε ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηόηεηαο θαη ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο κε 

άιινπο επαγγεικαηίεο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 10,514a 6 ,105 

Likelihood Ratio 12,936 6 ,044 

Linear-by-Linear Association ,031 1 ,860 

N of Valid Cases 40   

a. 11 cells (78,6%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,75. 

ηελ αλάιπζή καο πξνέθπςε φηη πνιιέο επηρεηξήζεηο start-up ρξεηάδεηαη λα 

ζπλεξγαζηνχλ κε επαγγεικαηίεο άιισλ εηδηθνηήησλ. Τπάξρνπλ αξθεηά είδε 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο απαηηνχλ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο επαγγεικαηίεο θαη απηέο 

αλήθνπλ θπξίσο ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, ηεο Γεσξγίαο, ηεο Δζηίαζεο θαη 

πνιιψλ εηαηξηψλ πνπ δελ εκπίπηνπλ ζε κία απφ ηηο κειεηνχκελεο θαηεγνξίεο. 

ην δηεπθξηληζηηθφ καο εξψηεκα γηα ηηο εηδηθφηεηεο κε ηηο νπνίεο απαηηείηαη απηή ε 

ζπλεξγαζία απφ ηηο επηρεηξήζεηο start-up, νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ έδεημαλ 

φηη ρξεηάδνληαλ εηδηθφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή, κε ηηο δεκφζηεο ζρέζεηο 

ή ην marketing θαη κε εμεηδηθεπκέλνπο επηζηεκνληθνχο θιάδνπο, φπσο νη γεσπφλνη. 

Έπεηηα, ε ίδηα κεηαβιεηή ζπζρεηίζηεθε θαη κε ην βαζκφ θαηλνηνκίαο ηεο start-up 

επηρείξεζεο. γθεθξηκέλα, παξαηεξήζεθε κία πνιχ ζεκαληηθή ζπζρέηηζε (p= 0.002) 

κεηαμχ ηνπ ηνκέα ζηνλ νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ε επηρείξεζε θαη ηνπ πςεινχ 

βαζκνχ θαηλνηνκίαο. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ σο πςειά θαηλνηφκεο 

αλήθνπλ ζηνλ θιάδν ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηεο Γεσξγίαο θπξίσο. Σα απνηειέζκαηα 

ηεο ζπζρέηηζεο θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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Πίλαθαο 6.2. 

πζρέηηζε ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ βαζκνύ 

θαηλνηνκίαο 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 24,914a 12 ,015 

Likelihood Ratio 31,062 12 ,002 

Linear-by-Linear Association ,100 1 ,752 

N of Valid Cases 40   

a. 20 cells (95,2%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is ,60. 

Σέινο, ε ίδηα κεηαβιεηή ζπζρεηίζηεθε θαη κε ην είδνο ηεο αγνξάο ζηελ νπνία 

απεπζχλεηαη (p=0.022). Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε φηη νη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα απεπζχλνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, αιιά 

απηέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ή ζθνπεχνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο ηεο Πιεξνθνξηθήο, φπνπ 4 απφ ηηο 7 επηρεηξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη παγθφζκηα θαη φιεο νη Γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο. 

Πίλαθαο 6.3. 

πζρέηηζε ηνπ πεδίνπ δξαζηεξηόηεηαο ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ είδνπο ηεο 

αγνξάο. 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 11,833a 6 ,066 

Likelihood Ratio 14,831 6 ,022 

Linear-by-Linear Association 3,186 1 ,074 

N of Valid Cases 40   

a. 13 cells (92,9%) have expected count less than 5. The minimum expected count 

is 1,35. 

ηε ζπλέρεηα βξέζεθε κία ζεηξά ζπζρεηίζεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε πνπ 

ιεηηνπξγεί ή φρη αθφκε ε start-up επηρείξεζε θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε 

βησζηκφηεηά ηεο. Αξρηθά, ε ρξνληά έλαξμεο ηεο επηρείξεζεο ζπζρεηίζηεθε άκεζα κε 

ηα ρξφληα δσήο ηεο (p = 0.000014) θαη ζπγθεθξηκέλα ζην ζηάδην ζην νπνίν 

βξίζθνληαη. Οη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ κεηαμχ ηνπ 2013 θαη ηνπ 
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2014 βξίζθνληαη ζην ζηάδην αλάπηπμεο πνπ δηαξθεί 1 κε 3 ρξφληα. Γηα ηηο ππφινηπεο 

επηρεηξήζεηο είλαη αθφκε πνιχ λσξίο γηα λα παξνπζηαζηεί επαξθψο ε βησζηκφηεηά 

ηνπο, θαζψο νη πεξηζζφηεξεο έρνπλ κφλν 1 ρξφλν δσήο. 

Η πεξίπησζε λα ιεηηνπξγεί ε επηρείξεζε ή φρη θάλεθε φηη επεξεάζηεθε απφ ηξεηο 

παξάγνληεο. Απηνί είλαη ε ηνπνζεζία (p= 0.021), ηα έηε δσήο (p=0.041) θαη ε θαιή 

πνξεία ηεο επηρείξεζεο κέρξη ζηηγκήο (p=0.021). Γηα ηελ πξψηε παξάκεηξν 

ζεκεηψζεθε φηη νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ ζπλερίδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο κέρξη 

θαη ζήκεξα βξίζθνληαη είηε ζηελ Αζήλα, είηε ζηελ επαξρία, ελψ ζηε Θεζζαινλίθε 

είλαη ηζνκνηξαζκέλα ηα πνζνζηά βησζηκφηεηαο. Αληίζηνηρα κε ηε ζπζρέηηζε ησλ 

ρξφλσλ δσήο ηεο επηρείξεζεο, νη επηρεηξήζεηο πνπ δείρλνπλ βησζηκφηεηα κέρξη 

ζηηγκήο έρνπλ 1-3 έηε ιεηηνπξγίαο, γεγνλφο πνπ δε κπνξεί λα καο επηβεβαηψζεη 

πξνβιέςεηο γηα ην κέιινλ. Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο κέρξη 

ζηηγκήο, κεγαιχηεξε βησζηκφηεηα, αθφκε θαη ζε απηφ ην πξψηκν ζηάδην θαίλνληαη λα 

έρνπλ νη επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ κία κέηξε θαη θαιή πνξεία, ρσξίο λα είλαη φκσο 

ηδαληθή. 

Γηάγξακκα 6.3. 

Η ζπζρέηηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ηνπνζεζία ιεηηνπξγίαο 

 

Η επηινγή ηνπνζεζίαο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο start-up επηρείξεζεο θάλεθε φηη 

εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ή φρη ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.01) θαη ην ειάρηζην θφζηνο 
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έλαξμεο (p=0.023).  ηελ πξψηε πεξίπησζε, φιεο νη επηρεηξήζεηο ηεο επαξρίαο 

δέρζεθαλ ρξεκαηνδφηεζε, ελψ γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο 

νη επηρεηξήζεηο πνπ έιαβαλ ρξεκαηνδφηεζε ήηαλ ηζνκνηξαζκέλεο. Δπίζεο, ζρεηηθά κε 

ην θφζηνο έλαξμεο, νη επηρεηξήζεηο ηεο επαξρίαο ρξεηάδνληαη έλα θφζηνο ζην εχξνο 

ησλ 51000-100000 €, κηαο θαη είλαη θπξίσο γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο κε πνιχ αθξηβφ 

εμνπιηζκφ, ελψ ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο, ην αξρηθφ 

θφζηνο πεξηνξίδεηαη ζε επίπεδα κηθξφηεξα ησλ 10000€ κέρξη θαη 25000 € ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. 

Γηάγξακκα 6.4. 

Η ζπζρέηηζε ηεο ηνπνζεζίαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε ηελ ύπαξμε 

ρξεκαηνδόηεζεο 
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Γηάγξακκα 6.5. 

Η ζπζρέηηζε ηεο ηνπνζεζίαο ιεηηνπξγίαο κε ην ειάρηζην θόζηνο εθθίλεζεο 

 

Γηάγξακκα 6.6. 

Η ζπζρέηηζε ηεο ηνπνζεζίαο ιεηηνπξγίαο κε ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο σο 

ζήκεξα 
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Γηάγξακκα 6.7. 

Η ζπζρέηηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηα ρξόληα ιεηηνπξγίαο 

 

 

Γηάγξακκα 6.8. 

Η ζπζρέηηζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο επηρείξεζεο κε ηε κέρξη ηώξα πνξεία ηεο. 
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Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε 

ηθαλφηεηα απαζρφιεζεο ππαιιήισλ θαη ν αξηζκφο ηνπο. χκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηά καο, νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ απηή ηε κεηαβιεηή είλαη ε χπαξμε 

ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.021) θαη ην είδνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.031). Δίλαη 

θαηαλνεηφ φηη φηαλ ην χςνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο δελ είλαη κεγάιν, νη εξγνδφηεο δε 

ζθνπεχνπλ λα επελδχζνπλ ζε κεγάιν αξηζκφ πξνζσπηθνχ. Όλησο, νη επηρεηξήζεηο 

ρσξίο ρξεκαηνδφηεζε απαζρνινχλ απφ 0 κέρξη θαη ηέζζεξηο ππαιιήινπο, ελψ απηέο 

πνπ έρνπλ ρξεκαηνδφηεζε απαζρνινχλ απφ 4 έσο θαη 10 ππαιιήινπο. Αληίζηνηρα, 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο ππαιιήινπο εμππεξεηνχλ νη επηρεηξήζεηο πνπ μεθίλεζαλ κε 

ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, αλ θαη νη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο έρνπλ εθθηλήζεη κε ίδηα 

θεθάιαηα θαη απαζρνινχλ 1 έσο 4 ππαιιήινπο. ε απηφ ην ζεκείν κπνξνχκε λα 

πξνζζέζνπκε φηη θαη ν αξηζκφο ησλ ηδξπηψλ έδεημε λα εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.026). Αλαθνξηθά, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα έρνπλ 1 κε 3 ηδξπηέο θαη νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο 

ρξεζηκνπνίεζαλ ίδηα θεθάιαηα σο κέζνδν ρξεκαηνδφηεζεο. 

 

Γηάγξακκα 6.9 

Η ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ απαζρνινύκελσλ κε ηελ ύπαξμε ρξεκαηνδόηεζεο 
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Γηάγξακκα 6.10 

Η ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ απαζρνινύκελσλ κε ηελ πεγή ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Γηάγξακκα 6.11 

Η ζπζρέηηζε ηνπ αξηζκνύ ηδξπηώλ θαη ηεο πεγήο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Όηαλ εμεηάζακε ηνπο παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειηθία ησλ ηδξπηψλ, 

δηαπηζηψζακε φηη απηή ζπλδέεηαη κε ην επίπεδν εθπαίδεπζεο (p=0.023), ηα είδε ησλ 
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επαγγεικαηηψλ κε ηα νπνία απαηηείηαη ζπλεξγαζία (p=0.049) θαη ηελ αγνξά ζηελ 

νπνία απεπζχλεηαη ην πξντφλ (p=0.038). Όπσο ήηαλ αλακελφκελν, ε ειηθία ησλ 

ηδξπηψλ είλαη κεγαιχηεξε, φηαλ νη ηδξπηέο είλαη θάηνρνη Μεηαπηπρηαθψλ θαη 

Γηδαθηνξηθψλ ηίηισλ. Απηφ ην εχξεκα παξαπέκπεη θαη ζηελ επφκελε ζπζρέηηζε, 

φπνπ νη ηδξπηέο έρνπλ σξηκάζεη θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη έλα επαγγεικαηηθφ θχθιν, 

κε απνηέιεζκα λα ζπλεξγάδνληαη επθνιφηεξα κε άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο νη ινγηζηέο, 

θαζψο θαηαλννχλ πιήξσο ην ξφιν θαη ηε ζεκαληηθφηεηα άιισλ εηδηθνηήησλ. Σέινο, 

νη ηδξπηέο κεγαιχηεξεο ειηθίαο θαη ζπλεπψο πςειφηεξεο εθπαίδεπζεο είλαη απηνί 

πνπ επηιέγνπλ λα ζηξέςνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά θαη φρη ζηελ 

εγρψξηα, θαηαλνψληαο ηελ απνδνρή ηνπ πξντφληνο ηνπο ή επηιέγνληαο λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλα ηέηνην πξντφλ, κειεηψληαο ηηο ηάζεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο. 

Πίλαθαο 6.4. 

Οη επηινγέο εγρώξηαο ή παγθόζκηαο αγνξάο, αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ ηδξπηώλ. 

Crosstab 

 MARKET Total 

Δγρψξηα Αγνξά Παγθφζκηα 

Αγνξά 

FOUNDERS_AGE 

20-25 

Count 7 2 9 

Expected Count 5,0 4,1 9,0 

% within FOUNDERS_AGE 77,8% 22,2% 100,0% 

% within MARKET 31,8% 11,1% 22,5% 

26-32 

Count 10 5 15 

Expected Count 8,3 6,8 15,0 

% within FOUNDERS_AGE 66,7% 33,3% 100,0% 

% within MARKET 45,5% 27,8% 37,5% 

32-40 

Count 5 11 16 

Expected Count 8,8 7,2 16,0 

% within FOUNDERS_AGE 31,3% 68,8% 100,0% 

% within MARKET 22,7% 61,1% 40,0% 

Total 

Count 22 18 40 

Expected Count 22,0 18,0 40,0 

% within FOUNDERS_AGE 55,0% 45,0% 100,0% 

% within MARKET 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γηάγξακκα 6.12 

Η ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ ηδξπηώλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ηνπο επηπέδνπ 

 

Γηάγξακκα 6.13 

Η ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ ηδξπηώλ θαη ηεο αλάγθεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο 

εηδηθόηεηεο 
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Γηάγξακκα 6.14 

Η ζπζρέηηζε ηεο ειηθίαο ησλ ηδξπηώλ θαη ηεο πξνηίκεζεο αγνξάο-ζηόρνπ 

 

Αληίζηνηρα ζπζρεηίζηεθε θαη ε χπαξμε ηεο απαηηνχκελεο εηδηθφηεηαο ζηελ νκάδα 

ησλ ηδξπηψλ. Ιδξπηέο κε εηδηθφηεηα πνπ ηαηξηάδεη ζην ραξαθηήξα ηεο επηρείξεζήο 

ηνπο επέιεμαλ λα δεκηνπξγήζνπλ πξντφληα πνπ ραξαθηεξίζηεθαλ απφ πςειφ βαζκφ 

θαηλνηνκίαο (p=0.045). Παξφια απηά, νη επηινγέο απηψλ ησλ ηδξπηψλ ζρεηηθά κε ηελ 

αγνξά ήηαλ ηζνκνηξαζκέλεο (p=0.023). 
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Γηάγξακκα 6.15 

Η ζπζρέηηζε ύπαξμεο ζρεηηθήο εηδηθόηεηαο ζηελ νκάδα ηδξπηώλ θαη ηνπ βαζκνύ 

θαηλνηνκίαο 

 

Πέξα απφ ηελ σξηκφηεηα ησλ ηδξπηψλ, ε αλάγθε γηα ζπλεξγαζία κε άιιεο 

εηδηθφηεηεο ζε κία start-up επηρείξεζε πξνθχπηεη θαη απφ άιιεο παξακέηξνπο. ηε 

δηθή καο έξεπλα, απηέο νη παξάκεηξνη είλαη ν βαζκφο θαηλνηνκίαο (p=0.042), ε αγνξά 

(p=0.06) θαη ην χςνο ηεο θνξνινγίαο (p=0.048). Δίλαη θαηαλνεηφ φηη φζν 

κεγαιχηεξνο ν βαζκφο θαηλνηνκίαο, ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε αλάγθε ηεο θαηαλφεζεο 

ηνπ πξντφληνο απφ ην θνηλφ θαη ηελ αγνξά. Απηή ε άπνςε απεηθνλίδεηαη θαη ζην 

δείγκα καο, φπνπ ελψ φινη νη βαζκνί θαηλνηνκίαο δήισζαλ φηη απαηηείηαη ζπλεξγαζία 

κε άιιεο εηδηθφηεηεο, απηφ θάλεθε θπξίσο ζηνπο ηδξπηέο κε κεγάιν βαζκφ 

θαηλνηνκίαο, φπνπ φινη αλεμαηξέησο ζπκθψλεζαλ κε απηήλ ηελ αλάγθε. Η ίδηα 

εηθφλα θαίλεηαη θαη ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία, φπνπ φζν πεξηζζφηεξν επηβαξπκέλε 

θαίλεηαη λα είλαη ηφζν πεξηζζφηεξνη ηδξπηέο ηνλίδνπλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε 

άιιεο εηδηθφηεηεο, πξάγκα ην νπνίν δε θαίλεηαη ζηνλ παξάγνληα ηεο αγνξάο, θαζψο 

είηε ε δξαζηεξηφηεηα βξίζθεηαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, είηε ζηελ παγθφζκηα, νη 

ζπκκεηέρνληεο είλαη ζχκθσλνη γηα ηελ αλάγθε απηή. 

Δάλ αλαξσηεζεί θάπνηνο ζρεηηθά κε ηα θίλεηξα πνπ ψζεζαλ ηνπο ηδξπηέο λα 

μεθηλήζνπλ ηε δηθή ηνπο start-up επηρείξεζε, κπνξεί θαλείο λα παξαηεξήζεη απφ ηε 

δηθή καο έξεπλα φηη ε πιεηνςεθία ησλ ηδξπηψλ εκπίπηεη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο, απηή 

ησλ απνγνεηεπκέλσλ αλζξψπσλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εξγαζία ηνπο, απηψλ πνπ 
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ζεσξνχλ φηη ε ηδέα ηνπο είλαη θαηλνηφκνο θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ πηζηεχνπλ πνιχ 

ζηελ ηδέα ηνπο, φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα 6.16. 

Γηάγξακκα 6.16 

Σα θίλεηξα ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ηελ ίδξπζε κίαο επηρείξεζεο start-up 

 

Παξφια απηά, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ελφο ηέηνηνπ νξάκαηνο απαηηείηαη θαη έλα 

επηρεηξεκαηηθφ πιάλν, κε ηε κνξθή δηθαηνινγεηηθψλ. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

δεηήζεθαλ θπξίσο είλαη έλα business plan, πξφβιεςε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

θαη πξφβιεςε βαζηθψλ εκγεζψλ. ηελ έξεπλά καο, ην είδνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

δεηήζεθαλ εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.043), ην ειάρηζην 

θφζηνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο (p=0.029), ην κέγεζνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

(p=0.013) θαη ην χςνο ηεο θνξνινγίαο (p=0.039). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ηα 

ζπλεζέζηεξα δηθαηνινγεηηθά εκπίπηνπλ ζηελ θαηεγνξία ηνπ business plan θαη 

δεηήζεθαλ είηε ε επηρείξεζε είρε ρξεκαηνδφηεζε, είηε φρη. Απηφ πνπ είλαη 

αμηνζεκείσην είλαη φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο πνπ δεηήζεθαλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά απηά βξέζεθαλ λα αληηκεησπίδνπλ κεγάιε γξαθεηνθξαηία θαη 

θνξνινγία. 

Αλάινγα απνηειέζκαηα ζπλαληήζακε θαη ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ην 

βαζκφ θαηλνηνκίαο κίαο επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο ρακεινχ βαζκνχ 
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θαηλνηνκίαο θάλεθε φηη απεπζχλνληαη ζηελ εγρψξηα αγνξά, ελψ απηέο κε κεγάιν 

βαζκφ θαηλνηνκίαο απεπζχλνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά (p=0.00024). 

Πίλαθαο 6.5 

Οη πξνηηκήζεηο ησλ ηδξπηώλ ζηελ αγνξά σο πξνο ην βαζκό θαηλνηνκίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

 

Crosstab 

 MARKET Total 

Δγρψξηα Αγνξά Παγθφζκηα 

Αγνξά 

INNOVATION 

Υακεινχ βαζκνχ 

Count 11 1 12 

Expected Count 6,6 5,4 12,0 

% within INNOVATION 91,7% 8,3% 100,0% 

% within MARKET 50,0% 5,6% 30,0% 

Μεζαίνπ βαζκνχ 

Count 6 2 8 

Expected Count 4,4 3,6 8,0 

% within INNOVATION 75,0% 25,0% 100,0% 

% within MARKET 27,3% 11,1% 20,0% 

Τςεινχ βαζκνχ 

Count 5 15 20 

Expected Count 11,0 9,0 20,0 

% within INNOVATION 25,0% 75,0% 100,0% 

% within MARKET 22,7% 83,3% 50,0% 

Total 

Count 22 18 40 

Expected Count 22,0 18,0 40,0 

% within INNOVATION 55,0% 45,0% 100,0% 

% within MARKET 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γηάγξακκα 6.17 

Η ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ θαηλνηνκίαο κε ηελ αγνξά-ζηόρν 

 

Γηάγξακκα 6.18 

Η ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ θαηλνηνκίαο κε ηελ ύπαξμε ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Δπηπιεφλ, ν βαζκφο θαηλνηνκίαο θαζνξίζηεθε θαη απφ ηελ χπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο 

(p=0.013) θαη απφ ηε γξαθεηνθξαηία (p=0.004) θαη ηε θνξνινγία (p=0.025), φπνπ 

ηδηαίηεξα γηα ηε γξαθεηνθξαηία, φζν πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο ήηαλ νη ηδέεο, ηφζν 

κεγαιχηεξε θαη ε δηαδηθαζία ίδξπζεο πνπ ρξεηάζηεθε λα ππνζηνχλ νη ηδξπηέο. 
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Γηάγξακκα 6.19 

Η ζπζρέηηζε βαζκνύ θαηλνηνκίαο θαη γξαθεηνθξαηείαο 

 

Γηάγξακκα 6.20 

Η ζπζρέηηζε ηνπ βαζκνύ θαηλνηνκίαο θαη ηνπ όγθνπ ησλ θόξσλ 

 

Σέινο, παξάγνληεο φπσο ε χπαξμε ρξεκαηνδφηεζεο εμαξηήζεθαλ απφ ην είδνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο (p=0.001) θαη ην ειάρηζην θφζηνο γηα ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζεο 

(p=0.08), φπνπ ε ρξεκαηνδφηεζε έγηλε θπξίσο κέζσ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη 

απεπζχλνληαλ ζε επηρεηξήζεηο ρακεινχ θφζηνπο θαη ην χςνο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε 
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απηφ ηεο θνξνινγίαο (p=0.02), φπνπ κεγάιε γξαθεηνθξαηία ζπλεπάγνληαλ θαη πςειή 

θνξνινγία. 

Πίλαθαο 6.6 

Η ζπζρέηηζε ηεο γξαθεηνθξαηείαο κε ηε θνξνινγία. 

 

BUREAUCRACY * TAXES Crosstabulation 

 TAXES Total 

1 2 3 4 5 

BUREAUCRACY 

2 

Count 0 1 1 0 0 2 

Expected Count ,1 ,1 ,2 ,3 1,4 2,0 

% within BUREAUCRACY 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

% within TAXES 0,0% 50,0% 25,0% 0,0% 0,0% 5,0% 

3 

Count 1 1 2 1 1 6 

Expected Count ,2 ,3 ,6 ,9 4,1 6,0 

% within BUREAUCRACY 16,7% 16,7% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 

% within TAXES 100,0% 50,0% 50,0% 16,7% 3,7% 15,0% 

4 

Count 0 0 1 4 7 12 

Expected Count ,3 ,6 1,2 1,8 8,1 12,0 

% within BUREAUCRACY 0,0% 0,0% 8,3% 33,3% 58,3% 100,0% 

% within TAXES 0,0% 0,0% 25,0% 66,7% 25,9% 30,0% 

5 

Count 0 0 0 1 19 20 

Expected Count ,5 1,0 2,0 3,0 13,5 20,0 

% within BUREAUCRACY 0,0% 0,0% 0,0% 5,0% 95,0% 100,0% 

% within TAXES 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 70,4% 50,0% 

Total 

Count 1 2 4 6 27 40 

Expected Count 1,0 2,0 4,0 6,0 27,0 40,0 

% within BUREAUCRACY 2,5% 5,0% 10,0% 15,0% 67,5% 100,0% 

% within TAXES 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Γηάγξακκα 6.21 

Η ζπζρέηηζε ύπαξμεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη πεγήο ρξεκαηνδόηεζεο 

 

Γηάγξακκα 6.22 

Η ζπζρέηηζε κεηαμύ ύπαξμεο ρξεκαηνδόηεζεο θαη ειάρηζηνπ θόζηνπο εθθίλεζεο. 

 





71 
 

 

Κεθάιαην 7. πκπεξάζκαηα 

 

Η επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δηάθνξα είδε αλάινγα κε ην ζθνπφ ηεο 

θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζηνρεχεη λα αληιήζεη αμία απφ ηελ αγνξά. Μία ζχγρξνλε κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο. Η κνξθή απηή 

ηνλίδεη ηελ θαηλνηνκία γηα λα δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο 

θαη ηελ απηναπαζρφιεζε. Η παξάκεηξνο πνπ δηαρσξίδεη ηηο δχν απηέο κνξθέο αθνξά 

ζην θφζηνο επθαηξίαο, φπνπ ην θφζηνο κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνηθίιιεη απφ 

άηνκν ζε άηνκν αλάινγα κε ηηο ελαιιαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ 

έρεη ν θαζέλαο. 

ε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη πςειήο αλεξγίαο, ή ζε ζρεηηθά αζζελείο 

νηθνλνκηθά ρψξεο, νη πνιίηεο αλαθαιχπηνπλ επηρεηξεκαηηθέο «επθαηξίεο» ρακειήο 

αληαπφδνζεο ηηο νπνίεο αμηνπνηνχλ δηφηη ην θφζηνο ησλ επθαηξηψλ απηψλ είλαη 

ειάρηζην. Απηφ ην θαηλφκελν είλαη εμίζνπ εκθαλέο ζηελ Διιάδα, φπνπ ελ κέζσ 

θξίζεο, ε λενθπήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ή ε επρηεηξεκαηηθφηεηα θαηλνηνκίαο αλζίδεη, 

ηδηαίηεξα φζν πεξηζζφηεξν βπζηδφκαζηε ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Η θαηλνηνκία είλαη έλλνηα πνπ αθνξά ζηνπο λένπο ζπλδπαζκνχο (new combinations) 

φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Schumpeter. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Schumpeter 

(1934) νξίδεη ηελ θαηλνηνκία σο “λένο ζπλδπαζκφο λέαο ή ππάξρνπζαο γλψζεο, 

πφξσλ, εμνπιηζκνχ θ.ιπ.” κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ εκπνξηθή ηνπ αμηνπνίεζε. 

Οπνηαδήπνηε θαηλνηνκία είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ αβεβαηφηεηα θαη ην ξίζθν γηα ην 

λέν πξντφλ. Ο βαζηθφο ιφγνο γηα ηελ πηνζέηεζε θαηλνηνκίαο απφ ηηο επηρεηξήζεηο 

είλαη ε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. Η αλάγθε απηή είλαη αθφκε 

κεγαιχηεξε γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο επηζπκνχλ λα εηζέιζνπλ θαη λα 

απνθηήζνπλ κεξίδην ζε κηα αγνξά. 

Οη εηαηξίεο startup είλαη κία κνξθή επηρεηξήζεσλ πνπ ηα ηειεπηαία 15 ρξφληα έρνπλ 

γίλεη πνιχ γλσζηέο, κε ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηνπο 

ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά απμάλεηαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Οη επηρεηξήζεηο start 

up είλαη λενζχζηαηεο θαη ραξαθηεξίδνληαη σο λενθπείο επηρεηξήζεηο, αιιά απηφ δε 
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ζεκαίλεη πσο νπνηαδήπνηε λενζχζηαηε επηρείξεζε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο 

start up. 

Ωο λενθπήο επηρείξεζε ραξαθηεξίδεηαη ε επηρείξεζε ε νπνία δεκηνπξγείηαη θαη 

αλαπηχζζεηαη βεάζεη ελφο θιηκαθνχκελνπ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ. Οη επηρεηξήζεηο 

startup πξνσζνχλ κία λέα ππεξεζία, κία ηδέα ή κία εθεχξεζε θαη επηδηψθνπλ ηελ 

ηαρεία θαη επξέηα επίδξαζε ζηελ αγνξά. Οη εηαηξίεο startup πξνζθέξνπλ κηα λέα ηδέα, 

κνλαδηθή, απεπζχλνληαη ζε έλα επξχ θάζκα επελδπηψλ, κε εγγχεζε ηελ ηαρεία 

αλάπηπμε θαη πξνσζνχλ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπο, αλακέλνληαο κηα γξήγνξε 

απφδνζε ηεο επέλδπζε (Dewey, 2014). 

Οη επηρεηξήζεηο start up έρνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά θαη ην ζεκαληηθφηεξν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ν ξπζκφο αλάπηπμήο ηνπο. Απηέο νη εηαηξίεο ηδξχνληαη θαη 

πξννξίδνληαη γηα ηαρχηαηε αλάπηπμε, ζε ζχγθξηζε κε ηηο απιέο λενζχζηαηεο εηαηξίεο. 

Γηα λα κπνξέζεη κία εηαηξία λα ραξαθηεξηζηεί σο startup ζα πξέπεη λα έρεη κεγάιν 

ξπζκφ αλάπηπμεο. 

Ο φξνο startup έρεη εμειηρζεί επίζεο ζε έλα είδνο πεξηβάιινληνο εξγαζίαο πνπ 

νξίδεηαη απφ έληνλε αίζζεζε ηεο δπλακηθήο, κε εθηεηακέλεο δπλαηφηεηεο θαζψο θαη 

κηα δηαθνξεηηθή λννηξνπία, πνπ επηδηψθεη ηελ αληξνπή ζε κηα θαζηεξσκέλε αγνξά 

(Dewy, 2014). 

Έρεη θαιιηεξγεζεί κηα γεληθφηεξε θνπιηνχξα ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ νπνία 

ζηξέθνληαη αθφκε θαη νη κεγαιχηεξνη επηρεηξεκαηίεο δηεζλψο, θαηαλνψληαο ηηο αμίεο 

πνπ ππεξεηεί ε επέλδπζε ζηελ θαηλνηνκία. 

Η πξαγκαηηθή πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο κίαο ηδέαο κπνξεί επθνιφηεξα λα ζπκβεί 

κέζα απφ κία εηαηξία startup, δηφηη κέζα απφ ηελ ηαρχηαηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο 

απηψλ ησλ εηαηξηψλ κπνξνχλ λα αλααιπθζνχλ πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο ηδέεο γηα ηελ 

επηρείξεζεο θαη λα δηακνξθσζνχλ ή λα εμειηρζνχλ γξήγνξα, εμαηηίαο ηεο παξνπζίαο 

ηεο αλαπηπμηαθήο πίεζεο. απνηηκψληαη πςειφηεξα απφ φηη ζα αμηνινγνχληαλ απφ έλα 

ζπλεζηζκέλν επελδπηή.  Οη λέεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πςειά πνζνζηά απνηπρίαο, αιιά 

φζεο απφ απηέο επηβηψλνπλ, εκθαλίδνπλ πςειφηεξν κέζν ξπζκφ αλάπηπμεο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο παιαηφηεξεο επηρεηξήζεηο (Ouimet and Zarutskie, 2014). 

Οη επηηπρεκέλεο λενθπείο επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε δπλαηνηεηα 

επέθηαζεο ζε ζρέζε κε κηα ηππηθή επηρείξεζε, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα απμεζνχλ 
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ηαγδαία κε κηθξή δαπάλε ηνπ θεθαιαίνπ θαη πεξηνξηζκέλεο αλάγθεο ζε εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη εγθαηαζηάζεηο. Πηζαλνί επελδπηέο έιθνληαη απφ ην ρακειφ θφζηνο 

εθθίλεζεο, ηνλ πςειφ θίλδπλν, ηηο πςειέο απνδφζεηο θαη ηηο πξννπηηθέο κεγέλζπζεο. 

Η Διιάδα απηή ηε ζηηγκή βξίζθεηαη κέζα ζηελ θαξδηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ε 

νπνία έρεη επεξεάζεη φιε ηελ Δπξψπε. αλ νηθνλνκία θαη θιάδνο επελδχζεσλ, ε 

Διιάδα απνηειεί κία ρψξα ζπληεξεηηθή, ε νπνία δχζθνια ζα πάξεη ην ξίζθν γηα ηε 

δεκηνπξγία λενθπψλ επηρεηξήζεσλ, ε νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηεξάζηην θίλδπλν 

απνηπρίαο. Δπηπιένλ, είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί ε θαηάιιειε ρξεκαηνδφηεζε, ε 

νπνία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο αλέξρεηαη ζε εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ δελ 

παξαρσξνχληαη εχθνια. Αληίζεηα, ε πξνηίκεζε ησλ ρξεκαηνδνηψλ ηεο Διιάδαο 

ζηξέθεηαη θπξίσο ζηηο κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ζε ηδέεο πνπ είλαη αζθαιέζηεξεο, 

αθφκε θη αλ δελ απνθέξνπλ κεγάια θέξδε. Μέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα, ν φξνο startup 

δελ ήηαλ γλσζηφο ζηε ρψξα, ζπλεπψο νη ηξαπεδηθνί θαη νη εμσηεξηθνί επελδπηέο δελ 

ήηαλ ελεκεξσκέλνη γηα ηε δπλαηφηεηα κίαο ηέηνηαο ρξεκαηνδφηεζεο ή αθφκε θη αλ 

ήηαλ, παξακέλνπλ δηζηαθηηθνί πξνο κία ηέηνηα επέλδπζε. Οη ηξάπεδεο ηεο Διιάδαο 

έρνπλ μεθηλήζεη ηα πξψηα πξνγξάκκαηα γηα επηρεηξήζεηο startup, αιιά ζα πεξάζεη 

αξθεηφο θαηξφο πξηλ επεθηαζνχλ πεξαηηέξσ. 

ηελ παξνχζα έξεπλα ζειήζακε λα εμεηάζνπκε ην πεξηβάιινλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

start-up ζηελ Διιάδα θαη λα αληρλεχζνπκε παξάγνληεο απφ ηνπο νπνίνπο 

επεξεάδνληαη ζε επίπεδν βησζηκφηεηαο. 

Γη’απηφ ην ιφγν δεκηνπξγήζακε έλα εθηελέο εξσηεκαηνιφγην πνπ απαληήζεθε απφ 

ηδξπηέο επηρεηξήζεσλ start-up θαη νη απαληήζεηο ηνπο ζπιιέρζεθαλ, επεμεξγάζηεθαλ 

θαη αλαιχζεθαλ κε ην ζηαηηζηηθφ ινγηζκηθφ IBM SPSS έθδνζεο 22. Η ζηαηηζηηθή 

δνθηκαζία πνπ πξνηηκήζεθε είλαη ε Pearson’s chi square γηα θαηεγνξηνπνηεκέλεο 

κεηαβιεηέο. 

Η αλάιπζή καο απέθεξε πνιιέο ζπζρεηίζεηο. Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε 

ελφηεηα, νη επηρεηξήζεηο start-up επδνθηκνχλ ηδηαίηεξα ζε πεξηφδνπο θξίζεο θαη ε 

Διιάδα βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηελ θαξδηά ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. χκθσλα κε 

ηελ αλάιπζή καο, νη πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο start-up πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

ηδξχζεθαλ απφ ην 2013 θαη έπεηηα, κε ηηο πεξηζζφηεξεο λα ηδξχνληαη ην 2015. Καζψο 

ν ραξαθηήξαο κίαο θαηλνηφκνπ επηρείξεζεο είλαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο, έηζη θαη νη 

εγρψξηεο start-up επηρεηξήζεηο αλαδεηνχλ ιχζεηο πνπ, κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο 
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θαη ηα πξντφληα ηνπο έρνπλ σο ζηφρν λα θαιπηεξέςνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ηδηαίηεξα ηεο ρψξαο. Έλα θαιφ παξάδεηγκα απνηεινχλ νη επηρεηξήζεηο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε γεσξγία. Πιένλ ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη λα κεγαιψζεη θαη λα 

ηππνπνηεζεί ε θαιιηέξγεηα επηινγήο, νη νπνίνη είλαη θηιηθνί ζην πεξηβάιινλ θαη έρνπλ 

κηθξφηεξν θφζηνο. Δπηπιεφλ, ε παγθφζκηα αγνξά είλαη αλνηρηή ζε λέα αγξνηηθά 

πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ρψξεο, φπσο ε Διιάδα, ιφγσ ηεο πςειήο ηνπο 

πνηφηεηαο. Όλησο, 4 απφ ηηο 39 επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, 

εμεηδηθεχνληαη ζηε γεσξγία θαη εδξάδνπλ φιεο ζηελ Δπαξρία. Δθφζνλ ππάξρνπλ 

νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηνδνηηθά θίλεηξα γη’ απηέο ηηο επηρεηξήζεηο, ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηνκέαο κπνξεί λα αλζίζεη ζηε ρψξα καο. Παξφια απηά, ε γεσξγία, σο ηνκέαο δελ 

είλαη πξψηε ζηελ πξνηίκεζε ησλ ηδξπηψλ, θαζψο θπξηαξρεί ν θιάδνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο, ν νπνίνο θέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα θαη ν θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ, ν 

νπνίνο απνηειεί παξαδνζηαθφ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν ηεο ρψξαο καο, κηαο θαη 

αλέθαζελ ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζην εηζφδεκα ηεο ρψξαο. Ο θιάδνο ηεο 

πιεξνθνξηθήο είλαη ν θιάδνο πνπ απηή ηε ζηηγκή έρεη ηε κεγαιχηεξε δήηεζε ζε 

παγθφζκην επίπεδν θαη απνηειεί κία θαιή επηρεηξεκαηηθή επηινγή απφ θάπνηνλ πνπ 

έρεη κία θαηλνηφκν ηδέα, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ θιάδν. Οη ηδξπηέο ηεο έξεπλάο καο 

πξνηίκεζαλ λα δηαζέζνπλ ην πξντφλ ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κηαο θαη ε αγνξά 

ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ήδε παγθνζκηνπνηεκέλε.  Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη νη ηδξπηέο απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη θάηνρνη αλψηεξσλ ηίηισλ 

ζπνπδψλ, δειαδή Μεηαπηπρηαθψλ θαη Γηδαθηνξηθψλ ηίηισλ. Οη ηδέεο απηψλ ησλ 

ηδξπηψλ ζεσξήζεθαλ σο επηρεηξήζεηο πςεινχ βαζκνχ θαηλνηνκίαο, γεγνλφο πνπ δελ 

είλαη παξάμελν, δηφηη νη άλζξσπνη αλψηεξνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ είλαη πηζαλφηεξν 

λα γλσξίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θηλείηαη ε αγνξά, ηα πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίδεη ην θνηλφ, ηη ηνπ ιείπεη θαη ηη απνδεηά ή ηη δπζθνιίεο θαιείηαη λα ιχζεη 

ν θιάδνο ηνπο ζε παγθφζκην επίπεδν, δεκηνπξγψληαο ην θαηάιιειν πξντφλ, χζηεξα 

απφ εθηελή κειέηε θαη έξεπλα. Δπηπιένλ, αλαγλσξίδνπλ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο κε 

άιιεο εηδηθφηεηεο, φπσο ινγηζηέο, εηδηθνί ζην marketing θαη ζηε δηαθήκηζε θαη 

λνκηθνί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα παξνπζηάδεηαη ην παξαγφκελν πξντφλ σο θάηη 

απαξαίηεην, πξνζειθχνληαο πεξηζζφηεξνπο θαηαλαισηέο. Δπηπιένλ, ζέκαηα φπσο ηα 

ινγηζηηθά, ζεσξνχλ φηη είλαη θαιχηεξν λα ηα ρεηξίδεηαη θάπνηνο κε ηελ αλάινγε 

εθμεηδίθεπζε, ζπκβάιινληαο ζηε δεκηνπξγία επηπιένλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 
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Αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ θαη απφ ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Παξφιν 

πνπ ν ηνπξηζκφο είλαη κία βηνκεραλία πνπ ζηεξίδεη δπλακηθά ηελ Διιεληθή νηθνλνκία 

επί ζεηξά εηψλ, είρε θηάζεη ζην ζεκείν πνπ παξάγνληαλ θαη θαηαλαιψλνληαλ καδηθά, 

ρσξίο λα πξνζθέξεη θάπνηα επηπιένλ πνηφηεηα ή ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Οη θαηλνηφκεο 

ηδέεο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηνπο ηνλ ηνπξηζκφ, κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ Διιεληθή νηθνλνκία θαη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο, κεηαηξέπνληαο ηνπο 

ηνπξίζηεο, απφ επηζθέπηεο ηεο κίαο θνξάο, ζε επαλαιακβαλφκελνπο επηζθέπηεο. Ο 

ηνπξηζκφο κπνξεί λα αλαπηπρζεί θαη ζε άιιεο δηαζηάζεηο, πξνζειθχνληαο απηνχο πνπ 

αλαδεηνχλ ην παξαδνζηαθφ θαη ην μεραζκέλν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επεθηείλεηαη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο θαη απφ επνρηαθφο γίλεηαη ζπλερφκελνο, κε απνηέιεζκα λα 

εηζπξάηεηαη έλα ζπλερφκελν εζληθφ εηζφδεκα θαη λα δηαηεξνχληαη ζέζεηο εξγαζίαο 

θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. 

Έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε πξνέιεπζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ. Αξρηθά, ζα πξέπεη λα δηπεθξηληζηεί φηη 

ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ γίλεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ίδηα θεθάιαηα 

θαη θαηά ην δεχηεξν ήκηζπ κέζα απφ ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκνχο ή κέζσ ηξαπεδηθψλ 

δαλείσλ. Απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, κφλν κία θαηάθεξε λα 

πξνζειθχζεη επελδπηή.  Απηφ ζεκαίλεη φηη ε πνιηηεία δε ζηεξίδεη ηηο θαηλνηφκεο ηδέεο 

θαη ηνπο ελζαξθσηέο ηνπο φζν ζα έπξεπε. Απελαληίαο, νη ηδξπηέο είλαη αλαγθαζκέλνη 

λα δνπιεχνπλ παξάιιεια, γηα λα κπνξνχλ λα θάλνπλ νηθνλνκία, ψζηε λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ ηδέα ηνπο, αληιψληαο ζπρλά απφ ην νηθνγελεηαθφ 

απνζεκαηηθφ, επηβαξχλνληαο νηθνλνκηθά ην άκεζν νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, γηα 

κία ακθίβνιεο βησζηκφηεηαο ηδέα. 

Έπεηηα, ζε ζρέζε κε ηελ ηνπνζεζία ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, ε 

έξεπλά καο έδεημε φηη νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ επαξρία έρνπλ 

κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ζε ζρέζε κε επηρεηξήζεηο πνπ 

εδξάδνληαη ζηελ Αζήλα ή ηε Θεζζαινλίθε, ηηο δχν κεγαιχηεξεο πφιεηο. Απηφ ην 

εχξεκα κπνξεί λα εμεγεζεί κε ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν θαηακεξίδνληαη 

ηα πνζνζηά πξνο ρξεκαηνδφηεζε ησλ δηαγσληζκψλ επηηξέπνπλ κεγαιχηεξα 

πεξηζψξηα επηηπρίαο ζε ππνςήθηνπο απφ ηελ επαξρία, θαζψο κπνξεί λα είλαη 

ιηγφηεξνη ζε αξηζκφ, ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν κεγάιεο πφιεηο. 
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Σέινο, νθείινπκε λα ζρνιηάζνπκε ηα επξήκαηά καο ζε ζρέζε κε ηε γξαθεηνθξαηεία 

θαη ηε θνξνινγία. Η έξεπλά καο έδεημε φηη φζν πεξηζζφηεξν θαηλνηφκνο είλαη κία 

επηρείξεζε, ηφζν κεγαιχηεξε επίβιεςε έρεη απφ ην θξάηνο, κέζσ ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ηεο βαξηάο θνξνινγίαο. Απηφ ζεκαίλεη πψο απφ ηε κία ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξέπεη λα θαηαζέζεη νθείινπλ λα είλαη πνιιά, αιιά θαη επηθπξσκέλα ή 

εμαζθαιηζκέλα γηα ηε ζηγνπξηά ηεο επηρείξεζεο απφ πνιιέο πεγέο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ φηη ε απνηπρία ηεο επηρείξεζεο ζα 

ειαρηζηνπνηεζεί. Όζσλ αθνξά ηε θνξνινγία, κηαο θαη νη θαηλνηφκεο ηδέεο 

ραξαθηεξίδνληαη θαη απφ κεγάιν ξίζθν, άξα θαη κεγάιν θέξδνο, ν θξαηηθφο 

κεραληζκφο ίζσο θαη λα ζθνπεχεη λα αδξάμεη κεγαιχηεξν πνζνζηφ θξαηηθνχ 

εηζνδήκαηνο κέζα απφ ηε θνξνινγία ή αθφκε θαη λα εμαζθαιίζεη φηη φιεο νη 

ζπλαιιαγέο θαη ε δηάζεζε ηνπ πξντφληνο γίλεηαη κε ηξφπν λφκηκν. 

πλνιηθά, ηε ζηηγκή πνπ λενθπείο επηρεηξήζεηο αλζίδνπλ ζηελ Διιάδα, ελ κέζσ ηεο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ κία επηπιένλ βνήζεηα απφ ην θξάηνο ή 

απφ ηηο ηξάπεδεο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ σο επελδπηέο. Παξέρνληαο απηήλ ηελ 

νηθνλνκηθή ζηήξημε ζε θαηλνηφκεο ηδέεο, αλνίγεηαη ν δξφκνο πξνο ηελ πξαγκαηηθή 

αλάπηπμε. Δθηφο απφ ην εζληθφ εηζφδεκα, ην νπνίν εληζρχεηαη, ε αγνξά απνθηά 

κεγαιχηεξε δχλακε, δεκνηπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ε Διιάδα ζαλ ρψξα 

γίεληαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 
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Παξάξηεκα 

 

Μελζτθ Startup επιχειριςεων ςτθν 

Ελλάδα 

Θ παροφςα ζρευνα πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο εκπόνθςθσ διπλωματικισ  

εργαςίασ και ζχει ςκοπό τθ μελζτθ των χαρακτθριςτικϊν των Start Up επιχειριςεων 

ςτθν Ελλάδα. Σασ παρακαλϊ πολφ να ςυμπλθρϊςετε αυτό το ανϊνυμο 

ερωτθματολόγιο και όταν το ολοκλθρϊςετε, πατιςτε (Υποβολι).  

Θ βοθκειά ςασ είναι πολφτιμθ! 
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Ενότθτα 1 

τοιχεία επιχείρθςθσ 

1. Επωνυμία Επιχείρθςθσ (προαιρετικό) 

 

2. Αντικείμενο Δραςτθριότθτασ  (υποχρεωτικό) 

 

 

3. Ζτοσ Ίδρυςθσ (υποχρεωτικό) 
Σε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ τελικά δεν ιδρφκθκε ςυμπλθρϊςτε τθν θμ\νία 

υποβολιστθσ ιδζασ ςασ 

 

4. υνεχίηει θ επιχείρθςθ τθ λειτουργία τθσ; (υποχρεωτικό) 

ΝΑΙ    ΟΧΙ    Παρζμεινε ςτο ςτάδιο τθσ "Ιδζασ" 

 

5. Που βρίςκεται/βριςκόταν θ ζδρα τθσ επιχείρθςισ ςασ; 

(προαιρετικό) 

Ακινα 

Θεςςαλονίκθ 

Επαρχία 

Εξωτερικό 

 

6. υνολικά χρόνια λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ (υποχρεωτικό) 

0     1-3   >3 

 

7. Αρικμόσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων τθσ επιχείρθςθσ (πλθν των 

ιδρυτϊν)  (υποχρεωτικό) 

0      1-4   5-10   >10 

 

 

Ενότθτα 2 

τοιχεία Ιδρυτϊν 

8. Αρικμόσ ιδρυτϊν (υποχρεωτικό) 

1-3    3-5   >5 

 

9. Μζςθ θλικία ιδρυτϊν (υποχρεωτικό) 

0-25   26-31  32-40   >40 
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10.  Επίπεδο εκπαίδευςθσ ιδρυτϊν (υποχρεωτικό) 

Πρωτοβάκμια  Δευτεροβάκμια  Τριτοβάκμια  Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ  Διδακτορικό 

 

11. Τπιρχε/υπάρχει ςτθν ομάδα ιδρυτϊν ειδικότθτα ςφμφωνθ με 

το αντικείμενο δραςτθριότθτασ τθσ επιχείρθςθσ; (υποχρεωτικό) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

12. Τπιρχε/υπάρχει ανάγκθ ςυνεργαςίασ με ειδικότθτεσ 

διαφορετικζσ από αυτζσ τθσ ομάδασ ιδρυτϊν; 
ΝΑΙ ΟΧΙ  

 

13. Εαν ναι, με ποιά; (προαιρετικό) 

..................................................................... 

 

14. Τπιρξε προχπθρεςία  ανάμεςα ςτουσ ιδρυτζσ με ςυναφι 

δραςτθριότθτα με αυτι τθσ επιχείρθςθσ ; (υποχρεωτικό) 

0-1 2-3  3-5  >5 

 

15.  Παράλλθλα με τθν επιχείρθςθ είχατε/ζχετε άλλθ εργαςία ωσ 

κφρια; (προαιρετικό) 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

16.  Ποιοσ ιταν ο ςκοπόσ ίδρυςθσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ;  (υποχρεωτικό) 

*Μακροχρόνια ανεργία  *Δεν ιμουν ικανοποιθμζνοσ με τθν εργαςία μου * Θεωρϊ 

τθν ιδζα μου αρκετά καινοτόμα  *Πιςτεφω πολφ ςτθν ιδζα μου  *Αφξθςθ του 

ειςοδιματόσ μου * Άλλο 

 

17.  Ήταν/είναι θ πρϊτθ απόπειρα ςφςταςθσ επιχείρθςθσ θ 

ςυγκεκριμζνθ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ 

 

18.  Πριν τθ ςφςταςθ τθσ επιχείρθςθσ καταρτίςατε κάτι από τα 

παρακάτω; (υποχρεωτικό) 

*Business Plan *Πρόβλεψθ χρθματοοικονομικϊν μεγεκϊν *Πρόβλεψθ βαςικϊν 

μεγεκϊν  

* Άλλο 
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Ενότθτα 3 

Χρθματοδότθςθ/Πορεία επιχείρθςθσ 

19.  Η καινοτομία των προϊόντων/υπθρεςιϊν τθσ επιχείρθςισ ςασ 

χαρακτθρίηεται ωσ: (υποχρεωτικό) 

*Υψθλοφ βακμοφ *Μεςαίου βακμοφ *Χαμθλοφ βακμοφ 

 

20.  Σο προϊόν/υπθρεςία ςασ απευκφνεται ςτθν: (υποχρεωτικό) 

Εγχϊρια Αγορά  Παγκόςμια Αγορά 

 

21.  Ζχετε λάβει χρθματοδότθςθ για τθν επιχείρθςι ςασ; (υποχρεωτικό) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ  

 

22.  Η χρθματοδότθςθ για το ξεκίνθμα τθσ επιχείρθςισ ςασ ζγινε 

από: (υποχρεωτικό) 

*Κδια κεφάλαια  *Πρόγραμμα ΕΣΠΑ  *Συμμετοχι ςε διαγωνιςμό 

επιχειρθματικότθτασ *Τραπεηικό δανειςμό  *Άλλο 

 

23.  Ποιο ιταν το ελάχιςτο επίπεδο κεφαλαίων που 

χρειαςτικατε/χρειάηεςτε για τθ ςφςταςθ/ζναρξθ τθσ 

επιχείρθςθσ:  (υποχρεωτικό) 

<10.000€  10.000€-25.000€  51.000€-100.000€  >100.000€ 

 

24.  Για τισ ςυναλλαγζσ τθσ επιχείρθςθσ ςασ 

χρθςιμοποιείτε/χρθςιμοποιοφςατε ςυςτιματα διαδικτυακϊν 

θλεκτρονικϊν ςυναλλαγϊν; (υποχρεωτικό) 

ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

25.  Πωσ κα χαρακτθρίηατε τθν πορεία τθσ επιχείρθςισ ςασ εϊσ 

τϊρα; (υποχρεωτικό) 

Πολφ κακι   1     2 3 4 5    Πολφ καλι 

 

 

26.  Αν θ πορεία τθσ επιχείρθςθσ ςασ δεν ιταν ικανοποιθτικι μζχρι 

τϊρα, ποιά πιςτεφετε πωσ ιταν θ αιτία; (υποχρεωτικό) 

*Ζλλειψθ καινοτομίασ *Ωριμότθτα ιδζασ *Ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ *Ζλλειψθ 

πνεφματοσ ςυνεργαςίασ  *Γραφειοκρατία *Μθ αποδοχι του προϊόντοσ/υπθρεςίασ 

από τουσ καταναλωτζσ *Ελλειπισ ζρευνα αγοράσ *Ζλλειψθ εμπειρίασ *Αςτάκεια 

ςτθ πολιτικι ηωι τθσ χϊρασ *Οικονομικι κρίςθ *Άλλο 

 



81 
 

27. Πόςο ςασ δυςκόλεψε θ γραφειοκρατία ςτθ διαδικαςία ίδρυςθσ 

και λειτουργίασ τθσ επιχείρθςισ ςασ (υποχρεωτικό) 
Κακόλου   1     2 3 4 5    Πολφ  

 

28.  Πόςο επιβαρφνει τθν επιχείρθςθ ςασ το φψοσ των 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν; (υποχρεωτικό) 

Λίγο   1     2 3 4 5    Πολφ 

 

29.  Εάν θ επιχείρθςι ςασ δε βρίςκεται πλζον ςε λειτουργία, 

ςκοπεφετε να κάνεται κάποια νζα επιχειρθματικι απόπειρα ςτο 

μζλλον; 
ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

30.  Εάν ναι, τι διαφορετικό κα κάνατε αυτι τθ φορά; 
................................................................................................................. 

 

 

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ ΠΟΛΤ ΓΙΑ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Α
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