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Πεξίιεςε 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί λννηξνπία αιιά θαη πνιπδηάζηαηε έλλνηα ε νπνία 

εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα επίπεδα αιιά θαη ζε είδνο νξγάλσζεο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ελφο 

αλζξψπνπ ή κηαο νκάδαο λα αλαγλσξίδεη θαη λα εθκεηαιιεχεηαη δηάθνξεο επθαηξίεο 

πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη νηθνλνκηθφ φθεινο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή 

πξνζηηζέκελεο αμίαο.  

Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά ηα άηνκα, ηηο επηινγέο θαη ηηο ελέξγεηεο 

ζηηο νπνίεο πξνβαίλνπλ θαηά ηελ εθθίλεζε, ηελ εμαγνξά ή ηε ιεηηνπξγία κηαο 

επηρείξεζεο ή ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ. ήκεξα, γηα 

ηελ επηηπρή πινπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο ηδέαο απαηηείηαη ε ηθαλφηεηα 

ζπλδπαζκνχ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο κε ηελ ελάξεηε δηαρείξηζε 

θαη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ηεο επηρείξεζεο ζηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο ζε 

δηάθνξνπο ηνκείο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα λα 

απνθηήζεη ε ζχγρξνλε νηθνλνκία ηηο γλψζεηο γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ζπκβάιινληαο παξάιιεια ζηελ πξνζσπηθή 

αλάπηπμε θαη εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε 

πνιπάξηζκσλ θαηλνκέλσλ θνηλσληθήο παζνγέλεηαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ησλ ελλνηψλ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φζνλ αθνξά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο θαη ε θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ πνπ 

ηζρχνπλ ζηελ θάζε ρψξα. Δπίζεο, πεξηιακβάλεηαη ε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο φια απηά ηα ρξφληα, αλαθέξνληαη νη ζρεηηθέο 



ii 

 

ζεσξίεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηεο Υξεκαηνδφηεζεο θαζψο θαη πνηα είλαη ηα κέξε 

πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ. Σέινο πξαγκαηνπνηείηαη νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα ηηο ππφ 

κειέηε κεηαβιεηέο γηα ηηο 30 ρψξεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα 40 πνπ γίλεηαη ε κειέηε. 
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EMPIRICAL FACTORS RELATED TO THE 

DEVELOPMEΝT OF ENTREPRENEURSHIP IN SELECTED 

COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION 

AN ECONOMICAL ANALYSIS FOR THE YEARS 

1972 -2011 
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Abstract 

Entrepreneurship is a mindset that occurs at different levels. Entrepreneurship is 

linked to the operation of a business and refers to the ability of a person or group to 

recognize and exploit different opportunities in order to achieve economic gain or any 

other form of added value. 

The concept of entrepreneurship refers to individuals, their choices and their 

actions they take when starting, buying or running a business or participating in 

decision-making processes. Nowadays, for the successful implementation of a 

business idea, the ability to combine creativity and innovation with the rigorous 

management and ability to adapt the business to current developments in a number of 

areas is a requirement. The entrepreneurship is a key factor for the modern economy 

in order to obtain the knowledge for economic growth and the creation of new jobs, 

while contributing to the personal development and the effective coping with 

numerous phenomena of social pathogenesis. 

The aim of this thesis is the study of the concepts of Finance and Development 

regarding entrepreneurship in the European Union as well as understanding of the 

different conditions prevailing in each country. This thesis includes the analysis 

related to the Literature Review of business funding over the years, all the relevant 

theories of Entrepreneurship and Finance, which are those sections that characterize 

them and finally the ecomomical analysis for the under study variables for 30 

countries and 40 years period. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
 

ΔΗΑΓΧΓΗΚΔ ΔΝΝΟΗΔ 

1.1. Δηζαγσγή 

ηα κέζα ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα, νη νηθνλνκνιφγνη πξνέβιεπαλ ηελ επηθξάηεζε 

ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ.  Σν κέγεζνο απνηεινχζε ζεκαληηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε μέλεο αγνξέο, ηελ επίηεπμε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

αιιά θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ.  λησο απφ ην 1960 

κε 1970 θαη κεηά νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο θπξηαξρνχζαλ ζηελ νηθνλνκία.  Λίγν 

αξγφηεξα ε ηάζε άξρηζε λα δηαθνξνπνηείηαη.  Απφ ην 1980 θαη έσο ην 1998 άξρηζε λα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ρψξεο ΟΟΑ απφ 29 ζε 45 

εθαηνκκχξηα.
1
 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο φξνο ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα.  Ο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη γηαηί ε αλάπηπμε ηφζν ελφο 

επηρεηξεκαηία φζν θαη κίαο ρψξαο εμαξηψληαη κεηαμχ άιισλ θαη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.   Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη έληνλν κείδσλ ελδηαθέξνλ 

ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο 

θπβέξλεζεο ηεο θάζε ρψξαο. Μέζα απφ απηή δίλεηαη ε δπλαηφηεηα φρη κφλν λα 

δεκηνπξγεζεί κία επηρείξεζε αιιά θαη λα εμειηρζεί ην νπνίν ζπλεπάγεηαη φηη 

ζπκβάιεη ζηνλ εζληθφ πινχην ηεο ρψξαο, ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ηερλνινγίαο ηεο 

αιιά θαη ζηελ αλάπηπμε λέσλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο.  πλεπψο απνηειεί έλα 

πνιπδηάζηαην θαηλφκελν κε εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηηο ζεκεξηλέο θνηλσλίεο.    

Δπηπιένλ κεγάιν ελδηαθέξνλ θαίλεηαη λα ππάξρεη θαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο θάζε 

νηθνλνκίαο. 

χκθσλα, δε, κε κηα πην ζχγρξνλε αληίιεςε, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη 

λννηξνπία θαη ηξφπνο δσήο.  Απνηειεί ην έλαπζκα πνπ σζεί ηα άηνκα λα 

δηαθνξνπνηεζνχλ, λα θαηλνηνκήζνπλ θαη λα εμειηρζνχλ ζε πξνζσπηθφ επίπεδν.  Πην 

ζπγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηνπνίεζε θαη ηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη έλα 

άηνκν, κεκνλσκέλα ή ζην πιαίζην ελφο νξγαληζκνχ, λα αλαγλσξίδεη ηηο επθαηξίεο θαη 

λα ηηο εθκεηαιιεχεηαη πξνθεηκέλνπ λα επηηχρεη πξνζηηζέκελε αμία ή λα έρεη 

νηθνλνκηθφ φθεινο. 

                                                 
1
 David B. Audretsch et al. 2002, “entrepreneurship: determinants and policy in a European US 

comparison”  



2 

 

Έλα θαηλνχξγην επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα απνηειεί ην πξψην βήκα 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Μέζα απφ ηελ απφθαζε ηνπ αηφκνπ λα απηναπαζρνιεζεί κε 

ηε δεκηνπξγία κίαο θαηλνχξγηαο επηρείξεζεο.  ια απηά απνηεινχλ εθθάλζεηο απηνχ 

πνπ απνθαιείηαη επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

2Ζ ιέμε «επηρεηξεκαηηθφηεηα» πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα «επηρεηξψ», ην νπνίν ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ζεκαίλεη «δνθηκάδσ» ή «αξρίδσ θάπνην έξγν».  Ο δηεζλψο 

επηθξαηψλ φξνο (entrepreneurship) ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί θπξηνιεθηηθά σο 

«παξεκβνιή» ή σο « ε δηνίθεζε ησλ ζηξαηεπκάησλ ζηε κάρε». πλεπψο, ε ίδηα ε 

έλλνηα ππνδειψλεη ή εκπεξηέρεη ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηφηεηεο, νη νπνίεο αθνξνχλ 

ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ απφπεηξα γηα ηελ έλαξμε κηαο δξαζηεξηφηεηαο.  Οη ξίδεο 

ηεο βξίζθνληαη ζην καθξηλφ ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη φπσο ζα αλαθεξζεί θαη παξαθάησ 

δηαδξακάηηζε ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο θαη ηελ πξφνδφ ηνπο 

κέρξη ζήκεξα. 

1.2. Ζ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα έλλνηα ζηελά ζπλπθαζκέλε θαη ζπλδεδεκέλε κε ηνλ 

άλζξσπν, θαη θπξίσο κε ηνλ άλζξσπν πνπ δεη ζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ή πνπ 

απεπζχλεηαη ζε νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο ή πνπ ζπλαιιάζζεηαη κε νξγαλσκέλεο 

θνηλσλίεο. Αλ θαη πνιινί ηε ζεσξνχλ ζχγρξνλε έλλνηα, νη πξψηεο κνξθέο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ράλνληαη ζηα βάζε ηεο ηζηνξίαο θαη ζηηο πξψηεο κνξθέο 

θνηλσλίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζηε γε απφ ηνλ άλζξσπν, ρηιηάδεο ρξφληα πξηλ.   

1.3. Ζ Έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα Αξραία ρξόληα 

Ξεθηλψληαο απφ ηελ κπζνινγία εθηφο απφ ηε ζεά Αθξνδίηε (ζεά ηνπ έξσηα θαη ηεο 

νκνξθηάο) κέζα ζηνλ δσδεθάζεν ήηαλ θαη ν ζεφο Δξκήο.  Ο ζεφο Δξκήο εθηφο απφ 

αγγειηαθφξνο ησλ ζεψλ ήηαλ θαη πξνζηάηεο ησλ εκπφξσλ.  Θεσξείηαη φηη 

πξνζηάηεπε απφ ηνπο θηλδχλνπο ηνπο εκπφξνπο απφ ηα κεγάια ηαμίδηα κε ηα 

εκπνξεχκαηα πνπ κεηέθεξαλ ζηνπο πειάηεο ηνπο.  Υαξαθηεξηζηηθφ άιισζηε είλαη θαη 

ην φλνκα πνπ έρεη κείλεη ζηελ ηζηνξία σο ν «Κεξδψνο Δξκήο». 

πλερίδνληαο έλα ζεκαληηθφ παξάδεηγκα επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ ε ππφζεζε ηνπ 

Θαιή Μηιήζηνπ (Thales Case).  Ο Θαιήο θαηείρε ηδηαίηεξεο ηθαλφηεηεο ζηνλ ηνκέα 

ηεο αζηξνινγίαο.  Υξεζηκνπνηψληαο απηέο ηηο ηθαλφηεηεο πξνέβιεςε φηη ε επφκελε 

ζνδεηά ηεο ειηάο ζα ήηαλ αξθεηά απμεκέλε.  Βαζηδφκελνο ζε απηή ηνπ ηελ πξφβιεςε 

                                                 
2
 Καθαξνχρα Π., 2008, «Δγρεηξίδην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο - γηα ππνςήθηνπο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο», 

Αζήλα. 
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ήξζε ζε ζπκθσλία κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ ειαηνηξηβείσλ ψζηε λα έρεη απηφο ηελ 

απνθιεηζηηθή ηνπο δηαρείξηζε γηα ηελ επφκελε πεξίνδν ζπγθνκηδήο.  

Γηαπξαγκαηεχηεθε κε επηηπρία πνιχ ρακειέο ηηκέο, δεδνκέλεο ηεο ρακειήο δήηεζεο 

θαη ηεο κεγάιεο πξνζθνξάο πνπ ππήξρε εθείλε ηελ πεξίνδν.  Οη ηδηνθηήηεο 

πξνηίκεζαλ λα δψζνπλ ηα ειαηνηξηβεία ηνπο έλαληη ρακειήο αληακνηβήο ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ θάπνην εηζφδεκα ζε πεξίπησζε ρακειήο κειινληηθήο παξαγσγήο.  

Σειηθά ζηελ επφκελε ζνδεηά ν Θαιήο δηθαηψζεθε γηα ηελ πξφβιεςή ηνπ κε 

απνηέιεζκα ε δήηεζε ησλ ειαηνηξηβείσλ λα απμεζεί ηξνκεξά.  Έηζη ν Θαιήο 

λνίθηαζε ηα ειαηνηξηβεία ζε πνιχ κεγαιχηεξεο ηηκήο απφ φηη εθείλνο ηα είρε αξρηθά 

πιεξψζεη.   

Δπηπιένλ αλαθνξέο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαλίδνληαη λα έρνπλ αλαθεξζεί 

ν Πιάησλαο θαη ν Αξηζηνηέιεο.  Καηά ηελ πιαησληθή ζρνιή ην λα είλαη θαλείο 

εχπνξνο ήηαλ απνδεθηφ ζην βαζκφ πνπ εμαζθάιηδε ηα πξνο ην δελ.  Ωζηφζν απηφ 

πνπ νλνκάδνπκε ζήκεξα επηρεηξεκαηηθφηεηα πνιιέο θνξέο αληηκεησπηδφηαλ κε 

θαρππνςία.   

Ζ αλαθάιπςε θαη αμηνπνίεζε επθαηξηψλ θέξδνπο σο βάζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δηαδηθαζίαο εληνπίδεηαη θαη ζην έξγν άιισλ ζπγγξαθέσλ, φπσο ν Γεκνζζέλεο θαη ν 

Ξελνθψλ. Ο ηειεπηαίνο ζην έξγν ηνπ «Οηθνλνκηθφο» θαη ν Γεκνζζέλεο ζηνπο ιφγνπο 

ηνπ ζεκεηψλνπλ φηη ν ξφινο ηνπ εκπφξνπ‐επηρεηξεκαηία είλαη λα πξνζπαζεί λα 

αλαθαιχςεη ηελ χπαξμε δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ γηα ην ίδην πξντφλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο 

θαη λα αμηνπνηήζεη γηα δηθφ ηνπ φθεινο ηηο ππάξρνπζεο ρακειέο ηηκέο. 

Ο Ξελνθψλ ζην έξγν ηνπ "Πφξνη ή πεξί πξνζφδσλ " αζρνιείηαη κε ηηο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο ηεο Αζήλαο θαη δηαηππψλεη πξνηάζεηο, κέζα θαη ηξφπνπο, γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή αλαζπγθξφηεζε ηεο πφιεο.  Αλαθέξεη κεηαμχ ησλ άιισλ, 

ην παξάδεηγκα ελφο Αζελαίνπ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο αγφξαδε εγθαηαιειεηκκέλα 

ρσξάθηα, βειηίσλε κε ηελ ηερλνγλσζία ηεο επνρήο ηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπο θαη ηα 

κεηαπσινχζε ζε πςειφηεξε ηηκή. 

Πέξαλ απηψλ, ηδηαίηεξα νη αξραίνη Αζελαίνη αλαγλψξηζαλ φηη κε ηε βνήζεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο φρη κφλν επηηχγραλαλ κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη αχμαλαλ 

ην επίπεδν ηεο γεληθήο επεκεξίαο, αιιά ελίζρπαλ θαη ηε ιεηηνπξγία θαη 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο ηνπο.  Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην ε επηηπρία ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αληακεηβφηαλ απφ ηελ πφιε κε δηάθνξεο ηηκέο, εάλ 

ζπζζσξεχνληαλ πινχηνο πνπ μνδεχνληαλ κε θνηλσληθά ππεχζπλν ηξφπν, παξέρνληαο 
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άηνθα δάλεηα ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο θαη αλαιακβάλνληαο δαπαλεξέο δεκφζηεο 

δαπάλεο («ιεηηνπξγίεο») ππέξ ηνπ θνηλνχ νθέινπο. 

Με ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινπζνχληαλ παξέρνληαλ εηδηθά θνηλσληθννηθνλνκηθά 

θίλεηξα, φπσο ε θνηλσληθή εμέιημε ζηνπο πνιίηεο θαη ηνπο κέηνηθνπο θαη ε 

απειεπζέξσζε ησλ δνχισλ.  Με ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ απνηέιεζε 

κφλν «φρεκα » θνηλσληθήο αλέιημεο ησλ αηφκσλ φισλ ησλ ηάμεσλ, αιιά επηδξνχζε 

ζηε κείσζε ηεο έληνλεο αληζνθαηαλνκήο ηνπ πινχηνπ, ζηελ αχμεζε ηεο γεληθήο 

επεκεξίαο θαη ζηελ ελδπλάκσζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  Γειαδή, απψηεξνο 

ζηφρνο, θπξίσο ησλ πνιηηψλ ηεο, δελ ήηαλ ε ζπγθέληξσζε κε επηρεηξεκαηηθέο 

δξάζεηο «πινχηνπ ράξηλ ηνπ πινχηνπ», αιιά «πινχηνπ ράξηλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ».  ια απηά δείρλνπλ φηη ε ιεηηνπξγία θαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη έλα θαηλφκελν πνπ καο ζπλνδεχεη γηα πεξίπνπ 2,5 

ρηιηεηίεο.   

1.4. Ζ Έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηα λεόηεξα ρξόληα  

πσο αλαθέξεηαη απφ ηνλ Wennekers at al. (2005), ε επηρεηξεκαηηθφηεηα σο φξνο, 

απνδίδεηαη ζην Γάιιν νηθνλνκνιφγν R.Cantillon (1730) ν νπνίνο ήηαλ ν πξψηνο πνπ 

αλαγλψξηζε ηνλ θξίζηκν ξφιν ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηνλ 

φξηζε σο ην άηνκν πνπ πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπζεί ηε δηαθνξά ηηκψλ αλάκεζα ζηελ 

αγνξά (κε βεβαησκέλε ηηκή) θαη ηελ πψιεζε ησλ αγαζψλ κε αβεβαηφηεηα. Απφ ηα 

πην ζεκαληηθά έξγα ηνπ 18
νπ

 αηψλα, πνπ είρε θαη κεγάιε επίδξαζε ζηελ εμέιημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ήηαλ ε κειέηε ηνπ Cantillon.  ην βηβιίν ηνπ « Γνθίκην γηα ηε 

θχζε ηνπ Δκπνξίνπ Γεληθά», ρξεζηκνπνηεί γηα πξψηε θνξά ηνλ φξν 

«επηρεηξεκαηίαο». 

ηα επφκελα ρξφληα κέζα απφ ην έξγν ησλ θιαζζηθψλ ( Adam Smith, J. B. Say) ν 

επηρεηξεκαηίαο παξνπζηάδεηαη σο εθείλν ην πξφζσπν πνπ, θαηέρεη ή έρεη πξφζβαζε 

ζε δηαθνξεηηθνχο ζπληειεζηέο παξαγσγήο, ηνπο νξγαλψλεη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα 

επηδηψθεη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

θέξδνπο.  ηε ζπλέρεηα είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη λα δηνηθήζεη ηελ επηρείξεζε 

αιιά θαη λα αλαιάβεη ηνπο δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ ηελ απεηινχλ.   

Απφ ηνλ 19ν αηψλα κέρξη ηηο εκέξεο καο έρνπλ ππάξμεη ζεκαληηθέο επηζηεκνληθά 

ηεθκεξησκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην ξφιν ηνπ 

επηρεηξεκαηία.  κσο πνιιέο θνξέο νη απφςεηο απηέο έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ 

ηνπο. 
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Ο Κ. Μαξμ εθπξφζσπνο ησλ ξηδνζπαζηψλ ζηξάθεθε ελαληίνλ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θεθαιαίνπ – επηρεηξεκαηία, ππνζηεξίδνληαο φηη ζηεξίδεηαη ζηε δχλακε ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ δηαζέηεη, ελνηθηάδνληαο ηελ εξγαηηθή δχλακε ψζηε λα παξάγεη 

πξντφληα κεγαιχηεξεο αμίαο απφ απηήλ πνπ πιήξσζε γηα εξγαζία.  πλεπψο ην 

επηρεηξεκαηηθφ θέξδνο δελ απνηειεί αληακνηβή γηα θάπνηα παξαγσγηθή 

δξαζηεξηφηεηα. 

Ο A. Marshall θχξησο εθπξφζσπνο ηεο Νενθιαζηθήο ζρνιήο, φπνπ ζχλδεε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή επηζηήκε, επηζήκαλε ηξεηο βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο ελφο επηρεηξεκαηία:  

 πγθέληξσζε απαξαίηεησλ θεθαιαίσλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 

 Οξγάλσζε γεληθνχ πιάλνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο επηρείξεζεο 

 Δπίβιεςε πνξείαο.  

Σε δεθαεηία ηνπ 1960 απμήζεθε έληνλα ε αλεζπρία θαη ε έξεπλα γηα ην θαηά πφζν 

νη επηρεηξεκαηίεο είραλ δηαθνξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ζαλ 

πξνζσπηθφηεηεο απφ ηνλ ππφινηπν θφζκν.  Πιένλ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη νξζά 

ραξαθηεξηζηεί σο κηα απφ ηηο πην ελδηαθέξνπζεο έλλνηεο ηα νηθνλνκίαο (Baymol, 

1968).   

Απφ ην 1970 θαη κεηά ε επηρεηξεκαηηθφηεηα γελλήζεθε θαη ζηαδηαθά 

αλαπηπζζφηαλ ζαλ ηνκέαο ζπνπδψλ Γηνίθεζεο (management studies).  

Γηθαηνινγεκέλα ν Wilken (1979) παξνκνηάδεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ην 

«Heffalump», κία ςεχηηθε νληφηεηα απφ ην παξακχζη « Winnie the Pooh», φπνπ δεη 

ζε έλα άγλσζην θαη κπζηεξηψδεο βαζίιεην.  Έηζη, αθξηβψο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί έλα κπζηεξηψδεο «ηέξαο», πνπ κπνξεί λα δηαηππσζεί απφ δηάθνξεο απφςεηο 

θαη πξνζεγγίζεηο.   

Ζ αζάθεηα απηή πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ηα φξηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηνκέα 

δελ είλαη ζαθψο θαζνξηζκέλα, αθνχ ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πεξηιακβάλεη 

πιεζψξα απφ ηνκείο φπσο ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο (Casson, 1987), ηεο 

θνηλσληνινγίαο (Thornton, 1999), ηεο αλζξσπνινγίαο (Dana, 1995), ηεο ςπρνινγίαο 

(Carsud and Kruger, 1995), ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο (Homer-Dixon, 1995) θαη ησλ 

ηερλψλ (Hoving, 1993).  Ωζηφζν, ν θαζνξηζκφο ηνπ πεδίνπ έξεπλαο θαη ηεο έλλνηαο 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο ηφζν γηα ην επηρεηξεκαηηθφ θνηλφ 
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φζν θαη γηα ην αθαδεκατθφ (McKenzie, Ugbah & Smothers, 2007) φπσο ζα 

αλαθεξζεί θαη παξαθάησ.   

 Σνλ 20ν αηψλα νη: J. Schumpeter, F. Knight, I. Kirzner επεξεαζκέλνη απφ ηελ 

Απζηξηαθή ρνιή βειηίσζαλ πεξαηηέξσ ηελ αθαδεκατθή θαηαλφεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Ο Schumpeter ραξαθηήξηζε ηνλ επηρεηξεκαηία σο θαηλνηφκν 

πνπ εθαξκφδεη κία αιιαγή ζηελ νηθνλνκία κέζα απφ ηελ εηζαγσγή λέσλ πξντφλησλ ή 

λέσλ κεζφδσλ παξαγσγήο.  

Πην ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ άπνςή ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα έρεη 

θαηαζηξνθηθή δχλακε ζε κία νηθνλνκία.  Μεηαμχ άιισλ ηφληζε ηελ επεξγεηηθή 

δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο, θαηά ηελ νπνία ε εηζαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ νδεγεί ζηελ απαμίσζε ή ηελ απνηπρία ησλ άιισλ.   

Απφ ηελ άιιε ν Kirzner ζεσξεί φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κία δηαδηθαζία 

αλαθάιπςεο φπνπ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα αλαθαιχςεη επθαηξίεο θέξδνπο.  

Πίζηεπε φηη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα έρεη θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα θαη ν 

επηρεηξεκαηίαο πξέπεη λα αλαθαιχςεη φιεο ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ηνπ δνζνχλ γηα λα 

νδεγεζεί ζε θέξδνο.   

Σέινο, ν Knight δηαθξίλεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηελ κε 

κεηξήζηκε αβεβαηφηεηα θαη δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε γηα θέξδνο θαη ηαπηφρξνλα ην 

λνκηκνπνηεί.  Ο επηρεηξεκαηίαο δξα ζε έλα ζπλερψο κεηαβαιιφκελν πεξηβάιινλ 

επνκέλσο έρεη ηηο ίδηεο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο φζν θαη απνηπρίαο 

1.5. Βαζηθέο ζπληζηώζεηο ηηο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Έλλνηεο φπσο αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε, εζηθφο θίλδπλνο θαη επηρεηξεκαηηθή 

επθαηξία απνηεινχλ ζπληζηψζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Κξίλεηαη αλαγθαίν απηέο 

νη έλλνηεο λα αλαιπζνχλ, ψζηε λα θαηαλνεζεί εηο βάζνο, φηη αθνξά γχξσ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

1.5.1. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αζύκκεηξε πιεξνθόξεζε 

O Akerlof (1970) πξσηνζηάηεζε ζηελ αλάιπζή ηνπ γηα ηελ αζχκκεηξε 

πιεξνθφξεζε.  Απέδεημε φηη νη ειιηπείο  πιεξνθνξίεο νδεγνχλ ηελ αγνξά ζε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα θαζψο δελ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ απνηειεζκαηηθέο 

ζπλαιιαγέο.  Οη κειεηεηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε έιιεηςε πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα 

πξνθχςεη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηδηαίηεξα ζηελ αγνξά αζθαιίζεσλ, φπνπ νη 

αγνξαζηέο ηεο αζθάιηζεο αλαγλσξίδνπλ ηνλ θίλδπλν ηνπο θαιχηεξα απφ φ,ηη νη 
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αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπο ελψ ζηελ αγνξά εξγαζίαο νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ 

θαιχηεξα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο απφ φ,ηη νη εξγνδφηεο ηνπο.   

Σν 1973 ν Spence ζεκείσζε πσο ε θπζηθή αληίδξαζε ηεο αγνξάο ζηηο δπζκελείο 

πνηνηηθέο επηινγέο είλαη ε εγγχεζε ηνπ πξντφληνο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη 

Rothschild θαη Stiglitz ην 1976 έδσζαλ έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ειέγρνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο δπζκελήο επηινγήο.  Ο έιεγρνο πξνθχπηεη φηαλ ην 

αλελεκέξσην κέξνο πξνζθέξεη κία ζχκβαζε ή κία ζεηξά απφ ζπκβάζεηο νη νπνίεο 

πξνθαινχλ ηελ επηινγή ησλ ελήκεξσλ κεξψλ.  Γηα παξάδεηγκα φηαλ έλαο εξγνδφηεο 

πξνζιακβάλεη θάπνηνλ κε πηπρίν κε απνηέιεζκα λα κεηψζεη ηνλ θίλδπλν ηνπ απφ ην 

λα πξνζιάβεη θάπνηνλ κε κεησκέλε ηθαλφηεηα κάζεζεο.    

Ο ξφινο ηεο αζχκκεηξεο πιεξνθφξεζεο ζηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα είλαη 

επξέσο αλαγλσξηδφκελνο.  Γηα παξάδεηγκα ν Sahlman (1990) ππνζηήξημε φηη νη 

αλαζέηνπζεο πξαθηηθέο ζηελ επηρείξεζε αληαλαθινχλ ηελ αβεβαηφηεηα πνπ ππάξρεη 

γηα εμνθιήζεηο θαη ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε κεηαμχ ησλ θεθαιαηνχρσλ θαη ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ.  Οξζά ππνζηήξημε φηη ε έιιεηςε επηρεηξεζηαθήο ηζηνξίαο επηδεηλψλεη 

ην δίιεκκα ησλ δπζκελψλ επηινγψλ.  Οη Amit, Glosten θαη Muller (1993) δήισζαλ 

φηη νη θεθαιαηνχρνη ζεσξνχληαη σο ρξεκαηννηθνλνκηθνί κεζάδνληεο.  Δπίζεο νη 

ζπγγξαθείο ραξαθηήξηζαλ πνηα είλαη ηα ζρεηηθά πξνβιήκαηα ελεκέξσζεο.  Ο Barry 

(1994) έδσζε έκθαζε ζηε ζεκαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ κφλν ν επηρεηξεκαηίαο έρεη 

πξηλ απφ ηελ αλάζεζε ησλ θεθαιαίσλ.  Δπηπιένλ ν Kamien (1994) ηφληζε πσο νη 

ππεξβνιηθά αηζηφδνμνη θαη ζίγνπξνη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

ηάζε γηα πςειφ θίλδπλν ρξεκαηνδφηεζεο. 

Τπάξρεη έλαο κηθξφο αιιά ζπλερψο απμαλφκελνο αξηζκφο κνληέισλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα ζην πιαίζην ηεο αζχκκεηξεο 

πιεξνθφξεζεο.    ην άξζξν ηνπ ν Chan (1983) δίλεη έκθαζε ζηνλ ζεηηθφ ξφιν ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ άκβιπλζε ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ηελ δπζκελή 

επηινγή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ζηελ αγνξά.  Έδεημε φηη ε δπζκελήο επηινγή 

πξνέξρεηαη απφ ηελ άγλνηα ελεκέξσζεο επελδπηψλ.  Οη επελδπηέο νδεγνχληαη ζηελ 

έιιεηςε πιεξνθνξηψλ επεηδή ηνπο πξνζθέξνληαη νη θαηψηεξεο πιεξνθνξίεο.  

χκθσλα δε κε  ηνλ Amit (1999) κφλν νη ελεκεξσκέλνη επελδπηέο κπνξνχλ λα 

αληηκεησπίζνπλ απηφ ην πξφβιεκα. 
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1.5.2. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη εζηθόο θίλδπλνο 

Οη Pauly (1974) θαη Arrow (1973) ππνζηήξημαλ φηη ν εζηθφο θίλδπλνο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ηελ αγνξά ζε απνηπρία δηφηη πξνθαιεί απνηπρία ζηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ 

Pareto.  Ο εζηθφο θίλδπλνο είλαη ζεκαληηθφο ηδηαίηεξα ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ην έλα 

κέξνο ζε κία ζπλαιιαγή θάλεη κία πξάμε πνπ δελ έρεη ηεξεζεί απφ ην άιιν κέξνο.  

Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ε δξάζε απηή λα επεξεάζεη ηηο απνδφζεηο θαη ησλ δχν 

κεξψλ φπσο φηαλ έλαο πειάηεο πξνζιακβάλεη έλαλ δηθεγφξν, ή φηαλ ν πσιεηήο ηνπ 

ζπηηηνχ πξνζιακβάλεη έλαλ αληηπξφζσπν πσιήζεσλ. 

1.5.3. Δπηρεηξεκαηηθή επθαηξία 

Έλα άιιν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε αλαγλψξηζε ηεο 

επθαηξίαο θαη γηα απηφ απνηέιεζε αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία. 

Γηα ηνλ Schumpeter (1934), ε αλαγλψξηζε ηεο επθαηξίαο νθείιεηαη ζηελ 

εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία (entrepreneur) λα κεηαζρεκαηίδεη ηελ αγνξά, 

γηα ηνλ McClelland (1961), ζηελ αλάγθε ηνπ γηα επηηεχγκαηα, γηα ηνλ Rotter (1966), 

ζηελ αλάγθε ηνπ επηρεηξεκαηία λα βξίζθεηαη ζην θέληξν ηεο εμνπζίαο θαη γηα άιινπο 

ζηε δηαξθή επηδίσμε ηνπ θέξδνπο. Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1980, επηρεηξήζεθε κηα πην 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ έξεπλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Gartner, 1985 & 1988, 

Bygrave & Hofer,1991). O Gartner (1985), πξφηεηλε κηα πεξηζζφηεξν ζχλζεηε 

δηαδηθαζία γηα ηε κειέηε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εξεπλψληαο ηελ αιιειεπίδξαζε 

αλάκεζα ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, ηνλ επηρεηξεκαηία, ηνλ νξγαληζκφ, ην πεξηβάιινλ 

θαη ηε δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο, ηελ νπνία ζεσξεί βαζηθή γηα ηελ 

εξκελεία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Οη Bygrave & Hofer (1991) είδαλ ηνλ επηρεηξεκαηία ζαλ ηνλ πξσηνπφξν θαη ηελ 

επηρείξεζε ζαλ ηνλ πξαγκαηηθφ κεραληζκφ αμηνπνίεζεο ηεο επθαηξίαο, ηεο νπνίαο ε 

αλαγλψξηζε φπσο ήδε αλαθέξακε, απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

Σέινο, νη Shaver & Scott (1991), εκβάζπλαλ πεξηζζφηεξν ζηα ςπρνγξαθηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, ηελ θιίζε θαη ηελ ηάζε ηνπ λα κεηαζρεκαηίδεη κε 

πξαθηηθέο κεζφδνπο κηα επθαηξία ζε επηρείξεζε. 

1.6. ύλδεζε επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη νηθνλνκηθήο απόδνζεο 

Ο Audretsch (2003) αλέθεξε φηη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πνπ ζπλδέεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε πξνζθέξεηαη απφ ηηο λέεο ζεσξίεο 
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εμέιημεο ηεο βηνκεραλίαο.  χκθσλα κε ηηο θιαζζηθέο ζεσξίεο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

επηβξαδχλεη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  Οη λέεο φκσο ζεσξίεο (Jovanovic 1982, 

Ericson and Pakes 1995, Audretsch, 1995, Hopenhayn 1992, Lambson, 1991 θαη 

Klepper 1996) ππνζηήξημαλ αθξηβψο ην αληίζεην, φηη δειαδή ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζα ηνλψζεη θαη ζα δεκηνπξγήζεη αλάπηπμε.  Απηέο νη απνθιίζεηο έγθεηηαη ζην πιαίζην 

ηεο ππνθείκελεο ζεσξίαο.  ηελ παξαδνζηαθή ζεσξία, ε απφθηεζε θαηλνχξγηαο 

γλψζεο δελ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ε απφδνζε θαζνξίδεηαη απφ ηελ ηθαλφηεηα λα 

εμαληιεζνχλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη λέεο ζεσξίεο είλαη 

δπλακηθέο θαη δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ξφιν ηεο γλψζεο θαη ηεο πιεξνθφξεζεο.  Ωο εθ 

ηνχηνπ νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο έρνπλ θίλεηξν λα αθήζνπλ κία επηρείξεζε 

θαηεζηεκέλσλ θαη λα μεθηλήζνπλ κία λέα εηαηξεία, ζε κία πξνζπάζεηα λα 

εκπνξεπκαηνπνηήζνπλ ηελ αμία ησλ γλψζεσλ ηνπο.  Γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη «ην φρεκα» κε ην νπνίν νη ηδέεο ζα πινπνηεζνχλ. 

Έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ απηψλ ησλ εμειηθηηθψλ ζεσξηψλ είλαη ε έκθαζε 

ζηελ αιιαγή.  Ζ θαηλνηφκα δξαζηεξηφηεηα απνηειεί κεγάιν κέξνο ηεο αιιαγήο 

απηήο.  Ζ είζνδνο, ε αλάπηπμε, ε επηβίσζε θαη ν ηξφπνο φπνπ νη επηρεηξήζεηο αιιά 

θαη νιφθιεξεο βηνκεραλίεο αιιάδνπλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

θαηλνηνκία.  Ζ δπλακηθή απφδνζε δηάθνξσλ ηνκέσλ αιιά θαη νιφθιεξσλ 

νηθνλνκηψλ ζπλδένληαη κε ην πφζν θαιά αμηνπνηείηαη ε θαηλνηνκία. 

Ο Audretsch (1995) αλέιπζε ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ξπζκφ 

αλάπηπμεο – εκθάληζεο ησλ λενθπψλ επηρεηξήζεσλ (startups).  Θεσξεί φηη νη λενθπέο 

επηρεηξήζεηο εκθαλίδνληαη ζε βηνκεραλίεο φπνπ νη κηθξέο επηρεηξήζεηο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ θαηλνηνκηψλ ηνπ θιάδνπ.  Απηφ 

ππνδειψλεη φηη νη επηρεηξήζεηο άξρηζαλ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

γλψζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θαηλνηνκία πνπ πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ησλ 

εγεηψλ ηνπ θιάδνπ.  Ο Jovanovic (1982) παξνπζίαζε έλα κνληέιν ζην νπνίν νη λέεο 

επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ θφζηε ηα νπνία δηαθέξνπλ απφ επηρείξεζε ζε 

επηρείξεζε.  Μία θεληξηθή ηδέα ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη φηη ε λέα εηαηξεία δελ 

γλσξίδεη ηελ ζπλάξηεζε θφζηνπο ηεο, δειαδή ηε ζρεηηθή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηα, 

αιιά ηελ αλαθαιχπηεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ν 

Jovanovic (1982) ππνζέηεη φηη νη επηρεηξεκαηίεο είλαη ζίγνπξνη γηα ηελ ηθαλφηεηά 

ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη κία λέα εηαηξεία εθθίλεζεο θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο πξννπηηθέο 

ηνπο γηα ηελ επηηπρία.  Παξά ην γεγνλφο φηη νη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα μεθηλήζνπλ 

κία λέα επηρείξεζε βαζηδφκελνη ζε κία αφξηζηε αίζζεζε αλακελφκελεο απφδνζεο, 
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αλαθαιχπηνπλ κφλν ηελ πξαγκαηηθή ηνπο ηθαλφηεηα φηαλ δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

επηρείξεζε.  Οη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη αλαθαιχπηνπλ φηη ε ηθαλφηεηά ηνπο 

ππεξβαίλεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο επεθηείλνπλ ηελ θιίκαθα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο, 

ελψ εθείλνη πνπ αλαθαιχπηνπλ φηη ε απφδνζε κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζηελ αγνξά είλαη 

κηθξφηεξε απφ ηελ αλακελφκελε απφδνζε πνπ είραλ ζα θνηηάμνπλ λα θάλνπλ θάπνηεο 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο αιιά ην πην πηζαλφ είλαη λα νδεγεζνχλ ζηελ έμνδν απφ ηε 

βηνκεραλία.  Έηζη, ην κνληέιν ηνπ Jovanovich φπσο απνθαιείηαη είλαη ε ζεσξία ηεο 

ζνξπβψδεο επηινγήο , φπνπ νη απνηειεζκαηηθέο επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη θαη 

επηβηψλνπλ θαη νη κε απνηειεζκαηηθέο ζπξξηθλψλνληαη θαη απνηπγράλνπλ. 

χκθσλα κε ηνλ Audretsch (2003) απηφ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο λέεο εμειηθηηθέο 

ζεσξίεο θαη ηα εκπεηξηθά ζηνηρεία είλαη φηη νη αγνξέο είλαη ζπλερψο ζε θίλεζε κε 

πνιιέο θαηλνχξγηεο επηρεηξήζεηο πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ θιάδν θαη πνιιέο επηρεηξήζεηο 

πνπ εμέξρνληαη απφ ηε βηνκεραλία.  Ζ εμειηθηηθή άπνςε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

είλαη ηειηθά φηη νη λέεο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο μεθηλνχλ ζε πνιχ κηθξή θιίκαθα 

παξαγσγήο.  Παξαθηλνχληαη απφ ηελ επηζπκία λα απνθηήζνπλ ηελ αλακελφκελε αμία 

ησλ λέσλ νηθνλνκηθψλ γλψζεσλ.  κσο αλάινγα κε ηελ έθηαζε ησλ νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο ζηνλ θιάδν, ε επηρείξεζε κπνξεί λα κελ είλαη ζε ζέζε λα παξακείλεη 

βηψζηκε επ‟ αφξηζην.  Αληίζεηα, αλ νη νηθνλνκίεο θιίκαθαο είλαη νηηδήπνηε άιιν 

εθηφο απφ ακειεηέεο ε λέα εηαηξεία είλαη πηζαλφ λα πξέπεη λα αλαπηπρζεί γηα λα 

επηβηψζεη. 

1.7. Δθπαίδεπζε θαη επηρεηξεκαηηθόηεηα 

Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο ζεκαζίαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά θαη ησλ ζηξεβιψζεψλ 

ηεο, γηα ην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, είλαη ηδηαίηεξα επηηαθηηθή ε 

πξνζεθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο εθπαίδεπζεο ζ΄ απηήλ. 

Ζ γαινχρεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο είλαη θαιφ λα μεθηλά απφ ηα πξψηα 

ρξφληα ηεο κάζεζεο θαη λα ζπλερίδεηαη ζε φιεο ηηο εθπαηδεπηηθέο βαζκίδεο. Ζ 

εθπαίδεπζε απηή δηεπθνιχλεη αθελφο ηνπο κειινληηθνχο επηρεηξεκαηίεο λα 

αλαπηχμνπλ ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηηο απαξαίηεηεο δεμηφηεηέο ηνπο θαη αθεηέξνπ 

ηνπο κειινληηθνχο εξγαδφκελνπο λα γλσξίζνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο κηαο κηθξήο 

επηρείξεζεο θαη λα θαηαλνήζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ κειινληηθνχ εξγνδφηε ηνπο. 

Τπάξρεη φκσο κηα ζνβαξή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε ζηε δηνίθεζε, πνπ μεθηλά απφ ηελ νπζηψδε 
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δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζε έλαλ/κία επηρεηξεκαηία θαη έλα δηνηθεηηθφ ή ηερληθφ 

ζηέιερνο. 

Ο/ε επηρεηξεκαηίαο δελ επηδηψθεη ηελ ηειεηφηεηα αιιά ηελ επηηπρία, δελ θνβάηαη 

ην ιάζνο αιιά δηδάζθεηαη απ‟ απηφ, δελ επηδηψθεη λα δηαηεξεί ηνλ έιεγρν, αιιά 

πξνζπαζεί λα αληηιακβάλεηαη ηε θίλεζε θαη ηελ αιιαγή πνπ ζπκβαίλεη γχξσ ηνπ. 

Γειαδή, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εμσζηξεθήο δηαδηθαζία, ελψ ε δηνίθεζε 

εζσζηξεθήο. Αθξηβψο γη απηφ, ε εθπαίδεπζε ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πξέπεη λα 

δηαθνξνπνηείηαη σο πξνο ην πεξηερφκελν θαη πξνπαληφο σο πξνο ηηο κνξθέο θαη ηηο 

κεζφδνπο. 

Έηζη, φηαλ ζε δηάθνξα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

εθιακβάλεηαη σο δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ (ελψ δελ είλαη), νη 

εθπαηδεπφκελνη ζηεξνχληαη ηειηθά απφ ηελ πξαγκαηηθή επαθή ηνπο κε ηελ αγνξά. 

Καζψο κάιηζηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κάιινλ αζθείηαη παξά δηδάζθεηαη, ε 

εθπαίδεπζε ζ‟ απηήλ δελ γίλεηαη κέζσ εγρεηξηδίσλ, νχηε αμηνινγείηαη ή πηζηνπνηείηαη 

κέζσ ηεζη. 

Μηα θαιή πξαθηηθή γηα ηελ θαηαλφεζή ηεο είλαη θαη ε γλσξηκία ησλ καζεηψλ / 

ζπνπδαζηψλ κε ηζηνξίεο επηηπρίαο θαη (πην ρξήζηκν) απνηπρίαο ή πξνδνζίαο απφ ήδε 

ελεξγνχο επηρεηξεκαηίεο θαη επαγγεικαηίεο δηαθφξσλ θιάδσλ ή πεξηνρψλ. 

Άιια πξνβιήκαηα πνπ εληνπίδνληαη ζην ρψξν απηφ αθνξνχλ θπξίσο ην είδνο ηεο 

πξνο κεηάδνζε γλψζεο, ηηο ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ απαηηνχληαη θαη ηε δηαξθή 

αιιά κνλφηνλε ελαζρφιεζε κε κεκνλσκέλεο πιεπξέο ηεο (φπσο πρ ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ). 

Ωο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα απνηειεζκαηηθή εθπαίδεπζε ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ε χπαξμε νινθιεξσκέλσλ κνληέισλ 

αμηνπνίεζεο ηεο ζπιινγηθήο επθπΐαο θαη εκπεηξίαο, ε ρξήζε ζελαξίσλ θαη 

βησκαηηθψλ ηερληθψλ θαη ε χπαξμε standards γηα ην πεξηερφκελν ηεο εθπαίδεπζεο. 

ηα αλακελφκελα νθέιε κηαο ηέηνηαο εθπαίδεπζεο ζπλππνινγίδνληαη ηα εμήο: 

 Ηθαλφηεηα γηα κεηάθξαζε πξνβιεκάησλ ζε επθαηξίεο θαη ππέξβαζε 

δπζθνιηψλ 

 Γλψζε κέζα απφ ιάζε, απνηπρίεο θαη δηαρείξηζε ξίζθνπ 

 Αλάπηπμε θνπιηνχξαο εξγαζίαο (επηρεηξεκαηηθήο - επαγγεικαηηθήο) θαη 

θαηαλαισηηθήο ζπλείδεζεο 
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 Γηεξεχλεζε δεηεκάησλ εζηθήο θαη ζπζρέηηζή ηνπο ζηε θαζεκεξηλή 

πξαθηηθή ηεο εξγαζίαο 

 Αιιαγή ηεο πξνζσπηθήο θαη επαγγεικαηηθήο λννηξνπίαο, αλαθνξηθά κε 

ηελ απηνγλσζία θαη ηελ απηνεθηίκεζε, ηελ ππεπζπλφηεηα, ηε 

θηλεηνπνίεζε, ηελ νκαδηθφηεηα, ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ηε 

δεκηνπξγηθφηεηα 

 Αλαγλψξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζαλ έλα ηξφπν επηβίσζεο, ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζεβαζκνχ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ θαη θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο3 

1.8. Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη αληαγσληζκόο  

Ο πγηήο αληαγσληζκφο ιεηηνπξγεί ππέξ ηνπ επηρεηξεκαηία. Μία επηρείξεζε γηα λα έρεη 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα πξέπεη λα είλαη αληαγσληζηηθή. ηαλ επηηπγράλεη θέξδε 

πςειφηεξα ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ άιισλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξάγνπλ ην ίδην ή 

παξφκνην πξντφλ, ηφηε ζεσξείηε φηη παξνπζηάδεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα. 

Ο απνηειεζκαηηθφο αληαγσληζκφο κεηψλεη ηηο ηηκέο, βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα θαη 

δηεπξχλεη ηηο επηινγέο ησλ θαηαλαισηψλ. Σέινο, δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγηθήο θαηλνηνκίαο. 

Γηα λα είλαη αληαγσληζηηθή κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε 

ζρέζε κεηαμχ ηεο ηηκήο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ 

πξνζθέξεη ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. κσο εθείλνο πνπ ζα θξίλεη πνηα 

επηρείξεζε πξνζθέξεη ηελ θαιχηεξε ζρέζε ηηκήο-πνηφηεηαο είλαη ν θαηαλαισηήο. 

Οπφηε νη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ζθέθηνληαη ζαλ λα ήηαλ θαηαλαισηέο γηα λα 

θάλνπλ ηελ επηρείξεζε ηνπο πην αληαγσληζηηθή. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλαγλσξίδνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο θαη θξνληίδνπλ γηα ηελ 

βειηίσζε ηνπο. 

Πξηλ απφ ηελ έλαξμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, γηα λα είλαη ε 

επηρείξεζε πην αληαγσληζηηθή, ν επηρεηξεκαηίαο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη: 

 Σελ άπνςε ησλ θαηαλαισηψλ ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ 

 Σελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ησλ αληαγσληζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

ππάξρνπλ ζηνλ θιάδν πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ζθνπεχεη λα δξαζηεξηνπνηεζεί 

 Σν κεξίδην αγνξάο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ 

 Σε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο θαηλνηνκηψλ απφ ηνπο αληαγσληζηέο 

                                                 
3
 ηέθαλνο Μηρηψηεο, Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο, 2006  
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Γλσξίδνληαο ηα παξαπάλσ ν επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί 

γξεγνξφηεξα ζηηο θηλήζεηο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ ζην κέιινλ θαη λα ιάβεη νξζφηεξεο 

απνθάζεηο γηα ην παξφλ.4 

                                                 
4
 Ησάλλεο Γθαγθάηζηνο, Τπ.Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, «Καηλνηνκία – Δπηρεηξεκαηηθφηεηα – 

Δπηρεηξήζεηο» 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ν: 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

2.1. Δηζαγσγή  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε είλαη έλα βαζηθφ ζηνηρείν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο επηρείξεζεο.   

2.2. Οξηζκόο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα (entrepreneurship) αλαθέξεηαη ζηε δηαδηθαζία πνπ 

πεξηιακβάλεη φιεο ηηο ιεηηνπξγίεο, δξαζηεξηφηεηεο θαη ελέξγεηεο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ θαη ηε δεκηνπξγία κηαο νξγάλσζεο ‐ ελφο θέληξνπ 

ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηξαηεγηθήο, πνπ ζα ηηο αμηνπνηεί. Με ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ν άλζξσπνο «επηρεηξεί».  Δλλννχκε δειαδή φηη πξνζπαζεί λα θάλεη θάηη θαηλνχξγην, 

θάηη λέν, θάηη δεκηνπξγηθφ. 

Ζ εηζαγσγή κηαο λέαο έλλνηαο είλαη θάπνηεο θνξέο ρξήζηκν λα μεθηλάεη απφ ηελ 

ίδηα ηε ιέμε κε ηελ νπνία ηελ πεξηγξάθνπκε.  Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ επηρεηξεκαηία, ν νπνίνο, κε ηε ζεηξά ηνπ, είλαη εθείλνο πνπ 

επηρεηξεί.  χκθσλα ινηπφλ κε ην Διιεληθφ Λεμηθφ Σεγφπνπινπ Φπηξάθε, επηρεηξψ 

ζεκαίλεη: «αξρίδσ έξγν || θαηαπηάλνκαη κε θάηη, πξνζπαζψ λα επηηχρσ θάηη».  ε 

απηφ ην ζχληνκν ιήκκα εκπεξηέρνληαη φια ηα ζπζηαηηθά ηνπ νξηζκνχ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Δπηρεηξψ ζεκαίλεη φηη «αξρίδσ» θάηη ην νπνίν, άξα, δελ 

ππήξρε κέρξη ηε ζηηγκή ηεο πξάμεο κνπ.  εκαίλεη επίζεο φηη «θαηαπηάλνκαη» κε 

θάηη, άξα ε πξάμε κνπ δελ είλαη ζηηγκηαία αιιά εμειίζζεηαη γηα θάπνην ρξνληθφ 

δηάζηεκα.  Σέινο, επηρεηξψ ζεκαίλεη φηη ζέισ λα «επηηχρσ» θάηη, ε επηηπρία ηεο 

πξάμεο κνπ δειαδή δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ βέβαηε, αιιά εμαξηάηαη ηφζν απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά κνπ φζν θαη απφ ηα εκπφδηα ή ηηο επθαηξίεο πνπ ζα ζπλαληήζσ. 

Ζ κειέηε ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζπγθεθξηκέλα ν θαζνξηζκφο 

ελφο πιαηζίνπ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο, ιακβάλεη ρψξα πάλσ απφ 200 ρξφληα.  Ωζηφζν, 

εξεπλεηηθά θαη αθαδεκατθά, ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ έλλνηα απηή, ιακβάλεη 

ρψξα ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα.  Με ιίγα ιφγηα πξφθεηηαη γηα έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν 

πνπ βξίζθεηαη ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εμέιημήο ηνπ.  Απηφ ην γεγνλφο πξνθαιεί 

ζχγρπζε φζνλ αθνξά ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο ελλνηνινγηθνχ 
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ζθειεηνχ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα (Venkataraman & Shane, 2000), θαη απνηειεί 

ηξνρνπέδε ζην δηαρσξηζκφ ηνπ απφ ην ζηξαηεγηθφ κάλαηδκελη (Zahra & Dess, 2001). 

χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα ππάξρεη κία πξνζέγγηζε γηα ην πψο κπνξεί λα 

αλαιπζεί θαη λα κειεηεζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Απηφ γηα λα γίλεη απαηηεί ηελ 

επηινγή ελφο ε πεξηζζφηεξσλ ζπλδπαζκψλ απφ ηα πεδία πνπ πεξηγξάθνληαη 

παξαθάησ (Πίλαθαο 1) (Chu, 1998).  Έηζη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα έκθαζεο ζηελ 

πιεπξά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απφ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ εθάζηνηε πεδίνπ (Kruger, 

2004).   

Πεδία επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ΠΔΓΗΑ ΘΔΜΑΣΑ ΔΡΔΤΝΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ 

ΔΡΔΤΝΑ 

Φπρνινγία (ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα 

πξνζσπηθόηεηαο) 

Υαξαθηεξηζηηθά 

επηρεηξεκαηηψλ 

Δπηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία 

Αηηίεο 

Κνηλσληνινγία 

(θνηλσληθνπνιηηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά) 

Δπηρεηξεκαηίεο απφ 

δηαθνξεηηθφ ππφβαζξν 

Αηηίεο 

Οηθνλνκία Αιιειεπίδξαζε 

νηθνλνκηθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο 

Δπηπηψζεηο 

Μάλαηδκελη Δπηρεηξεκαηηθέο δεμηφηεηεο, 

κάλαηδκελη, θ.α. 

πκπεξηθνξά 

Πεγή: Chu, 1998 

2.3. Ζ έλλνηα ηεο επηρείξζεζεο 

Ζ επηρείξεζε απνηειεί νπζηαζηηθφ εξγαιείν ηεο ειεχζεξεο νηθνλνµηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Ωο επηρείξεζε ζεσξείηαη, ε νξγαλσµέλε θαη ζπζηεµαηηθή 

πξνζπάζεηα ηνπ αηφµνπ ή ησλ αηφµσλ λα παξάγνπλ θαη λα πσινχλ αγαζά θαη 

ππεξεζίεο, πνπ ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπµίεο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηεο 

θνηλσλίαο. Αληαµνηβή ζ‟ απηή ηελ πξνζπάζεηα είλαη ζπλήζσο ην θέξδνο. Ζ 

πξνζπάζεηα απηή απαηηεί απφ ηνλ επηρεηξεµαηία δηάζεζε ρξφλνπ θαη ρξήµαηνο ρσξίο 

φµσο λα είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ δηαζθαιηζµέλε ε επηηπρία ηεο (επηρεηξεµαηηθφο 

θίλδπλνο), αθνχ πξέπεη ν ελδηαθεξφµελνο αγνξαζηήο- θαηαλαισηήο λα πεηζζεί γηα 

ηελ ηδηαίηεξε ρξεζηµφηεηα ηνπ αγαζνχ (ή ηεο ππεξεζίαο), πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη θαη 

λα ην πξνηηµήζεη αγνξάδνληάο ην, έλαληη θάπνηνπ άιινπ ή άιισλ παξφµνησλ, πνπ 

δηαηίζεληαη απφ άιιεο επηρεηξήζεηο (αληαγσληζµφο) ζηελ αγνξά.5 

                                                 
5
 Αγαπεηφο Γ., 2004, «Δγρεηξίδην ησλ Βαζηθψλ Οηθνλνµηθψλ Δλλνηψλ», Ηδία Έθδνζε, Αζήλα 
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2.3.1. Γηαθξίζεηο επηρεηξήζεσλ 

Αλαθνξηθά µε ηε δηάθξηζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρσξηζµνχ ηνπο, έρνπλ 

πξνηαζεί θάπνηα θξηηήξηα. Απφ ηελ θαηεγνξία θαη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ζα 

εμαξηεζεί ε µνξθή νξγάλσζεο θαη ν ηχπνο ηεο δηνίθεζεο πνπ ζα εθαξµνζζεί. Ζ 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηάθνξα θξηηήξηα, φπσο, 

νηθνλνµηθά, λνµηθά νξγαλσηηθά θηι. ζπλνςίδεηαη φπσο παξαθάησ:  

Αλάινγα µε ην µέγεζφο ηνπο, νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε :  

 Μηθξέο 

 Μεζαίεο 

 Μεγάιεο 

Δθηφο απφ ην µέγεζνο µεξηθά αθφµα βαζηθά θξηηήξηα θαηάηαμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη βάζεη: α) εληαίνπ θχθινπ εξγαζηψλ, β) ηνπ εηήζηνπ µέζνπ φξνπ 

ηνπ αξηζµνχ ησλ εξγαδνµέλσλ θαη γ) ηελ αμία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζµνχ.  

Αλάινγα µε ην αληηθείµελν απαζρφιεζήο ηνπο. 

Οη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο θαη ε θάζε µηα 

ππνδηαηξείηαη ζε άιιεο. Έηζη µε βάζε απηφ ην θξηηήξην δηαθξίλνληαη ζε: 

 Πξσηνγελνχο ή αξρηθήο παξαγσγήο (π.ρ. γεσξγηθέο, αιηεπηηθέο, 

επηρεηξήζεηο εμφξπμεο νξπθηνχ θαη µεηαιιεπµάησλ θ.α.) 

 ∆επηεξνγελνχο παξαγσγήο (µεηαπνηεηηθέο επηρεηξήζεηο, βηνηερλίεο θαη 

βηνµεραλίεο) 

 Σξηηνγελνχο παξαγσγήο (επηρεηξήζεηο θπθινθνξίαο αγαζψλ, ππεξεζίεο 

εµπνξηθέο, ηνπξηζηηθέο ηξάπεδεο θιπ.)6 

Αλαθνξηθά µε ην θνξέα θαη ηε λνµηθή ηνπο µνξθή: 

Κάζε επηρείξεζε είλαη λνµηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ ην νπνίν ιεηηνπξγεί µε 

ζπληνληζµέλεο ελέξγεηεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θέξδνπο. χµθσλα µε ηελ ηζρχνπζα 

λνµνζεζία νη επηρεηξήζεηο δηαθξίλνληαη ζε αηνµηθέο θαη εηαηξηθέο. Οη εηαηξηθέο 

επηρεηξήζεηο ρσξίδνληαη ζε πξνζσπηθέο, ζε εηαηξίεο θεθαιαίνπ, ζπλεηαηξηζµνχο θαη 

θνηλνπξαμίεο. Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο δηαθξίλνληαη ζε νµφξξπζµεο, εηεξφξξπζµεο 

θαη αθαλήο. Σν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηνµηθψλ θαη πξνζσπηθψλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

απεξηφξηζηε επζχλε ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ηηο απνηεινχλ. ∆ειαδή ζε 

πεξίπησζε δπζµελψλ θαηαζηάζεσλ φπσο πηψρεπζε δεζµεχεηαη εθηφο απφ ηελ 

πεξηνπζία ηεο επηρείξεζεο θαη ε πξνζσπηθή πεξηνπζία ησλ ηδηνθηεηψλ. Δλψ ζηηο 

                                                 
6
 Σδσξηδάθε Κ. & Α. Σδσξηδάθε,1992, «Οξγάλσζε θαη ∆ηνίθεζε». 
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επηρεηξήζεηο θεθαιαίνπ φπσο είλαη ε αλψλπµε εηαηξία ε επζχλε πεξηνξίδεηαη ζηελ 

εηαηξηθή πεξηνπζία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ζχζηαζε νπνηαζδήπνηε µνξθήο 

εηαηξίαο είλαη ε ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ θαη γηα ζπγθεθξηµέλνπο ηχπνπο επηρεηξήζεσλ 

είλαη απαξαίηεηε θαη ε παξνπζία ζπµβνιαηνγξάθνπ ελψ γηα άιινπο πάιη αξθεί µφλν 

έλα ηδησηηθφ έγγξαθν. Ο βαζηθφο ζηφρνο φισλ ησλ ηχπσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε 

µεγηζηνπνίεζε ηεο αμία ηνπο δειαδή ε δεµηνπξγία πινχηνπ, ε αχμεζε θαη ν 

πνιιαπιαζηαζµφο ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ.7 

2.4. Ζ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία 

O φξνο «επηρεηξεκαηίαο» πξνέξρεηαη απφ ην γαιιηθφ ξήκα επηρεηξψ (entreprendre), 

πνπ ζεκαίλεη "λα θάλνπκε θάηη" ή "λα αλαιάβνπκε θάηη" γηα πινπνίεζε. 

Ο επηρεηξεκαηηθφο ηχπνο θαηά ηνλ J. Schumpeter είλαη ην άηνκν ην θαηλνηφκν πνπ 

επηλνεί θαη δεκηνπξγεί λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, βειηηψλεη ηελ απνδνηηθφηεηα, 

κεηψλεη ην θφζηνο ή δεκηνπξγεί λέεο αγνξέο.  Σν θίλεηξφ ηνπ θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

επθαηξίαο, είλαη ην θέξδνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 14νπ αηψλα άξρηζαλ λα γίλνληαη νη πξψηεο αλαθνξέο ζηελ 

έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία.  Σφηε άξρηζαλ λα πεξηγξάθνληαη σο ηα άηνκα πνπ 

θαηέβαιαλ έλα ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζην θξάηνο κε ζθνπφ λα ηνπο ρνξεγεζεί ε άδεηα 

γηα λα εηζπξάηηνπλ θφξνπο απφ κία πεξηνρή (ζπλεζψο πεξηνρή δηθή ηνπο).  ηε 

ζπλέρεηα ηνλ 17ν αηψλα γίλεηαη πξψηε θνξά ε αλαθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηία σο άηνκν 

ην νπνίν αζρνιείηαη κε ηα νηθνλνκηθά, αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν κίαο λέαο 

επηρείξεζεο θαη αληηκεησπίδεη ηελ πηζαλφηεηα θέξδνπο ή δεκίαο θάπνηαο 

δξαζηεξηφηεηαο.  Απφ ηνλ 18ν αηψλα θαη κεηά νη έλλνηεο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρίδνπλ λα ιακβάλνπλ ηελ ζεκεξηλή ηνπο κνξθή.  χκθσλα κε 

ηνλ Cantillon φξηζε 3 θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ: ηνπο γαηνθηήκνλεο, ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο.  Δπηπιένλ δηαρψξηζε ην άηνκν πνπ 

αλαιακβάλεη ηνλ θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο απφ εθείλν πνπ πξνζθέξεη θεθάιαην ζηελ 

επηρείξεζε.  Γειαδή ε έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία δηαρσξίζηεθε απφ απηή ηνπ 

επελδπηή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (venture capitals) θπξίσο εμαηηίαο ηεο 

κεγάιεο εθβηνκεράληζεο.8   

                                                 
7
 αίηε Α. «ηξαηεγηθφ Management Μηθξνµεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηρεηξεµαηηθφηεηα», 

Πξαθηηθά 1ε Ζµεξίδαο Δπηρεηξεµαηηθφηεηαο, Υαξνθφπεην Παλεπηζηήµην Αζελψλ.) / Γηαλλάηνο Γ., 

Αγγειφπνπινο Β.,1995, Business Management, Δθδφζεηο ∆νξπθφξνο, Αζήλα. 
8
 Carree, M. and Thurik, R. “The impact of entrepreneurship on economic growth”, p.p. 67-70 
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Αλαθνξά ζηελ έλλνηα θάλεη θαη ν Adam Smith (1776) ζην βηβιίν ηνπ « ε θνηλσλία 

ησλ εζλψλ» (wealth of nations) φπνπ παξνπζηάδεη ηνλ επηρεηξεκαηία σο άηνκν πνπ 

δεκηνπξγεί έλαλ νξγαληζκφ γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο.  χκθσλα κε απηφλ ηα άηνκα 

πνπ έγηλαλ επηρεηξεκαηίεο είλαη απηά πνπ αληέδξαζαλ ζηηο εμειίμεηο ηεο νηθνλνκίαο, 

κε απνηέιεζκα λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ σο κεζάδνληεο, νη νπνίνη κεηέηξεπαλ ηελ 

δήηεζε ησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ ζε πξνζθνξά.   

ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηψλα ν Say (1803) αλαθέξεη φηη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη άηνκν 

ην νπνίν δηαζέηεη ηερληθέο θαη δεμηφηεηεο έηζη ψζηε λα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο 

επηρεηξήζεηο.  Αθφκα ππνζηεξίδεη φηη, ν επηρεηξεκαηίαο θαηέρεη ζεκαληηθέο γλψζεηο 

κε απνηέιεζκα λα θαηαλνεί ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο ψζηε λα είλαη ζε ζέζε αλά 

πάζα ζηηγκή λα ηηο εθπιεξψζεη.  Ο Mill (1848) ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα ηνπ 

επηρεηξεκαηία γηα ηνπο ηδξπηέο επηρεηξήζεσλ ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ θαζηέξσζε ζηελ 

νηθνλνκηθή βηβιηνγξαθία σο ην άηνκν ην νπνίν αλαιακβάλεη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο 

επηρείξεζεο.  Δπηπιένλ ν Menger (1871) ππνζηήξημε φηη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ν 

κεζάδνληαο πνπ κεηαζρεκαηίδεη ηνπο πφξνπο ζε ρξήζηκα αγαζά θαη ππεξεζίεο.  Απηφ 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ δπλαηφηεηεο πνπ νδεγνχλ ζηε 

βηνκεραλνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη επνκέλσο ζε κηα βηνκεραληθή αχμεζε.   

ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηψλα δελ είραλ δηαρσξηζηεί νη έλλνηεο ηνπ επηρεηξεκαηία θαη 

ησλ manager.  πγθεθξηκέλα νη Ely θαη Hess (1937) αλέθεξαλ φηη « ν επηρεηξεκαηίαο 

νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί κία επηρείξεζε γηα πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο, θαηαβάιεη 

ηξέρνπζεο ηηκέο γηα ηα πιηθά πνπ θαηαλαιψλνληαη ζηηο επηρεηξήζεηο, γηα ηε ρξήζε ηεο 

γεο, γηα ηηο πξνζσπηθέο ππεξεζίεο πνπ απαζρνιεί θαη γηα ην θεθάιαην πνπ απαηηεί.  

Μέζα απφ ηηο γλψζεηο ηνπ θαη ηελ πξσηνβνπιία ηνπ  ζπκβάιιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ, 

ζηελ νξγάλσζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο επηρείξεζεο ελψ ηαπηφρξνλα αλαιακβάλεη ην 

ξίζθν ηνπ θέξδνπο ή ηεο δεκίαο.  Σν θαζαξφ ππφινηπν ηεο επηρείξεζεο αθνχ πιένλ 

δελ ππάξρνπλ δαπάλεο ην θξαηά γηα ηνλ ίδην.»9 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά θαηά ηνλ Kirzner επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ βξίζθεηαη 

ζε επαγξχπλεζε γηα λα εληνπίζεη επηθεξδείο επθαηξίεο ζπλαιιαγήο.  Δπίζεο έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα εληνπίζεη ηνπο πξνκεζεπηέο θαη ηνπο πειάηεο θαη λα δξα σο 

δηακεζνιαβεηήο.  Σαπηφρξνλα κείδνλ ξφιν δηαδξακαηίδεη ε πιεξνθφξεζε ζηελ 

αγνξά γηα ηνλ επηρεηξεκαηία.   

                                                 
9
 Ely R.T. and Hess R.H., “ Outlines of economics”, 6

th
 edition, N.Y., MacMillan, 1937, ει.488 
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χκθσλα κε ηνλ Casson αλαγλσξίδεηαη φηη ν επηρεηξεκαηίαο δηαζέηεη δηαθνξεηηθέο 

ηθαλφηεηεο απφ άιια άηνκα, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα ιακβάλεη απνθάζεηο 

πάλσ ζε θξίζηκα δεηήκαηα θαη λα ζπληνλίδεη πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο.   

Πξνο ηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα άξρηζε λα μεθαζαξίδεη θαη λα εμεηδηθεχεηαη 

πεξηζζφηεξν ε έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία.  Πιένλ ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία ηελ 

ζπλαληάεη θαλείο ζε δηάθνξνπο ηνκείο ησλ επηρεηξήζεσλ, φπσο ην management φπνπ 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ πξνζσπηθή γλψκε ηνπ επηρεηξεκαηία αληαλαθιψληαο ηελ 

πξνζσπηθφηεηα ηνπ κέζα απφ ηηο επηινγέο ηνπ.  Κάπνηνη αθφκα φξνη πνπ πιένλ 

ζπλδέεηαη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ε δεκηνπξγία, ε νξγάλσζε θαη ε αλάιεςε ηνπ 

θηλδχλνπ. 

2.5. Υαξαθηεξηζηηθά επηρεηξεκαηία  

Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη ην άηνκν πνπ νξγαλψλεη φινπο φζνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

παξαγσγή (πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ) κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα 

επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. Σα άηνκα πνπ έρνπλ κηα θιίζε πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζπρλά άηνκα πνπ ζέινπλ λα πεηχρνπλ ζηφρνπο, έρνπλ 

απηνέιεγρν, επηζπκνχλ λα είλαη δεκηνπξγηθά θαη αλεμάξηεηα θαη έρνπλ ηελ ηάζε λα 

αλαιακβάλνπλ θηλδχλνπο.  (Πεηξάθεο, Μπνπξιεηίδεο, 2005). 

Καηά ηνπο Carter, Gartner, Shaver, & Gatewood (2003), έμη είλαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ ππνθηλνχλ θαη δηαθξίλνπλ ηνπο επηρεηξεµαηίεο απφ ηνπο 

«απηναπαζρνινχµελνπο». Απηά είλαη ε θαηλνηνµία (Innovation) θαη ε δηαξθήο 

αλαδήηεζε επθαηξηψλ, ε αλεμαξηεζία (independence) θαη ε αλάιεςε θηλδχλνπ, ε 

αλαγλψξηζε (recognηtion), ν ξφινο πνπ επηζπµνχλ λα δηαδξαµαηίδνπλ (π.ρ. ζην 

μεθίλεµα θαη ηελ αλάπηπμε µηαο λέαο επηρείξεζεο, αιιά θαη ζηελ θνηλσλία ηνπο), ε 

επηηπρία (success), νη ηζρπξέο ζρέζεηο θαη ε εµπεηξία θαη ηέινο, ε απηνπξαγµάησζε 

(self-realization), δειαδή ε γλψζε ηνπ πξαγµαηηθνχ εαπηνχ ηνπο.10 

Οη Chen, Green & Crick (1998) έδεημαλ φηη ε πξνζσπηθή αίζζεζε 

απνηειεζµαηηθφηεηαο (self-efficacy) ηνπ αηφµνπ, δειαδή, ε πίζηε ζηελ ηθαλφηεηά 

ηνπ λα θέξλεη εηο πέξαο έλα έξγν, είλαη εθείλε πνπ πξνζδηνξίδεη ζεµαληηθά ηελ ηάζε 

ηνπ γηα αλάιεςε επηρεηξεµαηηθήο πξσηνβνπιίαο.11 

                                                 
10

 Carter, N.M., Gartner, W.B., Shaver, K.G., Gatewood, E.J., 2003, «The career reasons of 

nascent entrepreneurs», Journal of Business Venturing, v. 18(1). ει. 13-39 
11

 Chen, C. Ch., Green, G. P. & Crick, A., 1998, «Does Entrepreneurship Self-efficacy distinguish 

Entrepreneurs from Managers? », Elsevier, Journal of Business Venturing, v.13.ζ.ζ..295-316. 
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Οη επηηπρεµέλνη επηρεηξεµαηίεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ θαηλνηνµηθφηεηα 

ηνπο, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπλ απηά πνπ δελ µπνξνχλ λα δνπλ νη άιινη θαη 

ηελ ηθαλφηεηα λα ηα µεηαιιάζζνπλ ζε µεραληζµνχο πινπνίεζεο (επηρεηξήζεηο) θαη 

επηβεβαίσζεο ηνπ αηζζεηεξίνπ ηνπο.12 

χµθσλα µε ηνλ McClelland (1961), νη βαζηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ επηηπρεµέλνπ 

επηρεηξεµαηία έρνπλ σο εμήο:  

 πξνλνεηηθφηεηα: πξσηνβνπιία θαη ζεηηθή ζθέςε,  

 πξνζαλαηνιηζµφο ζε επηηεχγµαηα: ηθαλφηεηα εληνπηζµνχ θαη αμηνπνίεζεο 

ησλ επθαηξηψλ,  

 δέζµεπζε έλαληη ησλ άιισλ13 

Οη Meredith(1982), παξαζέηνπλ θαη εθείλνη πέληε βαζηθά γλσξίζµαηα ηνπ 

επηηπρεµέλνπ επηρεηξεµαηία: απηνπεπνίζεζε, αλάιεςε θηλδχλσλ, επειημία, αλάγθε 

γηα επηηεχγµαηα θαη έληνλε επηζπµία γηα αλεμαξηεζία14 

2.6. Δίδε επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Έρνπλ αλαπηπρζεί δηάθνξεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε χπαξμε θαη ην πιήζνο 

ησλ νπνίσλ έρεη ηελ εμήγεζή ηνπ ζηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ιάβεη ν 

επηρεηξεκαηηθφο ηνκέαο αιιά θαη ζηε ζχγρπζε πνπ ππάξρεη αλαθνξηθά κε ηα 

δηαθξηηά αλαγλσξίζκαηα θαη ηελ αλάγθε χπαξμεο ησλ κνξθψλ απηψλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Katsikis I. θαη Kyrgidou L. 2009).  Ζ θαηεγνξηνπνίεζή ηεο 

δηεπθνιχλεη θπξίσο ηελ ζεσξεηηθή εξκελεία θαη κειέηε ηνπ θαηλνκέλνπ. 

Οη ζεσξεηηθνί παξνπζηάδνπλ δηάζηαζε απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηάθξηζε ησλ 

εηδψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

2.6.1. Παξαδνζηαθή θαη θνηλσληθή 

χκθσλα κε ηνπο Clamp θαη Alhamis (2010), ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε 2 είδε: ηελ παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  ην πξψην είδνο ν επηρεηξεκαηίαο είλαη απηφο πνπ ζα 

αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ αιιά είλαη θαη απηφο πνπ ζα 

εηζπξάμεη ην φθεινο.  ην δεχηεξν είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γίλεηαη έλαο 

ζπλδπαζκφο θηινζνθίαο θαη ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ θνηλσληθψλ αλαγθψλ, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ηνπ αηφκνπ.  Δθηφο 

                                                 
12

 Timmons, J.A. & Spinelli, S., 2007, «New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st 

Century», McGraw-Hill, International Edition. 
13

 McClelland, 1961, D.C., «The Achieving Society», Van Nostrand, NJ 
14

 Meredith, G. G., Nelson, R.E., and Neck, P.A., 1982, «The Practice of Entrepreneurship», 

International Labour Office, Geneva 
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απφ ηα 2 πξναλαθεξφκελα είδε κπνξεί λα πξνζηεζεί θαη έλα ηξίην είδνο, ην νπνίν 

νλνκάδεηαη ζπλεξγαηηθή (cooperative) επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

2.6.2. Δλδνεπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη δεκηνπξγία λέαο επηρείξεζεο 

χκθσλα κε ηνλ Π. Πεηξάθε ππάξρνπλ 2 είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Σν πξψην είδνο 

αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ κία ήδε ππάξρνπζα 

θαηάζηαζε ε νπνία νλνκάδεηαη «ελδνεπηρεηξεκαηηθφηεηα».  Σν δεχηεξν είδνο 

αλαθέξεηαη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κηαο λέαο επηρείξεζεο απφ έλα κεκνλσκέλν 

άηνκν πνπ θαιείηαη επηρεηξεκαηίαο θαη είλαη απηφο ν νπνίνο δεκηνπξγεί θαηλνχξγηα 

αμία. 

2.6.3. Σερλνινγηθή, γεσγξαθηθή θαη θνηλσληνινγηθή  

Απφ ηελ άιιε ν Throw ππνζηεξίδεη φηη δηαθξηηά είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε 

ηερλνινγηθή, ε γεσγξαθηθή θαη ε θνηλσληνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Ζ 

ηερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ ζηηο 

αγνξέο κε ηελ κνξθή λέσλ πξντφλησλ ή λέσλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

παιαηφηεξσλ πξντφλησλ κε αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα ηηο δνξπθνξηθέο 

ηειενξάζεηο. Ζ γεσγξαθηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηελ κεηαθίλεζε 

ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ απφ ηνλ έλα ηφπν ζηνλ άιιν θαη βαζηθά αλαθέξεηαη ζηελ 

κεηαθίλεζε απφ αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο ζε ππναλάπηπθηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

κεηαθίλεζε εηαηξεηψλ θαηαζθεπήο laptop ππνινγηζηψλ απφ ην Σαηβάλ ζηελ Κίλα. 

Σέινο, ε θνηλσληνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη λα θάλεη κε ηελ εμεχξεζε λέσλ 

ηξφπσλ πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ παιαηψλ πξντφλησλ, κε ραξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα ηελ πνιηηηθή πνπ αθνινχζεζε ηε εηαηξεία θαθέδσλ Starbucks Coffee 

Company ε νπνία ζηεξηδφκελε ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξνψζεζεο θαη 

marketing ησλ πξντφλησλ ηεο, έπεηζε ηνπο θαηαλαισηέο λα αγνξάζνπλ κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα θαθέ απφ φηη δαπαλνχζαλ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή. (ζπγθεθξηκέλα ηνπο 

έπεηζε λα δαπαλνχλ 2,5$ γηα έλα πνηήξη θαθέ, ελψ πξηλ έδηλαλ 50cents.) 

2.6.4. Πξάζηλε  

Δπηπιένλ ν Isaak (1998) αλαθέξεη ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ε νπνία είλαη 

επηθεληξσκέλε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (green entrepreneurship).  Ζ 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη ζπκπνξεχεηαη κε 

ην νηθνινγηθφ θίλεκα ηεο επνρήο καο.  Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη ηε 

ζεκεξηλή επνρή γίλεηαη αξθεηή ζπδήηεζε γηα λα πηνζεηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο 

«πξάζηλε ζπλείδεζε» κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ (green management).  Ζ αλάγθε 

γηα πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ψζηε ε αλάπηπμε ηνπ ζήκεξα λα κελ γίλεηαη ζε 
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βάξνο ηνπ αχξην, έρεη ζπάζεη ηελ αξλεηηθή ζχλδεζε αλάκεζα ζην θφζηνο πξνζηαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  Σν ελδηαθέξνλ ηεο αγνξάο 

ζηξέθεηαη ζηελ αλάπηπμε ηεο «πξάζηλεο» νηθνλνκίαο πξνάγνληαο ηελ «πξάζηλε» 

επηρεηξεκαηηθφηεηα.  ε δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ επηρεηξεκαηία αλαθέξεηαη ζπρλά 

φηη ζε θαηαζηάζεηο  αιιαγήο « νη επηρεηξεκαηίεο βιέπνπλ επθαηξίεο εθεί πνπ νη άιινη 

βιέπνπλ πξνβιήκαηα». 

Οινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο επηδηψθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο κέζα απφ 

επελδχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα θαη αλάπηπμε (R & D) πξάζηλσλ 

ηερλνινγηψλ θαη πξαθηηθψλ.   

Πξάζηλνη επηρεηξεκαηίεο κπνξεί λα γίλνπλ νη νπνηεζδήπνηε επηρεηξήζεηο ή 

νξγαληζκνί θαη φρη κφλν επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο.  Γηα παξάδεηγκα κπνξνχλε λα είλαη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, παλεπηζηήκηα, ζρνιεία, θιπ.  Οη δξαζηεξηφηεηεο 

ησλ πξάζηλσλ επηρεηξήζεσλ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ εξγαζηψλ πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ παξαγσγή ελφο πξντφληνο.  ηελ νπζία ε δηαθνξά είλαη ζηηο ελέξγεηεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα θαηαιήμνπλ π.ρ. ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο.  Οη ελέξγεηεο 

απηέο είλαη κε κεζφδνπο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. 

Έλα παξάδεηγκα πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη « πξάζηλεο ζηέγεο».  Ζ 

ηδέα απηή βαζίδεηαη ζηελ θχηεπζε ησλ ηαξαηζψλ ψζηε λα ιεηηνπξγνχλ σο θπζηθά 

θίιηξα θαη σο πλεχκνλεο πξαζίλνπ κέζα ζε πφιεηο πνπ ην θπζηθφ πεξηβάιινλ έρεη 

εμαιεηθηεί.  Σα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ κία ηέηνηα πξαθηηθή δελ είλαη κφλν 

αηνκηθά αιιά θαη ζπλνιηθά.  Σέινο παξαηεξείηαη πσο ε πξάζηλε απηή «ινγηθή» 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο (European Commission, 

2003). 

2.6.5. Αθαδεκατθή  

Μία άιιε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηλνηνκία είλαη ε 

αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Louis et al. 1989, O‟Shea et al. 2004, Shane 2004). 

χκθσλα κε ηνπο Barth θαη Schlegelmilch (2012) ν φξνο αθαδεκατθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαηππψλεη φηη ν αθαδεκατθφο επηρεηξεκαηίαο δξα εκπνξηθά (π.ρ. 

δεκηνπξγψληαο θέξδε απφ επηρεηξεκαηηθέο παηέληεο, δεκνζηεχνληαο εξεπλεηηθά 

άξζξα θιπ.).  Ζ αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ 

αθαδεκατθή παξαγσγή γλψζεο θαη ζηε δήηεζε απηήο.  Έηζη ηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα 

δεκηνπξγνχλ κηθξέο «δνξπθνξηθέο» εηαηξείεο θαηλνηνκίαο (spin–offs) νη νπνίεο είλαη 

ππεχζπλεο γηα λα κεηαθέξνπλ ηελ ηερλνινγία απφ ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα ζηε 
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βηνκεραλία.  Οπζηαζηηθά κία αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα spin-off ή start-up έρεη 

ην θχξην αληηθείκελν λα θαζηεξψζεη ηελ αλάγθε ζχλδεζεο κεηαμχ ηνπ αθαδεκατθνχ 

θφζκνπ θαη ηνπ θφζκνπ ησλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ.  Έηζη κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα 

ηθαλνπνηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα δήηεζε ηεο θνηλσλίαο γηα λέα πξντφληα, ππεξεζίεο 

θαη ηδέεο.  Οη Barth θαη Schlegelmilch αλαθέξνπλ φηη ηα spin-offs ή start-ups είλαη ε 

απάληεζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηηο αιιαγέο πνπ επηθέξεη ε επηζηήκε θαη ε έξεπλα γηα 

ηα ηειεπηαία απφ 30 – 40 ρξφληα.  Δπίζεο ππάξρνπλ πνιιά παλεπηζηήκηα πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηελ έλαξμε κηθξψλ εηαηξεηψλ απφ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο απνθνίηνπο 

ηνπο κέζσ ησλ ιεγφκελσλ ζεξκνθνηηίδσλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηηο νπνίεο δηαζέηνπλ 

(Hackett θαη Dilts,2004).  

 

ηαλ απηέο νη επηρεηξήζεηο απνθηήζνπλ κεξίδην ζηελ αγνξά ψζηε λα είλαη ζε ζέζε 

λα αληαπεμέιζνπλ απέλαληη ζηνλ αληαγσληζκφ ηφηε αλεμαξηεηνπνηνχληαη απφ ηε 

«ζεξκνθνηηίδα» ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη απηνλνκνχληαη. 

Ο Drucker (1985) αλαθέξεη πσο ην παλεπηζηήκην είλαη έλαο απφ ηνπο 

ζεκαληηθφηεξνπο θνξείο θαηλνηνκίαο.  Τπνζηεξίδεη φηη ε θαηλνηνκία είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηελ έξεπλα θαη ηηο εθεπξέζεηο, απφ φπνπ άιισζηε πξνέξρνληαη θαη 

ηα spin-offs. 
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Δπηπιένλ εδψ ζα κπνξνχζε λα αλαθεξζεί θαη ν φξνο παλεπηζηεκηαθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα φπνπ ζχκθσλα κε ηνπο Vorley & Nelles (2008) ν ελ ιφγσ φξνο 

είλαη ηαπηφζεκνο κε ηελ αθαδεκατθή επηρεηξεκαηηθφηεηα.  

2.6.6. Ακηγήο 

Δπηπξφζζεηα ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαθξηζεί κε βάζε ην ξφιν ηνπ 

επηρεηξεκαηία ζε ακηγή θαη κηθηή.  Ο φξνο ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαθέξεηαη 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ εμαζθείηαη ρσξίο ν επηρεηξεκαηίαο λα δηαζέηεη άιια 

παξαγσγηθά κέζα (π.ρ. θεθάιαην, κεραλήκαηα) παξά κφλν ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

ζπκβνιή.  Πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επηρεηξεκαηία νη νπνίεο 

ραξαθηεξίδνληαη σο δξάζεηο πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, πνπ ζηε πεξίπησζε πνπ 

δηεμάγνληαη απφ άιινπο θνξείο (π.ρ. δεκφζηνπο) ή κηζζσηνχο ππαιιήινπο δελ ζα 

επέθεξαλ ηα ίδηα θεξδνθφξα απνηειέζκαηα.  Γηα απηφ θαη ε πξνζσπηθφηεηα ηνπ 

επηρεηξεκαηία δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν, ε νπνία εθθξάδεηαη κε ηελ ζχιιεςε 

γηα αμηνπνίεζε κηαο λέα παξαγσγηθήο ηδέαο (Καξαγηάλλεο, Κνξξέο θαη Εαξίθεο, 

2002).  Ωζηφζν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κε απηή ηε κνξθή δε ζπλαληάηαη ζπρλά ζηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή δσή.  ηαλ ν επηρεηξεκαηίαο αλαιακβάλεη δξάζε ζπλήζσο 

αλαιακβάλεη θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα αλαιάβνπλ άιινη 

ρσξίο λα κεησζεί ην απνηέιεζκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηάο ηνπ.  Έηζη ζηελ πξάμε ν 

ξφινο ηνπ επηρεηξεκαηία εθπιεξψλεηαη κα κία απφ ηηο κνξθέο ηεο κηθηήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

2.6.7. Μηθηή  

Ζ κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ηελ άιιε αζθείηαη φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο 

δξαζηεξηνπνηείηαη αλαιακβάλνληαο ξφινπο πνπ εχθνια ζα κπνξνχζαλ λα 

πινπνηεζνχλ θαη απφ άιια άηνκα ή θνξείο.  Απηνχ ην είδνπο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

δηαθξίλεηαη ζε επηκέξνπο 2 θαηεγνξίεο: ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 

ησλ θεθαιαηνχρσλ.  χκθσλα κε ηνλ Καξαγηάλλε ε κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ πεξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δηεθπεξαησζνχλ κε 

επηηπρία θαη απφ άιια άηνκα, φπσο αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε, ρσξίο λα κεησζεί ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο.  Δίλαη θαηαλνεηφ φηη ν επηρεηξεκαηίαο πνπ 

ηδξχεη κία επηρείξεζε είλαη αλαγθαζκέλνο λα εθηειεί θαη ξφινπο πνπ θάιιηζηα – αλ 

φρη πεξηζζφηεξν απνδνηηθά – κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ θαη απφ άιια άηνκα.  Σηο 

παιαηφηεξεο επνρέο νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη, θπξίσο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο εηδηθεπκέλνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, λα εθηεινχλ ζπλεζηζκέλεο 

εξγαζίεο, φπσο επίζεο θαη ηελ άκεζε επνπηεία – δηνίθεζε – θαη ηνλ έιεγρν ζε φιεο 
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ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο.  Ζ δξαζηεξηφηεηα απηή επηβάξπλε 

ηνλ επηρεηξεκαηία κε πξφζζεην βάξνο θαη παξαγθσλίδεη ηελ πξαγκαηηθή ηνπ 

επηρεηξεκαηηθή δξάζε.  κσο απηφ ην είδνο ηείλεη λα εθιείςεη αθνχ νη εηδηθέο 

γλψζεηο (ινγηζηηθή, θιπ.) γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο απμάλνληαη θαη δελ 

είλαη αλαγθαίν λα ηηο δηαζέηεη ν ίδηνο ν επηρεηξεκαηίαο, αθνχ ην εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα παξέρεη ηεο γλψζεηο απηέο ζε άηνκα πξφζπκα λα εξγαζζνχλ σο ππάιιεινη.  

Δπηπιένλ είλαη πξνηηκφηεξν φηη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη θαιφ λα αθηεξψλεη ρξφλν ζηελ 

αλαθάιπςε κηαο  λέαο επθαηξίαο θέξδνπο θαη λα κελ εθηειεί εξγαζίεο πνπ κπνξνχλ 

λα γίλνπλ θαη απφ άιια άηνκα (ππαιιήινπο). 

2.6.8. Γπλαηθεία 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ηφζν ζηα 

θίλεηξα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φζν θαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξάζεσλ θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ εμαζθνχληαη ζε απηέο. (Storey, 1982).  

Ζ αλεμαξηεζία θαη ε πξφθιεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηεινχλ ακθφηεξα ηα 

κεγαιχηεξα θαη ηζρπξφηεξα θίλεηξα ηεο ίδξπζεο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, κάιηζηα, νη επηρεηξεκαηίεο εκθαλίδνληαη θαη απνδεηθλχνληαη 

αηζηφδνμνη, επθπείο, αλεμάξηεηνη, κε πνιιή φξεμε γηα δνπιεηά, θαη κε πξφζεζε γηα 

ηελ αλάιεςε ξίζθνπ. Ωο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηψλ, παξαηίζεληαη 

γεληθεπκέλεο εξεπλεηηθέο πιεξνθνξίεο (Hyrenius, 1983), παξέρνληαο κία ζσζηή θαη 

έγθπξε απφδεημε ηεο εηθφλαο ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά κηθξήο επεμεγεκαηηθήο αμίαο. 

 Οη γπλαίθεο έρνπλ απνθιεηζηεί σο επί ησλ πιείζην θαη πιεηνςεθηθά απφ ηηο 

πεξηζζφηεξεο έξεπλεο, γεγνλφο πνπ ζεκαηνδνηεί φηη ε θχξηα εηθφλα ηνπ 

επηρεηξεκαηία είλαη απηή πνπ αληηζηνηρεί θαηά θφξνλ ζην αλδξηθφ θχιν.  

Καηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1980 δηάθνξνη επηζηήκνλεο πνπ κειέηεζαλ ην ζέκα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αζρνιήζεθαλ κε ηα θίλεηξα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ (Hisrich & Brush, 1983). χκθσλα κε έξεπλεο, νη γπλαίθεο 

είλαη πην δχζθνιν λα θάλνπλ κία έλαξμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ιφγνη 

πνηθίινπλ. Καηαξρήλ, εθιείπνπλ νη επθαηξίεο αλάπηπμεο ησλ θαηάιιεισλ 

δεμηνηήησλ. Δπίζεο, απνπζηάδνπλ νη πξνζδνθίεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο 

γπλαίθεο. Έλαο αθφκε ιφγνο είλαη νη απμεκέλεο απαηηήζεηο, νη νπνίεο θάλνπλ ην 

γπλαηθείν θχιν λα αηζζάλεηαη φηη νη θνηλσληθνί θαη δηαθπιηθνί ξφινη κπεξδεχνληαη. 

Ζ παξαδνζηαθή ελαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ είρε θχξην επίθεληξν ηε ιεγφκελε 

«αλεπίζεκε νηθνλνκία», δειαδή ηηο νηθηαθέο αζρνιίεο, ηηο γεσξγηθέο εξγαζίεο θαη ηε 

θξνληίδα ησλ παηδηψλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ. Οη γπλαίθεο απνηεινχλ ην 50,5% ηνπ 



27 

 

πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο καο θαη κφλν ην 38% ζπκκεηέρεη ζην εξγαηηθφ ηεο δπλακηθφ 

θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν πνζνζηφ ηεο Δπξψπεο. Δπηπιένλ, καζηίδνληαη απφ πνιχ 

πςειφηεξε αλεξγία ζπγθξηηηθά κε ηνπο άληξεο. Δηδηθφηεξα ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο θαιχπηεηαη απφ ζέζεηο ζηελ πεξηνδηθή, κεξηθή απαζρφιεζε 

θαη ζηελ παξανηθνλνκία θαη θαηά κέζν φξν ε ακνηβή ηνπο αλέξρεηαη ζην 75% ηεο 

ακνηβήο ησλ αλδξψλ, κε ζεκαληηθέο απνθιίζεηο αλάκεζα ζε δηάθνξνπο θιάδνπο. 

Παξφηη ην αλδξηθφ θχιν είλαη απηφ ην νπνίν είλαη πην πξφζπκν λα μεθηλήζεη κία 

αηνκηθή επηρείξεζε πνιιέο θπβεξλήζεηο αλά ηνλ θφζκν δηνξγαλψλνπλ θαη 

ζπληνλίδνπλ ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ ελζάξξπλζε ησλ γπλαηθψλ γηα λα αζρνιεζνχλ 

θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Reynolds et 

al.,2004). χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Δζληθνχ επηκειεηεξηαθνχ δηθηχνπ γπλαηθψλ:  

 ην 12% ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νκφξξπζκεο επηρεηξήζεηο,  

 ην 12% είλαη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο,  

 ην 9% ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ είλαη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη  

 ην 7,8 % είλαη εηεξφξξπζκέο εηαηξίεο.  

 ην πνζνζηφ ησλ αλψλπκσλ εηαηξεηψλ αλέξρεηαη ζε 8,3% ησλ γπλαηθείσλ 

επηρεηξήζεσλ.  

πλήζσο ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα επεξεάδεηαη απφ εμσγελήο θαη 

ελδνγελήο παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη νη εμήο (Υξεζηάθεο, 2003):  

 Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ απνηειείηαη απν 

γπλαίθεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο παξέλζεηα πξφζσπα ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αλήθνπλ θαη δηνηθνχληαη απφ ηνπο ζπδχγνπο ηνπο ή άιια 

ζπλήζσο άξξελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο.  

 ην κέγεζνο ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ είλαη λεφηεξεο, κηθξφηεξεο θαη 

απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο εξγαδφκελνο απφ φηη ζηηο αλδξηθέο κε πνζνζηφ 

21%, ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ θαη κφλν 

ην 3% απαζρνιεί 5-10 κηζζσηνχο.  

 Οη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θαηά θφξνλ ζηνλ ηνκέα 

ηνπ εκπνξίνπ θαη ιηγφηεξν ζε θαηαζθεπαζηηθνχο θαη παξαγσγηθνχο ηνκείο  

 εκαληηθφο αξηζκφο γπλαηθψλ επηιέγεη κηθξήο θιίκαθαο παξαδνζηαθέο 

επηρεηξεκαηηθέο δξάζεηο φπσο είλαη ,ηα θαζαξηζηήξηα, θνκκσηήξηα, 

πεξίπηεξα, ραξηνβηβιηνπσιεία, κηθξά κπαθάιηθα θαη άιια αληίζηνηρνπ 

βειελεθνχο.  
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 πλήζσο φζν αθνξά ηελ απφδνζε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ 

κεγαιχηεξν δείθηε απνηπρίαο, θαη έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε θεξδψλ ζε 

ζρέζε κε ηηο αλδξηθέο επηρεηξήζεηο.  

Τπάξρνπλ δηάθνξνη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο γηα ηε γπλαηθεία 

επηρεηξεκαηηθφηεηα νη νπνίνη επηθεληξψλνληαη:  

 νη νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο θαη ηδηαίηεξα ε κεηξφηεηα,  

 ηα παξαδνζηαθά ζηεξεφηππα,  

 ε έιιεηςε θεθαιαίσλ,  

 ε αλεπάξθεηα εηδίθεπζεο ζε ζχγρξνλεο εηδηθφηεηεο,  

 ν θφβνο γηα ηελ ελδερφκελε απνηπρία.  

Σέινο, ειπηδνθφξα είλαη ε δηαπίζησζε φηη δηεπξχλεηαη ε πξνζπκία ησλ λέσλ 

γπλαηθψλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε γπλαηθείεο επηρεηξήζεηο. ε νξηζκέλεο έξεπλεο (ΗΟΒΔ, 

2007), έρνπλ δηαπηζηψζεη επίζεο φηη νη γπλαίθεο ππεξηεξνχλ ζε θαηλνηνκηθέο 

δξάζεηο. θφπηκν είλαη λα παξαζρεζεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηα επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα 

ησ γπλαηθψλ κέζσ επηδνηήζεσλ, θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ θαη επλντθψλ δαλείσλ 

κε θξαηηθή εγγχεζε. ηα ίδηα πιαίζηα, πξνηείλεηαη ε δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζηηθήο 

ηξάπεδαο γηα ηηο γπλαίθεο ηνπο λένπο κε ηελ πξνηεηλφκελε νλνκαζία «Σξάπεδα 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Γπλαηθψλ θαη Νέσλ, Αληίζηνηρν παξάδεηγκα απνηειεί ε 

Grameen Bank ζηελ Ηλδία, ηνπ νηθνλνκνιφγνπ-ηξαπεδίηε Μνράκελη Γηνχλνπο πνπ 

έρεη δαλείζεη 7,5 εθ. ζε γπλαίθεο, νη νπνίεο επέζηξεςαλ ηα δάλεηα απηά θαηά 95%. 

2.6.9. Νεαληθή 
Ζ εχξεζε θεθαιαίνπ δελ παίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν γηα ηελ ίδξπζε θαη ηελ 

ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο αιιά ππάξρνπλ θάπνηα γεληθνί παξάγνληεο πνπ ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη ν λένο επηρεηξεκαηίαο σο νληφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί είλαη 

(Ησάλλνπ, 2001): 

 Σα ηππηθά πξνζφληα ηνπ λένπ πξνθεηκέλνπ ε λέα επηρείξεζε ηνπ λα είλαη 

ζπλαθέο κε ην αληηθείκελν ησλ ζπνπδψλ ηνπ, κε ηελ εξγαζηαθή ηνπ 

εκπεηξία ή κε ηελ θαηάξηηζε πνπ δηαζέηεη,  

 Σν θίλεηξν ηεο δεκηνπξγία. Ο λένο ζα πξέπεη λα έρεη πξαγκαηηθή ζέιεζε 

γηα λα πινπνίεζε κία επηρεηξεκαηηθή ηδέα έηζη ψζηε φηαλ βξεζεί ζε κία 

δχζθνιε θαηάζηαζε λα έρεη εκπηζηνζχλε θαη ζέιεζε γηα λα ζπλερίζεη ηνλ 

αγψλα ηνπ. 
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 Γεμηφηεηεο θαη πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ο λένο επηρεηξεκαηίεο ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδεη ηα ιάζε ηνπ θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

απηνβειηηψλεηαη ν ίδηνο θαη θαηά επέθηαζε λα βειηηψλεη θαη ε επηρείξεζε 

ηνπ. Δπίζεο ν επηρεηξεκαηίαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεί θαηάιιειν εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη θαιέο ζρέζεηο 

κε ηνπο εκπιεθφκελνπο κέζσ ηεο θαηλνηνκίαο ηνπ , ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο 

ηνπ θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ γηα ζπλεξγαζία θαη παξαθίλεζε. 

2.7. Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθόηεηα 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλαο πνιχπιεπξνο θιάδνο ν νπνίνο επεξεάδεηαη απφ 

δηάθνξα θαηλφκελα φπσο θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά, πεξηβαιινληηθά δεκνγξαθηθά θαη 

νηθνλνκηθά.  Οη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ είλαη αληηθείκελν κειέηεο θαη 

αλάιπζεο απφ πνιινχο εξεπλεηέο, κέζα ζην πέξαζκα ησλ εηψλ, ψζηε λα 

πξνζδηνξίζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή επηηπρία θαη επηπρία.  

Μέζα απφ φιεο απηέο ηηο αλαιχζεηο ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη θαηνλνκάδεη 6 

παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ επηηπρεκέλε άζθεζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο.  Οη 

παξάγνληεο απηνί είλαη νη εμήο (Gaddam, S. 2007) αλαιχνληαη παξαθάησ. 

2.7.1. Οηθνλνκηθνί παξάγνληεο (Economic Factors) 

Οη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε, θπξίσο ηα 

θεθάιαηα πνπ θαηαλαιψλεη κία επηρείξεζε θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

θαηαλέκνληαη, ηα πηζαλά δάλεηα πνπ κπνξεί λα έρεη θ.ιπ. 

χκθσλα κε ηνλ Schumpeter, ε νηθνλνκηθή ζεσξία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζπλδένληαη πνιχ ζηελά κεηαμχ ηνπο, κηαο θαη νη νηθνλνκηθνί παξάγνληεο επεξεάδνπλ 

ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, κηαο θαη πθίζηαληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηεο 

επηρείξεζεο.  Δηδηθφηεξα, νη νηθνλνκηθέο κεηαβιεηέο πνπ επηδξνχλ θαηαιπηηθά ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη νη πνιηηηθέο θαη θπξίσο νη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο ησλ 

θξαηψλ, νη εκπνξηθέο πνιηηηθέο, νη παξεκβάζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ, ε θνξνινγία θαη 

ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα. 
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Gaddam S., 2007 

2.7.2. Φπρνινγηθνί παξάγνληεο (Psychological Factors) 

Οη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα πνπ δηαζέηεη ην άηνκν πνπ αζθεί ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, δειαδή ν 

επηρεηξεκαηίαο.  Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.   

2.7.3. Κνηλσληνινγηθνί παξάγνληεο (Social Factors)  

χκθσλα κε ηνλ Weber, M. (1948)  νη θνηλσληνινγηθνί παξάγνληεο αλαθέξνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ ηξφπν δσήο ησλ αλζξψπσλ.  Οη άλζξσπνη θαη νη 

πξνηηκήζεηο απηψλ δηαθξίλνληαη απφ κία ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ επεξεάδεη ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο είλαη νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο πνπ έρνπλ ηα 

άηνκα, ηα πξφηππα ςπραγσγίαο θαη δηαζθέδαζεο, ν ηξφπνο πνπ εξγάδνληαη ή ε πφιε 

φπνπ εξγάδνληαη θιπ.  

2.7.4. Πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο (Environmental Factors) 

χκθσλα κε ηνλ Singh, S. (1990) oη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο δηαθξίλνληαη ζε 

ελδνγελείο θαη εμσγελείο.  Ζ δηαζεζηκφηεηα ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο 

απνηππψλεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ελψ ν αξηζκφο εηζφδνπ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζε 

έλαλ θιάδν επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ππαξρνπζψλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν 

θιπ.   Σν πεξηβάιινλ είλαη εθείλν πνπ δηακνξθψλεη θαη νξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ ζα εηζέιζνπλ ζηνλ θιάδν, ην κεηαζρεκαηηζκφ ησλ επηρεηξήζεσλ ή 

αθφκε θαη ηε ιήμε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.   

Επιχειρηματικότητα 

Ψυχολογικοί 
Παράγοντεσ 

Παράγοντεσ 
κουλτοφρασ 

Περιβαλλοντικοί 
Παράγοντεσ 

Δημογραφικοί 
Παράγοντεσ Οικονομικοί 

Παράγοντεσ 

Κοινωνιολογικοί 
Παράγοντεσ 
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2.7.5. Γεκνγξαθηθνί παξάγνληεο (Demographic Factors) 

ζνλ αθνξά ηνπο δεκνγξαθηθνχο παξάγνληεο ν Gaddam S. (2007) αλαθέξεη φηη νη 

πην ζεκαληηθέο δεκνγξαθηθέο κεηαβιεηέο είλαη ε ειηθία, ε εκπεηξία θαη ην 

κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ.  Δπηπιένλ ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ αλζξψπσλ 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θνπιηνχξα ηνπο.  Ωο θνπιηνχξα νξίδεηαη έλα ζχλνιν 

θνηλψλ αμηψλ, πεπνηζήζεσλ θαη αλακελφκελσλ ζπκπεξηθνξψλ.  Ζ κεγαιχηεξε 

βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα θαη ηελ επηξξνή πνπ απηή αζθεί 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.  Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηνλ Weber, νη θνηλέο αμίεο, νη 

πεπνηζήζεηο θαη νη ζπκπεξηθνξέο ησλ αηφκσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ, επεξεάδνπλ 

ζεκαληηθά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.   

2.7.6. Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο (Cultural Factors) 

Ο Huisman, D. (1985) αλαθέξεη πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά θαηά θχξην ιφγν 

ηελ θνπιηνχξα (λννηξνπία ή παηδεία).  Ζ θνπιηνχξα κπνξεί λα νξηζζεί σο νη θνηλέο 

θηινζνθίεο, ηδενινγίεο, αμίεο, παξαδνρέο, ζηάζεηο θαη θαλφλεο πνπ ζπλδένπλ κεηαμχ 

ηνπο ηα κέιε κηαο θνηλφηεηαο. 

2.8 ύγρξνλεο ηάζεηο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Γηα δεθαεηίεο νιφθιεξεο, ζηα θπξίαξρα λενθιαζηθά ζεσξεηηθά ζρήµαηα ε 

επηρεηξεµαηηθφηεηα ηαπηηδφηαλ µε ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ άξηζηε θαηαλνµή ησλ 

πφξσλ γηα ηελ µεγηζηνπνίεζε ηνπ θέξδνπο ηεο επηρείξεζεο. ην πιαίζην ηνπ 

ππνδείγµαηνο ηεο γεληθήο ηζνξξνπίαο απνπζίαδε νπνηαδήπνηε έλλνηα ηεο 

επηρεηξεµαηηθφηεηαο πνπ ζα έδηλε βάξνο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ ηνπ 

επηρεηξεµαηία θαη ζα ηφληδε ηελ «ελεξγεηηθή» δηάζηαζε ησλ απνθάζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ ηνπ ζηε δηαµφξθσζε θαη εμέιημε ηνπ νηθνλνµηθνχ πεξηβάιινληνο. ηελ 

λενθιαζηθή αλάιπζε ν επηρεηξεµαηίαο ζεσξείηαη σο ν παζεηηθφο ππνινγηζηήο πνπ 

αληηδξά µεραληθά ζε αιιαγέο πνπ ηνπ επηβάιινληαη απφ ηπραίεο εμσγελείο εμειίμεηο 

ζηηο νπνίεο δελ αζθεί νχηε πξνζπαζεί λα αζθήζεη νπνηαδήπνηε επηξξνή. Δμαίξεζε 

ζηνλ παξαπάλσ θαλφλα απνηεινχλ νη πξνζπάζεηεο πνπ ππήξμαλ απφ ζεµαληηθνχο 

ζεσξεηηθνχο λα εληάμνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο ζηηο ζεσξίεο ηνπο γηα 

ηελ ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνµίαο.  

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ παγθνζµηνπνίεζε θαη ηελ 

ηερλνινγηθή επαλάζηαζε (θπξίσο ζηνπο ηνµείο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο 

επηθνηλσλίαο) έρνπλ ζαλ ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ηελ 

επηρεηξεµαηηθφηεηα θαη ην βαζµφ αλάπηπμήο ηεο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνµίεο. 
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ηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία ε επηρεηξεµαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη µε:15 

 Σε ζπλερή αλαδήηεζε λέσλ πεδίσλ δξάζεο, πνπ πξνζδίδεη ζηνλ θνξέα ηεο, 

ηνλ επηρεηξεµαηία, θεληξηθφ ξφιν ζηελ αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία. (αγνξέο-

ζηφρνπο, λέα πξντφληα, λέα ηερλνινγία, αλαβάζµηζε ηεο δηαδηθαζίαο 

παξαγσγήο, θηι.) 

 Σελ χπαξμε νξάµαηνο γηα λέεο δξαζηεξηφηεηεο, ηε δηάδνζή ηνπ ζηνπο 

ζπλεξγάηεο ψζηε λα ην ελζηεξληζηνχλ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ µε ηηο 

θαζεµεξηλέο εξγαζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ψζηε λα δίλεη ζ' απηέο λφεµα. Ο 

επηρεηξεµαηίαο, εθηφο απφ ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή, πξέπεη λα έρεη 

πεξηζζφηεξν ην ξφιν ηνπ εγέηε γηα λα µπνξεί λα δηαρεηξηζηεί ηνπο 

εξγαδφµελνχο ηνπ, λα ηνπο µεηαδψζεη ην φξαµα ηεο επηρείξεζήο ηνπ θαη λα 

ηνπο δψζεη λφεµα ζηελ εξγαζία ηνπο. 

 Σελ αλάιεςε ηνπ επηρεηξεµαηηθνχ θίλδπλνπ πνπ µφλν ν επηρεηξεµαηίαο 

µπνξεί λα αλαιάβεη.  

 Σε δηαµφξθσζε ζηφρσλ θαη ζρεδίσλ θαζψο θαη ηελ ηθαλφηεηα πινπνίεζήο 

ηνπο ζην πιαίζην ζπγθεθξηµέλνπ ρξνληθνχ νξίδνληα µε ζχγρξνλεο 

µεζφδνπο. Ήδε απφ ηελ έλαξμε ηεο επηρείξεζήο, ν επηρεηξεκαηίαο 

δεκηνπξγεί ην πιάλν πνπ ζα αθνινπζήζεη ζην µέιινλ (business plan).  

 Σε µεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ βάξνπο απφ ηελ δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ζηε 

δεµηνπξγηθφηεηα θαη ηελ θαηλνηνµία. ληαο ζσζηφο επηρεηξεµαηίαο, 

πξέπεη λα έρεηε ηνλ έιεγρν νιφθιεξεο ηεο επηρείξεζεο.  

 Σελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ηελ 

ηθαλφηεηά ηνπο λα θαηαθηνχλ ή λα δεµηνπξγνχλ λέεο αγνξέο. Έλα πνιχ 

θεξδνθφξν βήµα, ζηελ νηθνλνµηθή αλάπηπμε µηαο επηρείξεζεο, είλαη ε 

θαηάθηεζε µηαο λέαο αγνξάο. Απηφ µπνξεί λα επηηεπρζεί µε ηελ ίδξπζε 

ππνθαηαζηεµάησλ ζε άιιεο πφιεηο, πεξηνρέο, ρψξεο. 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ αληηµεηψπηζε ησλ απεηιψλ 

θαη ησλ πεξηνξηζµψλ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ πνπ ππάξρνπλ ζ' 

απηφ.  

 Σελ απαξαίηεηε γλψζε πνπ ζα παξέρεη ζηνλ επηρεηξεµαηία ηε δπλαηφηεηα 

θαηαλφεζεο, πηνζέηεζεο θαη αμηνπνίεζεο λέσλ ηδεψλ, θαηλνηνµηψλ θαη 

ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ µεζφδσλ πνπ αιιάδνπλ ξηδηθά δξαζηεξηφηεηεο, 

                                                 
15

 Deakens David – Freel Mark (2007). Δπηρεηξεµαηηθφηεηα 
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δηαµνξθψλνπλ λέα πξντφληα θηι. Καηά θαηξνχο νη ζχλδεζµνη 

επηρεηξεµαηηψλ, βηνµεράλσλ θηι, θάλνπλ ζεµηλάξηα, πξνζθέξνληαο γλψζε 

ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ, θαηλνηνµίεο ζηελ παξαγσγή, αλαλεσµέλε 

πιεξνθφξεζε, θηι.  

ην λέν νηθνλνµηθφ πεξηβάιινλ ε επηρεηξεµαηηθφηεηα ζα αλαπηχζζεηαη 

ζπιινγηθά, ηφζν ζηηο λέν-ηδξπφµελεο θαη µηθξέο επηρεηξήζεηο φζν θαη ζηηο µεγάιεο. Ζ 

αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεµαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ απαηηεί ηζρπξνχο δεζµνχο µεηαμχ 

επηρεηξήζεσλ, παλεπηζηήµησλ, εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ θαη ρξεµαηνπηζησηηθψλ 

νξγαληζµψλ. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα νξίδνληαη ζπιινγηθέο επηρεηξεµαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ή επηρεηξεµαηηθά δίθηπα πνπ ζηαδηαθά εμαπιψλνληαη θαη 

αληηθαζηζηνχλ ηηο παξαδνζηαθέο ηεξαξρηθέο εηαηξείεο. Καηά ηνλ ίδην ηξφπν, νη 

βηνµεραλίεο δε µπνξνχλ λα νξηζηνχλ άπια σο ην άζξνηζµα μερσξηζηψλ επηρεηξήζεσλ 

πνπ παξάγνπλ έλα ζπγθεθξηµέλν πξντφλ ή ππεξεζία θαη αληαγσλίδνληαη ε µηα ηελ 

άιιε, αιιά πξέπεη λα νξηζηνχλ σο αζηεξηζµνί ζπιινγηθψλ επηρεηξεµαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή επηρεηξεµαηηθψλ δηθηχσλ πνπ αζρνινχληαη µε ηελ ηδία 

δξαζηεξηφηεηα. 

ηηο ππφ ιεηηνπξγία ήδε µηθξέο ή ζηηο µηθξέο λέν-ηδξπφµελεο επηρεηξήζεηο, ε 

ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθφηεηα παίξλεη ηε µνξθή ζηξαηεγηθψλ ζπλεξγαζηψλ θαη 

ζπµµαρηψλ µεηαμχ ησλ µεµνλσµέλσλ επηρεηξεµαηηψλ (αλάπηπμε δηθηχσλ 

επηρεηξεµαηηθήο ζπλεξγαζίαο, clusters), ησλ εηαηξεηψλ θεθαιαίσλ επηρεηξεµαηηθψλ 

ζπµµεηνρψλ (εηαηξεηψλ venture capital) θαη ησλ θέληξσλ επψαζεο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, ησλ εξεπλεηηθψλ ηλζηηηνχησλ, ησλ νξγαληζµψλ εθπαίδεπζεο θαη ησλ 

θέληξσλ θαηλνηνµίαο. 

Ζ επηηπρήο αλάπηπμε θαη ην μεθίλεµα µηαο λέαο επηρεηξεµαηηθήο πξνζπάζεηαο δελ 

είλαη έλα ζέµα µφλν αηνµηθήο δηαρεηξηζηηθήο ηθαλφηεηαο αιιά έλα ζπιινγηθφ 

δήηεµα. Έηζη ηα εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη ηα θέληξα θαηλνηνµίαο πξνζθέξνπλ λέεο 

ηδέεο, νη εηαηξίεο θεθαιαίσλ επηρεηξεµαηηθψλ ζπµµεηνρψλ ή άιινη εμεηδηθεπµέλνη 

ρξεµαηνδνηηθνί νξγαληζµνί πξνζθέξνπλ ηε ρξεµαηνδφηεζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

δηαδηθαζηψλ, νη επηρεηξεµαηίεο πξνζθέξνπλ ηε ζχγρξνλε νξγάλσζε, ηηο 

δηαρεηξηζηηθέο θαη άιιεο ηθαλφηεηεο. Σα Δπηζηεµνληθά θαη Σερλνινγηθά Πάξθα θαη νη 

ζεξµνθνηηίδεο παξέρνπλ επίζεο ζπµβνπιέο ζρεηηθά µε ηερληθά, λνµηθά, νξγαλσηηθά 

θαη ρξεµαηννηθνλνµηθά ζέµαηα, πιεξνθνξίεο ζε δεηήµαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηελ 

αγνξά, ρψξνπο µε θαηάιιειε ππνδνµή θαη ηέινο, επελδχζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ ησλ 

θνξέσλ εθµεηάιιεπζεο ζηηο εγθαηεζηεµέλεο επηρεηξήζεηο. 
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ηηο µεγάιεο επηρεηξήζεηο ε ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθφηεηα δηαθξίλεηαη ζε 

εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή.  

Ζ εζσηεξηθή ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα αλαπηχζζεηαη µέζα ζε 

παξαδνζηαθέο εηαηξίεο µε ηελ άµβιπλζε ησλ δηαρσξηζηηθψλ γξαµµψλ µεηαμχ 

µεηφρσλ, δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη εξγαδνµέλσλ. Σν ραµήισµα ησλ εζσηεξηθψλ 

νξίσλ δελ είλαη µφλν ζέµα ηερληθφ (ελδνδίθηπα θιπ.) αιιά θαη ζέµα ζεζµψλ 

(θπθιηθή µεηαθίλεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλαµηθνχ, νµαδηθή εξγαζία, µεηαζέζεηο θιπ.) 

πνπ επηηξέπνπλ ζηα µέιε ηεο εηαηξείαο λα αλαπηχμνπλ γηα ηε ζπλνιηθή δηαδηθαζία 

θαη φρη µφλν γηα ηα ηµήµαηα ηεο θαη επίζεο, δηεπθνιχλνπλ ηελ επηθνηλσλία αλάµεζα 

ζηα µέιε θαη ηε ζπλερή ξνή πιεξνθφξεζεο. Δπηπιένλ, ηα παξαπάλσ δηεπθνιχλνληαη 

θαη απφ ηελ θαηάξγεζε ησλ πνιιαπιψλ επίπεδσλ µεζαίσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ θαη 

ηε ζπµµεηνρή ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ. 

Ζ εμσηεξηθή ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη πέξα απφ ηα εμσηεξηθά 

φξηα ησλ παξαδνζηαθψλ εηαηξηψλ θαηά δχν ηξφπνπο: θάζεηα θαη νξηδφληηα. 

Ζ θαζεηή εμσηεξηθή επηρεηξεµαηηθφηεηα αλαπηχζζεηαη µεηαμχ ησλ παξαγσγψλ, 

ησλ µεηαθνξέσλ, ησλ πσιεηψλ θαη ησλ πξνµεζεπηψλ. Παίξλεη ηε µνξθή µηαο 

ζπµµαρίαο µεηαμχ αλεμάξηεησλ εηαηξηψλ ή ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ εηαηξεηψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε µηαο µεγάιεο εηαηξείαο. 

Ζ νξηδφληηα εμσηεξηθή ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα µπνξεί λα 

αλαπηχζζεηαη θαη πέξα απφ ηηο εηαηξίεο γηα ηελ παξαγσγή ζπµπιεξσµαηηθψλ 

πξντφλησλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ.  

Ζ ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθφηεηα µπνξεί λα πινπνηεζεί µε θνηλέο ζπµθσλίεο γηα 

πξντφληα θαη εµπφξην, µε αιιεινζπµµεηνρέο ζην εηαηξηθφ θεθαιαίν (equity 

positions), µε ζπµθσλίεο γηα µεηαθνξά θαη δηαθίλεζε θαη µε ζπµθσλίεο εθρψξεζεο 

δηθαηψµαηνο εθµεηάιιεπζεο (franchise agreement).  

πρλά ηα επηρεηξεµαηηθά δίθηπα απνηεινχληαη απφ µηα θεληξηθή µνλάδα φπσο ε 

IBM, ε SΟΝΤ ή ε NOKIA ε νπνία ρεηξίδεηαη ηελ αλαθάιπςε ή ηε βειηίσζε ησλ 

λέσλ πξντφλησλ θαη βξίζθεηαη πίζσ απφ ην λέν πξντφλ, ελψ νη πεξηθεξεηαθέο µνλάδεο 

µπνξεί λα απνηεινχληαη απφ ζπµµαρίεο ηεο θεληξηθήο εηαηξείαο νη νπνίεο ρεηξίδνληαη 

ηε ζπλαξµνιφγεζε, ηε µαδηθή παξαγσγή, ηε δηαθίλεζε θαη ηελ ιηαληθή πψιεζε. 

Ζ ζπιινγηθή επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα δίλεη ηηο επθαηξίεο θαη ηα θίλεηξα ζε 

µέιε θαη µε µέιε παξαδνζηαθψλ εηαηξεηψλ λα µνηξάδνληαη θαη λα ελζσµαηψλνπλ 

ηερληθέο θαη νηθνλνµηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλαθάιπςε θαη εθµεηάιιεπζε λέσλ 

επηρεηξεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δπίζεο, δεµηνπξγεί ηηο δνµέο εθείλεο πνπ 
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επηηξέπνπλ ζε πάξα πνιινχο θξπµµέλνπο επηρεηξεµαηίεο, δηαζθνξπηζµέλνπο µεηαμχ 

ησλ πξνµεζεπηψλ, ησλ µεηαθνξέσλ, ησλ πειαηψλ θαη ησλ ζπλεξγαηψλ λα ελψζνπλ 

ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα ηελ αλαθάιπςε θαη εθµεηάιιεπζε λέσλ επθαηξηψλ.16 

2.9 Ζ επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

χµθσλα µε έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ ην 2004 πεξίπνπ ην 5,8% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζµνχ ηεο 

Διιάδαο (390.000 άηνµα πεξίπνπ) είραλ επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ 

αθνξνχζε είηε ηελ ηδηνθηεζία θαη δηνίθεζε µηαο επηρείξεζεο είηε ηηο δηαδηθαζίεο γηα 

ηελ ίδξπζε µηαο επηρείξεζεο. Γηα ην ίδην έηνο ν ζπλνιηθφο αξηζµφο ησλ λέσλ 

επηρεηξεµαηηψλ εθηηµάηαη ζε 108.000. Ζ επέλδπζε πνπ απαηηείηαη γηα ην μεθίλεµα 

µηαο επηρεηξεµαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηε ρψξα µαο θπµαίλεηαη θαηά µέζν φξν πεξί 

ηηο 80.000 επξψ, πνζφ πςειφ ζε ζρέζε µε άιιεο ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζην ίδην 

επίπεδν νηθνλνµηθήο αλάπηπμεο. Πάλσ απφ ην µηζφ ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ 

εθθίλεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ απνηαµίεπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξεµαηία ελψ νη 

ηξάπεδεο παξέρνπλ ην 33,7% ηεο πξφζζεηεο ρξεµαηνδφηεζεο πνπ απαηηείηαη θαη ηα 

θξαηηθά πξνγξάµµαηα θαιχπηνπλ ην 14,5%. 

Πην ζπγθεθξηµέλα: 

 Σν 28% ησλ επηρεηξεµαηηθψλ εγρεηξεµάησλ πνπ εθδειψζεθαλ ην 2004 

είραλ σο θίλεηξν ηελ αλάγθε (επηρεηξεµαηηθφηεηα αλάγθεο, δειαδή 

πξνέξρεηαη απφ ηελ αδπλαµία εμαζθάιηζεο άιιεο µνξθήο απαζρφιεζεο), 

φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ άιισλ επξσπατθψλ ρσξψλ δελ μεπεξλά ην 

18%). 

 Παξαηεξείηαη πεξηνξηζµέλε ηθαλφηεηα δεµηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, αθνχ έλα µεγάιν µέξνο ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ ζπλδέεηαη µε 

ηελ απηναπαζρφιεζε. Με άιια ιφγηα, ε επηρεηξεµαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 

παίξλεη ηε µνξθή µηαο θπξίσο αηνµηθήο πξσηνβνπιίαο θαη πξνζπάζεηαο. Ο 

αξηζµφο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ ζπµµεηέρνπλ ζηελ δεµηνπξγία µηαο 

λέαο επηρείξεζεο είλαη µφιηο 1,5% θαη θέξλεη ηελ Διιάδα ραµειά ζηελ 

παγθφζµηα θαηάηαμε. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη µηα απφ ηηο αηηίεο γηα ην 

πςειφ πνζνζηφ επηρεηξεµαηηθφηεηαο αλάγθεο πνπ εµθαλίδεηαη ζηε ρψξα 

µαο 

 Σν 56,8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εγρεηξεµάησλ πνπ θαηαγξάθεθαλ ην 2004 

αθνξά επηρεηξήζεηο πνπ παξάγνπλ πξντφληα ή ππεξεζίεο πξνο ηνλ ηειηθφ 

                                                 
16

 Καθνπιίδεο Κψζηαο (2009). Δπηρεηξεµαηηθφηεηα – Δπηθνηλσλία – Πσιήζεηο 
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θαηαλαισηή. Πξφθεηηαη γηα ην πςειφηεξν πνζνζηφ µεηαμχ ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξψπεο, µεηά ηελ Πνξηνγαιία. Σν είδνο απηφ ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

πξνζειθχεη ζε µεγάιν βαζµφ ηελ επηρεηξεµαηηθφηεηα αλάγθεο θαη ηνπο 

απηναπαζρνινχµελνπο. Αληηζέησο, ε Διιάδα θαηέρεη µεηαμχ ησλ άιισλ 

επξσπατθψλ ρσξψλ ην µηθξφηεξν πνζνζηφ επηρεηξεµαηηθφηεηαο ζηνλ 

πξσηνγελή ηνµέα (2,31%) θαη ζηηο ππεξεζίεο πξνο ηηο επηρεηξήζεηο (8,6%), 

ελψ µεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξεµαηηθψλ εγρεηξεµάησλ ζηνλ ηνµέα 

ηεο µεηαπνίεζεο. 

 Ζ επηρεηξεµαηηθφηεηα επθαηξίαο, δειαδή ε επηρεηξεµαηηθφηεηα πνπ 

απνηειεί έθθξαζε επηδίσμεο, εμεχξεζεο θαη εθµεηάιιεπζεο θεξδνθφξσλ 

επθαηξηψλ, παξαµέλεη ζηηο ραµειέο ζέζεηο ηεο παγθφζµηαο θαηάηαμεο (23ε 

ζέζε µεηαμχ 33 ρσξψλ). 

 Απφ ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεµαηηθψλ εγρεηξεµάησλ πνπ θαηαγξάθηεθαλ 

ζηελ Διιάδα έλα πνιχ µηθξφ πνζνζηφ είλαη εγρεηξήµαηα πςειψλ 

δπλαηνηήησλ (16,14%) θαη απηφ ηελ θαηαηάζζεη ζηελ 13ε ζέζε µεηαμχ 16 

επξσπατθψλ ρσξψλ ζηε δηεηία 2003 - 2004. (Ωο επηρεηξεµαηηθφηεηα 

πςειψλ δπλαηνηήησλ, ελλννχµε απηή πνπ ζπµβάιιεη ζηελ επέθηαζε ησλ 

αγνξψλ, δεµηνπξγεί ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη εληζρχεη ηνλ εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζµφ ηεο ρψξαο). 

 Ζ απνπζία ζχγρξνλεο επηρεηξεµαηηθήο θνπιηνχξαο είλαη µηα άιιε 

ζεµαληηθή πιεπξά ηεο γεληθφηεξεο έιιεηςεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο πνπ 

εµθαλίδεη ε Διιάδα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγµα είλαη ην µεγάιν 

πνζνζηφ ηνπ πιεζπζµνχ πνπ δειψλεη φηη ν θφβνο ηεο απνηπρίαο είλαη ν 

ζπνπδαηφηεξνο παξάγνληαο πνπ απνηξέπεη ηελ αλάιεςε επηρεηξεµαηηθψλ 

πξνζπαζεηψλ (52% θαη είλαη ην µεγαιχηεξν αλάµεζα ζε 33 ρψξεο). 

Δπίζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία µίαο άιιεο εξεπλάο πνπ δείρλεη φηη 

νη Έιιελεο επηρεηξεµαηίεο ζεσξνχλ σο ζεµαληηθφηεξνπο παξάγνληεο γηα ηελ επηηπρία 

ησλ επηρεηξεµαηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ ηελ εξγαηηθφηεηα, ηελ ηηµηφηεηα θαη ηελ 

θαηνρή ηερληθψλ γλψζεσλ θαη εµπεηξηψλ, ελψ ηθαλφηεηεο πνπ έρνπλ ζεσξεζεί 

δηεζλψο σο έλα απφ ηα ζεµαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο 

(αλαθάιπςε θαη εθµεηάιιεπζε λέσλ επηρεηξεµαηηθψλ ηδεψλ, νξγαλσηηθή ηθαλφηεηα 

θιπ.) ζεσξνχληαη δεπηεξεχνπζεο.  
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Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ δεµηνπξγνχλ αηζηνδνμία, φπσο είλαη 

ε ηάζε αχμεζεο ησλ εγρεηξεµάησλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε 

επηρεηξήζεηο, ε πηνζέηεζε λέαο ηερλνινγίαο θηι. Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη ε 

αλάγθε ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεµαηηθφηεηαο πνπ έρεη ζηφρν ηελ εθµεηάιιεπζε ηεο 

επθαηξίαο θαη ηε ζχιιεςε λέσλ ηδεψλ, ελζσµαηψλεη ηε λέα ηερλνινγία, δεµηνπξγεί 

λέεο ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη έρεη εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζµφ. 

2.10 Φνξείο ζηήξημεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Γχν απφ ηνπο βαζηθνχο θνξείο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζήκεξα ζηε ρψξα 

καο είλαη ηα Δπηκειεηήξηα θαη ηα Δπηζηεκνληθά Σερλνινγηθά Πάξθα. 

Σα Δπηκειεηήξηα απνηεινχλ ππνρξεσηηθέο, απηνηειείο θαη αλεμάξηεηεο ελψζεηο 

θπζηθψλ θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ, πνπ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ζε νξηζκέλε 

πεξηθέξεηα. Σα Δπηκειεηήξηα είλαη λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ, επί ησλ 

νπνίσλ ν εθάζηνηε Τπνπξγφο Αλάπηπμεο αζθεί θαηαζηαιηηθή δηαρεηξηζηηθή 

επνπηεία, σο πξνο ηε λνκηκφηεηα ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

Σα Δπηζηεκνληθά Σερλνινγηθά Πάξθα (ΔΣΔΠ) είλαη πξσηνβνπιίεο πνπ έρνπλ ηα 

εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρνπλ ζρεδηαζηεί κε ζθνπφ λα ελζαξξχλνπλ ηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε 

επηρεηξήζεσλ κε έκθαζε ζηε γλψζε πνπ αθνξά ζηε ζηέγαζε ή 

εγθαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο. 

 Έρνπλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηα Παλεπηζηήκηα θαη ηα Δξεπλεηηθά Ηδξχκαηα. 

 Τπνζηεξίδνπλ ηε κεηαθνξά ηερλνινγίαο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ 

ηνπηθή αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηνηθνχληαη απφ κηθξέο νκάδεο εηδηθψλ. 

Σα ΔΣΔΠ πξνζθέξνπλ πςεινχ επηπέδνπ εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο φπσο: 

 Τπνδνκέο θαη ππεξεζίεο Θεξκνθνηηίδαο. 

 Κνηλφρξεζηεο ππεξεζίεο φπσο ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή, δίθηπα, 

ζπλεδξηαθνί ρψξνη, βηβιηνζήθε, εζηηαηφξην θαη άιια. 

 Γηθηχσζε κε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα θαη πξφζβαζε ζε κεγάιεο ππνδνκέο. 

 Γηεζλή δηθηχσζε κε επηρεηξήζεηο, εξεπλεηηθά ηδξχκαηα, θνξείο θηι. 

 πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. 

 Μεηαθνξά Σερλνινγίαο θαη Καηλνηνκίαο θαη Γηαρείξηζε Γηαλνεηηθήο 

Ηδηνθηεζίαο. 
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Ο θχξηνο ξφινο ησλ ΔΣΔΠ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο, ε πξνψζεζε θαη ε 

ζηήξημε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ηδηαίηεξε ζηήξημε παξέρεηαη ζηε λεαληθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο κηαο θνπιηνχξαο, πνπ επλνεί ηελ αλάιεςε 

επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ πθηζηάκελσλ 

ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ αλάπηπμε λέσλ θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ πςειήο ηερλνινγίαο είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ζρέζεο ησλ ΔΣΔΠ κε αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα. ε φια 

ζρεδφλ ηα ΔΣΔΠ ιεηηνπξγνχλ ζεξκνθνηηίδεο λέσλ επηρεηξήζεσλ. Πξφθεηηαη γηα 

Κέληξα Καηλνηνκίαο, Κέληξα Μεηαθνξάο Σερλνινγίαο θαη άιινπο θνξείο νη νπνίνη 

ππνζηεξίδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη βνεζνχλ ζηελ ηνπηθή αλάπηπμε. 

πλήζσο παξέρνληαη θίλεηξα, φπσο ρακειφ θφζηνο ελνηθίνπ θαη ππεξεζηψλ ζηηο 

λέεο επηρεηξήζεηο, πξφζβαζε ζε εξεπλεηηθέο ππνδνκέο, ελψ νη ζπλέξγεηεο θαη νη 

ζπλεξγαζίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμή ηνπο. 

2.11 Αλαθεθαιαίσζε 

Ζ ηζηνξηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο μεθηλάεη απφ ηα αξραία ρξφληα 

(ζπλαιιαγέο ζε αγαζά – εκπφξην) θαη ζπλερίδεηαη κέρξη θαη ην ζήκεξα, ζηελ κνξθή 

πνπ γλσξίδεηαη.  Φαίλεηαη πσο ε εμέιημή ηεο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηφζν γηα ηηο 

θνηλσλίεο φζν θαη γηα ηελ εμέιημε ηνπ αλζξψπνπ γεληθφηεξα.  Μέζα απφ απηήλ 

δφζεθε ε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζνχλ νη θνηλσλίεο θαη λα εμειηρζνχλ ζηηο 

ζπλαιιαγέο ηνπο θαη ζηηο ηδέεο ηνπο.   

ηα λεφηεξα ρξφληα είλαη δηαθξηηφ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε 

ηφζν κε ηελ αζχκκεηξε πιεξνθφξεζε φζν θαη κε ηνλ εζηθφ θίλδπλν.  Οη απνθάζεηο 

πνπ ζα ιάβεη έλαο επηρεηξεκαηίαο επεξεάδνληαη άκεζα απφ ηελ πιεξνθφξεζε πνπ 

δηαζέηεη θαζψο θαη απφ ηνλ εζηθφ θίλδπλν πνπ ππάξρεη.   

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα βξίζθεηαη ζε αξθεηά είδε.  πσο έρεη αλαιπζεί θαη 

παξαπάλσ ην θάζε είδνο είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην άιιν, θαζψο ην είδνο έρεη εμειηρζεί 

φπσο θαη ε ίδηα (π.ρ. παξαδνζηαθή – γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα).  

Δπηπιένλ ε θχζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηέηνηα πνπ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

δηάθνξεο αιιαγέο πνπ γίλνληαη.  Οξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν 

ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα κεηαμχ άιισλ είλαη νη νηθνλνκηθνί, νη θνηλσληθνί θαη νη 

ςπρνινγηθνί.  ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί νη παξάγνληεο δελ δηαρεηξηζηνχλ νξζά ή  νη 

κεηαβνιέο ηνπο επεξεάζνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ αζθεί ν επηρεηξεκαηίαο ηφηε 

ππάξρεη ην ελδερφκελν ε επηρεηξεκαηηθφηεηα λα ζηακαηήζεη λα πθίζηαηαη. 

  



39 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3o 

Υξεκαηνδόηεζε Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

3.1. Δηζαγσγή 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κίαο επηρείξεζεο, ηδηαηηέξσο λενζχζηαηεο, απνηειεί κία απφ ηηο 

θχξηεο παξακέηξνπο γηα ηελ κεηέπεηηα επηηπρεκέλε ιεηηνπξγία ηεο. Ο επηρεηξεκαηίαο 

θαη ε επηρείξεζε έρνπλ ζηελ δηάζεζή ηνπο κία πιεζψξα απφ δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο 

πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε απειεπζέξσζε ησλ αγνξψλ θαη ε 

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο είρε σο απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ιχζεσλ. Ο επηρεηξεκαηίαο 

πξέπεη λα κειεηήζεη ηηο επηινγέο πνπ ηνπ δίλνληαη, ιφγσ ηνπ φηη νη ζπλζήθεο 

αιιάδνπλ ζπλερψο, ψζηε λα κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα βξεη ηελ βέιηηζηε επηινγή 

γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ. Οη πεγέο θαη νη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη πάξα πνιιέο 

θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ζα αλαθεξζνχλ νξηζκέλεο απφ ηηο πην ζπλήζεο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζεκαληηθφηεηα ηνπ ξφινπ ηνπο 

ζηελ εθθίλεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη ζηελ κεηέπεηηα 

πνξεία κηαο επηρείξεζεο. 

3.2. Δθηίκεζε ηνπ θόζηνπο  

Ζ εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο ηεο λέαο επηρείξεζεο θαη γεληθφηεξα ε δηαρείξηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα επηηπρίαο γηα ηελ επηρείξεζε. Αξθεηέο 

θνξέο ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ είλαη απηή πνπ θξίλεη ηελ βησζηκφηεηα ηνπ φινπ 

εγρεηξήκαηνο. Ζ δηαρείξηζε απηή απνηειείηαη απφ αξθεηά ζηάδηα: ηελ νξζή εθηίκεζε 

ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο  ηφζν βξαρππξφζεζκα φζν θαη καθξνπξφζεζκα, ηελ αλαδήηεζε 

νηθνλνκηθψλ ιχζεσλ θαη δηεπθνιχλζεσλ γηα ηελ εμεχξεζε θεθαιαίνπ, ηελ ζχληαμε 

αλαθνξψλ κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε θεθαιαίνπ θ.α. 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο είλαη δηαθνξεηηθφο γηα ηελ θάζε επηρείξεζε θαζψο νη 

αλάγθεο ηεο θάζε επηρείξεζεο είλαη δηαθνξεηηθέο. Δπηπιένλ νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο 

απαηηνχλ κηθξφ θφζηνο έλαξμεο ελψ άιιεο κεγάιν. Δπίζεο άιιεο ρξεηάδνληαη κεγάιν 

αξηζκφ ππαιιήισλ θαη άιιεο κηθξφ θιπ.17 

πσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε εθηίκεζε ηνπ θφζηνπο είλαη απφ ηα πην ζεκαληηθά 

ζέκαηα πνπ έξρεηαη αληηκέησπε ε επηρείξεζε. Γηα λα γίλεη ζσζηά απηή ε εθηίκεζε ζα 

πξέπεη λα γίλεη κία ζσζηή θαηακέηξεζε ησλ αλαγθψλ , φπσο επίζεο θαη λα 

                                                 
17

http://www.moke.teiath.gr/epixeirein/%CE%A7%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%

CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7  



40 

 

θαηακεηξεζνχλ ηα πάγηα θαη ηα εθ‟ άπαμ έμνδα. ζνλ αθνξά ηα εθ‟ άπαμ έμνδα 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ ηελ πηζαλή αγνξά ηεο ζηέγεο ηεο επηρείξεζεο, ηα έμνδα 

έλαξμεο, ηελ αγνξά ηνπ πιηθνχ ππνδνκήο θ.α. ζνλ αθνξά ηα πάγηα έμνδα απηά 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο ην ελνίθην, ηνπο κηζζνχο, ηελ αζθάιηζε, ηα έμνδα πξνβνιήο 

θαη πξνψζεζεο θ.α. Δπίζεο ζηελ ιίζηα απηή ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη κφλν 

ηα βαζηθά θαη αλαγθαία έμνδα, έηζη ψζηε ν λένο επηρεηξεκαηίαο λα είλαη ζε ζέζε λα 

γλσξίδεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο έλαξμεο ηεο 

επηρείξεζεο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ είλαη ζηελά 

ζπλδεδεκέλε κε ηε ρξεκαηνδφηεζε. Μέζα απφ ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα λα δηαζαθεληζηνχλ θαη λα νξγαλσζνχλ φιεο νη παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε θαζψο είλαη αξθεηά ρξήζηκν ηφζν ζηελ θάζε ηνπ 

ππνινγηζκνχ ησλ αλαγθψλ φζν θαη ζηε θάζε ηεο αλαδήηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο. 

Σέινο ην επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πξφηαζε γηα απφθηεζε 

δαλείνπ ή άιιεο κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο. 

3.3. Δμεύξεζε θεθαιαίνπ 

Γηα λα ζπζηαζεί κία επηρείξεζε ζπρλά ε εμεχξεζε θάπνηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε. ηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο απνθαζίζεη λα δεηήζεη 

θάπνην ηξαπεδηθφ δάλεην ηφηε ζα πξέπεη λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνο ψζηε λα έρεη 

εξεπλήζεη πξνζερηηθά φινπο ηνπο φξνπο ηνπ δαλείνπ, θαζψο θαη λα έρεη πξνεηνηκάζεη 

έλα θαιφ επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην. Δπηπιένλ θαιφ ζα ήηαλ λα έρεη θηηάμεη κία 

παξνπζίαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ θαζψο θαη πνπ - πσο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβεη ψζηε λα θαλεί πεηζηηθφ ην αίηεκά ηνπ.  

Δθηφο απφ ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ππάξρνπλ θαη δηάθνξα άιια αλαπηπμηαθά 

πξνγξάκκαηα πνπ παξέρνπλ δηεπθνιχλζεηο γηα επηρεηξεκαηίεο θαη λένπο 

επηρεηξεκαηίεο πνπ εκπίπηνπλ ζε θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ε Γπλαηθεία ή ε Νεαληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Βαζηθφο κνριφο ηεο ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ν Αλαπηπμηαθφο 

Νφκνο ηνπ 200418 θαη νη κεηέπεηηα αλαζεσξήζεηο ηνπ πνπ ζηεξίδεη ηε κεξηθή 

ρξεκαηνδφηεζε επηιεγκέλσλ επελδχζεσλ, ηελ αγνξά εμνπιηζκνχ θαη ηελ απαιιαγή 

απφ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα θάπνηεο θαηεγνξίεο επηρεηξήζεσλ θαη 

                                                 
18

 http://www.selasenergy.gr/docs/b4.pdf  
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γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ 

πεξηιακβάλεηαη θαη ε επηδφηεζε λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο. 

Ο Ο.Α.Δ.Γ., σο ην θχξην φξγαλν εθαξκνγήο ηεο Κπβεξλεηηθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ 

απαζρφιεζε, πξνσζεί θαη πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπρλά 

κε θνηλσληθά ή ειηθηαθά θξηηήξηα. Σα πξνγξάκκαηα εμαγγέιινληαη θαη πινπνηνχληαη 

ζε εηήζηα βάζε.  

3.4. Μνξθέο Υξεκαηνδόηεζεο 

Έλα ζεκαληηθφ ζεκείν πνπ αθνξά ηελ δξαζηεξηνπνίεζε ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία, 

ζηα πιαίζηα επηρεηξεκαηηθήο εθθίλεζεο, είλαη λα αμηνπνηήζεη ηηο επθαηξίεο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πνπ ζα επηιέμεη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ θαη 

παξάιιεια λα αλαιάβεη ηνλ θίλδπλν πνπ κπνξεί λα εκπεξηέρεη ε ρξεκαηνδφηεζε. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ελίζρπζεο θαη ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη απηφ 

επεξεάδεηαη απφ δηάθνξνπο ιφγνπο. Απηφ απνηειεί θπξίσο απφθαζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία λα επηιέμεη κε πνην ηξφπν ζα ρξεκαηνδνηήζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ. Ζ 

αξρηθή ρξεκαηνδφηεζε κίαο επηρείξεζεο κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ εζσηεξηθή πεγή, 

δειαδή, απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία ή απφ εμσηεξηθή πεγή, δειαδή, απφ θάπνηα 

κνξθή δαλεηζκνχ ή απφ ζπλδπαζκφ ησλ δχν απηψλ πεγψλ πνπ είλαη θαη ε 

ζπλεζέζηεξε πεξίπησζε. 

Οη κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ρσξίδνληαη ζηελ εζσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο απφ ηα ίδηα θεθάιαηά ηεο θαζψο θαη ηελ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηελ άκεζε θεθαιαηαγνξά θαη ηελ έκκεζε αγνξά ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ.  Ζ 

αλάιπζε ηεο θάζε κνξθήο ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ. 

3.4.1. Δζσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο 

Οη εζσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο αλαθέξνληαη ζηα ίδηα θεθάιαηα, ην θεθάιαην 

θίλεζεο, ηα απνζεκαηηθά θέξδε θαη ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

 Ίδηα Κεθάιαηα: Μηα επηρείξεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ίδηα θεθάιαηα 

γηα λα ρξεκαηνδνηήζεη λέα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα κε δχν ηξφπνπο: 

Πξψηνλ, κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ παξαθξαηνχκελσλ θεξδψλ ηεο ρξήζεο 

απηήο θαη δεχηεξνλ, κε ηελ έθδνζε λένπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θφζηνο 

ησλ παξαθξαηνχκελσλ θεξδψλ είλαη ίζν κε ηελ απφδνζε ηελ νπνία 

απαηηνχλ νη κέηνρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο λα έρνπλ απφ ηηο 

κεηνρέο ηνπο γηα λα ηηο δηα θξαηήζνπλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ίδηα 

θεθάιαηα είλαη ηα  ρξήκαηα πνπ βάδεη θαη πνπ δηαθηλδπλεχεη ν ίδηνο ν 

επηρεηξεκαηίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ηα αλαγθαία 
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έπηπια, κεραλήκαηα θαη πιηθά, λα πιεξψζεη γηα ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, ηηο 

λνκηθέο δηαηππψζεηο θαη ηηο ακνηβέο. 

 Κεθάιαην Κίλεζεο: Σν θεθάιαην θίλεζεο ή αιιηψο working capital ηεο 

εηαηξείαο, είλαη ε δηαθνξά αλάµεζα ζην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ηηο 

βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο. Ζ νξζνινγηθή δηνίθεζε ηνπ θεθαιαίνπ 

θίλεζεο ην νπνίν αθνξά ζηε ξεπζηφηεηα ηεο επηρείξεζεο είλαη µείδνλνο 

ζήµαζίαο, αθνχ νπζηαζηηθά δηαζθαιίδεη ηελ εχξπζµε ιεηηνπξγία ηεο. Ζ 

εχξπζµή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, δηαζθαιίδεηαη µέζα απφ ηε 

δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο / ζσζηήο αλαινγίαο αλάµεζα ζηα άµεζα 

ξεπζηνπνηήζηµα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία (θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ) θαη 

ηηο βξαρππξφζεζµεο ππνρξεψζεηο. 

 Απνζεκαηηθά Κέξδε: απνζεκαηηθφ ή αιιηψο reserves είλαη ην πνζφ πνπ 

δεζκεχεηαη απφ ηα δηαλεκεηέα θέξδε, θαη δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ θάιπςε 

θάπνηαο ζπγθεθξηκέλεο ππνρξέσζεο, αιιά ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

ρξεκαηνδνηήζεη ηελ αλάπηπμε θαη επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο.  πλεπψο 

φζα θαζαξά θέξδε, αλ θαη φηαλ εκθαληζζνχλ, δελ νηθεηνπνηνχληαη απφ ηνλ 

επηρεηξεκαηία αιιά παξακέλνπλ ζηελ επηρείξεζε γηα ηελ ελίζρπζή ηεο. Ζ 

θεηδσιή δηαρείξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο θεξδνθνξίαο έρεη εμ‟ ίζνπ θαίξηα 

ζεκαζία γηα ηελ ξεπζηφηεηα, ηελ επηβίσζε θαη ηελ επηηπρία ηεο 

επηρείξεζεο. Σα απνζεκαηηθά νλνκάδνληαη επίζεο απαηηνχκελα ξεπζηά 

δηαζέζηκα θαη δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα δαλεηζκφ ή γηα 

επέλδπζε. θνπφο ηνπο είλαη ε θάιπςε ησλ θηλδχλσλπνπ δηαηξέρνπλ νη 

ηξάπεδεο, κε πξφζζεηα Ηδία Κεθάιαηα, πξηλ ηελ πξνζθπγή ηνπο ζε αχμεζε 

Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε ρξεκαηηθέο θαηαβνιέο ησλ κεηφρσλ. 

 Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία:  ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (π.ρ. θηίξηα, 

κεραλήκαηα, θνξηεγά) φζα θαη φηαλ απνθηεζνχλ απφ ηελ επηρείξεζε θαη 

ζε κεηαγελέζηεξν ρξφλν - φηαλ δελ ρξεηάδνληαη πηα - λα εθπνηεζνχλ έλαληη 

κεηξεηψλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. 

Ο ηξφπνο επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο κε ηελ βνήζεηα ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ 

απφ κφλνο ηνπ ζπλήζσο νδεγεί ζηελ απνηπρία ιφγν φηη ε ππεξβνιηθή αηζηνδνμία θαη 

ε έιιεηςε ηνπ αληίινγνπ δελ βνεζάεη ζηελ ζσζηή δηάγλσζε ησλ δπζθνιηψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηνπ εγρεηξήκαηνο. ε πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξσλ θαηλνηφκσλ εγρεηξεκάησλ 

ζηα Ίδηα Κεθάιαηα είλαη δπλαηφλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ θαη θεθάιαηα πνπ πξνέξρνληαη 
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απφ εηαηξείεο Δπηρεηξεκαηηθνχ Κηλδχλνπ (Venture Capital) πνπ ζπκκεηέρνπλ κε 

ζπκθσλεκέλν πνζνζηφ αιιά θαη ηελ πξννπηηθή λα εθπνηήζνπλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

αλ θαη φηαλ ε επηηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο θξηζεί φηη νδεγεί ζε ζπκθέξνπζα 

απνρψξεζε. ε πεξίπησζε απνηπρίαο απιά αλαδέρνληαη ηελ εθκεδέληζε ηεο αμίαο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο. 

Οη θχξηεο πεγέο εζσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη:19 

 Αχμεζε ηνπ αξρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο επηρείξεζεο κε κεηαγελέζηεξεο 

εηζθνξέο ησλ επηρεηξεκαηηψλ.  ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο απνθαζίδεηαη απφ 

ηηο γεληθέο ζπλειεχζεηο ε έθδνζε λέσλ κεηνρψλ θαη ε απφθηεζε θαηά 

πξνηίκεζε ησλ λέσλ κεηνρψλ απφ ηνπο παιηνχο κεηφρνπο.  

 Γαλεηαθή ελίζρπζε ηεο επηρείξεζεο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο.  Απηφ γίλεηαη 

φηαλ δελ είλαη δπλαηή ε εχξεζε μέλσλ θεθαιαίσλ ή πξνθεηκέλνπ λα 

απνθεπρζεί ν μέλνο δαλεηζκφο. 

 Ζ γλήζηα απηνρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ θεθαιαηνπνίεζε ησλ 

πξαγκαηνπνηεζέλησλ θεξδψλ (απνζεκαηηθφ) 

Δθηφο απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο απηνρξεκαηνδφηεζεο ππάξρνπλ θαη άιιεο 

δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο: 

 Ζ ρξεζηκνπνίεζε ησλ ζπγθεληξσκέλσλ πνζψλ απνζβέζεσλ  

 Ζ εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

 Οη θνξνινγηθέο δηεπθνιχλζεηο. Γειαδή ην θξάηνο, γηα λα δηεπθνιχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο θνξνινγηθά, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο πξνζσξηλήο 

ηνπνζέηεζεο ησλ θεξδψλ ζηελ επηρείξεζε. Έηζη ζρεκαηίδνληαη πξνζσξηλά 

κεγάια απνζεκαηηθά θαη δεκηνπξγνχληαη ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα 

ξεπζηφηεηαο. 

 Ζ κεηαηξνπή ησλ πηζησηψλ ζε κεηφρνπο. 

3.4.2. Δμσηεξηθέο πεγέο ρξεκαηνδόηεζεο 

Δμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε είλαη ε θάιπςε ησλ θεθαιαηαθψλ αλαγθψλ ηεο 

επηρείξεζεο απφ μέλεο πεγέο. Σν θεθάιαην πξνέξρεηαη απφ πεγέο εθηφο ηεο 

επηρείξεζεο, νλνκάδεηαη μέλν ή πηζησηηθφ θεθάιαην θαη αλαθέξεηαη ζε θαθαιαηαθέο 

εηζξνέο απφ θάζε κνξθήο δαλεηζκφ.  

Σν μέλν θεθάιαην πξνζηίζεηαη ζην ίδην θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο θαη ζπληειεί 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο.  
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Ζ εμσηεξηθή αληίζεηα κε ηελ εζσηεξηθή είλαη ην θεθάιαην πνπ πεξηέξρεηαη ζηελ 

επηρείξεζε κε παξνρή θάζε κνξθήο πηζηψζεσλ θαη πξνζηηζέκελν ζην ίδην θεθάιαην, 

ζπκβάιιεη ζηελ κεγαιχηεξε αλάπηπμε ηεο, θαζψο θαη ζηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ.   

Ζ εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε, κε θξηηήξην ην ρξφλν ρνξήγεζεο ηνπ δαλείνπ, 

δηαθξίλεηαη εηδηθφηεξα ζε βξαρππξφζεζκεο, κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο. 

Σέινο ππάξρνπλ θαη δηάθνξεο άιιεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ νη 

νπνίεο ζα αλαιπζνχλ παξαθάησ.  

3.4.2.1. Βξαρππξόζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο 

ηηο βξαρππξφζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο αλήθνπλ νη παξαθάησ θαηεγνξίεο δαλείσλ:20 

A. Οη ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο 

Σα θπξηφηεξα είδε ηξαπεδηθψλ πηζηψζεσλ είλαη: 

i. Άλνηγκα πίζησζεο 

Ζ ηξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ επηρεηξεκαηία έλα ρξεακηηθφ πνζφ, κε βάζε ην 

νπνίν ν επηρεξηεκαηίαο εθδίδεη επηηαγέο πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ ηξάπεδα.  Δπίζεο ν 

ίδηνο κπνξεί λα δεηήζεη απφ ηελ ηξάπεδα ηελ εμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη 

γξακκαηίσλ, ησλ νπνίσλ απνδέθηεο είλαη ν επηρεηξεκαηίαο. 

ii. Άλνηγκα ηξερνχκελνπ ινγαξηαζκνχ 

Ζ κνξθή απηή είλαη κηα ζχκβαζε πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηεο ηξάπεδαο θαη ηνπ 

επηρεηξεκαηία αθη ζηελ νπνία ε ηξάπεδα ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ επηρεηξεκαηία έλα 

νξηζκέλν ρξεκαηηθφ πνζφ, ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη κε φξνπο πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηε ζχκβαζε.  

iii. Πξνεμφθιεζε ζπλαιιαγκαηηθψλ θαη γξακκαηίσλ 

Οη ηξάπεδεο πξνεμνθινχλ ζπλαιιαγκαηηθέο θαη γξακκάηηα κηθξήο ζπλήζσο 

δηάξθεηαο. 

iv. Υνξήγεζε δαλείσλ κε ελέρπξν εκπνξεχκαηα ή ρξεκαηφγξαθα 

Οη ηξάπεδεο ηνπνζεηνχλ ζπλήζσο εκπνξεχκαηα πνπ έρνπλ ελερπξηαζζεί, ζηηο 

απνζήθεο ηεο ηξάπεδαο ή ζηηο απνζήθεο ηεο Δηαηξίαο Γεληθψλ Απνζεθψλ. Σν πνζφ 

ηνπ ρνξεγνχκελνπ δαλείνπ δελ ππεξβαίλεη ην κηζφ ηεο αμίαο ησλ ελερπξηαδφκελσλ 

εκπνξεπκάησλ.  
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B. Δκπνξηθέο πηζηψζεηο 

Οη εκπνξηθέο πηζηψζεηο απνηεινχλ ηε εκγαιπ΄ηεξε θαηεγνξία βξαρππξφζεζκσλ 

πηζηψζεσλ. Ζ πεξίπησζε απηή πεξηιακβάλεη ην θεθάιαην απφ εκπνξηθέο πηζηψζεηο, 

ην νπνίν πεξηέξρεηαη ζηνλ ανγξαζηή απφ πσιήζεηο ζ‟απηφλ εκπνξεπκάησλ κε 

πίζησζε. Σα εκπνξεχκαηα απηά ν αγνξαζηή κπνξεί λα ηα πνπιήζεη ή λα ηα 

αμηνπνηήζεη κε φπνηνλ ηξφπν ζέιεη θαη ζηε ζπλέρεηα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ ζην ρξφλν πνπ έρεη ζπκθσλεζεί.  

C. Γηθαηφγξαθα  

Σα δηθαηφγξαθα απνηεινχληαη απφ γξακκάηηα κεγάισλ εηαηξηψλ, ηα νπνία 

πσινχληαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο, ζε ηξάπεδεο αθη ζε ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Ζ 

πξνζεζκία ιήμεο ησλ δηθαηνγξάθσλ θπκάηλεηαη θαηά κέζν φξν ζε πέληε κήλεο.  

3.4.2.2. Μεζνπξόζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο 

Σν κεζνπξφζεζκν μέλν θεθάιαην, σο πεγή ρξεκαηνδφηεζεο επελδχεηαη ζε 

θπθινθνξνχληαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κε καθξνπξφζεζκν ραξαθηήξα (απνζέκαηα 

αζθαιείαο, θ.α.) θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε νθεηιψλ πνπ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμππεξεηεζνχλ κε βξαρππξφζεζκν δαλεηζκφ. ε απηήλ ηελ θαηεγνξία 

πζηηνδνηήζεσλ αλήθνπλ ηα ελππφζεθα δάλεηα γηα αχμεζε ησλ θεθαιαίσλ εθθίλεζεο 

ζε λέεο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη δάλεηα κε ελέρπξν εκπφξεπκα ή ρξεφγξαθα θ.α. Ζ 

δηάθξεηα ησλ κεζνπξφζεζκσλ δαλείσλ θπκαίλεηαη απφ 1 κέρξη 5 ρξφληα θαη 

ρνξεγνχληαη ζπλήζσο απφ ηελ ηξάπεδα καδί κε έλα καθξνπξφζεζκν δάλεην γηα ηελ 

θάιπςε ησλ βαζηθψλ δαπαλψλ ιεηηνπξγίαο ελφο επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο. 

3.4.2.3. Μαθξνπξόζεζκεο ρξεκαηνδνηήζεηο 

Οη θπξηφηεξεο κνξθέο καθξφρξφληαο εμσηεξηθήο ρξεκαηνδφηεζεο είλαη: 

1. Γάλεηα καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα κε ππνζήθε 

Σα ζπγθεθξηκέλα δάλεηα ρνξεγνχληαη απφ επελδπηηθέο θαη εκπνξηθέο ηξάπεδεο, ην 

Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη δαλείσλ, ην Σαρπδξνκηθφ Σακηεπηήξην θαη άιινπο 

νξγαληζκνχο. 

2. Οκνινγηαθά δάλεηα 

Με ηνλ φξν νκνινγηαθά ελλννχληαη ηα δάλεηα πνπ είλαη δηεξεκέλα ζε νκνινγίεο κε 

νξηζκέλν χςνο ηφθνπ, πνπ θαηαβάιιεηαη ζε νξηζκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα 

νκνινγηαθά δάλεηα κπνξνχλ λα ζπλάςνπλ κφλν αλψλπκεο εηαηξίεο θαη φρη 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο.  Σα νκνινγηαθά δάλεηα εμνθινχληαη ηνθνρξεσιπηηθά.  
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Σελ έθδνζε θαη θπθινθνξία ησλ νκνινγηαθψλ δαλείσλ νη επηρεηξήζεηο ηελ 

αλαζέηνπλ ζε εηδηθέο ηξάπεδεο. Ζ επηρείξεζε απνθαζίδεη ηε ρξεκαηνδφηεζή ηεο κε 

νκνινγηαθφ δάλεην θαη φρη κε κεηνρέο, είηε γηαηί ζηελ αγνξά θεθαιαίσλ 

πξνζθέξνληαη άθζνλα θεθάιαηα κε ρακειφ ηφθν είηε γηαηί νη κέηνρνη δελ επηζπκνχλ 

άιινπο κεηφρνπο, πνπ ζα είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα πξνβιεπφκελα θέξδε ηεο.  

3.4.2.4. Υξεκαηνδνηηθή Μίζζσζε (Leasing) 

Ζ ζχκβαζε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο (leasing) απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή θαη 

ηδηαίηεξα ζπκθέξνπζα κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ επηρείξεζε ή ηνλ 

επαγγεικαηία πνπ ζα πξνζθχγεη ζ‟ απηή. 

Σν leasing είλαη κία ζχγρξνλε κέζνδνο κεζνκαθξνπξφζεζκεο ρξεκαηνδφηεζεο 

επηρεηξήζεσλ θαη επαγγεικαηηψλ γηα ηελ απφθηεζε παγίσλ ζηνηρείσλ, ήηνη 

εμνπιηζκνχ θαη αθηλήησλ γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε (Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ). 

ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην leasing δελ απεπζχλεηαη ζε ηδηψηεο θαη 

δελ ρξεκαηνδνηεί είδε ηειηθνχ θαηαλαισηή. Ζ απφθηεζε επελδπηηθψλ αγαζψλ 

κπνξεί λα γίλεη κε ρξήζε ηδίσλ θεθαιαίσλ, κε έθδνζε νκνινγηαθψλ δαλείσλ, κε 

καθξνπξφζεζκν ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ, κε πηζηψζεηο πξνκεζεπηψλ θαζψο θαη κε 

δηάθνξνπο ζπλδπαζκνχο φισλ απηψλ ησλ κνξθψλ ρξεκαηνδφηεζεο ζηηο νπνίεο, απφ 

ην 1986, πξνζηέζεθε θαη ε ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (Μαδαξάθεο, 2006). 

Κάζε επηρείξεζε αλεμάξηεηα απφ λνκηθή κνξθή θαη κέγεζνο, θαζψο θαη θάζε 

επαγγεικαηίαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη απηή ηε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο. Ζ 

επηρείξεζε ή ν επαγγεικαηίαο επηιέγεη ηνλ εμνπιηζκφ ή ην αθίλεην πνπ ζεσξεί 

θαηάιιειν γηα ηηο αλάγθεο ηνπ, ε εηαηξεία Leasing αγνξάδεη ηνλ εμνπιηζκφ απηφ απφ 

ηνλ πξνκεζεπηή ή ην αθίλεην απφ ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ελνηθηάδεη ην 

κελ εμνπιηζκφ γηα πεξίνδν ηνπιάρηζηνλ 3 ρξφλσλ, ην δε αθίλεην ηνπιάρηζηνλ γηα 10 

ρξφληα. Με ηελ ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηεο κίζζσζεο, ν κηζζσηήο κπνξεί λα θάλεη κηα απφ 

ηηο αθφινπζεο ηξεηο ελέξγεηεο: 

 Να επηζηξέςεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

 Να αλαλεψζεη ηε κίζζσζε κε κίζζσκα αηζζεηά ρακειφηεξν απφ ην ήδε 

ηζρχνλ. 

 Να εμαγνξάζεη ην κηζζσκέλν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ζε πξνθαζνξηζκέλε 

ζπκβνιηθή ηηκή. 

Ζ Δηαηξεία Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ είλαη πηζηνδνηηθφο νξγαληζκφο 

(Υξεκαηνδνηηθφ Ίδξπκα θαηά ηνλ Νφκν 2076/92), ίδξπκα, δειαδή, πνπ «δαλείδεηαη» 

θαη «δαλείδεη» κε ζθνπφ ην θέξδνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ δηαθνξά αλάκεζα ζηελ 
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θνζηνιφγεζε ησλ φζσλ δαλείδεηαη θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ησλ φζσλ δαλείδεη. Καηά 

ζπλέπεηα, ην ζχλνιν ησλ κηζζσκάησλ (ελνηθίσλ) πνπ θαηαβάιιεη ν Μηζζσηήο είλαη, 

ζηελ νπζία, ζχλνιν ηνθνρξεσιπηηθψλ δφζεσλ πνπ ππεξθαιχπηνπλ ην ηίκεκα πνπ 

θαηέβαιε, ζηελ αξρή, ε Δηαηξεία Υξεκαηνδνηηθψλ Μηζζψζεσλ γηα ηελ αγνξά ηνπ 

επελδπηηθνχ αγαζνχ, αθήλνληάο ηεο θάπνην θέξδνο (Μαδαξάθεο, 2006). 

Δίδε Υξεκαηνδνηηθήο Μίζζσζεο – Leasing 

Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο ρξεµαηνδνηηθήο µίζζσζεο ζε δηάθνξεο µνξθέο, 

µε θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηελ θπξηφηεηα ηνπ πξάγµαηνο, ηε µίζζσζε θαη ηελ 

ρξεµαηνδφηεζε. Οη δχν απηέο θαηεγνξίεο είλαη νη εμήο: 

1. Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε(Operating Leasing) 

ηε ιεηηνπξγηθή µίζζσζε, ε εηαηξία leasing εθµηζζψλεη ζηνλ µηζζσηή 

µεραλήµαηα θαη εμνπιηζµφ γηα νξηζµέλν ρξνληθφ δηάζηεµα, ελψ ζηε ζπλέρεηα, 

µπνξεί λα ην εθµηζζψζεη ζε άιιν πειάηε.  

Σν αληηθείµελν ηεο ιεηηνπξγηθήο µίζζσζεο είλαη πξάγµαηα ηα νπνία µπνξνχλ λα 

ρξεζηµνπνηεζνχλ δηαδνρηθά απφ δηάθνξνπο µηζζσηέο. Ο εθµηζζσηήο παξέρεη 

ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο ηνπ πάγηνπ ζηνηρείνπ. 

Γεληθά, ε Λεηηνπξγηθή Μίζζσζε είλαη ε παξαρψξεζε έλαληη κηζζψκαηνο ηεο 

ρξήζεο παληφο είδνπο θηλεηνχ θαη αθηλήηνπ πξάγκαηνο ζε επηρεηξήζεηο, 

επαγγεικαηίεο ή ηδηψηεο γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Οη Λεηηνπξγηθέο 

Μηζζψζεηο πεξηιακβάλνπλ εθηφο ηνπ θεθαιαίνπ ηνπ εμνπιηζκνχ, ηελ ζπληήξεζε, 

ηελ επηζθεπή, ηελ αζθάιηζε θαη φιεο ηηο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ εμνπιηζκνχ. χλεζεο ιάζνο πνπ θάλνπλ νη πεξηζζφηεξνη είλαη λα ζεσξήζνπλ φηη 

νη κηζζψζεηο καθξάο δηαξθείαο απεπζχλνληαη κφλν ζε εηαηξείεο ελψ είλαη γλσζηφ φηη 

απφ ηα πξνγξάκκαηα ρξνλνκίζζσζεο κπνξνχλ λα σθειεζνχλ θαη ηδηψηεο ή ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη λα ζπλελλνεζνχλ πξψηα κε ηελ 

εθνξία ζηελ νπνία ππάγνληαη, πξνθεηκέλνπ λα βεβαησζνχλ γηα ην χςνο ηεο 

θνξναπαιιαγήο. 

2. Υξεκαηννηθνλνκηθή Μίζζσζε (Financial Leasing) 

Ζ ρξεµαηνδνηηθή µίζζσζε, αληίζεηα µε ηελ ιεηηνπξγηθή µίζζσζε, είλαη µηα 

µνξθή ρξεµαηνδφηεζεο πνπ ζπλδπάδεη ηνλ ηξαπεδηθφ δαλεηζµφ θαη ηελ εθµίζζσζε 

θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζµνχ. 

Σν αληηθείµελν ηεο ρξεµαηνδνηηθήο µίζζσζεο αθνξά µεραλήµαηα θαη εμνπιηζµφ 

πνπ δελ µπνξνχλ λα ρξεζηµνπνηεζνχλ απφ άιινπο µηζζσηέο θαη ηνλ νπνίνλ ε αμία, 
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ζην ζχλνιφ ηεο, πξέπεη λα απνζβεζζεί ζηε δηάξθεηα ηνπ ζπµβνιαίνπ. Ο εθµηζζσηήο 

µπνξεί λα παξέρεη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη αζθάιηζεο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

εμνπιηζµνχ, µπνξεί φµσο θαη φρη. Ο µηζζσηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε ηεο ζπληήξεζεο 

θαη ηεο επηζθεπήο ηνπ µηζζίνπ.  

Μηα ηππηθή ζπκθσλία ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζεο πεξηέρεη δχν βαζηθά ζηάδηα. 

Αξρηθά, ν κηζζσηήο δηαιέγεη ηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ επηζπκεί λα έρεη ην 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη δηαπξαγκαηεχεηαη κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηελ ηηκή θαη ηνπο 

φξνπο ηεο κεηαβίβαζήο ηνπ. Έπεηηα έξρεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή κίζζσζε σο 

ηξφπνο εμφθιεζεο ηνπ παγίνπ κε ην κηζζσηή λα ζπκθσλεί κε κηα ηξάπεδα ηελ 

θαηαβνιή κεληαίσλ κηζζσκάησλ γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα έηζη ψζηε απηά 

λα αληηζηνηρνχλ ζηελ Καζαξή Παξνχζα Αμία ηνπ εμνπιηζκνχ . ηα εηδηθά ζηνηρεία 

ηεο ζχκβαζεο πεξηιακβάλνληαη ε θαιή ρξήζε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ απφ 

ην κηζζσηή, ελδερνκέλσο ν θαζνξηζκφο ελφο πνζνχ πνπ ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεη ν 

κηζζσηήο ζηνλ εθκηζζσηή ζε πεξίπησζε απψιεηαο ή θαηαζηξνθήο ηνπ κηζζσκέλνπ 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. Δπίζεο, ε ζχκβαζε κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ απαγφξεπζε 

ηεο παξαρψξεζεο ηεο ρξήζεο ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ 

έγγξαθε άδεηα ηνπ εθκηζζσηή. Δμάιινπ, φια ηα έμνδα πνπ είλαη ζρεηηθά κε ηελ 

παξαγγειία, ηελ κεηαθνξά θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ 

βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ κηζζσηή, ν νπνίνο νθείιεη λα ηα θαηαβάιιεη απ‟επζείαο 

ζηνπο δηθαηνχρνπο. 

Δθηφο απφ ηα δπν βαζηθά είδε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο ππάξρεη έλαο αξθεηά 

κεγάινο αξηζκφο ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ, νη νπνίεο ελψ απφ ηελ πξψηε φςε 

εληάζζνληαη ζην έλα ή ζην άιιν απφ ηα πξναλαθεξζέληα είδε, παξνπζηάδνπλ ηέηνηεο 

ηδηαηηεξφηεηεο, νη νπνίεο ηηο θαηαηάζζνπλ ζε μερσξηζηά είδε ρξεκαηνδνηηθψλ 

κηζζψζεσλ. 

3. Σα είδε απηά είλαη: 

4. Άκεζε Μίζζσζε (direct leasing) 

5. πλεξγαζία εηαηξίαο leasing, πξνκεζεπηή θαη κηζζσηή (vendor leasing) 

6. Μίζζσζε κε παξνρή ππεξεζηψλ (service leasing) 

7. Πψιεζε θαη επαλακίζζσζε πάγησλ ζηνηρείσλ(sale and lease back) 

8. Δηδηθή κνξθή ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (master lease line) 

9. πκκεηνρηθή ή εμηζνξξνπεηηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (leveraged leasing) 

10. Γηαζπλνξηαθή ή Γηεζλήο κίζζσζε (cross-border or off-shore leasing) 

11. Μίζζσζε θαηά παξαγγειία (custom lease) 
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12. Leasing ζε ζπλάιιαγκα 

13. Φνξνινγηθή ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε 

14. Υξεκαηνδνηηθή κίζζσζε αθηλήησλ  

3.4.2.5. Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels) 

Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη κπνξνχλ λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξνρή 

θεθαιαίσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηηο ΜΜΔ. Παξέρνπλ επίζεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο 

θαη θαζνδήγεζε (ηππηθά θαη άηππα) ζπκβάιινληαο έηζη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε 

ησλ ΜΜΔ. 

Με ηνλ φξν απηφ ελλννχληαη ηδηψηεο επελδπηέο (έλαο ή θαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο 

αλά επέλδπζε), πνπ νη νπνίνη δηαζέηνπλ θεθάιαηα θαη επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηα νπνία θαη δηαζέηνπλ ζε λένπο επηρεηξεκαηίεο κε ηε κνξθή 

καθξνπξφζεζκεο επέλδπζεο. 

Ο επίζεκνο νξηζκφο αλαθέξεη φηη ν business angel κπνξεί λα νλνκαζηεί σο ν 

"αλεπίζεκνο ηδηψηεο", κε επηηπρεκέλν παξειζφλ σο επηρεηξεκαηίαο ή ζηέιερνο 

επηρείξεζεο. Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη είλαη θαηα θαλφλα ηδηαηηέξσο εχπνξνη 

ηδηψηεο νη νπνίνη επηζπκνχλ λα επελδχνπλ έλα κέξνο απν ηα πιενλάδνπζα θεθάιαηα 

ηνπο ζε λέεο επηρεηξήζεηο έρνληαο σο απψηεξν ζηφρν ηελ απνθφκηζε ππεξαμίαο κεηά 

απν δηάζηεκα 2 έσο 5 ρξφλσλ κέζσ ηεο πψιεζεο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο.  

Σα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζπλνςίδνπλ ηελ πξνζσπηθφηεηα ελφο business angel είλαη 

ε ππάξρνπζα εκπεηξία ηνπ, ε δηάζεζε θεθαιαίνπ ζε θαηλνηφκα επηρεηξεκαηηθά 

ζρέδηα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ην κέιινλ.  

Οη επελδπηηθέο επηινγέο ελφο business angel ηνπ δίλνπλ ηελ επθαηξία λα 

αμηνπνηήζεη ηελ ηερλνγλσζία ηνπ θαζψο θαη λα εκπιαθεί δπλακηθά ζηε ράξαμε 

ζηξαηεγηθήο ηεο λέαο επηρείξεζεο.  

ε γεληθέο γξακκέο, ππάξρνπλ έμη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηνπ business angel: 

1. Virgin: Γελ έρεη επελδχζεη αθφκε 

2. Λαλζάλσλ(Latent): Γελ έρεη επελδχζεη ηα ηξία ηειεπηαία ρξφληα 

3. Μεγηζηνπνίεζε ηνπ πινχηνπ: Οη έκπεηξνη επηρεηξεκαηίεο αλεμαξηήησο 

θχινπ πνπ επελδχνπλ γηα νηθνλνκηθφ θέξδνο 

4. Δπηρεηξεκαηίεο: ηεξίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο σο ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

επελδχζε ησλ απνζεκάησλ ηνπο ζηελ αγνξά θαη ζπρλά ηνπο ραξαθηεξίδεη ε 

αγάπε γηα επηρεηξεκαηηθφηεηα 

5. Αλαδήηεζε εηζνδήκαηνο: Δπελδχεη γηα εηζφδεκα ή γηα λα θεξδίζεη κηα 

ζέζε εξγαζίαο 
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6. Corporate:Οη εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ηαθηηθέο επελδχζεηο, θαη ζπρλά ην 

θάλνπλ γηα λα απνθηήζνπλ ηελ πιεηνςεθία ησλ κεηνρψλ. 

χκθσλα κε ην ΔΒΑΝ (European Business Angels Network), ην Δπξσπατθφ 

Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ζπλεξγαζίαο κηαο 

επηρείξεζεο κε έλαλ επηρεηξεκαηηθφ άγγειν είλαη ηα εμήο: 

 Οη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη είλαη έκπεηξνη θαη κπνξνχλ λα 

ζπλεηζθέξνπλ ζηε δηνίθεζε ηεο επηρείξεζεο κε ηηο ζπκβνπιέο πνπ ζα 

παξέρνπλ. 

 Πξνζθέξνπλ καθξνρξφληα ρξεκαηνδφηεζε κε ρακειφ ξίζθν, ρσξίο 

μαθληθέο απαηηήζεηο γηα εμνθιήζεηο ή θαηαβνιή ηφθσλ. 

 Αληίζεηα απφ ηηο ηξάπεδεο θαη ηνπο κεγάινπο ρξεκαηνδνηηθνχο 

νξγαληζκνχο, νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζπλππνινγίδνπλ θαη ηηο κε 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, φπσο ε ηθαλνπνίεζε ηεο παξνρήο ππνζηήξημεο πξνο 

λέεο επηρεηξήζεηο. Δπίζεο, ζπρλά απνδεηθλχνληαη φηη είλαη ε κφλε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο γηα λέεο επηρεηξήζεηο. 

Απφ ηελ άιιε, ηα κεηνλεθηήκαηα κηαο ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο είλαη ηα εμήο: 

 Οη ζηελέο επαγγεικαηηθέο ζρέζεηο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ επηηπρία 

ηεο ζπλεξγαζίαο, θαη σο εθ ηνχηνπ κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα 

δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα. 

 Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη θαζνξίδνπλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηνχλ 

νηθνλνκηθέο απνιαβέο, ελψ πνιινί κπνξεί λα απαηηήζνπλ κηζζφ. 

 Ο δηαθαλνληζκφο ζα πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνο απφ ηελ αξρή ηεο 

ζπλεξγαζίαο ψζηε νη ρξεκαηηθέο πιεξσκέο λα πξνυπνινγίδνληαη θαη ε 

πξνζσπηθή εκπινθή ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αγγέινπ ζηελ επηρείξεζε λα κελ 

απνηειέζεη έθπιεμε γηα ηνλ επηρεηξεκαηία. 

 Σέινο, νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη επηζπκνχλ λα έρνπλ 

ζπκκεηνρή ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο επηρείξεζεο θαη λα ιακβάλνπλ 

κέξνο ζηηο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δξάζεσλ. 

Πνιιά θξάηε ελζαξξχλνπλ ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο αγγέινπο λα απνθηήζνπλ 

κεηνρέο ζε ΜΜΔ κε ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ φπσο έρεη θάλεη ην Ζ.Β. θαη 

νη ΖΠΑ.  

ηελ Διιάδα ε ρξεκαηνδφηεζε κε ηνλ ηξφπν απηφλ δελ είλαη νχηε ζεζκνζεηεκέλε 

νχηε ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε φπσο είλαη δηεζλψο θαη πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηελ 
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ρξεκαηνδφηεζε απφ ζπγγεληθά πξφζσπα. Ζ κφλε πξνζπάζεηα ίδξπζεο ελφο δηθηχνπ 

επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ έγηλε ην 2003 φηαλ μεθίλεζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ε 

Mentoring Α.Δ., ε πξψηε ειιεληθή εηαηξεία πνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζηε δηάδνζε ηνπ 

ζεζκνχ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αγγέινπ, θαη ζηελ πξνζέιθπζε θαη θηλεηνπνίεζε 

ζεζκηθψλ θνξέσλ λα δεκηνπξγήζνπλ αληίζηνηρα δίθηπα. Ωζηφζν ηα επφκελα ρξφληα 

αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζηελ Διιάδα ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο επελδπηέο. 

Πξφζθαηα, ν ΔΟΜΜΔΥ ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΣΑ-ΑΣΣΗΚΖ δεκηνχξγεζαλ 

κία βάζε επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ ζηελ νπνία κπνξεί λα απεπζπλζεί φπνηνο 

ελδηαθέξεηαη γηα ζπλεξγαζία θαη ρξεκαηνδφηεζε. Ωζηφζν ηα επφκελα ρξφληα 

αλακέλεηαη λα επεθηαζεί θαη ζηελ Διιάδα ε ρξεκαηνδφηεζε απφ ηδηψηεο επελδπηέο. 

3.4.2.6. Θεξκνθνηηίδεο (business incubators)  

Οη εηαηξείεο απηέο παξέρνπλ ζε λεντδξπφκελεο θαη κε πξννπηηθέο ηαρείαο αλάπηπμεο 

επηρεηξήζεηο ρξεκαηνδφηεζε (ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηηο εηαηξείεο Venture Capital), 

ρψξνπο θαη εμνπιηζκφ (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, έπηπια, ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο 

θ.ιπ.), ππεξεζίεο γξακκαηεηαθήο ππνζηήξημεο, ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, δίθηπν 

επαθψλ κε πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο θ.ιπ. Πην ζπγθεθξηκέλα ε ζηήξημε πνπ 

πξνζθέξνπλ νη «Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο» ζπλίζηαηαη ζηα αθφινπζα: 

 ρνξήγεζε ππνηξνθηψλ νιηγφκελεο δηάξθεηαο, έηζη ψζηε νη λένη πνπ 

επηζπκνχλ λα «επηρεηξήζνπλ» λα κπνξνχλ απεξίζπαζηνη λα επηθεληξσζνχλ 

ζηα επηρεηξεκαηηθά ηνπο ζρέδηα.  

 παξνρή δπλαηφηεηαο λα εξγάδνληαη κέζα ζε εμεηδηθεπκέλνπο ρψξνπο 

ζπλεξγαζίαο (θαηά ην πξφηππν ησλ δηεζλψο νλνκαδφκελσλ coworking 

spaces) θαηά ηα πιένλ ζχγρξνλα δηεζλή πξφηππα. Βαζηθφο ζθνπφο είλαη νη 

ρψξνη ζπλεξγαζίαο λα ιεηηνπξγήζνπλ σο εθθνιαπηήξηα γηα ηνπο λένπο 

δπλεηηθνχο επηρεηξεκαηίεο θαζψο ζηνπο ρψξνπο απηνχο δεκηνπξγνχληαη 

επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ θαη ηελ επεμεξγαζία 

ηδεψλ θαη ζρεδίσλ  

 παξνρή δπλαηφηεηαο λα έξζνπλ ζε επαθή κε θαζνδεγεηέο (κέληνξεο) θαη 

δηνξγάλσζε ελεκεξσηηθψλ ζεκηλαξίσλ θαη εκεξίδσλ ζπλεξγαζίαο, κε ηε 

ζπλδξνκή ελφο δηθηχνπ ζπκβνχισλ-θαζνδεγεηψλ, νη νπνίνη ζα 

ππνζηεξίμνπλ ην πξφγξακκα παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, 

θαζνδεγψληαο θαη εθπαηδεχνληαο ηνπο λένπο θαη ελδερνκέλσο 

ππνζηεξίδνληαο ηελ επαθή ηνπο κε δπλεηηθνχο επελδπηέο.  



52 

 

ε αληάιιαγκα νη εηαηξείεο Incubators παίξλνπλ έλα πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ 

θεθαιαίνπ ή πιεξσκέο απφ ηελ λεντδξπφκελε εηαηξεία ή γίλεηαη θάπνηνο κηθηφο 

δηαθαλνληζκφο.  

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο επέλδπζεο ηνπ Incubator θπκαίλεηαη ζπλήζσο κεηαμχ 6 

θαη 18 κελψλ. 

ηελ Διιάδα έρνπλ ηδξπζεί πξφζθαηα νη πξψηεο εηαηξείεο απηνχ ηνπ ηχπνπ, ζηηο 

νπνίεο κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη νη λένη επηρεηξεκαηίεο πνπ μεθηλνχλ κηα 

επηρεηξεκαηηθή πξνζπάζεηα. 

Δλδεηθηηθά ππάξρνπλ νη παξαθάησ Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: 

 Γεληθή Γξακκαηεία Νέαο Γεληάο 

 Θεξκνθνηηίδα Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ Θ.Δ.Α. ηνπ ΔΒΔΑ 

 Διιεληθή Έλσζε Νενθπψλ Δπηρεηξήζεσλ 

 Θεξκνθνηηίδεο Δπηρεηξήζεσλ γηα ην Γήκν Αζελαίσλ 

 Athens Impact Hub Πξνψζεζε ηεο Κνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο 

 Πξφγξακκα Egg (Enter- Grow-Go) ηεο Eurobank 

 ekinisiLAB ηνπ ΔΒ 

 Cosmote start up 

 

3.4.2.7. Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθώλ ζπκκεηνρώλ (Venture Capitals) 

H απεπζείαο επέλδπζε θεθαιαίσλ κε ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην εηαηξεηψλ πνπ δελ 

έρνπλ εηζαρζεί ζην Υξεκαηηζηήξην απνηειεί έλα λέν ζεζκφ, ν νπνίνο πινπνηείηαη 

κέζσ ησλ εηαηξεηψλ παξνρήο επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ (Venture Capital). 

Ζ παξνρή επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ πςεινχ θηλδχλνπ (Venture Capital) είλαη 

έλαο ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο κε ίδηα θεθάιαηα επηρεηξήζεσλ ή επελδπηηθψλ ζρεδίσλ 

πςεινχ δπλακηθνχ απνδφζεσο θαη ζπλεπψο πςεινχ βαζκνχ θηλδχλνπ. Σν Venture 

Capital ζπλδέεη ηξεηο παξάγνληεο: 

 ην επελδπηηθφ θνηλφ,  

 ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Κεθαιαίνπ Τςεινχ Κηλδχλνπ θαη  

 ηηο επηρεηξήζεηο πνπ πινπνηνχλ ηα επελδπηηθά ζρέδηα κε ηελ πξννπηηθή ηεο 

πςειήο απνδνηηθφηεηαο. 

Κηλεηήξηα δχλακε ζηελ ηξηκεξή ζπλεξγαζία είλαη ηα πςειά θέξδε πνπ αλακέλεηαη 

λα επηηεπρζνχλ θαηά ηελ πψιεζε ηεο ζπκκεηνρήο πνπ απέθηεζαλ νη δηαρεηξηζηέο ησλ 

Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ Τςεινχ Κηλδχλνπ ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο πςειψλ 



53 

 

πξνζδνθηψλ, φηαλ νη πξνζδνθίεο απηέο αξρίζνπλ λα απνδίδνπλ. Αλ δελ επαιεζεπηνχλ 

νη πξνβιέςεηο, ην εγρείξεκα ζεσξείηαη απνηπρεκέλν θαη είλαη δπλαηή ε απψιεηα 

θεθαιαίσλ, γηα ην ιφγν απηφ, νη δηαρεηξηζηέο ησλ Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ 

Τςεινχ Κηλδχλνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπκςεθίζνπλ ηνπο θηλδχλνπο δηακνηξάδνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο κεηαμχ πνιιψλ επηρεηξήζεσλ. Ζ πξναλαθεξφκελε ζπλεξγαζία γηα λα 

σξηκάζεη απαηηεί γχξσ ζηα δέθα έηε, δειαδή πξφθεηηαη γηα καθξνπξφζεζκε 

δηαδηθαζία. ηηο ΖΠΑ, φπνπ ε ηερληθή έρεη πξννδεχζεη ζεκαληηθά, επηηπγράλεηαη ε 

σξηκφηεηα (δειαδή ε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ζηε λέα εηαηξεία) εληφο κηαο πεληαεηίαο. 

Ο θεζμός ηων VC ζηην Ελλάδα 

Ο ζεζκφο ησλ Venture Capitals εηζήρζε ζηελ Διιάδα κε ηνπο Ν. 1775/88 θαη Ν. 

2166/93 κε ηελ νλνκαζία Δηαηξείεο Παξνρήο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κεθαιαίσλ 

(Δ.Π.Δ.Κ.). Οη λφκνη απηνί πεξηφξηδαλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ Δ.Π.Δ.Κ. ζε 

επελδχζεηο πςειήο ηερλνινγίαο θαη θαηλνηνκίαο, ελψ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ έγθξηζε 

απηψλ ήηαλ πνιχπινθεο θαη ρξνλνβφξεο, κε απνηέιεζκα ν ζεζκφο λα κε βξεη ηελ 

αλακελφκελε απήρεζε. Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, νη Δ.Π.Δ.Κ. κεηνλνκάζηεθαλ ζε 

Δηαηξείεο Κεθαιαίνπ Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Δ.Κ.Δ..) βάζεη ηνπ Ν. 2367/95, 

δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηε ζπκκεηνρή ζην θεθάιαην επηρεηξήζεσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θαη ζε άιινπο θιάδνπο. 

χµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφµνπ απηνχ, νη ελ ιφγσ εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

είλαη αλψλπµεο θαη λα έρνπλ σο ζηφρν ηε ζπµµεηνρή ζηελ θεθαιαηαθή δνµή 

επηρεηξήζεσλ πνπ εδξεχνπλ ζηελ Διιάδα, δελ είλαη εηζεγµέλεο ζην ρξεµαηηζηήξην 

θαη αζθνχλ γεσξγηθή, βηνµεραληθή, µεηαιιεπηηθή, βηνηερληθή, μελνδνρεηαθή ή 

εµπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Μηα ΔΚΔ µπνξεί λα επελδχζεη ζε ζπµµεηνρέο ζην 

µεηνρηθφ θεθάιαην επηρεηξήζεσλ, ζε νµνινγίεο µεηαηξέςηµεο ζε µεηνρέο πνπ 

εθδίδνληαη απφ επηρεηξήζεηο, λα παξέρεη εγγπήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο φπνπ ζπµµεηέρεη, θαζψο θαη λα ηνπνζεηεί ηα δηαζέζηµά ηεο ζε 

θαηαζέζεηο ή ζε βξαρπρξφληα αθίλεηε πεξηνπζία. 

Σν ειάρηζην θεθάιαην πνπ νξίδεηαη βάζε λφµνπ γηα ηελ ίδξπζε µηαο ηέηνηαο 

εηαηξείαο είλαη 2.934.700,00€, ην νπνίν ζα πξέπεη λα θαηαβάιιεηαη µφλν ζε µεηξεηά. 

Οη µεηνρέο ηεο ζα πξέπεη λα είλαη νλνµαζηηθέο θαη λα µπνξνχλ λα εηζαρζνχλ ζην 

ρξεµαηηζηήξην αμηψλ, φµσο λνµηθά ή θπζηθά πξφζσπα δελ επηηξέπεηαη λα θαηέρνπλ 

πάλσ απφ ην 30% ηνπ µεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. Μφλν ηα πηζησηηθά ηδξχµαηα έρνπλ 

ην δηθαίσµα λα θαηέρνπλ ην 65% ηνπ µεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο. Ο λφµνο, 
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επίζεο, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηρνξήγεζεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο ζε πεξίπησζε 

πνπ µηα ΔΚΔ ελδηαθέξεηαη λα ζπµµεηέρεη ζε επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο 

(επηρνξεγεί ην 20% ηεο επέλδπζεο) θαη γεληθά, ηα θεθαιαηαθά θέξδε ησλ ΔΚΔ 

ππφθεηληαη ζε θνξνινγία εηζνδήµαηνο ηεο ηάμεο ηνπ 15%. 

Οη πεξηζζφηεξεο ΔΚΔ ζηελ Διιάδα είλαη ζπγαηξηθέο άιισλ εηαηξεηψλ (θπξίσο 

ηξαπεδψλ), ελψ ην µεγαιχηεξν µέξνο ησλ επελδπηηθψλ θεθαιαίσλ δηνρεηεχεηαη ζε 

επηρεηξεµαηηθέο πξνηάζεηο πςειήο ηερλνινγίαο. Δπίζεο, νη πεξηζζφηεξεο ΔΚΔ 

επελδχνπλ ζην εμσηεξηθφ (θπξίσο ζηα Βαιθάληα θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε) θαη 

πξαγµαηνπνηνχλ ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηελ επηρείξεζε ππφ ρξεµαηνδφηεζε µεηά ηε 

δηέιεπζε ηξηψλ έσο έμη εηψλ, πξνηηµψληαο θπξίσο, ηελ πψιεζε ηεο ζπµµεηνρήο ηνπο 

αθνχ εηζαρζεί ε επηρείξεζε ζην ρξεµαηηζηήξην.  

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη πξνζπάζεηεο θαη απφ ηελ Πνιηηεία γηα ηελ 

πξνψζεζε ηνπ ζεζκνχ. Γεληθά, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ VC ζηελ Διιάδα είλαη αξθεηά 

φςηµε ζε ζρέζε µε ηελ αληίζηνηρε ηεο Δπξψπεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν µε απηήλ ηεο 

Αµεξηθήο. Οη ζεζµηθνί πεξηνξηζµνί, ζε ζπλδπαζµφ µε ηελ απνπζία επηρεηξεµαηηθήο 

θνπιηνχξαο, πνπ θπξηαξρνχζε µέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90, ήηαλ ηα θχξηα 

αίηηα ηεο θαζπζηέξεζεο ηεο αλάπηπμεο ελαιιαθηηθψλ ρξεµαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ 

ζηελ ειιεληθή επηρεηξεµαηηθή πξαθηηθή. Παξφια απηά, µέζα ζην 2005 

πξαγµαηνπνηήζεθαλ δχν ζεµαληηθέο επελδχζεηο ζηελ Διιάδα απφ δηεζλείο νίθνπο 

venture capital, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη φηη ε ρψξα µαο µπαίλεη ζηγά-ζηγά ζηελ 

εµβέιεηα ηνπ “ξαληάξ” ησλ µεγάισλ επελδπηηθψλ νµίισλ. (Κφιιηαο Φ.,2006) 

Σέιον ην ΔΛΚΔ παξέρεη δσξεάλ ελεκέξσζε ζηνπο επελδπηέο γηα ζέκαηα πνπ 

πξνθχπηνπλ ηφζν ζην ζηάδην ηεο απφθαζήο ηνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε φζν θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο επέλδπζήο ηνπο. ήκεξα ζηελ Διιάδα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηνπ Venture Capital 20 πεξίπνπ εηαηξείεο. Μία απφ ηηο 

πξψηεο εηαηξείεο Venture Capital πνπ ιεηηνχξγεζαλ ζηελ Διιάδα, ήηαλ ε Global 

Finance S.A. ε νπνία μεθίλεζε ην 1991. 

Λειηοσργία VC 

H ρξεκαηνδφηεζε ηεο κνξθήο Venture Capital πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ επελδπηή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο επηρείξεζεο, κε πνζνζηφ πνπ ζπλήζσο 

θπκαίλεηαη απφ 5% έσο 49,9%.Οη επελδχζεηο είλαη καθξνπξφζεζκεο θαη ζπλήζσο 

θπκαίλνληαη απφ 3 έσο 10 ρξφληα, ελψ ε απνδέζκεπζε ησλ εηαηξεηψλ Venture Capital 



55 

 

απφ ηηο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε έλαλ απφ 

ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

 Πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Venture Capital εηαηξείαο ζην Υξεκαηηζηήξην. 

 Δμαγνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Venture Capital απφ άιιν 

πηζησηηθφ ίδξπκα,π.ρ. ηξάπεδα. 

 Δμαγνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Venture Capital ή αθφκε θαη 

νιφθιεξεο ηεο ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο απφ κεγάιε εηαηξεία. 

 Αγνξά ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο Venture Capital απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο 

ρξεκαηνδνηνχκελεο επηρείξεζεο. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε επηρείξεζε δελ αλαιακβάλεη πξφζζεηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

έμνδα θαη βάξε, ελψ παξάιιεια βξίζθεη σο ζπκκάρνπο επαγγεικαηίεο νη νπνίνη, 

αγνξάδνληαο νπζηαζηηθά κέξνο ηεο επηρείξεζεο, ζα πξνζπαζήζνπλ λα ζπλεηζθέξνπλ 

ζηελ αλάπηπμή ηεο ζπκκεηέρνληαο ζην ζρεδηαζκφ ησλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

ζα παξαρζνχλ αλαιακβάλνληαο πξαγκαηηθφ επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν. Ζ ζπλεξγαζία ησλ 

εηαηξεηψλ Venture Capital δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ παξνρή θεθαιαίσλ αιιά 

παξέρεηαη επίζεο βνήζεηα θαη ζε φηη αθνξά ηελ δηνίθεζε, ην marketing, ηελ 

ζηειέρσζε θαη ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ηεο επηρείξεζεο. 

Διαθροές τρημαηοδόηηζης VC  - «Παραδοζιακή Χρημαηοδόηηζη»  

πγθξίλνληαο θαλείο ην ζεζµφ ηνπ Venture Capital µε ηηο “παξαδνζηαθέο” µνξθέο 

ηξαπεδηθήο ρξεµαηνδφηεζεο, µπνξεί λα επηζεµάλεη νµνηφηεηεο θαη δηαθνξέο θαη λα 

θαηαδείμεη αλ νη δχν πιεπξέο, δειαδή νη Venture Capitalists θαη νη ηξαπεδίηεο, είλαη 

αληαγσληζηέο ή ζπλαγσληζηέο. 

Γηα λα απαληεζνχλ νη παξαπάλσ πξνβιεµαηηζµνί ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ ηα 

θξηηήξηα µε ηα νπνία απνθαζίδνπλ νη δχν πιεπξέο λα ζπµµεηάζρνπλ ζε µηα 

επέλδπζε. Καη‟ αξρήλ, θαη νη δχν επελδπηέο (Venture Capitalists θαη ηξαπεδίηεο) ζα 

πξέπεη λα δψζνπλ απάληεζε 

 γηα ην χςνο ηνπ πνζνχ πνπ πξνηίζεληαη λα επελδχζνπλ, 

 γηα ηνλ επελδπηηθφ θίλδπλν πνπ είλαη δηαηεζεηµέλνη λα αλαιάβνπλ, 

 γηα ηελ απφδνζε πνπ νη ίδηνη ζεσξνχλ ινγηθή θαη αλαµέλνπλ απφ ηελ 

επέλδπζε θαη 

 γηα ηε ρξνληθή δηάξθεηα πνπ είλαη δηαηεζεηµέλνη λα δεζµεχζνπλ ηα 

θεθάιαηά ηνπο. 
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ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ηεζνχλ επί ηάπεηνο ηα θξηηήξηα ρξεµαηνδφηεζεο. Σα 

θξηηήξηα ησλ ηξαπεδψλ, ζηα νπνία ζηεξίδνπλ ηηο ρξεµαηνδνηήζεηο ηνπο, ρσξίδνληαη 

ζε δχν µεγάιεο θαηεγνξίεο: 

 ζηα βαζηθά θαη 

 ζηα επηθνπξηθά. 

ηα βαζηθά θξηηήξηα πεξηιαµβάλνληαη: 

1. Ζ βησζηµφηεηα ηεο επηρείξεζεο, µε ππνθαηεγνξίεο: 

 ηελ νηθνλνµηθή θαηάζηαζή ηεο, 

 ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, 

 ην αληηθείµελν δξαζηεξηφηεηαο. 

2. Οη πξννπηηθέο ξεπζηνπνίεζεο 

ηα επηθνπξηθά θξηηήξηα πεξηιαµβάλνληαη: 

 Οη εμαζθαιίζεηο 

 Ζ απφδνζε 

Οη εηαηξείεο Venture Capital δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηηο ηξάπεδεο µφλν σο πξνο ηα 

επηθνπξηθά θξηηήξηα πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, δειαδή ηηο εμαζθαιίζεηο θαη ηελ 

απφδνζε. 

Οη ηξάπεδεο γηα λα ρνξεγήζνπλ έλα δάλεην γηα πάγηεο εγθαηαζηάζεηο, θαηά 

θαλφλα, ζα πξνρσξήζνπλ ζηελ εγγξαθή βαξψλ (πξνζεµεηψζεσλ θαη ππνζεθψλ) επί 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα ρξεµαηνδνηήζνπλ, ελψ νη ΔΚΔ ζα ζπλεηζθέξνπλ 

θεθάιαηα ζηελ επηρείξεζε σο µέηνρνη, πξνθεηµέλνπ λα ρξεµαηνδνηεζεί ην 

επελδπηηθφ ζρέδην. 

Ωο πξνο ηελ απφδνζε, νη ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα ζεµεησζεί φηη απνβιέπνπλ ζηελ 

ηνθνθνξία ησλ θεθαιαίσλ πνπ ηνπνζεηνχλ ζε µηα επέλδπζε, ζε ζπλδπαζµφ µε ηα 

νθέιε, δειαδή ηηο πξνµήζεηεο πνπ µπνξνχλ λα απνθνµίζνπλ απφ ηηο ιεγφµελεο 

µεζνιαβεηηθέο εξγαζίεο (π.ρ. εηζαγσγέο, εμαγσγέο θ.ι.π.). Οη ΔΚΔ, αληίζεηα, δελ 

απνβιέπνπλ νπζηαζηηθά ζε ηφθνπο θαη µεξίζµαηα επί ησλ θεθαιαίσλ πνπ 

ηνπνζεηνχλ ζε µηα επηρείξεζε, αιιά ζε θεθαιαηαθά θέξδε πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

ξεπζηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο. 

Ζ ζεµαληηθφηεξε εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη ε νξγαλσηηθή θαη δηνηθεηηθή 

ππνζηήξημε πνπ παξέρεηαη απφ µηα ΔΚΔ ζηελ επηρείξεζε πνπ θάλεη ηελ επέλδπζε. 

∆ειαδή, ε ΔΚΔ ζπµµεηέρεη ζην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζµφ, ζηεξίδεη ηελ επηρείξεζε µε 

πεξαηηέξσ ρξεµαηνδνηήζεηο, θξνληίδεη γηα ηε ζηειέρσζε µε ην θαηάιιειν 
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πξνζσπηθφ, εγθαζηζηά µεραληζµνχο εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη µε ηηο δηεζλείο 

δηαζπλδέζεηο ηεο, θέξλεη ζε επαθή ηελ επηρείξεζε µε ππνςήθηνπο πειάηεο ηνπ 

εμσηεξηθνχ γηα ηε δηεχξπλζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηεο. 

Αληίζεηα, νη ηξάπεδεο φηαλ ρξεµαηνδνηνχλ έλα επελδπηηθφ πξφγξαµµα, πέξα απφ 

ηελ αμηνιφγεζε ηεο επέλδπζεο πνπ θάλνπλ (γηα ην εχινγν ηνπ θφζηνπο θαη ηε 

ζθνπηµφηεηά ηεο), δε ζπµµεηέρνπλ ζηελ θαζεµεξηλή δξαζηεξηφηεηα ηεο 

ρξεµαηνδνηνχµελεο επηρείξεζεο, ρσξίο βέβαηα ηνχην λα ζεµαίλεη φηη δελ 

παξαθνινπζνχλ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηεο ή φηη δελ έρνπλ αμηνινγήζεη 

πξνεγνπµέλσο ηελ ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξεµαηηψλ πνπ δεηνχλ ην δάλεην. (Ηαθσβίδεο, 

1991). 

Απφ φζα εθηέζεθαλ παξαπάλσ, πξνθχπηεη αβίαζηα φηη νη ηξάπεδεο θαη νη ΔΚΔ 

δελ είλαη αληαγσληζηηθέο, αιιά δχν ρξεκαηνδνηηθέο πεγέο πνπ 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Δμάιινπ, νη ηξάπεδεο ελδηαθέξνληαη γηα ην ζεζκφ ηνπ 

Venture Capital, πξάγκα πνπ απνδεηθλχνπλ εκπξάθησο είηε ηδξχνληαο κε θεθάιαηά 

ηνπο ζπγαηξηθέο ηνπο εηαηξείεο VC, είηε ζπκκεηέρνληαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

ηέηνησλ εηαηξεηψλ. (Γεκίξεο Υ., 1995). 

Μορθές επενδύζεων VC 

Ζ ρξεµαηνδφηεζε µηαο επηρείξεζεο µπνξεί λα πεξηιαµβάλεη πεξηζζφηεξεο απφ µηα 

µνξθέο επελδχζεσλ. Αλ θαη αξθεηέο θνξέο δελ ππάξρνπλ ζαθή φξηα µεηαμχ 

δηαδνρηθψλ µνξθψλ επελδχζεσλ, µπνξνχλ λα ηαμηλνµεζνχλ ζηηο θαηεγνξίεο 

(Κ.Δ.Σ.Α, 2007): 

1. πξσηαξρηθφ θεθάιαην ή ρξεµαηνδφηεζε ζπνξάο (Seed Finance) είλαη ε πην 

επηθίλδπλε µνξθή επέλδπζεο, αθνχ ηειηθά εγθαηαιείπεηαη ην 70% ησλ 

ρξεµαηνδνηήζεσλ. 

2. αξρηθφ θεθάιαην ή ρξεµαηνδφηεζε εθθίλεζεο (Start-Up Finance) ε δηάξθεηα 

ηεο επέλδπζεο µπνξεί λα θηάζεη ηα ηξία ρξφληα θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πςειφ θίλδπλν. 

3. ρξεµαηνδφηεζε ζηα πξψηα ζηάδηα παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ (Early Stage 

Finance) ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε επηρείξεζε ρξεµαηνδνηείηαη, ελψ δελ είλαη 

ήδε θεξδνθφξνο 

4. ρξεµαηνδφηεζε αλάπηπμεο ή επέθηαζεο (Development or Expansion finance) 

ην θφζηνο ηνπ δελ είλαη ηδηαίηεξα µεγάιν ιφγσ ηνπ µηθξνχ ζρεηηθά θηλδχλνπ, 
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ελψ µπνξεί ηειηθά λα δηαξθέζεη πνιχ πεξηζζφηεξν ή λα απαηηήζεη πνιχ 

µεγαιχηεξε ελίζρπζε απφ φηη είρε πξνγξαµµαηηζηεί 

5. ελδηάµεζε ρξεµαηνδφηεζε (Mezzanine Financing) ζπλήζσο νη 

ρξεµαηνδνηνχµελεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ηνπιάρηζηνλ ζην λεθξφ ηνπο 

ζεµείν θαη ζπρλά νη επελδχζεηο απηέο είλαη µαθξνρξφληεο 

6. ρξεµαηνδφηεζε ζχλδεζεο- γέθπξαο (Bridge Financing) πξνεηνηµάδεη ηελ 

επηρείξεζε γηα ηελ είζνδφ ηεο ζην ρξεµαηηζηήξην θαη δηαξθεί ην αξγφηεξν έλα 

ρξφλν  

7. Κεθάιαην Αλφξζσζεο (Turnaround Financing):ηελ πεξίπησζε απηή 

ρξεκαηνδνηείηαη ε εμαγνξά, αλαδηάξζξσζε θαη ρξεκαηνδφηεζε δεκηνγφλσλ 

επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ λα κεηαηξαπνχλ ζε θεξδνθφξεο. 

8. Replacement Capital:Απνηειεί ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εμαγνξά κεξηδίνπ ηνπ 

απεξρφκελνπ ζπλεηαίξνπ. 

3.4.2.8. Πξαθηνξεία Δπηρεηξεκαηηθώλ Απαηηήζεσλ (Factoring)  

Σν Factoring είλαη µηα λέα µνξθή παξνρήο ρξεµαηνδνηηθψλ ππεξεζηψλ. χµθσλα µε 

ηελ Έλσζε Διιεληθψλ Σξαπεδψλ πξφθεηηαη γηα ηξηµεξή ζπλεξγαζία µεηαμχ ελφο 

πξνµεζεπηή, ησλ πειαηψλ ηνπ θαη µηαο εηαηξείαο factoring, ε νπνία µε αµνηβή 

αλαιαµβάλεη ηελ δηαρείξηζε, ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ 

εθδηδφµελσλ, απφ ηνλ πξνµεζεπηή, ηηµνινγίσλ µε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιψλ επί ηεο 

αμία απηψλ. Δπίζεο, ππφ πξνυπνζέζεηο µπνξεί λα αλαιεθζεί ε θάιπςε ηνπ 

πηζησηηθνχ θηλδχλνπ ηνπ πξνµεζεπηή. 

Τπάξρνπλ δηάθνξα είδε factoring. Σέηνηα είλαη 21 

 ην εγρψξην factoring, φπνπ νη παξερφκελεο ππεξεζίεο είλαη νη εμήο: 

1. Υξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο. 

2. Δάλ ε επηρείξεζε επηζπκεί ηε κεηαηξνπή ησλ εηζπξαθηέσλ ηηκνινγίσλ ηεο ζε 

κεηξεηά γηα λα απνθηήζεη ξεπζηφηεηα, ε εηαηξεία factoring ρνξεγεί 

πξνθαηαβνιή ηεο ηάμεο ηνπ 80%-85% ηεο αμίαο ηνπο. 

3. Αμηνιφγεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πειαηψλ.Ζ εηαηξεία factoring 

αμηνινγεί ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ησλ πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο, ηφζν 

απηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζην πειαηνιφγηφ ηεο θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεξγαζίαο φζν θαη ησλ πξνζειθπφκελσλ κεηαγελέζηεξα 

                                                 
21

 Μνλάδα Καηλνηνκίαο θαη Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Μo.Κ.Δ.), «Οδεγφο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ»  
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4. Γηαρείξηζε, Λνγηζηηθή Παξαθνινχζεζε θαη Δίζπξαμε ησλ ηηκνινγίσλ. 

 ην εμαγσγηθφ φπνπ  παξέρεη ζηελ εμαγσγηθή επηρείξεζε αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο κε ην εγρψξην. Ζ εθρψξεζε φκσο ζηελ εηαηξεία factoring ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο επηρείξεζεο έλαληη ησλ αγνξαζηψλ-εηζαγσγέσλ γίλεηαη 

θαηά θαλφλα ρσξίο δηθαίσκα επηζηξνθήο ζηελ επηρείξεζε ησλ 

αλείζπξαθησλ ηηκνινγίσλ θαη επνκέλσο ε εηαηξεία factoring αλαιακβάλεη 

ηνλ πηζησηηθφ θίλδπλν. Τπάξρνπλ αξθεηά σθέιε γηα ηελ εμαγσγηθή 

επηρείξεζε θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ε ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εμαγσγηθνχ factoring απνθέξεη ζσξεπηηθά φιεο ηηο σθέιεηεο ηνπ εγρψξηνπ 

factoring. 

 ην εηζαγσγηθφ factoring, φπνπ ε εηζαγσγηθή επηρείξεζε απαιιάζζεηαη απφ 

ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο ησλ εηζαγσγψλ θαη αγνξάδεη πξνζεζκηαθά 

κε αλνηθηφ ινγαξηαζκφ, γεγνλφο πνπ ηεο επηηξέπεη λα βειηηψλεη ηελ 

αγνξαζηηθή δχλακή ηεο, ηνπο φξνπο αγνξψλ θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηά 

ηεο. 

Οη επηρεηξήζεηο πνπ µπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ππεξεζηψλ factoring πξέπεη λα 

έρνπλ ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Να παξνπζηάδνπλ αλαπηπζζφµελε θεξδνθφξα δξαζηεξηφηεηα.  

2. Να πξαγµαηνπνηνχλ πσιήζεηο µε βξαρππξφζεζµε πίζησζε.  

3. Να έρνπλ επξχ αξηζµφ πειαηψλ µε επαλαιεπηηθή θαη θαιή αγνξαζηηθή 

ζπµπεξηθνξά. 

4. Να εθδίδνπλ ηηµνιφγηα µε ζεµαληηθή µέζε αμία.  

Ζ ζπµθσλία µε µηα εηαηξεία factoring θαη ε παξνρή ηνπ θαηάιιεινπ, θαηά 

πεξίπησζε, µίγµαηνο ππεξεζηψλ δηαµνξθψλεη θαη ην αλάινγν θφζηνο ζπλεξγαζίαο. 

Σν χςνο ηεο πξνµήζεηαο εμαξηάηαη απφ ηελ αλαβαιιφµελε νµάδα ησλ αγνξαζηψλ-

πειαηψλ, ηνλ αξηζµφ θαη ηε µέζε αμία ησλ ηηµνινγίσλ, θαζψο θαη ηελ δηάξθεηα ηεο 

µέζεο πηζησηηθήο πεξηφδνπ. Παξαδείγµαηα εηαηξεηψλ factoring πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ Διιάδα είλαη νη ABS FACTORS, ΔΜΠΟΡΗΚΖ 

FACTORING AE, ΛΑΪΚΖ FACTORING θ.α. 

3.4.2.9. Σερλνβιαζηνί (Spin-offs) 

Οη ηερλνβιαζηνί είλαη λέεο επηρεηξήζεηο, πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ εθκεηάιιεπζε 

ηεο γλψζεο πνπ παξάγεηαη ζε εξεπλεηηθά εξγαζηήξηα, απφ άηνκα πςειήο 

επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο θαηάξηηζεο ή/θαη απφ εξεπλεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο 
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νξγαληζκνχο, κε ηε ζπλδξνκή ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ θαη ρξεκαηνδνηηθψλ 

νξγαληζκψλ. 

Με ηελ ίδξπζε ηερλνβιαζηψλ επηδηψθεηαη ε εκπνξηθή αμηνπνίεζε ππαξρφλησλ 

εξεπλεηηθψλ απνηειεζκάησλ, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο έξεπλαο θαη ησλ παξεκθεξψλ 

δξαζηεξηνηήησλ (κεηαθνξά ηερλνινγίαο, δηάδνζε, ελεκέξσζε, θ.ιπ.) ζην εζσηεξηθφ 

ησλ επηρεηξήζεσλ ή ζηε δηεπηθάλεηα ησλ επηρεηξήζεσλ - δεκφζησλ εξεπλεηηθψλ 

θνξέσλ, ε επέθηαζε ησλ ζπλεξγαζηψλ κε επηρεηξεκαηηθνχο θαη εξεπλεηηθνχο 

νξγαληζκνχο ζην εμσηεξηθφ θαη ε έληαμε ζε δηεζλή κφληκα ή εηδηθά δίθηπα 

ζπλεξγαζίαο, ε ππνζηήξημε ηνπ παξαγσγηθνχ ηνκέα απφ ηνπο δεκφζηνπο 

εξεπλεηηθνχο θαη ηερλνινγηθνχο θνξείο κέζσ ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη 

ηερλνινγίαο, θαζψο θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ παξαγσγηθψλ θαη 

εξεπλεηηθψλ θνξέσλ, κε ζηφρν ηελ παξαγσγή θαηλνηφκσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ. 

Οη δηθαηνχρνη ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ίδξπζε ηερλνβιαζηνχ είλαη:
22

 

A. θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα πνπ δηαζέηνπλ ηερλνγλσζία γηα παξαγσγή λέσλ 

πξντφλησλ ή/θαη παξνρή ππεξεζηψλ έληαζεο γλψζεο, 

B. θνξείο παξαγσγήο γλψζεο, 

C. επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξχζεη νη αλσηέξσ κε ή ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηξίησλ, 

D. εηαηξείεο επηζηεκνληθψλ θαη ηερλνινγηθψλ πάξθσλ, 

E. εηαηξείεο ζπκκεηνρψλ επηρεηξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ θαη άιινη 

ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί. 

3.4.2.10. Γίθηπα ή ζπζπεηξώζεηο επηρεηξήζεσλ (Clusters) 

Σα δίθηπα ή νη ζπζπεηξψζεηο επηρεηξήζεσλ απνηεινχλ γεσγξαθηθέο ζπγθεληξψζεηο 

επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ νξγαλη- ζκψλ απφ ζπγθεθξηκέλνπο θιάδνπο, ζπλδεδεκέλσλ 

ζε αιπζίδα πξνζηηζέκελεο αμίαο. Σα clusters πεξηιακβάλνπλ δεζκνχο κε 

πξνκεζεπηέο (πιηθψλ, εμνπιηζκνχ, ππεξεζηψλ θαη εηδηθψλ ππνδνκψλ), δίθηπα 

δηαλνκήο θαη πειάηεο, θαηαζθεπαζηέο ζπκπιεξσκαηηθψλ πξντφλησλ θαη 

θπβεξλεηηθνχο θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. παλεπηζηήκηα, ηδξχκαηα, εθπαηδεπηηθά 

θέληξα, εκπνξηθέο ελψζεηο, νξγαληζκνχο ηππνπνίεζεο). Μπνξεί λα έρνπλ νξηδφληηα 

θαη (θαηά πξνηίκεζε) θάζεηε δηαθιάδσζε, κε επηζπκεηέο δηαθιαδηθέο ζπλδέζεηο, 

φπνπ νη επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη θαη αληαγσλίδνληαη ζε δηεζλείο αγνξέο. Ζ 

ζπλχπαξμε ηνπο απνηειεί ηελ θξίζηκε εθείλε κάδα πνπ δεκηνπξγεί ζπλέξγηεο θαη 

εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο, γη' απηφ, εθηφο απφ ην ηδησηηθφ φθεινο ησλ δηθηπσκέλσλ 

                                                 
22

 Γξαθείν Δλζάξξπλζεο & Τπνζηήξημεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Δγρεηξίδην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ππνςήθηνπο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο, Αζήλα 2008 
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επηρεηξήζεσλ, πξνθχπηεη θαη θνηλσληθφ φθεινο. Οη επηρεηξήζεηο ζεσξνχλ ηελ 

γεηηλίαζε κε πξνκεζεπηέο, πειάηεο, ππεξεζίεο θαη αληαγσληζηέο σο ζεκαληηθφ 

πιενλέθηεκα. Ζ γεηηλίαζε ηνπο επηηξέπεη επθνιφηεξεο θαη θζελφηεξεο δνζνιεςίεο, 

ηαρεία θαη απνδνηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ, ελψ ηνπο παξέρεη θαη ηε δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψλνληαη έγθαηξα θαη πην άκεζα γηα λέεο θαη θαηλνηνκηθέο ηερλνινγίεο θαη 

πξαθηηθέο. 

ηα clusters ππάξρνπλ ηέζζεξηο ηχπνη ζπλεξγαζίαο επηρεηξήζεσλ: 23 

1. Non-Business Oriented Networks (επηρεηξήζεηο πνπ ζπλαληψληαη ζε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα κέζα ζε έλα πθηζηάκελν νξγαληζκφ, φπσο επηκειεηήξην 

ή επαγγεικαηηθή έλσζε, ή κέζα ζε έλαλ θνξέα πνπ έρεη ηδξπζεί γη' απηφλ ηνλ 

ζθνπφ, κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, πιεξνθνξηψλ θαη ηερλνγλσζίαο, 

θαζψο θαη ηε δηαηχπσζε αηηεκάησλ πξνο δεκφζηνπο νξγαληζκνχο, γηα ζέκαηα 

φπσο εθπαίδεπζε, ηερληθή βνήζεηα, ππνδνκέο θ.ιπ.), 

2. Business Clubs (νκνεηδείο θπξίσο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη ηελ απφ 

θνηλνχ πινπνίεζε θάπνηαο δξαζηεξηφηεηνο, ρσξίο λα θηινδνμνχλ 

ππνρξεσηηθά λα ελψζνπλ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζην ηνπηθφ 

δίθηπν),  

3. Project Clusters (επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ απνθαζίζεη ηε ζπλεξγαζία γηα ηελ 

παξαγσγή ελφο λένπ πξντφληνο ή θαηλνηνκηθήο ππεξεζίαο, ηα νπνία θακία 

απφ ηηο ζπκκεηέρνπζεο επηρεηξήζεηο δελ έρεη ηηο πξνυπνζέζεηο ή ηε βνχιεζε 

λα πινπνηήζεη απφ κφλε ηεο, θαζψο ην έξγν πξνυπνζέηεη πνιιαπιφηεηα 

εηδηθνηήησλ),  

4. Industrial Districts (αλάπηπμε θάζε είδνπο ζπλεξγαζίαο θαη αμηνπνίεζε φισλ 

ησλ κεραληζκψλ, κε απνηέιεζκα ηελ εληππσζηαθή βειηίσζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηνο επηρεηξήζεσλ κε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε). 

Γίθηπα ησλ ηχπσλ 2 θαη 3 κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ θαη εμειηρζνχλ κέζα απφ 

δίθηπα ησλ ηχπσλ 1 θαη 4. 

3.4.2.11. Υξεκαηηζηεξηαθή αγνξά  

Ζ Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή πεγή απφ φπνπ νη επηρεηξήζεηο 

κπνξνχλ λα αληιήζνπλ θεθάιαηα. 

Γηα ηηο Μηθξνκεζαίεο Δπηρεηξήζεηο δεκηνπξγήζεθε πξν εηψλ ε Νέα 

Υξεκαηηζηεξηαθή Αγνξά (ΝΔΥΑ). Ζ αγνξά απηή ζηε ζπλέρεηα θαηαξγήζεθε. Σψξα 

                                                 
23

   Γξαθείν Δλζάξξπλζεο & Τπνζηήξημεο ηεο Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Δγρεηξίδην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ππνςήθηνπο θαη λένπο επηρεηξεκαηίεο, Αζήλα 2008 
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έρεη εμαγγειζεί κία λέα αγνξά κε πνιιέο θαηλνηνκίεο νζνλ αθνξά ηηο εηαηξείεο πνπ 

κπνξνχλ λα εηζαρζνχλ θαη ηηο ελ γέλεη πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο ηεο.24 

Οη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιεξνχληαη πξνθεηκέλνπ κηα εηαηξεία λα 

εηζαρζεί ζηε ΝΔΥΑ, είλαη νη αθφινπζεο (Καξαζαλάζε Α.Γ,2002): 

 Σα ίδηα θεθάιαηα ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο πξέπεη λα αλέξρνληαη ζε 

ηνπιάρηζηνλ 586.940,57€. 

 Ζ εθδφηξηα εηαηξεία πξέπεη λα έρεη δεκνζηεχζεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο, σο αλψλπκε εηαηξεία, γηα δχν ηνπιάρηζηνλ νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο. Θα πξέπεη λα 

ηνληζηεί φηη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο θαη ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο, εθφζνλ πθίζηαληαη, δελ πξέπεη λα 

ζεκεηψλνληαη παξαηεξήζεηο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεκνζηεπκέλε ρξήζε, γηα ζέκαηα πνπ δχλαληαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ 

πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε 

 Ζ εηαηξεία πξέπεη λα έρεη ειεγρζεί θνξνινγηθά γηα φιεο ηηο απνινγηζηηθέο 

ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αηηήζεσο εηζαγσγήο ζην ΥΑ. Σα απνηειέζκαηα 

ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ ηεο εθδφηξηαο εηαηξείαο πξέπεη λα έρνπλ θαηαζηεί 

σο νξηζηηθά. 

 Ζ εηαηξεία πξέπεη λα παξνπζηάδεη κεηά ηελ αλακφξθσζε θεξδνθνξία γηα 

θάζε κία απφ ηηο δχν ρξήζεηο πνπ πξνεγνχληαη ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο. 

 Ο κέηνρνο ηεο εηαηξείαο πνπ θαηέρεη κεηνρέο, ε νλνκαζηηθή αμία ησλ νπνίσλ 

αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ζην 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο, 

δεζκεχεηαη πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο εηζαγσγήο, φηη δε ζα δηαζέζεη κε 

νπνηνδήπνηε ηξφπν: αξρηθά ην 70% ησλ κεηνρψλ γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο 

έηνπο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ ΝΔΥΑ θαη δεχηεξνλ ην 30% ησλ κεηνρψλ 

ηνπ γηα ην δεχηεξν θαη ηξίην έηνο απφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε ΝΔΥΑ. 

 Ζ εηαηξεία θαηά ηελ εηζαγσγή ηεο πξέπεη λα παξνπζηάδεη επαξθή δηαζπνξά. 

ηε ΝΔΥΑ ε έλλνηα ηεο δηαζπνξάο ζεσξείηαη επαξθήο εθφζνλ νη κεηνρέο πνπ 

είλαη αληηθείκελν αηηήζεσο εηζαγσγήο είλαη θαηαλεκεκέλεο ζην επξχ θνηλφ, 

ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ ηεο ίδηαο 

θαηεγνξίαο. 

                                                 
24

 http://www.specisoft.gr/home/news/docs/arthro_hrimatodotisis_MME.pdf 
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 Ζ εηαηξεία ππνβάιιεη επελδπηηθφ ζρέδην, ην νπνίν ζπληάζζεηαη κε επζχλε ηνπ 

αλαδφρνπ. 

 Ζ εηαηξεία ζπληάζζεη θαη δεκνζηεχεη ελεκεξσηηθφ δειηίν. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη αλάδνρνο έθδνζεο (πηζησηηθφ ίδξπκα ή ΔΠΔΤ), ν νπνίνο 

εγγπάηαη ηελ πιήξε θάιπςε ηνπ δηαηηζέκελνπ απφ ηελ αχμεζε ζε δεκφζηα 

εγγξαθή, θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο θαη νθείιεη λα παξαθνινπζεί θαη λα 

ελεκεξψλεη ην θνηλφ γηα ηελ πξφνδν ηνπ επελδπηηθνχ ζρεδίνπ θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, ν αλάδνρνο θέξεη ηελ 

επζχλε γηα ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζην ελεκεξσηηθφ δειηίν. 

 Ζ εηαηξεία νξίδεη έλαλ ηνπιάρηζηνλ Δηδηθφ Γηαπξαγκαηεπηή. Ο Δηδηθφο 

Γηαπξαγκαηεπηήο είλαη Μέινο ηνπ ΥΑ, ζπλάπηεη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

ζπκβάζεηο εληφο θχθινπ ζην φλνκά ηνπ θαη γηα ίδην ινγαξηαζκφ θαη 

ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηφηεηαο αγνξάο ησλ κεηνρψλ ηεο 

εηαηξείαο. 

3.4.3. Κξαηηθέο θαη Δπξσπαηθέο Δπηδνηήζεηο 

Έλαο λένο επηρεηξεκαηίαο ή κία κηθξή επηρείξεζε κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα 

ζεηξά επηδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ ηφζν ζηα πξψηα 

βήκαηα ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο (π.ρ. πάγην θεθάιαην, εμνπιηζκφο θ.ν.θ.) ή ζε 

κέηξα εθζπγρξνληζκνχ θαη πξνζαξκνγήο ζηηο ζχγρξνλεο ζπλζήθεο (π.ρ αλαλέσζε 

εμνπιηζκνχ, πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ζην internet, δεκηνπξγία δηθηπαθνχ ηφπνπ 

θ.ν.θ).Τπάξρνπλ πξνγξάκκαηα φπσο απηά ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο , ηνπ ΟΑΔΓ 

ηα νπνία «ηξέρνπλ» αλεμάξηεηα απφ πξνζεζκίεο, αιιά θαη πξνγξάκκαηα πνπ έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο ιήμεο φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΑ, γηαηί 

εληάζζνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πξνγξακκάησλ αμηνπνίεζεο πφξσλ απφ ην 

ΔΚΣ (Δπξσπατθφ Κνηλνηηθφ Σακείν). (Η. Γθαγθάηζηνο, 2011) 

Γηάθνξα πξνγξάκκηα επηδνηήζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 ΔΠΑ: ην νπνίν είλαη πξνγξάκκαηα θαη ρξεκαηνδνηήζεηο γηα επηρεηξήζεηο θαη 

αλέξγνπο. 

 Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο: ηα νπνία απνηεινχλ επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο. 

 Γηθηπσζείηε: αθνξά ηελ ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ ειεθηξνληθή δηθηχσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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 Δπξσπατθφ θνηλσληθφ ηακείν: ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηα πξνγξάκκαηα γηα 

επηδφηεζε αλέξγσλ θαη επηρεηξήζεσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα ηελ πξφνδν θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο. 

 Κνηλνηηθφ πιαίζην ζηήξημεο: ην νπνίν πεξηιακβάλεη θνηλνηηθά επηδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα επηρεηξήζεσλ θαη αλέξγσλ. 

 ΟΑΔΓ: ην νπνίν πεξηιακβάλεη πξνγξάκκαηα θαη επηδνηήζεηο γηα αλέξγνπο θαη 

επηρεηξήζεηο. 

 Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα "Αληαγσληζηηθφηεηα" ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο 

εζηηάδεηαη ζε ηνκείο πνπ αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε 

καθξνρξφληα αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο. 

3.5. Αλαθεθαιαίσζε  

ην παξφλ θεθάιαην παξνπζηάζηεθαλ δηάθνξνη ηξφπνη θαη κέζα ρξεκαηνδνηήζεσλ 

θαη επηδνηήζεσλ πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κία επηρείξεζε ή έλαο νξγαληζκφο.  Σα κέζα 

θαη νη ηξφπνη πνηθίινπλ ψζηε λα θαηαθέξνπλ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηφηεηεο θαη 

ζηηο απαηηήζεηο ηεο θάζε νληφηεηαο (νξγαζληκφο ή επηρείξεζε).  

Πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θάπνηνο θνξέο ή θάπνηα επηρείξεζε ρξεκαηνδφηεζε κπνξεί 

λα επηιέμεη κέζα απφ έλα επξχ θάζκα φπσο ε εζσηεξηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζε (ίδηα 

θεθάιαηα, πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θ.α.) ηα δηάθνξα ρξεκαηνπηζησηηθά πξνηφληα 

πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά (ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, leasing, ζεξκνθνηηίδεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, spin-offs, clusters θ.α.) θαη νη δηάθνξεο Δπξσπαηθέο θαη 

Κξαηηθέο επηδνηήζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηελ αγνξά. Δπηπξνζζέησο ηα είδε 

ρξεκαηνδνηήζεσλ πνηθίινπλ, γη‟απηφ ην ιφγν επηιέρζεθαλ ηα πην ζεκαληηθά θαη 

έγηλε αλαθνξά κφλν ζε ζπγθεθξηκέλν εχξνο.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πξνθεηκέλνπ θάπνηνο λα απνθαζίζεη ην είδνο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ή ηεο επηδφηεζεο πνπ επηζπκεί λα ιάβεη ή λα θάλεη αίηεζε, πξέπεη 

πξψηα λα ειέγμεη ηη αληηζηνηρεί ζηελ δηθή ηνπ ηελ πεξίπησζε θαζψο θαη λα 

αμηνινγήζεη – ζπγθξίλεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρεη ν θάζε 

ηξφπνο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4o 

Γεδνκέλα 

4.1. Δηζαγσγή 

Σα δεδνκέλα πάλσ ζηα νπνία ζα βαζηζηεί ε αλάιπζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθέο 

είλαη έλα ζχλνιν Compendia25 .Σν ζχλνιν απηψλ ησλ ζηνηρείσλ πεξηέρνπλ 

ζηαηηζηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαζψο 

θαη ην πνζνζηφ ηδηνθηεζίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (σο πνζνζηφ ηνπ εξγαηηθνχ 

δπλακηθνχ) γηα 30 ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαηά ηελ πεξίνδν 1970 – 2011. ηα 

ζπγθεθξηκέλα δεδνκέλα ηα πνζνζηά ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο έρνπλ γίλεη 

ζπγθξίζηκα κεηαμχ ησλ ρσξψλ θαη ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα ηνλ ιφγν απηφ ηα 

επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ έρνπλ δηνξζσζεί γηα ηελ εθηξνπή ηνπο απφ 

ηνπο νξηζκνχο ηδηνθηεζίαο κηαο επηρείξεζεο θαη γηα ηηο δηαθνπέο ησλ ηάζεσλ. 

Δπηπξνζζέησο ηα δεδνκέλα απνηεινχληαη απφ 6 κεηαβιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξσπαηθή Έλσζε. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαθάησ ζα 

παξνπζηαζηεί ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν θαζψο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ νη ηδηνθηήηεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Σέινο ε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα ζα παξνπζηάζεη ηα ζηνηρεία γηα 30 ρψξεο. ελψ ε 

παξνπζίαζε ζα γίλεη γηα θάζε ρψξα μερσξηζηά. 

4.2. Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ (Business Owners) 

Παξαθάησ ζα θαλεί πσο κεηαβάιιεηαη ε ζπγθεθξηκέλε κεηαβιεηή κε ηελ παξφδν 

ησλ εηψλ γηα θάζε κία απφ ηηο ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε γηα 

ην ζχλνιν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Ζ ρξνληθή πεξίνδνο πνπ ζα αλαιπζεί ζα είλαη γηα ηελ 

30εηία: 1972-2011.  

Ζ πξψηε κεηαβιεηή είλαη ππνινγηζκέλε σο επηρεηξεκαηίεο * 1000. 

Ζ αλάιπζε ζα μεθηλήζεη κε πξψηε ρψξα ηελ Απζηξία θαη ζα ζπλερίζεη γηα ηηο 

ππφινηπεο 29.  

Γηάγξακκα 1 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Απζηξία  

                                                 
25

 Σν αξθηηθφιεμν COMPENDIA πξνέξρεηαη απφ ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ  «COMParative 

ENtrepreneurship Data for International Analysis» , ην νπνίν ζεκαίλεη «χγθξηζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα γηα δηεζλείο αλαιχζεηο». 
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ην παξαπάλσ δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ γεληθά είλαη 

αξθεηά ρακειφο. Δπηπιένλ ην 1972 ελψ αλεξρφηαλ ζηνπο 573 επηρεηξεκαηίεο 

μεθίλεζε λα κεηψλεηαη κέρξη ην 1980 πνπ έθηαζε ην 380. Μέρξη θαη ην 1993 νη 

απμνκεηψζεηο είλαη κηθξέο θαη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα (13 πεξίπνπ ρξφληα) δελ 

παξαηεξείηαη αμηνζεκείσηε αιιαγή. Απφ ην 1994 θαη κεηά μεθηλάεη πάιη λα 

απμάλεηαη ν αξηζκφο, ρσξίο φκσο λα αγγίδεη ην επίπεδν ηνπ 1972. Σέινο ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο κε ην πέξαζκα ησλ εηψλ είλαη ίζε κε 2499,66. 

Γηάγξακκα 2 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζην Βέιγην  

 

ην γξάθεκα ηνπ Βειγίνπ καθξνδνκηθά θαίλεηαη φηη ην δείγκα έρεη απμνκεηψζεο. 

Απφ ην 1972 ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ θζίλεη θαη θηάλεη ηηο 479 κνλάδεο ην 
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1977.  πλερίδνληαο ηελ αλάιπζε είλαη θαλεξφ πσο ηα λνχκεξα απμάλνληαη (κε κία 

θάκςε ηελ πεξίνδν 2000-2004) φπνπ ην 2010 ππάξρεη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ πεξίνδν πνπ εμεηάδνπκε (601 κνλάδεο). Παξάιιεια ε 

δηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο αλέξρεηαη ζε 1522,20. 

Γηάγξακκα 3 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Σζερία 

 

ζν αθνξά ηελ Σζερία παξαηεξνχκε φηη κεηξάκε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απφ ην 

1993 κε κέζν φξν ηα ρξφληα απηά λα είλαη ζην 739,4 θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ λα είλαη 

15252,4. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ ην 2011 (919 κνλάδεο) θαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 1993 (469 κνλάδεο). χκθσλα κε ην δηάγξακκα 

παξαηεξνχκε κηα γεληθή αλνδηθή πνξεία ησλ επηρεηξεκαηηψλ. 

Γηάγξακκα 4 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηε Γαλία  
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ηελ ζπλέρεηα, παξαηεξνχκε φηη ζηε Γαλία ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ έρεη 

κεησζεί κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλν κε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ επηρεηξεκαηηψλ λα είλαη 

ην 1970θαη ην 2000 ππήξρε ν κηθξφηεξνο αξηζκφο επηρεηξεκαηηψλ ζηελ 40εηία πνπ 

εμεηάδνπκε. Ο κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 253,4 θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ είλαη 

1310,7. 

Γηάγξακκα 5 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηε Φηλιαλδία 

 

ηελ Φηλιαλδία ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ παξακέλεη ρακειφηεξνο ζε ζρέζε 

κε ηηο ρψξεο πνπ έρνπκε αλαιχζεη έσο ηψξα. Πην αλαιπηηθά ν ρακειφηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξεκαηηψλ είλαη ην έηνο 2004 κε 290 επηρεηξεκαηίεο ελψ ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο 
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ππάξρεη ην 1972, ν νπνίνο αγγίδεη ηνπο 383. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ δείγκαηνο είλαη ίζε κε 

701,27 

Γηάγξακκα 6 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηε Γαιιία  

 

ηελ ζπλέρεηα παξαηεξνχκε φηη ζηελ Γαιιία ην 1972 ππήξρε κεγάινο αξηζκφο 

επηρεηξεκαηηψλ θαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ππάξρεη κηα κείσζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αξηζκνχ θαη απφ ην 2004 θαη κεηά ππήξρε κηα λέα εθ λένπ αχμεζε. Ο 

κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 3075,5 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 179829,7. 

Γηάγξακκα 7 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηε Γεξκαλία 

 

ζνλ αθνξά ηελ Γεξκαλία ππάξρεη κία θάκςε ζηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ 

γηα ηα έηε 1972-1980 κε κηθξέο απμήζεηο ηελ πεξίνδν 1980-1990. Οπζηαζηηθά απφ ην 
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1991 ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ αξηζκνπ, φπνπ ην 2011 ππάξρνπλ 4.591.000 

επηρεηξεκαηίεο. Ο κέζνο φξνο είλαη 3.209 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 602.748. 

Γηάγξακκα 8 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα 

 

ηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηίσλ θαίλεηαη πσο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξφο 

θαζψο δελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο απμνκεηψζεηο ζηα απνηειέζκαηα. Ο ρακειφηεξνο 

αξηζκφο θηάλεη ηνπο 1.232.000 επηρεηξεκαηίεο ην 1980 ελψ ην 1982 ηνπο 1.363.000 

επηρεηξεκαηίεο.  

Γηάγξακκα 9 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Οπγγαξία 
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ζν αθνξά ηελ Οπγγαξία παξαηεξνχκε φηη έρεη θαζνδηθή πνξεία κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή λα ηελ έρεη ην 1994 θαη ηελ κηθξφηεξε ηηκή λα 

ηελ έρεη ην 2011. Ο κέζνο φξνο είλαη 518 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 2387. 

Γηάγξακκα 10 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηζιαλδία 

 

ηελ Ηζιαλδία παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνηθίιιεη κε ην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ αιιά σο γεληθφ ζπκπέξαζκα ν αξηζκφο απμάλεηαη κε ηελ 

πάξνδν ηνπ ρξφλνπ κε κηθξφηεξε ηηκή ην 1973 θαη κεγαιχηεξε ηηκή ην 2006. Ο κέζνο 

φξνο είλαη 19,29 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 8,12.  

Γηάγξακκα 11 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηξιαλδία 
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ηελ Ηξιαλδία θαίλεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ παξακέλεη ζηαζεξφο 

κέρξη θαη ην έηνο1981 (έηνο πνπ αγγίδεη ηνλ ρακειφηεξν αξηζκφο – 242.000 

επηρεηξεκαηίεο). Απφ ην 1982 θαη κεηά αξρίδεη λα απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ κε κεγαιχηεξν αξηζκφ ην έηνο 2008. Ο κέζνο φξνο είλαη 279 θαη ε 

δηαθχκαλζε είλαη 756,86 

Γηάγξακκα 12 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηηαιία 

 

ηελ Ηηαιία παξαηεξνχκε φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη ζε πςειά θαη 

ζηαζεξά επίπεδα θαζφια ηελ 40εηία κε ηελ κηθξφηεξε ηηκή λα είλαη ην 1977 θαη ηελ 

πςειφηεξε ην 2005. Ο κέζνο φξνο είλαη 5253,5 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 110559.  

Γηάγξακκα 13 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζην Λνπμεκβνύξγν 
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ην Λνπμεκβνχξγν θαίλεηαη φηη απφ ην 1972 θζίλεη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηίσλ 

κέρξη ην έηνο 1991. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο επηρεηξεκαηηψλ παξαηεξήζεθε ην 1972. 

Ο κέζνο φξνο είλαη 19,2 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 5,07.  

Γηάγξακκα 14 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηε Ννξβεγία  

 

ηελ Ννξβεγία ππάξρεη ζηαζεξή κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξεκαηηψλ κέρξη ην 

2002 θαη απφ ην 2003 θαη κεηά ππάξρεη κηα απφηνκε αχμεζε. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο 

ήηαλ ην 2008 θαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 1999. Ο κέζνο φξνο ήηαλ 236 θαη ε 

δηαθχκαλζε ήηαλ 314. 

Γηάγξακκα 15 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Πνισλία 

 

0 50 100 150 200 250 300

1972

1976

1980

1984

1988

1992

1996

2000

2004

2008

Νορβηγία 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

1981

1985

1989

1993

1997

2001

2005

2009

Πολωνία 



74 

 

ζνλ αθνξά ηελ Πνισλία θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ε νπνία 

ζπλνδεχεηαη απφ κία απφηνκε αχμεζε ην 1990-1993. πλερίδνληαο θαίλεηαη φηη 

αθνινπζεί κία κείσζε ε νπνία νδεγεί ζηα απνηειέζκαηα ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ο 

κέζνο φξνο είλαη 3.276 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 60040,02. 

Γηάγξακκα 16 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Πνξηνγαιία 

 

ηελ Πνξηνγαιία απφ ην 1972 έσο ην 1983 ππήξρε ζηαζεξφο αξηζκφο θαη απφ ην 

1984 θαη κεηά ππήξρε θιηκαθσηή αχμεζε κέρξη λα θηάζεη ζην κέγηζην αξηζκφ ην 

1997 (1.287) θαη ζηελ ζπλέρεηα κεηψζεθε θαη ην 2011 έθηαζαλ ζηνπο 992.Ο κέζνο 

φξνο είλαη 1.103 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 10875. 

Γηάγξακκα 17 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ ινβαθία 
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Ζ αλάιπζε γηα ηελ ινβαθία μεθηλάεη απφ ην 1994 πνπ ππάξρνπλ επίζεκα 

θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία. Απφ ην 1994 θαίλεηαη φηη μεθηλάεη λα απμάλεη ν αξηζκφο 

ησλ επηρεηξεκαηηψλ κέρξη θαη ην έηνο 2011 πνπ γίλεηαη ε αλάιπζε. πςειφηεξε ηηκή 

είλαη ην 2008 θαη ε ρακειφηεξε ηηκή ήηαλ ην 1983. Ο κέζνο φξνο είλαη 2750 θαη ε 

δηαθχκαλζε είλαη 52712. 

Γηάγξακκα 18 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ ινβαθία 

 

ηελ Ηζπαλία έρνπκε κία θαζνδηθή πνξεία απφ ην 1972 κέρξη ην 1986 θαη απφ ην 

1987 κέρξη ην 2008. Ζ πςειφηεξε ηηκή είλαη ην 2008 θαη ε ρακειφηεξε ηηκή ήηαλ ην 

1983. Ο κέζνο φξνο είλαη 2750 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 52712. 

Γηάγξακκα 19 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ νπεδία 
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ηελ νπεδία, ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ήηαλ ζε ζηαζεξφ επίπεδν κε κηθξέο 

δηαθπκάλζεηο θαη απφ ην 2006 απμήζεθε απφηνκα απφ 425 ζηνπο 468 θαη κέρξη ην 

2011 θξαηήζεθε ζε ζηαζεξφ επίπεδν. Ο Μέζνο φξνο είλαη 411 θαη ε δηαθχκαλζε 

είλαη 715,7. 

Γηάγξακκα 20 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Διβεηία 

 

ηελ Διβεηία παξαηεξείηαη φηη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ παξακέλεη ζε ρακειά 

επίπεδα κέρξη ην 1995 πνπ μεθηλάεη λα απμάλεηαη.  Ζ κεγαιχηεξε ηηκή ππάξρεη ην 

έηνο 1999 θαη ηζνχηαη κε 459ρηι. θαη ε κηθξφηεξε ην 1980 θαη ηζνχηαη κε 285ρηι 

επαγγεικαηίεο.  

Γηάγξακκα 21 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Οιιαλδία 
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Ζ Οιιαλδία μεθηλάηη ην 1972 κε θζίλνπζα πνξεία κέρξη ην 1983 πνπ αγγίδεη ηνπο 

659.000 επαγγεικαηίεο ελψ κεγαιχηεξε ηηκή ήηαλ ην 2011 θαη θηάλεη ηνπο 1.187 

επηρεηξεκαηίεο Ο κέζνο φξνο ήηαλ ζηνπο 847 θαη ε δηαθχκαλζε ήηαλ ζηνπο 33259. 

Γηάγξακκα 22 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

 

ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηελ αξρή ππάξρεη κία κείσζε κέρξη ην 1978 θαη ζηελ 

ζπλέρεηα έρεη ηκεκαηηθή αχμεζε κέρξη ην 1996 ελψ κεηψζεθε θαη πάιη κέρξη ην 2002. 

ηελ ζπλέρεηα ππάξρεη απμεηηθή πνξεία κέρξη ην 2011.Ο κηθξφηεξνο αξηζκφο 

επηρεηξήζεσλ ήηαλ ην 1979 θαη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 2011. Ο κέζνο φξνο 

είλαη 3068 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 347266. 

Γηάγξακκα 23 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηνλ Καλαδά 
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ηνλ Καλαδά θαίλεηαη φηη  νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ απμάλνληαη δξαζηηθά. Ο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ θηάλεη ζην 2.458.000 ην 2009 θαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 1973 θαη έθηαζε ζηνπο 983.000 ηδηνθηήηεο 

επηρεηξήζεσλ. 

Γηάγξακκα 24 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηαπσλία 

 

ηελ Ηαπσλία θαίλεηαη φηη  νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ κεηψλνληαη δξαζηηθά. ηελ 

Ηαπσλία παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη θαζνδηθή πνξεία κε ηελ κεγαιχηεξε ηηκή ήηαλ ην 

1973 θαη ε κηθξφηεξε ηηκή ήηαλ ην 2011. Ο κέζνο φξνο είλαη 8825,7 θαη ε 

δηαθχκαλζε είλαη 1590440. 

Γηάγξακκα 25 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Κνξέα 
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ηελ Κνξέα θαίλεηαη φηη  νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ απμάλνληαη δξαζηηθά. κε ηελ 

κηθξφηεξε ηηκή λα θπκαίλεηαη 4288 θαη παξαηεξήζεθε ην 1984 ελψ ε κεγαιχηεξε 

ηηκή θπκαίλεηαη ζηνπο 6190 επηρεηξεκαηίεο πνπ παξαηεξήζεθε ην 2002. 

Γηάγξακκα 26 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζην Μεμηθό 

 

ην Μεμηθφ ππάξρεη κηα αλνδηθή πνξεία ζηνπο επηρεηξεκαηίεο, κε ηνλ κεγαιχηεξν 

αξηζκφ επηρεηξεκαηηψλ λα είλαη ην 2010 θαη θηάλεη ζηνπο 12857 θαη ν κηθξφηεξνο 

αξηζκφο θηάλεη ζηνπο 8928 θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1991. 

Γηάγξακκα 27 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Νέα Εειαλδία 
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ην ξαβδφγξακκα ηεο Νέαο Εειαλδίαο ππάξρεη αλνδηθή πνξεία κέρξη ην 2004 θαη 

απφ ην 2005 ππάξρεη κηα κείσζε. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 2005 θαη ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφ ήηαλ ην 1972.Ο κέζνο φξνο είλαη 305 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 160. 

Γηάγξακκα 28 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Σνπξθία 

 

ην ξαβδφγξακκα ηεο Σνπξθίαο ππάξρεη αλνδηθή πνξεία Ζ κεγαιχηεξε ηηκή 

ππάξρεη ην 2011 θαη ε κηθξφηεξε ην 1982. Ο κέζνο φξνο είλαη 6.205 θαη ε 

δηαθχκαλζε είλαη 153501. 

Γηάγξακκα 29 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηηο ΖΠΑ 

 

ηηο Ζ.Π.Α ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ έρεη αλνδηθή πνξεία απφ ην 1972 κέρξη 

θαη ην 1999 θαη ζηελ ζπλέρεηα έρεη απμνκεηψζεηο. Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 
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2006 θαη ν κηθξφηεξνο αξηζκφο ήηαλ ην 1972. Ο κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ ήηαλ 

14347 θαη ε δηαθχκαλζε ήηαλ 4431349. 

Γηάγξακκα 30 Ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ ζηελ Απζηξαιία 

 

ηελ Απζηξαιία θαίλεηαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ νη άλζξσπνη ζηξέθνληαη 

φιν θαη πεξηζζφηεξν ζηελ δεκηνπξγία ηδηφθηεησλ επηρεηξήζεσλ. Σν 1972 ππήξρε ν 

κηθξφηεξνο αξηζκφο ηδηνθηεηψλ πνπ έθηαλαλ ζηνπο 983 επηρεηξεκαηίεο θαη ε 

κεγαιχηεξε ηηκή ήηαλ ην 2010 κε ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ λα θηάλνπλ 

ζηνπο 1.859.  

4.3. Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν (Gross domestic 

product per capita) 

Παξαθάησ ζα μεθηλήζεη ε αλάιπζε γηα ην Αθαζάξηζην εγρψξην πξνηφλ αλά θάηνηθν 

γηα ηηο 30 ρψξεο ηεο ΔΔ πνπ εμεηάδνπκε.  

Οη ηηκέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεηαβιεηήο κεηξηνχληαη ζε ηζνηηκία αγνξαζηηθήο 

δχλακεο αλά 2000$.  

Γηάγξακκα 31 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Απζηξία 
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ην δηάγξακκα ηεο Απζηξίαο θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ κηθξέο απμνκεηψζεο αιιά ε 

πνξεία ηνπ ΑΔΠ είλαη αλνδηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη 13608 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε ηηκή είλαη 32517 θαη παξαηεξήζεθε ην 

2011. Ο κέζνο φξνο είλαη 23.435 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 319.2571.  

Γηάγξακκα 32 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζην Βέιγην 

 

ην δηάγξακκα ηνπ Βειγίνπ θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ κηθξέο απμνκεηψζεο αιιά ε 

πνξεία ηνπ ΑΔΠ είλαη αλνδηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη 

ηηκή 13.851 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε είλαη 30.545 (2007). Σέινο ν 

κέζνο φξνο ηνπ είλαη 22.714 θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ είλαη 263.38165. 

Γηάγξακκα 33 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Σζερία 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

Αυςτρία 

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

1970

1974

1978

1982

1986

1990

1994

1998

2002

2006

2010

Βζλγιο 



83 

 

 

ην δηάγξακκα ηεο Σζερίαο θαίλεηαη φηη έρεη ζηαζεξά αλνδηθή πνξεία κε κηθξέο 

κεηψζεηο θαη απμήζεηο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε 

παξαηήξεζε έρεη ηηκή 12.790 θαη παξαηεξήζεθε ην 1993 θαη ε κεγαιχηεξε 

παξαηήξεζε έρεη ηηκή 20.737 ε νπνία παξαηεξήζεθε ην 2008. Σέινο ν κέζνο φξνο 

ηνπ είλαη 16.165 θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ είλαη 788.8595. 

Γηάγξακκα 34 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Γαλία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Γαλίαο θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ κηθξέο απμνκεηψζεο αιιά ε 

πνξεία ηνπ ΑΔΠ είλαη αλνδηθή. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 

15.756 θαη παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 31.553 ε 
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νπνία παξαηεξήζεθε ην 2007. Σέινο ν κέζνο φξνο ηνπ είλαη 23.665 θαη ε δηαθχκαλζε 

ηνπ είλαη 251.1061. 

Γηάγξακκα 35 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Φηλιαλδία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Φηλιαλδίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία κε απφηνκεο 

κεηψζεηο θαη απμήζεηο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, κηθξφηεξε 

παξαηήξεζε έρεη ηηκή 12.009 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε έρεη ηηκή 31429 (2007). Σέινο 

ν κέζνο φξνο ηνπ είλαη 21.032 θαη ε δηαθχκαλζε ηνπ είλαη 326.31743. 

Γηάγξακκα 36 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Γαιιία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Γαιιίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα ησλ 

ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 13.647 θαη 
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παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 28.152 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007. Σέινο ν κέζνο φξνο είλαη 21.749 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 

1.9081.658. 

Γηάγξακκα 37 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Γεξκαλία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Γεξκαλίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 17057 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 29236 νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2011. Σέινο ν κέζνο φξνο είλαη 23.811 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 

10291.443. 

Γηάγξακκα 38 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Διιάδα 
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ην δηάγξακκα ηεο Διιάδαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 10.805 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 23.954 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007. Σέινο ν κέζνο φξνο είλαη 16.799 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 

1.1472.939. 

Γηάγξακκα 39 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Οπγγαξία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Οπγγαξίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ αλ θαη ηα ηειεπηαία έηε (απφ ην 2007  θαη κεηά) ππάξρεη κείσζε ηνπ 

ΑΔΠ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 9.432 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1993 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 16.062 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2008.Σέινο ν κέζνο φξνο είλαη 12.675 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 

6.214.929. 

Γηάγξακκα 40 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Ηζιαλδία 
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ην δηάγξακκα ηεο Ηζιαλδίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη αλνδηθή πνξεία ζην πέξαζκα 

ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 12.696 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 35590 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007. 

Γηάγξακκα 41 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Ηξιαλδία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Ηξιαλδίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη απφηνκε αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 8.211 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 36.239 (2007). Σέινο, ν κέζνο φξνο 

είλαη 19.207 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 92.525.896. 

Γηάγξακκα 42 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Ηηαιία 
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ην δηάγξακκα ηεο Ηηαιίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη απφηνκε αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 12.811 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 26.790 (2007). Σέινο, ν κέζνο φξνο 

είλαη 20.916 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 19.843.759. 

Γηάγξακκα 43 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζην Λνπμεκβνύξγν 

 

ην δηάγξακκα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαίλεηαη φηη ππάξρεη απφηνκε αλνδηθή πνξεία 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 

20.124 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 65.943 (2007). 

Γηάγξακκα 44 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηε Ννξβεγία 
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ην δηάγξακκα ηεο Ννξβεγίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 14.349 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 40404 (2007). 

Γηάγξακκα 45 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Πνισλία 

 

Απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε Πνισλία έρεη αλνδηθή πνξεία κε κηθξέο 

απφηνκεο κεηψζεηο θαη απμήζεηο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Ζ κηθξφηεξε 

παξαηήξεζε έρεη ηηκή 6.806 (1991) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 16.073 

(2011). Ο κέζνο φξνο είλαη 10.799 θαη ε δηαθχκαλζε είλαη 8.701.922. 

Γηάγξακκα 46 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Πνξηνγαιία 
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Απφ ην δηάγξακκα θαίλεηαη φηη ε Πνξηνγαιία έρεη αλνδηθή πνξεία κε κηθξέο 

κεηψζεηο θαη απμήζεηο ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ ελψ ηα ηειεπηαία ρξφληα 

παξαηεξείηαη κηθξή ζηαζηκφηεηα. Ζ κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 7.157 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 18.510 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007 

Γηάγξακκα 47 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ ινβαθία 

 

ην δηάγξακκα ηεο ινβαθίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 8.253 

θαη παξαηεξήζεθε ην 1992 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 18.126 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2011. 
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Γηάγξακκα 48 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Ηζπαλία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Ηζπαλίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 10.092 

θαη παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 24.203 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007. 

Γηάγξακκα 49 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ νπεδία 

 

ην δηάγξακκα ηεο νπεδίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 10.092 

θαη παξαηεξήζεθε ην 1970 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 24.203 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2007. 
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Γηάγξακκα 50 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Διβεηία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Διβεηίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 23.560 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 34.905 (2008). 

Γηάγξακκα 51 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Οιιαλδία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Διβεηίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 15.515 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 33.157 (2008).  

Γηάγξακκα 52 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 
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ην δηάγξακκα ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεην θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή 

πνξεία ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη 

ηηκή 18.229 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 38.713 (2007). 

Γηάγξακκα 53 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηνλ Καλαδά 

 

ηνλ Καλαδά θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζεκαληηθή άπμεζε ζην ΑΔΠ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα. Ζ κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 15.678 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε 

παξαηήξεζε έρεη ηηκή 31.629 (2007).  

Γηάγξακκα 54 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Ηαπσλία 
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ην δηάγξακκα ηεο Ηαπσλίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 11.343 

(1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 28.347 (2007). 

Γηάγξακκα 55 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Κνξέα 

 

ην δηάγξακκα ηεο Κνξέαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη απφηνκε αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ.. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 2.854 

(1973) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 25.319 (2011).  

Γηάγξακκα 56 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζην Μεμηθό 
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ην δηάγξακκα ηνπ Μεμηθνχ θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ζην 

πέξαζκα ησλ ρξφλσλ κε απφηνκεο κεηψζεηο. Ζ κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 

6.715θαη παξαηεξήζεθε ην 1973 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 11.165 ε 

νπνία παξαηεξήζεθε ην 2008. 

Γηάγξακκα 57 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Νέα Εειαλδία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Νέαο Εειαλδίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία 

ζην πέξαζκα ησλ ρξφλσλ κε απφηνκεο κεηψζεηο.. Ζ κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 

14.945 (1970) θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 24.126 (2007). Δπηπιένλ 

παξαηεξείηαη φηη κεηά ην 2007 ππάξρεη κία ζηαζηκφηεηα γηα ηα επφκελα ρξφληα.  

Γηάγξακκα 58 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Σνπξθία 
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ην δηάγξακκα ηεο Σνπξθίαο θαίλεηαη φηη ππάξρεη απφηνκεο απμνκεηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εηψλ. Δπίζεο ε κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 5.108 θαη 

παξαηεξήζεθε ην 1973 θαη ε κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 12.671 ε νπνία 

παξαηεξήζεθε ην 2011.  

Γηάγξακκα 59 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηηο ΖΠΑ 

 

ην δηάγξακκα ησλ ΖΠΑ θαίλεηαη φηη ζηαδηαθά απμάλεηαη ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Ζ κηθξφηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 18.229 (1970) θαη ε 

κεγαιχηεξε παξαηήξεζε έρεη ηηκή 38.713 (2007). Σέινο κεηά ην έηνο 2007 

παξαηεξείηαη κία ζηαζηκφηεηα γηα ηα επφκελα έηε.  
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Γηάγξακκα 60 Αθαζάξηζην Δγρώξην Πξνηόλ αλά θάηνηθν ζηελ Απζηξαιία 

 

ην δηάγξακκα ηεο Απζηξαιίαο θαίλεηαη φηη ζηαδηαθά απμάλεηαη ην ΑΔΠ αλά 

θάηνηθν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηψλ. Ο κέζνο φξνο ησλ παξαηεξήζεσλ είλαη 23.972 θη 

ε δηαθχκαλζε είλαη 303.117. Σέινο ε κηθξφηεξε ηηκή είλαη 16.972 θαη ε κεγαιχηεξε 

ηηκή είλαη ην 2011 κε ηελ ηηκή ηεο παξαηήξεζεο λα θπκαίλεηαη ζε 33.848 

4.4. Αλαθεθαιαίσζε 
πσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ, ε αλάιπζε βαίζηεθε ζηνλ αξηζκφ 

ησλ ηδηνθηεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ζην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξνηφλ αλά θάηνηθν.  

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε είλαη εκθαλέο φηη νη ρψξεο κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλν 

επεξεάδνληαη. ζνλ αθνξά ηε κεηαβιεηή γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαίλεηαη φηη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ απμάλνληαη νη κεηαβιεηέο. Δπίζεο φζνλ 

αθνξά ηε κεηαβιεηή γηα ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαίλεηαη πσο 

ελψ απμάλεηαη απφ ην έηνο πνπ μεθηλάεη ε αλάιεζε (ζπλήζσο 1970 – εμαξηάηαη ηε 

ρψξα) θηάλνληαο ζην έηνο 2007 ππάξρεη κείσζε.  Απηφ είλαη έλα γεγνλφο πνπ 

παξαηεξείηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο. Ζ αηηία πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηνπ ΑΔΠ απφ 

ην 2007 θαη κεηά είλαη ε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ μέζπαζε ζηελ Δπξψπε. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5ν:  

Μεζνδνινγία 

5.1. Δηζαγσγή 

Όζηεξα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην (Κεθάιαην 4ν), ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί γηα λα θαηαιήμεη ε παξνχζα δηπισκαηηθή ζε ζπκπεξάζκαηα.  

5.2. Μεζνδνινγία εθηίκεζεο δεδνκέλσλ 

πσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο, ηα 

απνηειέζκαηα ησλ εκπεηξηθψλ εθηηκήζεσλ βαζίδνληαη ζε κεζφδνπο Panel Data, 

δειαδή ζπλδπαζκνχ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time-series data) θαη δηαζηξσκαηηθψλ 

ζηνηρείσλ (cross-section data).  

Οη ( Hsiao; Hsiao, 1979b; Klevmarken, 1989; Solon, 1989) αλαθέξνπλ 

ζπγθεληξσηηθά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ Panel Data. Σέηνηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Πεξηνξίδνπλ ην πξφβιεκα ηεο εηεξνγέλεηαο 

 Γίλνπλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο απφ ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, 

ηα νπνία είλαη πην απνηειεζκαηηθά, πεξηζζφηεξνπο βαζκνχο ειεπζεξίαο, 

θαζψο θαη κεηψλνπλ ην πξφβιεκα ηεο πνιπζπγγξακηθφηεηαο. 

 Δίλαη θαιχηεξα γηα ηε κειέηε δηαδνρηθψλ θαη δηαρξνληθψλ πξνζαξκνγψλ 

ησλ δεδνκέλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα. 

 Δπηηξέπνπλ ηε ρξήζε πην πεξίπινθσλ ππνδεηγκάησλ (κνληέισλ). 

 Δθαξκφδνληαη ζπλήζσο ζε νκάδεο ηεο κηθξννηθνλνκίαο 

Σν πην ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ κειεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ Panel Data 

είλαη φηη νη κεηαβνιέο, ζπλήζσο, ζπκπεξηιακβάλνληαη απηνκάησο ζην ζρεδηαζκφ 

ηνπο. Δπνκέλσο, νη αιιαγέο κηαο κεηαβιεηήο ζε έλα ζχλνιν κεηαβιεηψλ κεηξνχληαη 

άκεζα. 

Μηα παιηλδξφκεζε ζε Panel Data δηαθέξεη απφ εθείλεο ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ 

ζηε δηπιή δηάζηαζε ησλ κεηαβιεηψλ ηεο. πγθεθξηκέλα, 

Yit = α + Xit*β + Uit   (1) 

πνπ : Uit = κi + vit, ν δηαηαξαθηηθφο φξνο  

i = 1,2 . . . . N, ε δηάζηαζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (cross – section) 

 t = 1,2 . . . . T, ε δηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time series)  
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α = κία ζηαζεξά, 

β = έλα Κx1 δηάλπζκα 

Xit = ε i-νζηή παξαηήξεζε απφ ηηο Κ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο 

ηε γεληθή πεξίπησζε ησλ pooled OLS models ππνηίζεηαη φηη φιεο νη παξάκεηξνη 

είλαη ίδηεο γηα θάζε δηαζηξσκαηηθφ ζηνηρείν (Holtz-Eakin, et al., 1988). Ωζηφζν έλα 

fixed effect ππφδεηγκα ην νπνίν ιακβάλεη ππφςε ζπγθεθξηκέλνπο παξάγνληεο θάζε 

ζηξψκαηνο (ρψξαο) θαίλεηαη πσο είλαη θαηαιιειφηεξν γηα ηελ εκπεηξηθή δηεξεχλεζε 

ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

ηε κειέηε απηή ζα εμεηάζνπκε ηελ επίδξαζε κεηαμχ έμη κεηαβιεηψλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Δηδηθφηεξα ζα 

κειεηήζνπκε ηε ζρέζε κεηαμχ ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ κε ην αθαζάξηζην εγρψξην 

πξντφλ αλά θάηνηθν, ηελ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα, ην θφζηνο εκπνξίνπ, ηηο εμαγσγέο 

πνπ γίλνληαη απφ Ζ.Π.Α θαη Δ.Δ, ηηο δηάθνξεο παηέληεο θαη ηελ Απαζρφιεζε ηφζν 

ζηνλ Βηνκεραληθφ ηνκέα φζν θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο. 

Σν βαζηθφ fixed effect model (FEM) δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (2). 

Yit = β0 + β1Υit + Uit  (2) 

πνπ,    Uit = κi + λit, ν δηαηαξαθηηθφο φξνο, 

κi, ην ρξνληθά ακεηάβιεην fixed effect ηνπ ζηξψκαηνο i 

i = 1, 2… Ν, ε δηάζηαζε ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

(cross-section) 

t = 1, 2… T, ε δηάζηαζε ησλ ρξνλνινγηθψλ ζεηξψλ (time 

series) 

β0, κία ζηαζεξά 

β1, έλα Kx1 δηάλπζκα θαη 

Xit, ε i-νζηή παξαηήξεζε απφ ηηο Κ εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο. 

Ζ δεκηνπξγία ελφο pool κε θάπνηα δηαζηξσκαηηθά ζηνηρεία ζπλεπάγεηαη θαη 

θάπνηα πιενλεθηήκαηα. Πξψηνλ, δελ πθίζηαηαη ην πξφβιεκα ηεο ζηαζηκφηεηαο ησλ 

ρξνλνζεηξψλ. Ζ παξνπζία ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ (cross-

section) είλαη πηζαλφ λα επηηξέπεη ζηνπο ζπληειεζηέο πζηέξεζεο λα κεηαβάιινληαη 

ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο, θαηά ηελ αζπκπησηηθή ζεσξία, φηαλ ππάξρεη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ δελ απαηηείηαη ην απηνπαιίλδξνκν 

δηάλπζκα (autoregressive sector) λα ηθαλνπνηεί ηελ ππφζεζε ηεο χπαξμεο κνλαδηαίαο 

ξίδαο. Βέβαηα, ε παξνπζία κηαο απνθιίλνπζαο θαη εθξεθηηθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα 

δπζθνιέςεη ηελ εξκελεία ηνπ ππνδείγκαηνο. 
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ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε ηνπ fixed effects model-FEM (2), ην κi ππνηίζεηαη φηη 

είλαη κηα ζηαζεξή παξάκεηξνο πνπ κπνξεί λα εθηηκεζεί, ελψ ην λit είλαη κηα 

δηαδηθαζία iid ~ (0, ζλ2). Γεληθά, ν δηαηαξαθηηθφο φξνο λit ηθαλνπνηεί φιεο ηηο 

θιαζζηθέο ππνζέζεηο θαη ην κi αληηθαηνπηξίδεη ηηο επηδξάζεηο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζηξψκαηνο i (ρψξαο) θαη πεξηιακβάλεη ηα κε παξαηεξήζηκα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ελψ 

ππνηίζεηαη φηη είλαη ρξνληθά ακεηάβιεηνο. 

Δθφζνλ ζεσξνχκε ην κi σο δεδνκέλν, κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε ςεπδνκεηαβιεηέο, γλσζηή θαη σο least square dummy 

variable (LSDV) methodology, γηα λα εθηηκήζνπκε ην ππφδεηγκα (2). κσο, ε 

κέζνδνο απηή ζπλεπάγεηαη κεγάιε απψιεηα βαζκψλ ειεπζεξίαο. Δθηηκψληαο Ν-1 

παξακέηξνπο θαη έλα κεγάιν αξηζκφ ςεπδνκεηαβιεηψλ, ην πξφβιεκα ηεο 

πνιπζπγγξακηθφηεηαο κεηαμχ ησλ παιηλδξνκήζεσλ κπνξεί λα ρεηξνηεξεχζεη. 

Δπηπιένλ, νη fixed effects (FE) εθηηκεηέο δελ κπνξνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ επίδξαζε 

θάζε κεηαβιεηήο πνπ είλαη ρξνληθά ακεηάβιεηε (time-invariant variable). 

Ωζηφζν, αλ ην ππφδεηγκα ησλ fixed effects είλαη αιεζέο, ηφηε ν LSDV εθηηκεηήο 

ζα είλαη άξηζηνο, γξακκηθφο θαη ακεξφιεπηνο (BLUE), κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη 

ν δηαηαξαθηηθφο φξνο λit θαηαλέκεηαη θαλνληθά κε κεδεληθφ κέζν θαη κήηξα 

δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθπκάλζεσλ ζλ2 [Ν(0, ζλ2)]. Δπίζεο, ηα Xit είλαη αλεμάξηεηα 

ηφζν απφ ηα κit φζν θαη απφ ηα λit γηα φια ηα i θαη t. Γειαδή ηζρχεη φηη Δ(Uit/Xit)=0. 

Απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηαηί ν δηαηαξαθηηθφο φξνο πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

ακεηάβιεηεο επηδξάζεηο θάζε ζηξψκαηνο, νη νπνίεο κπνξεί λα κελ είλαη 

παξαηεξήζηκεο θαη λα ζπζρεηίδνληαη κε ηηο εξκελεπηηθέο κεηαβιεηέο Υit. ηελ 

πεξίπησζε απηή ηζρχεη Δ(Uit/Xit)≠0 θαη ν εθηηκεηήο γεληθεπκέλσλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ (FGLS) γίλεηαη κεξνιεπηηθφο θαη αζπλεπήο. Ωζηφζν, ε κέζνδνο ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ εμαιείθεη ηηο επηδξάζεηο ησλ κi θαη αθήλεη ηνλ εθηηκεηή 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζπλεπή αιιά φρη ακεξφιεπην. Δπίζεο, φηαλ ην ζσζηφ 

ππφδεηγκα είλαη έλα fixed effects model, ηφηε νη εθηηκεηέο ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ (OLS) είλαη κεξνιεπηηθνί θαη αλεπαξθείο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη 

ζην φηη ε κέζνδνο ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ δελ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηηο επηδξάζεηο 

θάζε ζηξψκαηνο ρσξηζηά, φηαλ ζηελ πξάμε απηέο πθίζηαληαη (Baltagi, et al., 2003). 

Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί αλ ην fixed effects model (FEM) είλαη ην ζσζηφ 

ππφδεηγκα, εμεηάδνπκε ηελ απφ θνηλνχ ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ησλ 

ςεπδνκεηαβιεηψλ λit. Γειαδή, ειέγρνπκε ηελ ππφζεζε: 

Ζν : κ1=κ2=....=κΝ-1=0, 
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έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

Ζ1 : ηνπιάρηζηνλ έλα απφ ηα κi είλαη δηαθνξεηηθφ ηνπ κεδελφο. 

Γηεμάγνληαο έλα F-test, ην νπνίν Chow Test κε ηελ αθφινπζε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ: 

, 

φπνπ,   RSER ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ ησλ OLS 

RSEU ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ ησλ LSDV 

T ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

Ν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

k ν αξηζκφο ησλ παξακέηξσλ ηνπ ππνδείγκαηνο ησλ OLS 

Ζ εθηίκεζε πνιιψλ παξακέηξσλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε ρξήζε ηνπ Fixed Effects 

Model θαη άξα ε απψιεηα πνιιψλ βαζκψλ ειεπζεξίαο, κπνξεί λα απνθεπρζεί 

ππνζέηνληαο φηη ν φξνο κi είλαη ηπραίνο (random). ε απηή ηελ πεξίπησζε ην πξνο 

εθηίκεζε ππφδεηγκα είλαη:  

Yit = β0 + β1Υit + Uit  (3) 

φπνπ,           Uit = κi + λit 

Οπζηαζηηθά, παξακέλεη ην ίδην κε ην ππφδεηγκα (2) αιιά πιένλ νλνκάδεηαη 

Random Effects Model (REM), θαζψο ηζρχεη κit ~ iid (0,ζλ2) θαη λit ~ iid (0,ζu2) θαη 

φηη ηα κit θαη λit είλαη αλεμάξηεηα. Σν Random Effects Model είλαη θαηάιιειν ζηελ 

πεξίπησζε πνπ επηιέγνληαη ηπραία Ν ζηξψκαηα απφ έλαλ κεγάιν πιεζπζκφ. Κάησ 

απφ ηελ ππφζεζε ηνπ REM νη OLS εθηηκεηέο παξακέλνπλ λα είλαη ακεξφιεπηνη θαη 

ζπλεπείο, αιιά φρη απνηειεζκαηηθνί. 

Έρνληαο αλαιχζεη ηα Fixed Effects θαη Random Effects ππνδείγκαηα θαη ηηο 

ππνζέζεηο ηνπο, ηίζεηαη ην εξψηεκα γηα ην πνηφ είλαη θαηάιιειν θαη πξέπεη λα 

επηιέμνπκε. Ζ απφθαζε δελ είλαη ηφζν εχθνιε φζν θαίλεηαη θαη γηα ην ιφγν απηφ 

έρεη δεκηνπξγεζεί κηα δηακάρε κεηαμχ ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπο. Οη (Mundlak, 1961) 

θαη (Wallace, et al., 1961) ηάζζνληαη ππέξ ελφο Fixed Effects Model ζε αληίζεζε κε 

ηνπο (Balestra, et al., 1966) πνπ πξνηείλνπλ ηε ρξήζε ηνπ Random Effects Model. 

Δθαξκνζκέλεο κειέηεο έρνπλ θαηαιήμεη ζε απφξξηςε ηεο ρξήζεο Random Effects 

ππνδεηγκάησλ θαη ζε απνδνρή κηαο πξνζαξκνζκέλεο εθδνρήο ησλ Random Effects 

Models. 

Ο Chamberlain (1984) έδεημε φηη ηα Fixed Effects Models επηβάιινπλ 

ειεγρφκελνπο πεξηνξηζκνχο ζηηο παξακέηξνπο θαη θάπνηνο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη ηελ 
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εγθπξφηεηα απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ πξηλ θαηαιήμεη ζηελ επηινγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

FE ππνδείγκαηνο. Απηνί νη απξνζδηφξηζηνη πεξηνξηζκνί ειέγρνληαη κε ηε ρξήζε tests 

ηχπνπ Hausman. Δπίζεο, ν (Mundlak, 1978) ππνζηεξίδεη φηη ην Random Effects 

Model ππνζέηεη εμσγέλεηα γηα φιεο ηηο κεηαβιεηέο θάζε ζηξψκαηνο πνπ έρνπλ 

ηπραίεο επηδξάζεηο ζε αληίζεζε κε ηα Fixed Effects Models πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

ελδνγέλεηα φισλ ησλ κεηαβιεηψλ. πλεπψο, ππάξρεη ε επηινγή πιήξνπο ή θαζφινπ 

εμσγέλεηαο κεηαμχ ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ αηνκηθψλ επηδξάζεσλ (individual 

effects). Οη Hausman, et al. (1981) επηηξέπνπλ ηε ζπζρέηηζε κεξηθψλ κεηαβιεηψλ κε 

ηα individual effects. 

Γηα λα εμεηάζνπκε αλ ην κit είλαη κηα ηπραία ή φρη κεηαβιεηή, δειαδή γηα λα 

ειέγμνπκε ηελ ππφζεζε ηεο χπαξμεο fixed effects, ρξεζηκνπνηείηαη ν ειεγρνο ησλ 

Brensch & Pagan (BP). Οη (Brensch, et al., 1980) αλέπηπμαλ έλα Lagrange Multiplier 

(LM) test γηα ηνλ έιεγρν ηεο ππφζεζεο ζκ2=0. Ζ ινγαξηζκηθή ζπλάξηεζε 

πηζαλνθάλεηαο θάησ απφ ηελ ππφζεζε ηεο θαλνληθφηεηαο ηνπ ζηνραζηηθνχ φξνπ, 

δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε (4): 

(4) 

φπνπ     ζ=(ζ
2
u

 
,ζλ

2
)  θαη    

Ω = ε κήηξα δηαθχκαλζεο – ζπλδηαθπκάλζεσλ. 

Ζ ζηαηηζηηθή ειέγρνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε αθφινπζε 

, 

Τπφ ηε κεδεληθή ππφζεζε ε LM θαηαλέκεηαη αζπκπησηηθά σο Υ2(1). Απηφ ην LM 

test είλαη πνιχ εχθνιν ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αθνχ ην κφλν πνπ απαηηείηαη είλαη ην 

άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ (RSSu) απφ ηελ εμίζσζε ησλ ειαρίζησλ 

ηεηξαγψλσλ (OLS). Αλ ε κεδεληθή ππφζεζε απνξξηθζεί, ηφηε ε ρξήζε ελφο random 

effects model είλαη πξνηηκφηεξε θαη έηζη ππνλλνείηαη ν εθηθηφο εθηηκεηήο 

γεληθεπκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (feasible generalized least squares estimator - 

FGLS) είλαη ίζσο θαηαιιειφηεξνο. κσο, ην ππφδεηγκα RE έρεη έλα κεηνλέθηεκα 

θαζψο ππνζέηεη φηη ν δηαηαξαθηηθφο φξνο ζρεηίδεηαη κε θάζε δηαζηξσκαηηθφ ζηνηρείν 

ηεο ίδηαο εμίζσζεο θαη είλαη αζπζρέηηζηνο κε ηηο άιιεο παιηλδξνκήζεηο θαη ζε απηή 

ηελ πεξίπησζε ν εθηηκεηήο γεληθεπκέλσλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ (FGLS) είλαη 

κεξνιεπηηθφο. Δπίζεο, γηα λα θαηαιήμνπκε πνην ππφδεηγκα είλαη θαηαιιειφηεξν, έλα 



104 

 

REM ή έλα FEM, ρξεζηκνπνηείηαη φ έιεγρνο Hausman. Ο έιεγρνο Hausman (1978) 

είλαη έλαο γεληθφο έιεγρνο φηη δελ ππάξρεη πξφβιεκα ιαλζαζκέλεο εμεηδίθεπζεο, ή 

δηαθνξεηηθά φηη ε εμεηδίθεπζε ηνπ ππνδείγκαηνο είλαη ζσζηή. Ζ ελαιιαθηηθή 

ππφζεζε είλαη φηη ππάξρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πνπ νθείιεηαη ζε 

ιαλζαζκέλε εμεηδίθεπζε. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν ππνζέηνπκε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα (6): 

Τ = βΥ + U   (6α) 

Καη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ απαηηνχληαη δχν εθηηκεηέο ηνπ ζπληειεζηή β, έζησ θαη 

κε ηηο εμήο ηδηφηεηεο: 

1. Ο εθηηκεηήο είλαη ζπλεπήο (consistent) θαη απνηειεζκαηηθφο (efficient) 

φηαλ ηζρχεη ε κεδέλ ππφζεζε (ζσζηή εμεηδίθεπζε), αιιά δελ είλαη ζπλεπήο 

φηαλ ηζρχεη ε ελαιιαθηηθή ππφζεζε (ιαλζαζκελε εμεηδίθεπζε). 

2. Ο εθηηκεηήο είλαη ζπλεπήο θαη κε ηηο δχν ππνζέζεηο, κεδέλ θαη 

ελαιιαθηηθή, αιιά δελ είλαη απνηειεζκαηηθφο φηαλ ηζρχεη ε κεδέλ 

ππφζεζε. 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, ν έιεγρνο ηεο κεδέλ ππνζέζεσο έλαληη ηεο ελαιιαθηηθήο 

γίλεηαη κε ηελ αθφινπζε ζηαηηζηηθή: 

 

, (6β) 

πνπ      (6γ) 

Καη είλαη κηα ζπλεπήο εθηίκεζε ηεο δηαθπκάλζεσο ηνπ g. Ζ δηαθχκαλζε ηνπ 

εμάιινπ, ηζνχηαη κε ηε δηαθνξά ησλ δηαθπκάλζεσλ ησλ εθηηκεηψλ θαη  

Γειαδή, 

(6δ) 

ηαλ ε κεδέλ ππφζεζε είλαη ζσζηή, ε ζηαηηζηηθή m θαηαλέκεηαη αζπκπησηηθά σο 

X2(1). Ωο ζπλήζσο, ε κεδέλ ππφζεζε απνξξίπηεηαη γηα κεγάιεο ηηκέο ηεο ζηαηηζηηθήο 

m. Οη (Ahn, et al., 1996) ηζρπξίδνληαη φηη ν έιεγρνο Hausman κπνξεί λα γεληθεπηεί 

θαη λα ειέγμεη φηη θάζε Xit είλαη αζπζρέηηζην κε ηα κi. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

θάπνηνο κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ αθφινπζε ζηαηηζηηθή ειέγρνπ 
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 (7) 

φπνπ    Σ ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ ρξνλνζεηξψλ 

Ν ην κέγεζνο ηνπ δείγκαηνο ησλ δηαζηξσκαηηθψλ ζηνηρείσλ 

R2 ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ θαηαινίπσλ απφ ηε 

κέζνδν ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ζε δχν ζηάδηα (2SLS).  

Απηφο o LM έιεγρνο είλαη ίδηνο κε ην Wald Test ηνπ (Arellano, 1993). Αλ νη 

παξάκεηξνη απηνί δελ είλαη ζηάζηκνη, ηφηε θαη νη δχν εθηηκεηέο ηφζν απφ ηα απιά 

ειάρηζηα ηεηξάγσλα φζν θαη απφ ηα ειάρηζηα ηεηξάγσλα ζε δχν ζηάδηα

 είλαη ζπλεπείο παξφιν πνπ νη κεηαβιεηέο είλαη εμσγελείο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6ν:  

Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

6.1. Δηζαγσγή 

ην θεθάιαην απηφ ζα αλαιπζνχλ εκπεηξηθά νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 

πξνεγνχκελν θεθάιαην.  

Γηα ηελ εκπεηξηθή απηή αλάιπζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο panel estimation, 

αθνχ θξίζεθε ε θαηαιιειφηεξε, δεδνκέλεο ηεο χπαξμεο ηφζν δηαρξνληθψλ, φζν θαη 

δηαζηξσκαηηθψλ δεδνκέλσλ. πγθεθξηκέλα ρξεζηκνπνηνχκε δηαρξνληθά δεδνκέλα 

(1972 – 2011) γηα ηηο 6 κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ δείγκαηφο καο (Γεξκαλία, Γαιιία,  

Ηηαιία, Ηζπαλία, νπεδία θαη Αγγιία ).  

Οη κέζνδνη αλάιπζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αθνξνχλ ηα panel data γηα ηελ 

πεξίπησζε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Σα ζηνηρεία ραξαθηεξίδνληαη απφ αλνκνηνγέλεηα, 

πξάγκα ινγηθφ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζηνλ ΟΟΑ ζπκκεηέρνπλ δηαξζξσηηθά 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο, φπσο νη ΖΠΑ ή ην Μεμηθφ. Δπίζεο γίλεηαη ρξήζε 

ςεπδνκεηαβιεηψλ ψζηε λα αμηνινγεζεί ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλά ρψξα, γη‟απηφ 

άιισζηε ε αλάιπζε γίλεηαη μερσξηζηά αλά ρψξα. 

6.2. Απνηειέζκαηα Έξεπλαο 

 

Πίλαθαο 6.1 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ Γεξκαλία 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: αξηκζφο επηρεηξεκαηηψλ) 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C 3,1163 

(2,448)* 

2,6792 

(1,015) 

6,5825 

(2,244)* 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο 2,820 

(5,485)* 

2,749 

(4,045)* 

5,464 

(4,985)* 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

-9,430 

(-3,122)* 

-8,024 

(-1,291) 

-1,650 

(-2,491)* 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 -3,2016 

(-0,350) 

-18,120 

(-1,939)* 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 -2,665 

(-0,281) 

-1,4041 

(-1,539) 

Δμαγσγέο   -2,901 

(-0,737) 

Παηέληεο ΖΠΑ   -0,006 

(-0,230) 

Παηέληεο Δ.Δ   -0,003 

(-0,189) 
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Κφζηνο Δκπνξίνπ   0,079 

(0,082) 

 R
2
=0,903 

Adj. R
2
=0,891 

R
2
=0,906 

Adj. R
2
=0,881 

R
2
=0,949 

Adj. R
2
=0,912 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

Μέζα απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο επεξεάδεη 

ζεκαληηθά (β=2,820, t=5,485) κε απνηέιεζκα νη δχν απηέο κεηαβιεηέο λα εμεγνχλ ην 

0,89% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηήο. ηελ δεχηεξε παιηλδξφκεζε 

ην ΑΔΠ ζπλερίδεη λα παίδεη ζεκλαηηθφ ξφιν (β=2,749, t=4,054) κε ην R2 λα 

παξακέλεη ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε πξνεγνπκέλσο (R2=0,88). ηελ ηειεπηαία 

παιηλδξφκεζε πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κεηαβιεηέο θαίλεηαη φηη ην ΑΔΠ έρεη 

ζεηηθή επίδξαζε 

πλερίδνληαο παξαηεξείηαη φηη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα επεξεάδεη αξλεηηθά 

θαζψο έρεη αξλεηηθή επηξνή απφ -8,024 έσο -9,430 κνλάδεο. ηελ παιηλδξφκεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ θαίλεηαη φηη ζπλερίδεη λα έρεη αξλεηηθή 

επίδξαζε (β=-1,650, t=-2,491). Δπίζεο νη ππφινηπεο κεηαβιεηέο πνπ ππάξρνπλ ζηνλ 

Πίλαθα 1 θαίλεηαη πσο επεξεάδνληαη θαη απηέο αξλεηηθά. Σέινο φιεο νη κεηαβιεηέο 

ηεο ζπλνιηθήο παιηλδξφκεζεο εμεγνχλ ην 0,91 ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. 

Πίλαθαο 6.2 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ Γαιιία 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: αξηκζφο επηρεηξεκαηηψλ) 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C -25,554 

(-1,074) 

0,927 

(0,045) 

-104,863 

(-1,798) 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο -0,006 

(-0,003) 

-0,988 

(-1,054) 

2,362 

(1,468) 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

5,659 

(0,769) 

-1,088 

(-0,179) 

23,662 

(1,533) 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 -2,810 

(-0,586) 

-29,707 

(-2,724)* 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 -19,769 

(3,944)* 

-26,154 

(-1,358) 

Δμαγσγέο   9,117 

(1,862) 

Παηέληεο ΖΠΑ   0,1130 

(2,040)* 

Παηέληεο Δ.Δ   -0,057 

(-2,463)* 

Κφζηνο Δκπνξίνπ   3,651 

(3,047)* 
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 R
2
=0,614 

Adj. R
2
=0,569 

R
2
=0,876 

Adj. R
2
=0,842 

R
2
=0,945 

Adj. R
2
=0,906 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

ηελ πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο βιέπνπκε φηη εθηειψληαο ηελ παιηλδξφκεζε κε 2 

κεηαβιεηέο, ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη ηελ πιεζπζκηαθή ηεο ππθλφηεηα, κφλν ε 2ε 

δείρλεη λα επεξεάδεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο ζε πξψηε θάζε. Πηζαλή αχμεζε ηεο 

πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο θαηά 1 κνλάδα επηθέξεη άλνδν ησλ επελδχζεσλ θαηά 

5,659 κνλάδεο φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ πίλαθα. Οη δχν απηέο κεηαβιεηέο καδί 

«εμεγνχλ» ην 56,9% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. 

ηελ δεχηεξε παιηλδξφκεζε γηα 4 κεηαβιεηέο θαίλεηαη φηη ε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα απφ ζεηηθή επίδξαζε έρεη πιένλ αξλεηηθή (-1,088) ελψ ηελ κεγαιχηεξε 

επίδξαζε παξνπζηάδεη ε απαζρφιεζε ζηηο ππεξεζίεο(19,769), ε νπνία είλαη θαη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή (t=3,944). Σν πνζνζηφ δηαθχκαλζεο ησλ επελδχζεσλ πνπ 

δηθαηνινγνχλ απηέο νη 4 κεηαβιεηέο αγγίδεη πεξίπνπ ην 85%.ηελ ηειεπηαία 

παιηλδξφκεζε κε φιεο ηηο κεηαβιεηέο, παξαηεξνχκε φηη ε αλεμάξηεηε επεξεάδεηαη 

απφ αξθεηνχο παξάγνληεο κε ζεκαληηθφηεξνπο ηελ απαζρφιεζε ζηελ βηνκεραλία 

(β=-29,707, t=-2,724) θαη ην θφζηνο εκπνξίνπ (β=3,651,t=3,047). Σν ζπλνιηθφ 

πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο πνπ νθείιεηαη ζε απηέο ηηο κεηαβιεηέο θηάλεη πεξίπνπ ζην 

91%. 

Πίλαθαο 6.3 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ Ηηαιία 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: αξηκζφο επηρεηξεκαηηψλ) 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C 15,291 

(0,258) 

52,080 

(0,779) 

56,743 

(0,402) 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο 1,753 

(1,847) 

8,186 

(1,665) 

-16,677 

(-0,653) 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

-5,064 

(-0,408) 

-17,254 

(-1,176) 

13,914 

(0,859) 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 -5,536 

(-0,530) 

-9,690 

(-0,294) 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 -25,054 

(1,204) 

-19,638 

(-2,292)* 

Δμαγσγέο   0,084 

(1,731) 

Παηέληεο ΖΠΑ   0,012 

(0,578) 

Παηέληεο Δ.Δ   -4,464 

(-2,540)* 

Κφζηνο Δκπνξίνπ   3,651 
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(3,047)* 

 R
2
=0,531 

Adj. R
2
=0,476 

R
2
=0,601 

Adj. R
2
=0,494 

R
2
=0,762 

Adj. R
2
=0,588 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

ηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο ην ΑΔΠ δελ δείρλεη λα επεξεάδεη ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ επίπεδν ηηο επελδχζεηο ζε πξψηε θάζε ελψ ζηελ δεχηεξε θαη ηελ Σξίηε 

παιηλδξφκεζε απμάλεηαη ε επίδξαζε ηνπ. Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα επεξεάδεη θαη 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε αξλεηηθά. ηελ πξψηε παιηλδξφκεζε ε πιεζπζκηαθή 

ππθλφηεηα είλαη -5,064 κνλάδεο (ρσξίο ηδηαίηεξε ζηαηηζηηθή ζεκαζία: t=-0,408). Καη 

νη δχν κεηαβιεηέο ηεο 1εο παιηλδξφκεζεο εμεγνχλ κφλν ην 47,6% ηεο δηαθχκαλζεο 

ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο, πνζνζηφ κε ηθαλνπνηεηηθφ. ηελ δεχηεξε 

παιηλδξφκεζε βιέπνπκε φηη θαη πάιη νη ππφ εμέηαζε κεηαβιεηέο δελ επεξεάδνπλ ζε 

κεγάιν βαζκφ ηηο μέλεο επελδχζεηο, γεγνλφο πνπ γίλεηαη αληηιεπηφ θαη απφ ηελ ηηκή 

ηνπ R² ε νπνία παξακέλεη ζε ρακειά επίπεδα (49,4%). ηελ ηξίηε πξνζπάζεηα καο 

γηα θαιχηεξε επεμήγεζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ επελδχζεσλ, βιέπνπκε φηη ην θφζηνο 

ηνπ εκπνξίνπ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ αξλεηηθά ηηο επελδχζεηο (β=-4,464, 

t=-2,540) φπσο επίζεο θαη νη εμαγσγέο (β=-19,638, t=-2,292). Οη δχν απηέο 

απνηεινχλ θαη ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο, νη νπνίνη ζπλνιηθά εμεγνχλ έλα 

κέηξην πνζνζηφ ηεο δηαθχκαλζεο ησλ άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ηεο ηάμεο ηνπ 

59%. 

Πίλαθαο 6.4 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ Ηζπαλία 

(εμαξηεκέλε κεηαβιεηή: αξηκζφο επηρεηξεκαηηψλ) 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C 32,019 

(3,952)* 

15,568 

(1,755) 

-31,107 

(-0,700) 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο 2,532 

(6,332)* 

-0,039 

(-0,042) 

-5,498 

(-1,677) 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

-10,781 

(-4,552)* 

-5,367 

(-1,986)* 

12,609 

(0,917) 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 11,380 

(2,660)* 

22,939 

(1,762) 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 8,685 

(2,975)* 

18,523 

(2,309)* 

Δμαγσγέο   -17,018 

(-2,251)* 

Παηέληεο ΖΠΑ   0,129 

(1,123) 

Παηέληεο Δ.Δ   -0,058 

(-0,348) 
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Κφζηνο Δκπνξίνπ   -4,794 

(-2,830) 

 R
2
=0,762 

Adj. R
2
=0,734 

R
2
=0,850 

Adj. R
2
=0,810 

R
2
=0,920 

Adj. R
2
=0,862 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

ηελ παιηλδξφκεζε γηα ηελ Ηζπαλία, βιέπνπκε φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε θαη ην 

ΑΔΠ αιιά θαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα επεξεάδνπλ ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ 

βαζκφ ηελ εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ηεο κειέηεο καο, ην ΑΔΠ ζεηηθά (β=2,532) ελψ ε 

ππθλφηεηα αξλεηηθά φπσο θαη ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο (β=-10,781). ηελ 

δεχηεξε πεξίπησζε ε επίδξαζε ηεο ππθλφηεηαο κεηψλεηαη έηζη ψζηε λα επεξεάδεη 

νξηαθά ζε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ βαζκφ ελψ ην ΑΔΠ φρη πιένλ, κε ηηο ζέζεηο ηνπο λα 

παίξλνπλ ε απαζρφιεζε ζηελ βηνκεραλία θαη ζηηο ππεξεζίεο, (β=11,380, t=-2,660) 

θαη (β=8,685, t=2,975). ηελ ηειεπηαία παιηλδξφκεζε πνπ πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο κεηαβιεηέο, βιέπνπκε φηη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα πιένλ επεξεάδεη 

ζεηηθά αιιάδνληαο πξφζεκν,. πσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο Ηηαιίαο, παξνπζηάδνπλ 

αξλεηηθή επίδξαζε ην θφζηνο ηνπ εκπνξίνπ ζε ζεκαληηθφ, κάιηζηα, βαζκφ (β=- 

17,018, t=-2,251) φπσο επίζεο θαη νη εμαγσγέο (β=-4,794, t=-2,830). Σν R² απμάλεηαη 

ζηαδηαθά απφ 73,4% ζε 86,2%. 

Πίλαθαο 6.5 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ νπεδία 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C -24,970 

(-4,707)* 

-55,488 

(-3,458)* 

-39,467 

(-2,177)* 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο -0,168 

(-0,298) 

-0,962 

(-0,830) 

0,456 

(0,293) 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

8,663 

(3,088) 

10,657 

(1,617) 

1,748 

(0,205) 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 34,094 

(1,415) 

37,792 

(1,375) 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 27,954 

(1,095) 

33,961 

(1,247) 

Δμαγσγέο   1,385 

(1,533) 

Παηέληεο ΖΠΑ   0,098 

(1,564) 

Παηέληεο Δ.Δ   -0,244 

(-0,943) 

Κφζηνο Δκπνξίνπ   0,016 

(0,467) 

 R
2
=0,662 

Adj. R
2
=0,623 

R
2
=0,739 

Adj. R
2
=0,669 

R
2
=0,817 

Adj. R
2
=0,614 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 
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ηελ νπεδία, ε αχμεζε ηεο πιεζπζκηαθήο ππθλφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη αχμεζε 

ησλ επελδχζεσλ, ζε ζεκαληηθφ επίπεδν, γεγνλφο πνπ δελ ην είρακε παξαηεξήζεη ζηηο 

πξνεγνχκελεο ρψξεο, ηνπιάρηζηνλ ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο 1εο παιηλδξφκεζεο. Σν 

ΑΔΠ θαη ε ππθλφηεηα εμεγνχλ ην 62,3% ηεο δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο 

κεηαβιεηήο. πλερίδνληαο θαη εηζάγνληαο λέεο κεηαβιεηέο ζηελ παιηλδξφκεζε πνπ 

εθηεινχκε, βιέπνπκε φηη δελ ππάξρεη θάπνηα αμηνζεκείσηε κεηαβιεηή θαη φηη φιεο νη 

κεηαβιεηέο πιελ ηνπ ΑΔΠ (νξηαθά) επεξεάδνπλ ζεηηθά ηηο μέλεο επελδχζεηο. ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, θακία κεηαβιεηή δελ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο 

επελδχζεηο. Σν γεγνλφο απηφ αληαλαθιάηαη θαη ζην R² ην νπνίν κεηψλεηαη, παξφιε 

ηελ είζνδν λέσλ κεηαβιεηψλ πνπ ζα πεξηκέλακε λα εμεγνχλ θαιχηεξα ηελ 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή καο. Έηζη ην R² πέθηεη ζην 61,4% πνζνζηφ αξθεηά κέηξην γηα 

ην πιήζνο ησλ κεηαβιεηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάιπζεο. 

Πίλαθαο 6.6 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηελ Αγγιία 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C 10,214 

(0,497) 

12,615 

(0,435) 

-11,072 

(-0,437) 

ΑΔΠ Γεξκαλίαο 0,918 

(1,817) 

1,107 

(1,524) 

1,334 

(1,530) 

Πιεζπζκηαθή 

Ππθλφηεηα 

-2,888 

(-0,659) 

-2,972 

(-0,554) 

-1,141 

(-0,256) 

Απαζρφιεζε 

(βηνκ.) 

 -3,174 

(-0,358) 

9,563 

(0,994) 

Απαζρφιεζε 

(ππεξ.) 

 -3,433 

(-0,390) 

8,165 

(0,835) 

Δμαγσγέο   0,307 

(0,071) 

Παηέληεο ΖΠΑ   0,103 

(2,875)* 

Παηέληεο Δ.Δ   -0,065 

(-2,429)* 

Κφζηνο Δκπνξίνπ   0,363 

(0,268) 

 R
2
=0,634 

Adj. R
2
=0,591 

R
2
=0,638 

Adj. R
2
=0,542 

R
2
=0,824 

Adj. R
2
=0,697 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

Ξεθηλψληαο κε ηελ πξψηε παιηλδξφκεζε ζηελ Αγγιία, βιέπνπκε φηη ην ΑΔΠ 

επεξεάδεη ζεηηθά ζε νξηαθφ βαζκφ ηηο επελδχζεηο θαη ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

αξλεηηθά επίζεο ζε κηθξφ βαζκφ. Καη νη 2 κεηαβιεηέο καδί εμεγνχλ ην 59% ηεο 

δηαθχκαλζεο ηεο εμαξηεκέλεο κεηαβιεηήο. ηελ δεχηεξε απφπεηξα παιηλδξφκεζεο, 

βιέπνπκε φηη ε απαζρφιεζε ζηελ βηνκεραλία θαη ζηηο ππεξεζίεο επεξεάδεη ειάρηζηα 
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αξλεηηθά ηηο μέλεο επελδχζεηο θαη ζην ίδην κεδακηλφ επίπεδν θηλνχληαη θαη νη 2 

κεηαβιεηέο ηεο πξψηεο καο πξνζπάζεηαο ρσξίο θακία αμηφινγε κεηαβιεηή. Έηζη, 

παξαηεξνχκε φηη θαη ην R² κεηψλεηαη ζην 54,2%, παξφηη απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ 

κεηαβιεηψλ. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε φκσο, παξαηεξνχκε φηη νη παηέληεο ησλ 

ΖΠΑ θαη νη παηέληεο ηεο Δ.Δ. παίδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ ξφιν, ζεηηθφ θαη 

αξλεηηθφ αληίζηνηρα: (β=0,103, t=2,875) θαη(β=-0,065, t=-2,429). Έηζη ε ζπλνιηθή 

δηαθχκαλζε ηεο εμαξηεκέλεο καο κεηαβιεηήο πνπ εμεγείηαη απφ ηηο κεηαβιεηέο πνπ 

εμεηάζακε ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε θηάλεη πεξίπνπ ην 70%. 

Πίλαθαο 6.7 Πνιιαπιή παιηλδξόκεζε γηα ηνπο κέζνπο όξνπο ησλ ρσξώλ 

Variable B(tstat) B(tstat) B(tstat) B(tstat) B(tstat) 

C -3,582 

(-1,936) 

-9,203 

(-3,260)* 

-4,387 

(-0,779) 

-4,366 

(-0,749) 

-8,008 

(-1,155) 

ΑΔΠ 

Γεξκαλίαο 

1,410 

(5,866)* 

1,140 

(5,304)* 

1,067 

(4,583)* 

1,058 

(3,461)* 

1,011 

(3,262)* 

Πιεζπζκηα

θή 

Ππθλφηεηα 

0,141 

(0,365) 

0,219 

(0,665) 

0,226 

(0,617) 

0,237 

(0,539) 

0,423 

(0,882) 

Απαζρφιεζ

ε (βηνκ.) 

 4,743 

(0,828) 

0,829 

(0,106) 

0,818 

(0,102) 

1,602 

(0,198) 

Απαζρφιεζ

ε (ππεξ.) 

 8,921 

(3,286)* 

1,867 

(0,250) 

1,893 

(0,245) 

2,744 

(0,353) 

Δμαγσγέο   0,262 

(0,687) 

0,117 

(0,348) 

0,271 

(0,674) 

Παηέληεο 

ΖΠΑ 

  0,119 

(0,367) 

-0,105 

(-0,046) 

0,011 

(0,030) 

Παηέληεο 

Δ.Δ 

   0,266 

(0,662) 

4,672 

(0,866) 

Κφζηνο 

Δκπνξίνπ 

    1,927 

(0,976) 

 R
2
=0,662 

Adj. 

R
2
=0,628 

R
2
=0,791 

Adj. 

R
2
=0,745 

R2=0,805 

Adj. 

R2=0,731 

R2=0,805 

Adj. 

R2=0,714 

R
2
=0,817 

Adj. 

R
2
=0,713 

(Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο tstat=90%, φπνπ * νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο πεξηπηψζεηο) 

Σέινο, έρνπκε ηελ πνιιαπιή παιηλδξφκεζε γηα ηνπο κέζνπο φξνπο ησλ ρσξψλ κε 

ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ππφ εμέηαζε. Αξρηθά, κφλν ην ΑΔΠ δείρλεη λα επεξεάδεη 

ζεηηθά ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο (β=1,410, t=5,866) ελψ ε πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα 

θπκαίλεηαη ζε ρακειά επίπεδα. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, πάιη ην ΑΔΠ ζπλερίδεη λα 

έρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε ζην ίδην επίπεδν κε πξηλ, ελψ επηπιένλ ε απαζρφιεζε ζηηο 

ππεξεζίεο δείρλεη θαη απηή λα είλαη ζεηηθά ζπζρεηηδφκελε κε ηηο άκεζεο μέλεο 

επελδχζεηο ζε αξθεηά κεγάιν βαζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή ην R² έθηαζε ην 75% απφ 

62% πνπ ήηαλ ζηελ 1ε θάζε. ηελ επφκελε παιηλδξφκεζε, δελ βιέπνπκε λα 
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ππεηζέξρνληαη λέεο κεηαβιεηέο πνπ λα επεξεάδνπλ θαη κάιηζηα κφλν ην ΑΔΠ δείρλεη 

λα επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ επίπεδν, ζε ζεκείν φπνπ θαη ε δηαθχκαλζε πνπ εμεγείηαη 

απφ απηέο λα κεηψλεηαη ζην 73,1%. Ζ εηζαγσγή ησλ εμαγσγψλ ζηελ παιηλδξφκεζε 

δελ αιιάδεη ηα δξψκελα (κφλν ην ΑΔΠ ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ζεηηθά ζε ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθφ βαζκφ) θαη απηφ αληαλαθιάηαη ζην R² πνπ κεηψλεηαη εθ λένπ (71,4%). 

Σέινο  ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε παξαηεξείηαη ην ίδην (πηψζε ηνπ R² ζην 71,3%). 

6.3. Αλαθεθαιαίσζε 

ην παξφλ θεθάιαην γίλεηαη ε νηθνλνκηθή αλάιπζε γηα 30 ρψξεο πνπ κειεηήζακε 

ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ ΟΟΑ γηα ηελ πεξίνδν 1972-2011. Δπηπιένλ 

παξνπζηάζηεθαλ νη 6 κεγαιχηεξεο ρψξεο ηνπ δείγκαηφο καο (Γεξκαλία, Γαιιία,  

Ηηαιία, Ηζπαλία, νπεδία θαη Αγγιία ). Δπίζεο  παξνπζηάζηεθαλ ηα απνηειέζκαηα 

θαη γηα ηηο 6 ρψξεο ελψ ζηνλ ηειεπηαίν πίλαθα (Πίλαθαο 7) πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζχγθξηζε βάζεη  ηνπ κέζνπ φξνπ φισλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ.  

ηελ πξνζπάζεηα λα δηαπηζηψζνπκε πνηεο είλαη νη κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηξέμακε δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο παιηλδξνκήζεσλ 

πξνζζέηνληαο θάζε θνξά θαη δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο. Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε 

κεζνδνινγία παξαηεξνχκε φηη φζν απμάλνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο ζηηο 

παιηλδξνκήζεηο έρνπκε φιν θαη απμαλφκελν R², έρνληαο σο απνηέιεζκα φηη ε 

αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο 

Σέινο κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάιπζε πξνθχπηεη φηη ην ΑΔΠ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκλαηηθή κεηαβιεηή γηα φιεο ηηο ρψξεο ελψ ζε θάζε κία πεξίπησζε μερσξηζηά 

παξαηεξείηαη φηη φιν θαη δηαθνξεηηθνί είλαη νη παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζηελ αχμεζε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο αλεξγίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7ν: 

πκπεξάζκαηα 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο παξνχζαο κειέηεο εζηηάδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο γχξσ απφ 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηφζν γχξσ απφ ηνπο δηαζέζηκνπο 

ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ππάξρνπλ γηα λα ρξεκαηνδνηεζεί κία επηρείξεζε θαζψο 

αλαθέξνληαη θαη νη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ ηφζν ζε πξσηεχνληα φζν θαη ζε 

δεπηεξεχνληα ξφιν.  

ηελ εξγαζία απηή, έγηλε επίζεο πξνζπάζεηα θξηηηθήο αλαζθφπεζεο θαη 

παξνπζίαζεο ηεο πξνυπάξρνπζαο βηβιηνγξαθίαο, γχξσ απφ ρξεκαηνδφηεζε. Μεγάιε 

βάζε δφζεθε ζηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμή ηεο. 

πσο δηαπηζηψζεθε κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ζχκθσλα κε ηνλ OECD ε 

νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε φιν θαη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ ηφζν ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ φζν θαη ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ηνκέα (OECD 2012a). πγθεθξηκέλα 

κέζσ ηεο κειέηεο ηνπ ΑΔΠ ζα αλαγλσξίζνπκε ηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηεο θάζε 

ρψξαο. χκθσλα κε ζηνηρεία ππάξρεη πνηθηινκνξθία ζηηο ηηκέο ηνπ ΑΔΠ ζε φιε ηελ 

Δπξψπε γηα παξάδεηγκα ζηελ νπεδία θαη ηελ Φηλιαδία έρνπκε ζηαζεξφ ξπζκφ 

αλάπηπμεο, ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία ρακειφηεξν ξπζκφ αλάπηπμεο, ζηελ 

Πνξηνγαιία αξλεηηθφ ξπζκφ θαη ππάξρνπλ θαη άιιεο ρψξεο κε ηζρπξφ ΑΔΠ (OECD, 

2013). 

Ζ ζηάζε ησλ Δπξσπαίσλ απέλαληη ζηελ επηρεηξεµαηηθφηεηα θαη ε ζπµµεηνρή 

ηνπο ζ‟ απηή παξνπζηάδεη µεγάιεο απνθιίζεηο ζηα θξάηε µέιε ηεο ΔΔ, νη νπνίεο 

γίλνληαη αθφµα µεγαιχηεξεο αλάµεζα ζηηο δηάθνξεο πεξηθέξεηεο. Καηά µέζν φξν, ε 

Δπξσπατθή Έλσζε δελ παξνπζηάδεη έιιεηςε ηδηνθηεηψλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν, 

ππάξρνπλ πεξηζψξηα βειηίσζεο ηεο ηάζεο ησλ Δπξσπαίσλ λα αλαπηχζζνπλ λέεο 

επηρεηξεµαηηθέο πξσηνβνπιίεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε ζχγθξηζε µε ηηο ΖΠΑ, 

ππάξρεη ιηγφηεξνο επηρεηξεµαηηθφο δπλαµηζµφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη 

Δπξσπαίνη ζπµµεηέρνπλ ιηγφηεξν απφ ηνπο Αµεξηθαλνχο ζε λέεο επηρεηξεµαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο θαη νη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ εμίζνπ γξήγνξνπο ξπζµνχο 

αλάπηπμεο ζε ζρέζε µε ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ΖΠΑ. 

Σν πςειφ πνζνζηφ αλεξγίαο πνπ εμαθνινπζεί λα ππάξρεη ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, θαη πνπ απνηειεί νμχηεξν πξφβιεµα γηα νξηζµέλα θξάηε µέιε, θαζηζηά 

απαξαίηεηε ηελ θαηαβνιή πξνζπαζεηψλ γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ 



115 

 

δεµηνπξγίαο ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ πξνζθέξεη ε επηρεηξεµαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Δθηφο απφ ηελ ελζάξξπλζε αλάιεςεο λέσλ επηρεηξεµαηηθψλ πξσηνβνπιηψλ ζα 

πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ησλ πθηζηάµελσλ επηρεηξήζεσλ 

ηεο Δπξσπατθή Έλσζε. Απνηεινχλ ηνλ ππξήλα ηεο νηθνλνµίαο ηεο Έλσζεο θαη 

δηαζθαιίδνπλ ηελ χπαξμε ζπλέρεηαο, ηε δεµηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ παξνρή 

αμηφινγεο εµπεηξίαο. Σν 30% απφ ηα 20 εθαη. πεξίπνπ ΜΜΔ ηεο Δπξψπεο δειψλνπλ 

φηη έρνπλ σο βαζηθφ ζηφρν ηελ αλάπηπμε26. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ησλ θεθαιαίσλ έρεη πιεγεί ζνβαξά απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Μηα απφηνκε πηψζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ θαη κία αχμεζε θεθαιαίνπ 

ζεκεηψζεθε κεηαμχ ηνπ 2008 θαη ηνπ 2009. Σν 2010, ηα ίδηα θεθάιαηα ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο δελ είραλ αλαθηεζεί ζην ίδην επίπεδν φζν ήηαλ ην 2007, παξά ηε 

ζπλνιηθή ζεηηθή νηθνλνκηθή ηάζε (OECD 2012a). Οη ρψξεο κε ηνπο πςεινχο 

ξπζκνχο αλάπηπμεο επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ γηα ην 2011 είλαη ε Γαλία (+80 %), 

ε Οπγγαξία (+62 %), ε Οιιαλδία (+56 %) θαη ν Καλαδάο( +30 %). Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά κηα ηζρπξή κείσζε παξαηεξήζεθε ζηελ Πνξηνγαιία (-80 %), Νέα Εειαλδία 

(-61 %), Διβεηία (-37%), ηε νπεδία (-25%) θαη ηελ Ηξιαλδία (-11%). Δπνκέλσο 

ζπλεηδεηνπνηνχκε φηη ην αβέβαην νηθνλνκηθφ θιίκα ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί σο 

ηξνρνπέδε γηα ηηο επελδχζεηο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί σζηφζν 

φηη νη ηάζεηο ησλ επελδπηηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ είλαη δχζθνιν λα 

αλαιπζνχλ, ιφγσ ηεο αθξαίαο κεηαβιεηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ.  

Δλ θαηαθιείδη, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί εθ λένπ ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα ζεηξά αιιαγψλ ζηα θξάηε-κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αξρηθά λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε φια ηα είδε ρξεκαηνδφηεζεο φπσο πξναλαθέξακε 

ζην ηξίην θεθάιαην, λα ππάξρεη ππνζηήξημε θαηά ηηο θξίζηκεο θάζεηο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θχθινπ δσήο δεδνκέλνπ φηη πεξίπνπ ην 50% ησλ επηρεηξήζεσλ 

απνηπγράλνπλ θαηά ηα πξψηα πέληε ρξφληα, ηα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα δηαζέζνπλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο γηα λα βνεζήζνπλ ηηο λέεο επηρεηξήζεηο λα μεπεξάζνπλ απηή 

ηελ θξίζηκε πεξίνδν, φπσο ηελ απαξαίηεηε θαηάξηηζε θαη ηελ θαηάιιειε 

θαζνδήγεζε.  Δπηπιένλ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηηο γπλαίθεο θαη ζε 

άιιεο νµάδεο πνπ δελ εθπξνζσπνχληαη επαξθψο. Οη εζλνηηθέο µεηνλφηεηεο 

επηδεηθλχνπλ πςειά επίπεδα επηρεηξεµαηηθνχ πλεχµαηνο θαη δπλαµηθνχ. Οη 

                                                 
26

 Σα 20 εθαηνµµχξηα επηρεηξήζεηο αθνξνχλ ηελ ΔΔ, ηνλ ΔΟΥ θαη ηελ Διβεηία. Αλαθ. Δπξσπατθφ 

Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ / αξηζ. 1 Κπξηφηεξα ζεµεία ηεο έξεπλαο 2001, Eπξσπατθή Δπηηξνπή, 

2001. 
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δηαζέζηµεο ππεξεζίεο ζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα αληαπνθξίλνληαη 

ηθαλνπνηεηηθά ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα ππάξρεη αηζζεηά 

µηθξφηεξνο αξηζµφο γπλαηθψλ επηρεηξεµαηηψλ ζηελ Δπξψπε, αθνχ ην πνζνζηφ ησλ 

απηναπαζρνινχµελσλ γπλαηθψλ θπµαίλεηαη απφ 16% ζηελ Ηξιαλδία ζε 40% ζηελ 

Πνξηνγαιία27. 

Οη επηρεηξεµαηίεο αληηµεησπίδνπλ πνιιά πξνβιήµαηα. Ζ ζπµµφξθσζε µε ηνπο 

δηνηθεηηθνχο θαλνληζµνχο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεµαληηθφ 

εµπφδην. Ζ πξφζβαζε ζε εμεηδηθεπµέλν πξνζσπηθφ, ν βαζµφο επειημίαο ηεο αγνξάο 

εξγαζίαο θαη ε θαηάιιειε ρξεµαηνδφηεζε εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ παξάγνληεο 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ. 28 Δπηπιένλ, νη επηρεηξήζεηο πξέπεη 

λα ππνζηεξίδνληαη ψζηε λα αμηνπνηνχλ θαηά ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηηο 

επθαηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε εζσηεξηθή αγνξά θαη λα θαηλνηνµνχλ.  

Πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζεί ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζα πξέπεη λα δηνξζσζεί 

ην θαλνληζηηθφ πεξηβάιινλ. Ζ γξαθεηνθξαηία είλαη έλα απφ ηα ζεµαληηθφηεξα 

πξφβιεµα ζηε δηνίθεζε µηαο επηρείξεζεο. Δπηπιένλ ε ιήςε θαηάιιεισλ 

θνξνινγηθψλ µέηξσλ µπνξεί λα ζπµβάιεη ζηελ πξνψζεζε, αλάπηπμε θαη επηβίσζε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. Σέινο φπσο έρεη ήδε αλαθξζεί ε πξφζβαζε ζηε ρξεµαηνδφηεζε 

είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλάπηπμε, αιιά πνιιέο ΜΜΔ αληηµεησπίδνπλ δπζθνιίεο 

επεηδή ε αγνξά επηρεηξεµαηηθψλ θεθαιαίσλ δελ είλαη αξθεηά αλαπηπγµέλε θαη νη 

ηξάπεδεο ηείλνπλ λα απνθεχγνπλ ηε δαλεηνδφηεζε πςεινχ θηλδχλνπ. 

                                                 
27

 Annual Labour Force Statistics‟, Eπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001 
28

 Δπξσπατθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηηο ΜΜΔ / Αξηζ. 1 Κπξηφηεξα ζεµεία ηεο έξεπλαο 2001‟, 

Eπξσπατθή Δπηηξνπή, 2001, „European Business Survey‟, Grant Thornton, 2002; θαη „Business Views 

on Red Tape‟, OΟΑ, 2002. 
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