
ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ 

 

 

ΣΜΗΜΑΣΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ, 

ΟΡΓΑΝΧΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ ΚΑΙ  

ΓΙΔΘΝΧΝ & ΔΤΡΧΠΑΨΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ 
 

 

ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ  

“ΓΙΚΑΙΟ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ” 
 

 

ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ:  

“Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ  

ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ” 
 

 

Ολνκαηεπψλπκν θνηηήηξηαο: Γήκεηξα Αηδάκπνπ 

Ολνκαηεπψλπκν επηβιέπνπζαο 

θαζεγήηξηαο: 
Βηθηώξηα Πέθθα-Οηθνλόκνπ  

 

 

 

 

 

Πεηξαηάο, 2018 

 



 
2 

  

 

 



 
3 

  

 

ην πιάζκα πνπ λνεκαηνδνηεί 

ηελ θάζε ζηηγκή ηεο ύπαξμεο κνπ˙ 

ηελ θόξε κνπ 

κε όιε κνπ ηελ αγάπε 
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 Οινθιεξψλνληαο ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο 

εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζε φζνπο βνήζεζαλ ηφζν ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 

φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ πξψηε απφ φινπο 

ηελ θαζεγήηξηα Πέθθα-Οηθνλφκνπ γηα ηελ αλάζεζε θαη επίβιεςε ηεο δηπισκαηηθήο κνπ 

εξγαζίαο θαζψο θαη γηα ηελ άςνγε ζπλεξγαζία θαη θαζνδήγεζε εθ κέξνπο ηεο ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο απηήο.  

  Θα ήζεια επίζεο, λα επραξηζηήζσ ηα κέιε ηεο εμεηαζηηθήο επηηξνπήο, θαζψο θαη 

φινπο ηνπο δηδάζθνληεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο γηα ηηο γλψζεηο πνπ κνπ παξείραλ φιν απηφ ην 

δηάζηεκα.  

  Δπηπιένλ, θαζψο κε ηελ εξγαζία απηή νινθιεξψλνληαη θαη νη ζπνπδέο κνπ σο 

κεηαπηπρηαθή θνηηήηξηα, ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε κνπ θαη λα 

επραξηζηήζσ εθ βαζέσλ ηελ νηθνγέλεηα κνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπο γνλείο κνπ Νηθφιαν θαη 

Κπξηαθή θαη ηελ αδειθή κνπ Μαξία, γηα ηελ αγάπε ηνπο θαη ηελ ακέξηζηε ζηήξημε πνπ κνπ 

παξείραλ φια απηά ηα ρξφληα γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα απνδψζσ ζεξκέο επραξηζηίεο ζηηο θίιεο θαη ζπκθνηηήηξηεο κνπ 

θπξίεο Ζξψ Βεξγαδή, Δπαγγειία Μεζπκάθε θαη Μαξία Μηράιαξνπ γηα ηελ πνιχηηκε 

βνήζεηά ηνπο.   
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

“Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ” 

 

Γήκεηξα Αηδάκπνπ 

 

ηελ παξνχζα εξγαζία ζα αλαιπζεί εθηελψο ην ζέκα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. πγθεθξηκέλα, εξεπλψληαη κέζσ επηζηεκνληθψλ άξζξσλ, βηβιίσλ 

αιιά θαη εξεπλψλ, ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φ,ηη ηελ 

απαξηίδεη, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κε εηδίθεπζε ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη νη ηξφπνη 

ελίζρπζεο απηήο. Σειηθφο ζθνπφο ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή ρξήζηκσλ 

ζπκπεξαζκάησλ, κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε απηψλ ζε κειινληηθέο ζρεηηθέο έξεπλεο, 

δεδνκέλεο ηεο κείδνλνο ζεκαζίαο ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή δσή φζν θαη 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα κίαο νηθνλνκίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο πιαίζην. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηξφπνη ελίζρπζεο, αληαγσληζηηθφηεηα, εζληθφ θαη δηεζλέο πιαίζην. 
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ABSTRACT 

“Entrepreneurship in the Modern Economic Environment” 

 

Dimitra Atzampou 

 

In this paper, the subject of entrepreneurship in the modern economic environment will be 

extensively analyzed. In particular, through research articles, books and research, the key 

elements of the concept of entrepreneurship and its composition, entrepreneurship with a 

specialization in the modern economic environment, entrepreneurship in relation to the 

achievement of economic growth and ways of strengthening it are researched. The ultimate 

purpose of this work is to draw useful conclusions with a view to their use in future relevant 

surveys, given the major importance of this concept for both the economic life and 

competitiveness of an economy in a national and international context. 

 

Keywords: Entrepreneurship, economic environment, economic growth, ways of 

strengthening, competitiveness, national and international context. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Δηζαγωγή 

  

1.1 Αληηθείκελν 

 

 Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπληζηά έλλνηα πνιπζχλζεηε θαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ θεξδνθνξία. Καηά ηα ηειεπηαία έηε, 

παξαηεξείηαη έληνλν ην ελδηαθέξνλ ησλ εξεπλεηψλ θαη κειεηεηψλ πξνο ηελ ελ ιφγσ έλλνηα 

θαη απηφ δηφηη ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νδεγήζεη αθφκα 

θαη ζε έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ζε παγθφζκην 

επίπεδν. ηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία πνιινί κειεηεηέο αλαθέξνπλ πσο ε επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί ηνλ ππιψλα άλζηζεο, επηβίσζεο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Baumol, 1990∙ 2002∙ Hayek, 1948) απέλαληη ζηε ξαγδαία παγθνζκηνπνίεζε ησλ αγνξψλ, 

ζηε κεηαβιεηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηελ απμαλφκελε ηερλνινγηθή πνιππινθφηεηα. 

Ωο έλλνηα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ινγίδεηαη σο απφιπηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επεκεξία, ηελ 

δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε (Acs, 

2006∙ Acs θ.α., 2004∙ Audretsch & Keilbach, 2004∙ Carree & Thurik, 2003∙ van Praag & 

Versloot, 2007).  

Ζ βαζηά ζεκαζία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλαδχζεθε απφ ηνλ Alfred Marshall ην 

1890, κέζσ κίαο έξεπλαο πνπ παξνπζίαζε ζρεηηθά κε ηνπο ηέζζεξηο (4) παξάγνληεο πνπ 

θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Δηδηθφηεξα, νη παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη ε εξγαζία, ην θεθάιαην, ε γε θαη ε νξγάλσζε. 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επεξεάδεηαη ε νξγάλσζε ηεο 

επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε φινη νη ππφινηπνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο (Welsh, 

2004). ε γεληθέο γξακκέο, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα, κπνξεί λα νξηζζεί ππφ δηαθνξεηηθέο 

νπηηθέο γσλίεο θαη αθξηβψο γηα ην ιφγν απηφ ππάξρνπλ θαη πνηθίινη νξηζκνί ηεο ελψ δελ έρεη 

απνδνζεί έσο ζήκεξα έλαο θνηλψο απνδεθηφο θαη εληαίνο νξηζκφο ηεο (Carlock, 1994∙ 

Eckhardt and Shane, 2003∙ Grant & Perren, 2002∙ Hornaday, 1992∙ Ucbasaran, Westhead 

& Wright, 2001∙ Watson, 2001∙ Williams, Round, & Rodgers, 2010).  

Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε επηθέληξσζε απηήο ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ην 
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ιφγν απηφ, ιακβάλεη ρψξα κία αλαιπηηθή κειέηε, θπξίσο κέζα απφ επηζηεκνληθέο πεγέο θαη 

άξζξα ζρεηηθά κε ην δήηεκα ψζηε λα εμαρζνχλ ρξήζηκα θαη αμηνπνηήζηκα ζπκπεξάζκαηα. 

 

1.2 θνπόο θαη ηόρνη  

 

 θνπφο ηεο αλά ρείξαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, είλαη κέζσ ηεο βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο πνπ ζα παξαηεζεί θαζψο θαη κέζα απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηα νπνία 

εληνπίζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε ζπγγξαθή ηεο, λα ππάξμεη κία ζθαηξηθή αιιά θαη 

ηαπηφρξνλα αλαιπηηθή εηθφλα γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ζχγρξνλε επνρή ηνπ ηαρέσο 

εμειηζζφκελνπ παγθνζκηνπνηεκέλνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε εμαγσγή θαηά ην δπλαηφλ αζθαιψλ 

ζπκπεξαζκάησλ κέζα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαη ε παξνπζίαζε κειινληηθψλ 

πξνηάζεσλ γηα ην ελ ιφγσ ζέκα πνπ αλαγνξεχεηαη ζε δήηεκα πςίζηεο ζεκαζίαο γηα ηελ 

νηθνλνκία, κε ηελ ειπίδα ηα ζρεηηθά επξήκαηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο βάζε γηα 

κειινληηθέο έξεπλεο. 

 

1.3 Γνκηθή Γηάξζξωζε  

 

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, ε εξγαζία δηαρσξίζηεθε ζε έμη (6) βαζηθά 

θεθάιαηα. 

 ην πξψην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία εθηελήο παξνπζίαζε ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζην αληηθείκελν, ηε ζπγγξαθηθή δηάξζξσζε αιιά θαη 

ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο απηήο. 

 Δλ ζπλερεία, ζην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, δηαηππψλνληαη νη πνηθίινη ζρεηηθνί νξηζκνί ηεο ελ ιφγσ έλλνηαο θαζψο θαη 

ηνπ επηρεηξεκαηία, νη βαζηθέο ζεσξίεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (Απζηξηαθή εθδνρή, 

Γεξκαληθή εθδνρή θαη εθδνρή ηνπ ηθάγν), νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο απηήο, φπσο 

επίζεο ηα είδε θαη νη κνξθέο ηεο θαη ηέινο νη δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 ην ηξίην θεθάιαην, παξαηίζεληαη ζηνηρεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ην 

ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ. Γηα ηελ αθξίβεηα, πξαγκαηνπνηείηαη κία ζηαηηζηηθή 
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αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Διιαδηθφ ρψξν θαζψο θαη ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν. Δπηπιένλ, αλαιχεηαη ε ζπκβνιή ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηνλ ηνκέα 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Σν ηέηαξην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε κεηαμχ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πγθεθξηκέλα, δίδεηαη έκθαζε ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο, ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ 

επηρεηξήζεσλ, κεηαμχ θαηλνηνκίαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

επηδφζεσλ επηρεηξήζεσλ, θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ζπλεηζθνξάο απηήο ζην Α.Δ.Π. ηεο ρψξαο 

θαη ηέινο αλαθέξνληαη νη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη πθίζηαληαη ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημή 

ηεο. 

 ην πέκπην θεθάιαην κειεηψληαη δηεμνδηθά νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο ήδε 

πθηζηακέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε ζπλάξηεζε κε ηηο δνκέο πνπ ηε δηέπνπλ, ηελ 

εθπαίδεπζε, ηε ζρέζε κεηαμχ επηρεηξήζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνλ θξαηηθφ θνξέα, ηε 

ρξεκαηνδφηεζε, ην λνκηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην πνπ επηθξαηεί, ηελ εζληθή θνπιηνχξα θαη 

ηνπο δηάθνξνπο θνξείο ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Σέινο, ζην έθην θαη ηειεπηαίν θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαζψο 

επίζεο θαη νη πξνηάζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ελ ιφγσ κειέηε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

2.1 Δηζαγωγή 

  

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά κία ζχλζεηε δηαδηθαζία ε νπνία εμαξηάηαη απφ 

πνιινχο παξάγνληεο θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ αθφκα πεξηζζφηεξνπο νξηζκνχο νη νπνίνη 

απνηεινχλ απνζηάγκαηα κειέηεο θαη γλψζεο ζπνπδαίσλ νηθνλνκνιφγσλ. Σν 

ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο δηαδηθαζίαο απηήο πνπ νλνκάδεηαη επηρεηξεκαηηθφηεηα 

απνηειεί ν επηρεηξεκαηίαο, ν άλζξσπνο δειαδή ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ απφθαζε λα 

πξαγκαηνπνηήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο επηρεηξεκαηίαο απνηειεί ηελ αξρή ηεο 

χπαξμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 ην παξφλ θεθάιαην, ζα απνπεηξαζεί λα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

σο πξνο φια ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ απαξηίδνπλ. πγθεθξηκέλα, ζα παξαηεζνχλ νη 

νξηζκνί ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηνπ επηρεηξεκαηία, νη πην γλσζηέο ζεσξίεο πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί γηα απηήλ, νη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ, ηα είδε 

θαζψο θαη νη κνξθέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηέινο νη δείθηεο πνπ ηελ απαξηίδνπλ θαη 

ηελ θαζηζηνχλ κεηξήζηκε.  

 

2.2 Οξηζκόο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

 Γηαρξνληθά, επηρεηξήζεθαλ λα δνζνχλ δηάθνξνη νξηζκνί ζηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, κηα έλλνηα πνιπζχλζεηε, πνιιέο θνξέο αθαηαλφεηε θαη ζίγνπξα κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ νξηζκνχο. χκθσλα κε ηνλ Dollinger (1999) «επηρεηξεκαηηθόηεηα 

είλαη ε δεκηνπξγία θάπνηαο θαηλνηόκνπ νηθνλνκηθήο νξγάλσζεο (ή δηθηύνπ νξγαλώζεσλ), πνπ 

έρνπλ σο ζθνπό ην θέξδνο ή ηελ αλάπηπμε ζε πεξηβάιινλ ξίζθνπ θαη αβεβαηόηεηαο».  

 H επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί πνιιέο επηζηήκεο φπσο είλαη ε 

ςπρνινγία, ε δηνίθεζε, ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θ.ιπ.. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα 

νξηζηεί ηφζν ππφ ζηελή έλλνηα φζν θαη ππφ επξχηεξε. Τπφ ζηελή έλλνηα ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε δεκηνπξγία νξγαληζκψλ (Gartner, 1988), ελψ ππφ επξχηεξε 

έλλνηα πξνζδηνξίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία θάπνηνο αλαγλσξίδεη ή δεκηνπξγεί 
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θαη αθνινπζεί κηα επθαηξία αλεμάξηεηα απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο πνπ θαηέρεη 

(Timmons, 1994). ηνλ πίλαθα 2.1 παξνπζηάδνληαη δηάθνξνη νξηζκνί ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ έρνπλ δνζεί θαηά θαηξνχο. 

 

Πίλαθαο 2.1: Δπηιεγκέλνη νξηζκνί ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

πγγξαθέαο Οξηζκόο 

Cantillon (1755) Απηναπαζρφιεζε κε αβέβαην αληίθξηζκα. 

Knight (1921) 
Παξαγσγή θεξδψλ ζπλνδεπφκελε απφ αβεβαηφηεηα θαη 

θηλδχλνπο. 

Schumpeter (1934) 

Πξαγκαηνπνίεζε λέσλ ζπλδπαζκψλ πφξσλ – λέα πξντφληα, 

λέεο ππεξεζίεο, λέεο πεγέο πξψηεο χιεο, λέεο κέζνδνη 

παξαγσγήο, θαηλνχξγηεο αγνξέο, λέεο κνξθέο νξγάλσζεο. 

Kitzner (1973) 

Γπλαηφηεηα λα γίλνπλ αληηιεπηέο λέεο επθαηξίεο. Ζ 

αλαγλψξηζε θαη ε εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ ηείλνπλ λα 

«δηνξζψλνπλ» ηηο αγνξέο θαη λα ηηο θέξλνπλ ζε ηζνξξνπία. 

Casson (1982) 
Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πεξηιακβάλεη ηε ιήςε θξίζηκσλ 

απνθάζεσλ γηα ην ζπληνληζκφ ιηγνζηψλ πφξσλ. 

Drucker (1985) 

Πξάμε θαηλνηνκίαο πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ησλ ππαξρφλησλ πφξσλ κε λέεο δπλαηφηεηεο δεκηνπξγίαο 

πινχηνπ. 

Stevenson, Roberts & 

Grousbeck (1985) 

Αλαδήηεζε/εθκεηάιιεπζε επθαηξίαο ρσξίο αλεζπρία γηα 

ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ή ηηο ππάξρνπζεο ηθαλφηεηεο. 

Rumelt (1987) 

Γεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο, κε ηελ έλλνηα φηη δελ 

αλαπαξάγεηαη αθξηβψο κηα ππάξρνπζα επηρείξεζε αιιά 

ππάξρεη θάπνην ζηνηρείν θαηλνηνκίαο. 
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Low & MacMillan (1988) Γεκηνπξγία κίαο λέαο επηρείξεζεο. 

Gartner (1988) 
Γεκηνπξγία νξγαληζκψλ: ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία 

δεκηνπξγνχληαη λένη νξγαληζκνί. 

Hart, Stevenson & Dial 

(1995) 

Αλαδήηεζε επθαηξηψλ ρσξίο λα ιακβάλεη θαλείο ππφςε ηνπο 

πφξνπο πνπ δηαζέηεη ηε δεδνκέλε ζηηγκή θαη πνπ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηηο πξνεγνχκελεο επηινγέο θαη ηε ζρεηηθή 

εκπεηξία ηνπ επηρεηξεκαηία ζην ζρεηηθφ θιάδν. 

Venkataraman (1997) 

Ζ έξεπλα ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επηδηψθεη λα θαηαλνήζεη 

πψο νη επθαηξίεο γηα ηε δεκηνπξγία κειινληηθψλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ αλαθαιχπηνληαη, δεκηνπξγνχληαη θαη 

εθκεηαιιεχνληαη, απφ πνηφλ θαη κε πνηέο ζπλέπεηεο. 

Morris (1998) 

Ζ δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο άηνκα θαη νκάδεο 

δεκηνπξγνχλ αμία κε ηε ζπγθέληξσζε κνλαδηθψλ πφξσλ γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε επθαηξηψλ ζην πεξηβάιινλ. Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε νξγαλσηηθφ πιαίζην θαη έρεη σο 

απνηέιεζκα πνηθίιεο πηζαλέο εθβάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, πξντφλησλ, 

ππεξεζηψλ, δηαδηθαζηψλ, αγνξψλ θαη ηερλνινγίαο. 

Sharma & Grishman 

(1999) 

Πεξηιακβάλεη πξάμεηο νξγαλσηηθήο δεκηνπξγίαο, 

αλαλέσζεο ή θαηλνηνκίαο πνπ ζπκβαίλνπλ κέζα ή έμσ απφ 

έλαλ ππάξρνληα νξγαληζκφ. 
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Hisrich, Peters & 

Shepherd (2006) 

Γηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θάηη θαηλνχξηνπ κε αμία, 

αθηεξψλνληαο ηνλ απαξαίηεην ρξφλν θαη πξνζπάζεηα θαη 

αλαιακβάλνληαο νηθνλνκηθφ, θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θίλδπλν 

κε άληιεζε νηθνλνκηθήο θαη πξνζσπηθήο ηθαλνπνίεζεο θαη 

αλεμαξηεζίαο σο αληακνηβήο. 

Πεγή: αξξή, Κ., Σξηρνπνχινπ, Ά. (2012). Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα. Πξνζέγγηζε ηεο Διιεληθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο. Δθδφζεηο Rosili, Αζήλα. 

 

2.3 Οξηζκόο ηνπ επηρεηξεκαηία 

  

 Ο φξνο "επηρεηξεκαηίαο" έθαλε ηελ εκθάληζε ηνπ ηνλ 14
ν
 αηψλα θαη πεξηέγξαθε ηα 

άηνκα πνπ θαηέβαιαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν πνζφ ζην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζεί 

άδεηα λα ζπιιέγνπλ θφξνπο απφ κηα πεξηνρή, ζπλήζσο απφ ηελ πεξηνρή φπνπ δηέκελαλ. 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ν φξνο «επηρεηξεκαηίαο-entrepreneur» ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα πξψηε θνξά γηα λα πεξηγξάςεη φια εθείλα ηα άηνκα πνπ αλαιακβάλνπλ ηνλ θίλδπλν κηαο 

επηρείξεζεο αληηιακβαλφκελνη ηελ αβεβαηφηεηα πηζαλνχ θέξδνπο ή ηελ πηζαλή απψιεηα 

θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ ήδε δαπαλήζεη.  

 Ζ ζεκεξηλή έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα. 

Ο Mill (1848) ρξεζηκνπνίεζε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία πεξηγξάθνληαο ηνπο ηδξπηέο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ελψ ηαπηφρξνλα ζεκειίσζε ηελ έλλνηα ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ νηθνλνκηθή 

βηβιηνγξαθία, σο έλα άηνκν ην νπνίν αλαιακβάλεη, ππφ ηελ εμνπζία ηνπ, ηελ απφιπηε 

θπξηφηεηα κηαο επηρείξεζεο. 

Ο Cantillon (1734) αλέδεημε ηε ζπκβνιή ηνπ επηρεηξεκαηία ζηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, παξνπζηάδνληάο ηνλ σο άηνκν ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θαζεζηψο 

αζηάζεηαο θαη αβεβαηφηεηαο κε ζθνπφ ηελ εκπινθή ηνπ ζε επηθεξδείο ζπλαιιαγέο. Οη 

επηρεηξεκαηίεο ινγίδνληαη σο επξεκαηηθά θαη επηλνεηηθά άηνκα (Shackle, 2013), ηα νπνία 

ιακβάλνπλ δηαξθή πιεξνθφξεζε θαη εληνπίδνπλ επσθειείο επθαηξίεο (Kirzner, 1973). Ζ 

θχξηα δηαθνξά ζηηο πξναλαθεξφκελεο πξνζεγγίζεηο έγθεηηαη ζηε ζεψξεζε ηνπ 

επηρεηξεκαηία σο αηφκνπ πνπ «αληηιακβάλεηαη» (Kirzner) ή «θαληάδεηαη» (Shackle) ηηο 

επθαηξίεο πξνο εθκεηάιιεπζε (Πέθθα - Οηθνλφκνπ & Υαηδεδεκεηξίνπ, 2015).    
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 Ο Schumpeter (1952) νξίδεη ηνλ επηρεηξεκαηία σο εμήο: «ν ξόινο ηνπ επηρεηξεκαηία 

είλαη λα αλακνξθώζεη ή λα κεηαζρεκαηίζεη ηνπο ηξόπνπο θαη ηηο κεζόδνπο παξαγσγήο, κε ηελ 

εθκεηάιιεπζε κίαο εθεύξεζεο ή γεληθόηεξα, κε ηε ρξήζε κίαο κε δνθηκαζκέλεο, ζηελ πξάμε, 

ηερλνινγηθήο δπλαηόηεηαο γηα ηελ παξαγσγή ελόο λένπ πξντόληνο ή ηελ παξαγσγή ελόο 

παιαηόηεξνπ κε έλαλ λέν ηξόπν, αλνίγνληαο έηζη κία λέα πεγή πξνκήζεηαο ησλ πιηθώλ ή ελόο 

λένπ ζεκείνπ πώιεζεο ησλ πξντόλησλ, κε ηελ αλαδηνξγάλσζε ελόο λένπ ηύπνπ 

βηνκεραλνπνίεζεο».  

 Καηαιεθηηθά, ν επηρεηξεκαηίαο κέζα απφ έλα πιέγκα δξάζεσλ θαη απνθάζεσλ 

πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο:  

 Λακβάλεη απνθάζεηο αλαιακβάλνληαο θηλδχλνπο.  

 Οξγαλψλεη ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθφ ηξφπν γηα λα 

επηηεπρζεί ην κέγηζην δπλαηφ απνηέιεζκα. 

 Υξεζηκνπνηεί ηηο θαηλνηνκίεο θαη παξαθνινπζεί πξσηνπνξηαθέο επηρεηξεκαηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ψζηε λα αληιεί ηδέεο. 

 Αλαδεηά επθαηξίεο θέξδνπο πηνζεηψληαο έμππλεο ζηξαηεγηθέο (Καξαγηάλλεο & 

Μπαθνχξνο, 2010). 

 

2.4 Θεωξίεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο   

 

 Οη βαζηθέο ζεσξίεο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηξεηο (3). 

Δηδηθφηεξα, ε Απζηξηαθή εθδνρή, ε Γεξκαληθή εθδνρή θαη ε εθδνρή ηνπ ηθάγν (Hebert & 

Link, 1989). Σν ζχλνιν ησλ ελ ιφγσ ζεσξηψλ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηελ αξρηθή εθδνρή ηνπ 

Γάιινπ νηθνλνκνιφγνπ Cantillon, κε ηε δηαθνξά φηη έθαζηε εμ απηψλ επηθεληξψλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο κειέηεο ηεο ζε δηαθνξεηηθφ ζηνηρείν ηνπ επηρεηξεκαηία (Cantillon, 2010). 

 ε απηφ ην ζεκείν θαη πξνηνχ παξαηεζνχλ νη ηξεηο (3) βαζηθέο εθδνρέο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζα ήηαλ ζθφπηκν λα παξαηεζεί ε αξρηθή εθδνρή ηνπ Cantillon, ε νπνία 

δηαηππψζεθε ην 1955. χκθσλα κε ην Γάιιν νηθνλνκνιφγν, πθίζηαληαη ηξεηο (3) κεγάιεο 

θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ: 

1) Οη επηρεηξεκαηίεο. 

2) Οη γαηνθηήκνλεο. 

3) Οη εξγαδφκελνη.  
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 Ο ελ ιφγσ νηθνλνκνιφγνο δηαρψξηζε ζπλαθψο κε ηελ εμέιημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην άηνκν ην νπνίν αλαιακβάλεη ην ζπλνιηθφ θίλδπλν ηεο επηρείξεζεο 

απφ ην άηνκν ην νπνίν πξνζθέξεη ην αξρηθφ θεθάιαην απηήο. Δπεμεγεκαηηθά, ν Cantillon, 

δεκηνχξγεζε έλα δηαρσξηζκφ κεηαμχ επελδπηή θαη επηρεηξεκαηία (Cantillon, 2010). 

 Δλ ζπλερεία, αλαιχνληαη νη ηξεηο (3) βαζηθέο εθδνρέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

(Hebert & Link, 1989). Δηδηθφηεξα:  

 

2.4.1 Απζηξηαθή εθδνρή 

 

 Ζ Απζηξηαθή εθδνρή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε κία εθ ησλ ηξηψλ (3) βαζηθψλ 

εθδνρψλ πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Κχξηνη εθθξαζηέο 

απηήο ηεο ζρνιήο είλαη νη: Menger, von Mises θαη Kirzner. Μέζσ απηψλ, ε ελ ιφγσ εθδνρή 

ηπγράλεη ηδηαίηεξεο απήρεζεο ζηνπο θχθινπο ησλ νηθνλνκνιφγσλ θαη φρη κφλν.  

 Βαζηθφ γλψξηζκα ηεο εθδνρήο απηήο είλαη ε εζηίαζε ζηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ ηνλ θαζηζηνχλ ηθαλφ λα αλαγλσξίζεη θαη λα αδξάμεη ηελ θάζε 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ν επηρεηξεκαηίαο δχλαηαη λα νδεγεζεί ζηελ 

θεξδνθνξία ζπλδπάδνληαο κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο, κε 

απψηεξν ζθνπφ λα ηθαλνπνηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θιάδν ή λα θάλεη 

απφζβεζε ηεο ρακέλεο αγνξάο ζε πξνεγνχκελε ρξνληθή πεξίνδν (Cantillon, 2010). 

 

2.4.2 Γεξκαληθή εθδνρή 

 

 Ζ Γεξκαληθή εθδνρή ηεο έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπληζηά κία αθφκε 

ζρεηηθή εθδνρή. Κχξηνη εθθξαζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο είλαη νη γεξκαλνί 

νηθνλνκνιφγνη: Baumol, von Thunen θαη Schumpeter.  

 χκθσλα κε ηελ ελ ιφγσ εθδνρή, ν επηρεηξεκαηίαο είλαη ν θχξηνο εθθξαζηήο ηεο 

αζηάζεηαο θαη ηεο δεκηνπξγηθήο θαηαζηξνθήο. Αλαιπηηθφηεξα, ε εθδνρή απηή 

επηθεληξψλεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ επηρεηξεκαηία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αζηάζεηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηελ έλλνηα ηεο δεκηνπξγηθήο 

θαηαζηξνθήο, ηεο θαηαζηξνθήο δειαδή, πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ αλαγέλλεζε ηεο 
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επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Cantillon, 2010). 

 

2.4.3 Δθδνρή ηνπ ηθάγν  

 

 Ζ εθδνρή ηνπ ηθάγν ή άιισο Νενθιαζηθή εθδνρή απνηειεί ηελ πην επράξηζηε 

αληηκεηψπηζε πξνο ηνλ επηρεηξεκαηία. Οη θχξηνη εθθξαζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζρνιήο είλαη 

νη: Marshall, Knight θαη Schultz νη νπνίνη είλαη ηδηαίηεξα γλσζηνί νηθνλνκνιφγνη ζε 

παγθφζκην επίπεδν.  

 Ζ ελ ιφγσ εθδνρή επηθεληξψλεηαη ζε εθείλα ηα ζηνηρεία ηνπ επηρεηξεκαηία ηα νπνία 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα πξνμελήζνπλ πξνυπνζέζεηο ηζνξξνπίαο ζηελ αγνξά κέζσ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ επηινγψλ, ήηνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Cantillon, 2010). 

 

2.5 Πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

  

 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη πνιπάξηζκνη. 

Πξφθεηηαη γηα παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηε θχζε θαη ηελ ππφζηαζή ηεο. Ο Gartner 

(1985) ζηελ πξψηε απφπεηξα εξκελείαο ηνπ ελ ιφγσ ζέκαηνο, πξνζπάζεζε λα κειεηήζεη 

ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ θαηά ηελ γλψκε ηνπ αιιειεπηδξνχλ ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη παξάγνληεο απηνί ζχκθσλα κε ηνλ Gartner (1985) είλαη νη 

αθφινπζνη: 

1) Ο επηρεηξεκαηίαο. 

2) Σν πεξηβάιινλ.  

3) Ο νξγαληζκφο. 

4) Ζ δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη θαηά ηελ εγθαζίδξπζε ηεο επηρείξεζεο. 

 O επηρεηξεκαηίαο ζεσξείηαη σο ην έλαπζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο θαη ε 

επηρείξεζε, σο θπζηθή παξνπζία, ην κέζν κε ην νπνίν κπνξεί λα επηηεπρζεί ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα σο έλλνηα (Bygrave & Hofer, 1991). Μία αθφκα πξνζέγγηζε,  

δηαθνξεηηθήο θχζεσο θαη νπηηθήο, παξαζέηνπλ νη Κνξξέο & Υηφλεο (2003), νη νπνίνη 

εμεηάδνπλ ηνλ επηρεηξεκαηία απφ ςπρνινγηθή άπνςε, δίδνληαο έκθαζε ζηελ θιίζε θαη ηελ 

ηθαλφηεηα πνπ έρεη λα αδξάμεη ηελ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή επθαηξία θαη λα ηε 
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κεηνπζηψζεη κέζσ πξαθηηθψλ ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 εκαληηθνχο, επίζεο, παξάγνληεο πξεζβεχνπλ ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν εμειίζζεηαη 

ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαζψο θαη ε δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο ηεο επηρείξεζεο. Ωο 

πεξηβάιινλ νξίδεηαη ην ζεζκηθφ, ην νηθνλνκηθφ θαη ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν 

ππάγεηαη θαη ζχκθσλα κε απηφ θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία εγθαζίδξπζεο θαη εδξαηνπνίεζεο 

ηεο επηρείξεζεο (Storey et al., 2011). Δπηπξφζζεηα, ν Butler (2000) αλαγλσξίδεη σο θχξηνπο 

παξάγνληεο, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη επηθέξνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή επηηπρία, ηνπο νηθνλνκηθνχο, ηνπο ςπρνινγηθνχο, ηνπο θνηλσληνινγηθνχο, 

ηνπο πεξηβαιινληηθνχο, ηνπο δεκνγξαθηθνχο θαη ηνπο παξάγνληεο θνπιηνχξαο ή 

πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο  

 Οη αλσηέξσ παξάγνληεο, αιιειεπηδξψληαο κεηαμχ ηνπο ζε πξψην θαη δεχηεξν 

βαζκφ, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεξεάζνπλ ζε επζεία ζρέζε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη λα 

ηε κεηαβάιινπλ πξνο ηελ αληίζηνηρε θαηεχζπλζε.  

 

2.6 Δίδε επηρεηξεκαηηθόηεηαο  

 

 Σα είδε ηα νπνία ραξαθηεξίδνπλ θαη δηαθξίλνπλ ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

είλαη πνηθίια. Σα δηάθνξα είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηαθξίλνληαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα πνπ έρνπλ σο επίθεληξν ηε ζπκπεξηθνξά θαη ην ξφιν ηνπ 

επηρεηξεκαηία. Οη ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξνπνηήζεηο ησλ εηδψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

παξαηίζεληαη θαη αλαιχνληαη αθνινχζσο.  

 

2.6.1 Μηθηή & ακηγήο επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Μία βαζηθή δηάθξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε βάζε ην ξφιν ηνλ νπνίν 

δηαδξακαηίδεη ν επηρεηξεκαηίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο είλαη ν δηαρσξηζκφο απηήο 

ζε ακηγή θαη κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 χκθσλα κε ηνπο Καξαγηάλλε θ’ ζπλ (2002), ε ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ιακβάλεη 

ρψξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο δίλεη σο εθφδηα ζηελ επηρείξεζή ηνπ κφλν ηελ 

πξνζσπηθή ηνπ εξγαζία. Δηδηθφηεξα, φηαλ ν επηρεηξεκαηίαο δελ δηαζέηεη παξαγσγηθά κέζα 
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θαη δηαζέζηκα θεθάιαηα. Σν ελ ιφγσ είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σζηφζν, ραξαθηεξίδεηαη 

απφ πςειφ επίπεδν απνηειεζκάησλ σο ζπλέπεηα ηεο πξνζσπηθήο δξάζεο ηνπ επηρεηξεκαηία. 

Ζ ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα, δειαδή, επηθεληξψλεηαη ζηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

επηρεηξεκαηία ηα νπνία έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο (Καξαγηάλλεο θ’ ζπλ, 2002). 

 Δλ ζπλερεία, ε κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα λαη κελ έρεη πξνζαλαηνιηζκφ ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, αιιά νη ξφινη νη νπνίνη αλαιακβάλνληαη απφ απηφλ, ζα 

κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ην ίδην απνηειεζκαηηθά θαη απφ άιια άηνκα ηεο 

επηρείξεζεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθφηεηαο 

ηνπ επηρεηξεκαηία δελ απνηεινχλ αλαληηθαηάζηαην θνκκάηη ηεο επηρείξεζεο (Καξαγηάλλεο 

θ’ ζπλ, 2002). 

 Ζ κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζε δχν (2) επηκέξνπο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο (Καξαγηάλλεο θ’ ζπλ, 2002): 

1) Σελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ.  

2) Σελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ θεθαιαηνχρσλ. 

 Ζ ππνθαηεγνξία ηεο κηθηήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ πεξηθιείεη 

δξάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κε πνιχ κεγάιε επηηπρία 

απφ άηνκα ηα νπνία εξγάδνληαη κέζα ζε κία επηρείξεζε. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαιακβάλνπλ θπξίσο (αληί ηνπ επηρεηξεκαηία) δηεπζπληηθά ζηειέρε θαη ππεχζπλνη 

ζπγθεθξηκέλσλ ηνκέσλ ηεο επηρείξεζεο θαη απηφ δηφηη ν επηρεηξεκαηίαο δελ κπνξεί λα 

δηαζέηεη, ζπλήζσο, φιεο ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ πιένλ νη ζχγρξνλεο 

επηρεηξήζεηο.  

 Δπηπιένλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν επηρεηξεκαηίαο ζπλερίδεη λα θαηαιακβάλεη κία 

ζέζε εξγαζίαο ηππηθήο δηεθπεξαίσζεο θαζεθφλησλ απνκαθξχλεηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν 

απφ ηε θχζε ηνπ επηρεηξείλ πνπ δελ είλαη άιιε απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ. ε απηφ ην ζεκείν ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηελ παιαηφηεξε επνρή, νη 

επηρεηξεκαηίεο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα αλαιακβάλνπλ αξθεηέο ηππηθέο ζέζεηο εξγαζίαο ιφγσ 

ειιείςεσλ θεθαιαίσλ θαη δηαζέζηκνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, ζπλζήθε ε νπνία πιένλ έρεη 

κεηαζρεκαηηζηεί δηφηη ζηελ αγνξά εξγαζίαο πθίζηαληαη θαηαιιήισο θαηαξηηζκέλα άηνκα 

γηα ηελ αλάιεςε απηήο ηεο επζχλεο. 

 Ζ κηθηή επηρεηξεκαηηθφηεηα ησλ θεθαιαηνχρσλ αθνξά θπξίσο ζηα άηνκα πνπ 
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δηαζέηνπλ θεθάιαην θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ησλ επηρεηξήζεσλ. Με ηελ έλλνηα 

θεθάιαην ινγίδνληαη ν εμνπιηζκφο, νη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα ρξεκαηηθά πνζά πνπ είλαη 

απαξαίηεηα γηα θάζε επηρείξεζε. Γηα λα πινπνηεζεί κία λέα επηρεηξεκαηηθή επθαηξία ηελ 

νπνία εληφπηζε ν επηρεηξεκαηίαο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ε χπαξμε ηνπ δηαζέζηκνπ 

θεθαιαίνπ ή ε πξννπηηθή εμεχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ πφξσλ γηα ηελ πινπνίεζή ηεο. 

Αλαιπηηθφηεξα, πξνρσξά πξνο ηε δηνρέηεπζε ησλ δηαζέζηκσλ ρξεκάησλ ηνπ ζηε λέα 

επηρεηξεκαηηθή επθαηξία πνπ παξνπζηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ θεξδνθνξία. Ο ξφινο πνπ 

δηαδξακαηίδεη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ δηαζέζηκνπ θεθαιαίνπ είλαη ν ξφινο 

ηνπ επελδπηή. Θα πξέπεη λα ηνληζζεί, φηη ην ζπγθεθξηκέλν είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο βαίλεη 

κεηνχκελν θαζψο ηείλεη πξνο εμαθάληζε (Καξαγηάλλεο θ’ ζπλ, 2002). 

 Σέινο, ν ξφινο ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία ιακβάλεη ρψξα κφλν κε ηε κνξθή ηεο 

κηθηήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δηφηη ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, δελ πθίζηαηαη ζέζε 

εξγαζίαο ε νπνία ζα κπνξεί λα θέξεη ηα ζσζηά απνηειέζκαηα κφλν κέζσ ηνπ επηρεηξεκαηία 

(Καξαγηάλλεο θ’ ζπλ, 2002). 

 

2.6.2 Κνηλωληθή & παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο δηαρσξηζκφο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο φπσο θαη ν αλσηέξσ, 

είλαη εθείλνο ζε θνηλσληθή θαη παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα (Clamp & Alhamis, 2010). 

Ο ελ ιφγσ δηαρσξηζκφο έρεη επίζεο σο θεληξηθφ ηνπ άμνλα ηνλ επηρεηξεκαηία κε ηελ επξεία 

έλλνηα.  

 Ωο παξαδνζηαθφο επηρεηξεκαηίαο νξίδεηαη ην άηνκν ην νπνίν πξνβαίλεη ζηελ 

αλάιεςε ησλ ελδερφκελσλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ ψζηε λα ηθαλνπνηήζεη ην πξνζσπηθφ 

ηνπ νηθνλνκηθφ φθεινο, ελψ ν θνηλσληθφο επηρεηξεκαηίαο, έρεη σο ηειηθφ ηνπ ζηφρν, κέζα 

απφ ηελ αλάιεςε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ, κία θνηλσληθή απνζηνιή – φξακα. 

πγθεθξηκέλα, κία επηρείξεζε ε νπνία αθνινπζεί ηελ παξαδνζηαθή επηρεηξεκαηηθφηεηα 

ζηνρεχεη απνθιεηζηηθά ζην νηθνλνκηθφ θέξδνο, ελψ κία επηρείξεζε ε νπνία αθνινπζεί ηελ 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηνρεχεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε κίαο απνζηνιήο (Martin & 

Osberg, 2007). 

 Μία αθφκε πξνζέγγηζε ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία είλαη απηή ηνπ Santos (2009), 

ν νπνίνο νξίδεη ην άηνκν απηφ σο: "ην πξόζσπν ην νπνίν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπλδπάζεη κε 
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ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηα δηαζέζηκα θεθάιαηά ηνπ θαη ην όξακα ηεο επηρείξεζεο κε ηέηνηνλ 

ηξόπν ώζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί ε επίιπζε δηαθόξσλ πξνβιεκάησλ".  

 χκθσλα κε ηα φζα παξνπζηάδεη ν Dees (2001), ν ξφινο ησλ θνηλσληθψλ 

επηρεηξεκαηηψλ είλαη λα επηθέξνπλ κεγάιε αιιαγή ζηνλ θνηλσληθφ ηνκέα. χκθσλα κε ηνλ 

ίδην, ε αιιαγή απηή δχλαηαη λα πινπνηεζεί κε ηνπο θάησζη ηξφπνπο: 

 Λεηηνπξγψληαο κέζα απφ πςειά επίπεδα ξίζθνπ, ρσξίο λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

δηαζέζηκνη πφξνη ηεο επηρείξεζεο. 

 Γηαηεξψληαο ηελ θνηλσληθή αμία ηεο επηρείξεζεο. 

 Αλαδεηψληαο δηαξθψο θαηλνχξηεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαη εθαξκφδνληάο ηηο 

κε ζθνπφ ηελ εθπιήξσζε ηελ θνηλσληθήο απνζηνιήο ηεο επηρείξεζεο. 

 Μέζα απφ θαηλνηφκεο δηαδηθαζίεο. 

 Κάλνληαο πάληα ζσζηφ θαη νξζνινγηθφ απνινγηζκφ γηα ηηο παξειζνληηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ζπλέπεηεο. 

 ε απηφ ην ζεκείν, θξίλεηαη ζθφπηκν λα αλαθεξζεί φηη ην επξχ θνηλφ ζπρλά ζπγρέεη 

εζθαικέλα ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηελ έλλνηα ηεο θνηλσληθήο 

επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ. Λεπηνκεξέζηεξα, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά έλα απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ελ αληηζέζεη κε ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε 

ε νπνία απνηειεί κία δξάζε πξνεξρφκελε απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 

 

2.6.3 Σερλνινγηθή, γεωγξαθηθή & θνηλωληνινγηθή επηρεηξεκαηηθόηεηα   

 

 Μία επηπξφζζεηε δηάθξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί ν δηαρσξηζκφο απηήο 

ζε ηερλνινγηθή, γεσγξαθηθή θαη θνηλσληνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηάθξηζε πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ηερλνινγία σο θνηλφ παξαλνκαζηή θαη 

θξηηήξην.  

 Δηδηθφηεξα, ε γεσγξαθηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε κεηαθνξά ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο κίαο ζεηξάο θαηλνηφκσλ πξντφλησλ απφ ην αξρηθφ κέξνο 

εγθαηάζηαζεο ζε δηαθνξεηηθφ, ρακειφηεξνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θφζηνπο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 

 Ζ ηερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ζηηο επηρεηξήζεηο εθείλεο νη νπνίεο 

εκπινπηίδνπλ ηελ ήδε πθηζηάκελε αγνξά κε πξντφληα θαη ππεξεζίεο ηα νπνία δηέπνληαη απφ 
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απμεκέλν επίπεδν ηερλνινγίαο θαη αλάπηπμεο. 

 Δλ ηέιεη, ε θνηλσληνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ζε επηρεηξήζεηο θαη 

επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη εληάζζνπλ εθ λένπ παιαηφηεξα πξντφληα θαη ππεξεζίεο ζηελ 

αγνξά, πξνζδίδνληαο ηνπο φκσο θάπνην θαηλνχξην ραξαθηεξηζηηθφ θαη πξνσζψληαο ηα εθ 

λένπ ζην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 

 

2.7 Μνξθέο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

 Πνιιέο είλαη νη κνξθέο κε ηηο νπνίεο εκθαλίδεηαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Οη πην γλσζηέο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη νπνίεο θαη αλαιχνληαη 

εθηελψο ζην παξφλ ππνθεθάιαην είλαη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε πξάζηλε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε δεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

Δθηελέζηεξα: 

 

2.7.1 Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 χκθσλα κε ηνλ Petrin (1997), ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζεσξείηαη σο ν κείδσλ 

νηθνλνκηθφο παξάγνληαο πξνο επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ελφο ζπλφινπ 

(νξγαληζκφο ή επηρείξεζε). ε δηεζλέο επίπεδν ε κνξθή ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

αληηκεησπίδεηαη σο έλα λέν θαηλφκελν ζην νπνίν επέξρνληαη ηαρέσο εμειηθηηθέο ηάζεηο 

(ηξαηεγάθε, 2005). 

 Λφγσ ηεο θχζεο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ, ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα έξρεηαη ζε 

άκεζε ζρέζε εμάξηεζεο κε ηηο νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο, ζπλζήθε ε νπνία δελ ηζρχεη ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θχινπ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο εκθαλίδεηαη ζε επξχ ειηθηαθφ θάζκα, κε 

επηθέληξσζε απηνχ, θπξίσο, κεηαμχ 30 θαη 45 εηψλ (Θενδσξίδε, 2007).  

 Σα αξηζκεηηθά δεδνκέλα ηεο Θενδσξίδε (2007) έξρνληαη λα εληζρχζνπλ ηα 

επξήκαηα ηεο έξεπλαο ε νπνία δηεμήρζε απφ ην UNECE (2004) θαη αλαθέξεη φηη ε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηηο γπλαίθεο παξαηεξείηαη κεηαμχ 35-45 εηψλ, πνιχ 

αξγφηεξα, δειαδή, ζε ζρέζε κε ην αλδξηθφ θχιν. Δηδηθφηεξα, νη γπλαίθεο – επηρεηξεκαηίεο 
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νη νπνίεο δνθηκάδνπλ κία επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, παξαηεξείηαη φηη είλαη άηνκα κε 

πξνεγνχκελε εξγαζηαθή εκπεηξία ζην αληηθείκελν ελαζρφιεζεο ηνπο θαη ην κνξθσηηθφ 

ηνπο επίπεδν είλαη αλψηαηεο εθπαίδεπζεο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ (Θενδσξίδε, 

2007). 

 Σα θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ ηηο γπλαίθεο πξνο ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο είλαη θπξίσο νηθνλνκηθά ζε ζπγθεξαζκφ κε ην θαηλφκελν ηεο αλεξγίαο πνπ 

καζηίδεη ηελ ελ ιφγσ νκάδα. Οη επηρεηξεκαηίεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο αζρνινχληαη ηδίσο κε θιάδνπο φπσο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ θαη 

θπζηθά ην ιηαληθφ εκπφξην. Πξέπεη λα ζεκεησζεί ζε απηφ ην ζεκείν, φηη θαηά ηελ πάξνδν 

ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, παξαηεξείηαη ζεκαληηθή εηζρψξεζε ησλ γπλαηθψλ ζε θιάδνπο φπσο 

είλαη ε θηεκαηαγνξά θαη ε δηαθήκηζε, φπνπ επί πνιιά ρξφληα πξσηνζηαηνχζε ν αλδξηθφο 

πιεζπζκφο (Brush, 1992). 

 Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ γπλαηθείσλ επηρεηξήζεσλ, εληνπίδεηαη ε ηάζε 

απηνρξεκαηνδφηεζεο απηψλ, ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ησλ λεντδξπζεηζψλ 

επηρεηξήζεσλ. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν παξνπζηάδεηαη ιφγσ ηεο αληίζηαζεο ησλ γπλαηθψλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αλάκεημε ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηδξχκαηνο ζην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηεο 

επηρείξεζεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ ξίζθνπ (Weiler & Bernuasek, 2001). Γηα ηελ αθξίβεηα, νη 

γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο, ππφ ην θφβν ελδερφκελεο πηψρεπζεο, εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε, ε 

επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηνπο πφξνπο ηεο θαη ηα θεθάιαηα, λα είλαη αλεμάξηεηε έηζη ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα απεκπιαθνχλ άκεζα (Bock, 2004). 

 Λφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ζηε ρψξα καο ηα ηειεπηαία έηε, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θνξείο θαη ππεξεζίεο νη νπνίνη 

ππνβνεζνχλ ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη θνξείο απηνί παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 The Promoting Women’s Enterprise Support Services: Πξφθεηηαη γηα δίθηπν, ην 

νπνίν απαξηίδεηαη απφ εζεινληέο πνπ πξνάγνπλ ηε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 The European Network to Promote Women’s Entrepreneurship (WES): Πξφθεηηαη 

γηα ην γλσζηφ ζε φινπο Δπξσπατθφ Γίθηπν Δλίζρπζεο ηεο Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην πιαίζην ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη εθδειψζεηο 

γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είηε κε ηε κνξθή παξεκβαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

είηε ελεξγεηψλ πξνψζεζεο.  

 Ο χλδεζκνο Γπλαηθψλ – Δπηρεηξεκαηηψλ ηεο Μεζνγείνπ: Ζ ελ ιφγσ νξγάλσζε 
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απαξηίδεηαη απφ εθπξνζψπνπο ηνπ θιάδνπ πνπ πξνέξρνληαη απφ φιεο ηηο ρψξεο ηηο 

Μεζνγείνπ. θνπφο ηνπ πλδέζκνπ είλαη ε πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ.  

 Ο χλδεζκνο Δπηρεηξεκαηηψλ Γπλαηθψλ Διιάδνο: Απνηειεί έλα ζχιινγν κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα κε εζεινληηθή δξάζε. 

 Σν Δζληθφ Δπηκειεηεξηαθφ Γίθηπν Διιελίδσλ Γπλαηθψλ Δπηρεηξεκαηηψλ: Βαζηθνί 

ζθνπνί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νξγάλνπ είλαη ε εμέιημε θαη αλάπηπμε ηεο γπλαηθείαο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Σν Κέληξν Έξεπλαο γηα Θέκαηα Ηζφηεηαο θαη Πξνψζεζεο ηεο Γπλαηθείαο 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο: Πξφθεηηαη ίζσο γηα ηνλ πιένλ γλσζηφ θνξέα ζε ζρέζε κε ην 

ππφ κειέηε ζέκα ζηελ Διιάδα. Πξσηαξρηθή ηνπ επηδίσμε είλαη ε θνηλσληθή 

πξνζθνξά κέζα απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο πνπ πινπνηεί. 

 

2.7.2 Πξάζηλε επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά κία κνξθή θαηλνηφκαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πνπ αλαπηχρζεθε ζε παγθφζκην επίπεδν ηα ηειεπηαία ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ησλ 

εζλψλ. χκθσλα κε ηνλ Schaper (2010), νη επηρεηξήζεηο θαη νη αληηπξφζσπνη απηψλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπο, αλαδεηνχλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο νη νπνίεο 

πεξηέρνπλ θαηλνηφκα ζηνηρεία έηζη ψζηε λα παξνπζηάζνπλ λέα απνηειέζκαηα ζηελ 

νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Μία επηρείξεζε δχλαηαη λα ραξαθηεξηζηεί σο πξάζηλε, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

επηρείξεζε απηή ελζσκαηψλεη δηαδηθαζίεο θαη κνξθέο παξαγσγήο πξντφλησλ, νη νπνίεο 

αληαλαθινχλ ζεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πεξηβάιινλ ή κεηψλνπλ ηηο αξλεηηθέο επηπηψζεηο πνπ 

ην επηβαξχλνπλ. πκπεξαζκαηηθά, κε ηνλ φξν πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα λνείηαη εθείλε ε 

κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε νπνία πξνζαλαηνιίδεηαη πξνο ηε δεκηνπξγία κίαο βηψζηκεο, 

σο πξνο ην πεξηβάιινλ, θνηλσλίαο κέζα απφ θαλάιηα δηαδηθαζηψλ, θηιηθά πξνζθείκελα πξνο 

ην πεξηβάιινλ (Schaper, 2010).  

 πγθεθξηκέλα, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα επηθεληξψλεηαη ζηε δηαηήξεζε ή ηελ 

αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη θπζηθά ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ νινθιεξσκέλε 

αμηνιφγεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πεξηθιείεη ηηο δσέο ησλ κειψλ κηαο θνηλσλίαο. 
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Καηά ηελ Gerrenova (2015), ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ απφ ηελ ελ 

ιφγσ κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα θάησζη: 

 Ζ εμηζνξξφπεζε ησλ βαζηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη νηθνινγηθψλ ζηφρσλ κίαο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο (επηρείξεζε/νξγαληζκφο). 

 Ζ θαηλνηνκία επηρεηξεζηαθψλ κνληέισλ πνπ θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπο έρνπλ 

κεγάιεο πηζαλφηεηεο λα νδεγήζνπλ ζε έλα βηψζηκν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

 Ζ πξνζθνξά ησλ θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ ή πξντφλησλ, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

νδεγήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αιιαγή ηεο ππάξρνπζαο θαηαλαισηηθήο 

ζπκπεξηθνξάο κε απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε ηεο επίδξαζεο απηψλ ζην πεξηβάιινλ.  

 Ζ δήηεζε ζηελ αγνξά ε νπνία αληηθαηνπηξίδεη ηε λέα νηθνινγηθή ζηάζε δσήο ησλ 

αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο. 

 Ζ εηζρψξεζε θαηλνηφκσλ νηθνινγηθψλ κνληέισλ ηα νπνία ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ παξαγσγή. 

 χκθσλα κε ηνλ Εήζε (2003), ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα παξνπζηάδεηαη ζε 

πεξηζζφηεξν έληνλα πνζνζηά ζε ζπλεηαηξηζκνχο, θαηαλαισηηθέο νξγαλψζεηο θαη κνλάδεο 

δεκφζηαο απηνδηνίθεζεο. Παξάιιεια, παξαηεξνχληαη ηδηαίηεξα κεγάιεο πνζνζηψζεηο 

ρξήζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνξθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε λέεο επηρεηξήζεηο απαξηηδφκελεο 

απφ άηνκα λεαξψλ ειηθηψλ, κέζσ ησλ θαηλνηφκσλ ηδεψλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνπλ. 

 Σν εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αξθεηά 

κεγάιν, θαζψο θαιχπηεη απφ δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα έσο ηελ παξνρή 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο (Εήζεο, 2003). 

 Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα δηαρσξίδεηαη ζε επηκέξνπο κνξθέο ζχκθσλα κε δχν 

(2) θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (Walley & Taylor, 2002): 

1) Ο βαζκφο έληαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε εθάζηνηε επηρείξεζε πεξηθιείεη 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ηα ελζσκαηψλεη ζηηο δξάζεηο ηεο. 

2) Οη δπλάκεηο εθείλεο νη νπνίεο νδεγνχλ έλαλ επηρεηξεκαηία πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

δξάζεο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, νη κνξθέο ηεο πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δηαρσξίδνληαη ζε (Walley & Taylor, 2002): 

 Δπθαηξηαθή (Innovated opportunist): Ζ ππνθαηεγνξία απηή αλαθέξεηαη ζε 

απνηειέζκαηα επθαηξηψλ πξνεξρφκελα απφ ηελ ίδηα ηελ αγνξά πνπ ζηνρεχεη θπξίσο 
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ζε νηθνλνκηθά νθέιε. 

 ξακα (Visionary champion): Κχξην αληηθείκελν απνηεινχλ νη πεξηβαιινληηθέο 

δξάζεηο ηεο επηρείξεζεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ειιείςεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. ηελ ελ ιφγσ ππνθαηεγνξία επηθξαηεί ην φξακα πνπ έρεη ε 

επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο. 

 Ζζηθή (Ethical Maverick): Ζ ελ ιφγσ κνξθή πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αθνξά 

σο επί ην πιείζηνλ ζηνλ πεξηβαιινληηθφ πξνζαλαηνιηζκφ ν νπνίνο είλαη απνηέιεζκα 

ησλ πξνζσπηθψλ επηινγψλ θαη αμηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ επηρεηξεκαηία.  

 Καηά πεξίπησζε (Ad hoc enviropreneur): Ζ ζπγθεθξηκέλε ππνθαηεγνξία αθνξά 

θπξίσο ζηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ ηελ επηρείξεζε ζηελ πηνζέηεζε 

πεξηβαιινληηθψλ δξάζεσλ. Σν νηθνλνκηθφ ππφβαζξν αλαγνξεχεηαη ζε θχξην κέιεκα 

θαη αθνινχζσο ην πεξηβάιινλ.  

 

2.7.3 Κνηλωληθή επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Ωο θνηλσληθή νηθνλνκία κπνξεί λα νξηζηεί ν ρψξνο ηεο νηθνλνκίαο πνπ βξίζθεηαη 

κεηαμχ ηνπ ηδησηηθνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζηνλ νπνίν δηεμάγνληαη νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθνχο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο. Ζ θνηλσληθή νηθνλνκία αλαθέξεηαη 

ζε νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξήζεσλ, θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, ησλ νπνίσλ ε 

εζηθή, ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο θαη νη ζηφρνη ζπλνςίδνληαη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε κε ζηφρν λα 

εμππεξεηεζνχλ ηα κέιε ηνπο ή ην ζπιινγηθφ φθεινο, ηε δηαρεηξηζηηθή απηνλνκία, ηηο 

δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δίλνληαο πξνηεξαηφηεηα 

ζηηο αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ απαζρφιεζε (αξξή & Σξηρνπνχινπ, 2012). 

 Οη νξγαληζκνί επνκέλσο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο δεκηνπξγνχλ ζέζεηο 

απαζρφιεζεο, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο, φπσο είλαη ε εξγαζηαθή 

ελζσκάησζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλεο απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο, 

ελψ ζε νξηζκέλεο άιιεο πεξηπηψζεηο πξνζθέξνπλ θνηλσθειείο ππεξεζίεο. Ζ θνηλσληθή 

νηθνλνκία δχλαηαη λα ζπλδέεηαη κε ηα αθφινπζα πεδία: θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηνπηθή 

αλάπηπμε, βηψζηκε αλάπηπμε, πξφιεςε θνηλσληθψλ αληζνηήησλ, ελίζρπζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ηζηνχ, ελδπλάκσζε ηνπ θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ, αλάπηπμε δεκνθξαηηθψλ θαη ζπκκεηνρηθψλ 

δνκψλ (Δζληθφ Θεκαηηθφ Γίθηπν Κνηλσληθήο Οηθνλνκίαο, 2005). 
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 Σν 10% πεξίπνπ ησλ επξσπατθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη φηη είλαη θνηλσληθέο 

επηρεηξήζεηο απαζρνιψληαο έληεθα εθαηνκκχξηα εξγαδνκέλνπο, ελψ ην 10% ησλ λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

ζρεηίδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο. Ζ Κνηλσληθή Οηθνλνκία 

αληηπξνζσπεχεη ην 5,9% ηεο ζπλνιηθήο απαζρφιεζεο θαη ην 6,7% ηεο κηζζσηήο 

απαζρφιεζεο, κε ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε ζηνλ ηνκέα απηφ, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ λνκνζρεδίνπ γηα ηελ «Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα» πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2011.  

 Απφ ηελ εκπεηξία ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ζπλάγεηαη φηη ε αλάπηπμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζπκβάιιεη ζε: 

 Tελ ηφλσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο. 

 Tε δεκηνπξγία ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο ησλ αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηελ αγνξά εξγαζίαο. 

 Tελ θάιπςε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, πνπ δελ ήηαλ εχθνιν λα θαιπθζνχλ κε 

θάπνηνλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν (Υξπζάθεο, Εηψκαο, Καξακεηνπνχινπ, & 

Υαηδεαληψλεο, 2002). 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, είλαη γεγνλφο φηη δελ ππήξρε κέρξη 

πξφζθαηα θάπνηα αλαγλψξηζε ηνπ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη επνκέλσο θαη ησλ κνξθψλ πνπ ζπλδένληαλ κε ην «επηρεηξείλ», ηελ 

θνηλή σθέιεηα θαη ην θνηλσληθφ ζπκθέξνλ. Μέρξη θαη ηελ ςήθηζε ηνπ Νφκνπ γηα ηελ 

Κνηλσληθή Οηθνλνκία θαη ηελ Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα [Νφκνο 4019/2011 (ΦΔΚ 

216/Α'/30.09.2011)], πνπ έζεζε νπζηαζηηθά ηηο βάζεηο ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο ζηελ 

Διιάδα, ε κφλε ζεζκνζεηεκέλε κνξθή Κνηλσληθήο Δπηρείξεζεο ζηελ Διιάδα, απνηέιεζαλ 

νη Κνηλσληθνί πλεηαηξηζκνί Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΚνηΠΔ) (Νφκνο 2716/1999, άξζξν 

12), πνπ είραλ σο ζηφρν ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε ςπρηθά πξνβιήκαηα 

(αξξή & Σξηρνπνχινπ, 2012). 

 χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (Global Entrepreneurship Monitor-GEM) ην 2009, αλαιχζεθε ε 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη δηαπηζηψζεθε φηη αθνξά ζε άηνκα ή νξγαληζκνχο, νη 

νπνίνη επηθεληξψλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ θνηλσληθφ ή 

πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα, φπσο είλαη ε αλαθνχθηζε κεηνλεθηνπζψλ νκάδσλ, ε 
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αλαθχθισζε, ε ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ε παξνρή θαη’ νίθνλ ππεξεζηψλ θξνληίδαο 

ζε ειηθησκέλνπο.   

χκθσλα κε ηελ ίδηα έξεπλα, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα 

αθνξνχζε ζην 1,9% ηνπ πιεζπζκνχ, φζν θαηά κέζν φξν είλαη θαη ζηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη 

ζηελ θνηλσληθή νηθνλνκία,  ελψ ε πιεηνςεθία φζσλ αζρνινχληαλ κε ηελ ελ ιφγσ κνξθή 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ήηαλ άλδξεο.  

 Οη ζπλεζέζηεξεο κνξθέο πνπ ιακβάλεη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, είλαη ε 

ηππηθή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε, ε Με Κεξδνζθνπηθή Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, 

ε Τβξηδηθή Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα, ε Κεξδνζθνπηθή Κνηλσληθή 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Απφ ηελ ελ ιφγσ έξεπλα πξνέθπςε επίζεο ην ζπκπέξαζκα φηη ε 

θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θεξδίδεη ζπλερψο έδαθνο θαη ζηελ Διιάδα, φπσο ζπκβαίλεη 

θαη ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, κε ηδηαίηεξε δπλακηθή ζηηο νκάδεο ησλ λέσλ αλζξψπσλ, 

πςεινχ κνξθσηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξεί λα αλαθνπθίζεη ηηο αλάγθεο 

ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, φπνπ ην θξάηνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο 

ελδερνκέλσο ηηο ζεσξεί αζχκθνξεο, φπσο επίζεο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ – 

Η.Ο.Β.Δ., 2010).  

 

2.7.4 Γεκόζηα επηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Ζ δεκφζηα επηρεηξεκαηηθφηεηα πξεζβεχεη κία κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε 

δηθνξνχκελε έλλνηα θαη εξκελεία απφ πνιινχο νηθνλνκνιφγνπο. Καηά ηνπο Terry & 

Gennotte (1993), ν δεκφζηνο ηνκέαο είλαη ν ηνκέαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο ζηνλ νπνίν δελ 

κπνξεί, εθ θχζεσο, λα ππάξμεη ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ ησλ κε ηδησηηθψλ 

θεθαιαίσλ, θαζψο ηα δηαζέζηκα πνζά ηνπ δεκνζίνπ απνηεινχλ πξντφλ θπξίσο θνξνινγηθψλ 

εηζθνξψλ θαη πξννξίδνληαη γηα θνηλνχο ζθνπνχο θαη θάιπςε αλαγθψλ. 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε ηνλ Drucker (1985), o δεκφζηνο ηνκέαο είλαη 

δσηηθήο ζεκαζίαο λα αξρίζεη λα ιεηηνπξγεί κε νξγάλσζε θαη ζχλεζε, φπσο αθξηβψο 

πξάηηνπλ θαη νη επηρεηξήζεηο έηζη ψζηε λα νδεγεζεί ζηαδηαθά ζηελ θεξδνθνξία κέζα απφ 

έλα ελδερφκελν ξίζθν. 
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 Απφ ηηο δχν αλσηέξσ ζέζεηο, δηαπηζηψλεηαη ην πξαγκαηηθφ ράζκα ην νπνίν επηθξαηεί 

κεηαμχ ησλ ζέζεσλ ζπνπδαίσλ νηθνλνκνιφγσλ ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα. Δλ 

γέλεη, ππνζηεξίδεηαη φηη πθίζηαηαη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην δεκφζην ηνκέα, 

σζηφζν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνηνο εξγαδφκελνο δηαρεηξίδεηαη ηνπο δηαζέζηκνο 

πφξνπο ελφο νξγαληζκνχ ή κίαο ππεξεζίαο, πξνο κία θαηεχζπλζε πςειφηεξνπ επηπέδνπ 

παξαγσγηθφηεηαο. Αθφκα φκσο θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε πςειφηεξε παξαγσγηθφηεηα 

πνπ ζα δεκηνπξγεζεί ζα αθνξά ζε ππεξεζίεο ή πξντφληα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα κε άκεζε 

ζπλέπεηα λα ηαπηίδνληαη ε δεκφζηα κε ηελ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ιφγσ ησλ 

πνιπάξηζκσλ θνηλψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ελ ιφγσ κνξθψλ. 

 

2.7.5 Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ωο απνηέιεζκα ζηνηρείωλ πξνζωπηθόηεηαο ηνπ 

επηρεηξεκαηία (personality traits)   

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπρλά ζεσξείηαη σο ην απνηέιεζκα ησλ ζπλνιηθψλ ζηνηρείσλ 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία. Βαζηζκέλε ζε απηφλ αθξηβψο ηνλ 

παξάγνληα, είλαη ε ζεσξία ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα άηνκα 

πξνβαίλνπλ ζε νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα σο απνηέιεζκα ησλ ζπλνιηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο (Brockhaus & Horwitz, 1986). 

 Οη ιφγνη νη νπνίνη νδεγνχλ έλα άηνκν πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα είλαη 

νη αθφινπζνη θαη ζπλήζσο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ: 

 Ζ ελδφκπρε αλάγθε ηνπ αηφκνπ γηα επίηεπμε ησλ ζηφρσλ (Miner, Smith & Bracker, 

1994): Σν άηνκν ην νπνίν ππνθηλείηαη εθ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ιφγνπ πξάηηεη φιεο ηηο 

απαηηνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο πξνο ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ θαη 

ζηακαηά απηφκαηα αθνχ πινπνηεζεί ν ζηφρνο απηφο (Bridge, O’ Neil & Cromie, 

2003). 

 Ζ απηάξθεηα ηνπ αηφκνπ (Korunka, Frank, Lueger & Mugler, 2003): Ο φξνο απηφο 

αλαθέξεηαη ζηηο πξνζδνθψκελεο ηθαλφηεηεο πνπ ζεσξεί φηη έρεη ην άηνκν ζε ζρέζε 

κε απηέο πνπ θαηέρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ απηάξθεηα, ζχκθσλα κε ηελ Bandura 

(1997), κπνξεί λα πξνθχςεη είηε απφ ηηο εκπεηξίεο, είηε απφ ηελ θνηλσληθή πεηζψ, είηε 

απφ έκκεζεο ηθαλφηεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ην ελ ιφγσ άηνκν. 

 Ζ εγξήγνξζε ηνπ αηφκνπ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (Kirzner, 1973): Ζ 
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έλλνηα απηή αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ κπνξεί λα δηαζέηεη έλα άηνκν ψζηε λα 

αλαγλσξίδεη ηελ θαιή επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. 

 Ζ ξνπή ζηνλ θίλδπλν (Gartner, 1985): Αλαθέξεηαη ζηελ ηάζε ηελ νπνία έρεη έλα 

άηνκν πξνο ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή θνπιηνχξα (Schumpeter, 1934): Δίλαη ην επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα 

ηνπ αηφκνπ θαη ε εθπαίδεπζε απηνχ ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Οη αξλεηηθνί ή νη ζεηηθνί εμσηεξηθνί παξάγνληεο (Burkhardt & Schoenfeld, 2003): 

Αθνξνχλ ζηηο ζπλζήθεο νη νπνίεο επηθξαηνχλ θαη επεξεάδνπλ ηελ ςπρνινγία ησλ 

αλζξψπσλ σο πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθή δξάζε. 

 Ζ εζσηεξηθή έδξα ειέγρνπ (Cromie, 2000): Αθνξά ζηνλ ηξφπν κέηξεζεο ηνπ 

ειέγρνπ ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ. 

 Δθ ησλ αλσηέξσ, ζπλάγεηαη φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ είλαη πνιπεπίπεδε, 

γεγνλφο ην νπνίν είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζεη κε θαηαιπηηθφ ηξφπν ηελ επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

 

2.8 Γείθηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  

 

 Οη δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα εξγαιεία ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

ηα νπνία κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηα επίπεδα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ επηθξαηνχλ 

ζε κία θνηλσλία. χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Ίδξπκα Οηθνλνκηθψλ 

θαη Βηνκεραληθψλ Δξεπλψλ (2012), ε Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία έηε, δεδνκέλεο θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ νηθνλνκηθή ηεο θαηάζηαζε. Ζ 

κέηξεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί κία επίπνλε θαη πνιχπινθε δηαδηθαζία.  

 Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο κέηξεζεο απηήο, ζχκθσλα κε ην Global 

Entrepreneurship Monitor (G.E.M), έρεη άκεζε ζρέζε κε ην επίπεδν ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηα 

πξψηκα ζηάδηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ο ελ ιφγσ δείθηεο αθνξά ζε δχν (2) κεγάιεο 

θαηεγνξίεο αηφκσλ: 

1) Σνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο. 

2) Σνπο ππνςήθηνπο επηρεηξεκαηίεο. 

 Με ηνλ φξν λένη επηρεηξεκαηίεο λννχληαη νη επηρεηξεκαηίεο νη νπνίνη έρνπλ ήδε 

μεθηλήζεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα θαη έρνπλ θαηαβάιεη ηνπο κηζζνχο ησλ 
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ππαιιήισλ ηνπο απφ ηξεηο (3) έσο ζαξάληα δχν (42) κήλεο. Αθνινχζσο, κε ηνλ φξν 

ππνςήθηνη επηρεηξεκαηίεο πξνζδηνξίδνληαη ηα άηνκα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

νξηζκέλεο απφ ηηο απαηηνχκελεο ηππηθέο ελέξγεηεο γηα ηε έλαξμε δξαζηεξηνηήησλ θαη 

ηείλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ επηρεηξεκαηία. 

 Σα πςειά πνζνζηά ηνπ ελ ιφγσ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ ζα πξέπεη 

απαξαηηήησο λα ηαπηίδνληαη κε ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία θαη αλάπηπμε ηεο ζρεηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Σα νπζηψδε δεηήκαηα, ήηνη ε θαιή πνηφηεηα ηεο επηρείξεζεο θαη ην είδνο 

απηήο ζπληζηνχλ ηα θίλεηξα ηνπ επηρεηξεκαηία. 

 Ζ νηθνλνκηθή ζρέζε πνπ αλαπηχζζεηαη κεηαμχ ελφο θξάηνπο (κίαο νινθιεξσκέλεο 

νηθνλνκίαο) θαη ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη αξθεηά ζεκαληηθή. 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε αλαπηπζζφκελα θξάηε ηα νπνία δηαζέηνπλ κέηξηα έσο ρακειά θαηά 

θεθαιήλ εηζνδήκαηα, ζην εζσηεξηθφ ηεο νηθνλνκίαο ηνπο δξαζηεξηνπνηνχληαη πνιιέο 

κηθξέο επηρεηξήζεηο, κε απμεκέλν πνζνζηφ ίδξπζεο λέσλ θαη παχζεο εξγαζηψλ θάπνησλ εμ 

απηψλ, κε άκεζε ζπλέπεηα ηα πςειά πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε αξρηθά ζηάδηα 

(Η.Ο.Β.Δ., 2012). Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαζψο θαη ηελ εμέιημε ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νηθνλνκίαο, ζηαδηαθά, ε νηθνλνκία ελφο αλαπηπζζφκελνπ θξάηνπο πεξλά ζηε θάζε ησλ 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ φπνπ εθεί ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνλνκίαο δηαθέξνπλ θαηά 

πνιχ (Η.Ο.Β.Δ., 2012). 

 χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Η.Ο.Β.Δ. (2012), παξαηεξείηαη επίζεο, φηη ρψξεο νη νπνίεο 

παξνπζηάδνπλ φκνηα ή παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο θνηλέο παξαδφζεηο θαη αμίεο, 

εκθαλίδνπλ παξφκνηεο ή κε κηθξέο δηαθνξέο επηδφζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

αλαπηχζζνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν εληαία ζπζηήκαηα-ζπζηάδεο (clusters). Έλα ζεκαληηθφ 

παξάδεηγκα, είλαη ε πεξίπησζε ηεο Δ.Δ., ε νπνία παξνπζηάδεη ρακειφ επίπεδν 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε αξρηθά ζηάδηα ιφγσ ηνπ πςεινχ θαηά θεθαιήλ εηζνδήκαηνο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ηνπο πνιίηεο ηεο. 

 χκθσλα κε έξεπλα ηνπ Η.Ο.Β.Δ. (2012), ζηε ρψξα καο παξαηεξείηαη ζηαδηαθή 

κείσζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε αξρηθά ζηάδηα, πξάγκα ην νπνίν απνηειεί άκεζε 

ζπλέπεηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε Διιάδα ηα ηειεπηαία δέθα (10) έηε ηεο 

νηθνλνκηθήο ηεο πνξείαο. Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ν ζρεηηθφο πίλαθαο 2.2 ηεο εμέιημεο ησλ 

βαζηθψλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο.      
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Πίλαθαο 2.2: Γηαρξνληθή εμέιημε ησλ βαζηθώλ δεηθηώλ επηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Έηε 
Δπίδνμε 

επηρεηξ/ηα 

Νέα 

επηρεηξ/ηα 

Δπηρεηξ/ηα 

αξρηθώλ 

ζηαδίωλ 

Καζηεξωκέλε 

επηρεηξ/ηα 

πλνιηθή 

επηρεηξ/ηα 

Πξόζζεηε 

επηρεηξ/ηα 

2007 4,6% 1,1% 5,7% 13,3% 18,7% 13,7% 

2008 5,3% 4,6% 9,9% 12,6% 22,0% 16,6% 

2009 4,5% 4,7% 8,8% 15,1% 23,6% 17,2% 

2010 2,0% 3,5% 5,3% 14,2% 18,8% 14,4% 

Μ.Ο. 4,4% 3,2% 7,5% 12,7% 19,9% 15,2% 

Πεγή: Η.Ο.Β.Δ. (2012). Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2010-2011. Global Entrepreneurship 

Monitor, Αζήλα. 

 

 Ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη θαη ηα επξήκαηα ηεο ίδηαο έξεπλαο (Η.Ο.Β.Δ., 2012), 

ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ζηε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ αλά ρψξα γηα 

ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, έηνο-νξφζεκν γηα ηελ παγθφζκηα ζχγρξνλε νηθνλνκία ιφγσ ηεο 

εκθάληζεο θαη εμάπισζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

 

Πίλαθαο 2.3: Πνζνζηά ζπκκεηνρήο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο αλά ρώξα ην 2010 

Υώξεο 
Δπίδνμνη 

επηρεηξεκαηίεο 

Νένη 

επηρεηξεκαηίεο 

Δπηρεηξεκαηίε

ο αξρηθώλ 

ζηαδίωλ 

Καζηεξωκέλνη 

επηρεηξεκαηίεο 

πλνιηθή 

επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηόηεηα 

Υώξα Α 11,8% 12,3% 22,8% 12,6% 35,4% 
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Υώξα Β 6,7% 5,2% 11,7% 7,6% 19,3% 

Απζηξαιία 3,9% 4,0% 7,8% 8,5% 16,3% 

Βέιγην 2,3% 1,4% 3,7% 2,7% 6,4% 

Γαλία 1,8% 2,2% 3,8% 5,6% 9,3% 

Φηλιαλδία 2,4% 3,4% 5,7% 9,4% 15,2% 

Γαιιία 3,7% 2,3% 5,8% 2,4% 8,3% 

Γεξκαλία 2,5% 1,8% 4,2% 5,7% 9,9% 

Διιάδα 2,0% 3,5% 5,3% 14,2% 18,8% 

Ιζιαλδία 7,4% 3,3% 10,6% 7,4% 18,0% 

Ιζξαήι 4,4% 2,6% 5,7% 3,1% 8,8% 

Ιηαιία 3,2% 1,0% 2,3% 3,7% 6,1% 

Ιαπωλία 1,3% 1,8% 3,3,% 7,4% 10,7% 

Κνξέα 1,5% 4,8% 6,6% 11,2% 17,8% 

Οιιαλδία 1,8% 3,4% 7,2% 9,0% 16,2% 

Ννξβεγία 4,0% 3,4% 7,7% 6,7% 14,4% 

Πνξηνγαιία 4,4% 2,8% 4,5% 5,4% 10,0% 

ινβελία 1,8% 2,4% 4,7% 4,9% 9,6% 

Ιζπαλία 2,2% 2,1% 4,3% 7,7% 12,0% 

νπεδία 2,3% 2,6% 4,9% 6,4% 11,3% 

Διβεηία 2,0% 3,1% 5,0% 8,7% 13,7% 

Ηλ. Βαζίιεην 3,2% 3,3% 6,4% 6,4% 12,8% 

Η.Π.Α. 4,8% 2,8% 7,6% 7,7% 15,3% 

Μ.Ο. GEM 7,5% 7,0% 13,9% 9,3% 23,0% 

Πεγή: Η.Ο.Β.Δ. (2012). Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2010-2011. Global Entrepreneurship 

Monitor, Αζήλα. 

 

 Ο αλσηέξσ πίλαθαο 2.3 ππνδεηθλχεη φηη ην 18,8% ηνπ ελήιηθνπ πιεζπζκνχ ηεο 

Διιάδαο παξνπζίαζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κέζα ζην νηθνλνκηθφ έηνο 2010. Σν 

γεγνλφο απηφ δχλαηαη λα ζπληζηά άκεζε απφξξνηα ηνπ πθηζηακέλνπ πςεινχ πνζνζηνχ 

αλεξγίαο. 

 Ζ ίδηα πεγή πεξηιακβάλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ παχζε εξγαζηψλ ησλ 
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επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαηά ην ίδην νηθνλνκηθφ έηνο. Παξαηίζεηαη θάησζη ν 

αληίζηνηρνο πίλαθαο 2.4: 

 

Πίλαθαο 2.4: Παύζε εξγαζηώλ επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο ην 2010 

ΥΧΡΔ 

ΠΑΤΗ ΔΡΓΑΙΧΝ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

Υώξα Α 12,5% 

Υώξα Β 4,4% 

Απζηξαιία 2,7% 

Βέιγην 2,0% 

Γαλία 1,7% 

Φηιαλδία 1,8% 

Γαιιία 2,5% 

Γεξκαλία 1,5% 

Διιάδα 3,3% 

Ιζιαλδία 3,4% 

Ιζξαήι 3,8% 

Ιηαιία 1,6% 

Ιαπωλία 1,5% 

Κνξέα 1,6% 

Οιιαλδία 1,4% 

Ννξβεγία 2,6% 

Πνξηνγαιία 2,6% 

ινβελία 1,6% 

Ιζπαλία 1,9% 

νπεδία 2,9% 

Διβεηία 2,4% 

Ηλ. Βαζίιεην 1,8% 



 
41 

  

Η.Π.Α. 3,8% 

Μ.Ο. GEM 3,6% 

Πεγή: Η.Ο.Β.Δ. (2012). Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 2010-2011. Global Entrepreneurship 

Monitor, Αζήλα. 

 

 εκαίλνπζαο αμίαο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα κία νηθνλνκία, είλαη νη δείθηεο 

παχζεο ή αλαζηνιήο επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα έλα θξάηνο. Απφ ηνλ αλσηέξσ 

πίλαθα, αλαθχπηεη ην ζπκπέξαζκα φηη θαηά ην νηθνλνκηθφ έηνο 2010, ε παχζε εξγαζηψλ ζε 

πνιιέο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Διιάδαο άγγημε ην 3,3%, πνζνζηφ ην νπνίν δελ 

είλαη ηδηαίηεξα πςειφ, εηδηθά εάλ ιεθζεί ππφςε ε ηφηε επηθξαηνχζα δεκνζηνλνκηθή 

ζηελφηεηα. 

 Καηαιεθηηθά θαη κνινλφηη ζηε ρψξα καο παξαηεξείηαη πςειφ πνζνζηφ 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξαηεξείηαη παξάιιεια πςειφ πνζνζηφ "ζλεζηκφηεηαο" 

ησλ επηρεηξήζεσλ, κε θπξηφηεξν αίηην, ζχκθσλα κε ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ηελ έιιεηςε 

θεξδψλ θαη ζπλεπαθφινπζα ηε κε βησζηκφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπο.  

 

2.9 πκπεξάζκαηα  

  

 Οη πνηθίινη νξηζκνί πνπ έρνπλ δηαηππσζεί δηαρξνληθά αλαθνξηθά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα έρνπλ σο θνηλφ ηνπο ζεκείν ηελ εζηίαζε ζηελ εθδήισζε 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη ην άηνκν εθείλν ην νπνίν ιακβάλεη ηηο απνθάζεηο, 

αλαιακβάλεη ηνπο θηλδχλνπο θαη νξγαλψλεη ην ζχλνιν ησλ παξαγσγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζεο. 

 Οη ζεκαληηθφηεξεο ζεσξίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί ζε ζρέζε κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε Απζηξηαθή εθδνρή, ε Γεξκαληθή εθδνρή θαη ε εθδνρή 

ηνπ ηθάγν. 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ν 

επηρεηξεκαηίαο, ην πεξηβάιινλ, ν νξγαληζκφο θαη ε δηαδηθαζία ε νπνία αθνινπζείηαη 

ψζηε λα εγθαζηδξπζεί ε επηρείξεζε. 

 Ζ κεηθηή θαη ε ακηγήο επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηνχλ δχν (2) είδε 
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε δηάθξηζε ησλ νπνίσλ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κε βάζε ην ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδεη ν επηρεηξεκαηίαο ζην εζσηεξηθφ ηεο επηρείξεζήο ηνπ. 

 Ζ δηάθξηζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε θνηλσληθή θαη παξαδνζηαθή έρεη σο 

θεληξηθφ άμνλα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία. 

 Ζ ηερλνινγηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ζηελ εηζρψξεζε λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ 

πθηζηάκελε αγνξά. 

 Ζ γεσγξαθηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα επηθέξεη ηελ εδαθηθή κεηαθνξά ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαηλνηφκσλ αγαζψλ. 

 Ζ θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ελέρεη ηελ αλαηξνθνδφηεζε ηεο αγνξάο κε 

πξντφληα θαη ππεξεζίεο παιαηάο θνπήο, ζε κνξθή δηαθνξεηηθή απφ ηελ αξρηθή ηνπο. 

 Οη θξαηνχζεο κνξθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε 

πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε δεκφζηα 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπρλά δηακνξθψλεηαη ζε ζρέζε κε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθάζηνηε επηρεηξεκαηία. 

 Οη δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξεζβεχνπλ ηα εξγαιεία εθείλα κέζσ ησλ νπνίσλ 

απνζαθελίδνληαη ηα επίπεδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο κίαο θνηλσλίαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ζύγρξνλν πεξηβάιινλ  

 

3.1 Δηζαγωγή 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί θιέγνλ δήηεκα άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη φρη κφλν, κίαο ρψξαο. Ζ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαζψο 

θαη ηα ππφινηπα νηθνλνκηθά κεγέζε, ηφζν κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ φζν θαη κε ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί, άιιαμε ζηαδηαθά θαη εμειίρζεθε έσο ηε ζεκεξηλή ηεο 

κνξθή. Κξίζηκνο παξάγνληαο ηεο ελ ιφγσ αιιαγήο θαη εμέιημεο είλαη νκνινγνπκέλσο θαη ε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ καζηίδεη ηα ηειεπηαία ρξφληα, φρη κφλν ηελ Διιάδα αιιά θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο, θπξίσο ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ. ην αλσηέξσ πιαίζην θαη κε γλψκνλα 

ηε δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπζηάζεθαλ νξηζκέλνη Γηεζλείο Οξγαληζκνί ψζηε 

λα πξνάγνπλ θαη λα ππεξαζπηζηνχλ, εθφζνλ ρξεηαζηεί, ηελ επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία.  

 ην παξφλ θεθάιαην ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία εθηελήο αλαθνξά ηεο πνιχπινθεο 

έλλνηαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχγρξνλν πεξηξξένλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Δηδηθφηεξα, ζα αλαιπζεί ε έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ Διιαδηθφ θαη Δπξσπατθφ 

ρψξν. Δπηπξφζζεηα, ζα παξαηεζνχλ νη ζπνπδαηφηεξνη Γηεζλείο Οηθνλνκηθνί Οξγαληζκνί θαη 

νη ζθνπνί απηψλ ζε ζρέζε κε ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηηο δηαδηθαζίεο απηήο. 

 

3.2 Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Διιάδα 

 

 Ζ ζηάζε ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα δελ κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο απφιπηα ζεηηθή, ελψ ε κέρξη πξφηηλνο θξαηνχζα άπνςε ζπζρέηηδε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα απνθιεηζηηθά κε ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. εκαληηθφ κέξνο ηνπ  

πιεζπζκνχ κέρξη πξφζθαηα αληηκεηψπηδε ηνλ επηρεηξεκαηία σο απαηεψλα-ηπρνδηψθηε, ελψ 

ην θέξδνο απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ήηαλ θαηαδηθαζηέν.  

 Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, κηα ζεκαληηθά κεγάιε ηάζε ήηαλ λα ζπλδέεηαη ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα κε ηελ πξφζβαζε ζηελ εμνπζία θαη ηηο πξνλνκηαθέο ζρέζεηο πνπ 

αλέπηπζζαλ νη επηρεηξεκαηίεο κε ην θξάηνο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, δεκηνπξγνχληαλ έλα θιίκα 

ην νπνίν απνζάξξπλε ηνλ πιεζπζκφ θαη ηδηαίηεξα ηνπο λένπο λα αλαπηχμνπλ επηρεηξεκαηηθή 
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δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ηδηαίηεξα ζε ηνκείο αηρκήο. Πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

απηήλ ζπλέβαιε θαη ε ζηξέβισζε πνπ πθίζηαην θαη πθίζηαηαη αθφκα θαη αθνξά ζηηο 

δηαξθείο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ θαη ζεζκηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

φπσο επίζεο θαη ζηε δηαξθή έιιεηςε νπζηαζηηθψλ θηλήηξσλ.  Ωζηφζν, ε ηάζε απηή ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αιιάμεη ζεκαληηθά κε απνηέιεζκα πιένλ λα πθίζηαληαη ίζεο 

επθαηξίεο γηα φινπο θαη ηαπηφρξνλα λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη άλζξσπνη λα κπνξνχλ λα 

αληακείβνληαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο θαη ηα επηηεχγκαηά ηνπο 

(Βαξζαθέιεο, Κνπηζνπιηάλνο & Εήθνπ, 2010). 

 Με ηελ εκθάληζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, έγηλαλ ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο γηα λα 

απινπνηεζνχλ νη δηαδηθαζίεο έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο θαζψο θαη γηα ηελ άξζε ησλ 

ζεκαληηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ είραλ ζπζζσξεπηεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. Σν 2011, ζην 

πιαίζην απηφ, νη δηαδηθαζίεο εγγξαθήο νινθιεξψλνληαλ ζε έλα (1) θαη κφλν βήκα, αληί ησλ 

δεθαπέληε (15) βεκάησλ πνπ απαηηνχληαλ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη ζε κία (1) κφλν εκέξα 

αληί ησλ δεθαελλέα (19) εκεξψλ πνπ απαηηνχληαλ θαη απφ έλα (1) θαη κνλαδηθφ ζεκείν ζε 

ζρέζε κε ηα νθηψ (8) ζεκεία πνπ απαηηνχληαλ ζην παξειζφλ (ΟΔCD, 2011). 

 ην πιαίζην εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ην Παγθφζκην 

Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο (GEM), έγηλε δηάθξηζε κεηαμχ ησλ δχν (2) ηχπσλ 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλάινγα κε ηα θίλεηξα ηα νπνία κπνξνχλ λα θηλεηνπνηήζνπλ ην άηνκν 

σο πξνο ηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ελ ιφγσ ηχπνη παξαηίζεληαη σο 

αθνινχζσο: 

1) Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, πνπ ζρεηίδεηαη κε ην θίλεηξν ηεο αμηνπνίεζεο κίαο 

πξαγκαηηθήο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο.  

2) Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ πξνθχπηεη απφ αλάγθε, φπνπ ην άηνκν σζείηαη ζηελ 

αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο άιισλ επηινγψλ 

εξγαζίαο. 

 Αλαθνξηθά κε ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ε χθεζε πνπ επηθξάηεζε κεηά ην 2008 έρεη 

επηδξάζεη θαηαιπηηθά ζηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Καηά ηα πξψηα 

ρξφληα καδηθήο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ην βαζηθφ θίλεηξν ηεο 

αλάγθεο κεηψλνληαλ ζεκαληηθά, ελψ κεηά ην 2008, ε ηάζε απηή θαίλεηαη λα δηαθφπηεηαη 

απφηνκα. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη ηξεηο (3) ζηνπο δέθα (10) επηρεηξεκαηίεο αλαθέξνπλ φηη 

αζρνιήζεθαλ κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θπξίσο γηα ιφγνπο αλάγθεο. Αμηνζεκείσην δε 
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είλαη φηη ην πνζνζηφ απηφ παξακέλεη ζηαζεξφ ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη φζν θαη αλ βαζαίλεη ε χθεζε, ην πνζνζηφ απηψλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά θαη θηλεηνπνηνχληαη απφ ηελ χπαξμε επηρεηξεκαηηθψλ 

επθαηξηψλ παξακέλεη ζε πςειά πνζνζηά. 

 Ζ αλάπηπμε ηεο κεηαπνιεκηθήο νηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα είρε ζηεξηρζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ ηερλνγλσζία θαη ηηο ηερλνινγίεο νη νπνίεο εηζήρζεζαλ απφ ην εμσηεξηθφ. Γηα ην 

ειιεληθφ παξαγσγηθφ ζχζηεκα, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο πνπ ζπληειέζηεθε κέζσ ησλ 

δηεζλψλ επελδχζεσλ, φπσο επίζεο νη ηερλνινγηθέο ζπκθσλίεο θαη ηα θεθαιαηνπρηθά αγαζά 

απνηεινχζαλ ηηο βαζηθέο πεγέο ησλ ηερλνινγηθψλ εηζξνψλ. Ζ πξψηε πξνζπάζεηα πνπ έιαβε 

ρψξα ζηελ Διιάδα γηα ηελ πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, εθθίλεζε θαηά ηελ 

πξψηε κεηαπνιεκηθή δεθαεηία, θαζψο ηφηε πηνζεηήζεθαλ θαη ηα θαηάιιεια κέηξα, ηα νπνία 

σζηφζν δελ απέδσζαλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 

1950 θαη 1960, είρε ήδε εθθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εθβηνκεράληζεο κέζσ ηεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ. Σελ επνρή απηή ε Διιάδα απνηεινχζε 

θαηαλαισηή ηεο δηεζλνχο παξαγφκελεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ρσξίο σζηφζν ε ίδηα λα 

κπνξεί λα παξάμεη απφ κφλε ηεο θάπνηεο απφ ηηο ηερλνινγηθέο ηηο απαηηήζεηο, κε απνηέιεζκα 

ε ρψξα λα αληηκεησπίδεη δηαξθψο κηα «ηερλνινγηθή αληζνξξνπία». Οη εγρψξηεο 

θαηλνηνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ήηαλ ζε πνιχ ρακειφ βαζκφ ην 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950, θάηη ην νπνίν πηζηνπνηείηαη απφ ηε 

ζπκκεηνρηθή δξάζε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Κνξξέο, Κνπξιηνχξνο & Σζνκπάλνγινπ, 2016). 

   Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970, ε πξννπηηθή έληαμεο ηεο ρψξαο ζηελ 

Δπξσπατθή Οηθνλνκηθή Κνηλφηεηα, ζε ζπγθεξαζκφ κε ηνπο πςεινχο ξπζκνχο αλάπηπμεο, 

δεκηνχξγεζαλ επλντθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αχμεζε ησλ εηζξνψλ ησλ άκεζσλ μέλσλ 

επελδχζεσλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, αθνινπζήζεθε κία πην ζαθήο 

ηερλνινγηθή πνιηηηθή, ηδίσο κέζσ ησλ επηρνξεγήζεσλ, ησλ θνξνινγηθψλ ειαθξχλζεσλ 

θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ψζηε ν ηερλνινγηθφο εμνπιηζκφο θαη ε 

ππνδνκή ηεο ρψξαο λα αλαβαζκηζηνχλ θαη εη δπλαηφλ αλαπηπρζνχλ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990, ε ρψξα πξνζπάζεζε λα ελαξκνλίζεη ηα 

νηθνλνκηθά ηεο κεγέζε κε εθείλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έηζη εθαξκφζηεθαλ πνιηηηθέο 

απειεπζέξσζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ θαη πηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε παξάιιειεο πξνζπάζεηεο 

κείσζεο ηνπ πιεζσξηζκνχ θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Οη ελ ιφγσ πνιηηηθέο είραλ σο 
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απνηέιεζκα λα απμεζνχλ νη εηζξνέο ησλ εηήζησλ μέλσλ επελδχζεσλ, κε ηνπο βαζηθνχο 

επελδπηέο λα πξνέξρνληαη απφ ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηε Γεξκαλία, ηε 

Γαιιία, ηελ Αγγιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ηελ Οιιαλδία θαη ην Βέιγην (Κνξξέο, Κνπξιηνχξνο 

& Σζνκπάλνγινπ, 2016). 

 Ζ θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί βαζηθή δηάζηαζε ηεο αλαπηπμηαθήο 

δηαδηθαζίαο ζηε ζχγρξνλε ειιεληθή νηθνλνκία, φπσο κπνξεί λα δηαπηζησζεί κέζα απφ 

έξεπλεο πνπ έρνπλ εζηηάζεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα 

(Ησαλλίδεο, 2004). Σν ζεκαληηθφηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ειιεληθνχ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο είλαη φηη θπξηαξρνχλ ε κηθξή θαη κεζαία θιίκαθα επηρεηξήζεσλ, γεγνλφο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε ρακειή παξαγσγηθφηεηα θαη αληαγσληζηηθφηεηα ησλ ειιεληθψλ 

επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηε ρακειή ζπκκεηνρή ζε «πξνσζνχκελεο» δξαζηεξηφηεηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. πσο αλαθέξεη ν Μπήηξνο (2003), ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα είλαη:  

 Σα κηθξά κεγέζε.  

 Σν πεξηνξηζκέλν φξακα. 

 Οη παξσρεκέλεο δνκέο. 

 Σα ζπζηήκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο. 

 Σν αλεπαξθέο επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνχξαο. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζηελ Διιάδα, θαίλεηαη λα 

ιακβάλεη ηε κνξθή κηαο αηνκηθήο ή νηθνγελεηαθήο πξνζπάζεηαο θπξίσο ζε θιάδνπο πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακεινχο ξπζκνχο κεγέζπλζεο, ρακειή θεξδνθνξία φπσο θαη απμεκέλε 

δηείζδπζε ησλ εηζαγσγψλ. Αλαθνξηθά κε ηελ αλάιπζε ηεο θαηλνηνκηθήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, θαηά θιάδνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

δηαπηζηψλεηαη ε χπαξμε ρακειήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα. Οη λέεο 

επηρεηξήζεηο, παξακέλνπλ εληάζεσο εξγαζίαο θαη φρη εληάζεσο θεθαιαίνπ, ηδίσο ζε 

παξαδνζηαθνχο θιάδνπο κε ρακειή πξνζηηζέκελε αμία, ελψ έληνλε πξνβιεκαηηθφηεηα 

ππάξρεη ζηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην δεπηεξνγελή ηνκέα θαη ηδίσο ηε 

βηνκεραλία (Kitsos, Korres & Hadjidima, 2006). 

 Κξίλεηαη ζθφπηκν λα επηζεκαλζεί φηη ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζηελ Διιάδα, ηφζν απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο Έιιελεο φζν θαη απφ μέλνπο επηρεηξεκαηίεο, 

δπζρεξαίλεηαη θαζψο επηθξαηνχλ έλα ζχλζεην θαη πνιχπινθν θαλνληζηηθφ θαη ζεζκηθφ 
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πιαίζην, αλεπαξθείο ππνδνκέο ή ππνδνκέο πνπ πζηεξνχλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσληζηηθέο, 

θαζψο θαη πςειφ θφζηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ηα ρξφληα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο. ηελ θαηεχζπλζε απηή ζπληεινχλ αθφκε ε αζζελήο επηρεηξεκαηηθή 

θνπιηνχξα, νη αλαρξνληζηηθέο δηνηθεηηθέο αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο πνπ επηθξαηνχλ αθφκα 

θαη ζήκεξα, ην πςειφ εξγαηηθφ θφζηνο, φπσο θαη ε απνπζία δηθηχσλ, νηθνλνκηθψλ θαη 

θνηλσληθψλ δηαζπλδέζεσλ (Κνξξέο, Κνπξιηνχξνο & Σζνκπάλνγινπ, 2016). 

 

3.3 Η επηρεηξεκαηηθόηεηα ζηελ Δπξωπαϊθή Έλωζε  

 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε σο έλα ζχλνιν θξαηψλ θαηέρεη -ελ αληηζέζεη κε ηελ Διιάδα- 

κία θαιή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. 

Ζ ελ ιφγσ θαιή ζέζε είλαη απφξξνηα ησλ εληαηηθψλ πξφζθαησλ πξνζπαζεηψλ θαη δελ ίζρπε 

αλέθαζελ. χκθσλα κε ηνλ Pfister (2001), παιαηφηεξα, ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο φπνπ 

ζήκεξα αλήθνπλ ζηελ Δ.Δ., νη πνιίηεο, ιφγσ ηνπ θνηλσληθνπνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ 

επηθξαηνχζε, ήηαλ πιήξσο απνμελσκέλνη απφ νπνηαδήπνηε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ θαη έπεηηα απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο θαη ξηδνζπαζηηθέο αιιαγέο 

ζηελ «θαξδηά» ηνπ ζπζηήκαηνο, ε κέρξη ηφηε θξαηνχζα ζπλζήθε κεηαζρεκαηίζηεθε. Με ηε 

ζχζηαζε ηεο Δ.Δ. ε επηρεηξεκαηηθφηεηα έθζαζε ζην ζεκεξηλφ ηεο επίπεδν άλζεζεο. 

 Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ηελ απαζρφιεζε θαη 

ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κίαο ρψξαο. Ζ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ηε ζπγθεθξηκέλε 

ρξνληθή πεξίνδν επδνθηκεί ζηνλ επξσπατθφ ρψξν, έρεη σο άκεζν επαθφινπζν ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαη ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ηεο αλεξγίαο ηεο 

Δπξψπεο (Κνξξέο, Κνπξιηνχξνο & Σζνκπάλνγινπ, 2016). 

 Ζ παξνχζα ρξνληθή ζηηγκή βξίζθεη ηελ Δ.Δ. λα πινπνηεί πεξηζζφηεξα απφ 

εηθνζηπέληε (25) πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ φισλ ησλ εηδψλ. Σν ελ 

ιφγσ γεγνλφο ζπληζηά έλα ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηηο λέεο επηρεηξήζεηο ζρεηηθά κε ηελ 

είζνδφ ηνπο ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο επξσπατθήο αγνξάο. Ζ επηηπρία ηεο 

επξσπατθήο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ θνπιηνχξα ησλ 

πνιηηψλ ηεο.  

 Έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

Διιάδα απνηειεί ην πεξηνξηζκέλν φξακα ησλ επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ, ελψ ε ζπλζήθε 



 
53 

  

απηή ζηελ Δ.Δ. δελ ηζρχεη. Οη άλζξσπνη πνπ πξνβαίλνπλ ζε κία επηρεηξεκαηηθή θίλεζε 

δηακνξθψλνπλ ην φξακα ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην 

ιήμεο ηνπ, πξάγκα ην νπνίν ηηο θαζηζηά εμαηξεηηθά νξγαλσκέλεο, κε πξνζρεδηαζκέλεο 

επηρεηξεκαηηθέο ιχζεηο γηα ηα ηπρφλ εκπφδηα πνπ ζα ζπλαληήζνπλ ζηελ πνξεία ηνπο 

(Ησαλλίδεο, 2004). 

 

3.4 Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 εκαληηθή ζρέζε εληνπίδεηαη κεηαμχ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ζχζηαζε ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ έιαβε ρψξα κε ζθνπφ ηε 

δηεπζέηεζε ησλ εζληθψλ ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ. Σν ζχλνιν ησλ 

θξαηψλ-κειψλ δηαζέηνπλ θνηλφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην δηφηη κέζσ απηνχ 

επηηπγράλνληαη θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηεπζεηήζεηο ησλ θξίζηκσλ θξαηηθψλ 

δεηεκάησλ (Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο, 2003). 

 Έλαο αθφκε νξηζκφο γηα ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο δίδεηαη απφ ηνλ 

Εαραξηάδε-νχξα (2004), ν νπνίνο ηνπο νξίδεη σο έλα ζπλνιηθφ αξηζκφ ρσξψλ νη νπνίεο 

δηέπνληαη απφ θνηλφ ζεζκηθφ θαη λνκηθφ πιαίζην κε θνηλφ ζθνπφ θαη αλεμάξηεηα ζεζκηθά 

φξγαλα. Οη Οξγαληζκνί απηνί απαξηίδνληαη ζήκεξα απφ δηαθφζηα (200) αλεμάξηεηα θξάηε.  

 Οη ζεκαληηθφηεξνη νηθνλνκηθνί Γηεζλείο Οξγαληζκνί νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε 

κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο: 

 κηινο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο: Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Οξγαληζκνχ 

είλαη ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ε εμέιημε ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ. 

Ο  ελ ιφγσ Γηεζλήο Οξγαληζκφο απαξηίδεηαη απφ πέληε (5) βαζηθά εθηειεζηηθά 

φξγαλα θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Γηεζλή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ην 

Γηεζλή Οξγαληζκφ Υξεκαηνδφηεζεο, ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Αλάπηπμεο, ηνλ 

Οξγαληζκφ Πνιπκεξνχο Αζθάιηζεο Δπελδχζεσλ θαη ην Γηεζλέο Κέληξν γηα ηελ 

επίιπζε δηαθνξψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε επελδχζεηο (Νάζθνπ - Πεξξάθε, 2005). 

 Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο: Ο ελ ιφγσ Γηεζλήο Οξγαληζκφο έρεη σο ζηφρν ηελ 

πξνψζεζε ησλ απαξαίηεησλ επελδχζεσλ ζηελ αθξηθαληθή πεξηνρή. Δπηπιένλ, 

ρξεκαηνδνηεί επελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εμέιημε θαη ηε βηψζηκε θαηάζηαζε 

ζηελ αθξηθαληθή Ήπεηξν (Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο, 2003). Ο ζεκαληηθφηεξνο ηεο 
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ζθνπφο είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ ηα 

νπνία ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο αθξηθαληθήο πεξηνρήο (Παπαγεσξγίνπ & 

Υηφλεο, 2003). 

 Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο: Πξσηαξρηθέο ηεο επηδηψμεηο απνηεινχλ ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θηψρεηαο, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο επείξνπ, ε δηεπζέηεζε ηεο 

ηζφηεηαο ηνπ γπλαηθείνπ θχινπ θαη ε αλάπηπμε ηνπ ρακεινχ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ 

αλζξψπσλ (Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο, 2003). 

 Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο: Βαζηθφ ηεο ζηφρν ζπληζηά ε 

νκαιή εηζαγσγή ηεο επξσπατθήο νηθνλνκίαο ζηελ αλνηθηή αγνξά θαη ε εμέιημε ηεο 

πξσηνβνπιίαο ησλ αηφκσλ (Παπαγεσξγίνπ θαη Υηφλεο, 2003). 

 Γηεζλέο Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο: θνπφο ηνπ Γηεζλνχο απηνχ Σακείνπ είλαη ε 

ρξεκαηνδφηεζε θαηάιιεισλ πξνγξακκάησλ αγξνηηθήο ζεκαζίαο θαη ε 

εμηζνξξφπεζε ηνπ αγξνηηθνχ θιάδνπ κε ηνπο ππφινηπνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο 

(Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο, 2003). 

 Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ: Τςίζηεο ζεκαζίαο δήηεκα είλαη ε 

δηεπζέηεζε ζεκάησλ ζρεηηθά κε ηνλ ηνκέα ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ ρσξψλ θαη ε δεκηνπξγία θαζψο θαη δηαηήξεζε, ελφο εληαίνπ 

ζπζηήκαηνο θαλφλσλ εκπνξίνπ (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ: Ο ελ ιφγσ Οξγαληζκφο δεκηνπξγεί ηηο 

ζπκβάζεηο εθείλεο νη νπνίεο δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ θαη 

επηθεληξψλνληαη ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο θαλφλσλ απφ πιεπξάο 

θπβεξλήζεσλ (Παπαγεσξγίνπ & Υηφλεο, 2003). 

 Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ: Γλψκνλαο ηεο ελ ιφγσ Σξάπεδαο είλαη ε 

νηθνλνκηθή ζπλνρή θαη εμέιημε ησλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ. (Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 Σξάπεδα Δκπνξίνπ θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ: ηφρνο ηεο απνηειεί 

απνθιεηζηηθά ε αλάπηπμε απφ νηθνλνκηθήο ζθνπηάο ησλ ρσξψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ 

(Υαηδεδεκεηξίνπ, 2003). 

 Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν: θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κεραληζκνχ είλαη ε 

νηθνλνκηθή θπξίσο ππνζηήξημε ησλ ρσξψλ πνπ ηνλ απαξηίδνπλ. Λεηηνπξγεί σο 

ηξάπεδα θαη ρξεκαηνδνηεί θνηλσλίεο αιιά θαη πξνγξάκκαηα πνπ ην έρνπλ αλάγθε. 

Δπηπιένλ, ηειεί ζε άκεζε ζρέζε κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (ππξφπνπινο, 
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2004). 

 Οη αλσηέξσ Οηθνλνκηθνί Γηεζλείο Οξγαληζκνί ζρεηίδνληαη ζηελά κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ δηαδξακαηίδεηαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζφζνλ απνηεινχλ ζηελ 

πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

3.5 πκπεξάζκαηα  

 

 Οη απφςεηο αλαθνξηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ επηρεηξεκαηία 

ήηαλ θαηά βάζε αξλεηηθέο κέρξη θαη πξνζθάησο ζηελ Διιάδα. 

 Μεηαμχ ησλ ζχγρξνλσλ δηαξζξσηηθψλ αιιαγψλ ζην ειιεληθφ επηρεηξεκαηηθφ 

πιαίζην ζπγθαηαιέγνληαη ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ εγγξαθήο θαη έλαξμεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ζ Δπξσπατθή Έλσζε επηδεηθλχεη πιένλ έληνλν ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο επηκέξνπο ζπληζηψζεο απηήο. 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη δηεζλείο νηθνλνκηθνί νξγαληζκνί είλαη: ν κηινο Παγθφζκηαο 

Σξάπεδαο, ε Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, ε Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο, ε 

Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο, ην Γηεζλέο Σακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ε Γεληθή πκθσλία Γαζκψλ θαη Δκπνξίνπ, ν Παγθφζκηνο 

Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ, ε Δπξσπατθή Σξάπεδα Δπελδχζεσλ, ε Σξάπεδα Δκπνξίνπ 

θαη Αλάπηπμεο ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

 

4.1 Δηζαγωγή 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά έλα απφ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία κίαο νηθνλνκίαο, 

ψζηε λα επέιζεη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο. Οη Hebert & Link (1989) αλαθέξνπλ 

φηη ε ζχλδεζε κεηαμχ επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ιφγσ δχν (2) βαζηθψλ ξφισλ πνπ δηαδξακαηίδεη ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. Οη δχν (2) απηνί βαζηθνί ξφινη είλαη ε λέα είζνδνο θαη ην λέν ζηνηρείν. 

 Με ηνλ φξν "λέα είζνδνο" γίλεηαη αλαθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο επηρεηξεί κία 

λέα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αλεμαξηήησο εάλ απηή απνηειεί λέα ηδέα ή φρη. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο λέαο απηήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αθελφο λένη θνξνινγηθνί πφξνη γηα ηνλ 

θξαηηθφ θνξέα θαη αθεηέξνπ κείσζε ηεο αλεξγίαο ιφγσ ηεο αχμεζεο ησλ δηαζέζηκσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ζπλεπαθφινπζα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ ελ δπλάκεη αλζξψπηλνπ 

δπλακηθνχ (Hebert & Link, 1989). 

 Ο φξνο "λέν ζηνηρείν" αθνξά ζηνλ επηρεηξεκαηία εθείλνλ, ν νπνίνο λαη κελ 

εηζέξρεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αγνξά αιιά ππφ ηε κνξθή κίαο θαηλνηφκαο θαη ζχγρξνλεο ηδέαο 

ηελ νπνία θάλεη πξάμε (Baumol, 1993). Ο ζπγθεθξηκέλνο ξφινο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκίαο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα επεξεάδνληαο πνιπάξηζκα νηθνλνκηθά κεγέζε, επί 

παξαδείγκαηη ην Α.Δ.Π., ηα θνξνινγηθά έζνδα, ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα 

δχλαηαη λα επεξεάζεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα κίαο νηθνλνκίαο, φπσο ζα 

αλαδεηρζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο αλά ρείξαο εξγαζίαο. 

 

4.2 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Απαζρόιεζε 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε απαζρφιεζε είλαη δχν (2) άξξεθηα ζπλδεδεκέλεο 

κεηαβιεηέο ησλ νπνίσλ ε ζρέζε επεξεάδεη θαηαιπηηθά ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ 

ζπλφινπ ηεο νηθνλνκίαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα εθθξάδεηαη κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ησλ λέσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο 
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δξαζηεξηφηεηεο ηηο νπνίεο έρεη ζπιιάβεη θαη ζθνπεχεη λα εθαξκφζεη ν επηρεηξεκαηίαο, 

απαηηείηαη, πέξαλ ηνπ απαξαίηεηνπ εμνπιηζκνχ, ην θαηάιιειν εξγαηηθφ δπλακηθφ.  

 Ζ ίδξπζε κίαο λέαο επηρείξεζεο επεξεάδεη απηνκάησο ηελ απαζρφιεζε ηεο εθάζηνηε 

νηθνλνκίαο, θαζψο κε ηελ ίδξπζε ζεκαηνδνηείηαη αξρηθψο ε εκθάληζε λέσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη ελ ζπλερεία ε θαηάιεςε απηψλ απφ ην εξγαηηθφ δπλακηθφ κε ηειηθή έθβαζε ηε 

κείσζε ηεο αλεξγίαο. Σνλ αλσηέξσ ηζρπξηζκφ έξρεηαη λα επηξξψζεη ν Acs (1992), κέζα απφ 

έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθά κε ηε ζπκβνιή ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ ζηελ 

νηθνλνκηθή δσή ελφο ηφπνπ. πγθεθξηκέλα, ππνζηήξημε φηη νη κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ιφγσ ησλ ζέζεσλ απαζρφιεζεο πνπ 

δεκηνπξγνχλ θαη ησλ θαηλνηνκηψλ πνπ εθαξκφδνπλ ζηελ αγνξά. 

 χκθσλα κε ηνπο Audretsch et al. (2002), παξαηεξείηαη φηη ζηηο ρψξεο νη νπνίεο 

θαηέρνπλ πςειά πνζνζηά λέσλ επηρεηξήζεσλ κεηψλεηαη ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ θαη ε 

αλεξγία. Άμην αλαθνξάο είλαη ην παξάδεηγκα ησλ Κάησ Υσξψλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990. 

Καηά ηε ζπγθεθξηκέλε δεθαεηία θαη εηδηθφηεξα κεηαμχ ησλ εηψλ 1994-1998, ην 8% ησλ 

ηαρέσο αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ θάιπςαλ ην 60% ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, κε 

απνηέιεζκα λα κεηψζνπλ ζε πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα πνζνζηά ηεο αλεξγίαο πνπ 

επηθξαηνχζαλ θαηά ηελ ππφ ζπδήηεζε πεξίνδν (Entrepreneurship in the Netherland, 2002). 

 Δθ ησλ αλσηέξσ, δηαθαίλεηαη ε ζρέζε κεηαμχ απαζρφιεζεο θαη νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο.  

 

4.3 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Γεκηνπξγία Νέωλ Δπηρεηξήζεωλ 

 

 Δίλαη θνηλψο απνδεθηφ φηη πξνθεηκέλνπ λα ζεκεησζεί αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, απαξαίηεην ζηνηρείν είλαη νη επηρεηξήζεηο θαη ε αλάπηπμε απηψλ. 

πσο δηαηππψζεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, νη λέεο επηρεηξήζεηο νδεγνχλ ζε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο κέζσ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί ε ηδξπηηθή ηνπο δηαδηθαζία. 

Πξνυπφζεζε σζηφζν, γηα ηε ζχζηαζε λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε επηζπκία ηνπ αηφκνπ 

ζρεηηθά κε ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο λα δηέπεηαη θαη απφ ηα 

αλάινγα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα. Σν επηρεηξεκαηηθφ θίλεηξν είλαη ην ζηνηρείν εθείλν, ην 

νπνίν νδεγεί ην άηνκν πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 Καηά ηνλ Καξαγηάλλε (1999), ηα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα δηαρσξίδνληαη ζε ηξεηο (3) 
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κεγάιεο θαηεγνξίεο: 

1) Σα ζεηηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα: Ωο ζεηηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα νξίδνληαη ηα 

θίλεηξα εθείλα ηα νπνία θαηεπζχλνπλ ην άηνκν πξνο κία επηρεηξεκαηηθή 

δξαζηεξηφηεηα κε ζθνπφ ην άηνκν απηφ λα αλαπηχμεη επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία. 

2) Σα αξλεηηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα: Δίλαη ηα θίλεηξα ηα νπνία σζνχλ ην άηνκν  

ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ε νπνία σζηφζν ππνθηλείηαη απφ 

πθηζηάκελε αλάγθε (επί παξαδείγκαηη απψιεηα εξγαζίαο). 

3) Σα νπδέηεξα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα: ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη 

άιινπ είδνπο θίλεηξα, φπσο ε ηχρε, ηα νπνία ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ δηέπνληαη 

απφ ηελ ηθαλνπνίεζε θάπνηαο βαζχηεξεο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ. 

 πκπεξαζκαηηθά, ε αλσηέξσ θαηεγνξηνπνίεζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο ιφγνπο γηα 

ηνπο νπνίνπο ην άηνκν ζθνπεχεη λα αζθήζεη επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.   

 Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη νη ζεκαληηθφηεξνη ιφγνη, γηα ηνπο νπνίνπο έλα άηνκν 

αλαπηχζζεη επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα ζχκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο: 

 Ζ δεκηνπξγηθφηεηα. 

 Σν θέξδνο. 

 Ζ εμνπζία. 

 Σν θνηλσληθφ θχξνο. 

 Ζ αλεμαξηεζία. 

 Ζ απψιεηα ηεο παιαηάο εξγαζίαο. 

 Ζ δεκνζηνλνκηθή θξίζε πνπ πιήηηεη ηελ Διιάδα θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα επέθεξε, 

κεηαμχ άιισλ, θαίξην πιήγκα ζηα πνζνζηά ζχζηαζεο επηρεηξήζεσλ. Πξνο επίξξσζε ηεο 

αλσηέξσ δηαπίζησζεο αθνινπζεί ζρεηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε κε πεξίνδν αλαθνξάο 

ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 2011 θαη 2016. 
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ρήκα 4.1: Γηαγξακκαηηθή απεηθόληζε ζπζηάζεσλ λέσλ επηρεηξήζεσλ 

Πεγή: Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.), Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο.  

 

Δίλαη επινγνθαλέο πσο ην ζχλνιν ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζπζηήζεθαλ ην 2011 

πξνζέγγηζε ηηο 40.000, ελψ δηαρξνληθά θαη κε δεδνκέλε ηελ θαθή δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία 

ηεο ρψξαο, ν αληίζηνηρνο αξηζκφο κεηψζεθε πεξί ηηο 27.000 λενζπζηαζείζεο επηρεηξήζεηο κε 

έηνο αλαθνξάο ην 2016.  

 Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη ε αλάγθε γηα δηαξζξσηηθή εμπγίαλζε θαη 

αλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εζληθήο νηθνλνκίαο κε γλψκνλα ηελ επίηεπμε κίαο νινθιεξσκέλεο 
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νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

 

4.4 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Καηλνηνκία 

 

 Δίλαη γεγνλφο φηη ε ζεκαζία ηεο θαηλνηνκηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή, ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Οη επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, θαζψο θαη ε εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, έρνπλ σο ζηφρν ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ, 

απνηειψληαο ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη λέεο 

ηερλνινγίεο νδεγνχλ ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, 

ζπκβάιινληαο ζηε καθξνρξφληα βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ελψ ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη ε θαηλνηνκηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί ζεκαληηθή ζπληζηψζα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο (Korres & Tsobanoglou, 2005). 

 Ζ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ κίαο ρψξαο απνηειεί 

ραξαθηεξηζηηθφ κέηξν ηεο αμηνιφγεζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνπ επηπέδνπ 

αλάπηπμεο γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Οη επηρεηξήζεηο επελδχνπλ ζηελ θαηλνηνκία, 

πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ λέα πξντφληα ή παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο, ελψ παξάιιεια 

επηδηψθνπλ λα αλαπηχμνπλ θαη λα δηαηεξήζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο, γηα ηελ πηνζέηεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε ησλ ηερλνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ εμσηεξηθνχο 

γηα ηελ επηρείξεζε θνξείο (Cohen & Levithal, 1989).  

 Αλαθνξηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εηζαγσγή ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ, ζεκεηψλεηαη φηη έρνπλ σο ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο θαη ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ πξντφλησλ, απνηειψληαο έλαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο αλαπηπμηαθνχο κνρινχο ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ εηζαγσγή λέσλ ηερλνινγηψλ, νδεγεί 

ζε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ζπκβάιινληαο ζε 

καθξνρξφλην επίπεδν ζηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη επηρεηξήζεηο ζε θάζε 

παξαγσγηθφ θιάδν, ηδίσο ζε εθείλεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πςειήο 

ηερλνινγίαο, ζα πξέπεη αξρηθψο λα απνδερζνχλ θαη ελ ζπλερεία ελζσκαηψζνπλ θαη ηειηθψο 

εθαξκφζνπλ ηε λέα γλψζε ζηελ επηρείξεζή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

εκπνξεπκαηνπνίεζή ηεο θαη ελ ηέιεη ε παξαγσγή λέαο ηερλνινγίαο.  

 Ζ θαηλνηνκία ζεσξείηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα κηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 
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γηα ηνπο εμήο ηξεηο (3) θπξίσο ιφγνπο: 

1) Μία επηρείξεζε πνπ αλαπηχζζεη πξνγξάκκαηα έξεπλαο & αλάπηπμεο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη λέεο πιεξνθνξίεο θαη γλψζε πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα λέα 

πξντφληα θαη ηηο λέεο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο θαη πξνψζεζεο ησλ πξντφλησλ. Μέζσ 

ηεο θαηλνηνκίαο ε επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηχμεη λέα πξντφληα θαη 

δηαδηθαζίεο απνθηψληαο πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο. 

2) Μία επηρείξεζε κε πξνγξάκκαηα έξεπλαο & αλάπηπμεο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχμεη θαη δηαηεξήζεη ηθαλφηεηεο απνξξφθεζεο θαη επέθηαζεο ησλ θαηλνηνκηψλ, 

φπσο επίζεο θαη λα αθνκνηψζεη θαη εθκεηαιιεπηεί ηε λέα γλψζε θαη ηελ ηερλνινγία 

πνπ έρεη παξαρζεί αιινχ.  

3) Ζ επηηπρία πνπ δηαπηζηψλεηαη ζε ζέκαηα έξεπλαο & αλάπηπμεο, παξφιν πνπ κπνξεί 

λα ζπκβάιιεη ζεκαληηθά, δελ νδεγεί απηφκαηα ζηελ νηθνλνκηθή επηρεηξεκαηηθή 

επηηπρία, ελψ ηα λέα πξντφληα θαη νη δηαδηθαζίεο δελ παξάγνπλ νθέιε, παξά κφλν 

φηαλ εκπνξεπκαηνπνηνχληαη (Κνξξέο, Κνπξιηνχξνο & Σζνκπάλνγινπ, 2016). 

 

4.5 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Αληαγωληζηηθό Πιενλέθηεκα 

 

 Σν επίπεδν ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ θαηέρεη κία επηρείξεζε ζηελ αγνξά ζηφρν 

ζπληζηά θξίζηκν ελδείθηε ηεο επηηπρίαο θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο απηήο. Ζ έλλνηα ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο δχλαηαη λα αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο είηε εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ 

νξίσλ ελφο θξάηνπο είηε ζε παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα κε ηνλ Μπνπξαληά (2015), σο 

έλλνηα ε αληαγσληζηηθφηεηα νξίδεηαη σο ε ηθαλφηεηα πνπ δηαζέηεη ην θάζε άηνκν ή νκάδα 

αηφκσλ λα δηεθδηθεί θαη ηειηθά λα παίξλεη απηφ ην νπνίν ζεσξεί φηη ηνπ αλήθεη, είηε ζε 

κηθξννηθνλνκηθφ είηε ζε καθξννηθνλνκηθφ επίπεδν.  

 Πξνυπφζεζε ψζηε λα επέιζεη αληαγσληζηηθφηεηα ζε εζληθφ επίπεδν θαη ελ ζπλερεία 

ζπκβνιή απηήο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κίαο θνηλσλίαο, είλαη λα δεκηνπξγεζνχλ 

αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα ζηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη εληφο ηνπ 

θξάηνπο. χκθσλα κε ηνλ Ma (1999), ην αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νξίδεηαη σο ην απνηέιεζκα ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

απηψλ, παξέρνληάο ηνπο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγνχλ πςειφηεξε αμία (πνηνηηθή ή 

πνζνηηθή) απέλαληη ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο. Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, δειαδή, είλαη 
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ε δηαθνξεηηθφηεηα έλαληη ησλ ππνινίπσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Ζ απφθηεζε ελφο 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο κίαο επηρείξεζεο, ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

εμππεξέηεζεο (target group) αληηθαηνπηξίδεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, πςειφηεξε 

απνδνηηθφηεηα θαη θαη’ επέθηαζε κεγαιχηεξε θεξδνθνξία. Υξήδεη αλαθνξάο ην γεγνλφο φηη 

ε απφθηεζε κίαο αλψηεξεο επίδνζεο γηα ην ζχλνιν κίαο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

απνηειείηαη απφ πνιιά ζπλνιηθά αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα θαη φρη κφλν απφ έλα. 

 Γχν (2) είλαη ηα βαζηθά είδε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Ma, 1999): 

1) H δηαθνξνπνίεζε (differentiation). 

2) Ζ εγεζία θφζηνπο (cost leadership).  

 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο είλαη ην ζηνηρείν εθείλν ην 

νπνίν παξνηξχλεη ηνλ εθάζηνηε πειάηε λα απνθηήζεη ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ/ππεξεζία, 

αλεμαξηήησο ηηκήο, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξντφληνο ή ησλ ππεξεζηψλ 

πνπ απηφ πξνζθέξεη (Παπαδάθεο, 2007).  

 Σν αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ηεο εγεζίαο θφζηνπο αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη 

ε επηρείξεζε λα ηξνθνδνηεί ηελ αγνξά κε ηα δηαζέζηκα πξντφληα ηεο, κε ηηο ρακειφηεξεο 

ηηκέο πνπ επηθξαηνχλ γηα ηα αληαγσληζηηθά πξντφληα, ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 

(Παπαδάθεο, 2007).  

 Δλ ζπλερεία, παξαηίζεηαη ζρεηηθή δηαγξακκαηηθή απεηθφληζε. 
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ρήκα 4.2: Δίδε αληαγσληζηηθνύ πιενλεθηήκαηνο  

 

Πεγή: Παπαδάθεο (2007). 

 

Καηά ηνλ Rothaermel (2008), κία επηρείξεζε είλαη ζε ζέζε λα απνθηήζεη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα, κφλν φηαλ θζάζεη ζε ζεκείν λα αλαπηχμεη πςειφηεξε 

νηθνλνκηθή αμία έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηεο. Οηθνλνκηθή αμία ζεσξείηαη ε αμία ε νπνία 

πξνθχπηεη απφ ηε δηαθνξά κεηαμχ αληηιακβαλφκελεο αμίαο απφ ηνλ πειάηε θαη ηελ 

πξαγκαηηθή αμία θφζηνπο ηνπ πξντφληνο αλά κνλάδα παξαγσγήο. 

 Οη βαζηθέο πεγέο ηνπ αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο, ζχκθσλα κε ηνλ Ma (1999) 

είλαη νη αθφινπζεο: 

1) Ζ πξφζβαζε ηεο επηρείξεζεο ζηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο. 

2) Οη εζσηεξηθέο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο επηρείξεζεο. 

3) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο. 

 Με ηε ζπλδξνκή ησλ αλσηέξσ σο πξνο ηελ απφθηεζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο πξσηαξρηθά ζε επίπεδν επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο θαη κεηέπεηηα ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε δχλαηαη λα επηηεπρζεί σο παξάγσγν απνηέιεζκα ηνπ 

αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. 
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4.6 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Δπηδόζεηο Δπηρεηξήζεωλ 

 

 Οη επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ δχλαληαη λα θαζνξίζνπλ ηα επίπεδα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε έλα θξάηνο, ελψ παξάιιεια ζπληζηνχλ ηελ αηηία χπαξμεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ ζπλερήο παξνπζία θαη δξαζηεξηνπνίεζε κίαο επηρείξεζεο ζηελ 

αγνξά πξνυπνζέηεη ηελ θεξδνθνξία ηεο θαη εηδηθφηεξα ηε βησζηκφηεηά ηεο. Κεξδνθφξα 

επηρείξεζε ζεσξείηαη ε επηρείξεζε εθείλε φπνπ έρεη έλα θέξδνο αθνχ αθαηξεζνχλ φια ηα 

πξναπαηηνχκελα θφζηε ιεηηνπξγίαο ηεο (Μπνπξαληάο, 2015). 

 Σν επίπεδν επίδνζεο κίαο επηρείξεζεο θαζνξίδεηαη απφ πιεζψξα εμσγελψλ θαη 

ελδνγελψλ παξαγφλησλ φπσο είλαη ε θαηλνηνκία, ην επηρεηξεζηαθφ θιίκα πνπ επηθξαηεί ηε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ζηε ρψξα αιιά θαη δηεζλψο, ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, νη 

ζηξαηεγηθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θ.ά.. 

 Οη ζηαζεξέο επηδφζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ έρνπλ σο απνηέιεζκα αθελφο ηελ αχμεζε 

ηνπ θχθινπ δσήο απηψλ θαη αθεηέξνπ ηελ επέθηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ηε 

κεγηζηνπνίεζε ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

4.7 Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη Κξαηηθά Έζνδα 

 

 Δπζεία αλαινγηθή ζρέζε παξαηεξείηαη κεηαμχ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ηφζν 

κεγαιχηεξα ζα είλαη θαη’ επέθηαζε θαη ηα θξαηηθά έζνδα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 Σα θξαηηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα 

δηαθξίλνληαη ζε δχν (2) κεγάιεο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα: 

1) Σα θνξνινγηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ αηνκηθέο επηρεηξήζεηο. 

2) Σα θνξνινγηθά έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ λνκηθά πξφζσπα. 

 Γηα έθαζηε θαηεγνξία πξνβιέπνληαη θαη εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο δηαηάμεηο 

θαζψο θαη δηαθνξεηηθνί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο.  

 χκθσλα κε ην Η.Ο.Β.Δ. (2010), ηα λνκηθά πξφζσπα θαιχπηνπλ πεξίπνπ ην 32% ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ εηεζίσο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ., ελψ νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

ην 14% ησλ ζπλνιηθψλ θνξνινγηθψλ θξαηηθψλ εζφδσλ. 
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 Ζ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηφζα ζηα θπζηθά φζν θαη ζηα λνκηθά 

πξφζσπα ζπληζηά πξαγκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σν ελ ιφγσ κέηξν 

εθαξκφδεηαη πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ην δεκνζηνλνκηθφ θελφ, ηαπηφρξνλα σζηφζν απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ησλ 

ήδε πθηζηάκελσλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξείηαη απμεκέλν πνζνζηφ παχζεο εξγαζηψλ γηα 

επηρεηξήζεηο ηα δχν (2) ηειεπηαία έηε (Παιαηηζάθεο, 2017).  

 

4.8 Πεξηνξηζκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  

 

 Ο ηνκέαο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο έξρεηαη ζπρλά αληηκέησπνο κε εκπφδηα θαη 

πεξηνξηζκνχο ηα νπνία ζπληζηνχλ ηξνρνπέδε ζηελ αλάπηπμή ηνπ. χκθσλα κε ηνπο 

McDougall & Oviatt (2005) ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ηα θάησζη: 

 Ζ θαηεχζπλζε πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα εγρεηξήκαηα πξνο ηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε: Σν πξφβιεκα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη  

κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο (νη νπνίεο απνηεινχλ πνιιέο θνξέο ηνπο πξνκεζεπηέο ησλ 

κεγαιχηεξσλ επηρεηξήζεσλ) έρνπλ πεξηνξηζκέλνπο θαη ρσξίο εμειηθηηθέο ηάζεηο, 

επηρεηξεκαηηθνχο νξίδνληεο. Δηδηθφηεξα ζηε ρψξα καο, θαηά ηελ ηειεπηαία εμαεηία, 

παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηνπ θαηά πνιχ απμεκέλνπ αξηζκνχ λέσλ εγρεηξεκάησλ 

πνπ ηειηθφ ζθνπφ έρνπλ ηελ εηζρψξεζε θαηαλαισηηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά. Σν 

πξφβιεκα εληνπίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ελ ιφγσ πξντφληα δελ ζπληζηνχλ 

θαηλνηφκεο ηδέεο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη απφ εμειηθηηθέο ηάζεηο κεησκέλεο έληαζεο 

ζηα ήδε ππάξρνληα πξντφληα.  

 Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα: Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ειιηπή 

πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δπηπιένλ, ε ηζρχνπζα 

δηαδηθαζία εθκάζεζεο ζηεξίδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηε ζηείξα απνζηήζηζε, 

γεγνλφο ην νπνίν πεξηζηέιιεη ζεκαληηθά ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε ησλ απξηαλψλ 

επηρεηξεκαηηψλ. Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα νθείιεη λα παξέρεη νινθιεξσκέλε 

ελεκέξσζε γηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη 

ηαπηφρξνλα λα ελζαξξχλεη ηε θαληαζία θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ησλ καζεηψλ. 

 Ο θφβνο γηα ηελ ελδερφκελε απνηπρία: Ο ππφ ζπδήηεζε παξάγνληαο ελππάξρεη ζε 
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κεγάιν βαζκφ ζηελ Διιάδα ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Ζ παξνχζα δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία ιεηηνπξγεί απνηξεπηηθά σο πξνο ηελ 

αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, θαζψο νη ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο 

δηζηάδνπλ λα απνηνικήζνπλ επηρεηξεκαηηθά βήκαηα ελ ησ κέζσ ηνπ πθηζηάκελνπ 

πεξηξξένληνο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 Σα εκπφδηα ζηελ γξαθεηνθξαηία: Μία ζεκαληηθή θαηεγνξία θξαγκψλ ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν απνηεινχλ ηα γξαθεηνθξαηηθά εκπφδηα. 

Ζ γξαθεηνθξαηία, κέζσ αιιεπάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη ππεξβνιηθνχ φγθνπ 

απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ γηα ηε ζχζηαζε κίαο επηρείξεζεο, ιεηηνπξγεί 

απνζαξξπληηθά σο πξνο ηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο. 

 Ζ εζθαικέλε εληχπσζε φηη δελ πθίζηαληαη πιένλ θαιέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο: 

Ζ ελ ιφγσ εζθαικέλε εληχπσζε πνπ ζπρλά έρνπλ νη πνιίηεο ηεο ρψξαο καο 

ιεηηνπξγεί ζε βάξνο ηεο νηαζδήπνηε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. ην ζχγρξνλν 

νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ηηο νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα 

αδξάμνπλ νη ππνςήθηνη επηρεηξεκαηίεο, είλαη αξθεηέο θαη ίζσο πνιχηηκεο ιφγσ 

ζπλζεθψλ, σζηφζν ε θνηλή αίζζεζε φηη νη θαιέο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο 

εθιείπνπλ επηδξά επηδήκηα ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθψλ ελεξγεηψλ. 

 

4.9 πκπεξάζκαηα 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε απαζρφιεζε ζπληζηνχλ δχν (2) έλλνηεο πνπ ηεινχλ ζε 

επζεία ζρέζε θαη αιιειεπίδξαζε, θαζψο φζν απμάλνληαη ηα επίπεδα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηφζν απμάλεηαη θαη ε απαζρφιεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

 Σα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα ηα νπνία νδεγνχλ ζε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο. Σα ζεηηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα, ηα 

αξλεηηθά επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα θαη ηα νπδέηεξα επηρεηξεκαηηθά θίλεηξα. 

 Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ ζπληεινχλ ζηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλήηξσλ εθ κέξνπο θάπνηνπ αηφκνπ είλαη ε δεκηνπξγηθφηεηα, ην θέξδνο, ε εμνπζία, 

ην θνηλσληθφ θχξνο, ε αλεμαξηεζία θαη ε απψιεηα ηεο παιαηάο εξγαζίαο. 

 Ζ θαηλνηνκία θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηνχλ δείθηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη 

αλάπηπμεο ησλ εζληθψλ νηθνλνκηψλ. 
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 Ωο αληαγσληζηηθφηεηα νξίδεηαη ε ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ ή ηεο νκάδαο λα δηεθδηθεί 

θαη ηειηθά λα ιακβάλεη απηφ ην νπνίν ζεσξεί φηη ηνπ/ηεο αλήθεη. 

 Σα δχν (2) βαζηθά είδε αληαγσληζηηθνχ πιενλεθηήκαηνο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε θαη 

ε εγεζία θφζηνπο. 

 Ζ αχμεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νδεγεί απηνκάησο ζε αχμεζε ησλ 

θξαηηθψλ εζφδσλ κέζσ ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιινληαη. 

 Οη θξαγκνί ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε θαηεχζπλζε πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα εγρεηξήκαηα πξνο ηελ ηειηθή θαηαλάισζε, ην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, ν θφβνο γηα ηελ απνηπρία, ηα εκπφδηα ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

θαη ε εζθαικέλε εληχπσζε γηα ην γεγνλφο φηη δελ πθίζηαληαη θαιέο επηρεηξεκαηηθέο 

επθαηξίεο.     
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: Σξόπνη ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  
 

 

5.1 Δηζαγωγή 

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο έρεη θαη πξνεγνπκέλσο δηαπηζησζεί είλαη κία δηαδηθαζία 

πνιπεπίπεδε, ε νπνία ζεσξείηαη απαξαίηεηε ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ 

ζπλερήο ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηθέξεη πνιιά νθέιε θπξίσο ζηε ζπλνιηθή 

αληαγσληζηηθφηεηα κίαο νηθνλνκίαο.  

 ην παξφλ θεθάιαην ζα αλαιπζνχλ νη ηξφπνη ελίζρπζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα, ζα παξνπζηαζηνχλ νη δνκέο ππνζηήξημήο ηεο, ε ζρέζε κεηαμχ εθπαίδεπζεο 

θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ν θξαηηθφο ξφινο, ε ρξεκαηνδφηεζή ηεο, θαζψο θαη νη θνξείο 

ππνζηήξημεο απηήο. 

 

5.2 Γνκέο ππνζηήξημεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  

 

 Δμέρνληα ξφιν ζηελ έλλνηα θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

θαηαιακβάλνπλ νη δνκέο νη νπνίεο ζηεξίδνπλ θαη πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη πην ζεκαληηθέο δνκέο ππνζηήξημεο θαη πξνψζεζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη επηρεηξεζηαθέο ζεξκνθνηηίδεο θαη ηα ηερλνινγηθά πάξθα. 

Δθηελέζηεξα: 

 

5.2.1 Θεξκνθνηηίδεο (incubators) 

 

 Μία πξψηε δνκή ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπληζηνχλ νη επηρεηξεζηαθέο 

ζεξκνθνηηίδεο (business incubators). Σν κνληέιν ηεο ζεξκνθνηηίδαο έθαλε ηελ εκθάληζή ηνπ 

πεξί ην 1980 ζηηο Ζ.Π.Α.. Με ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην ελ ιφγσ κνληέιν εμειίρζεθε θαη 

ελζσκαηψζεθε ζην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ κε ηελ ησξηλή ηνπ κνξθή. Οη 

επηρεηξεζηαθέο ζεξκνθνηηίδεο απνηεινχλ κία κνξθή ζηήξημεο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Κέληξνπ 
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Καηλνηνκίαο (B.I.C.) ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ Δ.Δ..  

 Σα επηρεηξεζηαθά θέληξα θαηλνηνκηψλ πξεζβεχνπλ επξσπατθά φξγαλα, ηα νπνία 

παξέρνπλ νπζηαζηηθή αξσγή ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

ππνβνήζεζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηελ πξνψζεζε λέσλ θαηλνηφκσλ 

ηδεψλ. Ζ πνηθηιία ησλ κνληέισλ ζεξκνθνηηίδσλ απφ ηα νπνία κπνξεί έθαζηε επηρείξεζε λα 

επηιέμεη ην θαηάιιειν γηα εθείλε ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηεο, είλαη επξεία. Έθαζηε 

επηρείξεζε ε νπνία είλαη εληαγκέλε ζηε ζεξκνθνηηίδα έρεη ην δηθαίσκα λα ρξεζηκνπνηεί έλα 

ζπγθεθξηκέλν ρψξν θαη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηεο αλάγθεο ηεο εμνπιηζκφ, θαηαβάιινληαο ην 

αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζφ. ην ελ ιφγσ κνληέιν ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

πθίζηαληαη δχν (2) ζπκβαιιφκελα κέξε. Απφ ηε κία πιεπξά, ε λέα επηρείξεζε ε νπνία 

πξνζπαζεί λα εηζέιζεη ζε κία αγνξά θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ππάξρνπζα επηρείξεζε ε 

νπνία αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ ζην πιεπξφ ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο (Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010). 

 Οη παξνρέο νη νπνίεο κπνξεί λα απνιακβάλεη ε λέα επηρείξεζε είλαη νη αθφινπζεο 

(Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010): 

 Δπαγγεικαηηθή ζηέγε. 

 Δπηρεηξεζηαθέο ζπκβνπιέο. 

 Λνγηζηηθέο ζπκβνπιέο. 

 Γηαδίθηπν. 

 Δμεηδηθεπκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

 Υψξνη ζηάζκεπζεο.  

 Τπεξεζίεο αιιεινγξαθίαο. 

 Πνηνηηθή έξεπλα. 

 Γηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε. 

 Αηδέληα επαθψλ θαη δηαζπλδέζεηο. 

 Ννκηθή ππνζηήξημε. 

 ηξαηεγηθέο πξνψζεζεο. 

 Γηαζέζηκνη πφξνη κέζσ αξρηθνχ θεθαιαίνπ. 

 Γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε. 

 Δγθαηαζηάζεηο θαη απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ζεξκνθνηηίδαο. 

 πκπεξαζκαηηθά, νη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ ζπληζηνχλ νινθιεξσκέλν έξεηζκα 
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ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο επξηζθφκελεο ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπο, ρξεηάδνληαη ηελ πνιχηηκε ψζεζε ησλ ζεξκνθνηηίδσλ ψζηε λα εληαρζνχλ 

θαη ελ ζπλερεία εδξαησζνχλ ζην ζχγρξνλν απαηηεηηθφ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ. Βαζηθφο 

θαηεπζπληήξηνο άμνλαο ηνπ ελ ιφγσ κνληέινπ είλαη ε παξνρή νπζηαζηηθήο ζηήξημεο ησλ 

λέσλ επηρεηξήζεσλ, κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο βησζηκφηεηάο ηνπο θαη ηελ 

επηηπρεκέλε ζηαδηνδξνκία ηνπο ζε καθξνπξφζεζκν επίπεδν. Ζ πιεηνςεθία ησλ 

επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο εληάζζνληαη ζε ηέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα ζηήξημεο πξνέξρνληαη 

θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ηεο ηερλνινγίαο. 

 Ζ παξακνλή κίαο επηρείξεζεο ζε πξφγξακκα ζεξκνθνηηίδαο δελ είλαη επ’ αφξηζηνλ. 

Μία επηρείξεζε λέα ζηελ αγνξά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο ππεξεζίεο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο ζεξκνθνηηίδαο έσο πέληε (5) κφλν έηε. Μεηά ηελ πάξνδν απηνχ ηνπ 

ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο είλαη ππνρξεσκέλε λα απνρσξήζεη απφ ην πξφγξακκα θαη λα 

εγθαηαζηαζεί εθ λένπ ζε άιιε βάζε (Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010). 

 χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Απαζρφιεζεο (2005), ζηε ρψξα καο πθίζηαηαη 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δνκψλ ζεξκνθνηηίδσλ. Δηδηθφηεξα: 

 Ζ ζεξκνθνηηίδα Υαλίσλ ζην πιαίζην ηνπ Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Μηθξψλ Μεζαίσλ 

Δπηρεηξήζεσλ θαη Υεηξνηερλίαο. 

 Ζ iVen ηεο Δζληθήο Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ Α.Δ.. 

 Ζ i4G ηεο εηαηξείαο Δπξσζπκβνχισλ Α.Δ.. 

 

5.2.2 Σερλνινγηθά πάξθα 

 

 Ζ αλάγθε γηα κεηαθνξά ηερλνινγίαο θαη ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο νδήγεζε 

ζηε δεκηνπξγία βηνκεραληθψλ πάξθσλ πςειήο ηερλνινγίαο, είηε εξεπλεηηθψλ, είηε 

ηερλνινγηθψλ, ηα νπνία έρνπλ σο ζηφρν ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ παλεπηζηεκίσλ θαη ησλ 

εξεπλεηηθψλ θέληξσλ κε ηηο επηρεηξήζεηο κε ζηφρν ηελ επηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο λέσλ 

θαηλνηφκσλ ηερλνινγηψλ.  

 Ζ ηζηνξία ησλ ηερλνινγηθψλ πάξθσλ εθθίλεζε πξηλ απφ εμήληα (60) πεξίπνπ ρξφληα 

απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ ηάλθνξλη (Καιηθφξληα, αλ Φξαλζίζθν) ζηελ πεξηνρή ηεο 

Silicon Valley, φπνπ πεξηζζφηεξεο απφ δχν ρηιηάδεο (2.000) εηαηξείεο ειεθηξνληθήο 

ηερλνινγίαο θαη πιεξνθνξηψλ εγθαηαζηάζεθαλ πξνο δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ πεξηνρή. 
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Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ην πξψην ηερλνινγηθφ πάξθν πνπ ζηεξίρζεθε ζηελ πςειή 

ηερλνινγία, ελψ αξγφηεξα αλαπηχρζεθαλ πνιιά άιια παγθνζκίσο κε ζηφρν λα 

δεκηνπξγεζνχλ λέεο επηρεηξήζεηο, λέα πξντφληα θαη λα αλαπηπρζνχλ θαηλνηφκεο 

αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο ζε δηεζλέο επίπεδν (Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010). 

 Έλα ηερλνινγηθφ πάξθν πεξηιακβάλεη εγθαηαζηάζεηο έξεπλαο, εξγαζηήξηα, 

εθθνιαπηήξηα εξγαζίαο, θαζψο επίζεο θαη εθπαηδεπηήξηα, θέληξα δηνίθεζεο θαη 

εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο. Σα ηερλνινγηθά πάξθα ζπλήζσο ζπλδένληαη κε θάπνην 

θέληξν ηερλνινγηθήο αξηζηείαο, επί παξαδείγκαηη έλα παλεπηζηήκην ή έλα εξεπλεηηθφ 

θέληξν, ελψ εηδνπνηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο είλαη ε εζηίαζε ζηηο λέεο ηερλνινγίεο αηρκήο, 

φπσο είλαη νη ηερλνινγίεο ηεο πιεξνθνξίαο, νη ηειεπηθνηλσλίεο, ε βηνηερλνινγία, ε 

λαλνηερλνινγία θαζψο θαη ηα λέα πιηθά.  

 ηνπο ζηφρνπο ελφο ηερλνινγηθνχ πάξθνπ ζπγθαηαιέγνληαη νη θάησζη: 

 Ζ πξνψζεζε ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηα αθαδεκατθά ηδξχκαηα ζε αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ηε βηνκεραλία.  

 Ζ δηεπθφιπλζε ηεο δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο λέσλ θαηλνηφκσλ εηαηξεηψλ θαη ηδίσο 

εηαηξεηψλ πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ζηεξίδνληαη ζηε γλψζε.  

 Ζ παξαθίλεζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο ξνήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ήηνη ε 

κεηαθνξά ηερλνινγίαο απφ ηα αθαδεκατθά θαη εξεπλεηηθά ηδξχκαηα πξνο ηελ 

επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα.  

 Ζ παξνρή ελφο πεξηβάιινληνο, φπνπ νη επηρεηξήζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηε γλψζε 

έρνπλ άκεζε θαη νπζηαζηηθή πξφζβαζε, θαζψο θαη αιιειεπίδξαζε κε ηα θέληξα 

αξηζηείαο θαη γλψζεο (Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο, 2010). 

 Αλάινγα κε ηνπο ηνκείο πνπ ππνζηεξίδνληαη ζε έλα ηερλνινγηθφ πάξθν 

(επηζηεκνληθνί, ηερλνινγηθνί ή παξαγσγηθνί), νη αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο 

αλαπηχζζνληαη εθ κέξνπο ησλ εηαηξεηψλ. εκεηψλεηαη φηη ηα ηερλνινγηθά πάξθα δελ 

θηινμελνχλ ηδηαίηεξα κεγάιν αξηζκφ εηαηξεηψλ, θαζψο ν αξηζκφο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 

πελήληα (50) γηα ην 53% ησλ πάξθσλ. Δπηπξφζζεηα, ην 9% ησλ πάξθσλ θηινμελεί 

πεξηζζφηεξεο απφ δηαθφζηεο (200) επηρεηξήζεηο.  

 ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ ηδξπζεί θαη ιεηηνπξγνχλ πιήξσο ηα θάησζη 

ηερλνινγηθά πάξθα: 

 Σερλνινγηθφ Πάξθν Κξήηεο. 
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 Σερλνινγηθφ Πάξθν Πάηξαο. 

 Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαινλίθεο. 

 Σερλνινγηθφ Πάξθν Ζπείξνπ. 

  Σερλνινγηθφ Πάξθν Θεζζαιίαο.  

 Σερλνινγηθφ Πάξθν Λαπξίνπ.  

 Σερλνινγηθφ Πάξθν «Λεχθηππνο» (ΔΚΔΦΔ ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ) (Bakouros, Mardas & 

Varsakelis, 2002). 

 

5.3 Δθπαίδεπζε θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Ζ εθπαίδεπζε ζπληζηά ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο χπαξμεο θαη εμέιημεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Οη ελ δπλάκεη επηρεηξεκαηίεο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

θαηαξηηζκέλνη θαη ελήκεξνη ζρεηηθά κε ηηο δηαθαηλφκελεο επηρεηξεκαηηθέο ηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα ιακβάλνπλ νξζέο απνθάζεηο θαη λα δηαθξίλνληαη ζηνπο 

ηνκείο ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. Αλαιπηηθφηεξα:  

 

5.3.1 Δθπαίδεπζε ηωλ λέωλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηόηεηα 

 

 Ζ εθπαίδεπζε ζε δεηήκαηα επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη κία ζρεηηθά λέα κνξθή 

εθπαίδεπζεο, θαζψο εκθαλίζηεθε ζε πξψηκε κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990 θαη ζε πην νινθιεξσκέλε κνξθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000.  

 Ζ ζχγρξνλε ηάζε επηηάζζεη ηελ νινέλα θαη απμαλφκελε εηζαγσγή κίαο πιεζψξαο 

πξνγξακκάησλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ηα νπνία 

πεξηιακβάλνπλ πέξα απφ ηα παξαδνζηαθά καζήκαηα θαη εηζεγήζεηο, κειέηεο πεξηπηψζεσλ, 

«επηρεηξεκαηηθά παηρλίδηα», πξνζθεθιεκέλνπο νκηιεηέο, δηαδξαζηηθέο κεζφδνπο, ελψ ην 

αληηθείκελν ηεο εθπαίδεπζεο, δελ αθνξά κφλν ζηα ηερληθά ζηνηρεία, φπσο είλαη νηθνλνκηθέο 

ή δηνηθεηηθέο γλψζεηο, αιιά εζηηάδεη θπξίσο ζηα αλζξψπηλα ραξαθηεξηζηηθά φπσο είλαη ε 

αλάιεςε θηλδχλνπ θαη ε ιήςε απνθάζεσλ. Αλακθίβνια, ε εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηεξίδεηαη θπξίσο ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θπξίσο, παξά γλψζεσλ 

(Σακπνχξε, Καηζάξα & Καθνχξεο, 2010). 

 Ο Katz (2007) ππνζηεξίδεη φηη ε εθπαίδεπζε πνπ αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα 
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ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο (4) βαζηθνχο ηχπνπο, νη νπνίνη παξαηίζεληαη σο αθνινχζσο: 

1) Αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα: Πξφθεηηαη γηα ηα ηππηθά αθαδεκατθά πξνγξάκκαηα, ηα 

νπνία πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο γλψζεηο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, κάξθεηηλγθ θαη 

κάλαηδκελη ησλ λέσλ θαη κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε  

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ, ην πξψην ζηάδην πξηλ ηε ζχζηαζε κηαο επηρείξεζεο. 

2) Δπηρεηξεκαηηθή θαηάξηηζε: Αθνξά ζε νκαδηθή θαηάξηηζε πνπ ζπλήζσο είλαη κηθξήο 

δηάξθεηαο θαη δηαξθεί απφ δχν (2) ψξεο έσο θαη δχν (2) εκέξεο, ελψ επηθεληξψλεηαη 

ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ ζπλεζέζηεξε εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή είλαη ε 

ζπδήηεζε-εηζήγεζε πνπ ζπλνδεχεηαη απφ αζθήζεηο. Δπηπιένλ, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

θαηεγνξία, κπνξνχλ λα εληαρζνχλ θαη πξνγξάκκαηα κε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηα 

νπνία έρνπλ σο αληηθείκελν κειέηεο ζθνπηκφηεηαο θαη επηρεηξεζηαθά ζρέδηα.  

3) πκβνπιεπηηθή νκφηηκσλ: Μηα ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή πνπ εθαξκφδεηαη επξέσο ζηηο 

επαγγεικαηηθέο ελψζεηο είλαη ε νξγάλσζε νκάδσλ νκφηηκσλ, νη νπνίεο απνζθνπνχλ 

ζην λα βνεζήζνπλ ηνπο επηρεηξεκαηίεο λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ην 

αληηθείκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο δξάζεο. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξεκαηίεο 

δεκηνπξγνχλ κηθξέο νκάδεο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ακνηβαία 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθή.  

4) Αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή: Ζ αηνκηθή ζπκβνπιεπηηθή παξακέλεη ν ζεκέιηνο ιίζνο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο εθπαίδεπζεο, θαζψο απφ ηελ εκθάληζή ηεο έσο θαη ζήκεξα απνηειεί 

ηελ πιένλ δηαδεδνκέλε κνξθή εθπαίδεπζεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ζπκβνπιεπηηθή 

εμειίρζεθε κε γεσκεηξηθή πξφνδν, ελψ παξάιιεια εζηίαζε ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηνκείο, ζπλδπάδνληαο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο θαη ζρνιέο. Ζ έλλνηα ηεο 

ζπκβνπιεπηηθήο πεξηθιείεη ηελ εξγαζία κε άηνκα θαη ζρέζεηο θαη δχλαηαη λα 

ζπλδέεηαη κε ηελ αλάπηπμε, ηελ ππνζηήξημε θξίζεσλ ή λα ζθνπεχεη ζηελ επίιπζε 

πξνβιεκάησλ.  

 Ζ ζπκβνπιεπηηθή θαη ν επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο παξαθνινπζνχλ ηηο 

εμειίμεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο, φπσο θαη ζηνλ ηνκέα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλαδεηψληαο 

νπζηαζηηθά απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο άζθεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηε ζχλδεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ 

(Σακπνχξε, Καηζάξα & Καθνχξεο, 2010). 

 χκθσλα κε ηνλ McLeod (2003), ηα πηζαλά απνηειέζκαηα ηεο ζπκβνπιεπηηθήο 
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δχλαληαη λα ηαμηλνκεζνχλ σο εμήο:  

 Δπίιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο, ε νπνία ζεκαίλεη φηη ην άηνκν πνπ δέρζεθε ηε 

ζπκβνπιεπηηθή θαηαλφεζε ην πξφβιεκα ή ηηο πηπρέο ηνπ ελεξγψληαο κε ηξφπν 

ηέηνην, έηζη ψζηε λα αιιάμεη ε θαηάζηαζε πνπ δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα. 

 Μάζεζε, θαζψο κέζσ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο δηαδηθαζίαο ην άηνκν κπνξεί λα 

απνθηήζεη λέεο γλψζεηο, δεμηφηεηεο θαη ζηξαηεγηθέο, φπνπ ζα κπνξέζνπλ λα ην 

δηεπθνιχλνπλ έηζη ψζηε λα ρεηξηζηεί παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ 

ζην κέιινλ.  

 Κνηλσληθή ελζσκάησζε, θαζψο ε ζπκβνπιεπηηθή κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ ελέξγεηα 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αηφκνπ λα ζπκβάιιεη ζηελ επεκεξία ησλ άιισλ αλζξψπσλ 

αιιά θαη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν επξχηεξα.  

 

5.3.2 Αλάδεημε ηνπ θνηλωληθνύ ξόινπ ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο   

 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά κία πνιπεπίπεδε έλλνηα κε κεγάιε ζπκβνιή ζε 

πνηθίινπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο επεκεξίαο κίαο ζπλνιηθήο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο (θξάηνο). Πέξαλ ηεο απηαπφδεηθηεο ζπλεηζθνξάο ηεο ζην νηθνλνκηθφ επίπεδν, ε 

επηρεηξεκαηηθφηεηα δχλαηαη λα επηθέξεη πνιπάξηζκεο ζεηηθέο επηπηψζεηο θαη ζε θνηλσληθφ 

επίπεδν. Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη νξηζκέλεο απφ ηηο βαζηθέο ζεηηθέο επηπηψζεηο ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πξνο ηελ θνηλσλία (Υαζζίδ & Καξαγηάλλεο, 1999): 

 Μέζσ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ησλ δηαδηθαζηψλ απηήο, απμάλνληαη κε 

αικαηψδεηο ξπζκνχο, ε απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη. 

 Δπηδξά ζηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ηνπ πιεζπζκνχ κέζσ ησλ 

θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ πνπ είλαη ζε ζέζε λα εμειίμεη. 

 Γηακνξθψλεη ην πνιηηηζηηθφ πιαίζην ηεο θνηλσλίαο κε ηε ζπκβνιή ηεο σο πξνο ην 

επηρεηξεκαηηθφ πλεχκα ην νπνίν αλαπηχζζεη. 

 Πξαγκαηνπνηεί ηελ εμέιημε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ πλεπκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ 

αηφκσλ απηήο. 

 Απμάλεη ηα θξαηηθά επίπεδα αληαγσληζηηθφηεηαο δηακέζνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνληαη εληφο κίαο ρψξαο. 



 
77 

  

 Βνεζάεη ζην λα αλαπηχζζνληαη ζπλερψο λέεο θαη ζηαζεξέο θνηλσληθέο αμίεο. 

 

5.4 Δπηρεηξήζεηο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

5.4.1 Έξεπλα θαη αλάπηπμε 

 

 Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε είλαη έλλνηεο άξξεθηα 

ζπλδεδεκέλεο κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, θαζψο κέζσ απηψλ πξνάγεηαη ε ζπλνιηθή ηεο 

δηάζηαζε.  

 χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (Ο.Ο..Α., 

2002), σο έξεπλα θαη αλάπηπμε νξίδεηαη: "ε δηαδηθαζία ε νπνία κέζσ ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο 

ζε ηαθηά θαη επαλαιακβαλόκελα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πξνθαιεί αύμεζε ηνπ “απνζέκαηνο 

γλώζεο” ησλ αλζξώπσλ ζε πνιηηηζκηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν”.  

 ε γεληθέο γξακκέο, ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ ηελ πην ζνβαξή επέλδπζε 

ηελ νπνία κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη επηρεηξήζεηο αλακέλνληαο καθξνπξφζεζκα  

ζεκαληηθά νθέιε. Ζ ζπκβνιή ηνπο ηφζν ζε εζληθφ φζν θαη παγθφζκην επίπεδν δχλαηαη λα 

θαηαζηήζεη κία νηθνλνκία σο ηδηαίηεξα αληαγσληζηηθή. Πξσηεχνληα ξφιν ζην πιαίζην ηεο 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαηέρεη ην αλζξψπηλν θεθάιαην, θαζψο δηακέζνπ ησλ αηφκσλ 

αλαπηχζζνληαη νη λέεο ηδέεο. Σελ αλσηέξσ δηαπίζησζε επηξξψλεη ν δηάζεκνο 

νηθνλνκνιφγνο Romer (1986), αλαθέξνληαο φηη: "ην αλζξώπηλν θεθάιαην ινγίδεηαη σο ν 

θηλνύκελνο θνξέαο γλώζεο πνπ πεξηθιείεη κέζα ηνπ ηελ απαηηνύκελε ηερλνινγία νδεγώληαο 

ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε". 

 Δλ ζπλερεία θαη ζην πιαίζην ζρεηηθήο έξεπλαο ηνπ Ο.Ο..Α. (1992), ε έξεπλα θαη ε 

αλάπηπμε κέζσ ησλ πινπνηνχκελσλ ελεξγεηψλ πεξηιακβάλνπλ ηξεηο (3) θαηεγνξίεο 

δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα πεξηιακβάλνπλ ηηο θάησζη: 

1) Δθαξκνζκέλε έξεπλα: Οδεγεί ζε λέα θαη θαηλνηφκα πξντφληα. 

2) Βαζηθή έξεπλα: Απνηειεί κία ζεσξεηηθή δηεξγαζία ε νπνία έρεη ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία λέσλ ηδεψλ.  

3) Πεηξακαηηθή έξεπλα: Δίλαη ε επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία πνπ έρεη σο βάζε ηεο 

ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη ζηνρεχεη ζηελ εχξεζε λέσλ ηδεψλ. 

 Ζ κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ έξεπλα θαη ηελ αλάπηπμε πξαγκαηνπνηείηαη απφ 
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θιάδνπο νη νπνίνη εκπεξηέρνπλ πςειά επίπεδα γλψζεο κε απνηέιεζκα λα θαζηζηνχλ ηελ 

νηθνλνκία πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή. Σέηνηνη θιάδνη είλαη νη θαξκαθεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

πνπ πινπνηνχλ ζπλερφκελεο έξεπλεο (Artus, 2001). Ζ έξεπλα θαη ε αλάπηπμε απνηεινχλ 

πξναπαηηνχκελν ηεο θαηλνηνκίαο ε νπνία, φπσο ζα αλαιπζεί θαησηέξσ, ζεσξείηαη ηνκέαο 

κείδνλνο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκία. 

 Αθνινχζσο, παξαηίζεληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε 

θαηαιακβάλνπλ ηφζν ζεκαληηθή ζέζε ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (European 

Commission, 2006): 

 Δίλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία, πέξαλ ηεο αλάπηπμεο λέσλ ηδεψλ, παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

κεηάδνζεο ηεο θαηλνηνκίαο πνπ αλαθαιχθζεθε θαη ζε άιιεο επηρεηξήζεηο 

αλεμαξηήησο γεσγξαθηθψλ νξίσλ. 

 Δίλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία ζπλδέεηαη κε άκεζε ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα 

επνκέλσο θαη ηελ θεξδνθνξία.  

 Γεκηνπξγεί θνηλσληθέο αιιά θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο. 

 

5.4.2 Καηλνηνκία 

 

 Σα ηειεπηαία έηε, ηφζν ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φζν θαη ηεο 

θαηλνηνκίαο, πνιινί είλαη νη νηθνλνκνιφγνη θαη φρη κφλν, πνπ έρνπλ αζρνιεζεί θαη νξίζεη 

ηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαηλνηνκίαο. Ο πην επηηπρεκέλνο ίζσο νξηζκφο απηήο ηεο 

ηφζν ακθηιεγφκελεο έλλνηαο είλαη εθείλνο ηνπ Teece (2006), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν σο 

επηρεηξεκαηηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη: “ε δηαδηθαζία εθείλε ε νπνία κέζα από ηε γλώζε θαη ηελ 

εκπεηξία ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο νδεγείηαη ζηε γέλλεζε λέσλ θαη πξσηνπόξσλ 

ηδεώλ κε απώηεξν ζθνπό λα απμεζεί ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο κειινληηθά".  

 χκθσλα κε ηνλ Capaldo (2007), ε θαηλνηνκία κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε δχν (2) 

βαζηθέο θαηεγνξίεο. πγθεθξηκέλα ζε: 

1) Σελ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

2) Σε κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία. 

 Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία ζπληζηά εθείλν ην είδνο ηεο θαηλνηνκίαο ην νπνίν κέζα 

απφ δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ σο βάζε ηνπο ηελ ηερλνινγία, ηελ νηθνλνκία θαη ηελ 

εκπνξηθφηεηα, απνζθνπνχλ ζην λα βειηηψζνπλ ην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο 
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απνδνηηθφηεηαο, ψζηε ε επηρείξεζε λα απνθνκίζεη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθή ζέζε ζηελ 

αγνξά. Ζ ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, κπνξεί λα ππνδηαηξεζεί ζε θαηλνηνκία δηαδηθαζίαο θαη 

θαηλνηνκία ππεξεζίαο/πξντφληνο (Capaldo, 2007). 

 Ζ κε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία δηαθξίλεηαη ζε νξγαλσηηθή θαηλνηνκία θαη θαηλνηνκία 

εκπνξίαο (White & Bruton, 2006). ηελ ελ ιφγσ θαηεγνξία ζπγθαηαιέγνληαη φιεο νη 

απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο κίαο επηρείξεζεο, νη νπνίεο δηέπνληαη απφ ζηνηρεία λέα ζηελ αγνξά 

θαη αθνξνχλ ζε ιεηηνπξγίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο. Ωο θαηλνηνκία εκπνξίαο νξίδεηαη ε πηνζέηεζε λέσλ ηδεψλ, νη 

νπνίεο ηεινχλ ζε επζεία ζρέζε κε ηηο ηερληθέο πξνψζεζεο θαη πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ή 

ησλ ππεξεζηψλ κε ζθνπφ ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ 

θεξδψλ ηεο επηρείξεζεο. Ωο νξγαλσηηθή θαηλνηνκία νξίδεηαη ε πινπνίεζε λέσλ 

δηαδηθαζηψλ θαη κεζφδσλ ζρεηηθά κε ηε δηνίθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο κνλάδαο πνπ έρνπλ 

σο κνλαδηθφ ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο απηήο (White & Bruton, 2006). 

 

5.4.3 Γεληθέο ζηξαηεγηθέο   

 

 Οη επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηο νπνίεο ραξάζζεη θαη ελ ζπλερεία αθνινπζεί ε 

επηρείξεζε, ζπρλά θαζνξίδνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο επηδφζεηο ηεο ζηελ αγνξά πνπ απηή 

έρεη επηιέμεη. Οη γεληθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο εληάζζνληαη ζε ηξεηο (3) κεγάιεο 

θαηεγνξίεο. Αλαιπηηθφηεξα: 

1) ηξαηεγηθέο εγεζίαο θφζηνπο. 

2) ηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο. 

3) ηξαηεγηθέο εζηίαζεο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή εγεζίαο θφζηνπο είλαη κία πνιχ γλσζηή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελε 

ζηξαηεγηθή ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε επηρείξεζε εζηηάδεη ζηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο κέζσ 

ησλ ρακειφηεξσλ ηηκψλ πνπ δηνρεηεχεη ζηα πξντφληα ηεο (Porter, 1996). Δηδηθφηεξα, ε ελ 

ιφγσ ζηξαηεγηθή εθαξκφδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ηα νπνία απεπζχλνληαη ζε 

νξηζκέλν θαηαλαισηηθφ θνηλφ κε ρακειφηεξε ηηκή απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ αληαγσληζηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ ρσξίο σζηφζν ε ίδηα λα δεκηψλεηαη. Ζ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα πνπ 

ελζσκαηψλεη ζηηο ζηξαηεγηθέο ηεο ηελ ππφ δηεξεχλεζε κέζνδν πξαγκαηνπνηεί καδηθή 

παξαγσγή πξντφλησλ, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε κεγαιχηεξνπ κεξηδίνπ αγνξάο, ελψ 
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ηαπηφρξνλα βξίζθεηαη ζε δηαξθή αλαδήηεζε ηξφπσλ κε ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο. 

 Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή ζπγθεληξψλεη αμηνζεκείσηα πιενλεθηήκαηα θαη 

κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία παξαηίζεληαη αθνινχζσο (Πεηξψθ θ’ ζπλ, 2002): 

 Πιενλεθηήκαηα: 

 Δμαζθαιίδεη ρακειφηεξεο ηηκέο πξνκεζεπηψλ ιφγσ κεγάινπ φγθνπ παξαγγειίαο. 

 Γηαθφπηεη ηελ εηζρψξεζε λέσλ ππνθαηάζηαησλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά ιφγσ 

ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγήο. 

 Δπλνεί ηνλ πφιεκν ηηκψλ. 

 Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα πεξαηηέξσ κείσζε ηηκψλ εθφζνλ ρξεηαζηεί. 

 Γηαζθαιίδεη ηελ ππεξνρή ηεο επηρείξεζεο σο πξνο ην θαλάιη δηάζεζεο πξντφλησλ. 

 ε κία επεξρφκελε αχμεζε ησλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ παξέρεη ζηελ επηρείξεζε 

δπλαηφηεηα αληίδξαζεο ιφγσ ρακεινχ θφζηνπο. 

 Μεηνλεθηήκαηα: 

 Υακειή πνηφηεηα πξντφλησλ. 

 Οη εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία κπνξνχλ λα εθκεδελίζνπλ ηηο επελδχζεηο πνπ έρεη 

πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο. 

 Κίλδπλνο αληηγξαθήο κεζφδσλ ηεο επηρείξεζεο απφ αληαγσληζηηθέο επηρεηξεκαηηθέο 

κνλάδεο. 

 Ζ ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηρεηξήζεηο ελδείθλπηαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε επηρεηξεκαηηθή κνλάδα επηζπκεί λα εθαξκφζεη κία επηζεηηθή πνιηηηθή 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεη μερσξηζηφ ην πξντφλ ηεο (Porter, 1996), εδξαηψλνληαο έηζη έλα 

ηζρπξφ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Ζ ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή 

ραξαθηεξίδεηαη σο επηηπρεκέλε ζηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε εθαξκφδεη εληαηηθνχο 

ειέγρνπο γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ (έξεπλα αγνξάο) ψζηε λα εληνπηζηνχλ νη 

πξνηηκήζεηο ηνπο. Αμηνζεκείσην γλψξηζκα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο είλαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπ 

πξντφληνο, κε απνηέιεζκα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο γηα ηηκνινγηαθή αχμεζε απηνχ 

δίρσο σζηφζν λα ζπλνδεχεηαη απφ ηελ αληίζεηε κεηαβνιή ηεο δήηεζήο ηνπ. 

 Οη πξναπαηηνχκελεο θηλήζεηο ψζηε ε ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο λα εθαξκνζηεί κε 

επηηπρεκέλν ηξφπν, είλαη νη θάησζη (Πεηξψθ θ’ ζπλ, 2002): 

 Έξεπλα αγνξάο σο πξνο ην θαηαλαισηηθφ θνηλφ. 
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 Έξεπλα σο πξνο ηηο θαηαλαισηηθέο αμίεο ηνπ ππάξρνληνο πειαηνινγίνπ. 

 Δληνπηζκφο ηερληθνχ ζηνηρείνπ πξντφληνο πνπ κέζσ απηνχ ζα επέιζεη ε 

δηαθνξνπνίεζε. 

 Πξνζδηνξηζκφο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο πηνζέηεζεο ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο. 

 Σέινο, ε ζηξαηεγηθή εζηίαζεο πηνζεηείηαη κε ρακειφηεξε ζπρλφηεηα απφ ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο κνλάδεο θαη απηφ δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν πεξηνξίδεηαη ε αγνξά ζηφρνο ηεο 

επηρείξεζεο. πγθεθξηκέλα, ε ελ ιφγσ ζηξαηεγηθή επηθεληξψλεηαη ζε έλα κηθξφ κεξίδην ηεο 

αγνξάο κε ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά (Porter, 1996). Ζ ζηξαηεγηθή εζηίαζεο δχλαηαη λα 

εθαξκνζηεί είηε κε ρακειφ θφζηνο είηε κε δηαθνξνπνίεζε ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο. 

Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο απνηεινχλ ε ηκεκαηνπνίεζε ηεο αγνξάο 

θαζψο θαη ε επηινγή ηνπ ζσζηνχ ηκήκαηνο απηήο, ην νπνίν απνηειεί ην απνηέιεζκα 

αιιεπάιιεισλ εξεπλψλ ζε επίπεδν ζπλνιηθήο αγνξάο (Πεηξψθ θ’ ζπλ, 2002). 

 

5.5 Κξαηηθόο Φνξέαο θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα 

 

 Ωο θξαηηθφο πξνζδηνξίδεηαη ν θνξέαο εθείλνο, ν νπνίνο κέζσ ζπγθεθξηκέλσλ 

κεζφδσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα κεηαβάιιεη ζεηηθά ηνπο ξπζκνχο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζε δηεζλέο θαη εγρψξην επίπεδν.  

 Οη ελ ιφγσ κέζνδνη παξαηίζεληαη αθνινχζσο: 

 Ζ επηβνιή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ. 

 Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. 

 Ζ ηηκσξία ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 

5.5.1 Φνξνινγηθά θίλεηξα 

 

 Σα θνξνινγηθά θίλεηξα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ κέζν πξνζέιθπζεο ή απψζεζεο 

ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα θάζε ρψξα.  

 Σα επξήκαηα πνιπάξηζκσλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ απνπεηξάζεθαλ λα αλαιχζνπλ ην 

βαζκφ κε ηνλ νπνίν ηα θνξνινγηθά θίλεηξα επηδξνχλ ζηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ 

ζε κία ρψξα, ζπγθιίλνπλ σο πξνο ηελ χπαξμε πνιιαπιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ απαληήζεσλ. 

χκθσλα κε κεγάιε κεξίδα εξεπλεηψλ, ηα θξάηε κε βάζε ηε θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ 
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ραξάζζνπλ θαη εθαξκφδνπλ, επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ηνπ ηφπνπ εγθαηάζηαζεο κίαο 

αιινδαπήο επηρείξεζεο (μέλε επέλδπζε), θαζψο θαη ηε ζχλζεζε ησλ μέλσλ απηψλ 

επελδχζεσλ. Σν ελ ιφγσ θαηλφκελν απαληάηαη θπξίσο ζε ρψξεο εληφο ηεο Δ.Δ.. Σν ζηνηρείν 

εθείλν ην νπνίν δελ επεξεάδεηαη, ηνπιάρηζηνλ ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ, είλαη ην χςνο ησλ 

ζπλνιηθψλ μέλσλ επελδχζεσλ.  

 ηνλ αληίπνδα, θξαηνχζα άπνςε είλαη φηη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα δελ απνηεινχλ 

ηφζν ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ επελδχζεσλ, δεδνκέλνπ φηη νη 

αιινδαπέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ αλαπηπμηαθέο ηάζεηο ελδηαθέξνληαη ζε 

εληνλφηεξν βαζκφ γηα ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ εληφο ελφο θξάηνπο, φπσο 

είλαη ε πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, ην δηαζέζηκν θαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν αλζξψπηλν 

δπλακηθφ, ην θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη νη βαζηθέο ππνδνκέο πνπ 

επηθξαηνχλ (Morisset, 2003). 

 Ζ ελ γέλεη ζεκαζία ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ είλαη απηαπφδεηθηε αλεμαξηήησο 

ησλ ζρεηηθψλ ζεσξεηηθψλ απφςεσλ. Κνηλφο ηφπνο γηα ην ζχλνιν ησλ εξεπλεηψλ ζπληζηά ην 

γεγνλφο φηη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα απηνηειψο δίρσο ηελ θαηάιιειε ζεζκηθή ππνζηήξημε 

δελ είλαη ηθαλά ζε θακία πεξίπησζε λα πξνζειθχζνπλ ηηο μέλεο επελδχζεηο, αιιά νχηε θαη 

λα πξνάγνπλ ηελ εγρψξηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.  

 

5.5.2 Μείωζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

 

 Οη έλλνηεο ηεο πνιπλνκίαο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο ζπρλά ζπγρένληαη ζηε ζπλείδεζε 

ησλ πνιηηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν ζην ζεκείν απηφ λα δηαθξηζνχλ νη 

αλσηέξσ έλλνηεο. Ζ γξαθεηνθξαηία, ήηνη ε δηφγθσζε ησλ ηππηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ 

απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, απνηειεί σο έλα βαζκφ απφξξνηα ηεο πνιπλνκίαο. Ζ 

πνιπλνκία, ήηνη ε χπαξμε κεγάινπ αξηζκνχ δηαηππψζεσλ θαη εηδηθφηεξα λέσλ ξπζκίζεσλ 

δελ ζπλεπάγεηαη απαξαηηήησο αχμεζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη νη λέεο 

ξπζκίζεηο είλαη απιέο θαη ζαθείο. Κνηλή δηαπίζησζε, σζηφζν, ζπληζηά ην γεγνλφο φηη ε 

πνιπλνκία, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, πξνθαιεί ηελ αλάπηπμε ηεο γξαθεηνθξαηίαο κε άκεζν 

αληίθηππν ηε ζπαηάιε ζεκαληηθψλ ρξεκαηηθψλ ή κε πφξσλ θαη ηελ παξεκπφδηζε ηεο 

πξνζέιθπζεο μέλσλ ή εγρψξησλ θεθαιαίσλ πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (σηεξφπνπινο & Υξηζηφπνπινο, 2016).  
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 Ζ γξαθεηνθξαηία απνξξέεη απφ ζηξεβιέο δηαδηθαζίεο θαη δηαξζξσηηθέο αγθπιψζεηο 

ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ηεο εθάζηνηε ρψξαο. Καηά ηνλ Bozeman (1993), ε γξαθεηνθξαηία 

ζε έλαλ ειιεηκκαηηθφ θξαηηθφ κεραληζκφ, δχλαηαη λα εκθαληζηεί σο απφξξνηα δχν (2) 

κνξθψλ ξχζκηζεο: 

1) Ρχζκηζε πνπ έγηλε ζηελ πνξεία θαθή: Απηνχ ηνπ είδνπο ε ξχζκηζε δεκηνπξγήζεθε 

γηα ην ζσζηφ ζθνπφ θαη κε αξθεηά πςειή πνηφηεηα. ηελ πνξεία, βέβαηα, 

δηαζηξεβιψζεθε ιφγσ ησλ εμειίμεσλ θαη ησλ αλαγθψλ ηεο θνηλσλίαο (Bozeman, 

1993). Οη αηηίεο δεκηνπξγίαο ησλ ξπζκίζεσλ απηψλ θαηά ηνλ Bozeman (1993) είλαη ε 

θαθή εθαξκνγή ησλ λφκσλ, ν ξπζκηζηηθφο φγθνο, ε αιιαγή ζην ξπζκηζηηθφ ζθνπφ, ε 

αιιαγή ζηε ξπζκηζηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε ξπζκηζηηθή εληξνπία.  

2) Ρχζκηζε πνπ γελλήζεθε σο θαθή: ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, νη λφκνη νη νπνίνη 

δεκηνπξγήζεθαλ ήηαλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ηεο δηαηχπσζήο ηνπο, ειιεηκκαηηθνί σο 

πξνο ηελ πνηφηεηά ηνπο θαη δελ εμππεξεηνχζαλ ηνλ πξαγκαηηθφ ζθνπφ θαη ζηφρν ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο (Bozeman, 1993). Οη γελεζηνπξγέο αηηίεο απηψλ ησλ ξπζκίζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Bozeman (1993) είλαη ε ηδηνηέιεηα, ε έιιεηςε νξζήο θαηαλφεζεο 

ηνπ ζηφρνπ ησλ ξπζκίζεσλ, ν ππεξβνιηθφο έιεγρνο, ν ζπκβηβαζκφο θαη ε δηαδηθαζία 

αξλεηηθνχ αζξνίζκαηνο. 

 Ζ κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο δχλαηαη απηφκαηα λα δψζεη ην απαξαίηεην έλαπζκα 

ζηα επηρεηξεκαηηθά θεθάιαηα λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα εθδεισζεί ε πνιππφζεηε 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. 

 

5.6 Υξεκαηνδόηεζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο  

 

 Ζ δηαδηθαζία ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνηειεί θξίζηκν πεδίν 

γηα φιεο ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, θαζψο κέζσ απηήο εμαζθαιίδνληαη ηα απαξαίηεηα 

θεθάιαηα γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. Μεξηθέο απφ ηηο πην δεκνθηιείο κνξθέο 

ρξεκαηνδφηεζεο είλαη ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο, ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, 

ην leasing θαη νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη. Δθηελέζηεξα: 

 



 
84 

  

5.6.1 Δπηρεηξεκαηηθνί Άγγεινη (Business Angels) 

 

 Ωο επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζεσξνχληαη ηδηψηεο σο επί ην πιείζηνλ επελδπηέο, νη 

νπνίνη επελδχνπλ ρξήκαηα θαη δηαζέηνπλ ρξφλν, εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο ζχκθσλα κε απηνχο πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο. Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη γεληθά έρνπλ κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηνίθεζε θαη ηελ νξγάλσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ θαη ηνλ ηνκέα ηνπ κάξθεηηλγθ.  

 ηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ, νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη είλαη κέηνρνη ή 

ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ, δηεπζπληηθά ζηειέρε εηαηξεηψλ, ζχκβνπινη επηρεηξεκαηηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ή ζπληαμηνχρνη πξψελ ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ. Δλ νιίγνηο, πξφθεηηαη γηα 

πξφζσπα εγλσζκέλνπ θχξνπο κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία θαη άξηζηε θαηάξηηζε ζε ζέκαηα 

πνπ άπηνληαη ηνπ ηνκέα ηεο νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο νξζνινγηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεζηαθψλ πφξσλ, θαζψο επίζεο θαη κε ην ρψξν ηνπ κάξθεηηλγθ. Με 

βάζε ηα αλσηέξσ, δεκηνπξγνχληαη επλντθέο ζπλζήθεο γηα ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ 

δηαζχλδεζεο ησλ άηππσλ επελδπηψλ κε ηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο.  

 Ο ξφινο πνπ θαιείηαη λα δηαδξακαηίζεη ν επηρεηξεκαηίαο είλαη δηηηφο. 

Λεπηνκεξέζηεξα, θαιείηαη απφ ηε κία πιεπξά λα επελδχζεη ηα θεθάιαηα ηνπ κε ζηφρν λα 

απνθνκίζεη νηθνλνκηθφ φθεινο θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά, λα απνθηήζεη ελεξγφ ξφιν ζηε  

ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε, είηε ζπκκεηέρνληαο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, είηε παξέρνληαο 

αλεπίζεκα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, είηε νξηζκέλεο θνξέο σο εξγαδφκελνο ζε απηήλ κε 

κεξηθή απαζρφιεζε.  

 εκεηψλεηαη φηη νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη απαληψληαη ζπλήζσο ζηηο επηρεηξήζεηο 

έληαζεο γλψζεο, νη νπνίεο αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο δπζθνιίεο ζηελ πξφζβαζε ζηηο 

παξαδνζηαθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Δπηπιένλ, ε 

επέλδπζε ζηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, είλαη αλαγθαίν λα ιακβάλεη ρψξα ζην 

αξρηθφ ζηάδην ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο, πξνηνχ απηή θαηαθέξεη λα απνθνκίζεη έζνδα. Με 

ηνλ ηξφπν απηφ, νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη έξρνληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ πνπ πθίζηαηαη 

ζηα ίδηα θεθάιαηα κίαο επηρείξεζεο ε νπνία επηζπκεί λα εμειηρζεί.  

 Ζ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επέλδπζεο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ άγγειν δελ πξνυπνζέηεη 

ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ζπλήζσο νη ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί 
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θαη ηνχην δηφηη θχξηα επηδίσμε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ αγγέινπ είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη 

εκπέδσζε πξνζσπηθήο ζρέζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηία. Άμην αλαθνξάο είλαη ην γεγνλφο πσο 

αξθεηέο θνξέο νη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ππνζηεξίδνπλ θάπνηα επηρεηξεκαηηθή πξφηαζε 

αθνινπζψληαο ηε δηαίζζεζή ηνπο θαη ζηεξηδφκελνη πεξηζζφηεξν ζηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη 

ιηγφηεξν ζε επηρεηξεκαηηθά πιάλα.  

 Ο επηρεηξεκαηηθφο άγγεινο δχλαηαη λα σθειήζεη ζεκαληηθά ηελ επηρείξεζε ζε 

επίπεδν αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ, ηερλνγλσζίαο θαη δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ 

πέξαλ ηεο ρξεκαηνδνηηθήο ζηήξημεο. Παξάιιεια, ν επηρεηξεκαηηθφο άγγεινο κπνξεί λα 

ζπκβάιιεη ηα κέγηζηα ζηελ θάιπςε ηνπ ειιείκκαηνο δηνηθεηηθήο εκπεηξίαο πνπ 

ελδερνκέλσο παξνπζηάδνπλ νη λενζχζηαηεο επηρεηξήζεηο. Δπηπξφζζεηα, νη επηρεηξεκαηηθνί 

άγγεινη ζπλήζσο δηαζέηνπλ έλαλ επξχ θχθιν γλσξηκηψλ ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, θχθινο 

ν νπνίνο δχλαηαη λα αμηνπνηεζεί θαηαιιήισο πξνο φθεινο ηεο λέαο ζπλεξγαδφκελεο 

επηρείξεζεο. 

 Οη επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη ζηηο Ζ.Π.Α. κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε ηέζζεξηο (4) 

θαηεγνξίεο. Δηδηθφηεξα:  

1) Φχιαθεο άγγεινη: Πξφθεηηαη γηα αγγέινπο νη νπνίνη ζην παξειζφλ ππήξμαλ 

επηηπρεκέλνη επηρεηξεκαηίεο ζηνλ ίδην θιάδν κε ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία 

επελδχνπλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ, πξνζθέξνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο εκπεηξία, 

θαζψο θαη ηηο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ ηνκέα 

δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο.  

2) Δπηρεηξεκαηίεο άγγεινη: Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δηαζέηνπλ εκπεηξία ζηε ζχζηαζε 

θαη ηε δηνίθεζε κίαο επηρείξεζεο. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηεο ελ ιφγσ θαηεγνξίαο ελ 

ζπγθξίζεη κε ηελ αλσηέξσ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθφ 

ηνκέα ζε ζρέζε κε ηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο ηεο επηρείξεζεο ζηελ νπνία 

επελδχνπλ.  

3) Λεηηνπξγηθνί άγγεινη: Πξφθεηηαη γηα άηνκα πνπ δελ ππήξμαλ νη ίδηνη επηρεηξεκαηίεο 

θαηά ην παξειζφλ, σζηφζν ππεξεηνχζαλ ζε πςειά ηζηάκελεο ζέζεηο ζε κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζε ζέζε λα κεηαθέξνπλ ηηο απνθηεζείζεο 

γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ηνπο ζηελ επηρείξεζε, σζηφζν ζηεξνχληαη ζπλήζσο κεγάιεο 

επηρεηξεκαηηθήο εκπεηξίαο.  

4) Υξεκαηννηθνλνκηθνί άγγεινη: Πξφθεηηαη γηα άηνκα ηα νπνία επελδχνπλ ζε κία 



 
86 

  

επηρείξεζε έρνληαο σο ζθνπφ ην νηθνλνκηθφ φθεινο.  

 Σν Δπξσπατθφ Γίθηπν Δπηρεηξεκαηηθψλ Αγγέισλ (European Business Angels 

Network ή ΔΒΑΝ) ζθηαγξαθεί ην πξνθίι ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ. Λεπηνκεξέζηεξα, 

πξφθεηηαη ζπλήζσο γηα άλδξεο, ειηθίαο 35 έσο 65 εηψλ, κε επηηπρεκέλε εκπεηξία σο 

επηρεηξεκαηίεο ή managers, νη νπνίνη κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο «άηππνη ηδηψηεο 

επελδπηέο». Οη «άηππνη ηδηψηεο επελδπηέο» είλαη δηαηεζεηκέλνη λα κνηξαζηνχλ ηηο 

δηνηθεηηθέο ηνπο γλψζεηο θαη ηθαλφηεηεο, θαζψο επίζεο θαη ην εθηεηακέλν δίθηπν γλσξηκηψλ 

πνπ δηαζέηνπλ.  

 Οξηζκέλα αθφκε ραξαθηεξηζηηθά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ αγγέισλ είλαη ηα θάησζη: 

 Έρνπλ νηθνλνκηθή άλεζε. 

 Έρνπλ δηαγξάςεη επηηπρεκέλε επαγγεικαηηθή πνξεία.  

 Γηαζέηνπλ θεθάιαην θαζψο θαη δηεπξπκέλα δίθηπα.  

 Υαξαθηεξίδνληαη απφ πάζνο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αλαπηχζζνπλ. 

 Γηαζέηνπλ απνδεδεηγκέλε ζπκβνπιεπηηθή εκπεηξία γηα ππνζηήξημε. 

 Κηλνχληαη επηρεηξεκαηηθά κε δξάζεηο ηνπηθήο επέλδπζεο.  

 Αλαγλσξίδνπλ θνηλά ζεκεία, εκπηζηνζχλε θαη ρεκεία ζην πξφζσπν ησλ 

επηρεηξεκαηηψλ πνπ απνθαζίδνπλ λα ζηεξίμνπλ (Politis, 2008). 

 

5.6.2 Κεθάιαηα επηρεηξεκαηηθώλ ζπκκεηνρώλ (venture capital) 

 

 Με ηελ έλλνηα ησλ θεθαιαίσλ πςεινχ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ λννχληαη ηα 

θεθάιαηα εθείλα, ηα νπνία επελδχνληαη ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κεγάιε πηζαλφηεηα εκθάληζεο δεκηψλ θαη εηδηθφηεξα απφδνζε πνπ είλαη ρακειφηεξε ηεο 

αλακελφκελεο, ζπλήζσο εμαηηίαο ζνβαξψλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο επηρείξεζεο.  

 Ο ελ ιφγσ θίλδπλνο πξνζκεηξάηαη ζε φξνπο ιεηηνπξγηθψλ θεξδψλ. ηελ πεξίπησζε 

εθείλε πνπ ηα ιεηηνπξγηθά θέξδε παξνπζηάδνπλ πςειή δηαθχκαλζε, ηφηε πθίζηαηαη πςειφο 

επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο, ελψ φηαλ δελ παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε, ηφηε ν επηρεηξεκαηηθφο 

θίλδπλνο είλαη πεξηνξηζκέλνο.  

 Σα είδε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ είλαη δχν (2). πγθεθξηκέλα: 

1) Ο εμσηεξηθφο (external). 

2) Ο εζσηεξηθφο (internal). 
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 Ο εμσηεξηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηηο ιεηηνπξγηθέο ζπλζήθεο πνπ επηβάιινληαη 

ζηελ επηρείξεζε εμαηηίαο ησλ εμσηεξηθψλ δπλάκεσλ ηεο αγνξάο, ηηο νπνίεο ε επηρείξεζε δελ 

είλαη ζε ζέζε λα ειέγμεη. Ο εζσηεξηθφο επηρεηξεκαηηθφο θίλδπλνο ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα σο πξνο ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο θαη αθνξά ζηελ ηθαλφηεηα ηεο 

δηνίθεζεο, ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαζψο θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θεθαιαίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη (Chemmanur, Loutskina & Tian, 2014). 

 O πίλαθαο πνπ παξαηίζεηαη αθνινχζσο πεξηιακβάλεη ηηο κνξθέο πνπ δχλαληαη λα 

ιάβνπλ ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ.  

 

Πίλαθαο 5.1: Μνξθέο ησλ Venture Capital Funds 

 

πνξά θαη Δθθίλεζε 

(Seed & Stage) 

 

Κεθάιαην πνξάο  

(Seed Capital) 

 

Κεθάιαην γηα αλάπηπμε θαη 

δνθηκή κηαο αξρηθήο ηδέαο. 

Κεθάιαην Δθθίλεζεο 

(Start-Up or Early Stage 

Capital) 

Κεθάιαην ρξεκαηνδφηεζεο 

αξρηθνχ ζηαδίνπ 

παξαγσγήο, κάξθεηηλγθ θαη 

πσιήζεσλ πξηλ αθφκε ε 

επηρείξεζε γίλεη 

θεξδνθφξα. 

 

Αλάπηπμε  

(Expansion) 

Υξεκαηνδφηεζε 

Αλάπηπμεο 

(Expansion-Development 

Finance) 

Υξεκαηνδφηεζε αλάπηπμεο 

ηεο παξαγσγηθήο 

δπλακηθφηεηαο, ησλ 

πσιήζεσλ, επέθηαζε ζηελ 

αγνξά, πηζαλή χπαξμε 

θεξδνθνξίαο. 

Πξν-ρξεκαηηζηεξηαθή 

Υξεκαηνδφηεζε 

Υξεκαηνδφηεζε ζην 

ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο 

γηα είζνδν ζην 

ρξεκαηηζηήξην. 
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Δμπγίαλζε  

(Rescue and Turnaround) 

Δμαγνξά θαη εμπγίαλζε ηεο 

επηρείξεζεο.  

Δμαγνξά  

(Buy Out Stage) 

Δμαγνξά  

(Management Buy-Out) 

Υξεκαηνδφηεζε εμαγνξάο 

επηρείξεζεο απφ ηελ 

ππάξρνπζα δηνίθεζε. 

Δμαγνξά  

(Management Buy-In) 

Υξεκαηνδφηεζε εμαγνξάο 

επηρείξεζεο απφ λέα νκάδα 

δηαρείξηζεο.  

Αληηθαηάζηαζε 

(Replacement Stage) 

Αληηθαηάζηαζε 

(Replacement) 

Υξεκαηνδφηεζε εμαγνξάο 

κεξηδίσλ απεξρφκελσλ 

εηαίξσλ ή άιιεο 

ρξεκαηνδφηεζεο. 

Aλαρξεκαηνδφηεζε 

Υξένπο   

(Debt Refinancing) 

Βειηίσζε ηεο ζέζεο κίαο 

επηρείξεζεο κε κείσζε ηεο 

δαλεηαθήο εμάξηεζεο 

(ζρέζε δαλεηαθψλ 

ππνρξεψζεσλ πξνο ζχλνιν 

θεθαιαίνπ). 

Πεγή: Καξαγηάλλεο & Μπαθνχξνο (2010). 

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηνπο επηρεηξεκαηηθνχο θηλδχλνπο πεξηιακβάλεηαη θαη ε 

πεξίπησζε δηαθπγήο πηζαλψλ επθαηξηψλ.  

 Δπηπιένλ, νη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη κπνξνχλ επίζεο λα δηαθξηζνχλ ζε:  

1) ηξαηεγηθνχο, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

2) Λεηηνπξγηθνχο ή Υξεκαηννηθνλνκηθνχο.  

 Ο ζηξαηεγηθφο θίλδπλνο ζπλήζσο αλαθχπηεη απφ δηαθπκάλζεηο πνπ παξνπζηάδεη ε 

δήηεζε. Δπηπξφζζεηα, ε εκθάληζε ηεο ελ ιφγσ κνξθήο θηλδχλνπ δχλαηαη λα νθείιεηαη θαη 

ζε δηαθπκάλζεηο αθνξψζεο ζηελ ηηκή πψιεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο επηρείξεζεο, ησλ ηηκψλ 

ησλ πξψησλ πιψλ, ηεο δπλαηφηεηαο αληίδξαζεο ζηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ, θαζψο θαη ζηε 
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δνκή θφζηνπο ηεο επηρείξεζεο, δειαδή νπζηαζηηθά θαηά πφζν ε επηρείξεζε παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά πάγηα έμνδα. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο θίλδπλνο πξνθχπηεη σο απνηέιεζκα ηεο 

δηάξζξσζεο ησλ θεθαιαίσλ, ήηνη ηνπ κείγκαηνο ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη δαλεηζκνχ. Δπί 

παξαδείγκαηη, κία επηρείξεζε ζηεξηδφκελε ζε κεγάιν βαζκφ ζην δαλεηζκφ είλαη 

πεξηζζφηεξν εθηεζεηκέλε ζε θίλδπλν. Σέινο, ν επηρεηξεκαηηθφο θαη ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

θίλδπλνο ζπλζέηνπλ ην ζπλνιηθφ θίλδπλν πνπ παξνπζηάδεη κία επηρείξεζε, θαζνξίδνληαο θαη 

ην θφζηνο ρξεκαηνδφηεζήο ηεο, επεξεάδνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηφζν ηηο βξαρππξφζεζκεο 

φζν θαη ηηο καθξνπξφζεζκεο απνθάζεηο (Γεξνληθνιάνπ, 2009). 

 Ηζηνξηθά, ε εκθάληζε ηεο ελ ιφγσ κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο ιακβάλεη ρψξα γηα 

πξψηε θνξά ζηηο Ζ.Π.Α. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950. ηαδηαθά εμαπιψλεηαη 

θαη απνθηά ζεκαληηθή δπλακηθή ηφζν ζηε Μεγάιε Βξεηαλία φζν θαη ηηο ππφινηπεο ρψξεο 

ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο.  

 Ζ εκθάληζε θαη θαζηέξσζε ηεο κνξθήο απηήο ζηελ Διιάδα πζηέξεζε ρξνληθά θαη 

ζπγθεθξηκέλα δηαδξακαηίζηεθε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990. Παξάιιεια, δφζεθε 

ζεκαληηθή ψζεζε κε ηε δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ κέζσ ηνπ 

ζρεηηθνχ Νφκνπ 1775/1988. Ζ ηειεπηαία δεθαεηία απνηέιεζε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο 

ρξνληθή πεξίνδν γηα ηελ παγίσζε ηεο ελ ιφγσ κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο ζηε ρψξα. Σν 

γεγνλφο απηφ ζπλέπεζε ρξνληθά κε ηε ρξεκαηηζηεξηαθή άλνημε ζηελ Διιάδα θαη 

ζπλεπαθφινπζα ηελ αλάγθε γηα κεηαθνξά ηεξαζηίσλ θεθαιαίσλ απφ ηηο ηξαπεδηθέο 

θαηαζέζεηο ζηηο αγνξέο κεηνρψλ, κε ηαπηφρξνλν κεηξηαζκφ ηνπ ελζνπζηαζκνχ ησλ 

επελδπηψλ θαη θαη' επέθηαζε ζηξνθή ζε κεζνπξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο 

ηνπνζεηήζεηο. Ζ αλσηέξσ ηάζε δηαθαίλεηαη ήδε ζηηο ρψξεο εθείλεο φπνπ ε ελ ιφγσ κνξθή 

ρξεκαηνδφηεζεο έρεη εκπεδσζεί, είηε κε ηε κνξθή ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο 

εηαηξείαο κέζσ ηεο αχμεζεο απηνχ, είηε κε ηε κνξθή κεηαηξέςηκεο νκνινγίαο, κε 

παξάιιειε πάγηα ηαθηηθή ηελ απνθπγή επελδχζεσλ ζε εηζεγκέλεο εηαηξείεο.  

 Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ησλ θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ είλαη ε 

ξεπζηνπνίεζε ησλ ζπκκεηνρψλ ηνπο θαη ε απνεπέλδπζε ησλ θεθαιαίσλ ηνπο, ελψ δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε ζηνρνζεζία ηνπο ε δηαηήξεζε ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπο γηα 

πιεζψξα εηψλ. Δπηπιένλ, πξφθεηηαη γηα επελδχζεηο καθξνπξφζεζκεο πξννπηηθήο κε 

ηαπηφρξνλε επηδίσμε γηα θαζνξηζκφ νξαηνχ ρξνληθνχ νξίδνληα εμφδνπ. Δπηπξφζζεηα, έρνπλ 

σο γλψκνλα ηε ζπλεηζθνξά απφ ηε ζθνπηά ηνπ ζηξαηεγηθνχ εηαίξνπ ζηελ ηαρεία αλάπηπμε 
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ησλ εηαηξεηψλ ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ θαη ελ ηέιεη απνβιέπνπλ αθφκε θαη ζηε βειηίσζε 

ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο δνκήο θαη ηελ επίηεπμε θεξδνθνξίαο. Καηαιεθηηθά, ηα ελ ιφγσ 

θεθάιαηα δηακνηξάδνληαη ηνλ θίλδπλν κε ηελ επηρείξεζε θαη σο εθ ηνχηνπ επηδηψθνπλ ηελ 

εμαζθάιηζε ακνηβήο πςειψλ απνδφζεσλ, νη νπνίεο ηαπηίδνληαη κε ηηο αλακελφκελεο εθ 

κέξνπο ηνπ επηρεηξεκαηία.  

 Σν ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην ζηελ Διιάδα έρεη σο πξψην έξεηζκα ην Νφκν 

1775/1988, ν νπνίνο έζεζε έλα πεξίγξακκα ηεο ελ ιφγσ κνξθήο ρξεκαηνδφηεζεο. Ο κάιινλ 

απνηξεπηηθφο ηνπ ραξαθηήξαο νδήγεζε ζηελ έθδνζε ηνπ Νφκνπ 2367/1995, ηνπ νπνίνπ 

θχξηα επηδίσμε απνηέιεζε ε αλακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θεθαιαίσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, εγρείξεκα ην νπνίν δελ ζηέθζεθε ηειηθψο κε ηελ 

πξνζδνθψκελε επηηπρία. ην αλσηέξσ πιαίζην, νη φπνηεο ζρεηηθέο επελδπηηθέο πξνζπάζεηεο 

ζηεξίρζεθαλ θπξίσο ζε ππεξάθηηεο εηαηξείεο, ππεξβαίλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ ζεκαληηθά 

εκπφδηα, θνξνινγηθνχ θπξίσο ραξαθηήξα θαη απμάλνληαο παξάιιεια ηελ 

αληαγσληζηηθφηεηα ησλ πξνζπαζεηψλ. Ζ λνκνζεηηθή ζπλέρεηα δφζεθε κε ηελ έθδνζε ηνπ 

Νφκνπ 2992/2002, κε ηνλ νπνίν ζεζκνζεηήζεθαλ ηζρπξά θνξνινγηθά θίλεηξα, ελψ ηέζεθαλ 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπ Σακείνπ Αλάπηπμεο Νέαο Οηθνλνκίαο (Σ.Α.ΝΔ.Ο.) ζε 

Ακνηβαία Κεθάιαηα Δπηρεηξεκαηηθψλ πκκεηνρψλ (Α.Κ.Δ..) (Καξαγηάλλεο & 

Μπαθνχξνο, 2010). 

 εκεηψλεηαη φηη ζηφρνο κηαο εηαηξείαο θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ δελ 

είλαη ε καθξνπξφζεζκε ζπκκεηνρή ηεο ζε κία επηρείξεζε, αιιά ε παξακνλή ζε απηήλ γηα 

έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ζπλήζσο κεηαμχ ηξηψλ (3) έσο πέληε (5) εηψλ θαη 

πάληα ιακβάλνληαο ππφςε ηφζν ηελ αμία ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο 

ηεο αγνξάο.  

 Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κηα εηαηξεία ηέηνηνπ είδνπο είλαη νη αθφινπζεο: 

 Δθηίκεζε-αμηνιφγεζε ηεο επελδπηηθήο ηδέαο, ηνπ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη 

γεληθφηεξα αμηνιφγεζε ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ πξφθεηηαη λα αθνινπζήζεη ε 

επηρείξεζε. 

 Δθηίκεζε θαη αλάπηπμε ηεο δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηελ θεθαιαηαθή δνκή θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

επηρείξεζεο. 

 Παξνρή ζπκβνπιψλ γηα ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο. 
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 Πξνεηνηκαζία γηα εηζαγσγή ζην ρξεκαηηζηήξην (Kortum & Lerner, 2000). 

 Οξηζκέλνη παξάγνληεο νη νπνίνη εληείλνπλ ηε δήηεζε θεθαιαίσλ επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ εθ κέξνπο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζρεηίδνληαη κε ηα θάησζη ζηνηρεία: 

 Τςειά επηηφθηα: Δίλαη γεγνλφο φηη ηνπιάρηζηνλ κέρξη θαη πξηλ κεξηθά ρξφληα ηα 

επηηφθηα ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ ήηαλ θαηά πνιχ πςειφηεξα απφ ηνλ πιεζσξηζκφ ή 

ηα επηηφθηα θαηαζέζεσλ. Αθφκα θαη ζήκεξα θαη παξά ηελ απφθιηζε πνπ έρεη κεησζεί 

ζεκαληηθά ζε πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, ε ελ ιφγσ δηαθνξά 

ζεσξείηαη ζεκαληηθή.  

 Τςειφ δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο θεθαιαίσλ.  

 Ζ απζηεξή πνιηηηθή ησλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο εγγπήζεηο ησλ δαλεηδφκελσλ 

θεθαιαίσλ πνπ απνηεινχλ αλαζρεηηθφ παξάγνληα εηδηθά ζηηο κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο.  

 Ζ έιιεηςε ή ν πεξηνξηζκφο ησλ δηαζέζηκσλ ηξαπεδηθψλ θεθαιαίσλ γηα ιφγνπο φπσο 

είλαη ε θάιπςε δεκνζηνλνκηθψλ αλαγθψλ θαη ειιεηκκάησλ, ε άληιεζε κεγάισλ 

θεθαιαίσλ γηα αλαπηπμηαθά έξγα θ. ά..  

 

5.6.3 Τπνζηήξημε από ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα 

 

 Ζ πιένλ δεκνθηιήο κέζνδνο επηρεηξεκαηηθνχ δαλεηζκνχ είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε απφ 

ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο κπνξεί λα 

πξνθχςεη είηε κέζσ καθξνπξφζεζκσλ επηρεηξεκαηηθψλ δαλείσλ είηε κέζσ δαλείσλ 

θεθαιαίνπ θίλεζεο, ηα νπνία ρνξεγνχληαη απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο ζηηο 

επηρεηξήζεηο. Δθηελέζηεξα: 

 

I. Γάλεηα θεθαιαίνπ θίλεζεο 

  

 Σν ελ ιφγσ είδνο ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ ζθνπεί ζηε δεκηνπξγία αξρηθψο θαη ελ 

ζπλερεία δηαηήξεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ θεθαιαίσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. ηελ ππφ δηεξεχλεζε θαηεγνξία δαλεηνδφηεζεο εληάζζνληαη: 

1) Σα αλνηθηά δάλεηα. 

2) Οη αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί. 
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 Ζ πεξίπησζε ησλ αλνηθηψλ δαλείσλ πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηεο δπλαηφηεηαο ελφο 

άκεζνπ θαη ειεχζεξνπ δαλεηζκνχ εθ κέξνπο ηνπ πηζησηηθνχ ηδξχκαηνο πξνο ηελ επηρείξεζε. 

Ζ ελ ιφγσ δπλαηφηεηα ελεξγνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ην θξίλεη 

αλαγθαίν. Σα αλνηθηά δάλεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ ζπκβαηηθψο πξνζδηνξηζκέλν αλψηαην 

φξην ρξεκαηνδφηεζεο, ην νπνίν έρεη ζπκθσλεζεί θαη ηεζεί απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεξγαζίαο 

ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ. Δπηπιένλ, ε δαλεηνιήπηξηα επηρείξεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

εμνθιήζεη είηε κεξηθψο είηε ζπλνιηθψο ην νθεηιφκελν πνζφ, ελψ εμαθνινπζεί θαλνληθά λα 

ιακβάλεη δαλεηαθή ππνζηήξημε.  

 Σν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο πνηθίιεη κεηαμχ ησλ πηζησηηθψλ ηδξπκάησλ, θαζψο 

απηφ εμαξηάηαη απφ ηελ εκπνξηθή πνιηηηθή ηεο θάζε ηξάπεδαο (Freund & Clapper, 2009). 

χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη Freund θαη Clapper (2009), ην ελ ιφγσ 

πνζνζηφ θπκαηλφηαλ πξν θξίζεο κεηαμχ 15%-30%, ελψ ζήκεξα θαη κε δεδνκέλε ηε 

δεκνζηνλνκηθή ζπγθπξία, δελ ππεξβαίλεη ην 5% ζηελ πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ. 

εκεηψλεηαη φηη ην πνζνζηφ απηφ ζπληζηά αληηθείκελν πξνζαξκνγήο κε βάζε ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ησλ ηειεπηαίσλ πέληε (5) εηψλ έθαζηεο επηρείξεζεο πξνηνχ θαηαηεζεί ε αίηεζε 

δαλεηνδφηεζεο. 

 Οη αιιειφρξενη ινγαξηαζκνί απνηεινχλ έλα αθφκε είδνο θεθαιαίσλ θίλεζεο 

ρνξεγνχκελν απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα πξνο ηηο επηρεηξήζεηο. Οη ελ ιφγσ ινγαξηαζκνί 

ζπληζηνχλ κία ινγηζηηθή θαηάζηαζε κεηαμχ δχν (2) ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ
 
(ζπλήζσο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ)
 
παξέρνληαο ηαπηφρξνλα ην δηθαίσκα ζηνπο ρξήζηεο λα ζπλαιιάζνπλ 

κεηαμχ ηνπο θεθάιαηα θίλεζεο, ελψ ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ εγγξαθψλ ηεξείηαη απηφκαηα 

ζε έλα εληαίν ζχζηεκα.  

 

II. Μαθξνπξόζεζκα επηρεηξεκαηηθά δάλεηα 

  

 Ζ ελ ιφγσ θαηεγνξία δαλεηζκνχ πεξηιακβάλεη δάλεηα ηα νπνία ρνξεγνχληαη κε 

ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο, θαζψο επίζεο θαη ηελ αγνξά πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ησλ ζρεηηθψλ αλαγθψλ έθαζηεο επηρείξεζεο.  

 Σα ρνξεγνχκελα δάλεηα κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε επαγγεικαηηθήο ζηέγεο 

ζθνπεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηηθά κε ηελ απφθηεζε ηνπ πιένλ 

ζεκαληηθνχ θαη ελδερνκέλσο κεγαιχηεξνπ πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ηνπο ζηνηρείνπ, ήηνη ηελ 
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επηρεηξεκαηηθή ηνπο έδξα. Σν πνζνζηφ ρξεκαηνδφηεζεο, θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, 

ππνινγίδεηαη σο ζπληζηακέλε πνιπάξηζκσλ παξαγφλησλ θαη ηδίσο ηεο θεξεγγπφηεηαο θαη 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, θαζψο επίζεο θαη ηεο εκπνξηθήο πνιηηηθήο ηεο 

ηξάπεδαο. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην ελ ιφγσ πνζνζηφ δχλαηαη λα θαιχςεη νιηθψο ηελ 

αμία ηνπ αθηλήηνπ. Δλ γέλεη, ηα ζρεηηθά δαλεηαθά επηηφθηα είλαη αξθεηά πςειά θαη 

θπκαίλνληαη κεηαμχ 3,2%-10,8%. Σα έηε δηάξθεηαο ηνπ ελ ιφγσ ηξαπεδηθνχ δαλεηζκνχ 

δχλαληαη λα πξνζεγγίζνπλ έσο θαη ηα ηξηάληα (30) έηε απνπιεξσκήο. 

 Ζ ππφ δηεξεχλεζε θαηεγνξία δαλεηζκνχ, ε νπνία ζθνπεί ζηελ απφθηεζε πάγηνπ 

εμνπιηζκνχ ζπληζηά ππνζηεξηθηηθφ κνριφ βαξχλνπζαο ζεκαζίαο γηα ηηο νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, νη νπνίεο κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλνπλ λα θαιχςνπλ επηηπρψο ζηνηρεηψδεηο 

αλάγθεο πςεινχ θφζηνπο. Γεδνκέλνπ απηνχ, ε ελ ιφγσ θαηεγνξία δαλεηζκνχ απεπζχλεηαη 

ζπλήζσο θαη έρεη σο απνδέθηεο ηηο κεζαίεο θαη κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κνξθή ρξεκαηνδφηεζεο επηηξέπεη, ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαη ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, ηελ θαζνιηθή θάιπςε ησλ απαηηνχκελσλ γηα ηελ επηρείξεζε 

θεθαιαίσλ, ήηνη ζε πνζνζηφ 100%. Σν ζρεηηθφ επηηφθην θπκαίλεηαη κεηαμχ 6,3%-10% θαη 

ηα δηαζέζηκα έηε απνπιεξσκήο δηαξθνχλ έσο δεθαπέληε (15) έηε (Freund & Clapper, 2009). 

 

5.7 Δζληθή Κνπιηνύξα θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα  

 

 Οη πνηθίιεο απφςεηο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ θνξπθαίνπο νηθνλνκνιφγνπο 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ εζληθήο θαη νξγαλσζηαθήο θνπιηνχξαο κε ηελ έλλνηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ζπρλά αιιεινζπγθξνπφκελεο.  

 Δζληθή θνπιηνχξα ζεσξείηαη ην ζχλνιν ησλ ζθέςεσλ, ηδεψλ θαη ηξφπσλ 

ζπκπεξηθνξάο ελφο ζπλφινπ κε θνηλή εζληθή θαηαγσγή. Καηά ηνλ Gold (1997), ε εζληθή 

θνπιηνχξα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηα άηνκα λα ζρεκαηίδνπλ ηηο εθάζηνηε ζπκπεξηθνξέο 

ηνπο. Σν ίδην αθξηβψο, πξάηηεη θαη ε νξγαλσζηαθή ή εηαηξηθή θνπιηνχξα κε άκεζε ζπλέπεηα 

ηελ επηξξνή ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιφγσ ησλ αηνκηθψλ ζπκπεξηθνξψλ. Σα θνηλά ζεκεία 

κεηαμχ εζληθήο θαη εηαηξηθήο θνπιηνχξαο είλαη πνιπάξηζκα, κε κεγάιε σζηφζν κεξίδα 

εξεπλεηψλ λα ζεσξεί φηη απνηεινχλ δηαθξηηέο θαη αλεμάξηεηεο έλλνηεο, νη νπνίεο 

επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 χκθσλα κε ηνπο Harbison & Myers (1959), ε εηαηξηθή θνπιηνχξα, κέζσ ηεο νπνίαο 
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ε επηρεηξεκαηηθφηεηα νδεγείηαη ζε ζπγθεθξηκέλα επίπεδα, δελ επεξεάδεηαη απφ θαλελφο 

είδνπο εζληθέο θνπιηνχξεο. Αλεμάξηεηα απφ ηηο ηδέεο, ηνλ ηξφπν ζθέςεο θαη ζπκπεξηθνξάο 

ησλ αηφκσλ, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα κέζσ ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο νδεγείηαη ζηα επηζπκεηά 

απνηειέζκαηα. 

 ηνλ αληίπνδα, ν Gold (1997) αλαθέξεη φηη ε εζληθή θνπιηνχξα κε ηε ζπκβνιή θαη 

έηεξσλ ζηνηρείσλ, επεξεάδεη ζε κηθξφ βαζκφ ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα ηεο θάζε νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο. 

 Σέινο, ε πην ζεκαληηθή, ίζσο, άπνςε γηα ηελ εζληθή θνπιηνχξα ζε ζρέζε κε ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα έρεη δηαηππσζεί απφ ηνλ Hofstede (2003), ν νπνίνο εμέηαζε ην ελ ιφγσ 

ζέκα επί ζεηξά εηψλ. Σα επξήκαηα πξφζθαηεο έξεπλάο ηνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε εζληθή 

θνπιηνχξα απνηειεί εθείλνλ ηνλ παξάγνληα ν νπνίνο επεξεάδεη κε πςειή ζπρλφηεηα θαη 

έληαζε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ εληφο κίαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, έλαληη ησλ 

ππνινίπσλ παξακέηξσλ. 

 

5.8 Άιινη θνξείο ζηήξημεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

 

 Οη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη ζπληζηνχλ αξσγνχο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο 

ζην ζχγρξνλν πεξηξξένλ νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ είλαη πνιπάξηζκνη. χκθσλα κε ηνπο 

Ησαλλίδε & Γησηφπνπιν (2014), νη ελ ιφγσ θνξείο θαη νξγαληζκνί παξαηίζεληαη αθνινχζσο:  

 Σα επηκειεηήξηα. 

 Σα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. 

 Οη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.). 

 Ο αλαπηπμηαθφο λφκνο. 

 Σν Δζληθφ ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο (Δ..Π.Α.). 

 Οη θνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Οη ζχκβνπινη επηρεηξήζεσλ. 

 Σν Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Σα θαηά ηφπνπο επηρεηξεκαηηθά ζπκβνχιηα. 

 Σν Δζληθφ Σακείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο (Δ.Σ.Δ.ΑΝ.). 
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5.9 πκπεξάζκαηα 

 

 Οη βαζηθέο δνκέο ππνζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη ζεξκνθνηηίδεο θαη ηα 

ηερλνινγηθά πάξθα. 

 Οη ζεξκνθνηηίδεο παξέρνπλ ζηηο λέεο επηρεηξήζεηο επαγγεικαηηθή ζηέγε, 

επηρεηξεζηαθέο ζπκβνπιέο, ινγηζηηθέο ζπκβνπιέο, πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, 

εμαηνκηθεπκέλεο βάζεηο δεδνκέλσλ, ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ππεξεζίεο 

αιιεινγξαθίαο, πνηνηηθή έξεπλα, δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή δηάξζξσζε, αηδέληα 

επαθψλ, δηαζπλδέζεηο, λνκηθή ππνζηήξημε, ζηξαηεγηθέο πξνψζεζεο, δηαζέζηκνπο 

πφξνπο, γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε θαη εγθαηαζηάζεηο. 

 ηελ Διιάδα ηα πην γλσζηά ηερλνινγηθά πάξθα είλαη ηα πάξθα ηεο Κξήηεο, ηεο 

Πάηξαο, ηεο Θεζζαινλίθεο, ηεο Ζπείξνπ, ηεο Θεζζαιίαο, ηνπ Λαπξίνπ θαη ηνπ 

Λεχθηππνπ. 

 Ζ εθπαίδεπζε ζε ζρέζε κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηηο δηαζηάζεηο απηήο, 

πινπνηείηαη κέζσ αθαδεκατθψλ πξνγξακκάησλ, επηρεηξεκαηηθήο θαηάξηηζεο, 

ζπκβνπιεπηηθήο νκφηηκσλ θαη αηνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο.  

 Σα απνηειέζκαηα ηα νπνία επηθέξεη ε ζπκβνπιεπηηθή ζηνλ ηνκέα ηεο 

επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε επίιπζε ηνπ αξρηθνχ πξνβιήκαηνο, ε κάζεζε θαη ε 

θνηλσληθή ελζσκάησζε. 

 Οη θπξηφηεξεο ζεηηθέο θνηλσληθέο επηπηψζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ε 

αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο, ε αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ, ε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ, ε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ πιαηζίνπ, ε εμέιημε ηεο θνηλσλίαο, ε 

αχμεζε ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ θαη ε δηαηήξεζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ. 

 Οη γεληθέο επηρεηξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο (3) θαηεγνξίεο, ήηνη 

ηηο ζηξαηεγηθέο εγεζίαο θφζηνπο, ηηο ζηξαηεγηθέο δηαθνξνπνίεζεο θαη ηηο 

ζηξαηεγηθέο εζηίαζεο. 

 Ο θξαηηθφο θνξέαο πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηφλσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, 

πξνσζεί ηελ παξνρή θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ, ηε κείσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ 

εκπνδίσλ θαη ηελ ηηκσξία ηεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο. 

 Οη βαζηθφηεξεο κνξθέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ν ηξαπεδηθφο 

δαλεηζκφο, ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ ζπκκεηνρψλ, ην leasing θαη νη 

επηρεηξεκαηηθνί άγγεινη. 
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 Οη θνξείο θαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο αξσγνί θαη εξείζκαηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ηα επηκειεηήξηα, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηδξχκαηα, νη Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ν αλαπηπμηαθφο λφκνο, ην Δζληθφ 

ηξαηεγηθφ Πιαίζην Αλαθνξάο, νη θνηηίδεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, νη ζχκβνπινη 

επηρεηξήζεσλ, ην Παξαηεξεηήξην Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, ην Δζληθφ Σακείν 

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη Αλάπηπμεο θαη ηα επηρεηξεκαηηθά ζπκβνχιηα πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη αλά ηφπν. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: πκπεξάζκαηα 

 

6.1 πκπεξάζκαηα 

 

 Σα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία εμάρζεθαλ απφ ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη 

πνιπάξηζκα θαη παξαηίζεληαη ζπλνπηηθά σο αθνινχζσο: 

 H έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπληζηά κία πνιπζχλζεηε έλλνηα, ε νπνία 

απαξηίδεηαη απφ πιεζψξα παξαγφλησλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ. 

 Ο φξνο “επηρεηξεκαηηθφηεηα” ζπγθεληξψλεη πνηθίινπο νξηζκνχο δηαηππσκέλνπο εθ 

κέξνπο επηθαλψλ νηθνλνκνιφγσλ. Οη ελ ιφγσ νξηζκνί παξά ηηο θαηλνκεληθέο 

δηαθνξέο ηνπο παξνπζηάδνπλ εληνχηνηο πνιιαπιά θνηλά ζεκεία σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο. 

 Ζ απζηξηαθή εθδνρή, ε Γεξκαληθή εθδνρή θαη ε εθδνρή ηνπ ηθάγν πξεζβεχνπλ ηηο 

ηξεηο (3) βαζηθέο ζεσξίεο αθνξψζεο ζηελ έλλνηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία γηα ηελ εμέιημή ηεο. 

 Ζ δηάθξηζε ησλ δηάθνξσλ εηδψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ιακβάλεη ρψξα κε 

γλψκνλα ηνλ επηρεηξεκαηία θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. 

 Ζ γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, γεγνλφο ην νπνίν 

εξκελεχεηαη ελ κέξεη απφ ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο πνπ αθνξνχλ ζηελ ελ ιφγσ 

πιεζπζκηαθή νκάδα. 

 Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπληζηά έλα επηπιένλ πεδίν ην νπνίν ηπγράλεη 

ηδηαίηεξεο δεκνηηθφηεηαο ηα ηειεπηαία έηε, δεδνκέλεο ηεο εληππσζηαθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλψκεο αλαθνξηθά κε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηειεί, κεηαμχ άιισλ, απφξξνηα ησλ πξνζσπηθψλ 

επηινγψλ θαη θηλήηξσλ ηνπ επηρεηξεκαηία. 

 Ζ Διιάδα κνινλφηη παξνπζηάδεη απμεκέλα πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ 

ζηαδίσλ, ζπγθεληξψλεη εληνχηνηο πςειά πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 Οη ζχγρξνλεο ηερλνινγηθέο, νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο 

απαηηήζεηο ζε ζπγθεξαζκφ κε ηηο εθ θχζεσο πνιχπινθεο γεσπνιηηηθέο ζρέζεηο 
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νδήγεζαλ ζηε ζχζηαζε δηεζλψλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπλδέεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ηνκέσλ θαη νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. 

 Οη ζεξκνθνηηίδεο επηρεηξήζεσλ πξεζβεχνπλ ζεκαληηθφ έξεηζκα ησλ λέσλ 

επηρεηξήζεσλ αλαθνξηθά κε ηελ εθθίλεζε θαη εμέιημε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Ζ νξζή επηινγή ηεο θαηάιιειεο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθήο είλαη θαίξηαο 

ζεκαζίαο, θαζψο κε ηνλ ηξφπν απηφ ε επηρείξεζε δχλαηαη λα επηηχρεη ηε ζηνρνζεζία 

ηεο. 

 Ζ επέλδπζε κίαο επηρείξεζεο ζηνλ ηνκέα ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζπληειεί 

ζαθψο ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ, θαηλνηφκσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

θαη θαη' επέθηαζε ζηε δεκηνπξγία αληαγσληζηηθνχ γηα εθείλε πιενλεθηήκαηνο. 

 Σα θνξνινγηθά θίλεηξα θαη ε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο είλαη ηθαλέο ζπλζήθεο γηα 

ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ θεθαιαίσλ. 

 Οη θχξηεο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη νη επηρεηξεκαηηθνί 

άγγεινη, ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα θαη ηα θεθάιαηα επηρεηξεκαηηθψλ 

ζπκκεηνρψλ. 

 

6.2 Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 

 

 Σα ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πεδία ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν 

ελδηαθέξνλ θαη ρξήδνπλ πεξαηηέξσ έξεπλαο ζπλνςίδνληαη σο αθνινχζσο:  

 Γεκηνπξγία “Οδεγνχ Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο” κε ζθνπφ ηελ παξνρή νινθιεξσκέλεο 

πιεξνθφξεζεο θαη θαζνδήγεζεο ηφζν πξνο ελδηαθεξφκελνπο φζν θαη πθηζηάκελνπο 

επηρεηξεκαηίεο ζρεηηθά κε επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, δνκέο ζηήξημεο, λνκηθφ θαη 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ζηαηηζηηθέο αλαιχζεηο. 

 Δγθαζίδξπζε πξφζζεησλ δνκψλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Γηεχξπλζε ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πεγψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 

 Βειηίσζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ εζληθήο θνπιηνχξαο θαη επηρεηξεκαηηθφηεηαο. 
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