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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της οικονομικής μεγέθυνσης, της 

ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας, προωθώντας την οικονομία μέσω της 

καινοτομίας και ενισχύοντας την εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Παράλληλα, η 

επιχειρηματικότητα επηρεάζει καίρια την ανταγωνιστικότητα, προωθώντας την 

απασχολησιμότητα και οδηγώντας σε νέες και αποδοτικότερες επιχειρησιακές 

μορφές. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιχειρηματικότητα είναι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο εντάσσεται η 

επιμελητηριακή δράση, καθώς τα επιμελητήρια ως θεσμός λειτουργούν ως 

«μεσάζοντας» ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση των στάσεων και 

απόψεων των υπευθύνων των εθνικών επιμελητηρίων στη χώρα αναφορικά με την 

αποτελεσματικότητα της επιμελητηριακής δράσης και σχετικά με τους τρόπους 

ενίσχυσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, εν γένει. Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, τα επιμελητήρια στην Ελλάδα, δεδομένων των υφιστάμενων 

οικονομικών δυσχερειών, λειτουργούν σε όφελος των επιχειρήσεων, προσφέροντας 

εξειδικευμένες επιμελητηριακές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Ωστόσο, για την 

αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο 

μέλλον, υπάρχει ανάγκη ανάληψης αποδοτικότερου ρόλου «μεσάζοντα» ανάμεσα στο 

κράτος και τις επιχειρήσεις, ανάπτυξης ενός συνολικού πλάνου για την 

επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, καθώς και ανάληψης 

συντονισμένων δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ομάδες 

ενδιαφέροντος.  

Λέξεις κλειδιά: Ευρωεπιμελητήριο, εθνικά επιμελητήρια, επιχειρηματικότητα 
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ABSTRACT 

Entrepreneurship is a critical determinant of economic growth, development and 

social welfare, promoting economy through innovation and fostering the orderly 

functioning of markets. Furthermore, entrepreneurship has strong influences on 

competitiveness, fostering employability and leading to new and more efficient 

entrepreneurial operational formats. One of the most important factors influencing 

entrepreneurship is the institutional framework, within Chambers are involved, since 

Chambers as institutions operate as intermediaries between businesses and other 

stakeholders. Purpose of this thesis is to explore the attitudes and views of the heads 

of national Chambers regarding the effectiveness of their operations and the ways of 

enhancing and promoting entrepreneurship, in general. According to the results, 

Greek national Chambers, given the current economic difficulties, work in favor of 

businesses, offering specialized and supportive services. However, in order to 

promote a more effective contribution in the enhancement of entrepreneurship in the 

future, there is need for a more efficient intermediary role between government and 

businesses, a development of a comprehensive plan on entrepreneurship in 

cooperation with Chambers, and coordinated actions by all stakeholders and interest 

groups.  

Keywords: Eurochambres, national chambers, entrepreneurship  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν παράγοντα κρίσιμης σημασίας για την 

οικονομική μεγέθυνση, την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία, ωθώντας την 

οικονομία μέσω της καινοτομίας, ενισχύοντας την απασχόληση και συμβάλλοντας 

στην εύρυθμη λειτουργία των αγορών. Η επιχειρηματική δραστηριότητα, επιπλέον, 

ενισχύει τον ανταγωνισμό μέσω της αύξηση των εμπορικών συμπράξεων, της 

απορρύθμισης, της δημιουργίας νέων δομών κάθετης ολοκλήρωσης και τον 

περιορισμό των οικονομιών κλίμακας, προωθώντας με τον τρόπο αυτό την 

απασχολησιμότητα, και, άρα, την ευημερία των σύγχρονων κοινωνιών. Σήμερα, οι 

εξελίξεις στη διαμόρφωση νέων επιχειρηματικών τάσεων είναι ραγδαίες παγκοσμίως, 

καθώς νέες επιχειρησιακές μορφές και καινοτόμες επιχειρηματικές ευκαιρίες 

αναδεικνύονται συνεχώς, σε συνάρτηση με το ταχύτατα εναλλασσόμενο εσωτερικό 

και εξωτερικό περιβάλλον.  

Παράλληλα, η επιχειρηματική δράση αποτελεί μία μεταβλητή που επηρεάζεται 

κρίσιμα από μία σειρά παραγόντων, όπως είναι το φορολογικό καθεστώς, το θεσμικό 

και κανονιστικό πλαίσιο, η ανταγωνιστικότητα, η καινοτομία, η τεχνολογική 

πρόοδος, το επίπεδο εκπαίδευσης και η κρατική συμβολή. Από τους παράγοντες 

αυτούς, το θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο ανήκει η επιμελητηριακή δράση, είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη και τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές 

συνθήκες, καθώς διαδραματίζει ένα διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στις 

επιχειρήσεις και όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες της επιχειρηματικότητας. Πιο 

συγκεκριμένα, τα επιμελητήρια αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικό θεσμό της σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας, αναδεικνύοντας στους εν δυνάμει επιχειρηματίες τις 

κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες και λειτουργώντας υποστηρικτικά για τις 

υπάρχουσες επιχειρήσεις. 

Υπό αυτό το πρίσμα και λαμβάνοντας υπόψη το παρόν δυσμενές οικονομικό κλίμα 

στην Ελλάδα, το οποίο έχει επηρεάσει αρνητικά την επιχειρηματική δράση και όλο το 

γενικότερο πλαίσιο που τη διέπει, η διερεύνηση της επιμελητηριακής δράσης 
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αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη των 

επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντική. Παράλληλα, ζωτικής σημασίας είναι και η 

εξέταση εκείνων των μεταβλητών που επηρεάζουν τη δράση των επιμελητηρίων, 

ώστε να εντοπίζονται τυχόν ελλείψεις ή ανεπάρκειες αναφορικά με την παροχή των 

αντίστοιχων επιμελητηριακών υπηρεσιών.  

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Το θεσμικό πλαίσιο, περιλαμβάνοντας τους φορείς της επιχειρηματικότητας, τις 

κρατικές αρχές, το νομοθετικό/κανονιστικό πλαίσιο, τις δημόσιες υπηρεσίες και 

άλλους φορείς, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της επιχειρηματικής δράσης, 

επηρεάζοντας ζωτικά όλο το φάσμα των επιχειρησιακών λειτουργιών αλλά και την 

ανάδειξη των επιχειρηματικών ευκαιριών. Η επιμελητηριακή δράση αποτελεί 

σημαντικό άξονα του θεσμικού πλαισίου που διέπει την επιχειρηματικότητα, καθώς 

λειτουργεί διαμεσολαβητικά ανάμεσα στις επιχειρήσεις και σε όλες τις υπόλοιπες 

ενδιαφερόμενες ομάδες. Για το λόγο αυτό, η εξέταση και ανάδειξη των 

επιμελητηριακών υπηρεσιών και δράσεων είναι απαραίτητη, τόσο για τη μελέτη των 

συνθηκών που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας 

όσο και για τον εντοπισμό εκείνων των ανεπαρκειών και ελλείψεων που χρειάζεται 

να ληφθούν υπόψη από τους υπευθύνους χάραξης των πολιτικών για την 

επιχειρηματικότητα. 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι, αρχικά, η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου 

που διέπει τη σύγχρονη επιχειρηματικότητα και η μελέτη των θεσμών του 

Ευρωεπιμελητηρίου και των εθνικών επιμελητηρίων στην Ελλάδα, μέσω της 

παρουσίασης και κριτικής εξέτασης της σύγχρονης θεωρητικής και ερευνητικής 

βιβλιογραφίας, καθώς και των διαθέσιμων στοιχείων και δεδομένων. Σε δεύτερο 

επίπεδο, αντικείμενο του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας είναι η 

διερεύνηση των στάσεων και απόψεων των υπευθύνων των εθνικών επιμελητηρίων 

στη χώρα αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της επιμελητηριακής δράσης και 

σχετικά με τους τρόπους ενίσχυσης και προώθησης της επιχειρηματικότητας, εν 

γένει.  

Η σημαντικότητα της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός της σημαντικής 

έλλειψης ερευνών αναφορικά με τη σχέση ανάμεσα στη δράση των επιμελητηρίων 
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και την επιχειρηματικότητα, δεδομένου ότι τα επιμελητήρια αποτελούν σημαντικό 

άξονα του θεσμικού περιβάλλοντος της επιχειρηματικότητας, και λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρούσες οικονομικές συνθήκες στη χώρα. Συνολικά, σκοπός της 

παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των απόψεων και των δράσεων των εθνικών 

επιμελητηρίων σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, με στόχο την εξαγωγή 

συμπερασμάτων και προτάσεων για τη βελτίωση της επιμελητηριακής δράσης και 

τους τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.  

1.3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία της παρούσας εργασίας βασίζεται, όσον αφορά το θεωρητικό μέρος, 

στην επισκόπηση, παρουσίαση και κριτική θεώρηση της σύγχρονης θεωρητικής και 

ερευνητικής βιβλιογραφίας αναφορικά με την επιχειρηματικότητα και της δράση των 

επιμελητηρίων. Εκτός της βιβλιογραφίας, ως πηγές χρησιμοποιήθηκαν και οι 

ιστοσελίδες του Ευρωεπιμελητηρίου και των εθνικών επιμελητηρίων, με σκοπό τον 

εντοπισμό της παρούσας δράσης τους, καθώς και άλλες πηγές, όπως ενημερωτικά 

έντυπα των επιμελητηρίων. 

Η μεθοδολογία του εμπειρικού μέρους της παρούσας εργασίας βασίστηκε στην 

ποσοτική έρευνα με την εφαρμογή ερωτηματολογίου, το οποίο κατασκευάστηκε από 

την ερευνήτρια και ελέγχθηκε πιλοτικά σε ένα πρώτο δείγμα 5 επιμελητηρίων. Μετά 

τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από 40 εθνικά επιμελητήρια, τα δεδομένα 

επεξεργάστηκαν στατιστικά και παρουσιάστηκαν βάσει δύο ερευνητικών αξόνων, οι 

οποίοι αποτελούν και τα δύο μέρη του ερωτηματολογίου, την επιμελητηριακή δράση 

που ενισχύει την επιχειρηματικότητα και τις απόψεις των υπεύθυνων των εθνικών 

επιμελητηρίων αναφορικά με την προώθηση της επιχειρηματικής δράσης σήμερα. 

1.4 ΔΟΜΗ 

Η δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας έχει ως εξής: 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που διέπει το ζήτημα 

της επιχειρηματικότητας, καθώς και τις σύγχρονες επιχειρηματικές τάσεις. Πιο 

συγκεκριμένα, εξετάζοντας κατά τη σειρά τα ζητήματα της εννοιολογικής 

προσέγγισης της επιχειρηματικότητας, των ειδών και σύγχρονων τάσεων, της σχέσης 
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της επιχειρηματικότητας με την οικονομική μεγέθυνση, της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηματικότητα, του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της νεανικής 

επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται οι σημαντικότεροι 

παράγοντες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στο φορολογικό 

περιβάλλον, τη χρηματοδότηση, το θεσμικό πλαίσιο και τη γραφειοκρατία, την 

καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη διεθνοποίηση και τη ρύθμιση του ανταγωνιστικού 

πλαισίου. 

Το τρίτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας εξετάζει το θεσμό του 

Ευρωεπιμελητηρίου, παρουσιάζοντας βασικές πληροφορίες για τη δράση του, τις 

αντίστοιχες προτεραιότητες, τα προγράμματα που υλοποιούνται, τα μέσα 

υλοποίησης, τις βασικές κατευθύνσεις και τις σημαντικότερες παρεχόμενες 

επιμελητηριακές υπηρεσίες.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η δράση των ελληνικών επιμελητηρίων, μέσω 

της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, εστιάζοντας στο δίκτυο των 

επιμελητηρίων και τη στρατηγική δράσης, τους αντίστοιχους άξονες, τις παρεχόμενες 

επιμελητηριακές υπηρεσίες, τη διεθνή δραστηριοποίηση και τις κοινοτικές και 

εθνικές πρωτοβουλίες. 

Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τη μεθοδολογία της έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένων του δείγματος, των μεθοδολογικών εργαλείων και των 

στατιστικών μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν, και στη συνέχεια στο έκτο 

παρουσιάζονται τα στατιστικά αποτελέσματα και ευρήματα. Τέλος, καταγράφονται 

τα συμπεράσματα βάσει των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

2.1 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Η επιχειρηματική λειτουργία προϋποθέτει την ανακάλυψη, την εκτίμηση και την 

αξιοποίηση ευκαιριών που σχετίζονται με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικές 

διαδικασίες, στρατηγικές, οργανωσιακές μορφές και νέες αγορές (Shane & 

Venkataraman, 2000). Με άλλα λόγια, η επιχειρηματική ευκαιρία υφίσταται γιατί οι 

συμμετέχοντες στην αγορά έχουν διαφορετικές ιδέες για τη σχετική αξία των 

διαθέσιμων πόρων, καθώς και για τον τρόπο μετατροπής τους σε εκροές. Ο 

Raynonlds (2005) αναφέρει πως η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να νοηθεί 

ως η ανακάλυψη νέων ευκαιριών και η επακόλουθη δημιουργία νέων οικονομικών 

δραστηριοτήτων, ενώ οι Alvarez & Busenitz (2001) υποστηρίζουν πως η θεωρία της 

επιχειρηματικότητας εστιάζει στο χαρακτηριστικό της ετερογένειας ανάμεσα στις 

πεποιθήσεις αναφορικά με τη σχετική αντιληπτή αξία των οικονομικών πόρων.  

Η εννοιολογική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας συχνά επιχειρείται υπό το 

πρίσμα των εννοιών του επιχειρηματικού παράγοντα, της επιχειρηματικής 

πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικής συμπεριφοράς. Η επιχειρηματική 

συμπεριφορά θεωρείται ως η συμπεριφορά που καταφέρνει να συνδυάσει την 

καινοτομία, την ανάληψη κινδύνων και της προνοητικότητα (Miller, 1983). Έτσι, η 

επιχειρηματικότητα συνταιριάζει την κλασική θεωρία του Schumpeter (1934) περί 

καινοτομίας, την ανάληψη κινδύνων που αναφέρεται στην αβέβαιη θέση του 

επιχειρηματία (Knight, 1921) και τον παράγοντα της πρωτοβουλίας που δημιουργεί 

νέες ευκαιρίες και ατέλειες της αγοράς. Ακόμη, η επιχειρηματικότητα επεξηγείται και 

από την επιχειρησιακή της πλευρά, περιλαμβάνοντας τον εντοπισμό και την 

αξιολόγηση των ευκαιριών, την απόφαση εκμετάλλευσης ή πώλησής τους, τις 

προσπάθειες απόκτησης πόρων για την ανάπτυξή τους, τη δημιουργία και εφαρμογή 

κατάλληλης στρατηγικής και την οργάνωση του απαραίτητου επιχειρηματικού 

πλάνου (Eckhart & Shane, 2003).  
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Όπως σημειώνουν οι Lee & Peterson (2000), η επιχειρηματικότητα αποτελεί μία 

διαδικασία κατά την οποία τα άτομα, μόνα τους ή μέσα σε κατάλληλα οργανωσιακά 

πλαίσια, ψάχνουν για ευκαιρίες. Η κεντρική ιδέα της έννοιας της επιχειρηματικότητας 

είναι ουσιαστικά η δημιουργία επιχειρήσεων, η οποία μελετάται είτε σε 

ατομικό/ομαδικό επίπεδο, αναλύοντας τις ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της 

εκπαίδευσης, του οικογενειακού περιβάλλοντος και άλλων σχετικών μεταβλητών, 

είτε σε επίπεδο εξωτερικού περιβάλλοντος, εξετάζοντας οικονομικούς, κοινωνικούς 

και πολιτιστικούς παράγοντες που επιτρέπουν την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας.  

Έτσι, από τη μία πλευρά η μελέτη των επιχειρηματιών ως ατόμων σχετίζεται με 

παράγοντες όπως είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, το ψυχολογικό προφίλ 

(ανάγκη για επίτευξη υψηλών στόχων, ικανότητα ελέγχου, ανοχή αισθήματος 

αβεβαιότητας, τάση για ανάληψη κινδύνων) και άλλες μη ψυχολογικές μεταβλητές 

(επίπεδο εκπαίδευσης, εμπειρία, δικτύωση, οικογενειακό υπόβαθρο). Από την άλλη 

πλευρά, η κοινωνικο-πολιτισμική και θεσμική εξέταση της επιχειρηματικότητας 

εστιάζει στην κοινωνική κουλτούρα, στις κοινές κοινωνικές αξίες, στο θεσμικό και 

νομικό πλαίσιο, στο οικονομικό (πχ. ζήτηση) και το χρηματοοικονομικό περιβάλλον 

(πχ. κόστος κεφαλαίων), καθώς και στο χωροταξικό περιβάλλον (πχ. ύπαρξη 

οικονομιών κλίμακας).  

Ως εκ τούτου, η έννοια και η εμφάνιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας 

βασίζεται σε τρεις κεντρικές ιδέες. Η πρώτη εξ αυτών δίνει έμφαση στο άτομο, 

συνδέοντας την επιχειρηματική δράση με την ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως είναι η 

προθυμία αντιμετώπισης του «αβέβαιου» (Kihlstrom & Laffont, 1979), η αποδοχή 

του κινδύνου και η ανάγκη για επιτεύγματα, (McClelland, 1961), τα οποία 

διαφοροποιούν τον επιχειρηματία από τους υπόλοιπους. Η δεύτερη βασική ιδέα 

εστιάζει στους οικονομικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες που υποκινούν την 

επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως είναι διάφορα χαρακτηριστικά των αγορών, η 

δυναμική της τεχνολογικής αλλαγής, η δομή του οικονομικού περιβάλλοντος και η 

βιομηχανική δυναμική (Acs & Audretsch, 1990). Τέλος, η τρίτη κεντρική ιδέα της 

επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί και τον κεντρικό ερευνητικό άξονα της 

παρούσας διπλωματικής εργασίας, σχετίζεται με τη λειτουργία των θεσμών και με τις 

γενικότερες κοινωνικές αξίες της επιχειρηματικότητας. Βέβαια, οι τρεις αυτές 

προσεγγίσεις δεν είναι αλληλοαποκλειόμενες, καθώς η επιχειρηματική δράση είναι 
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μία ανθρώπινη δραστηριότητα που δε συμβαίνει αυθόρμητα αλλά έχει άμεση σχέση 

με το οικονομικό, τεχνολογικό, δημογραφικό και κανονιστικό περιβάλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν παράγοντα ζωτικής 

σημασίας για την οικονομική μεγέθυνση και την κοινωνική ευημερία, καθώς 

εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους, όπως είναι ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση και η 

αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και η 

ανανέωση των υφιστάμενων, και η ώθηση της οικονομίας μέσω της καινοτομίας, του 

ανταγωνισμού, της ενίσχυσης της απασχόλησης και της γενικότερης βελτίωσης της 

ευημερίας των σύγχρονων κοινωνιών. Παρά, λοιπόν, τις διαφορετικές προσεγγίσεις 

αναφορικά με την έννοια της επιχειρηματικότητας, ένας κοινά αποδεκτός ορισμός 

σήμερα είναι ο εξής (Farrell, 2003, pp. 23): 

«επιχειρηματικότητα είναι η ικανότητα και η προθυμία να αναλαμβάνει κανείς τη 

σύλληψη, την οργάνωση και τη διαχείριση της παραγωγικής διαδικασίας με όλους τους 

συναφείς κινδύνους, επιδιώκοντας το κέρδος ως αμοιβή». 

Ο παραπάνω ορισμός είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τη σύγχρονη προσέγγιση της 

επιχειρηματικότητας, καθώς η επιχειρηματική δράση δεν αποτελεί πάντα απάντηση 

στην επιχειρηματική ευκαιρία. Κατ’ επέκταση, πολλοί αναλυτές διαχωρίζουν τις 

έννοιες της «επιχειρηματικότητας της ευκαιρίας» και της «επιχειρηματικότητας της 

ανάγκης», διότι σε αγορές όπου η προσφορά εργασίας υπερβαίνει κατά πολύ τον 

αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας, πολλοί ξεκινούν μία επιχειρηματική 

δραστηριότητα λόγω των περιορισμένων ευκαιριών που έχουν να αποκτήσουν 

εισόδημα με άλλο τρόπο. Έτσι, γίνονται επιχειρηματίες από ανάγκη και όχι από 

επιλογή. Όπως σημειώνουν οι McMillan et al (2000), οι επιχειρηματίες που 

βασίζονται στην ανάγκη (“need-based entrepreneurs”) είναι αυτοί που ξεκινούν πολύ 

μικρές ή μικρές επιχειρήσεις από ανάγκη να αποκομίσουν ένα ικανοποιητικό 

εισόδημα, ενώ οι επιχειρηματίες από επιλογή (“high-growth entrepreneurs”) είναι 

αυτοί που παραδοσιακά αναπτύσσουν επιχειρηματικές δράσεις για να 

εκμεταλλευτούν ευκαιρίες που υπάρχουν στην αγορά, να κερδίσουν υψηλό κέρδος, 

να προσλάβουν νέο ανθρώπινο κεφάλαιο και, συνολικά, να συνεισφέρουν στην 

ανάπτυξη ενός οικονομικού τομέα με την εισαγωγή ενός νέου προϊόντος ή υπηρεσίας 

στην αγορά.  
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2.2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι τόσο παλιά όσο και η επιστήμη των 

οικονομικών και για το λόγο αυτό, η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα πολυδιάστατο 

φαινόμενο, το οποίο εμπεριέχει γνώση και πληροφόρηση από πολλά επιστημονικά 

πεδία. Κατά τη δεκαετία του 1980 η έρευνα γύρω από την επιχειρηματικότητα έδινε 

έμφαση στην προσωπικότητα του επιχειρηματία, ενώ τη δεκαετία του 1990 οι 

περισσότεροι ερευνητές προσπάθησαν κυρίως να ορίσουν το πεδίο της 

επιχειρηματικής δράσης. Ωστόσο, ο επιχειρηματίας είναι μόνο ένα στοιχείο της 

επιχειρηματικότητας, η οποία αποτελεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο αλληλεπιδρούν 

διάφοροι παράγοντες. Σύμφωνα με τους Volery & Shaper (2007), οι παράγοντες της 

επιχειρηματικότητας, οι οποίοι αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, είναι οι παρακάτω: 

 Ο επιχειρηματίας 

 Η επιχειρηματική ευκαιρία 

 Οι διαθέσιμοι πόροι και εισροές 

 Ο οργανισμός 

 Το υποστηρικτικό περιβάλλον. 

Ο επιχειρηματίας αποτελεί την κεντρική έννοια της επιχειρηματικότητας, καθώς είναι 

αυτός ο οποίος διερευνά την ύπαρξη ευκαιριών. Οι Volery & Shaper (2007) 

υποστηρίζουν πως τέσσερις είναι οι μεταβλητές που επιδρούν στον τρόπο κατά τον 

οποίο αναγνωρίζονται και αξιοποιούνται οι επιχειρηματικές ευκαιρίες: η ενεργή 

αναζήτηση ευκαιριών, η επιχειρηματική εγρήγορση, η προηγούμενη γνώση και τα 

κοινωνικά δίκτυα. Η ενεργή αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών διευκολύνεται 

από την απόκτηση πληροφόρησης που τις αποκαλύπτει, αν και η απλή πληροφορία 

δεν είναι αρκετή, καθώς απαιτείται και ικανότητα εντοπισμού της κατάλληλης 

πληροφορίας που καταδεικνύει νέα ευκαιρία. Έτσι, ο Breen (2004) σημειώνει πως η 

επιχειρηματική εγρήγορση ορίζεται ως η τάση παρατήρησης πληροφοριών, 

συμπεριφορών και γεγονότων που υποδεικνύουν ανεκπλήρωτες ανάγκες ή νέους 

πιθανούς συνδυασμούς εισροών. Επίσης, τα άτομα έχουν την τάση να αναγνωρίζουν 

ευκαιρίες που σχετίζονται με προηγούμενη γνώση και επαγγελματική εμπειρία, ενώ 

τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν παράλληλα μία ακόμα πολύτιμη πηγή 

επιχειρηματικότητας.  
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Επιπροσθέτως, η επιχειρηματική ευκαιρία είναι αυτή που κάνει δυνατή την 

κερδοφορία από ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Timons (2003) 

υποστηρίζει πως η επιχειρηματικότητα είναι μία διαδικασία αναζήτησης της 

ευκαιρίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ήδη διαθέσιμοι πόροι, αποδίδοντας με τον 

τρόπο αυτό έμφαση στην έννοια της καινοτομίας και στην άμεση σχέση της με την 

επιχειρηματικότητα επιλογής. Ωστόσο, δεν είναι ακόμα σαφές τι συνιστά μία 

επιχειρηματική ευκαιρία. Για τον Kirzner (1973), οι επιχειρηματικές ευκαιρίες 

βρίσκονται στις ατέλειες των αγορών, ενώ οι Shaper & Volery (2007) διαχωρίζουν τις 

έννοιες της ευκαιρίας που έλκεται από την αγορά, δηλαδή σχετίζεται με τις ανάγκες 

των καταναλωτών, και της ευκαιρίας που ωθείται από αυτήν, δηλαδή προκύπτει μέσω 

της υπο-χρησιμοποίησης ή ανεπαρκούς εκμετάλλευσης πόρων, εισροών, τεχνολογίας 

ή άλλων παραγωγικών δυνατοτήτων. 

Ένα ακόμα ζήτημα που σχετίζεται με την έννοια της επιχειρηματικότητας είναι η 

καινοτομία. Οι  Steyaert & Katz (2004), παραδειγματικά, περιλαμβάνουν την έννοια 

της καινοτομίας στο πεδίο της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζοντας πως ο νέος 

συνδυασμός συντελεστών παραγωγής (η λεγόμενη και ως «δημιουργική διαδικασία 

καταστροφής») και οι αλλαγές των αγορών και των βιομηχανιών τελικά οδηγούν 

στην εισαγωγή νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρησιακών μοντέλων. Επίσης, ο 

Drucker (2006) αναφέρει πως η έννοια της καινοτομίας αποτελεί ένα κύριο 

συστατικό της επιχειρηματικότητας, ενώ χαρακτηριστικά αναφέρει: «ένα ακόμα 

μεξικάνικο εστιατόριο στην Αμερική δε συνιστά επιχειρηματικότητα», εκτός αν 

διαθέτει εκείνα τα ειδικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν νέες αγορές ή νέους 

πελάτες, αναβαθμίζοντας την αποδοτικότητα των εισροών. Παρόλα αυτή, η 

πραγματικότητα έχει αποδείξει πως πολλές επιχειρήσεις μπορούν να είναι 

επιτυχημένες, χωρίς να έχουν εισάγει μία καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα. 

Βέβαια, μία επιχειρηματική ιδέα μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο μέσω των διαθέσιμων 

πόρων, οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως κεντρική ιδέα της επιχειρηματικότητας. Ο  

Wernerfelt (1984) υποστηρίζει πως ο επιχειρηματίας είναι αυτός που αναλαμβάνει 

τον κίνδυνο να συγκεντρώσει και να συνδυάσει κατάλληλα τους απαραίτητους 

πόρους για να δημιουργήσει μία επιχείρηση. Σήμερα, η σύγχρονη θεωρία που 

βασίζεται στους πόρους (“resource-based approach”) υποθέτει πως η χρησιμοποίηση 

των κατάλληλων εισροών διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και στην επίτευξη της επιχειρηματικής 
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βιωσιμότητας, καθώς οι εισροές που συνδέονται με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 

πρέπει να είναι πολύτιμες, σπάνιες και μη υποκαταστήσιμες.  

Επίσης, η οργάνωση της επιχειρηματικότητας σε συγκεκριμένα επιχειρησιακά 

μοντέλα αποτελεί έναν ακόμα κρίσιμο παράγοντα. Σύμφωνα με μία άποψη, η 

επιχειρηματικότητα κυρίως συνδέεται με την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, ενώ από μία 

γενικότερη σκοπιά, η επιχειρηματική δράση είναι μία δραστηριότητα εκκίνησης, 

διατήρησης και ανάπτυξης μίας κερδοφόρας επιχείρησης (Barney, 1991). Το ζήτημα 

της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων τονίζεται και από τον Kourilsky (1995), ο οποίος 

ορίζει την επιχειρηματικότητα ως την ίδρυση νέων οργανισμών. Ωστόσο, οι πιο 

πρόσφατες περιγραφές της επιχειρηματικότητας ευνοούν περισσότερο ευρύτερους 

ορισμούς, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν κατ’ ανάγκη τη δημιουργία νέας επιχείρησης 

για την ύπαρξη επιχειρηματικής δράσης. Ο Timmons (2002) αναφέρει πως η 

επιχειρηματικότητα μπορεί να συμβαίνει τόσο σε καθιερωμένες όσο και σε νέες 

επιχειρήσεις, καθώς σχετίζεται με την ανάπτυξη νέων προϊόντων/υπηρεσιών και όχι 

απαραίτητα με μία νέα έδρα.  

Τέλος, το εξωτερικό περιβάλλον επηρεάζει δραστικά την επιχειρηματικότητα, καθώς 

αυτό μπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο ενθαρρυντικό ανάλογα με τους 

καταναλωτές, τους διαθέσιμους πόρους και τις υποδομές. Βέβαια, η κυβερνητική 

δράση, το πολιτικό και νομικό πλαίσιο και η αντίστοιχη λειτουργία των θεσμών 

επηρεάζουν, επίσης, την επιχειρηματική δράση. Συνολικά, όλοι οι προαναφερθέντες 

παράγοντες αποτελούν τα δομικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας, τα οποία 

αλληλεπιδρούν και συνδέονται κατά την επιχειρηματική διαδικασία. Από μία άλλη 

σκοπιά, οι Shane & Venkataraman (2000) καθορίζουν το πεδίο της 

επιχειρηματικότητας συμπεριλαμβάνοντας τις πηγές της επιχειρηματικής ευκαιρίας, 

τη διαδικασία της ανακάλυψης, την αξιολόγηση και την αξιοποίηση των ευκαιριών, 

καθώς και τα άτομα που εμπλέκονται στην εν λόγω διαδικασία.  

2.3 ΕΙΔΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ 

Η επιχειρηματικότητα μπορεί να λάβει διάφορες μορφές στη σύγχρονη 

πραγματικότητα των επιχειρήσεων. Παραδοσιακά, η επιχειρηματικότητα 

διαχωρίζεται σε δύο βασικά είδη, την ενδοεπιχειρηματικότητα (“intrapreneurship”), η 

οποία αφορά μία υφιστάμενη επιχείρηση, και την ανάπτυξη μίας νέας επιχείρησης 



[22] 
 

(“start up”), η οποία προκύπτει από την ίδρυση μίας καινούριας επιχείρησης από ένα 

άτομο, τον επιχειρηματία, ο οποίος επιθυμεί να δημιουργήσει νέα αξία στην αγορά 

που δραστηριοποιείται (Bruyat & Julien, 2000). Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία μίας 

νέας επιχείρησης αφορά είτε την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, κατά την οποία 

εντοπίζεται, αξιολογείται και αξιοποιείται μία ευκαιρία της αγοράς, είτε την 

επιχειρηματικότητα ανάγκης, η οποία, όπως προαναφέρθηκε, προκύπτει από την 

υπερβάλλουσα προσφορά εργασίας σε σχέση με την πραγματική ζήτηση.  

Η σύγχρονη βιβλιογραφία αναφέρει σε μεγάλο βαθμό πως ο τύπος της 

επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αποσαφήνιση της σχέσης 

μεταξύ της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της οικονομικής ανάπτυξης. Αυτό 

συμβαίνει διότι η επιχειρηματική συμπεριφορά στο μικροοικονομικό περιβάλλον 

μπορεί να εξηγήσει εν μέρει το μηχανισμό ανάπτυξης στο μακροοικονομικό 

περιβάλλον, αντίστοιχα (Sternberg & Wennekers, 2005). Παραδειγματικά, 

διαφορετικά είδη επιχειρηματικότητας υπάρχουν ανάλογα με τα κίνητρα έναρξης 

μίας επιχείρησης (αναγκαιότητα έναντι ευκαιρίας) ή εξάπλωσής της (αύξηση της 

απασχόλησης ή καινοτομία). Ακόμη, διαφορετικά είδη επιχειρηματικότητας 

εντοπίζονται και κατά την επιχειρηματική διαδικασία. Έτσι, μπορούν να 

διαχωριστούν οι «εν δυνάμει» επιχειρηματίες (Bosma & Wennekers, 2004), από τους 

«εκκολαπτόμενους» επιχειρηματίες (Davidson, 2006), τους «νέους» (Acs et al, 2005) 

και τους «κατά συρροή» (Schutjens & Stam, 2006), οι οποίοι ξεκινούν μία επιχείρηση 

αμέσως μετά το κλείσιμο μίας άλλης.  

Η σχετική εμφάνιση των διάφορων τύπων επιχειρηματικότητας μπορεί, επίσης, να 

αντανακλά τη δομή του κλάδου δραστηριοποίησης, τη θεσμική δομή, το βαθμό 

προώθησης της καινοτομίας και το γενικότερο διεθνή προσανατολισμό του 

πληθυσμού που «επιχειρεί», με άλλα λόγια το επίπεδο εξωστρέφειας του κλάδου. 

Παραδειγματικά, σε μία χώρα όπου ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ανήκει σε 

εθνικές μειονότητες είναι λογικό να υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων επιχειρήσεων. 

Βέβαια, η αξιολόγηση των διαφορετικών τύπων επιχειρηματικότητας απαιτεί τον 

εντοπισμό τόσο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του επιχειρηματία και της 

επιχείρησης, όσο και την αξιολόγηση του γενικότερου επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. Επίσης, η επιχειρηματική δράση και απόδοση εξαρτάται, σε 

γενικότερους όρους, από τις επιδράσεις του ανθρώπινου, του κοινωνικού και 

οικονομικού κεφαλαίου (Kim et al, 2007). 
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Τα τελευταία χρόνια, η σημασία της επιχειρηματικότητας για την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο. Ως 

αποτέλεσμα, σήμερα εντοπίζονται διάφορα είδη επιχειρηματικότητας, όπως είναι η 

γυναικεία, η πράσινη, η νεανική και η καινοτομική. Πιο συγκεκριμένα, η συμβολή 

των γυναικών επιχειρηματιών είναι ιδιαίτερα σημαντική για την οικονομική 

δραστηριότητα και την αύξηση της απασχόλησης, ενώ εμφανίζεται όλο και πιο συχνά 

σε τομείς όπου παραδοσιακά έλλειπε, όπως είναι η μεταποίηση, οι κατασκευές και οι 

μεταφορές. Μάλιστα, την τελευταία δεκαετία η γυναικεία επιχειρηματικότητα έχει 

υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό στην εισαγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και 

υπηρεσιών στην αγορά.  

Παρόλη ωστόσο αυτήν την τάση, οι γυναίκες επιχειρηματίες συνεχίζουν να 

αντιστοιχούν σε πολύ χαμηλότερο ποσοστό από ότι οι άντρες, ενώ αντιμετωπίζουν 

και σημαντικά εμπόδια, με κυριότερα το φτωχό επιχειρηματικό περιβάλλον, τα 

ελλείμματα πληροφόρησης, την έλλειψη προσβασιμότητας σε κοινωνικά δίκτυα, τις 

διακρίσεις λόγω στερεοτύπων και τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Σήμερα, οι 

πολιτικές για την επιχειρηματικότητα προσανατολίζονται στην υποστήριξη της 

γυναικείας επιχειρηματικότητας, ενώ καλές πρακτικές εντοπίζονται σε πολλές χώρες 

της ΕΕ και του ΟΟΣΑ. Παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι το κέντρο “The 

Business Women Center” στην Αυστρία, το ινστιτούτο “Women’s Enterprise 

Agency” στη Φιλανδία, το ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Flying 

Entrepreneur” και το χρηματοδοτικό πρόγραμμα “ Guarantee Fund for the Creation” 

στη Γαλλία (European Commission, 2012).  

Παράλληλα, οι σύγχρονες τάσεις της βιώσιμης επιχειρηματικότητας έχουν στρέψει 

την προσοχή προς την ανάπτυξη της πράσινης επιχειρηματικότητας. Οι αυξανόμενες 

απαιτήσεις δέσμευσης προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η αυξημένη ζήτηση 

για «πράσινα» προϊόντα και υπηρεσίες και η γενικότερη ανάγκη περιβαλλοντικής 

προστασίας έχουν επιφέρει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, όπως είναι οι 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι φιλικές προς το περιβάλλον συσκευασίες προϊόντων 

και μεταφορές. Ο Volery (2002) χαρακτηριστικά αναφέρει πως οι επιχειρηματίες 

δρουν καταλυτικά στην αλλαγή, τόσο σε οικονομικούς όσο και σε περιβαλλοντικούς 

όρους. Υπό αυτό το πρίσμα, η πράσινη επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται ραγδαίως 

τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για ανάπτυξη. 

Παραδειγματικά, στις ΗΠΑ από το 1998 μέχρι και το 2007, οι θέσεις εργασίας σε 
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επιχειρήσεις «καθαρής» ενέργειας αυξήθηκαν κατά 9,1% ενώ οι συνολικές θέσεις 

εργασίας αυξήθηκαν μόλις κατά 3,7% για το ίδιο διάστημα (OECD, 2011). 

Επίσης, οι σύγχρονες επιχειρηματικές τακτικές βασίζονται στις αρχές της οικονομίας 

της γνώσης, εννοώντας τον τρόπο με τον οποίο οι νέες οικονομικές γνώσεις 

παράγονται για να δημιουργήσουν καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα. Η 

θεωρία της διάχυσης της γνώσης της επιχειρηματικότητας υποδηλώνει την 

αξιοποίηση και εμπορευματοποίηση της γνώσης που υποστηρίζει την εκμετάλλευση 

νέων επιχειρηματικών ευκαιριών (Braunerhjelm et al, 2010). Ως εκ τούτου, οι 

σύγχρονες επιχειρηματικές ευκαιρίες διέπονται από το πόσο αποτελεσματικά 

μετασχηματίζεται η γνώση σε καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά 

μοντέλα (Audretsch & Keilbach, 2008). Πολλά είδη επιχειρηματικότητας 

εντάσσονται στο μοντέλο αυτό, συμπεριλαμβανομένων του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και του e-επιχειρείν. Η χρήση του διαδικτύου, των ψηφιακών μέσων και της 

σύγχρονης τεχνολογίας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας αποτελεί μία από τις 

σημαντικότερες καινοτόμες τάσεις.  

Βέβαια, τα παραπάνω είδη δεν εξαντλούν το πεδίο της σύγχρονης επιχειρηματικής 

δράσης, καθώς πλήθος πολιτικών και πρακτικών επιχειρηματικότητας αναδύονται 

συνεχώς ανά τον κόσμο ανάλογα με τις συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 

πως η πρόσφατη κρίση που ξεκίνησε στις ΗΠΑ και εξαπλώθηκε στον ευρωπαϊκό 

χώρο είχε ως αποτέλεσμα νέες ανάγκες και, συνεπώς, νέες μορφές 

επιχειρηματικότητας. Οι νέες επιχειρηματικές τάσεις που εμφανίζονται τα τελευταία 

χρόνια ως απόρροια της κρίσης σχετίζονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη των 

επιχειρήσεων «υψηλής ανάπτυξης» (“high-growth firms” ή “gazelles”) (Parker et al, 

2010), καθώς οι εμπειρικές έρευνες έχουν αποδείξει πως αυτού του είδους οι 

επιχειρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την 

οικονομική ανάπτυξη (Henrekson & Johansson, 2010). Οι πολιτικές υποστήριξης 

αυτών των επιχειρήσεων αναμένεται πως στο μέλλον θα επηρεάσουν σε μεγάλο 

βαθμό τόσο την προώθηση των ΜΜΕ όσο και το γενικότερο επίπεδο απασχόλησης 

και οικονομικής διαφοροποίησης.  

Από την άλλη πλευρά, υποστηρίζεται πως η πρόσφατη κρίση, καθώς και οι τάσεις 

παγκοσμιοποίησης και διεθνοποίησης θα επιφέρουν τον περιορισμό των ΜΜΕ και 

την περαιτέρω ανάπτυξη των πολυεθνικών εταιριών, οι οποίες θεωρείται πως 
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διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη μετάδοση της γνώσης, του κεφαλαίου και της 

καινοτομίας, όπως και στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στις εισροές κεφαλαίων. 

Συμπερασματικά, τα είδη και οι μορφές της επιχειρηματικότητας είναι τόσο 

πολυδιάστατες όσο και η ίδια η έννοια της επιχειρηματικότητας. Αποτελεί κοινό τόπο 

πως η επιχειρηματική δράση, επηρεαζόμενη από πλήθος μεταβλητών, μεταλλάσσεται 

σε ταχύτατους ρυθμούς, ανταποκρινόμενη κάθε φορά στις εκάστοτε κοινωνικές, 

οικονομικές και πολιτισμικές συνθήκες, εκμεταλλευόμενη κάθε φορά άλλες ευκαιρίες 

που πάντα εμφανίζονται σε κάθε περιβαλλοντικό πλαίσιο.   

2.4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί κινητήρια δύναμη της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ 

σε ορισμένα σύγχρονα μακροοικονομικά μοντέλα περιλαμβάνεται ως ο τέταρτος 

συντελεστής παραγωγής, μαζί με την εργασία, το κεφάλαιο και την τεχνολογική 

αλλαγή (Audretsch & Keilbach, 2004). Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί πλούτο 

μέσω του συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών, αν και υποστηρίζεται πως το 

επίπεδο του πλούτου που παράγουν εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. Για παράδειγμα, οι Johnson et al (2000) αναφέρουν πως ένα 

ανεπαρκές θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με τα δικαιώματα ιδιοκτησίας μπορεί να 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και άρα τη 

γενικότερη οικονομική μεγέθυνση των χωρών, ειδικά των μεταβατικών οικονομιών. 

Έτσι, οι Acemoglu et al (2004) υποστηρίζουν πως οι παραγωγικοί συντελεστές του 

κεφαλαίου, της εργασίας, της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας αποτελούν τις 

άμεσες αιτίες της οικονομικής ανάπτυξης, ενώ το θεσμικό πλαίσιο αφορά το θεμέλιό 

της. 

Βέβαια, η συμβολή της επιχειρηματικότητας δεν είναι η ίδια σε όλες τις οικονομίες. 

Ο ρόλος των επιχειρηματιών στις αναπτυσσόμενες χώρες θεωρείται μικρότερης 

βαρύτητας σε σχέση με τις επενδύσεις σε καινοτομία και Ε&Α, αν και οι Rodrik 

(2007) αναφέρει πως η παρακίνηση των επιχειρηματιών να επενδύουν στις τοπικές 

οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούνται αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 

παράγοντες τόνωσης της οικονομίας των φτωχών χωρών. Επίσης, στις προηγμένες 

καπιταλιστικές οικονομίες, η καινοτομία και οι διαρθρωτικές αλλαγές που 

συμβαίνουν μέσω των συνδυασμένων προσπαθειών των ΜΜΕ και των μεγάλων 
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επιχειρήσεων αποτελούν την κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης, ενώ στις μεταβατικές 

οικονομίες το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν αποκλειστικά οι ΜΜΕ (Baumol, 2002). Οι 

Karlsson et al (2004) σημειώνουν πως η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην 

οικονομική ανάπτυξη με τους παρακάτω τρόπους: 

 Την ενίσχυση του ανταγωνισμού 

 Την προώθηση της καινοτομίας 

 Τη δημιουργία θέσεων εργασίας 

 Τη βελτίωση της δομικής διάρθρωσης των οικονομικών κλάδων 

 Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

Αρχικά, η επιχειρηματικότητα ενισχύει τον ανταγωνισμό, ο οποίος με τη σειρά του 

προωθεί την απασχόληση μέσω της αύξησης των εισαγωγών, των εμπορικών 

συμπράξεων, της απορρύθμισης, των νέων δομών κάθετης ολοκλήρωσης και τον 

περιορισμό των οικονομιών κλίμακας (Acs, 1996). Ο Geroski (1994) υποστηρίζει πως 

ο ανταγωνισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της παραγωγικότητας, 

καθώς νέες επιχειρηματικές κινήσεις και ιδέες μετακινούν προς τα πάνω την 

παραγωγή, ενώ παράλληλα οι καινοτόμες επιχειρηματικές δράσεις τείνουν να 

αποκεντρώνουν τις αγορές. Γενικά, η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης που 

προέρχεται από την επιχειρηματικότητα μέσω της ισχυροποίησης του ανταγωνισμού 

είναι μία διαδικασία που επιτελείται με διάφορους τρόπους, όπως είναι η τόνωση της 

καταναλωτικής ζήτησης, η υψηλότερη ποιότητα των κεφαλαιακών εισροών, τα 

χαμηλότερα κόστη ελέγχου της παραγωγής και διανομής και η μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης και κεφαλαίου.  

Παράλληλα, η επιχειρηματικότητα υποστηρίζει την οικονομική ανάπτυξη μέσω της 

καινοτόμου επιχειρηματικής δράσης των ΜΜΕ. Ειδικότερα σε περιόδους 

οικονομικής αβεβαιότητας και ασυμμετρίας, ο ρόλος των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα 

σημαντικός ως παράγοντας της παραγωγής και διάχυσης της επιχειρηματικής γνώσης. 

Επίσης, οι Acs & Audretsch (2001) σημειώνουν πως οι ΜΜΕ στους βιομηχανικούς 

κλάδους της πληροφορικής και των παραγωγικών μέσων αποτελούν τον κινητήριο 

μοχλό της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, διαπίστωση που ισχύει και 

για τις σύγχρονες ΜΜΕ που επιχειρούν στους τομείς του ιατρικού εξοπλισμού και 

της βιοτεχνολογίας. Η αιτία για τη μεγάλη βαρύτητα των ΜΜΕ στην οικονομική 

ανάπτυξη είναι το γεγονός πως οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από 
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αντιοικονομίες κλίμακας στην παραγωγή της καινοτομίας και στη διάχυση της 

γνώσης.  

Συμπερασματικά, το τρίπτυχο ΜΜΕ-καινοτομία-οικονομική μεγέθυνση αποτελεί 

θεμέλιο της οικονομίας, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι μικρές επιχειρήσεις 

έχουν τα πλεονεκτήματα της απαίτησης μικρότερου κεφαλαίου ανά εργαζόμενου, της 

μεγαλύτερης ευελιξίας, την υψηλότερη τάση καινοτόμου παραγωγής ανά εργαζόμενο, 

του υψηλότερου βαθμού καταλληλότητας σε μικρές και εξειδικευμένες αγορές και 

της δυνατότητας υψηλότερου ρυθμού ανάπτυξης σε μικρότερο χρόνο. Οι Audretsch 

et al (2002), μελετώντας τη σχέση επιχειρηματικότητας και οικονομικής ανάπτυξης 

σε 18 ευρωπαϊκές χώρες, αποδεικνύουν πως η ενίσχυση των ΜΜΕ όχι μόνο 

βελτιώνει την πολιτική σταθερότητα μέσω της ισχυροποίησης της μεσαίας τάξης 

αλλά παράλληλα βελτιώνει και τα ποσοστά απασχόλησης μέσω της δημιουργίας νέων 

θέσεων εργασίας, ενώ την ίδια στιγμή ενισχύει την οικονομική μεγέθυνση μέσω της 

αποκέντρωσης της βιομηχανικής δομής.  

Ειδικά αναφορικά με την ενίσχυση της απασχόλησης, η επιχειρηματικότητα σε όρους 

δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έχει σημαντικά θετική επίδραση στην αντιμετώπιση 

της ανεργίας, αν και υπάρχει και η αντίθετη άποψη πως η αύξηση του επιπέδου 

αυτοαπασχόλησης δεν αυξάνει το ρυθμό ανάπτυξης (Blanchflower, 2000), διότι παρά 

το γεγονός πως οι ΜΜΕ έχουν υψηλότερο ακαθάριστο ποσοστό δημιουργίας θέσεων, 

οι μεγάλες επιχειρήσεις αντιστοιχούν σε περισσότερες καθαρές θέσεις εργασίας. Σε 

κάθε περίπτωση, η ενίσχυση της απασχόλησης κυρίως συμβαίνει μέσω της 

ενδυνάμωσης των ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών, οι οποίες κατά κύριο λόγο 

τοποθετούνται σε καινοτόμους και αναπτυσσόμενους τομείς, όπως είναι οι υπηρεσίες 

έντασης γνώσης, η εκπαίδευση και η παροχή υπηρεσιών υγείας.   

2.5 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Μία από τις σύγχρονες τάσεις ενθάρρυνσης της επιχειρηματικότητας αποτελεί η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα, η οποία συντελείται σε μία δια βίου διαδικασία 

μάθησης και αφορά όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η έρευνα της 

επιχειρηματικής εκπαίδευσης βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εννοιολογική 

κατανόηση της επιχειρηματικότητας, καθώς όπως αναφέρει ο Gibb (2005), το είδος 

αυτό της εκπαίδευσης αφορά τη μάθηση για και μέσω της επιχειρηματικότητας, 
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διαχωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την επιχειρηματική και την επιχειρησιακή 

συμπεριφορά. Η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα εισάγει την αντίστοιχη έννοια 

ως επιλογή επαγγελματικής αποκατάστασης και εξέλιξης, υποστηρίζοντας τον 

επιχειρηματικό τρόπο για να αντιμετωπίζει ο διδασκόμενος τη μάθηση και την 

προσωπική του πρόοδο στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον (Steyaert & Katz, 

2004). 

Η επιχειρηματική εκπαίδευση αφορά περισσότερο την εκμάθηση του 

επιχειρηματικού πνεύματος και της αντίστοιχης δραστηριότητας, αποσκοπώντας την 

ανάληψη μεγαλύτερων ευθυνών εκ μέρους των διδασκομένων. Με άλλα λόγια, η 

εκπαίδευση αυτή υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, 

αναφορικά με την αίσθηση του εσωτερικού ελέγχου τους (“internal locus of control”) 

(Frank, 2007). Το μαθησιακό αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι οι 

συμμετέχοντες προσπαθούν να είναι περισσότερο δημιουργικοί, να ανακαλύπτουν 

περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες και, σε γενικότερους όρους, να μπορούν να 

αντιμετωπίζουν την πολύπλοκη σύγχρονη κοινωνία. Η εκπαιδευτική αυτή διαδικασία 

συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη στάσεων και συμπεριφορών, δεξιοτήτων, ικανοτήτων 

και χαρακτηριστικών που εφαρμόζονται τόσο ατομικά όσο και συλλογικά, 

βοηθώντας τα άτομα και τις ομάδες να δημιουργούν και να αναπτύσσουν 

καινοτομικές συμπεριφορές. Επίσης, η εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα 

σχετίζεται με την εκμάθηση ανάληψης ρόλων και συμπεριφορών σε υψηλότερα 

επίπεδα αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας, ως ένα μέσο για την επίτευξη της 

προσωπικής ολοκλήρωσης και της οργανωτικής αποτελεσματικότητας.  

Ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα έχουν 

διερευνηθεί επαρκώς, οι αντίστοιχες διδακτικές μέθοδοι βρίσκονται ακόμα υπό 

συζήτηση. Ο Sarason et al (2007) υποστηρίζουν πως η επιχειρηματική εκπαίδευση 

αφορά τρεις βασικούς τομείς: τον αυτό-προσανατολισμό, την εσωτερική και την 

εξωτερική επιχειρηματικότητα. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, ο αυτό-

προσανατολισμός της συμπεριφοράς του ατόμου οδηγεί στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς (εσωτερική επιχειρηματικότητα), η οποία στη 

συνέχεια εξελίσσεται στην ανάπτυξη μίας επιχείρησης (εξωτερική 

επιχειρηματικότητα). Συνεπώς, το επίκεντρο αυτής της διαδικασίας δεν έχει να κάνει 

αποκλειστικά με την ανάπτυξη προσωπικών χαρακτηριστικών, όπως είναι τα κίνητρα, 

η αυτογνωσία και η δημιουργικότητα, αλλά και με την προώθηση της προσωπικής 
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ευθύνης για τη μάθηση και την ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης 

μέσα σε ομάδες (Menzies & Paradi, 2003). Βέβαια, η εκπαίδευση στην εξωτερική 

επιχειρηματικότητα συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη της καινοτομίας, την πραγματική 

επιχειρηματική εμπειρία και την εκμάθηση πιο συγκεκριμένων μεθόδων και 

πρακτικών που σχετίζονται με τη σύγχρονη επιχείρηση.  

Το πρώτο μάθημα στην επιχειρηματικότητα έγινε στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ το 

1947 και από τότε πολλά σχετικά προγράμματα διδασκαλίας έχουν αναπτυχθεί, 

κυρίως στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Οι λόγοι για την επιτυχία αυτών των 

προγραμμάτων ήταν πολλαπλοί. Καθώς οι επιχειρήσεις άρχισαν να θεωρούνται ως ο 

σημαντικότερος θεσμός των σύγχρονων οικονομιών, ο οικονομικός ρόλος του 

κράτους άρχισε να περιορίζεται, ενώ παράλληλα επικράτησαν διάφορες τάσεις, όπως 

η επαναξιολόγηση της προσωπικής και επαγγελματικής αξίας, οι υψηλότερες 

απαιτήσεις για ψυχολογικές και επαγγελματικές ανταμοιβές των εργαζομένων και η 

παράλληλη τάση για απορρύθμιση των αγορών. Σύμφωνα με τον Katz (2003) η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα αναπτύχθηκε ραγδαίως για τρεις σημαντικούς 

λόγους: πρώτον, την πρόβλεψη πως η επιχειρηματικότητα θα είναι μία από τις 

κινητήριες δυνάμεις του 21
ου

 αιώνα, δεύτερον, στην αναγνώριση της σημαντικότητας 

της πολλαπλής λειτουργικής ενοποίησης, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της 

σύγχρονης επιχειρηματικότητας και της διαχείρισης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

και, τρίτον, στην ανάγκη κατανόησης του ευρύτερου επιχειρηματικού συστήματος.  

Βέβαια, έχει στο παρελθόν πολλαπλώς αποδειχτεί πως ο βαθμός επιτυχίας στην 

επιχειρηματικότητα αυξάνεται με την εκπαίδευση, καθώς όσο αυτή ενισχύεται τόσο 

περισσότερο ικανό καθίσταται ένα άτομο να αντιλαμβάνεται τις επιχειρηματικές 

ευκαιρίες που εμφανίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον. Από την άλλη πλευρά, αξίζει 

να σημειωθεί πως ο βαθμός επιχειρηματικής επιτυχίας είναι ένα μέγεθος 

πολυδιάστατο, καθώς από τη μία πλευρά επηρεάζεται από τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά και τις επαγγελματικές δεξιότητας του ατόμου, ενώ από την άλλη 

πλευρά είναι προφανές πως όσο αυξάνεται το επίπεδο της εκπαίδευσης τόσο 

διευρύνονται οι επιχειρηματικές δυνατότητες που δημιουργούν επιχειρηματικό 

κέρδος. Σε κάθε περίπτωση, πολλές μελέτες έχουν αποδείξει πως η εκπαίδευση στην 

επιχειρηματικότητα έχει σημαντική επίδραση στην πρόθεση ή στην πραγματική 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε γενικότερους όρους, έχει αποδειχθεί πως η 

εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα (Fayolle et al, 2005): 
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 Συνεισφέρει στην ανάπτυξη της πρόθεσης ανάληψης κινδύνων και στη 

δημιουργία νέων επιχειρήσεων 

 Αυξάνει την επιχειρηματική τάση και την πρόθεση αυτό-απασχόλησης ως 

επαγγελματική επιλογή 

 Έχει σημαντικό αντίκτυπο στο μελλοντικό εισόδημα των εκπαιδευόμενων 

 Αυξάνει το βαθμό επαγγελματικής ικανοποίησης και εργασιακής απόδοσης 

 Συμβάλλει στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων, και 

ευνοεί την καινοτομία 

 Προωθεί στη διάχυση και μεταφορά της τεχνολογίας από την τριτοβάθμια 

εκπαίδευση στον ιδιωτικό τομέα 

Πλήθος άλλων μελετών έχουν αναδείξει τα οφέλη της επιχειρηματικής εκπαίδευσης. 

Παραδειγματικά, οι Kolvereid & Moen (1997) καταδεικνύουν πως φοιτητές με 

ειδίκευση στην επιχειρηματικότητα έχουν σημαντικά μεγαλύτερη πρόθεση να γίνουν 

επιχειρηματίες, καθώς και αυξημένη πιθανότητα να ανοίξουν επιχειρήσεις, ενώ ο 

Noel (2001), επιβεβαιώνει αυτήν τη διαπίστωση, βρίσκοντας πως οι φοιτητές που 

αποφοιτούν από εκπαιδευτικά προγράμματα επιχειρηματικότητας έχουν υψηλότερες 

βαθμολογίες στην επιχειρηματική πρόθεση και στην επιχειρηματική αυτό-

αποτελεσματικότητα, συγκρινόμενοι με φοιτητές άλλων επιστημονικών πεδίων. 

Επίσης, οι Varela & Jimenez (2001) αποκάλυψαν πως υπάρχει θετική συσχέτιση 

ανάμεσα στα ποσοστά των επενδύσεων των πανεπιστημίων για την 

επιχειρηματικότητα και στο ποσοστό των φοιτητών που γίνονται επιχειρηματίες, ενώ 

οι Tkachev & Kolnereid (1999) παρατηρούν πως η πρόθεση να είναι κάποιος 

αυτοαπασχολούμενος αυξάνεται μέσω της παρακολούθησης μαθημάτων 

επιχειρηματικότητας.  

2.6 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζεται και καθορίζεται 

από ένα ευρύ πλήθος μεταβλητών και κρίσιμων παραγόντων του εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, είναι προφανές πως κάθε επιχείρηση, 

ανάλογα με τη γεωγραφική της τοποθέτηση, το είδος της δραστηριοποίησης, τον τύπο 

της οργάνωσης και άλλες μεταβλητές, δεν επηρεάζεται το ίδιο από τους παράγοντες 

του μάκρο- και μικρο-περιβάλλοντος. Αρχικά, οι κινητήριες δυνάμεις της 
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επιχειρηματικότητας που βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και 

αντιστοιχούν στο εσωτερικό της περιβάλλον είναι κατά κύριο λόγο η οργανωσιακή 

κουλτούρα, η οργάνωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα συστήματα διοίκησης, η 

τεχνολογική ικανότητα, η χρηματοοικονομική διαχείριση και το ανθρώπινο 

κεφάλαιο. Από την άλλη πλευρά, οι κρισιμότεροι παράγοντες του εξωτερικού 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα αναφέρονται στη δομή του 

κλάδου, στις οικονομικές συνθήκες, στον ανταγωνισμό, την πολιτική κατάσταση, τα 

καταναλωτικά πρότυπα, το θεσμικό περιβάλλον, τις τεχνολογικές αλλαγές, το 

τραπεζικό σύστημα κ.ά..   

Δεδομένου του σύγχρονου οικονομικού περιβάλλοντος, μία από τις σημαντικότερες 

μεταβλητές από την οποία εξαρτάται η επιχειρηματικότητα είναι η οικονομική 

ενίσχυση και η πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδότηση. Ειδικά στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ο ρόλος των εμπορικών τραπεζών και των εναλλακτικών 

πηγών χρηματοδότησης είναι εξαιρετικά σημαντικός για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων (Aidis & Adachi, 2005). Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τρεις από 

τους σημαντικότερους λόγους αποτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων είναι τα 

προβλήματα χρηματοδότησης, τα ζητήματα που αφορούν την αντιστοίχιση προϊόντων 

και αγοράς, και οι διοικητικές και διαχειριστικές ανεπάρκειες (Davis, 2003). Είναι 

σημαντικό, επίσης, να σημειωθεί πως η πραγματικότητα της σύγχρονης 

επιχειρηματικής δράσης διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από την αντίστοιχη των 

παλαιότερων ετών, καθώς το ποσοστό των νέων επιχειρήσεων που μπορεί πλέον να 

στηριχθεί σε προσωπικά κεφάλαια είναι εξαιρετικά μικρό, λόγω της εντατικοποίησης 

του ανταγωνισμού και της ανάγκης εξειδίκευσης των προϊόντων και υπηρεσιών. 

Όπως καταγράφει ο Davis (2003), το 90% των νέων επιχειρήσεων υποστηρίζεται από 

εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων (venture capitals) και το 95% από εμπορικές 

τράπεζες. Συνεπώς, όσο πιο ευνοϊκό είναι το χρηματοδοτικό περιβάλλον τόσο 

περισσότερες πιθανότητες έχει μία επιχείρηση να επιτύχει.  

Κατά δεύτερο λόγο, οι κυβερνητικές επιρροές και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο 

αποτελούν κρίσιμο παράγοντα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, ειδικότερα για τις 

ΜΜΕ. Μάλιστα, οι κυβερνητικοί παράγοντες παρακίνησης της επιχειρηματικότητας 

είναι κρισιμότεροι σε χώρες όπου ο βαθμός ευαισθητοποίησης για επιχειρηματικά 

ζητήματα είναι χαμηλότερος (Abdullah, 1999). Η υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας από το κράτος μπορεί να λάβει διάφορες μορφές, όπως είναι η 
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χρηματοδοτική και εγγυοδοτική ενίσχυση, η τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση του 

ανθρώπινου κεφαλαίου, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, το μάρκετινγκ και η 

έρευνα αγοράς και η υποστήριξη των υποδομών. Επίσης, σύμφωνα με τους Haber & 

Rachel (2007), η κρατική υποστήριξη της επιχειρηματικότητας επιτελείται και μέσω 

της κυβερνητικής διαμεσολάβησης αναφορικά με τη λειτουργία των μηχανισμών της 

αγοράς, το γενικότερο ρυθμιστικό πλαίσιο και το ειδικότερο πλαίσιο του 

ανταγωνισμού, ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει έντονη ανάγκη άρσης συνθηκών 

που προκαλούν ατέλειες στην αγορά και συνθηκών διοικητικών δυσκαμψιών.  

Εκτός αυτού, ο ρόλος του κράτους είναι εξαιρετικής σημασίας στη δημιουργία 

γενικότερου επιχειρηματικού κλίματος, το οποίο ευνοεί την ανάληψη 

επιχειρηματικών κινδύνων. Βέβαια, σημαντικός είναι ο κυβερνητικός ρόλος και σε 

ότι αφορά νομικές πτυχές της επιχειρηματικότητας, όπως είναι η προστασία των 

δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και το φορολογικό πλαίσιο (Mazzarol & Choo, 2003). 

Συνεπώς, μία από τις σημαντικότερες μεταβλητές της σύγχρονης επιχειρηματικής 

δράσης είναι το κρατικό υποστηρικτικό περιβάλλον, καθώς έχει αποδειχθεί σαφώς 

πως όταν οι κυβερνήσεις λαμβάνουν ενεργά μέτρα, τόσο σε τοπικό όσο και σε 

κρατικό επίπεδο, όπως είναι η εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης και η παροχή 

αποτελεσματικών συμβουλευτικών υπηρεσιών, το αποτέλεσμα είναι η τόνωση της 

επιχειρηματικότητας και η ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης (Keuschnigg & 

Nielsen, 2000). 

Σε ειδικότερους όρους, οι πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας αποτελούν 

σήμερα το βασικό στοιχείο επιτυχίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Οι 

πολιτικές αυτές διαμορφώνουν το θεσμικό περιβάλλον, στο οποίο ανήκει και η 

επιμελητηριακή δράση, το οποίο επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρηματικές 

αποφάσεις (Minniti, 2008). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία, υπάρχουν σαφείς αποδείξεις 

πως ένα ευρύ φάσμα ρυθμίσεων που καθορίζονται από το νομικό και θεσμικό πλαίσιο 

μπορούν να αυξήσουν τη συνολική πιθανότητα της επιχειρηματικής επιτυχίας, ενώ 

ιδιαίτερη βαρύτητα καταγράφεται αναφορικά με τις ρυθμίσεις περί των δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και της αξιοποίησης των επιχειρηματικών ευκαιριών (De 

Soto, 2000). Είναι, λοιπόν, σαφές πως η πολιτική για την επιχειρηματικότητα, ως ένα 

σύνολο μέτρων που λαμβάνονται για την τόνωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

σε μία γεωγραφική περιοχή, είναι ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη επιχειρηματική 

λειτουργία.  
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Οι Young & Welsch (1993) υποστηρίζουν πως τα σημαντικότερα εμπόδια για την 

ίδρυση των επιχειρήσεων είναι οι υπερβολικές κρατικές ρυθμίσεις, τα υψηλά 

ποσοστά των φόρων και οι διάφορες διοικητικές ανεπάρκειες. Από την άλλη πλευρά, 

οι Lundstrom & Stevenson (2002) υποστηρίζουν πως οι σημαντικότερες πολιτικές για 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι η παροχή χρηματοδοτικών κεφαλαίων, 

τα φορολογικά κίνητρα, οι πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων, οι εγγυοδοτικές 

υπηρεσίες, η προστασία της ιδιοκτησίας και της καινοτομίας, οι επενδύσεις στην 

εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου και στην έρευνα, η ελαχιστοποίηση των 

εμποδίων εισόδου στην αγορά, η υποστήριξη των επιχειρήσεων από το σύνολο των 

κρατικών υπηρεσιών και η προώθηση της επιχειρηματικότητας από τις εκπαιδευτικές 

δομές. Στο πλαίσιο αυτό, η φορολογία είναι ιδιαίτερα σημαντική, επηρεάζοντας 

σαφώς την ανταμοιβή για την ανάληψη του επιχειρηματικού κινδύνου, ενώ οι Feindt 

et al (2002) υποστηρίζουν πως το κράτος οφείλει να υποστηρίζει την επιχειρηματική 

δραστηριότητα δίνοντας στην ελεύθερη αγορά την ευκαιρία να λειτουργεί σύμφωνα 

με τους νόμους της προσφοράς και της ζήτησης.  

Οι παραπάνω διαπιστώσεις έχουν καταγραφεί σε ένα μεγάλο αριθμό ερευνών. 

Παραδειγματικά, οι Van Stel et al (2006) βρίσκουν πως το ρυθμιστικό πλαίσιο των 

επιχειρήσεων έχει άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο ρυθμό της 

επιχειρηματικότητας, οι Lim et al (2010) καταδεικνύουν πως το νομικό σύστημα 

αναφορικά με την ισχυροποίηση της προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και 

τον περιορισμό της κανονιστικής πολυπλοκότητας επηρεάζει θετικά την 

επιχειρηματικότητα, ενώ οι Sebora et al (2009) καταγράφουν πως οι περιοριστικές 

ρυθμίσεις της αγοράς και η υψηλή φορολογία αποτελούν τα σημαντικότερα εμπόδια 

των σύγχρονων επιχειρήσεων. Επίσης, ο Hart (2003) σημειώνει πως ιδιαίτερα 

σημαντικές για την προώθηση της επιχειρηματικότητας είναι και οι πολιτικές που 

εφαρμόζονται αναφορικά με την απασχόληση και την ανεργία. Συνολικά, ο στόχος 

των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα αφορά στην αύξηση της προσφοράς νέων 

επιχειρήσεων, καθώς και στην έγκαιρη παρέμβαση για την ανάπτυξή τους, και ως εκ 

τούτου, αυτές θα πρέπει να στοχεύουν τόσο στην ενίσχυση του μακροοικονομικού 

περιβάλλοντος όσο και στην υποστήριξη του μικρο-περιβάλλοντος και της 

γενικότερης επιχειρηματικής κουλτούρας. 
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2.7 ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Η νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί μία ειδικότερη μορφή της σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας, καθώς και έναν από τους σημαντικότερους στόχους της 

αντίστοιχης σύγχρονης πολιτικής. Ο Massey (2003) προτείνει μία κατηγοριοποίηση 

των νέων επιχειρηματιών σύμφωνα με τρεις μεταβατικές φάσεις: 

 Τους προ-επιχειρηματίες (ηλικίας 15-19 ετών), οι οποίοι βρίσκονται στο 

μεταβατικό  στάδιο της διαμόρφωσης της επιχειρηματικής συμπεριφοράς 

κατά τη μετάβαση από την εκπαιδευτική διαδικασία στην εργασιακή αγορά 

 Τους φερέλπιδες επιχειρηματίες (ηλικίας 20-25 ετών), οι οποίοι βρίσκονται 

στο στάδιο της ανάπτυξης  και έχουν ήδη αποκτήσει επιχειρηματικά 

προσόντα, όπως είναι η επαγγελματική εμπειρία και εργασιακές δεξιότητες 

 Τους αναδυόμενους επιχειρηματίες (ηλικίας 26-29 ετών), οι οποίοι βρίσκονται 

στο στάδιο μεγαλύτερης επιχειρηματικής ωριμότητας και αναπτύσσουν πλέον 

πραγματική και ουσιαστική επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Η προώθηση της νεανικής επιχειρηματικότητας είναι ιδιαίτερα σημαντική, 

δεδομένων και των σύγχρονων δυσμενών οικονομικών συνθηκών, καθώς και της 

έντασης του ανταγωνισμού που υφίσταται στον κόσμο των επιχειρήσεων. Οι λόγοι 

για τη βαρύτητα που αποδίδεται πλέον στην ανάπτυξη της νεανικής 

επιχειρηματικότητας είναι πολλαπλοί. Ο Chigunta (2002), παραδειγματικά αναφέρει 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της αυτοαπασχόλησης, την ανάπτυξη 

συμμετοχικού αισθήματος στους νέους, οι οποίοι συχνά αισθάνονται 

περιθωριοποιημένοι από την αναπτυξιακή πορεία του τόπου τους, την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών και ψυχολογικών προβλημάτων που οφείλονται στην ανεργία, τη 

δυνατότητα ανάπτυξης επαγγελματικών και άλλων δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες σε 

όλες τις εκφάνσεις της ζωής, την προώθηση της καινοτομίας, την ενίσχυση της 

περιφερειακής ανάπτυξης και την αξιοποίηση του φαινομένου πως οι νέοι 

επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε νέες οικονομικές τάσεις και καινοτόμες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες.  

Παρά, ωστόσο, τα σημαντικά οφέλη που προέρχονται από την υποστήριξη της 

νεανικής επιχειρηματικότητας, ακόμα και σήμερα εντοπίζονται σημαντικά εμπόδια 

για τους νέους επιχειρηματίες, τα οποία συνοψίζονται στα παρακάτω: 
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 Τις κοινωνικές και πολιτιστικές στάσεις απέναντι στη νεανική 

επιχειρηματικότητα, περιλαμβάνοντας το ρόλο της θρησκείας, την 

επιχειρηματική κουλτούρα και συμπεριφορά και το γενικότερο κοινωνικό και 

οικογενειακό περιβάλλον 

 Το ρόλο της εκπαίδευσης στην επιχειρηματικότητα, η οποία εστιάζει κυρίως 

στην ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων σχετικά με την επιχειρησιακή 

λειτουργία παρά στην ανάπτυξη γενικότερου επιχειρηματικού πνεύματος 

 Το βαθμό προσβασιμότητας στη χρηματοδότηση, η οποία είναι ούτως ή 

άλλως προβληματική σε πολλές χώρες 

 Το ενίοτε πολύπλοκο ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο της νεανικής 

επιχειρηματικότητας, καθώς και την απουσία ειδικών πολιτικών και 

πρακτικών για την ενίσχυσή της 

Επίσης, παρά το γεγονός πως τα προαναφερθέντα εμπόδια ισχύουν σε μεγάλο ή 

μικρότερο βαθμό για το σύνολο των νέων επιχειρηματιών, η νεανική 

επιχειρηματικότητα παρουσιάζει διάφορες τάσεις παγκοσμίως. Πιο συγκεκριμένα, οι 

νέοι επιχειρηματίες ηλικίας 18-25 ετών εμπλέκονται λιγότερο στην επιχειρηματική 

δραστηριότητα σε χώρες υψηλού εισοδήματος, όπου οι επιχειρήσεις κυριαρχούνται 

από άτομα ηλικίας 45-54 ετών, ενώ από την άλλη πλευρά η νεανική 

επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται με ταχύτερους ρυθμούς στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, τόσο λόγω των διαφορετικών επιχειρηματικών κινήτρων όσο και εξαιτίας των 

διαφορετικών επιπέδων συμμετοχής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(Thurik & Grilo, 2005). Αυτό συμβαίνει διότι στις χώρες χαμηλού εισοδήματος οι 

περισσότεροι νέοι τείνουν να μην ολοκληρώνουν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, με 

αποτέλεσμα να ξεκινούν νωρίτερα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, σε 

αντίθεση με τις πλουσιότερες χώρες όπου η ίδρυση επιχειρήσεων συσχετίζεται θετικά 

με την εκπαίδευση. Επίσης, οι Lewis & Massey (2003) σημειώνουν πως μεγάλες 

διαφοροποιήσεις υφίστανται και στη σχετική κατανομή της επιχειρηματικότητας 

λόγω ανάγκης ή λόγω ευκαιρίας, καθώς η πρώτη μορφή επιχειρηματικότητας 

εμφανίζεται κυρίως σε αναπτυσσόμενες και χαμηλού εισοδήματος χώρες, σε 

αντίθεση με την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, η οποία κυριαρχεί στις πλουσιότερες 

χώρες.  

Οι σύγχρονες πολιτικές για τη νεανική επιχειρηματικότητα, η οποία φαίνεται να 

αποτελεί έναν τρόπο διεξόδου από την οικονομική κρίση, στοχεύουν στην ενίσχυση 
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όλων των σταδίων της επιχειρηματικής δραστηριοποίησης, με έμφαση στην ίδρυση 

και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση προγραμμάτων 

αναφορικά με την ανάπτυξη επιχειρηματικών κινήτρων και δεξιοτήτων, και στην 

ενθάρρυνση των νέων ατόμων να προχωρούν με επιτυχία από το εκκολαπτόμενο 

επιχειρηματικό στάδιο στα επόμενα. Ειδικά το τελευταίο είναι ιδιαίτερα σημαντικός 

στόχος της πολιτικής, καθώς είναι δεδομένο πως η νεανική επιχειρηματικότητα δεν 

αποτελεί πανάκεια για την απασχόληση των νέων ατόμων αλλά πρέπει να 

συνοδεύεται και από την ύπαρξη συγκεκριμένων προσωπικών και εξωτερικών 

συνθηκών.  

2.8 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

2.8.1 Αποτελεσματικό φορολογικό περιβάλλον 

Ο σχεδιασμός του κατάλληλου φορολογικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας, δεδομένης της παγκοσμιοποίησης των αγορών, αποτελεί ένα 

ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρημα. Ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυσχέρειας, 

οι κυβερνήσεις συχνά καταφεύγουν στη λύση της αύξησης της φορολογίας, 

εισάγοντας νέους φόρους ή αυξάνοντας τους φορολογικούς συντελεστές, πολιτικές 

ωστόσο που αποτελούν εμπόδια για την επιχειρηματικότητα, την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. Σε γενικούς όρους, ισχύει πως μία υψηλότερη φορολογία μειώνει τις 

ευκαιρίες αποκόμισης κέρδους και άρα είναι πολύ πιθανό να μειώσει την παραγωγική 

επιχειρηματικότητα, δηλαδή την ανάπτυξη. Η προηγούμενη ερευνητική βιβλιογραφία 

έχει δείξει πως υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ των υψηλών φορολογικών 

συντελεστών για τις επιχειρήσεις και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και μεταξύ 

της αναποτελεσματικής φορολογικής δομής και της επιχειρηματικότητας. 

Παραδειγματικά, οι Keuschnigg & Nielsen (2002) αποδεικνύουν πως η προοδευτική 

φορολόγηση καθυστερεί την επιχειρηματικότητα και την επέκταση των καινοτόμων 

βιομηχανικών κλάδων, ενώ ο Kitao (2008) διαπιστώνει πως η μείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης του κεφαλαίου τονώνει τις επενδύσεις, αν και η επίδραση 

αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν ο στόχος της φορολογίας είναι το 

επιχειρηματικό ή το μη επιχειρηματικό κεφάλαιο.  

Σε άλλες μελέτες, οι Carroll et al (2000) καταγράφουν πως μία μείωση στη 

φορολογία των επιχειρήσεων αυξάνει τη μέση πιθανότητα πρόσληψης νέων 
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εργαζομένων, ενώ οι ίδιοι ερευνητές (Carroll et al, 2001) αποδεικνύουν πως μία 

μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από 50% έως 33% μπορεί να 

οδηγήσει σε μία αύξηση των εσόδων τους κατά 28%. Ο Schuetze (2000), εξετάζοντας 

τις τάσεις αυτοαπασχόλησης στις ΗΠΑ και τον Καναδά, αποδεικνύει πως 

υψηλότερος φόρος εισοδήματος και υψηλότερα ποσοστά ανεργίας συσχετίζονται 

θετικά με μία αύξηση στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης, ενώ οι Gentry & Hubbard 

(2005) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως το επίπεδο του φορολογικού συντελεστή 

και η προοδευτική φορολόγηση έχουν αρνητικές επιδράσεις στην 

επιχειρηματικότητα.  

Στην Ευρώπη, έχει καταδειχθεί πως μία σημαντική αύξηση της φορολογίας των 

επιχειρήσεων έχει αρνητικές επιδράσεις στην απόφαση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων 

(Da Rin et al, 2010), ενώ ο Hansson (2010), εξετάζοντας τη σχέση 

επιχειρηματικότητας και φορολογίας στη Σουηδία, αποδεικνύει πως τόσο οι μέσοι 

όσο και οι οριακοί φόροι επιδρούν αρνητικά στα ποσοστά αυτοαπασχόλησης. Εκτός 

της αυτοαπασχόλησης, η υψηλή φορολογία επηρεάζει αρνητικά και το επίπεδο 

ανάληψης κινδύνων από την πλευρά των επιχειρηματιών, γεγονός που αποτελεί 

εμπόδιο για την ανάπτυξη της καινοτομικής επιχειρηματικής δράσης (Cullen & 

Gordon, 2007). Τέλος, αρνητική σχέση υπάρχει και ανάμεσα στην υψηλή 

φορολόγηση και τη διαθεσιμότητα των χρηματοδοτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων. 

Παραδειγματικά, οι Da Rin et al (2006), αναφέρουν πως η μείωση των φόρων των 

κερδών κεφαλαίου, η χαλάρωση των κανονισμών του εργασιακού πλαισίου και η 

χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω της εισαγωγής τους στις χρηματιστηριακές 

αγορές αποτελούν τις τρεις πιο αποτελεσματικές πολιτικές για την αύξηση του 

ποσοστού των νέων επιχειρήσεων, καθώς και των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. 

Είναι, λοιπόν, προφανές, πως ο σχεδιασμός μίας αποτελεσματικής φορολογικής 

βάσης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.  

2.8.2 Πρόσβαση στη χρηματοδότηση 

Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

είναι το επίπεδο προσβασιμότητας στη χρηματοδότηση. Ένας μεγάλος αριθμός 

ερευνών έχει καταδείξει πως η επαρκής πρόσβαση σε χρηματοδοτικά κεφάλαια 

αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την έναρξη και την ανάπτυξη μίας 

επιχείρησης. Δεδομένου του κρίσιμου ρόλου που διαδραματίζει η επιχειρηματικότητα 
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στη διαδικασία της οικονομικής ανάπτυξης, οι προσπάθειες για την άμβλυνση των 

δυσχερειών στη χρηματοδότηση για τους επιχειρηματίες αποτελούν ένα σημαντικό 

στόχο για τους υπευθύνους χάραξης των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα 

παγκοσμίως. Η ενίσχυση της πρόσβασης σε χρηματοδοτικά κεφάλαια βρίσκεται 

υψηλά στην ατζέντα της πολιτικής τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, όπου η 

βασική ιδέα πίσω από αυτήν την πολιτική είναι το γεγονός πως οι τριβές και οι 

περιορισμοί στις χρηματοπιστωτικές αγορές αποκλείουν την υψηλής ποιότητας 

επιχειρηματικότητα από την αγορά.  

Βέβαια, η πρόσβαση στη χρηματοδότηση εξαρτάται από ένα σημαντικό αριθμό 

μεταβλητών, όπως είναι το βάθος των χρηματοπιστωτικών αγορών, ο βαθμός 

ανταγωνιστικότητας μεταξύ τους, το κανονιστικό και ρυθμιστικό περιβάλλον και οι 

γενικότερες οικονομικές και πολιτικές συνθήκες. Ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες, 

όπου το τραπεζικό σύστημα υπόκειται σε διάφορους πολιτικούς και κανονιστικούς 

περιορισμούς, η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων αποκτά ακόμα μεγαλύτερη 

σημασία αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (Cole, 2009). Ως 

αποτέλεσμα, οι σύγχρονες επιχειρήσεις, ειδικότερα οι μικρομεσαίες, έχουν υψηλό 

βαθμό εξάρτησης από τον τραπεζικό δανεισμό, γεγονός που καταδεικνύει πως οι 

πολιτικές ρύθμισης του τραπεζικού κλάδου είναι κρίσιμης σημασίας για την ενίσχυση 

της επιχειρηματικότητας (Kerr & Nanda, 2009). 

Ο ρόλος του τραπεζικού συστήματος αποδεικνύεται ακόμα σημαντικότερος σε 

περιόδους οικονομικής ύφεσης, όπως συμβαίνει σήμερα σε πολλές χώρες της 

Ευρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. Παρά τις προσπάθειες που 

καταβάλλονται, η αναποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

παραμένει σε μεγάλο αριθμό κρατών. Προς αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλει και το 

γεγονός της αυξημένης αποστροφής κινδύνου στις χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως 

αντανακλάται και στα spreads της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίζουν επιπλέον εμπόδια χρηματοδότησης από κεφάλαια εκτός του 

τραπεζικού τομέα. Επιπλέον, η διεθνής ανησυχία για τη βιωσιμότητα των τραπεζών 

πιθανόν να οδηγήσει σε περαιτέρω περιορισμούς των πιστωτικών συνθηκών, ενώ 

ταυτόχρονα η απομόχλευση των τραπεζικών χαρτοφυλακίων ασκεί τροχοπέδη για 

την επιχειρηματική ανάπτυξη. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός πως τη διετία 2009-2010, 

η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μειώθηκε ραγδαία, ενώ σημαντική πτώση 

καταγράφτηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες στο βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δανεισμό 
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(OECD, 2011). Συνεπώς, οι πολιτικές για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

πρέπει να εστιάσουν με αποδοτικό τρόπο στην προώθηση της χρηματοδότησης, 

ειδικά των νέων επιχειρήσεων, καθώς διαφαίνεται πως σήμερα αυτή αποτελεί το 

κρισιμότερο εμπόδιο για την ανάπτυξή τους.  

2.8.3 Κατάλληλο θεσμικό περιβάλλον και αντιμετώπιση γραφειοκρατίας 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί ένα μέγεθος της οικονομίας που επηρεάζεται 

σημαντικά από το ισχύον θεσμικό περιβάλλον, το οποίο περιλαμβάνει ένα πλήθος 

μεταβλητών, όπως είναι το επίπεδο γραφειοκρατίας, η ρύθμιση του ανταγωνισμού, ο 

βαθμός διαφθοράς και άλλα ρυθμιστικά και κανονιστικά εμπόδια. Τα σημαντικότερα 

ζητήματα νομικής φύσης που αφορούν τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι οι νομικές 

διευθετήσεις αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, την εργασία, τη φορολόγηση 

και τις γενικότερες συνθήκες συνδιαλλαγής της επιχείρησης με το κράτος. 

Παράλληλα, ζήτημα κρίσιμης σημασίας αποτελεί και το νομικό καθεστώς για την 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ειδικά για τις καινοτόμες 

επιχειρήσεις.  

Επιπλέον, η γραφειοκρατία σήμερα αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την ίδρυση και 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και συνδέεται όχι μόνο με την παρεμπόδιση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και με αυξημένο κόστος για τους 

επιχειρηματίες, επηρεάζοντας την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα 

των μικρών. Η απασχόληση που απαιτείται για την προσαρμογή των επιχειρήσεων 

στις κρατικές απαιτήσεις αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολικής απασχόλησης, 

ενώ στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της PriceWaterhouseCoupers (2006), οι 

γραφειοκρατικοί περιορισμοί ακολουθούν σε σημαντικότητα παρεμπόδισης της 

επιχειρηματικής δράσης τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, την αβεβαιότητα 

των πολιτικών σχετικά με την εργατική νομοθεσία και τη διαφθορά. Δεν είναι τυχαίο 

το γεγονός πως στην ίδια έρευνα αποδείχθηκε πως για τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων 

στην εφορία απαιτούνται 8 ημέρες απασχόλησης ετησίως, ενώ για την ολοκλήρωση 

διαδικασιών για την έναρξη μίας επιχείρησης απαιτούνται τουλάχιστον 38 ημέρες. 

Είναι προφανές πως για την αντιμετώπιση του φαινομένου της γραφειοκρατίας, η 

λήψη μίας σειράς μέτρων, όπως είναι η αυτοματοποίηση των διαδικασιών ρουτίνας 

και η παροχή on-line υπηρεσιών, είναι απαραίτητη. Στο σημείο αυτό, ιδιαίτερη μνεία 
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πρέπει να γίνει στο ζήτημα της διαφθοράς, η οποία συνδέεται άρρηκτα με την 

υπανάπτυξη (Wedeman, 2002). Η διαφθορά οδηγεί σε αναποτελεσματική κατανομή 

των πόρων, καθιστώντας της οικονομική ανάπτυξη ιδιαίτερα δύσκολη, και 

μεταφράζεται σε εμπόδια εισόδου των επιχειρήσεων στις αγορές, σε μείωση της 

κερδοφορίας και στην απορρόφηση ενός μέρους των επιχειρηματικών πόρων σε 

αναποτελεσματικές δραστηριότητες.  

2.8.4 Ενίσχυση καινοτομίας  

Οι πολιτικές για την ενίσχυση της καινοτομίας αποτελούν μία κρίσιμη μεταβλητή της 

προώθησης της επιχειρηματικότητας. Η ενίσχυση της καινοτομικής δραστηριότητας 

σχετίζεται με την εξασφάλιση της νέας γνώσης, την ενίσχυση των κρατικών 

επενδύσεων στον τομέα της καινοτομίας, τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ 

των κύριων παραγόντων του συστήματος της καινοτομίας (πανεπιστήμια, ερευνητικά 

ιδρύματα και επιχειρήσεις), την ενίσχυση της μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας και 

την καθιέρωση των κατάλληλων κινήτρων για τον ιδιωτικό τομέα αναφορικά με τη 

μετατροπή της γνώσης σε οικονομική αξία και εμπορική επιτυχία (OECD, 2002). 

Ένα μεγάλο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά την καινοτομία, 

καθώς η επιχειρηματικότητα βασίζεται στην αντίστοιχη ικανότητα μεταφοράς και 

εμπορευματοποίησης της γνώσης (Acs et al, 2005). 

Επιπλέον, το υψηλό επίπεδο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης είναι ζωτικής 

σημασίας για την εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής έρευνας, ενώ το 

φαινόμενο της «δημιουργικής καταστροφής», δηλαδή του υψηλού ρυθμού εισόδου 

και εξόδου επιχειρήσεων από την αγορά, σχετίζεται στενά με το επίπεδο της 

καινοτομία σε μία οικονομία (OECD, 2002). Μάλιστα, σήμερα η επιχειρηματικότητα, 

η καινοτομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο και ο βαθμός χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αναγνωρίζονται ως οι τέσσερις 

σημαντικότεροι παράγοντες της οικονομικής ανάπτυξης σε μικροοικονομικό επίπεδο 

και στο πλαίσιο της οικονομίας της γνώσης (OECD, 2001). Παράλληλα, υπάρχουν 

σαφείς αποδείξεις πως η καινοτόμος επιχειρηματικότητα είναι περισσότερο πιθανό να 

είναι αποτελεσματικότερη σε περιβάλλοντα όπου τα επίπεδα γενικής 

επιχειρηματικότητας είναι υψηλά και όπου η επιχειρηματικότητα στην πράξη 

υποστηρίζεται από ολόκληρη την κοινωνία. Παραδειγματικά, οι Clarysse et al (2000) 

διαπιστώνουν πως το επιχειρηματικό κλίμα μίας χώρας και οι πολιτικές για την 



[41] 
 

ανάπτυξη των ΤΠΕ καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το ρυθμό ίδρυσης νέων και 

επιτυχημένων επιχειρήσεων. 

Αντιθέτως, σε ένα αδύναμο επιχειρηματικό περιβάλλον, λίγες ευκαιρίες 

προσφέρονται για την απόκτηση εξωτερικής γνώσης, με αποτέλεσμα τη χαμηλότερη 

συχνότητα εμφάνισης επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης. Σήμερα, οι χώρες με τα 

υψηλότερα επίπεδα οικονομικής δραστηριότητας είναι αυτές που επικεντρώνονται 

στη διαμόρφωση ενός υγιούς επιχειρηματικού κλίματος και στην προώθηση 

πολιτικών για την πρόσβαση των επιχειρήσεων στις ΤΠΕ. Τα μέσα πολιτικής για την 

προώθηση της καινοτομίας και τη διασύνδεση των προσπαθειών για την αντιστοίχιση 

της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας περιλαμβάνουν την αύξηση της βασικής 

Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε&Α), τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ 

επιχειρήσεων και άλλων φορέων αναφορικά με τις δραστηριότητες καινοτομίας και 

ανταλλαγής γνώσης, την ενθάρρυνση της απόκτησης τεχνολογίας από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την προώθηση της καινοτομικής υποδομής (ερευνητικά 

κέντρα, τεχνολογικά πάρκα) και την αύξηση του ποσοστού πτυχιούχων των θετικών 

επιστημών (OECD, 2005).  

Επίσης, σημαντικά μέτρα για την ενίσχυση της καινοτομίας είναι και η βελτίωση του 

καθεστώτος περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, η βελτίωση της 

προσβασιμότητας σε κεφάλαια υψηλού επιχειρηματικού κινδύνου και η παροχή 

σχετικών φορολογικών ελαφρύνσεων, καθώς και η γενικότερη παροχή κινήτρων για 

τη στήριξη και την επιτάχυνση της εμπορευματοποίησης των νέων τεχνολογιών. 

Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως στην Ελλάδα, οι πολιτικές για την καινοτομία 

είναι περιορισμένης φύσης, ειδικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες 

της Ευρώπης, ενώ έλλειμμα παρουσιάζεται και στο ζήτημα της σύνδεσης των 

πολιτικών για την καινοτομία και των πολιτικών για την επιχειρηματικότητα. Η 

διαπίστωση αυτή αντανακλάται τόσο στην έλλειψη περιφερειακών και εθνικών 

προγραμμάτων για την καινοτομία όσο και στο έλλειμμα δικτύων για τη μεταφορά 

της τεχνολογικής γνώσης.  

2.8.5 Ενίσχυση εξωστρέφειας και διεθνοποίηση 

Η διασυνοριακή επιχειρηματικότητα, η εξωστρέφεια και η διεθνοποίηση αποτελούν 

ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα, ειδικότερα τις δύο τελευταίες δεκαετίες. 
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Παραδοσιακά, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις ήταν οι κύριοι παράγοντες των ροών του 

διεθνούς εμπορίου και των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων, οι οποίοι αποτελούν τις 

πρωταρχικές κινητήριες δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης. Ωστόσο, τα τελευταία 

χρόνια, η αύξηση των ροών του διεθνούς εμπορίων και των ροών κεφαλαίου 

προέρχεται κυρίως από επιχειρήσεις που εστιάζουν στις εγχώριες αγορές, καθώς ένα 

από τα κύρια χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας είναι το γεγονός 

πως ένας αυξανόμενος αριθμός μικρών και νέων επιχειρήσεων αναλαμβάνουν διεθνή 

δράση (Muller, 2004), και μάλιστα σε ταχύτερους ρυθμούς (Oviatt & McDougall, 

1999). Οι σύγχρονες εταιρίες που δραστηριοποιούνται διεθνώς αρχικά αναλαμβάνουν 

δραστηριότητες σχετικά χαμηλού κινδύνου και χαμηλών απαιτήσεων σε κατανάλωση 

επιχειρησιακών πόρων, όπως είναι οι έμμεσες εξαγωγές, και σε δεύτερο επίπεδο 

προβαίνουν σε ουσιαστικότερες δεσμεύσεις, όπως είναι η παραγωγή σε χώρες της 

αλλοδαπής (Hessels, 2007). Πλέον, η εξωστρέφεια αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό 

ολοένα και περισσότερων νέων επιχειρήσεων, φαινόμενο που ισχύει τόσο για 

ανεπτυγμένες όσο και για τις υπό ανάπτυξη χώρες.  

Η ανάπτυξη και επιτάχυνση της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, προερχόμενη από 

τον περιορισμό των εμπορικών και επενδυτικών φραγμών, τη μείωση του κόστους 

των συναλλαγών και τη δημιουργία διεθνών συμφωνιών εμπορικής και οικονομικής 

συνεργασίας, έχουν αναδείξει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Παράλληλα, η 

τεχνολογική πρόοδος, συμπεριλαμβανομένης της ευρείας χρήσης του διαδικτύου, έχει 

διευκολύνει τη ροή της πληροφόρησης μεταξύ των χωρών (Greenaway et al, 2008), 

με αποτέλεσμα την εκμετάλλευση σημαντικών ευκαιριών από τις επιχειρήσεις 

αναφορικά με την επέκταση των πωλήσεών τους, την πρόσβασή τους σε προηγμένες 

τεχνολογίες και τη στόχευση τμημάτων αγορών του εξωτερικού. Βέβαια, ο βαθμός 

εξωστρέφειας των επιχειρήσεων εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, με 

σημαντικότερους το επίπεδο καινοτομίας, τη διαθεσιμότητα των πόρων και των 

χρηματοδοτικών κεφαλαίων, το ρυθμιστικό πλαίσιο του εξωτερικού εμπορίου και του 

ανταγωνιστικού πλαισίου και τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις μετατρέπουν τη 

γνώση και την τεχνολογία σε διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες.  

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δεν πρέπει να 

περιορίζεται σε όρους εξαγωγών, καθώς η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο 

παρόν παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων. Έτσι, 

στόχος των σύγχρονων πολιτικών για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικής 
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δράσης είναι η προβολή των εγχώριων προϊόντων και υπηρεσιών στο εξωτερικό 

περιβάλλον, η τόνωση των συνεργασιών και η ανάπτυξη δεσμών με τις επιχειρήσεις 

και τους φορείς επιχειρηματικότητας των ξένων χωρών και η γενικότερη ενίσχυση 

του ρόλου του εμπορίου και σχετικών υπηρεσιών στο παραγωγικό σύστημα. Βέβαια, 

για να είναι εφικτά τα παραπάνω, υπάρχει ανάγκη υποστήριξης των παραγωγικών 

επενδύσεων που συμβάλλουν στην ενίσχυση της διεθνής παρουσίας, ενώ 

απαραίτητος είναι και ο προσανατολισμός της επιχειρηματικότητας στους κλάδους 

ισχυρής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας. 

2.8.6 Ρύθμιση ανταγωνιστικού πλαισίου 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο ανταγωνισμού των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, επηρεάζοντας τις ιδιοκτησιακές δομές, τα 

κίνητρα της επιχειρηματικότητας, την ικανότητα των επιχειρήσεων να εισέλθουν σε 

νέες αγορές ή να ανταγωνιστούν αποτελεσματικά άλλες επιχειρήσεις στις υπάρχουσες 

αγορές. Η στρέβλωση των μηχανισμών της αγοράς αναφορικά με τις 

ιδιωτικοποιήσεις, την απελευθέρωση των δυνητικών ανταγωνιστικών αγορών και τις 

ρυθμίσεις των μονοπωλιακών αγορών αποτελούν σημαντικά εμπόδια για την 

ανάπτυξη της επιχειρηματικής δράσης. Στην Ελλάδα, η αναποτελεσματική ρύθμιση 

του ανταγωνιστικού πλαισίου είναι εμφανής στη λειτουργία των αγορών προϊόντων 

και υπηρεσιών, καθώς οι τιμές και τα περιθώρια κέρδους τείνουν να είναι υψηλότερα 

από αντίστοιχα άλλων χωρών, ενώ υπάρχουν κλάδοι όπου υπάρχει εξαιρετικά υψηλή 

συγκέντρωση επιχειρήσεων και κλάδοι με πολύ χαμηλή (Βέττας, 2011). Εκτός αυτού, 

η δυναμική της πλειοψηφίας των κλάδων είναι γενικά ασθενής, καθώς τα μερίδια 

αγοράς των μεγάλων επιχειρήσεων παραμένουν διαχρονικά σε υψηλά επίπεδα, 

γεγονός που καταδεικνύει την αναποτελεσματική ρύθμιση του ανταγωνιστικού 

πλαισίου.  

Το αναποτελεσματικό αυτό ρυθμιστικό πλαίσιο δημιουργεί σημαντικά εμπόδια, 

ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις, δημιουργώντας κλειστές αγορές και δυσχεραίνοντας 

τις επενδυτικές ροές, γεγονός που καταγράφεται και στα φαινόμενα γραφειοκρατίας 

και διαφθοράς στη λειτουργία των αγορών. Ωστόσο, υπάρχει η παρανόηση πως ένα 

αναποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο του ανταγωνισμού οφείλεται στην έλλειψη 

κανονισμών, γεγονός που δεν ισχύει στην Ελλάδα, η οποία έχει τις περισσότερες 

ρυθμίσεις, ειδικά για τις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών. Αντιθέτως, η εύρυθμη 
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λειτουργία των αγορών χαρακτηρίζεται από χρήσιμες αλλά λίγες σε αριθμό 

ρυθμίσεις. Εκτός αυτού, η αποτελεσματική λειτουργία των αγορών εξαρτάται σε 

σημαντικό βαθμό και από την αντίστοιχη λειτουργία των επενδυτικών ροών, η οποία 

θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας.  

Για την αντιστροφή του κλίματος ανταγωνιστικότητας η εφαρμογή μίας σειράς 

δράσεων εσωτερικής πολιτικής είναι αναγκαία, με πρωταρχικούς στόχους τη 

δραστική μείωση της γραφειοκρατίας και του χρόνου συμμόρφωσης με τις κρατικές 

απαιτήσεις, το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, την αναθεώρηση του τρόπου 

χορήγησης αδειών και την κατάργηση των περιορισμών στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού. Βέβαια, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζουν και οι πολιτικές που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Ευρωζώνης, καθώς 

ακόμα και σήμερα παρουσιάζονται εμπόδια στις εμπορικές συναλλαγές. Τέτοιου 

είδους πολιτικές είναι η εστίαση στους μη δασμολογικούς φραγμούς του εμπορίου, η 

αναθεώρηση του πλαισίου πρόσβασης των χωρών στους πόρους, με έμφαση στην 

ενέργεια και τις πρώτες ύλες, και η ενίσχυση της συνεργασίας σε νέους τομείς 

ανάπτυξης, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, η προστασία των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας και οι επενδύσεις.  

Τέλος, σημαντικό είναι να σημειωθεί πως η επιχειρηματικότητα επηρεάζεται από τις 

συνθήκες του γενικότερου οικονομικού και πολιτικού περιβάλλοντος. Πιο 

συγκεκριμένα, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από υψηλούς 

ρυθμούς ανάπτυξης, υψηλή αγοραστική δύναμη και καταναλωτική ζήτηση, χαμηλές 

πληθωριστικές πιέσεις και αποτελεσματική λειτουργία των αγορών, οι επιχειρήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν μακροχρόνια επιχειρηματικά πλάνα, να έχουν 

πρόσβαση σε καλύτερα και περισσότερα κεφάλαια, να προσφέρουν περισσότερες 

θέσεις απασχόλησης και να απασχολούν επιχειρησιακούς πόρους σε αποδοτικότερες 

και πιο καινοτόμες δραστηριότητες. Ταυτόχρονα, η πολιτική σταθερότητα, η οποία 

αντανακλάται τόσο στην εύρυθμη λειτουργία των θεσμών όσο και των αγορών, είναι 

απαραίτητο συστατικό της προώθησης της επιχειρηματικότητας. Βέβαια, οι 

σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις αναδεικνύουν περισσότερο τη σημαντικότητα της 

εύρυθμης λειτουργίας των θεσμών, διότι ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους υποχωρεί 

σταδιακά, καθώς οι αποφάσεις μεταφέρονται σε επίπεδο υπερεθνικών οργάνων και 

διεθνών οργανισμών και σχηματισμών.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΥΡΩΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

3.1 ΒΑΣΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

Το Ευρωεπιμελητήριο (Eurochambres) είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση των 

Επιμελητηρίων Εμπορίου και Βιομηχανίας και αποτελεί έναν από τους βασικούς 

πυλώνες εκπροσώπησης των επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Το 

Ευρωεπιμελητήριο, το οποίο ιδρύθηκε το 1958, έχει μέλη πάνω από 20.000 

επιχειρήσεις σε 45 ευρωπαϊκές χώρες, λειτουργώντας μέσα από ένα δίκτυο 2.000 

περιφερειακών και τοπικών Επιμελητηρίων, και εκπροσωπείται από 45 εθνικές και 

δύο διεθνείς οργανώσεις. Πάνω από το 93% των επιχειρήσεων-μελών του 

Ευρωεπιμελητηρίου είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αντιστοιχώντας σε 120.000.000 

εργαζόμενους (www.eurochambres.eu). Το Ευρωεπιμελητήριο αποτελεί το μοναδικό 

ευρωπαϊκό φορέα που εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους 

και κλάδου στην Ευρώπη, λόγω της πολλαπλής τομεακής συμμετοχής των εθνικών 

Επιμελητηρίων, ενώ θεωρείται σήμερα πως βρίσκεται πολύ κοντά στις επιχειρήσεις, 

ως αποτέλεσμα του περιφερειακού προσανατολισμού του.  

Επίσης, το Ευρωεπιμελητήριο αριθμεί 47 μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής 

Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με αποστολή την εκπροσώπηση και την προώθηση 

των ευρωπαϊκών επιμελητηρίων, μέσω της ενίσχυσης της θέσης και της επιρροής του 

σε όλες τις οικονομικές πρωτοβουλίες της ΕΕ, της ανάπτυξης της συμμετοχής τους σε 

ευρωπαϊκά προγράμματα και της παροχής υπηρεσιών σε όλα τα μέλη, καθώς της 

ανάπτυξης ενός ευρέος ευρωπαϊκού δικτύου υπηρεσιών για τις επιχειρήσεις. 

Επιπλέον, βασικός στόχος του Ευρωεπιμελητηρίου είναι η δημιουργία μίας 

διευρυμένης και ανταγωνιστικής Ευρώπης, μέσω της προώθησης και ανταμοιβής της 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς, της ενίσχυσης ενός κατάλληλου νομοθετικού και 

χρηματοδοτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις, της ενθάρρυνσης και 

υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και της προώθησης του ελεύθερου 

εμπορίου και του υγιούς ανταγωνισμού.  
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Οι υπηρεσίες που παρέχονται από το Ευρωεπιμελητήριο πλαισιώνονται από πέντε 

περιοχές δράσης, βάσει της επιλογής των βέλτιστων πρακτικών και συστάσεων στα 

αντίστοιχα θεσμικά όργανα της ΕΕ. Δεδομένων των σύγχρονων προκλήσεων των 

επιχειρήσεων, με βασικότερες τη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, την 

αυξανόμενη επίδραση των αναδυόμενων αγορών, το έλλειμμα ενέργειας από ορυκτά 

καύσιμα και τις φθίνουσες δημογραφικές εξελίξεις, το Ευρωεπιμελητήριο έχει 

προσδιορίσει πέντε βασικούς τομείς για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας και την 

ανάπτυξη της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής κοινότητας, οι οποίοι είναι: 

1. Η διευκόλυνση της ίδρυσης, ανάπτυξης και μεταφοράς επιχειρήσεων, μέσω 

της υποστήριξης των επιχειρήσεων καθόλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής 

τους. 

2. Η διαμεσολάβηση για τη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσω 

της υποστήριξης προγραμμάτων για την παροχή επαγγελματικής εκπαίδευσης 

και κατάρτισης. 

3. Η υποστήριξη της διεθνοποίησης των επιχειρήσεων σε τοπικό, περιφερειακό 

και διεθνές επίπεδο, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων. 

4. Η παροχή καινοτόμων υπηρεσιών, η υποστήριξη της καινοτομίας και η 

διασφάλιση της επίτευξης αποτελεσματικών συνεργασιών μεταξύ της 

ερευνητικής κοινότητας και του ιδιωτικού τομέα. 

5. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω της στενής επαφής με την 

επιχειρηματική κοινότητα και της υποστήριξης της πρόσβασης σε νέους και 

φιλικούς προς το περιβάλλον ενεργειακούς πόρους. 

Το Ευρωεπιμελητήριο, εκτός των 47 ευρωπαϊκών μελών του, συνεργάζεται με 

επιμελητηριακές ενώσεις σε διεθνές επίπεδο, εκ των οποίων οι βασικότερες είναι στη 

Βραζιλία, τον Καναδά, τη Χιλή, την Κίνα, την Κολομβία, την Αίγυπτο, την Ινδία, την 

Ιαπωνία, το Μαρόκο, τη Ρωσία, την Ταϋλάνδη και την Ουρουγουάη.  

3.2 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 

Το Ευρωεπιμελητήριο αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός φιλικού προς την 

επιχειρηματικότητα περιβάλλον στην Ευρώπη, διασφαλίζοντας την εύρυθμη 

λειτουργία των επιχειρησιακών συνθηκών, των αγορών και των πόρων, τα οποία 
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αποτελούν και τις κύριες προτεραιότητές του. Αναφορικά με τις συνθήκες, το 

Ευρωεπιμελητήριο εργάζεται πάνω σε θέματα που αφορούν: 

I. Το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται ο περιορισμός των 

κανονιστικών και ρυθμιστικών εμποδίων για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας, καθώς και η διατήρηση του ζητήματος αυτού υψηλά 

στην ευρωπαϊκή ατζέντα 

II. Την καινοτομία, με έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

ως «οδηγοί» της καινοτομικής επιχειρηματικότητας και στη συνεργασία με 

τον ακαδημαϊκό κόσμο και τις μεγάλες επιχειρήσεις 

III. Τη «Ψηφιακή Ευρώπη», με σκοπό την ενίσχυση της διείσδυσης των 

Πληροφοριακών Συστημάτων στην Ευρώπη και την προώθηση της χρήσης 

υπηρεσιών εκ μέρους των εθνικών επιμελητηρίων, όπως είναι η ηλεκτρονική 

υπογραφή (“eSignature”), η ηλεκτρονική διακυβέρνηση (“eGovernment”), η 

ηλεκτρονική προμήθεια (“eProcurement”) και άλλες υπηρεσίες 

διαλειτουργικότητας. Ειδικότερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το 

Ευρωεπιμελητήριο αποσκοπεί στη διευκόλυνση της απόκτησης 

διαλειτουργικών, ασφαλών και καινοτόμων ΠΣ από τις επιχειρήσεις 

IV. Το ελεύθερο εμπόριο, το οποίο αποσκοπεί στην προώθηση των πολυμερών 

και διμερών εμπορικών συμφωνιών βάσει ενός ολοκληρωμένου κανονιστικού 

πλαισίου που αντιτίθεται σε μέτρα προστατευτισμού του εμπορίου. Η 

προτεραιότητα του ελεύθερου εμπορίου συμπεριλαμβάνει, επίσης, 

πρωτοβουλίες για την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε πρώτες ύλες, τις 

επιδοτήσεις, τη χρηματοδότηση, την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

και τις τελωνειακές ρυθμίσεις. 

Αναφορικά με τις αγορές, το Ευρωεπιμελητήριο θέτει ως προτεραιότητες τα 

παρακάτω: 

I. Εσωτερικές αγορές, με σκοπό τη διασφάλιση της ελεύθερης διακίνησης 

εργαζομένων, αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου, με έμφαση σε ζητήματα 

προστασίας των καταναλωτών, στην προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 

και στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

II. Διεύρυνση αγορών, η οποία σχετίζεται με την ενσωμάτωση των νέων 

ευρωπαϊκών κρατών-μελών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης και τη 
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διασφάλιση σταθερών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες, οι οποίες είναι 

ωφέλιμες προς την Ευρώπη σε οικονομικούς και πολιτικούς όρους. Για τη 

διευκόλυνση της οικονομικής ενσωμάτωσης των χωρών αυτών, το 

Ευρωεπιμελητήριο συντονίζει προγράμματα όπως το “East Invest” για τις 

χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, το “ETCF II” για την Τουρκία, το “PACE” 

για τα Βαλκάνια και το “Invest in Med” για τις χώρες της Μεσογείου. 

III. Παγκοσμιοποίηση αγορών, η οποία αποτελεί βασική προτεραιότητα 

αναφορικά με την εξωστρέφεια των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε αγορές 

εκτός της Ευρώπης. Έτσι, το Ευρωεπιμελητήριο συντονίζει προγράμματα 

όπως το “Understanding China” για την Κίνα και το “AL-INVEST IV” για τις 

χώρες της Λατινικής Αμερικής, ενώ παράλληλα λειτουργεί Ευρωπαϊκά 

Επιχειρηματικά Κέντρα σε αναδυόμενες αγορές, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία 

και η Ταϋλάνδη.  

Αναφορικά με την προτεραιότητα της αξιοποίησης των πόρων, το Ευρωεπιμελητήριο 

θέτει ως προτεραιότητες τα εξής: 

I. Ανθρώπινο δυναμικό, με έμφαση στην ανάπτυξη και τη διαπίστευση της 

εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης. Το Ευρωεπιμελητήριο 

προωθεί πολιτικές για τη βελτιστοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου, την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της κινητικότητας των 

εργαζομένων και την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης. Παραδειγματικά, μία τέτοια πρωτοβουλία είναι το πρόγραμμα 

“Erasmus” για τους νέους επιχειρηματίες. 

II. Χρηματοδότηση, με σκοπό την προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση της 

πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και τις κεφαλαιακές ροές, 

με έμφαση στις φορολογικές συνθήκες και τις συνθήκες δανειοδότησης. 

III. Ενέργεια, με έμφαση στην προώθηση των εναλλακτικών πηγών ενέργειας, 

στην προστασία του περιβάλλοντος, την ενίσχυση των «καθαρών» 

τεχνολογιών και την προώθηση της παροχής ενεργειακά αποδοτικών 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις εκ μέρους του Ευρωεπιμελητηρίου. 

Οι 10 αυτές προτεραιότητες αποτελούν τους βασικούς άξονες των ευρωπαϊκών 

πρωτοβουλιών “Europe 2020” και “Small Business Act for Europe”, των οποίων η 

εφαρμογή αποτελεί βασική προτεραιότητα της ΕΕ για την ενίσχυση της 
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ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα “Europe 2020” θέτει το 

πλαίσιο και καθορίζει τις παραμέτρους για την οικονομική αναδιάρθρωση των 

κρατών-μελών της ΕΕ μέχρι το έτος 2020, στο οποίο το Ευρωεπιμελητήριο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για την εφαρμογή των αντίστοιχων πολιτικών. 

Παράλληλα, το πρόγραμμα “Small Business Act” (SBA) αποτελεί την κεντρική 

πολιτική της ΕΕ για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπου το 

Ευρωεπιμελητήριο είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της εφαρμογής των 

βασικών αρχών του προγράμματος εκ μέρους των επιχειρήσεων.  

3.3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Τα βασικότερα τρέχοντα προγράμματα του Ευρωεπιμελητηρίου είναι τα παρακάτω: 

Το Eurochambres Academy (http://academy.eurochambres.eu), το οποίο αποτελεί ένα 

εξειδικευμένο πρόγραμμα κατάρτισης και εκπαίδευσης για τους διοικητές των 

εθνικών επιμελητηρίων. 

Το AL-INVEST IV (www.al-invest4.eu), το οποίο αποσκοπεί στη διεθνοποίηση των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων των χωρών της Λατινικής Αμερικής σε συνεργασία με 

ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και αντίστοιχους οργανισμούς, καθώς και στην ενίσχυση 

της κοινωνικής συνοχής στην περιοχή. 

Το CHAMBERSIGN (www.chambersign.com), το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση 

της ηλεκτρονικής υπογραφής (e-Signature) στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.  

Το EAST INVEST (www.east-invest.eu), το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για την 

ενίσχυση των περιφερειακών επενδύσεων και τη διευκόλυνση του ελεύθερου 

εμπορίου αναφορικά με την οικονομική ανάπτυξη των γειτονικών χωρών της 

Ανατολικής Ευρώπης, με έμφαση στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, 

τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία. 

Το EBTC (European Business and Technology Center) (www.ebtc.eu), το οποίο 

αποσκοπεί στην υποστήριξη της συνεργασίας της επιχειρηματικής, επιστημονικής και 

ερευνητικής κοινότητας μεταξύ της Ευρώπης και της Ινδίας, με στόχο τη δημιουργία 

νέων επιχειρηματικών ευκαιριών στα πεδία της έρευνας, της επιστήμης και της 

τεχνολογίας. 

http://academy.eurochambres.eu/
http://www.al-invest4.eu/
http://www.chambersign.com/
http://www.east-invest.eu/
http://www.ebtc.eu/
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Το Erasmus για νέους επιχειρηματίες (www.erasmus-entrepreneurs.eu), το οποίο 

είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγής νέων ή εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίοι έχουν 

τη δυνατότητα να επισκεφτούν μία επιτυχημένη επιχείρηση του εξωτερικού και να 

αποκτήσουν γνώσεις για τη διοίκηση και διαχείριση μίας μικρομεσαίας επιχείρησης. 

Το ETCF (EU-Turkey Chambers Forum) (www.etcf.org.tr), το οποίο προωθεί τη 

συνεργασία μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων της ΕΕ και της Τουρκίας. 

Το EU SME CENTRE IN CHINA (www.eusmecentre.org.cn), το οποίο παρέχει ένα 

ολοκληρωμένο υποστηρικτικό πλαίσιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να ιδρύσουν, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν εμπορικές δραστηριότητες στην 

αγορά της Κίνας. 

Το European Asean Business Centre in Thailand (www.eabc-thailand.eu), με σκοπό 

την παροχή ενός χρηματοδοτικού και υποστηρικτικού πλαισίου για τις ευρωπαϊκές 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά της Ταϋλάνδης. 

Το European Parliament of Enterprises (www.parliament-of-enterprises.eu), το οποίο 

ουσιαστικά λειτουργεί ως μία μορφή ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τις επιχειρήσεις 

στις Βρυξέλλες, όπου 750 επιχειρηματίες από τα 45 μέλη έχουν τη δυνατότητα να 

συζητήσουν και να ψηφίσουν σχετικά με ζητήματα που αφορούν τις επιχειρήσεις. 

Το INVEST IN MED (www.invest-in-med.eu), αποσκοπώντας στην αύξηση τόσο του 

όγκου όσο και της ποιότητας των χρηματοδοτικών ροών μεταξύ της ΕΕ και των 

νότιων μεσογειακών χωρών. 

Το PACE (Partners for Acquis Compliance and Energy Efficiency) 

(www.paceproject.eu), το οποίο προσφέρει ευκαιρίες στις επιχειρήσεις των 

Βαλκανίων (κυρίως την Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, την Κροατία, το FYROM, 

το Μοντενέγρο και τη Σερβία) να ελεγχθούν ενεργειακά βάσει των ευρωπαϊκών 

προτύπων, παρακολουθώντας έτσι το επίπεδο συμμόρφωσής τους με το αντίστοιχο 

νομικό πλαίσιο της ΕΕ. 

Το Understanding China (www.understandingchina.eu), με σκοπό την προώθηση της 

γνώσης και κατανόησης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Κίνα, με έμφαση 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  

http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/
http://www.etcf.org.tr/
http://www.eusmecentre.org.cn/
http://www.eabc-thailand.eu/
http://www.parliament-of-enterprises.eu/
http://www.invest-in-med.eu/
http://www.paceproject.eu/
http://www.understandingchina.eu/
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Το Transatlantic IPR Program, το οποίο αντιστοιχεί τις πολιτικές της ΕΕ και των 

ΗΠΑ αναφορικά με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 

3.4 ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 

Το Ευρωεπιμελητήριο αποσκοπεί στη βελτίωση των γενικότερων συνθηκών 

λειτουργίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασής 

τους στις αγορές εντός και εκτός της ΕΕ και τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας 

ανθρώπινων, οικονομικών και φυσικών πόρων. Για την επίτευξη των 

προαναφερθέντων στόχων, το Ευρωεπιμελητήριο χρησιμοποιεί ως βασικά μέσα τα 

παρακάτω: 

 Το δημόσιο διάλογο σε θέματα που αφορούν την επιχειρηματικότητα, 

αντιπροσωπεύοντας τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά 

θεσμικά όργανα. 

 Την εφαρμογή συγκεκριμένων έργων και προγραμμάτων, τα οποία 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και εστιάζουν στην προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και στην ενθάρρυνση των επιχειρηματικών σχέσεων 

μέσα στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. 

 Την επικοινωνία μέσω συχνών επικοινωνιακών ενεργειών, ημερίδων, 

συναντήσεων και άλλων πρωτοβουλιών μέσα στο ευρύ δίκτυο συνεργασίας 

του Ευρωεπιμελητηρίου με τις χώρες της ΕΕ και τρίτες χώρες. 

Οι βασικές κατευθύνσεις λειτουργίας του Ευρωεπιμελητηρίου διαχωρίζονται σε 

ευρωπαϊκά ζητήματα, διεθνείς σχέσεις και συγκεκριμένες παρεχόμενες υπηρεσίες. Ο 

ευρύτερος στόχος της επιτροπής των ευρωπαϊκών υποθέσεων είναι η μεγιστοποίηση 

της επιρροής του επιμελητηριακού δικτύου σε επίπεδο ΕΕ, μέσω της ανάπτυξης 

πρωτοβουλιών στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων ενίσχυσης της 

επιχειρηματικότητας. Οι βασικοί τομείς που καλύπτονται στο επίπεδο αυτό είναι η 

ανταγωνιστικότητα, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), οικονομικές και 

νομισματικές υποθέσεις, η εκπαίδευση, η επαγγελματική κατάρτιση, η εργασία, η 

ενέργεια, η ίδρυση, η ανάπτυξη και μεταφορά των επιχειρήσεων, το περιβάλλον, ο 

ευρωπαϊκός προϋπολογισμός, η Έρευνα και Ανάπτυξη, οι εσωτερικές αγορές, η 

προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, η περιφερειακή πολιτική, η κανονιστική 

μεταρρύθμιση, η φορολογία, οι μεταφορές, το δίκτυο γυναικών επιχειρηματιών του 
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Ευρωεπιμελητηρίου και η εφαρμογή και παρακολούθηση των πρωτοβουλιών 

Eurochambres Economic Survey (EES) και Eurochambres Regional Competitiveness 

Atlas, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση και έλεγχο των δράσεων των εθνικών 

επιμελητηρίων-μελών του Ευρωεπιμελητηρίου.  

Η επιτροπή διεθνών σχέσεων του Ευρωεπιμελητηρίου εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ 

της ΕΕ με τις υπόλοιπες χώρες του κόσμου αναφορικά με τους τρόπους με τους 

οποίους οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις μπορούν να είναι ανταγωνιστικές μέσω των 

ευρωπαϊκών πολιτικών και προγραμμάτων. Στον τομέα αυτό δράσης, το 

Ευρωεπιμελητήριο διαπραγματεύεται με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

(World Trade Organization – WTO) και ασχολείται με ζητήματα ασφάλειας του 

εμπορίου, ανταγωνιστικότητας και τελωνειακών ρυθμίσεων, αναπτύσσοντας 

παράλληλα συνεργασίες με περιφερειακή εστίαση, κυρίως με τις ΗΠΑ, τη Λατινική 

Αμερική, την Ασία, την Ανατολική Ευρώπη και τις χώρες του Κόλπου. Οι σχέσεις με 

τις αντίστοιχες επιμελητηριακές οργανώσεις ανά τον κόσμο συντονίζονται μέσω της 

Παγκόσμιας Επιμελητηριακής Πλατφόρμας (Global Chamber Platform), ενώ επίσης 

το Ευρωεπιμελητήριο καλύπτει και ζητήματα στρατηγικής σημασίας σε διεθνές 

επίπεδο, όπως είναι η διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και η 

διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ.  

Σε ότι αφορά την επιμελητηριακή δράση, το Ευρωεπιμελητήριο αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της επικοινωνίας και την ανταλλαγή πληροφόρησης, εμπειρίας και 

βέλτιστων πρακτικών μέσα στο δίκτυο λειτουργίας του, παρέχοντας παράλληλα 

συγκεκριμένες υπηρεσίες και εργαλεία για τα μέλη του. Οι δραστηριότητές του 

ποικίλουν από εξωτερικές επικοινωνιακές ενέργειες μέχρι την εκπαίδευση των 

διοικητών των εθνικών ευρωπαϊκών επιμελητηρίων, την εκπαίδευση των νέων 

επιχειρηματιών και την εφαρμογή νέων τεχνολογιών. Επιπλέον, το 

Ευρωεπιμελητήριο χρησιμοποιεί και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εκδίδοντας συχνά 

δελτία τύπου, για την προώθηση των απόψεων και των δράσεων των μελών του.   

3.5 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Εκτός των προγραμμάτων που εφαρμόζει, το Ευρωεπιμελητήριο παρέχει και 

συγκεκριμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις και τα εθνικά επιμελητήρια, εκ των 

οποίων οι σημαντικότερες αναλύονται παρακάτω.  
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Το Ευρωεπιμελητήριο προσφέρει μία υπηρεσία ψηφιακής πιστοποίησης στις 

επιχειρήσεις που ανήκουν στα εθνικά επιμελητήρια-μέλη του, μέσω του 

προγράμματος WESIGN, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά από το 2008 σε 9 χώρες, με 

σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των ΜΜΕ σε ψηφιακά πιστοποιητικά, τα οποία 

τις επιτρέπουν να υπογράφουν ηλεκτρονικά έγγραφα ή να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (eGovernment). Το πρόγραμμα αυτό 

επιδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος eTEN. 

Έτσι, οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιούνται μέσω καινοτόμων 

τεχνικών, διατηρώντας παράλληλα τον πλήρη έλεγχο του απορρήτου, της ταυτότητας 

χρήστη, της ασφάλειας του μηνύματος, έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούνται μέσω 

αυτού του προγράμματος, χρησιμοποιώντας νόμιμες υπηρεσίες και διαθέσιμες 

σχετικές πληροφορίες. Τα επιμελητήρια που αποτελούν μέλη του Ευρωεπιμελητηρίου 

παρέχουν στους τελικούς χρήστες (τις επιχειρήσεις) την κατάλληλη τεχνική υποδομή 

που απαιτείται για τη σύνδεσή τους με εφαρμογές e-Business και eGovernment, οι 

οποίες είναι διαθέσιμες εκτός των εθνικών συνόρων δράσης τους.   

Επιπλέον, για την ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας μέσα στο δίκτυό του, το 

Ευρωεπιμελητήριο έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα ανταλλαγής που ονομάζεται LINX 

(Links, Insight, Network, eXchange), με σκοπό την κατανόηση και καταγραφή των 

δραστηριοτήτων και αναγκών των επιμελητηρίων που είναι μέλη του. Το πρόγραμμα 

αυτό αποσκοπεί στη δημιουργία περισσότερη ισχυρών δεσμών μεταξύ των μελών και 

του Ευρωεπιμελητηρίου, στην εμβάθυνση στις δραστηριότητες του προσωπικού των 

εθνικών επιμελητηρίων και στην εντατικοποίηση των ανταλλαγών μέσα στο 

επιμελητηριακό δίκτυο. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, το Ευρωεπιμελητήριο 

αποστέλλει δύο άτομα από δύο διαφορετικές διευθύνσεις του (Ευρωπαϊκές, Διεθνείς 

Σχέσεις) στα εθνικά επιμελητήρια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν 

συγκεκριμένα θέματα για τις δραστηριότητές τους με τους αντίστοιχους ομολόγους 

τους. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ήδη σε συνεργασία με τα επιμελητήρια της 

Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Αυστρίας.  

Ακόμη, το Ευρωεπιμελητήριο υλοποιεί το πρόγραμμα Enterprise Experience 

Program, το οποίο ξεκίνησε το 2006, επιτρέποντας σε διάφορες επιχειρήσεις της 

Ευρώπης να φιλοξενούν έναν επίσημο προσκεκλημένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για μία εβδομάδα. Έτσι, οι επιχειρήσεις, ειδικά οι ΜΜΕ, έχουν την ευκαιρία να 

εξηγήσουν ζητήματα που αφορούν την καθημερινή τους δράση στους ανθρώπους που 
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είναι υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις, 

συνεισφέροντας έτσι σε μία συνολική βελτίωση της πολιτικής λήψης αποφάσεων σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πρόγραμμα αυτό αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

σε συνεργασία με το Ευρωεπιμελητήριο και δύο ακόμα επιχειρηματικές οργανώσεις, 

με σκοπό τη βελτίωση της κατανόησης μεταξύ των υπαλλήλων της Επιτροπής και 

των επιχειρήσεις. Μέχρι και το 2009, συνολικά 350 διοικητικοί υπάλληλοι της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό, ως φιλοξενούμενοι για μία 

εβδομάδα σε ΜΜΕ της Ευρώπης, βιώνοντας προσωπικά τις διάφορες λειτουργίες των 

επιχειρήσεων, καθώς και τις αντίστοιχες ανάγκες τους.  

Επίσης, το πρόγραμμα Chambers meet MEPs αποτελεί ένα πρόγραμμα όπου τα 

επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν με ευρωβουλευτές. Έτσι, 400 

αντιπρόσωποι των εθνικών επιμελητηρίων από 45 χώρες μέλη του 

Ευρωεπιμελητηρίου έχουν τη δυνατότητα να συνδιαλλαχθούν με 4 ευρωβουλευτές 

από τις μεγαλύτερες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αντιπροσωπεύοντας το 75% των μελών του. Κατά τη διάρκεια των 90 λεπτών της 

συνάντησης αυτής που οργανώνεται στις Βρυξέλλες από το Ευρωεπιμελητήριο, οι 

συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν διάφορα θέματα που σχετίζονται με την 

επιχειρηματικότητα, ενώ οι εκπρόσωποι των εθνικών επιμελητηρίων έχουν τη 

δυνατότητα να πείσουν το Κοινοβούλιο να ακολουθεί μία φιλική προς τις 

επιχειρήσεις ημερήσια διάταξη, εφαρμόζοντας πολιτικές που επιτρέπουν την 

επιχειρηματική κοινότητα να εξέλθει της κρίσης. Σήμερα, κατά τη διάρκεια αυτών 

των συναντήσεων, κρίσιμα ζητήματα συζητούνται, με κυριότερα την εσωτερική 

ευρωπαϊκή αγορά, τη στρατηγική μετά τη Λισαβόνα και το πρόγραμμα “European 

Innovation Act”. 

Τέλος, το ChamberPass αποτελεί μία διαδικτυακή υπηρεσία του Ευρωεπιμελητηρίου, 

με την οποία τα εθνικά επιμελητήρια έχουν τη δυνατότητα να προωθούν τις 

υπηρεσίες τους μέσω μίας ιστοσελίδας στην παγκόσμια επιχειρηματική κοινότητα. Ο 

ιστότοπος αυτός  προσφέρει προσαρμόσιμες σελίδες για κάθε επιμελητήριο, ενώ οι 

επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα 

υποστηρικτικών υπηρεσιών από επιμελητήρια εκτός από αυτά που ανήκουν. Πιο 

συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις έχουν δωρεάν πρόσβαση χωρίς να χρειάζονται 

προηγούμενη εγγραφή ή συνδρομή, και έτσι μέσα από μία διαδικασία τεσσάρων 

βημάτων μπορούν να βρουν και να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε επιμελητήριο 
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θέλουν, ενώ το επιμελητήριο δεσμεύεται σε απάντηση μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες. 

Από την άλλη πλευρά, και τα εθνικά επιμελητήρια μπορούν να επωφεληθούν από το 

πρόγραμμα αυτό, καθώς το ChamberPass αποτελεί ουσιαστικά μία επέκταση της 

αρχικής ιστοσελίδας τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(ΚΕΕΕ) ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 

4.1 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η Κεντρική Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο 

Δημοσίου Δικαίου και λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Μέλη της ΚΕΕΕ είναι τα 59 εθνικά επιμελητήρια (Εμπορικά, Βιομηχανικά, 

Βιοτεχνικά, Επαγγελματικά) όλης της ελληνικής επικράτειας, καθώς σε κάθε νομό 

λειτουργεί ένα μικτό επιμελητήριο, με εξαίρεση την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τον 

Πειραιά, όπου λειτουργούν από τρία. Η ΚΕΕΕ και τα 59 εθνικά επιμελητήρια 

αποτελούν ανεξάρτητους και αυτοχρηματοδοτούμενους οργανισμούς, οι οποίοι μέσω 

αυτού του δικτύου εκπροσωπούν πάνω από 880.000 ελληνικές επιχειρήσεις στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Το διοικητικό όργανο της ΚΕΕΕ είναι μία εννεαμελής 

Διοικητική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται κάθε 4 χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των 

επιμελητηρίων. Επιπλέον, κάθε επιμελητήριο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

και τη Διοικητική Επιτροπή, τα οποία εκλέγονται κάθε 4 χρόνια από τις επιχειρήσεις-

μέλη του (www.uhc.gr).   

Η ΚΕΕΕ έχει αναπτύξει ένα μόνιμο και σταθερό δίκτυο επικοινωνίας και 

συνεργασίας με τα εθνικά επιμελητήρια, παρέχοντας επιμελητηριακές υπηρεσίες στις 

ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο σε επίπεδο βελτίωσης του γενικότερου επιχειρησιακού 

και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όσο και σε σχέση με την πρόσβασή τους σε 

χρηματοδοτικά μέσα και αντίστοιχα προγράμματα. Ουσιαστικά, βασικός σκοπός της 

ΚΕΕΕ είναι η προώθηση των διάφορων αναγκών και αιτημάτων της επιχειρηματικής 

τάξης στο δημόσιο διάλογο, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην ανάπτυξη και 

διαμόρφωση της επιχειρηματικής πολιτικής στη χώρα. Επιπλέον, η ΚΕΕΕ αποτελεί 

το μοναδικό ελληνικό φορέα που εκφράζει το σύνολο των επιχειρήσεων και των 

εμπορικών, βιοτεχνικών, επαγγελματικών και βιομηχανικών παραγωγικών τάξεων. 

Εκτός αυτού, η ΚΕΕΕ αποτελεί μέλος του Ευρωεπιμελητηρίου, και ως τέτοιο φέρει 

και την ευθύνη εκπροσώπησης της εγχώριας επιμελητηριακής δράσης στην ΕΕ.  
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Σύμφωνα με τη βασική στρατηγική της ΚΕΕΕ, ως θεσμοθετημένος σύμβουλος της 

Πολιτείας σε ζητήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης και οικονομίας, οι κυριότεροι 

στόχοι της είναι οι παρακάτω (www.uhc.gr): 

i. Η άσκηση του συμβουλευτικού ρόλου έναντι των αρχών κατά τον 

αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο 

ii. Η παροχή ολοκληρωμένων επιμελητηριακών υπηρεσιών πληροφόρησης και 

ενημέρωσης στα εθνικά επιμελητήρια-μέλη  

iii. Η εκπροσώπηση των εθνικών επιμελητηρίων στο εσωτερικό και το εξωτερικό 

iv. Η διεκδίκηση από την Πολιτεία της διαχείρισης αναπτυξιακών έργων. 

4.2 ΑΞΟΝΕΣ ΔΡΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τη στρατηγική της ΚΕΕΕ, οι βασικοί άξονες δράσης αυτής και των 

εθνικών επιμελητηρίων είναι οι εξής: 

I. Η συμμετοχή των επιμελητηρίων στη χάραξη και υλοποίηση της οικονομικής 

πολιτικής μέσω της υποβολής γνωμοδοτήσεων σε θέματα οικονομικού 

περιεχομένου και σε αντίστοιχα νομοσχέδια, και η συμμετοχή στις 

αντίστοιχες επιτροπές και φορείς του κράτους.  

II. Η υλοποίηση και λειτουργία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και η 

παρουσία στο εξωτερικό, με έμφαση στην ΕΕ, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

και την Ανατολική Μεσόγειο, με σκοπό την προώθηση των επιμελητηριακών 

σχέσεων, μέσω της δραστηριοποίησης στο Ευρωεπιμελητήριο και στην 

Ένωση Βαλκανικών Επιμελητηρίων (Association of Balkan Chambers).  

III. Η λειτουργία του Αντιπροσωπευτικού Γραφείου της ΚΕΕΕ και των ελληνικών 

επιμελητηρίων στις Βρυξέλλες, με σκοπό την ανάπτυξη ενός σταθερού και 

αποτελεσματικού επικοινωνιακού δικτύου με το εξωτερικό, ώστε να 

βελτιώνεται το επιχειρησιακό περιβάλλον και η πρόσβαση στη 

χρηματοδότηση για τις εγχώριες επιχειρήσεις. 

IV. Η εστίαση στην ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην 

απασχόληση, την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, στο 

πλαίσιο της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και σύμφωνα με τις κανονιστικές 

κατευθύνσεις της ΕΕ. 

http://www.uhc.gr/
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V. Ο συντονισμός των επιμελητηρίων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών, καθώς και 

η προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης μέσω της 

δράσης των εθνικών επιμελητηρίων.  

VI. Η ανάληψη ενεργού ρόλου αναφορικά με την απορρόφηση των κοινοτικών 

κονδυλίων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων, τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό και τη διάχυση της επιχειρηματικής πληροφόρησης, καθώς 

και η ανάπτυξη μηχανισμών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 

επιχειρήσεων-μελών. 

VII. Η υποστήριξη της ανάπτυξης ενός αποτελεσματικού θεσμικού περιβάλλοντος 

αναφορικά με τις επιχειρηματικές υποδομές, όπως είναι τα Επιχειρηματικά 

Πάρκα, τα Ενεργειακά Κέντρα και τα Συνεδριακά και Εκθεσιακά Κέντρα. 

VIII. Η υποστήριξη των επιχειρήσεων σε σχέση με τη νόμιμη και περιβαλλοντικά 

συμβατή εγκατάσταση των επιχειρήσεων μέσω της δημιουργίας των 

Οργανωμένων Υποδοχέων.  

4.3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Μία από τις βασικότερες υπηρεσίες που παρέχει η ΚΕΕΕ είναι η ενημέρωση και 

υποστήριξη των εθνικών επιμελητηρίων, με σκοπό τον αποτελεσματικό συντονισμό 

των δράσεων και ενεργειών τους. Επιπλέον, κεντρικός στόχος της στρατηγικής αυτής 

είναι η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επιμελητηρίων και μεταξύ αυτών 

και τρίτων φορέων, μέσω της διάχυσης της σύγχρονης τεχνολογίας της πληροφορίας 

και των τηλεπικοινωνιών. Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η ΚΕΕΕ χρησιμοποιεί 

πλήθος επικοινωνιακών μέσων για την ενημέρωση των επιμελητηρίων και άρα των 

επιχειρήσεων, όπως είναι έντυπο υλικό, το διαδίκτυο και οι ενημερωτικές ημερίδες. 

Παράλληλα, τα εθνικά επιμελητήρια είναι υπεύθυνα για τη συμμετοχή τους 

προγράμματα, όπως τον ΟΕΤΑ-ΚΕΤΑ, τα ΚΕΠ, το EQUAL, της Κοινωνίας της 

Πληροφορίας (ΚτΠ), καθώς και σε άλλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και δράσεις.   

Μία από τις σημαντικότερες παρεχόμενες επιμελητηριακές υπηρεσίες είναι η 

λειτουργία και διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τραπεζών Δεδομένων και των Βάσεων 

Επιχειρηματικής Πληροφόρησης (e-boss και e-chamber), τα οποία αποτελούν βάσεις 

προώθησης ζητημάτων επιχειρησιακού ενδιαφέροντος και αναζήτησης πληροφοριών 

ζήτησης και προσφοράς προϊόντων και πρώτων υλών σε συνεργασία με τρίτους 
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φορείς. Επίσης, οι υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας παρέχονται όχι μόνο 

μέσω του εθνικού επιμελητηριακού δικτύου, αλλά και μέσω συγκεκριμένων 

επικοινωνιακών δράσεων, όπως είναι η παροχή ενημερωτικού υλικού για τις εγχώριες 

και ξένες αγορές, τις εθνικές και κοινοτικές κανονιστικές εξελίξεις, την καινοτομία, 

την τεχνολογία και τις εξαγωγές. Επιπλέον, μία από τις κρισιμότερες δράσεις των 

επιμελητηρίων και της ΚΕΕΕ είναι η ενημέρωση για τις δυνατότητες 

χρηματοδότησης, τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τα αντίστοιχα κοινοτικά 

και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης, ανάπτυξης και ενίσχυσης των 

επιχειρήσεων.  

Ιδιαίτερη έμφαση κατά την παροχή των επιμελητηριακών υπηρεσιών αποδίδεται στις 

αναπτυξιακές δράσεις αναφορικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες 

αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό του συνόλου των ελληνικών επιχειρήσεων, 

καθώς και στην περιφερειακή ανάπτυξη. Ανάλογες δράσεις περιφερειακής ανάπτυξης 

είναι η συμμετοχή της ΚΕΕΕ στις συνεδριάσεις και τις εκδηλώσεις του Ελληνικού 

Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) και του Επιμελητηριακού 

Συνδέσμου Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ). Επίσης, τα επιμελητήρια προωθούν στην 

Κεντρική Διοίκηση ζητήματα τοπικού ή περιφερειακού αναπτυξιακού χαρακτήρα, 

μέσω της άσκησης των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της ΚΕΕΕ προς τις δημόσιες 

αρχές και συγκεκριμένα προς το Κοινοβούλιο, την Κυβέρνηση και τα Υπουργεία. Οι 

σημαντικότεροι τομείς γνωμοδότησης είναι οι αναπτυξιακοί νόμοι, οι άξονες της 

οικονομικής πολιτικής, το φορολογικό καθεστώς, οι μεταφορές, ο τουρισμός, η 

επαγγελματική κατάρτιση, η απασχόληση, το εμπόριο, η βιομηχανική πολιτική και η 

ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Για την προώθηση των απόψεων και 

αιτημάτων των επιχειρήσεων, η ΚΕΕΕ συμμετέχει δια αντιπροσώπευσης στα εξής 

Συμβούλια και Επιτροπές: 

 Στο Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών 

 Στο Εθνικό Συμβούλιο Ποιότητος για την Ανάπτυξη, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

 Στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή, του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

 Στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας. 
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 Στην Επιτροπή Διαβούλευσης για την πρόληψη και αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της «ΑΓΟΡΑΣ» σε φορολογικά και τελωνειακά θέματα, του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Στο Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της Εγγυητικής Ευθύνης του 

Ελληνικού Δημοσίου, του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 Στο Διοικητικό Συμβούλιο του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ 

Μικρών Επιχειρήσεων A.E.» (T.E.M.Π.M.E. A.E.), του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

 Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης. 

 Στην Επιτροπή Τουρισμού. 

 Στην τεχνική Επιτροπή Εκπαίδευσης και Εξετάσεων Διαμεσολαβούντων στην 

Ιδιωτική Ασφάλιση. 

 Στην Ομάδα εργασίας με σκοπό την εναρμόνιση της κείμενης νομοθεσίας 

προς την οδηγία 2002/65/εκ σχετικά με την εξ’ αποστάσεως εμπορία 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. 

Ακόμη, από το 2007 λειτουργεί υπό την εποπτεία της ΚΕΕΕ το Ινστιτούτο Ερευνών 

και Μελετών (ΙΕΜΕ-ΚΕΕΕ), το οποίο αποσκοπεί στην επιστημονική υποστήριξη των 

επιμελητηρίων αναφορικά με τις επιχειρηματικές και οικονομικές τάσεις, καθώς και 

στην υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου μάθησης. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας, η 

ΚΕΕΕ παρακολουθεί το τρέχον επιχειρηματικό κλίμα, ερευνά και τεκμηριώνει 

ζητήματα εταιρικής στρατηγικής διακυβέρνησης, διερευνά ποσοτικές και ποιοτικές 

έρευνες και διαχειρίζεται τα εθνικά και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Οι 

στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω της ψηφιοποίησης των στοιχείων, της καταγραφής 

των επιχειρηματικών ευκαιριών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, της ανταλλαγής 

πληροφόρησης με τα αντίστοιχα ινστιτούτα του εξωτερικού και της διερεύνησης των 

τάσεων της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, οι 

σημαντικότερες δράσεις που λαμβάνουν χώρα στο πεδίο αυτό είναι οι εξής: 

i. Εκπόνηση μελετών (μελέτη προτύπων και συστημάτων πιστοποίησης 

ποιότητας, μελέτη πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, μελέτη 

πιστοποίησης της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, μελέτη επαγγελματικών 

περιγραμμάτων). 
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ii. Δημιουργία portal δυναμικού χαρακτήρα που επιτρέπει την αμφίδρομη 

πληροφόρηση και επικοινωνία 

iii. Σχεδίαση και υποβολή πιλοτικών προγραμμάτων επιμόρφωσης (‘Δίκτυα 

Μάθησης’, Σεμινάρια για την τουριστική ανάπτυξη) 

iv. Άλλα έργα, όπως μελέτες για τη διαφθορά και προετοιμασία προτάσεων για 

ένταξη στο ΕΣΠΑ. 

4.4 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Η διεθνής δράση της ΚΕΕΕ πραγματοποιείται σε δύο βασικούς άξονες: 

1. Στην ΕΕ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ευρωεπιμελητηρίου 

2. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη σε επίπεδο Ένωσης Βαλκανικών 

Επιμελητηρίων (ABC) και Ένωσης Εμπορικών και Βιομηχανικών 

Επιμελητηρίων της Ζώνης της Μαύρης Θάλασσας (Association of the Black 

Sea Zone Chambers of Commerce and Industry).  

Σε επίπεδο ΕΕ, η ΚΕΕΕ συνεργάζεται με τις Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα στις Διευθύνσεις Επιχείρησης και Βιομηχανίας, 

Ανταγωνισμού, Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών, Μεταφορών και Ενέργειας, 

Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων, Περιφερειακής Πολιτικής, Εκπαίδευσης και 

Πολιτισμού, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. Ο ρόλος του Γραφείου στις Βρυξέλλες είναι η συνεργασία τόσο με τις 

προαναφερθείσες διευθύνσεις όσο και με τη Γραμματεία του Συμβουλίου των 

Υπουργών, της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της Επιτροπής Περιφερειών 

και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιπλέον, ως μέλος του Ευρωεπιμελητηρίου, η 

ΚΕΕΕ συμμετέχει στις εργασίες όλων των Γενικών Συνελεύσεων, των Διοικητικών 

Συμβουλίων, των Εκτελεστικών Επιτροπών και των Συνεδρίων, καθώς και σε όλες τις 

αντίστοιχες δράσεις (www.eurochambres.be). Μία από τις σημαντικότερες 

πρωτοβουλίες του Γραφείου των Βρυξελλών είναι η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού 

Δικτύου Γυναικών (‘European Women Network’), το οποίο αποσκοπεί στην προβολή 

του ρόλου των γυναικών ως επαγγελματίες και ως μέλη των ευρωπαϊκών 

επιμελητηρίων. Επίσης, η ΚΕΕΕ συμμετέχει ενεργά σε όλες τι δράσεις και 

πρωτοβουλίες του Ευρωεπιμελητηρίου, όπως είναι: 

 Η προετοιμασία της Ετήσιας Οικονομικής Μελέτης 

http://www.uhc.gr/newsite/www.eurochambres.be
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 Οι Ακαδημίες του Ευρωεπιμελητηρίου 

 Το ευρωπαϊκό Δίκτυο Γυναικών 

 Οι δράσεις σε ζητήματα ενέργειας, μεταφορών και τουρισμού 

 Η νέα θαλάσσια πολιτική της ΕΕ 

 Τα προγράμματα WESIGN, e-TEN για την ηλεκτρονική υπογραφή 

 Το πρόγραμμα Ανάπτυξης των Τουρκικών Επιμελητηρίων (TCDP) 

Αναφορικά με τη διεθνή δράση της ΚΕΕΕ στο χώρο των Βαλκανίων και της 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σκοπός της είναι η συμμετοχή σε δράσεις ανάπτυξης και 

προώθησης των επιχειρηματικών συμφερόντων σε όλες τις χώρες της περιοχής, με 

έμφαση στις πρόσφατα ενταγμένες ή υπό ένταξη στην ΕΕ (www.abcinfos.com). 

Μάλιστα, σε επίπεδο συνεργασίας με την ένωση ABC, η ΚΕΕΕ συνεργάζεται με τα 

επιμελητήρια της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της ΠΓΔΜ, της Ρουμανίας 

και της Τουρκίας, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη διαβαλκανική συνεργασία, με 

σκοπό την ανάπτυξη στενότερων εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Στο πλαίσιο 

αυτό, οι βασικές δραστηριότητες είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων των χωρών 

αυτών για την ανάπτυξη διμερών και πολυμερών σχέσεων, η παρακολούθηση των 

θεσμών της ελεύθερης αγοράς, η απελευθέρωση του εμπορίου, η διαχείριση ενός 

ενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος ενημέρωσης και η διοργάνωση κοινών 

εκθέσεων και εμπορικών αποστολών.  

Μία από τις σημαντικότερες δράσεις της ΚΕΕΕ σε διεθνές επίπεδο συνεργασίας είναι 

η συμμετοχή στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά 

(ΗΣΠΕΑ) (Internal Market Information System – IMI), με σκοπό τη βελτίωση της 

επικοινωνίας μεταξύ των διοικήσεων των κρατών-μελών της ΕΕ 

(http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_el.html). Το ΗΣΠΕΑ αποτελεί ένα 

ηλεκτρονικό σύστημα επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών, ώστε να κράτη-

μέλη να είναι σε θέση να συνεργάζονται βάσει της νομοθεσίας της εσωτερικής 

αγοράς, καθώς οι διαφορές στις διοικητικές και εργασιακές ρυθμίσεις δημιουργούν 

εμπόδια στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς. Το ΗΣΠΕΑ προωθεί, επίσης, τον 

εναρμονισμό των κρατών-μελών σε σχέση με τις διατάξεις για την αναγνώριση των 

επαγγελματικών προσόντων (2005/36/ΕΚ) και αναφορικά με τη διοικητική 

συνεργασία (2006/123/ΕΚ). 

http://www.uhc.gr/newsite/www.abcinfos.com
http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_el.html
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4.5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

4.5.1 Δικαιώματα προστασία καταναλωτών 

Η ΚΕΕΕ συμμετέχει στην έρευνα των δικαιωμάτων προστασίας των καταναλωτών 

της ΕΕ, η οποία αποσκοπεί στην εναρμόνιση του αντίστοιχου ρυθμιστικού πλαισίου 

σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες, οι οποίες έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση των 

επιχειρήσεων να παρέχουν αγαθά και υπηρεσίες διασυνοριακά, ενθαρρύνοντας έτσι 

την ανταγωνιστικότητα και την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς 

(www.uch.gr).  

4.5.2 CAST (Chambers Active for Sustainable Tourism) 

Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η δημιουργία ενός πιλοτικού δικτύου των 

επιμελητηρίων για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τουριστικού 

κλάδου σε ζητήματα τεχνογνωσίας και πληροφόρησης αναφορικά με την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων και της παραγωγής αποβλήτων. Στο 

δίκτυο αυτό συμμετέχουν η ΚΕΕΕ, το επιμελητήριο Κέρκυρας, η Ένωση Γαλλικών 

Επιμελητηρίων, η περιφερειακή ένωση των Επιμελητηρίων Langeudoc-Rousillon 

(Γαλλία), το Επιμελητήριο του Heves (Ουγγαρία), η περιφερειακή Ένωση των 

Επιμελητηρίων της Λομβαρδίας (Ιταλία), το Επιμελητήριο του Τολέδο (Ισπανία) και 

το Επιμελητήριο της Εσθονίας, ενώ επιστημονική υποστήριξη προσφέρουν τα 

Ινστιτούτα ερευνών για τον τουρισμό και τα ταξίδια του Πανεπιστημίου του 

Νότιγχαμ -ΤΤRI (Ηνωμένο Βασίλειο) και το Εθνικό Ινστιτούτο έρευνας για τον 

τουρισμό (ISNART) (Ιταλία) (www.uch.gr). Οι βασικές δράσεις αυτού του 

προγράμματος είναι η ανάπτυξη της γνώσης στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού, η 

ανταλλαγή σχετικής πληροφόρησης ανάμεσα στα επιμελητήρια και η εφαρμογή των 

δράσεων σε 6 περιφέρειες (www.uch.gr).  

4.5.3 B-Cross project 

Το B-Cross project στοχεύει στην ανάπτυξη ενός δικτύου επιχειρηματικής 

συνεργασίας ανάμεσα στα επιμελητήρια και στις περιοχές συνεργασίας του 

προγράμματος INTERREG IIIB, μέσω του One Stop Shop (B-Cross), με σκοπό την 

προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας των επιχειρήσεων. Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται μέσω αυτής της πρωτοβουλίας είναι η ανάπτυξη της πληροφορίας, η 
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σύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των επιμελητηρίων, η καταγραφή των 

επιχειρηματικών ευκαιριών, η παροχή εργαλείων για τη δημιουργία προφίλ 

προϊόντων και εταιρικών προφίλ στις ΜΜΕ και η ανάπτυξη διακρατικών 

επιχειρηματικών καταλόγων (www.uch.gr).  

4.5.4 Archimed 

Το πρόγραμμα Archimed της πρωτοβουλίας Mediterranean Tourism Network 

(MedTourNet) αποσκοπεί την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού στις 

απομακρυσμένες παραλίες και νησιώτικες περιοχές μέσω της ανάπτυξης νέων 

τουριστικών προϊόντων και της επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Η ηλεκτρονική 

πύλη που έχει δημιουργηθεί παρέχει πληροφόρηση σχετικά με το συνεδριακό και 

εκπαιδευτικό τουρισμό, με κρατήσεις και άλλες πληροφορίες τουριστικού 

ενδιαφέροντος (www.medtournet.eu).  

4.5.5 e-Chamber 

Το πρόγραμμα e-Chamber αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός ενεργού διαλειτουργικού 

επιμελητηριακού δικτύου, το οποίο διαχειρίζεται αιτήματα και παρέχει επιχειρησιακή 

πληροφόρηση, συνδέει τα ευρωπαϊκά επιμελητήρια μεταξύ τους και παρέχει στις 

επιχειρήσεις ομογενοποιημένες υπηρεσίες, όπως είναι ηλεκτρονικές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες, ηλεκτρονικός κατάλογος επιχειρήσεων, επιμελητηριακά πιστοποιητικά και 

άλλες συμβουλές (www.e-chamber.gr). 

4.5.6 EU Gateway to Japan 

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί πρόγραμμα προώθησης των εξαγωγών των 

επιχειρήσεων της ΕΕ στην Ιαπωνία με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

και αποσκοπεί στην προώθηση του εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Ιαπωνίας. Στο 

πρόγραμμα συμμετέχουν 1.000 ΜΜΕ της ΕΕ από επιλεγμένους κλάδους, οι οποίες 

επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά της Ιαπωνίας (www.eu-gateway.eu). 

4.5.7 ETP 

Το πρόγραμμα ETP (Executive Training Programme) αποτελεί ένα ετήσιο 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε στελέχη ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που 

ενδιαφέρονται για τις αγορές της Ιαπωνίας και της Κορέας (www.etp.org).  

http://www.e-chamber.gr/
http://www.eu-gateway.eu/
http://www.etp.org/
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4.5.8 REINO 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά την ανανέωση και καινοτομία στη μεταφορά των μικρών 

επιχειρήσεων και έχει υλοποιηθεί με σκοπό τη δημιουργία ενός Κέντρου Διαδοχής 

Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, με βάση το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 

Πειραιά και το Επιμελητήριο Βοιωτίας (www.uch.gr).  

4.5.9 Υπόλοιπα προγράμματα 

Η ΚΕΕΕ έχει πραγματοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί μία σειρά προγραμμάτων 

για την προώθηση της επιχειρηματικότητας, εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι 

τα παρακάτω: 

i. Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Συνεργασίας των Επιμελητηρίων με τα Κέντρα 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). 

ii. Ολοκλήρωση των διακρατικών προγραμμάτων INTERREG III B / 

ARCHIMED / Women in Business support growth and competitiveness” 

(WBC) και RADIO SMEs από το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων 

Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων: 

Παρουσίαση ερευνών, καλών πρακτικών και μεθόδων ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας της γυναίκας. 

iii. Έργο: «Προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων των Επιμελητηρίων 

στο πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ. και δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας μείωσης 

της γραφειοκρατίας και εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τα 

Επιμελητήρια» (2008-2009) – Μέτρο 3,1 της Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

iv. Ενσωμάτωση μηχανισμών και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και 

αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους τομείς των εφαρμογών της 

πληροφορικής και των τεχνικών επαγγελμάτων: ΚΠ EQUAL Β Κύκλος: 

«Αναπτυξιακή  Σύμπραξη εκπαιδευτείτε» Α.Μ.Κ. 

v. Πρόγραμμα για την καταπολέμηση των στερεοτύπων “Raising the awareness 

of companies about combating gender stereotypes”. 

vi. Μελέτες ωρίμανσης της ΚΕΕΕ για την Δ’ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ) 

Μέτρο 5.1 του Γ’ ΚΠΣ. 
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vii. Πρόσκληση προς τα Επιμελητήρια – μέλη της ΚΕΕΕ να συμμετάσχουν στο 

«Πρόγραμμα του Ευρωεπιμελητηρίου για την Ανάπτυξη των Τουρκικών 

Επιμελητηρίων» (Turkish Chambers Development Programme - TCDP). 

viii. Υποβολή πρόταση της ΚΕΕΕ στο πρόγραμμα eContentplus: “SMEs 

Knowledge Network”. 

ix. Μέτρο 3,1 της Κοινωνίας της Πληροφορίας: Έργο «Προσαρμογή των 

πληροφοριακών συστημάτων των Επιμελητηρίων στο πλαίσιο του Γ.Ε.ΜΗ. 

και δημιουργία μιας σύγχρονης υπηρεσίας μείωσης της γραφειοκρατίας και 

εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων από τα Επιμελητήρια» (2008-2009). 

x. Ολοκλήρωση του έργου «Ενσωμάτωση μηχανισμών και προγραμμάτων Δια 

Βίου Μάθησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις – πιστοποίηση 

εκπαιδευτικών πακέτων και αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους 

τομείς των εφαρμογών της πληροφορικής και των τεχνικών επαγγελμάτων»: 

ΚΠ EQUAL Β Κύκλος: «Αναπτυξιακή  Σύμπραξη εκπαιδευτείτε» Α.Μ.Κ. 

xi. Μελέτες ωρίμανσης της ΚΕΕΕ για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ). 

xii. Συμμετοχή της ΚΕΕΕ στο πρόγραμμα WESIGN - eTEN 2006/1 του 

Ευρωεπιμελητηρίου: «Πρόγραμμα δράσης για τις ηλεκτρονικές υπογραφές 

και την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, προκειμένου να διευκολυνθεί η παροχή 

διασυνοριακών δημοσίων υπηρεσιών στην ενιαία αγορά». 

xiii. Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία Web-TV στην ΚΕΕΕ. 

xiv. Πρόγραμμα PARTNERS. 

xv. Πρόγραμμα MED-TOUR-NET: Εγκαίνια της νέας Ψηφιακής Πύλης 

Επιχειρηματικότητας από το Επιμελητήριο Πέλλας  

xvi. Πρόγραμμα “Invest in Med” (BEST-MED). 

Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως, εκτός των επιμελητηριακών 

υπηρεσιών υπό το πλαίσιο της ΚΕΕΕ, τα 59 εθνικά επιμελητήρια της Ελλάδας 

προσφέρουν πλήθος υπηρεσιών, όπως είναι η Υπηρεσία Μίας Στάσης (ΥΜΣ), οι 

ενημερώσεις σχετικά με προγράμματα εξαγωγών και άλλα χρηματοδοτικά 

προγράμματα, το πρόγραμμα e-Akinito για τους μεσίτες, εκπαιδευτικά προγράμματα 

κλπ, τα οποία όλα εντάσσονται στις πρωτοβουλίες της ΚΕΕΕ αλλά υλοποιούνται 

ανεξάρτητα και με ευθύνη των επιμελητηρίων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Η βιβλιογραφική επισκόπηση που προηγήθηκε είχε ως σκοπό την καταγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης αναφορικά με το ρόλο των εθνικών επιμελητηρίων και του 

ευρωεπιμελητηρίου στην επιχειρηματικότητα. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι 

η στατιστική επεξεργασία ερωτηματολογίων και η συλλογή πρωτογενών δεδομένων 

με στόχο την απάντηση ερωτημάτων και την επαλήθευση ή όχι διαπιστώσεων 

σχετικά με το ρόλο των ελληνικών επιμελητηρίων στην επιχειρηματικότητα. Για την 

αποτύπωση της πραγματικότητας και την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων 

στόχων, η πρωτογενής έρευνα υλοποιήθηκε στην κατεύθυνση διερεύνησης 

συγκεκριμένων ερευνητικών στόχων που συνοψίζονται ως εξής: 

 Παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών των επιμελητηρίων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα 

 Αποτύπωση του είδους των υπηρεσιών που παρέχουν τα επιμελητήρια στις 

επιχειρήσεις και των τρόπων που ενισχύουν την επιχειρηματική 

δραστηριότητα 

 Καταγραφή των ειδικών υπηρεσιών που λειτουργούν στα επιμελητήρια και 

των  ειδικών προγραμμάτων που εκπονούνται από αυτά  

 Καταγραφή των τρόπων και μέσων επικοινωνίας και διεπαφής των 

επιμελητηρίων με τις επιχειρήσεις 

 Σκιαγράφηση των κυριότερων εμπόδιων για τη δράση των επιμελητηρίων 

αναφορικά με την επιχειρηματικότητα αλλά και των βασικότερων εμποδίων 

και ανεπαρκειών των σύγχρονων επιχειρήσεων 

 Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της συμβολής των επιμελητήριων στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 
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 Παράθεση των πεποιθήσεων των επικεφαλής των επιμελητηρίων αναφορικά 

με το μέλλον της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας 

 

5.2 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ  

Ως έρευνα ορίζεται η δημιουργική εργασία που αναλαμβάνεται σε συστηματική βάση 

με σκοπό την αύξηση του αποθέματος γνώσης, ενώ σε πιο συγκεκριμένους όρους, η 

επιστημονική έρευνα είναι μία οργανωμένη, συστηματική και αντικειμενική 

διερεύνηση ενός προβλήματος με σκοπό την ανεύρεση απαντήσεων ή λύσεων στο 

πρόβλημα αυτό (Kotler et al, 1999). Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες ερευνητικών 

μεθόδων, οι οποίες επιλέγονται ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

προβλήματος που πρόκειται να διερευνηθεί και οι οποίες διαχωρίζονται σε συνεχείς ή 

ad hoc, σε ποσοτικές ή ποιοτικές, σε πρωτογενείς ή δευτερογενείς και σε γενικής ή 

περιορισμένης χρήσης (Middleton & Clarke, 2001). Η έρευνα αποτελεί ένα 

εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις και τους συσχετιζόμενους φορείς, 

καθώς παρέχει βάση για τη διερεύνηση των χαρακτηριστικών του εξωτερικού και 

εσωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων και οργανισμών.  

Όπως προαναφέρθηκε, η συστηματική παρακολούθηση και έρευνα μπορεί να 

επιτευχθεί με μία μεγάλη ποικιλία μεθόδων, ενώ ο σχεδιασμός κάθε έρευνας ξεκινάει 

από την επιλογή ενός επιστημονικού θέματος, πάνω στο οποίο βασίζεται και η 

αντίστοιχη ερευνητική μεθοδολογία. Οι αρχικές αυτές αποφάσεις αναφορικά με το 

σχεδιασμό μίας μελέτης αντανακλούν παραδοχές σχετικά με το τι συνιστά το 

πρόβλημα, τη λύση και τα κριτήρια της «απόδειξης». Οι διαφορετικές προσεγγίσεις 

της έρευνας καλύπτουν, βέβαια, τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και την 

επιλεγόμενη ερευνητική μεθοδολογία, ενώ οι δύο βασικότερες προσεγγίσεις που 

αναγνωρίζονται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα είναι η ποιοτική και η 

ποσοτική έρευνα, οι οποίες ορίζονται ως εξής (Cassel & Symon, 1994): 

 Η ποσοτική έρευνα είναι μία εξέταση ενός προσδιορισμένου προβλήματος, 

βασιζόμενη στη δοκιμή μίας θεωρίας και ελεγχόμενη με αριθμούς, η οποία αναλύεται 

με τη χρήση στατιστικών τεχνικών. Ο στόχος της ποσοτικής έρευνας είναι να 

καθορίσει αν οι προβλεπόμενες γενικεύσεις του θεωρητικού υπόβαθρου ισχύουν 

αναφορικά με το εξεταζόμενο ζήτημα. 
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 Από την άλλη πλευρά, μία μελέτη που βασίζεται στην ποιοτική έρευνα 

στοχεύει στην κατανόηση ενός προβλήματος από πολλαπλές οπτικές γωνίες, ενώ η 

ποιοτική ερευνητική μεθοδολογία διεξάγεται σε φυσικό περιβάλλον και περιλαμβάνει 

μία διαδικασία οικοδόμησης μίας σύνθετης και ολιστικής εικόνας ενός φαινομένου 

που τοποθετείται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.  

Η επιλογή της εκάστοτε ερευνητικής προσέγγισης θεωρείται πως πληροί τις αρχές της 

καταλληλότητας ανάλογα με τα δεδομένα της μελέτης, τις διαθέσιμες πηγές, τις 

δεξιότητες και το επίπεδο κατάρτισης του ερευνητική και το κοινό στο οποίο 

απευθύνεται η έρευνα. Αν και μερικές μελέτες περιλαμβάνουν τόσο ποσοτικές όσο 

και ποιοτικές μεθοδολογίες, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις παραδοχές στις 

οποίες βασίζονται οι δύο αυτές μέθοδοι, όπως επίσης και στη συλλογή των 

δεδομένων και στις ερευνητικές διαδικασίες που εφαρμόζονται. 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αποτελεί μία 

ad hoc πρωτογενή έρευνα, καθώς υλοποιήθηκε για την εκπλήρωση συγκεκριμένων 

στόχων και βασίστηκε σε πληροφορίες και δεδομένα τα οποία συλλέχτηκαν από 

πρωτογενείς πηγές. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα αποτελεί μία ποσοτική κατά βάση 

έρευνα καθώς βασίστηκε στη συμπλήρωση και συλλογή δομημένων 

ερωτηματολογίων, ενώ επιπροσθέτως χαρακτηρίζεται και ως εφαρμοσμένη, διότι 

αφορά την άμεση επίλυση ενός ζητήματος.  

Η επιλογή της ποσοτικής έρευνας της παρούσας εργασίας βασίστηκε στο γεγονός πως 

η συλλογή δεδομένων μέσω συνεντεύξεων με ερωτηματολόγια αποτελεί μία από τις 

πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές μεθόδους στα πλαίσια των κοινωνικών 

επιστημών. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτηθέντες καλέστηκαν να απαντήσουν σε μία 

σειρά κλειστών ερωτήσεων, των οποίων η σειρά και το περιεχόμενο ήταν 

προκαθορισμένο, με σκοπό την κωδικοποίηση των απαντήσεων και στη συνέχεια τη 

στατιστική τους επεξεργασία. Ο λόγος που επιλέχθηκαν οι κλειστές ερωτήσεις, οι 

οποίες επιδέχονται προκαθορισμένες απαντήσεις σε ερωτήσεις τύπου Ναι-Όχι, 

Πολλαπλών Επιλογών, Πενταβάθμιας Κλίμακας Likert και Κλίμακας Βαρύτητας, 

ήταν διότι απαιτούν λίγο χρόνο για να απαντηθούν και επιτρέπουν την 

αποτελεσματική ταξινόμησή και στατιστική επεξεργασία τους.  
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5.3 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Για τις ανάγκες της έρευνας σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει 

ερωτήσεις αποκλειστικά κλειστού τύπου. Συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε 

ερωτηματολόγιο το οποίο προορίστηκε για τους επικεφαλείς του συνόλου των 

Επιμελητηρίων της χώρας (βλ. Παράρτημα) στους οποίους και στάλθηκε 

ηλεκτρονικά. 

Η πρώτη ενότητα του ερωτηματολογίου καλύπτει αρχικά την περιγραφή της 

ταυτότητας των επιμελητηρίων, παρουσιάζοντας τα χρόνια λειτουργίας τους και τον 

αριθμό των ατόμων που απασχολούν καθώς τον αριθμό των εγγεγραμμένων 

επιχειρήσεων σε αυτά. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου που αναφέρεται στο 

ρόλο των επιμελητηρίων στη διαδικασία ενίσχυσης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ενώ στο τρίτο παρατίθενται οι απόψεις των ερωτηθέντων για την 

κατάσταση της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας τόσο γενικά όσο και 

συγκεκριμένα με γνώμονα τις δράσεις που έχουν αναπτύξει οι οργανισμοί των οποίων 

ηγούνται.  

5.4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Η εργασία είχε απογραφικό χαρακτήρα (Ζαφειρόπουλος, 2005), αφού το δείγμα των 

υποκειμένων της έρευνας απαρτίζεται από 40 προϊστάμενους Επιμελητηρίων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα σε διαφορετικές πόλεις της χώρας. Μετά την ανάληψη των 

παραπάνω αποφάσεων, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν ηλεκτρονικά στους 

ερωτηθέντες και επεστράφησαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax στην 

ερευνήτρια. Η έρευνα έλαβε χώρα από την 05/01/2013 ως 15/02/2013.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας εξήχθησαν και παρουσιάζονται με τη χρήση τόσο 

εργαλείων Περιγραφικής όσο και Επαγωγικής στατιστικής. Τα εργαλεία 

Περιγραφικής στατιστικής που χρησιμοποιούνται είναι βασικά μέτρα θέσης όπως ο 

μέσος, η τυπική απόκλιση, η μεγίστη και η ελάχιστη τιμή, αλλά και διαγραμματικές 

απεικονίσεις με τη χρήση πιτών και ραβδογραμμάτων. Παράλληλα, με τη χρήση του 

μη παραμετρικού συντελεστή συσχέτισης rho του Spearman εξετάζεται η σχέση που 

διέπει συγκεκριμένες μεταβλητές της μελέτης. Το επίπεδο σημαντικότητας για το 

οποίο πραγματοποιείται ο έλεγχος της στατιστικής σημαντικότητας των εξαχθέντων 
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συντελεστών συσχέτισης είναι το α=5% όπως συμβαίνει για τις έρευνες κοινωνικού 

περιεχομένου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

6.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

6.1.1 Στοιχεία Επιμελητηρίων 

Ξεκινώντας, την παράθεση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν μέσω της χρήσης 

εργαλείων της περιγραφικής στατιστικής, αρχικά παρατηρείται ότι κατά μέσο όρο τα 

επιμελητήρια του δείγματός μας λειτουργούν 69,22±34,70 έτη φανερώνοντας ότι ο 

θεσμός των επιμελητηρίων έχει σταθερές και μακροχρόνιες βάσεις στην ελληνική 

οικονομία. Επιπλέον, ο μέσος αριθμός των εγγεγραμμένων επιχειρήσεων στα 

επιμελητήρια είναι 12.800±14.554 και κατά μέσο όρο εργάζονται σε αυτά 8,22±8,14 

εργαζόμενοι. 

Πίνακας 1 Στοιχεία Επιμελητηρίων 

 Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 

όρος 
Τυπ. Απόκλιση 

Έτη λειτουργίας του επιμελητηρίου 14 176 69,23 34,70 

Αριθμός εγγεγραμμένων 

επιχειρήσεων στο επιμελητήριο 
1000 80000 12800,80 14554,20 

Αριθμός εργαζομένων στο 

επιμελητήριο 
1 40 8,23 8,15 

 

6.1.2 Ο ρόλος των Επιμελητηρίων 

Στη δεύτερη ενότητα του ερευνητικού εργαλείου της μελέτης, αρχικά ζητείται από 

τους προϊστάμενους των επιμελητηρίων να ιεραρχήσουν κατά προτεραιότητα το είδος 

των συμβουλών που παρέχει το επιμελητήριο στις επιχειρήσεις σε μια κλίμακα από 1 
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έως 6. Όπως παρατηρείται η κυριότερη δραστηριότητα των επιμελητηρίων είναι η 

ενημέρωση για κοινοτικά προγράμματα (μ.ο.=1,80), ακολουθεί η παροχή 

χρηματοδοτικών συμβουλών (μ.ο.=2,56), ενώ εν συνεχεία προβάλλεται η παροχή 

φορολογικών και νομικών σύμβουλων (μ.ο. ίσος με 3,56 και 3,68 αντίστοιχα). 

Λιγότερο συστηματική παρουσιάζεται η παροχή εκπαιδευτικών συμβουλών 

(μ.ο.=3,76) και η ενημέρωση για το ηλεκτρονικό εμπόριο (μ.ο.=3,92).  

Πίνακας 2 Ιεράρχηση κατά προτεραιότητα του είδους των συμβουλών που παρέχουν τα 

επιμελητήρια στις επιχειρήσεις 

 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέσος 

όρος 

Τυπ. 

Απόκλιση 

Νομικές συμβουλές 1 6 3,68 1,69 

Φορολογικές συμβουλές 1 6 3,56 1,42 

Χρηματοδοτικές συμβουλές 1 6 2,56 1,46 

Εκπαιδευτικές συμβουλές 1 6 3,76 1,79 

Ενημέρωση για κοινοτικά προγράμματα 1 4 1,80 1,20 

Ενημέρωση για ηλεκτρονικό εμπόριο 1 6 3,92 1,68 

Η διασυλλογική δράση φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά από τα επιμελητήρια καθώς 

τα περισσότερα από αυτά προχωρούν σε πολύμορφες δραστηριότητες με στόχο την 

επίτευξη του κειμένου σκοπού. Συγκεκριμένα εξαιρετικά υψηλό είναι το ποσοστό 

των επιμελητηρίων που συμμετέχουν σε διεθνείς εκθέσεις και συνεργάζονται με άλλα 

εθνικά επιμελητήρια αλλά και κλαδικές ενώσεις αγγίζοντας το 92,3% σε κάθε 

περίπτωση. Παράλληλα, το 87,2% των επιμελητηρίων συμμετέχει σε εμπορικές 

αποστολές, το 82,1% αυτών συμμετέχει σε συνέδρια και ημερίδες και το 79,5% 

συνεργάζεται με επιμελητήρια της αλλοδαπής. υμπερασματικά παρατηρείται ότι η 

διασυλλογική δράση ενισχύεται πολύμορφα από τα επιμελητήρια με μια σειρά από 

δράσεις. 
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Γράφημα 1 Τρόποι ενίσχυσης της διασυλλογικής δράσης από τα επιμελητήρια 

 

Επιπρόσθετα, παρατηρείται ότι το σύνολο των επιμελητηρίων διαθέτουν Υπηρεσία 

Μιας Στάσης (ΥΜΣ), το 72,5% αυτών υπηρεσία e-επιμελητηρίου, το 60,0% 

υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης, το 47,5% υπηρεσίες επιμελητηριακής διαιτησίας, 

ενώ το ποσοστό των επιμελητηρίων που διαθέτουν τμήμα εκπόνησης κλαδικών 

μελετών ή γραφείο ενημέρωσης ανέργων είναι εμφανώς χαμηλότερο αγγίζοντας 

μόλις το 22,5%.  
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Γράφημα 2 Υπηρεσίες που διαθέτουν τα επιμελητήρια 

 

Παράλληλα, παρατηρείται ότι το ποσοστό των επιμελητηρίων που διαθέτουν ειδική 

υπηρεσία ή εκπονούν ειδικά προγράμματα για την γυναικεία και νεανική 

επιχειρηματικότητα ανέρχεται στο 60,0% επί του συνόλου του δείγματος, το 50,% 

των επιμελητηρίων έχουν αναλάβει πρωτοβουλίες με αντικείμενο την 

επιχειρηματικότητα της καινοτομίας, ενώ τα επιμελητήρια που διαθέτουν ειδική 

υπηρεσία ή εκπονούν ειδικά προγράμματα με αντικείμενο το e-επιχειρείν και την 

πράσινη επιχειρηματικότητα αντιστοιχούν στο 47,5% και 45,0% του συνολικού 

δείγματος. Τα παραπάνω αποτελέσματα καταδεικνύουν σχετικά μέτρια ένταση 

λειτουργίας ειδικών υπηρεσιών και εκπόνησης ειδικών προγραμμάτων. 

 

 



[75] 
 

 

 

 

 

Γράφημα 3 Ειδικές υπηρεσίες και εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων από τα επιμελητήρια 

 

Επιπλέον, τα ¾ (75,0%) των επιμελητηρίων παρουσιάζονται να εκπονούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα με μέσο αριθμό προγραμμάτων που αγγίζει τα 17,40 ο 

οποίος κρίνεται ικανοποιητικός με πολύ όμως υψηλή τυπική απόκλιση της τάξης του 

21,46. 
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Γράφημα 4 Εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων από τα επιμελητήρια 

 

Πίνακας 3 Αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν συμμετάσχει τα επιμελητήρια την 

τελευταία 5ετία 

Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος 
Τυπ. 

Απόκλιση 

2 85 17,40 21,46 

Οι υποστηρικτικές δράσεις που αναλάβουν τα επιμελητήρια για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας, είναι κατά κύριο λόγο δράσεις για την καταπολέμηση του 

παρεμπορίου και εξατομικευμένη συμβουλευτική δράση και σε δευτερεύοντα βαθμό 

διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων χρηματοδότησης, διαμεσολάβηση 

μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συμβούλων, αποτύπωση/επεξεργασία ή 

παροχή στατιστικών στοιχείων και διαμεσολάβηση με επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
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Γράφημα 5 Υποστηρικτικές δράσεις των επιμελητήριων για την προώθηση της 

επιχειρηματικότητας 

 

Επιπρόσθετα βάση των ληφθέντων απαντήσεων, παρατηρείται ότι το 80,0% των 

επιμελητηρίων διαθέτουν ειδική συμβουλευτική υπηρεσία, το 65,0% υπηρεσία για 

την υποστήριξη νέων επιχειρήσεων, το 62,5% υπηρεσία πρόσβασης σε 

χρηματοδότηση, το 57,5% υπηρεσία εκπαίδευσης και κατάρτισης, το 42,5% υπηρεσία 

καινοτόμων πρωτοβουλιών, και μόλις το 27,5% των επιμελητηρίων διαθέτει 

υπηρεσία προώθησης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Από το συγκεκριμένο αποτέλεσμα 

παρατηρείται σχετική ανομοιομορφία στη λειτουργία ειδικών υπηρεσιών 

συμβουλευτικής κατάρτισης και προώθησης των επιμελητήριων. 
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Γράφημα 6 Ειδικές υπηρεσίες συμβουλευτικής κατάρτισης και προώθησης των επιμελητήριων 

 

Εν συνεχεία, με βάση την ιεράρχηση των εργαλείων προσωπικής διεπαφής που 

χρησιμοποιούν τα επιμελητήρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

παρατηρείται ότι οι προσωπικές συναντήσεις έχουν την πρωτοκαθεδρία (μ.ο.=2,00), 

ακολουθούν τα σεμινάρια αλλά και η τηλεφωνική επικοινωνία που παρουσιάζουν 

παραπλήσια ένταση, ενώ η διεξαγωγή συνεδρίων είναι ο λιγότερο χρησιμοποιούμενος 

τρόπος από τα επιμελητήρια για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Γενικά, 

κρίνεται ότι τα επιμελητήρια δίνουν έμφαση στη εξατομικευμένη επαφή με τους 

πολίτες. 

Πίνακας 4 Ιεράρχηση των εργαλείων προσωπικής διεπαφής που χρησιμοποιούν τα επιμελητήρια 

για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

 
Ελάχιστο Μέγιστο 

Μέσος 

όρος 
Τυπ. Απόκλιση 

Προσωπικές συναντήσεις 1 4 2,00 1,12 

Σεμινάρια 1 4 2,34 1,04 
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Συνέδρια 1 4 2,89 1,06 

Τηλεφωνική επικοινωνία 1 4 2,35 1,20 

Παράλληλα, η χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομικού και η διατήρηση ιστοσελίδας είναι 

μέσα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από το σύνολο σχεδόν των επιμελητηρίων, 

ενώ το 75,0% αυτών επικοινωνεί με τα μέλη του μέσω ενημερωτικών δελτίων. Το 

55,0% των επιμελητηρίων χρησιμοποίει σαν μέσω επικοινωνίας ενημερωτικά 

φυλλάδια και το 52.5% αυτών εκδίδουν περιοδικό. Τέλος, μόλις το 32,5% των 

επιμελητηρίων εκδίδει ενημερωτικές εγκυκλίους. 

Γράφημα 7 Μέσα επικοινωνίας των επιμελητηρίων 

 

Το κυριότερο εμπόδιο για τη δράση των επιμελητηρίων αναφορικά με την 

επιχειρηματικότητα παρουσιάζεται να είναι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που διέπει 

τα επιμελητήρια (μ.ο.=1,92), ενώ εξαιρετικά σημαντική εμφανίζεται και η έλλειψη 

χρηματοδοτικών πόρων(μ.ο.=2,02). Η απροθυμία κρατικών φορέων για συνεργασία 

φαίνεται να παρουσιάζεται σαν σημαντικό εμπόδιο για τη δράση των επιμελητηρίων 

αναφορικά με την επιχειρηματικότητα (μ.ο.=2,48), ενώ τέλος η αδιαφορία 

επιχειρηματιών και η απροθυμία των εργαζομένων στο επιμελητήριο αποτελούν 

λιγότερο σημαντικά της δράσης των επιμελητηρίων. 



[80] 
 

 

Πίνακας 5 Ιεράρχηση των κυριότερων εμπόδιων για τη δράση των επιμελητηρίων αναφορικά με 

την επιχειρηματικότητα 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπ. Απόκλιση 

Θεσμικό/νομικό πλαίσιο 1 5 1,92 1,03 

Έλλειμμα χρηματοδοτικών πόρων 1 5 2,02 1,28 

Απροθυμία κρατικών φορέων για 

συνεργασία 
1 4 2,48 0,76 

Απροθυμία των εργαζομένων στο 

επιμελητήριο 
1 5 4,53 1,13 

Αδιαφορία επιχειρηματιών 2 5 3,62 0,77 

 

6.1.3 Απόψεις περί επιχειρηματικότητας 

Το τρίτο μέρος του ερευνητικού εργαλείου της μελέτης αναφέρεται στις απόψεις των 

προϊσταμένων των επιμελητηρίων σχετικά με την επιχειρηματικότητα. Όπως 

παρουσιάζεται τα βασικότερα εμπόδια για τις σύγχρονες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 

χρηματοδότησης καθώς και προβλήματα βιωσιμότητας λόγω χρεών που σχετίζονται 

άμεσα με την ανεπάρκεια χρηματικών πόρων. Ακολουθεί η έντονη γραφειοκρατία 

που διέπει τις νέες επιχειρηματικές προσπάθειες, ενώ μικρότερα είναι τα εμπόδια για 

τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με πιέσεις του από τον ανταγωνισμό και τη χαμηλή 

εξειδίκευση και κατάρτιση του προσωπικού.  Κατά συνέπεια τα ζητήματα που 

σχετίζονται με τα οικονομικά των επιχειρήσεων καθίστανται υψίστης σημασίας όσον 

αφορά τη λειτουργικότητα τους. 

Πίνακας 6 Ιεράρχηση των βασικότερων εμπόδιων για τις σύγχρονες επιχειρήσεις 

 Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 

όρος 

Τυπ. 

Απόκλιση 

Ανταγωνισμός 1 5 3,58 1,35 

Γραφειοκρατία 1 5 3,07 1,22 

Έλλειψη χρηματοδότησης 1 5 1,90 1,05 

Μη εξειδικευμένο/καταρτισμένο 

προσωπικό 
1 5 3,74 1,44 

Προβλήματα βιωσιμότητας λόγω χρεών 1 5 2,65 1,25 
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Επιπλέον σύμφωνα με τις απαντήσεις των προϊσταμένων των επιμελητηρίων ως τα 

βασικότερα πλεονεκτήματα των σύγχρονων επιχειρήσεων θεωρούνται το 

διαφοροποιημένο προϊόν και η καλή χρηματοοικονομική κατάσταση. Ακολουθεί η 

σωστή οργάνωση και το εξειδικευμένο προσωπικό ενώ λιγότερο βασική είναι η 

χαμηλή τιμολόγηση των προϊόντων. 

Πίνακας 7 Ιεράρχηση των βασικότερων πλεονεκτημάτων των σύγχρονων επιχειρήσεων 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπ. Απόκλιση 

Διαφοροποιημένο προϊόν 1 5 2,27 1,32 

Εξειδικευμένο προσωπικό 1 5 3,15 1,16 

Οργάνωση 1 5 3,02 1,31 

Χρηματοοικονομική κατάσταση 1 5 2,77 1,45 

Χαμηλές τιμές 1 5 3,47 1,51 

Ακολούθως παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων (70,0%), 

θεωρεί ότι ο μεγαλύτερος φόβος των επιχειρηματιών στην παρούσα οικονομική και 

επιχειρηματική συγκυρία είναι το ασταθές οικονομικό περιβάλλον που τη 

χαρακτηρίζει, το 20,0% προβάλει την υψηλή φορολογία και το 10,0% την έξοδο από 

την ευρωζώνη. Η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει σημαντικά τον επιχειρηματικό 

κόσμο όπως παρουσιάζεται από τα αποτελέσματα της έρευνας. 
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Γράφημα 8 Κυριότεροι φόβοι των επιχειρηματιών 

 

Κατά την ιεράρχηση από μέρους των ερωτηθέντων των κυριοτέρων ανεπαρκειών των 

επιχειρηματιών παρατηρείται ότι σαν σημαντικότερη προβάλλεται η απουσία 

στρατηγικού πλάνου (μ.ο.=2,17), ενώ ακλουθεί η έλλειψη επιχειρησιακών γνώσεων 

(μ.ο.=2,22). Αντίθετα, οι αδυναμίες στη χρήση νέων τεχνολογιών, το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο των επιχειρηματιών και αδιαφορία για προγράμματα 

ενημέρωσης/κατάρτισης από τους επιχειρηματίες προβάλλονται σαν λιγότερο 

σημαντικές ανεπάρκειες. Ο ρόλος των επιμελητηρίων μπορεί να λειτουργήσει ενεργά 

για την βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων καθώς οι ανεπάρκειες των 

επιχειρηματιών μπορούν να προσπελαστούν με τη βοήθεια των επιμελητηρίων. 

Πίνακας 8 Ιεράρχηση των κυριότερων ανεπαρκειών των επιχειρηματιών 

 Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 

όρος 
Τυπ. Απόκλιση 

Απουσία στρατηγικού πλάνου 1 5 2,17 1,37 

Έλλειψη επιχειρησιακών γνώσεων 1 5 2,22 0,91 

Αδιαφορία για προγράμματα 

ενημέρωσης/κατάρτισης 
2 5 3,75 1,05 

Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 1 5 3,55 1,70 

Αδυναμίες στη χρήση νέων 

τεχνολογιών 
1 5 3,30 1,18 
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Στο αβέβαιο επιχειρηματικό περιβάλλον της ελληνικής οικονομίας η βιωσιμότητα 

των επιχειρήσεων αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τους 

δραστηριοποιούμενους επιχειρηματίες. Η ανάπτυξη συγκροτημένων επιχειρηματικών 

πλάνων προβάλλεται σαν ο καλύτερος τρόπος ώστε οι σημερινές επιχειρήσεις 

μπορούν να καταστούν βιώσιμες, ενώ σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η 

Ενίσχυση εξαγωγικής τους δράσης και η σύναψη συνεργιών και συνεργασιών. 

Αντίθετα, λιγότερο φαίνεται να προβάλλεται σαν κλειδί για τη βιωσιμότητα των 

επιχειρήσεων η περαιτέρω εξειδίκευση του προσωπικού τους. 

Πίνακας 9 Ιεράρχηση των τρόπων με τους οποίους  οι σημερινές επιχειρήσεις μπορούν να 

καταστούν βιώσιμες 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπ. Απόκλιση 

Χρήση νέων τεχνολογιών 1 7 4,52 1,51 

Διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών 1 7 3,70 1,85 

Εξειδίκευση προσωπικού 1 7 5,15 1,83 

Ανταγωνιστικές τιμές 1 7 4,67 1,75 

Συνέργιες/συνεργασίες 1 7 3,40 1,86 

Ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων 1 7 2,87 1,84 

Ενίσχυση εξαγωγικής δράσης 1 7 3,30 2,05 

Εν συνεχεία παρατηρείται ότι με βάση την ιεράρχηση των κυριότερων τρόπων μέσω 

των οποίων το κράτος μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα, αυτοί 

παρουσιάζεται να είναι η παροχή χρηματοδότησης και εγγυήσεων προς τις 

επιχειρήσεις, η μείωση της φορολογίας και η θέσπιση νομικού/κανονιστικού πλαισίου 

για ευελιξία στις πληρωμές και στη διαχείριση χρεών των επιχειρήσεων προς το 

Δημόσιο.  
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Πίνακας 10 Ιεράρχηση των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα 

το κράτος 

 Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος όρος Τυπ. Απόκλιση 

Μείωση φορολογίας 1 7 2,87 1,85 

Χρηματοδότηση – Εγγυοδοσία 1 5 2,65 1,44 

Αντιμετώπιση γραφειοκρατίας 1 6 3,82 1,69 

Μείωση εργοδοτικών εισφορών 1 6 3,95 1,43 

Ευελιξία στις πληρωμές και στη 

διαχείριση χρεών προς το Δημόσιο 
1 6 2,92 1,42 

Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου 

ανταγωνισμού 
1 6 4,20 1,81 

Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην επιχειρηματικότητα 

στο μέλλον διαπιστώνεται ότι τα επιμελητήρια θα πρέπει να προχωρήσουν κατά 

κύριο λόγο στην ανάληψη αποδοτικότερου ρόλου “μεσάζοντα” ανάμεσα στο κράτος 

και τις επιχειρήσεις, στην ανάπτυξη ενός συνολικού πλάνου για την 

επιχειρηματικότητα αλλά και σε συντονισμένες δράσεις που αφορούν στη 

διευκόλυνση των επιχειρήσεων για τη διενέργεια γραφειοκρατικών διαδικασιών. 

Πίνακας 11 Ιεράρχηση των τρόπων με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν 

αποτελεσματικότερα τα επιμελητήρια στην επιχειρηματικότητα στο μέλλον 

 Ελάχιστο Μέγιστο 
Μέσος 

όρος 
Τυπ. Απόκλιση 

Ανάληψη αποδοτικότερου ρόλου 

“μεσάζοντα” ανάμεσα στο κράτος και τις 

επιχειρήσεις 

1 6 2,70 1,85 

Συνεργασία με τον τραπεζικό κλάδο 1 6 4,12 1,45 

Διευκόλυνση για τη διενέργεια 

γραφειοκρατικών διαδικασιών 
1 6 2,95 1,35 

Ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης/κατάρτισης 
1 6 4,05 1,50 

Ανάπτυξη ενός συνολικού πλάνου για την 

επιχειρηματικότητα 
1 6 2,67 1,57 

Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για 

εξαγορές, συγχωνεύσεις και πωλήσεις 

επιχειρήσεων 

1 6 4,70 1,52 

Επιπλέον, το πολύ υψηλό ποσοστό του 69,2% των προϊσταμένων των επιμελητηρίων 

του δείγματος της μελέτης θεωρεί ότι τα επιμελητήρια συμβάλλουν αποτελεσματικά 
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στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε πολύ ή πάρα πολύ υψηλό βαθμό, το 

28,2% απαντά ότι η συμβολή τους είναι μετρίας έντασης και το 2,6% των 

ερωτηθέντων κρίνει ότι τα επιμελητήρια συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας λίγο. 

Γράφημα 9 Βαθμός κατά τον οποίο μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά  τα επιμελητήρια 

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

 

Επιπρόσθετα, το σύνολο των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η συμβολή των 

επιμελητήριων στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας επιδέχεται βελτίωσης στο 

μέλλον σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό. 
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Γράφημα 10 Βαθμός κατά τον οποίο η συμβολή των επιμελητήριων στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας επιδέχεται βελτίωσης στο μέλλον 

 

Τέλος, το 37,5% των ερωτηθέντων απαντά πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν 

ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα σε μέτρια ένταση, το 

32,5% θεωρεί ότι οι ευκαιρίες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας θα είναι πολύ 

έντονες, το 17,5% λίγο, το 10,0% πάρα πολύ έντονες, ενώ το 2,5% των προϊσταμένων 

των επιμελητηρίων θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια δεν θα υπάρξουν ευκαιρίες 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. 
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Γράφημα 11 Βαθμός κατά τον οποίο τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ευκαιρίες ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 

 

 

6.2 ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Προχωρώντας στη διαδικασία συσχετίσεων μεταβλητών με τη χρήση του συντελεστή 

συσχέτισης Spearman’s rho, αρχικά παρατηρείται, ότι κατά τη συσχέτιση της 

προοπτικής των ευκαιριών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και των 

τρόπων με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα το κράτος, 

παρατηρείται ότι παρουσιάζεται στατιστικά σημαντική θετική σχέση ανάμεσα στην 

ένταση με την οποία οι προϊστάμενοι θεωρούν ότι μπορούν να υπάρξουν ευκαιρίες 

ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας σχετίζεται στατιστικά σημαντικά 

με τη μείωση των εργοδοτικών εισφορών (p-value=0,009) αλλά και την ανάληψη 

πρωτοβουλιών για ευελιξία των επιχειρήσεων όσον αφορά τις πληρωμές και στη 

διαχείριση χρεών προς το Δημόσιο (p-value=0,009).  
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Πίνακας 12 Συσχέτιση της προοπτικής των ευκαιριών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας στην 

Ελλάδα και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να ενισχύσει την επιχειρηματικότητα το κράτος 

 
Μείωση 

φορολογίας 

Χρηματοδότηση 

– Εγγυοδοσία 

Αντιμετώπιση 

γραφειοκρατίας 

Μείωση 

εργοδοτικών 

εισφορών 

Ευελιξία 

στις 

συναλλαγές 

το Δημόσιο 

Ενίσχυση 

θεσμικού 

πλαισίου 

ανταγωνισμού 

Προοπτική ευκαιριών 

ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας 

0,024 

(0,884) 

-0,045  

(0,783) 

-0,058 

 (0,724) 

0,406
**

 

(0,009) 

0,377
*
 

(0,017) 

-0,057  

(0,726) 

 Οι αριθμοί χωρίς παρένθεση απεικονίζουν το συντελεστή συσχέτισης rho 

 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις απεικονίζουν το p-value 

 *Στατιστικά σημαντική συσχέτιση για α=5% 

 ** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση για α=1% 

 

Εν συνεχεία, παρατηρείται ότι ο βαθμός που οι ερωτηθέντες επικεφαλείς των 

επιμελητηρίων θεωρούν πως τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν ευκαιρίες ανάπτυξης 

της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα δεν σχετίζεται στατιστικά σημαντικά  με 

κανέναν από του τρόπους που θεωρείται πως μπορούν να συμβάλλουν στην 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στο μέλλον καθώς τα επιμέρους p-values στους 

αντίστοιχους ελέγχους συσχετίσεων κατά Spearman παρουσιάζονται υψηλοτέρα του 

επιπέδου σημαντικότητας α=0,05. 

Πίνακας 13 Συσχέτιση έντασης ευκαιριών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των τρόπων 

ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

 

Ανάληψη 

αποδοτικότερ

ου ρόλου 

“μεσάζοντα” 

Συνεργα

σία με 

τον 

τραπεζικ

ό κλάδο 

Διευκόλυνση 

για τη 

διενέργεια 

γραφειοκρατικ

ών διαδικασιών 

Ανάπτυξη 

περισσότερων 

προγραμμάτων 

εκπαίδευσης/κα

τάρτισης 

Ανάπτυξη ενός 

συνολικού πλάνου 

για την 

επιχειρηματικότητα 

Παροχή 

υπηρεσιών 

διαμεσολάβ

ησης 

Προοπτική 

ευκαιριών 

ανάπτυξης 

της 

επιχειρηματ

ικότητας 

-0,086  

(0,596) 

-,0077 

(0,638) 

0,266 

 (0,097) 

-0,065  

(0,691) 

-0,006  

(0,973) 

-0,177  

(0,275) 

 Οι αριθμοί χωρίς παρένθεση απεικονίζουν το συντελεστή συσχέτισης rho 

 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις απεικονίζουν το p-value 

Παράλληλα, ανάλογα (μη στατιστικά σημαντική συσχέτιση), είναι τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν κατά τη συσχέτιση της προοπτικής για ευκαιρίες ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και των κυριοτέρων τομέων ανεπάρκειας των 
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επιχειρηματιών. Κατά συνέπεια η ένταση των ευκαιριών ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας είναι ανεξάρτητη των κακώς κείμενων της επιχειρηματικής 

δράσης. 

Πίνακας 14 Συσχέτιση έντασης ευκαιριών ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και των τομέων 

ανεπάρκειας της επιχειρηματικότητας 

 

Απουσία 

στρατηγικού 

πλάνου 

Έλλειψη 

επιχειρησιακών 

γνώσεων 

Αδιαφορία για 

προγράμματα 

ενημέρωσης/κατάρτισης 

Χαμηλό 

μορφωτικό 

επίπεδο 

Αδυναμίες 

στη χρήση 

νέων 

τεχνολογιών 

Προοπτική 

ευκαιριών 

ανάπτυξης της 

επιχειρηματικότητας 

-0,115 

(0,480) 

0,109  

(0,109) 

0,110  

(0,497) 

-0,116 

(0,476) 

0,222  

(0,168) 

 Οι αριθμοί χωρίς παρένθεση απεικονίζουν το συντελεστή συσχέτισης rho 

 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις απεικονίζουν το p-value 

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το αποτέλεσμα που προκύπτει από τη συσχέτιση της 

έντασης αποτελεσματικότητας της συμβολής των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της έντασης με την οποία τα επιμελητήρια χρησιμοποιούν 

μια σειρά από εργαλεία προσωπικής διεπαφής που για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα παρατηρείται στατιστικά σημαντική συσχέτιση 

ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών των επιμελητηρίων και τη 

διενέργεια προσωπικών συναντήσεων με τα μέλη τους αλλά και τη διεξαγωγή 

σεμιναρίων με θετικό πρόσημο (p-value ίσο με 0,001 και 0,002 αντιστοίχως). Κατά 

συνέπεια όσο ποιο πολλές δράσεις αναλαμβάνουν τα επιμελητήρια προς τις δυο αυτές 

κατευθύνσεις τόσο αυξάνεται και η αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών τους για 

ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. 

Πίνακας 15 Συσχέτιση έντασης συμβολής των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της έντασης χρήσης των εργαλείων προσωπικής διεπαφής για την 

ενίσχυση της 

 
Προσωπικές 

συναντήσεις 
Σεμινάρια Συνέδρια 

Τηλεφωνική 

επικοινωνία 

Ένταση συμβολής των επιμελητηρίων 

στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας 

0,527
** 

(0,001) 

0,495
**

 

(0,002) 

0,172 

 (0,309) 

-0,283 

 (0,085) 

 Οι αριθμοί χωρίς παρένθεση απεικονίζουν το συντελεστή συσχέτισης rho 

 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις απεικονίζουν το p-value 

 ** Στατιστικά σημαντική συσχέτιση για α=1% 
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Τέλος, αντίστροφη (rho=-0,392, p-value=0,015), παρουσιάζεται να είναι η σχέση της 

αποτελεσματικότητας της συμβολής των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και των εμποδίων που προκύπτουν  λόγω ανεπάρκειας θεσμικού 

και νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα. Κατά συνέπεια, η ανεπάρκεια του 

θεσμικού και νομικού πλαισίου για την επιχειρηματικότητα οδηγεί σε χαμηλή 

αποτελεσματικότητα των επιμελητηρίων στις δράσεις τους για ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας. 

Πίνακας 16 Συσχέτιση έντασης συμβολής των επιμελητηρίων στην ανάπτυξη της 

επιχειρηματικότητας και της έντασης των εμπόδιων για τη δράση των επιμελητηρίων 

 

Θεσμικό/

νομικό 

πλαίσιο 

Έλλειμμα 

χρηματοδοτικών 

πόρων 

Απροθυμία 

κρατικών φορέων 

για συνεργασία 

Απροθυμία των 

εργαζομένων στο 

επιμελητήριο 

Αδιαφορία 

επιχειρημα

τιών 

Ένταση συμβολής των 

επιμελητηρίων στην ανάπτυξη 

της επιχειρηματικότητας 

-0,392
*
 

(0,015) 

-0,195 

 (0,241) 

0,124  

(0,470) 

-0,281  

(0,126) 

0,003 

(0,998) 

 Οι αριθμοί χωρίς παρένθεση απεικονίζουν το συντελεστή συσχέτισης rho 

 Οι αριθμοί στις παρενθέσεις απεικονίζουν το p-value 

 *Στατιστικά σημαντική συσχέτιση για α=5% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία εξετάστηκε το ζήτημα της επιχειρηματικότητας, 

με έμφαση στην επιμελητηριακή δράση στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης, εξετάστηκε το ζήτημα της επιχειρηματικότητας, καθώς 

και οι δράσεις του Ευρωεπιμελητηρίου και των εθνικών επιμελητηρίων της Ελλάδας, 

και μέσω της εφαρμογής της εμπειρικής έρευνας, επιχειρήθηκε η μελέτη των 

δράσεων και πρακτικών των εγχώριων επιμελητηρίων αναφορικά με την ενίσχυση 

και προώθηση της επιχειρηματικότητας, σε πρώτο επίπεδο, και, δευτερευόντως, 

διερευνήθηκαν οι στάσεις και απόψεις των επιμελητηρίων σχετικά με τα εμπόδια και 

τις προοπτικές της ελληνικής επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του σύγχρονου 

οικονομικού και επενδυτικού περιβάλλοντος. Υπό αυτό το πρίσμα, στο παρόν 

κεφάλαιο καταγράφονται τα συμπεράσματα και οι αντίστοιχες προτάσεις σχετικά με 

την επιμελητηριακή δράση και την επιχειρηματικότητας, καθώς και αναφορικά με 

τους τρόπους προώθησης της επιχειρηματικότητας, εν γένει.  

Βάσει της βιβλιογραφικής επισκόπησης, συνεπάγεται πως η επιχειρηματικότητα είναι 

ένα πολυσύνθετο ζήτημα, το οποίο επηρεάζεται από πλήθος μεταβλητών και 

καθοριστικών παραγόντων, με σημαντικότερους το βαθμό πρόσβασης στη 

χρηματοδότηση, τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, τη γραφειοκρατία, την 

καινοτομία, το επίπεδο εξωστρέφειας και το ανταγωνιστικό πλαίσιο, σε συνδυασμό 

με το γενικότερο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον μίας χώρας. Επιπλέον, 

καταγράφτηκε πως ο θεσμός του Ευρωεπιμελητηρίου, στο πλαίσιο του ρυθμιστικού 

πλαισίου που διέπει την επιχειρηματικότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την 

προώθηση των επιχειρήσεων στον ευρωπαϊκό χώρο, απαριθμώντας πάνω από 20.000 

επιχειρήσεις σε 45 χώρες. Το ευρύ δίκτυο του Ευρωεπιμελητηρίου, η ενεργή 

δραστηριοποίησή του σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και η 

αποτελεσματική οργανωσιακή δομή του, του επιτρέπει να εξυπηρετεί άμεσα και 

αποδοτικά τα συμφέροντα των επιχειρήσεων κάθε μεγέθους και κλάδου στην 

Ευρώπη, λόγω της πολλαπλής τομεακής συμμετοχής των εθνικών Επιμελητηρίων, 

ενώ θεωρείται σήμερα πως βρίσκεται πολύ κοντά στις επιχειρήσεις, ως αποτέλεσμα 
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του περιφερειακού προσανατολισμού του. Ακόμη, καταγράφτηκε πως η δράση των 

εθνικών επιμελητηρίων στην Ελλάδα είναι εξίσου σημαντική, ιδιαίτερα στο παρόν 

δυσμενές οικονομικό περιβάλλον. 

Αναφορικά με το εμπειρικό μέρος της παρούσας εργασίας, αρχικά, καταγράφτηκε 

πως τα ελληνικά επιμελητήρια εστιάζουν στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, 

με έμφαση στην ενημέρωση για κοινοτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ 

ελλείψεις εντοπίστηκαν στο ζήτημα της ενημέρωσης σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο, το οποίο ωστόσο αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες και 

καινοτόμες τάσεις της επιχειρηματικότητας (Audretsch & Keilbach, 2008). Ωστόσο, 

τα ελληνικά επιμελητήρια φαίνεται πως συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα 

διασυλλογικά όργανα, γεγονός θετικό για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στη χώρα, 

καθώς όπως έχει αποδειχθεί η διευκόλυνση της συνεργασίας των επιχειρήσεων με 

άλλους φορείς και η ανάπτυξη ενός κατάλληλου θεσμικού πλαισίου συνεργασίας 

είναι εξαιρετικά σημαντικά για την προώθηση της καινοτομίας (OECD, 2005). 

Επίσης, στην παρούσα εργασία καταγράφτηκε πως η πλειοψηφία των επιμελητηρίων 

διαθέτουν εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης των επιχειρήσεων, όπως είναι η 

ΥΜΣ και το e-επιμελητήριο, αν και ελλείψεις καταγράφτηκαν στο επίπεδο της 

επιμελητηριακής διαιτησίας και των υπηρεσιών εκπόνησης ειδικών μελετών. Οι 

υπηρεσίες αυτές, ωστόσο, κρίνονται σημαντικές, καθώς ένας από τους 

σημαντικότερους ρόλους του θεσμικού πλαισίου της επιχειρηματικότητας είναι η 

διαμεσολάβηση αναφορικά με τη λειτουργία της αγοράς (Haber & Rachel, 2007). 

Επιπλέον, αποδείχθηκε πως ένα σημαντικό μέρος των επιμελητηρίων αναλαμβάνει 

δράσεις για την ενίσχυση της γυναικείας, της νεανικής, της καινοτόμου και της 

πράσινης επιχειρηματικότητας. Τα προγράμματα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά για 

την προώθηση της επιχειρηματικότητας, καθώς έχει αποδειχθεί πως οι 

σημαντικότερες σύγχρονες τάσεις αναφέρονται στην ενίσχυση των γυναικών-

επιχειρηματιών, στην προώθηση της βιώσιμης και αειφόρου επιχειρηματικότητας και 

στη μετατροπή των σύγχρονων επιχειρηματικών ευκαιριών σε καινοτόμα προϊόντα, 

υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα (European Commission, 2012; Volery, 2002; 

OECD, 2011; Braunerhjelm et al, 2010; Audretsch & Keilbach, 2008).  

Ακόμη, τα στατιστικά ευρήματα της παρούσας εργασίας απέδειξαν πως η 

συντριπτική πλειοψηφία των επιμελητηρίων υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα, 
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εύρημα ιδιαίτερα θετικό, λαμβάνοντας υπόψη πως ο βαθμός επιτυχίας στην 

επιχειρηματικότητα, ειδικά στη νεανική, αυξάνεται με την εκπαίδευση και την 

κατάρτιση, καθιστώντας τον (εν δυνάμει) επιχειρηματία ένα άτομο ικανό να 

αντιλαμβάνεται επιχειρηματικές ευκαιρίες και να προσαρμόζεται στο εξωτερικό 

περιβάλλον (Katz, 2003; Fayolle et al, 2005). Επιπλέον, αποδείχθηκε πως τα 

ελληνικά επιμελητήρια αναλαμβάνουν κατά κύριο λόγο δράσεις για την 

καταπολέμηση του παρεμπορίου και τη διαμεσολάβηση μεταξύ των επιχειρήσεων και 

των επιχειρηματικών συμβούλων, ωστόσο ανεπάρκειες εντοπίστηκαν αναφορικά με 

τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης μεταξύ επιχειρήσεων και χρηματοδοτικών φορέων. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί πως η χρηματοδότηση αποτελεί μία από τις 

καθοριστικότερες μεταβλητές της επιχειρηματικότητας (Cole, 2009; Kerr & Nanda, 

2009; OECD, 2011; Aidis & Adachi, 2005; Davis, 2003).  

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε πως τα περισσότερα επιμελητήρια διαθέτουν ειδικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υποστήριξη των νέων επιχειρήσεων, εύρημα 

θετικό για την αποτελεσματικότητα της επιμελητηριακής δράσης, δεδομένου ότι η 

νεανική επιχειρηματικότητα αποτελεί σημαντικό τροχό της απασχόλησης και της 

προώθησης της καινοτομίας (Chigunta, 2002; Thurik & Grilo, 2005; Lewis & 

Massey, 2003). Ωστόσο, παρατηρήθηκε πως τα επιμελητήρια δεν είναι ιδιαίτερα 

ενεργά στο ζήτημα της προώθησης των ελληνικών προϊόντων στο εξωτερικό, εύρημα 

που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη χάραξη των αντίστοιχων πολιτικών, καθώς οι τάσεις 

διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των επιχειρήσεων είναι ιδιαίτερα ισχυρές, ιδιαίτερα 

στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον (Muller, 2004; Oviatt & McDougall, 1999; 

Hessels, 2007; Greenaway et al, 2008).  

Τέλος, τα στατιστικά ευρήματα της παρούσας εργασίας κατέδειξαν πως το κυριότερο 

αντιληπτό εμπόδιο από την πλευρά των επιμελητηρίων αναφορικά με τη δράση τους 

είναι το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που τα διέπει, η έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων 

για τη λειτουργία τους, καθώς και η απροθυμία των κρατικών φορέων για 

συνεργασία. Ως ιδιαίτερα θετικό κρίνεται το εύρημα πως τα επιμελητήρια δε θεωρούν 

πως οι επιχειρηματίες είναι αδιάφοροι αναφορικά με την επιμελητηριακή δράση, 

καταδεικνύοντας έτσι πως παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, οι 

επιχειρηματίες είναι ιδιαίτερα δεκτικοί στις επιμελητηριακές υπηρεσίες. Σύμφωνα με 

τα παραπάνω, οι προτάσεις για τη βελτίωση της επιμελητηριακής δράσης στην 

Ελλάδα αναφορικά με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας είναι οι παρακάτω: 
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 Ανάληψη δράσεων για την ενημέρωση των επιχειρήσεων αναφορικά με το 

ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και την ψηφιακή 

διασύνδεση των επιχειρήσεων με τους επιχειρήσεις του εξωτερικού και 

τρίτους φορείς 

 Η διαμεσολάβηση ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τους τεχνολογικούς φορείς, 

όπως είναι τα Κέντρα Καινοτομίας, τα Τεχνολογικά Πάρκα, τα Πανεπιστήμια 

και οι φορείς τεχνολογίας, με σκοπό την προώθηση της διάχυσης της 

τεχνολογικής γνώσης και την ενίσχυση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας 

 Η οργάνωση ειδικών δράσεων και προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση των 

επιχειρήσεων, ειδικά των μικρομεσαίων και των νέων, μέσω της στενότερης 

συνεργασίας με τον τραπεζικό κλάδο και τους υπόλοιπους φορείς 

χρηματοδότησης 

 Η δημιουργία, υλοποίηση και εφαρμογή περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών, 

με σκοπό την αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την άμεση ενημέρωση των 

επιχειρήσεων και την αντιμετώπιση της κατασπατάλησης του χρόνου των 

επιχειρηματιών σε γραφειοκρατικές διαδικασίες και σε συναλλαγές με τους 

κρατικούς φορείς 

 Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων για τις ειδικές μορφές της σύγχρονης 

επιχειρηματικότητας, με έμφαση στη γυναικεία, τη νεανική, την πράσινη και 

την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, εστιάζοντας σε επιχειρηματικές ευκαιρίες 

εκμετάλλευσης νέων πηγών ενέργειας 

 Η ανάληψη δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των ελληνικών 

επιχειρήσεων μέσω της πιο ενεργούς συμμετοχής σε διεθνή διασυλλογικά 

όργανα και μέσω της συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις προώθησης ελληνικών 

προϊόντων 

 Η ενοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την επιχειρηματικότητα 

σε ένα συνολικό έργο δράσης, το οποίο θα απευθύνεται σε διαφορετικές 

ομάδες ενδιαφέροντος (επιχειρηματίες, εν δυνάμει επιχειρηματίες, ανέργους, 

ΜΜΕ) με ξεκάθαρους εκπαιδευτικούς στόχους, οι οποίοι θα αξιολογούνται 

Σε δεύτερο επίπεδο, στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι απόψεις των 

επιμελητηρίων αναφορικά με τα κυριότερα προβλήματα, προκλήσεις και προοπτικές 

που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα ερευνητικά 

αποτελέσματα, καταγράφτηκε πως τα βασικότερα εμπόδια για τις σύγχρονες 
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επιχειρήσεις, βάσει των απόψεων των επιμελητηρίων, είναι η έλλειψη 

χρηματοδότησης και τα προβλήματα βιωσιμότητας λόγω συσσωρευμένων χρεών, 

ακολουθούμενα από τη γραφειοκρατία και τη χαμηλή ανταγωνιστικότητα. Τα 

ευρήματα αυτά συνάδουν απόλυτα με αυτά προηγούμενων ερευνών αναφορικά με τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις, καθώς από τη μία πλευρά η έλλειψη 

χρηματοδότησης έχει αποδειχθεί ως σημαντική τροχοπέδη στην επιχειρηματική 

ανάπτυξη (Cole, 2009; Kerr & Nanda, 2009; OECD, 2011), ενώ παράλληλα η 

βιωσιμότητά τους σε δυσμενή οικονομικά περιβάλλοντα επιδεινώνεται λόγω της 

έλλειψης ρευστότητας και συσσώρευσης χρεών.  

Επιπλέον, βάσει των απόψεων των επιμελητηρίων, οι σημαντικότεροι φόβοι των 

επιχειρηματιών είναι το ασταθές οικονομικό περιβάλλον και η υψηλή φορολόγηση, η 

οποία έχει αποδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια τόσο για την προώθηση 

της επιχειρηματικότητας όσο και για την ενίσχυση της απασχόλησης (Kitao, 2008; 

Carroll et al, 2000; Carroll et al, 2001; Schuetze, 2000; Gentry & Hubbard, 2005; Da 

Rin et al, 2010; Hansson, 2010). Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες της έρευνας της 

παρούσας εργασίας κατέγραψαν ως σημαντικότερες ανεπάρκειες των επιχειρηματιών 

την απουσία στρατηγικού πλάνου, την έλλειψη επιχειρηματικών γνώσεων και, 

δευτερευόντως, τις αδυναμίες στη χρήση νέων τεχνολογιών, αναδεικνύοντας για άλλη 

μία φορά τη σημαντικότητα της επιχειρηματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.  

Εκτός αυτού, αναδεικνύεται έντονα το πρόβλημα της έλλειψης επαρκούς 

τεχνολογικής γνώσης από τις ελληνικές επιχειρήσεις, γεγονός που πρέπει να ληφθεί 

υπόψη κατά τη χάραξη των αντίστοιχων πολιτικών, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος 

της επιχειρηματικής δραστηριότητας αφορά την καινοτομία και την 

εμπορευματοποίηση της τεχνολογικής γνώσης (OECD, 2001; 2002; 2005; Acs et al, 

2005; Clarysse et al, 2000). Από την άλλη πλευρά, αποδείχθηκε πως οι υπεύθυνοι των 

επιμελητηρίων θεωρούν πως τα κυριότερα πλεονεκτήματα των σύγχρονων 

επιχειρήσεων είναι η διαφοροποίηση των προϊόντων τους και η σωστή οργάνωσή 

τους, ενώ αναφέρουν πως οι αποτελεσματικότεροι τρόποι για να καταστούν βιώσιμες 

είναι η ανάπτυξη συγκροτημένων επιχειρηματικών πλάνων, η εξαγωγική 

δραστηριότητα και σύναψη συνεργασιών.  

Αναφορικά με τους προαναφερθέντες τρόπους ενίσχυσης της επιχειρηματικής 

δράσης, έχει αποδειχθεί πως οι συνεργασίες, ειδικά με φορείς τεχνολογικής γνώσης 
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και άλλες τεχνολογικά προηγμένες επιχειρήσεις, αποτελούν κρίσιμο παράγοντα 

επιχειρηματικής επιτυχίας (OECD, 2002), ενώ σε δυσμενή οικονομικά περιβάλλοντα, 

η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διεθνοποίηση μπορούν να αποτελέσουν 

επιτυχημένες διεξόδους (Muller, 2004; Oviatt & McDougall, 1999; Hessels, 2007). 

Βέβαια, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δεν 

αφορά μόνο τις εξαγωγές αλλά σχετίζεται με μία περισσότερο ολοκληρωμένη δράση, 

η οποία περιλαμβάνει την προβολή των εγχώριων προϊόντων στο εξωτερικό, την 

τόνωση των συνεργασιών και την ανάπτυξη δεσμών με τις επιχειρήσεις και τους 

φορείς της επιχειρηματικότητας. Σε αυτό θα πρέπει να προστεθεί και η ανάγκη 

ρύθμισης του ισχύοντος ανταγωνιστικού πλαισίου, καθώς η στρέβλωση των 

μηχανισμών της αγοράς αποτελεί κρίσιμο εμπόδιο για την ανάπτυξη της 

επιχειρηματικής δράσης (Βέττας, 2011).  

Τέλος, η παρούσα έρευνα κατέγραψε πως οι απόψεις των υπεύθυνων των 

επιμελητηρίων σχετικά με τους τρόπους με τους οποίους το κράτος μπορεί να 

υποστηρίξει την επιχειρηματικότητα συνοψίζονται στην παροχή χρηματοδότησης και 

χρηματοδοτικών εγγυήσεων, στη μείωση της φορολογίας και στη θέσπιση ενός 

καταλληλότερου νομικού/κανονιστικού πλαισίου για τις επιχειρήσεις. Ειδικότερα 

αναφορικά με το θεσμικό πλαίσιο της επιχειρηματικότητας, έχει αποδειχθεί πως αυτό 

αποτελεί έναν από τους καθοριστικότερους παράγοντες προώθησης της 

επιχειρηματικότητας (Abdullah, 1999; Haber & Rachel, 2007; Mazzarol & Choo, 

2003; Keuschnigg & Nielsen, 2000; Minniti, 2008; De Soto, 2000). Η κρισιμότητα 

του ρυθμιστικού πλαισίου για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έχει καταδειχθεί κατά 

κόρον στη βιβλιογραφία, επηρεάζοντας όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δράσης 

(Young & Welsch, 1993; Lundstrom & Stevenson, 2002; Feindt et al, 2002; Van Stel 

et al, 2006;  Lim et al, 2010; Sebora et al, 2009; Hart, 2003). Στο επίπεδο αυτό, 

ιδιαίτερη μνεία χρήζει το φαινόμενο της διαφθοράς, το οποίο συνδέεται άρρηκτα με 

το αναποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και τα φαινόμενα της γραφειοκρατίας 

(Wedeman, 2002). Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι προτάσεις για την ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

 Αναθεώρηση του ισχύοντος φορολογικού πλαισίου, ιδιαίτερα σε επίπεδο 

νεανικής επιχειρηματικότητας και ειδικών μορφών επιχειρηματικότητας, όπως 

είναι η πράσινη και η καινοτόμος 
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 Άμεση απορρόφηση των πόρων των ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων, αποτελεσματικότερη λειτουργία του τραπεζικού τομέα και 

άμεση αποπληρωμή των χρεών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις, με σκοπό 

την ενίσχυση της ρευστότητας 

 Ενίσχυση του εξαγωγικού εμπορίου και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 

μέσω του προσανατολισμού της επιχειρηματικότητας σε προϊόντα και 

υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και σύγχρονης τεχνολογίας, καθώς και 

ενίσχυση των διεθνοποιημένων τομέων της ελληνικής οικονομίας, όπως ο 

τουρισμός 

 Ρύθμιση του ανταγωνιστικού πλαισίου μέσω ιδιωτικοποιήσεων, 

απελευθέρωσης των ανταγωνιστικών αγορών, ρυθμίσεων των μονοπωλιακών 

αγορών, ανοίγματος των κλειστών επαγγελμάτων, αναθεώρησης του τρόπου 

χορήγησης αδειών και κατάργησης περιορισμών στη λειτουργία του 

ανταγωνισμού, με σκοπό την ενίσχυση των επενδυτικών ροών 

 Ρύθμιση ενός αποτελεσματικού ρυθμιστικού πλαισίου για την αντιμετώπιση 

της γραφειοκρατίας και της διαφθοράς σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, μείωση 

του τεράστιου αριθμού των κανονιστικών ρυθμίσεων, ενίσχυση ψηφιακής 

τακτοποίησης των συναλλαγών των επιχειρήσεων με το κράτος μέσω 

πληροφοριακών συστημάτων 

 Ενίσχυση της επιχειρηματικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, μέσω της 

ίδρυσης Μονάδων Επιχειρηματικότητας και Μονάδων Καινοτομίας, ώστε η 

επόμενη γενιά επιχειρηματιών να είναι περισσότερο καταρτισμένη και 

ευέλικτη στο ταχέως εναλλασσόμενο εξωτερικό περιβάλλον 

 Συμμόρφωση με τις κοινοτικές οδηγίες περί ελεύθερου ανταγωνισμού, άρση 

των εμποδίων στις εμπορικές συναλλαγές, εστίαση στους μη δασμολογικούς 

φραγμούς του εμπορίου, ενίσχυση της συνεργασίας σε νέους τομείς 

ανάπτυξης, όπως είναι οι δημόσιες συμβάσεις, η προστασία των δικαιωμάτων 

ιδιοκτησίας και οι επενδύσεις.  

 Επίτευξη πολιτικής σταθερότητας, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των 

θεσμών και τη σταθεροποίηση των οργάνων που λαμβάνουν αποφάσεις 

σχετικά με την επιχειρηματικότητα 

Συμπερασματικά και δεδομένου ότι σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

ήταν η ανάδειξη του ρόλου των επιμελητηρίων στην ενίσχυση και προώθηση της 
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επιχειρηματικότητας, μπορεί να υποστηριχτεί πως τα επιμελητήρια στην Ελλάδα, 

δεδομένων και των υφιστάμενων οικονομικών δυσχερειών, λειτουργούν σε όφελος 

των επιχειρήσεων, όπως καταδεικνύεται και από τις απόψεις των προϊσταμένων τους. 

Για την αποτελεσματικότερη συμβολή τους στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

στο μέλλον, υπάρχει ανάγκη ανάληψης αποδοτικότερου ρόλου «μεσάζοντα» ανάμεσα 

στο κράτος και τις επιχειρήσεις, ανάπτυξης ενός συνολικού πλάνου για την 

επιχειρηματικότητα σε συνεργασία με τα επιμελητήρια, καθώς και ανάληψης 

συντονισμένων δράσεων από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τις ομάδες 

ενδιαφέροντος.  
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Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις «Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας» 

 

 

 

 

 

 

 Διπλωματική εργασία: 

«Εθνικά Επιμελητήρια – Ευρωεπιμελητήριο: η αποστολή τους και ο 

ρόλος τους στην επιχειρηματικότητα» 

 

 
 
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια: Τζουμπάρη Κατερίνα,  E-mail: 

ereuna.epimelitiria@gmail.com,  

fax: 2310.99 51 19, Τηλ. 6936/65.35.35 

Επιβλέπων Καθηγητής: Σκιαδάς Δημήτρης 

 
 
Αξιότιμε/η κύριε/α, 
 

Στο πλαίσιο εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας, με θέμα: «Εθνικά 

Επιμελητήρια – Ευρωεπιμελητήριο: η αποστολή τους και ο ρόλος τους στην 

επιχειρηματικότητα», έχει συνταχτεί το παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο 

απευθύνεται στους επικεφαλής των Επιμελητηρίων Ελλάδας. Στόχος της έρευνας 

είναι, η διερεύνηση του ρόλου των Εθνικών Επιμελητηρίων στην ενίσχυση της 

επιχειρηματικότητας. 

 Προς αυτή την κατεύθυνση, η δική σας συμβολή, μέσω της συμπλήρωσης 

αυτού του ερωτηματολογίου, είναι εξαιρετικά σημαντική. Παρακαλώ να απαντήσετε 

σε όλες τις ερωτήσεις που ακολουθούν, σημειώνοντας x ή ιεραρχώντας σε κλίμακα 

(1,2,3…), όπου σας ζητηθεί. Θεωρώ απαραίτητο να σας διαβεβαιώσω, ότι τα 

στοιχεία που θα δώσετε είναι άκρως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν 

αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς. 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

mailto:ereuna.epimelitiria@gmail.gr
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 Παρακαλώ να αποστείλετε το συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο, είτε στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση ereuna.epimelitiria@gmail.com , είτε μέσω fax στο 2310 99 

51 19. Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση σχετικά με την έρευνα. 

 Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για τη βοήθειά σας.  

 

Με τιμή 

Κατερίνα Τζουμπάρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ                          Α/Α: 00 

              

  1. Έτη λειτουργίας του επιμελητηρίου    
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  2. Αριθμός εγγεγραμμένων 
επιχειρήσεων στο επιμελητήριο 

    

        

         

              

  3. Αριθμός εργαζομένων στο 
επιμελητήριο 

    

          

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ 

  
       

  4. Ιεραρχήστε κατά προτεραιότητα το 
είδος των συμβουλών που παρέχει το 
επιμελητήριο στις επιχειρήσεις (από 1 
έως 6): 

   Νομικές συμβουλές 

       Φορολογικές συμβουλές 

       Χρηματοδοτικές συμβουλές 

       Εκπαιδευτικές συμβουλές 

      Ενημέρωση για κοινοτικά προγράμματα 

       Ενημέρωση για ηλεκτρονικό εμπόριο 

              

              

  5. Με ποιους τρόπους ενισχύει το 
επιμελητήριο τη διασυλλογική δράση;                                         
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Συμμετοχή σε συνέδρια-ημερίδες 

       Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 

       Συμμετοχή σε εμπορικές αποστολές 

       Συνεργασία με άλλα εθνικά επιμελητήρια 

       Συνεργασία με επιμελητήρια της αλλοδαπής 

       Συνεργασία με κλαδικές ενώσεις 

              

              

  6. Διαθέτει το επιμελητήριο τις παρακάτω 
υπηρεσίες ;                              
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Υπηρεσία Μιας Στάσης (ΥΜΣ) 

       e-επιμελητήριο 

       Υπηρεσίες επιμελητηριακής διαιτησίας 

       Υπηρεσίες πραγματογνωμοσύνης 

       Εκπόνηση κλαδικών μελετών 

       Γραφείο ενημέρωσης ανέργων 

              

              

       

  7. Διαθέτει το επιμελητήριο ειδική 
υπηρεσία ή εκπονεί ειδικά 
προγράμματα για:                             
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Πράσινη επιχειρηματικότητα 

       Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

      e-επιχειρείν 

       Νεανική επιχειρηματικότητα 

       Επιχειρηματικότητα καινοτομίας 
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  8. Εκπονεί το επιμελητήριο εκπαιδευτικά 
προγράμματα; 

    Ναι 

       Όχι 

              

              

  9. Αν ναι, την τελευταία 5ετία σε πόσα 
εκπαιδευτικά προγράμματα έχει 
συμμετάσχει; 

     

        

              

              

  10. Ποιες υποστηρικτικές δράσεις 
αναλαμβάνει το επιμελητήριο για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας;                         
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Παρακολούθηση ανταγωνιστικότητας 

       Διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων 
χρηματοδότησης        

       Εξατομικευμένη συμβουλευτική δράση 

       Διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρήσεων και επιχειρηματικών 
συμβούλων        

       Κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων δράσης 

       Δικτύωση για τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

       
Αποτύπωση/επεξεργασία ή παροχή στατιστικών στοιχείων 

      

       Δράσεις για την καταπολέμηση του παραεμπορίου 

       Διαμεσολάβηση με επιχειρήσεις του εξωτερικού 

              

              

  11. Διαθέτει το επιμελητήριο ειδική 
υπηρεσία για:                                                   
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Νέες επιχειρήσεις 

       Πρόσβαση σε χρηματοδότηση 

       Συμβουλευτική 

       Εκπαίδευση/κατάρτιση 

       Καινοτόμες πρωτοβουλίες 

       Προώθηση προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ 

              

              

  12. Ιεραρχήστε τα παρακάτω εργαλεία 
προσωπικής διεπαφής που 
χρησιμοποιεί το επιμελητήριο για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (από 
1 έως 4): 

    Προσωπικές συναντήσεις 

       Σεμινάρια 

       Συνέδρια 

       Τηλεφωνική επικοινωνία 

              

  13. Ποιά μέσα επικοινωνίας χρησιμοποιεί 
το επιμελητήριο;                                  
(μπορείτε να επιλέξετε περισσότερες 
από 1 απαντήσεις) 

    Ιστοσελίδα 

       e-mail 

       Εγκύκλιοι 

       Φυλλάδια 
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       Ενημερωτικά δελτία 

       Έκδοση περιοδικού 

              

              

  14. Ιεραρχήστε τα κυριότερα εμπόδια για 
τη δράση του επιμελητηρίου 
αναφορικά με την επιχειρηματικότητα 
(από 1 έως 5): 

    Θεσμικό/νομικό πλαίσιο 

       Έλλειμμα χρηματοδοτικών πόρων 

       Απροθυμία κρατικών φορέων για συνεργασία 

       Απροθυμία των εργαζομένων στο επιμελητήριο 

       Αδιαφορία επιχειρηματιών 

              

ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

              

  15. Ιεραρχήστε τα βασικότερα εμπόδια για 
τις σύγχρονες επιχειρήσεις (από 1 έως 
5): 

    Ανταγωνισμός 

       Γραφειοκρατία 

       Έλλειψη χρηματοδότησης 

       Μη εξειδικευμένο/καταρτισμένο προσωπικό 

       Προβλήματα βιωσιμότητας λόγω χρεών 

              

              

  16. Ιεραρχήστε τα βασικότερα 
πλεονεκτήματα των σύγχρονων 
επιχειρήσεων (από 1 έως 5): 

    Διαφοροποιημένο προϊόν 

       Εξειδικευμένο προσωπικό 

       Οργάνωση 

       Χρηματοοικονομική κατάσταση 

       Χαμηλές τιμές 

              

              

  17. Ποιος πιστεύετε ότι είναι ο μεγαλύτερος 
φόβος των επιχειρηματιών;                        
(Δίνετε μία απάντηση) 

    Ασταθές οικονομικό περιβάλλον 

       Έξοδος από το ευρώ 

       Υψηλή φορολογία 

       Έντονος ανταγωνισμός 

              

              

  18. Ιεραρχήστε τις κυριότερες ανεπάρκειες 
των επιχειρηματιών (από 1 έως 5): 

    Απουσία στρατηγικού πλάνου 

       Έλλειψη επιχειρησιακών γνώσεων 

       
Αδιαφορία για προγράμματα ενημέρωσης/κατάρτισης 

       

       Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

       Αδυναμίες στη χρήση νέων τεχνολογιών 
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  19. Ιεραρχήστε τους τρόπους με τους 
οποίους  θεωρείτε ότι οι σημερινές 
επιχειρήσεις μπορούν να καταστούν 
βιώσιμες (από 1 έως 7): 

    Χρήση νέων τεχνολογιών 

       Διαφοροποίηση προϊόντων/υπηρεσιών 

       Εξειδίκευση προσωπικού 

       Ανταγωνιστικές τιμές 

       Συνέργιες/συνεργασίες 

       Ανάπτυξη επιχειρηματικών πλάνων 

        Ενίσχυση εξαγωγικής δράσης 

              

              

  20. Ιεραρχήστε τους τρόπους με τους 
οποίους μπορεί να ενισχύσει την 
επιχειρηματικότητα το κράτος (από 1 
έως 6): 

    Μείωση φορολογίας 

       Χρηματοδότηση – Εγγυοδοσία  

       Αντιμετώπιση γραφειοκρατίας 

       Μείωση εργοδοτικών εισφορών 

       Ευελιξία στις πληρωμές και στη διαχείριση χρεών προς το 
Δημόσιο       

       Ενίσχυση θεσμικού πλαισίου ανταγωνισμού 

              

              

  21. Ιεραρχήστε τους τρόπους με τους 
οποίους  θεωρείτε πως μπορούν να 
συμβάλλουν αποτελεσματικότερα τα 
επιμελητήρια στην επιχειρηματικότητα 
στο μέλλον (από 1 έως 6): 

    Ανάληψη αποδοτικότερου ρόλου “μεσάζοντα” ανάμεσα στο 
κράτος και τις επιχειρήσεις       

       Συνεργασία με τον τραπεζικό κλάδο 

       Διευκόλυνση για τη διενέργεια γραφειοκρατικών 
διαδικασιών       

       Ανάπτυξη περισσότερων προγραμμάτων 
εκπαίδευσης/κατάρτισης       

       Ανάπτυξη ενός συνολικού πλάνου για την 
επιχειρηματικότητα       

       Παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης για εξαγορές, 
συγχωνεύσεις και πωλήσεις επιχειρήσεων       

              

              

  22. Πόσο θεωρείτε ότι συμβάλλουν 
αποτελεσματικά  τα επιμελητήρια στην 
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας;  

    Καθόλου 

       Λίγο 

       Αρκετά 

       Πολύ 

       Πάρα πολύ 

              

  23. Θεωρείτε πως η συμβολή αυτή 
επιδέχεται βελτίωσης στο μέλλον; 

    Καθόλου 

       Λίγο 

       Αρκετά 

       Πολύ 
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       Πάρα πολύ 

              

              

  24. Θεωρείτε πως τα επόμενα χρόνια θα 
υπάρξουν ευκαιρίες ανάπτυξης της 
επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα; 

    Καθόλου 

       Λίγο 

       Αρκετά 

       Πολύ 

       Πάρα πολύ 

              

 

 

 

 


