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Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια 
Βίου Μάθηση» και συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταµείο) και από Εθνικούς Πόρους  



Εισαγωγή στην Επιχειρηµατικότητα  

Συγγραφείς κεφαλαίου 

Γεώργιος Κορρές,  
Αν. Καθηγητής,  

Τµήµα Γεωγραφίας 

Παναγιώτα Μανώλη, 
Λέκτορας, 

Τµήµα Μεσογειακών Σπουδών  
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Περιεχόµενα 

•  Σκοπός 
•  Επιχειρηµατικότητα: Έννοια και χαρακτηριστικά 
•  Είδη και µορφές επιχειρηµατικότητας 
•  Παράγοντες που προσδιορίζουν την 
επιχειρηµατικότητα 

•  Επιχειρηµατικότητα και Επιχειρήσεις 
•  Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 
•  Σηµασία και Επιπτώσεις της 
Επιχειρηµατικότητας 

•  Σύνοψη 
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Σκοπός 

•  Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η 
εισαγωγή στα βασικά θέµατα που αφορούν την 
επιχειρηµατικότητα. Πιο συγκεκριµένα, στο 
κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να δώσουµε 
µια σύντοµη εικόνα για την έννοια, τα βασικά 
στοιχεία της επιχειρηµατικότητας και τις 
κυριότερες δραστηριότητες της επιχείρησης, 
καθώς επίσης να αναπτύξουµε τα διάφορα είδη-
µορφές της επιχείρησης. Περαιτέρω θα 
εξετάσουµε, τους βασικούς άξονες που 
διαµορφώνουν την πορεία και την ανάπτυξη της 
επιχείρησης, όπως τα αποτελέσµατα και τις 
κοινωνικό-οικονοµικές επιπτώσεις της 
επιχειρηµατικότητας και των επιχειρήσεων.  
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Επιχειρηµατικότητα 

•  Ο όρος  επιχειρηµατικότητα  προέρχεται από το 
«επιχειρώ», δηλαδή κάνω κάτι καινούριο, δηµιουργώ-
καινοτοµώ, όµως χωρίς βεβαιότητα για το τελικό 
αποτέλεσµα της προσπάθειας, που αποσκοπεί  
συνήθως στην δηµιουργία µε στόχο το κέρδος. Σύµφωνα 
µε την οικονοµική θεωρία, επιχείρηση (enterprise είτε 
f i rm) θεωρείται ένας ανεξάρτητος οικονοµ ικός 
οργανισµός που έχει στη διάθεση του κινητή και ακίνητη 
περιουσία µε αντικειµενικό σκοπό συνήθως, τη 
µεγιστοποίηση του κέρδους.  Εποµένως, επιχείρηση 
είναι µια αυτοτελής οικονοµική µονάδα η οποία 
συνδυάζει τους συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, 
κεφάλαιο) µε διαφορετικούς τρόπους, µε τελικό στόχο 
την παραγωγή και διάθεση αγαθών και υπηρεσιών στην 
εγχώρια και διεθνή αγορά, διατρέχοντας µικρό ή µεγάλο 
κίνδυνο κατά τη διεξαγωγή των εργασιών της για την 
επίτευξη του κέρδους  
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Επιχειρηµατίας: Έννοια και 
χαρακτηριστικά 

•  Ο επιχειρηµατίας (entrepreneur) είναι εκείνος που 
γνωρίζει και µπορεί να υλοποιεί µια συγκεκριµένη ιδέα. 
Συνήθως, οι καινούργιες ιδέες, όσον αφορά τις 
παραγωγ ι κ έ ς δ ι αδ ι κασ ί ε ς ή ν έα προ ϊ ό ν τα , 
ανακαλύπτονται από επιστήµο-νες, συνήθως µετά από 
µ ια επίµονη κα ι µακροχρόν ια διαδ ικασία . Ο 
επιχειρηµατίας, έχει όµως την ιδιαίτερη ικανότητα να 
χρησιµοποιήσει την ιδέα κατά τρόπο που να αποφέρει 
σηµαντικό οικονοµικό όφελος. Σύµφωνα µε  τον Joseph 
Schumpeter, επιχειρηµατίας εκείνος ο οποίος δηµιουργεί 
και «καινοτοµεί» ριζοσπαστικά. Η επιχειρηµατικότητα 
θεωρείται από τους βασικούς συντελεστές παραγωγής 
και ο επιχειρηµατίας αποτελεί µέρος των ανθρωπίνων 
πόρων που χρησιµοποιεί µια ιδιωτική επιχείρηση για την 
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών.  
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Επιχειρηµατικές δραστηριότητες  

•  Μεταξύ των βασικών επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων και αρµοδιοτήτων σε µια 
επιχείρηση είναι: 

•  (α) Να προβλέπει και να προγραµµατίζει 
(Planning) 

•  (β) Να οργανώνει (Organizing) 
•  (γ) Να επικοινωνεί, να δίνει εντολές και να 
συντονίζει τις δράσεις (Leading) 

•  (δ) Να ελέγχει και αξιολογεί (Controlling)  
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Μορφές και είδη Επιχειρηµατικών 
δραστηριοτήτων 
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Προσδιοριστικοί παράγοντες 
Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 

•  Ευνοϊκό θεσµικό πλαίσιο µε αναπτυξιακό χαρακτήρα 
•  Σταθερό φορολογικό σύστηµα  
•  Ύπαρξη βασικών υποδοµών, όπως για παράδειγµα, κατάλληλο 
τηλεπικοινωνιακό, τραπεζικό,  και οδικό δίκτυο 

•  Απλούστευση όλων των σχετικών γραφειοκρατικών διαδικασιών 
•  Υγιή κεφαλαιαγορά 
•  Εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό   
•  Ανάπτυξη συστήµατος κατάρτισης για την δια βίου εκπαίδευση και 

µετεκπαίδευση των εργαζοµένων 
•  Σταθερό πολιτικό κλίµα και οικονοµική σταθερότητα 
•  Αξιοποίηση φυσικού πλούτου σε συνδυασµό µε την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

•  Επαρκής πληροφόρηση, ενίσχυση και ενηµέρωση επιχειρηµατικών 
δυνατοτήτων 
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Στόχοι Επιχειρηµατικότητας  

•  η συνεχής και απρόσκοπτη λειτουργία της παραγωγικής 
διαδικασίας 

•  η έγκυρη εξόφληση ληξιπρόθεσµων και βραχυχρόνιων 
υποχρεώσεων 

•  η έγκυρη διάθεση των παραγόµενων προϊόντων και υπηρεσιών  
•  η κάλυψη εξόδων παραγωγής και γενικών εξόδων 
•  η ορθολογική οργάνωση της εργασίας και του εξοπλισµού 
  
Οι βασικότεροι µακροχρόνιοι στόχοι των επιχειρήσεων είναι: 
•  µεγιστοποίηση των αναµενόµενων κερδών 
•  µεγιστοποίηση των πωλήσεων και επέκταση σε νέες αγορές 
•  ελαχιστοποίηση του κόστους 
•  ελαχιστοποίηση γενικών και ειδικών εξόδων 
•  µεγιστοποίηση επενδύσεων και περιουσιακών στοιχείων (επέκταση 
των εγκαταστάσεων και µηχανολογικού εξοπλισµού 

•  µεγιστοποίηση του µεριδίου της αγοράς 
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Επιχειρηµατικότητα 
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Πως δηµιουργείται µια επιχείρηση 
(Katz και Gartner 1988) 
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•  Πρόθεση	  
•  Πόροι	  
•  Δεσμεύσεις	  
•  Συναλλαγές	  



Πως τα άτοµα αξιολογούν τις 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες 
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Οικονοµικές προσεγγίσεις 
•  Οι επιχειρηµατίες έχουν πιο επισφαλές εισόδηµα (αβεβαιότητα) από τους 

µισθωτούς υπαλλήλους 
•  Η ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης είναι θέµα ορθολογικής επιλογής µε 
βάση την επεξεργασία πληροφοριών. Η διαφορετική στάση του ατόµου 
απέναντι στο ρίσκο επηρεάζει την επιλογή. 

•  Υπολογισµοί περί χρησιµότητας καθορίζουν τη µεταπήδηση σε άλλη επιλογή 

Οργανωσιακές προσεγγίσεις 
•  Οι επιχειρηµατίες αναδεικνύονται σε περιβάλλον αβεβαιότητας 
•  Γνωστικοί παράγοντες επηρεάζουν τον τρόπο επεξεργασίας πληροφοριών 
και λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων 

•  Ο επιχειρηµατίας έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα που 
λειτουργούν µόνα τους ή σε συνδυασµό (π.χ. επιθυµία αυτονοµίας, 
ελέγχου) 



Καινοτοµία και Επιχειρηµατικότητα 
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 Καινοτοµία σηµαίνει την εισαγωγή κάτι 
καινούργιου στον υπαρκτό κόσµο και στη 
σειρά των πραγµάτων ή τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας των πόρων (J. B. Say) 



Το υπόδειγµα της «ζεύξης» 
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Η Σηµασία της Επιχειρηµατικότητας 
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•  Συμβάλλει	  στη	  δημιουργία	  θέσεων	  εργασίας.	  Η	  αύξηση	  στα	  ποσοστά	  επιχειρηματικότητας	  

τείνει	  να	  συνοδεύεται	  και	  με	  μείωση	  των	  ποσοστών	  ανεργίας.	  	  
•  Συμβάλλει	  στην	  ανάπτυξη.	  Η	  επιχειρηματικότητα	  αποτελεί	  έναν	  ενδογενή	  παράγοντα	  της	  

ανάπτυξης	  συμβάλλοντας	  στην	  αύξηση	  του	  Ακαθάριστου	  Εγχώριου	  Προϊόντος.	  	  

•  Αποτελεί	  βασικό	  παράγοντα	  ανταγωνιστικότητας.	  Η	  επιχειρηματικότητα	  είτε	  με	  τη	  μορφή	  
νέων	  δράσεων	  είτε	  με	  την	  αναδιάρθρωση	  μιας	  υπάρχουσας	  επιχείρησης	  συμβάλλει	  σε	  
υψηλότερες	  αποδόσεις,	  αύξηση	  της	  παραγωγικότητας	  και	  συνεπώς	  αυξάνει	  την	  
ανταγωνιστική	  πίεση.	  	  

•  Απελευθερώνει	  το	  δυναμικό	  του	  ατόμου.	  Ενα	  από	  τα	  κίνητρα	  της	  επιχειρηματικότητας	  είναι	  
η	  αυτοπραγμάτωση	  και	  η	  ανεξαρτησία	  μέσω	  του	  ελεύθερου	  επαγγέλματος.	  	  

•  Επιχειρηματικότητα	  και	  κοινωνικές	  επιταγές.	  Καθώς	  η	  επιχειρηματικότητα	  έχει	  αντίκτυπο	  
στον	  κοινωνικό	  χώρο	  αλλά	  και	  στο	  περιβάλλον,	  ολοένα	  και	  περισσότερο	  αναγνωρίζεται	  η	  
ανάγκη	  υιοθέτησης	  στρατηγικών	  εταιρικής	  κοινωνικής	  ευθύνης	  από	  τις	  επιχειρήσεις.	  



Επιπτώσεις της 
Επιχειρηµατικότητας 
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Επιχειρηµατική Δραστηριότητα και 
Κύκλος Ανάπτυξης 
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Βασικές διακρίσεις των 
επιχειρήσεων 
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Ταξινόµηση και κριτήρια 
επιχειρήσεων 
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Σύνοψη 

•  Η επιχειρηµατικότητα είναι µια δραστηριότητα που αναγνωρίσθηκε, 
επισηµάνθηκε και αναλύθηκε από την εποχή των αρχαίων Ελλήνων µέχρι 
σήµερα. Κατά την πορεία της οικονοµικής ανάπτυξης (ειδικότερα της 
σύγχρονης Δύσης) εµφανίσθηκαν διάφορες θεωρίες που ερµήνευαν την 
οικονοµική συµβολή από τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Η 
επιχειρηµατικότητα συνδέεται άµεσα µε το κέρδος, την αβεβαιότητα, τον 
κίνδυνο και φυσικά την δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. 

•  Η επιχειρηµατικότητα µπορεί θεωρητικά, ή ακόµη και σε ορισµένες 
περιπτώσεις εµπειρικά, να εµφανίζεται µε διάφορους τρόπους και να 
λαµβάνει διάφορες «εναλλακτικές» µορφές. Μολονότι η πλέον αποδοτική 
µορφή επιχειρηµατικότητας είναι αυτή πού αναπτύσσεται στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, η δραστηριότητα αυτή µπορεί να λάβει χώρα περαιτέρω σε 
δηµόσιες επιχειρήσεις, σε συνεργασίες επιχειρήσεων αλλά και σε 
συνεταιριστικές ενώσεις, σε µη-κερδοσκοπικούς οργανισµούς, κ.λπ. Η 
επιχειρηµατικότητα συµβάλει σηµαντικά στην ανάπτυξη των παραγωγικών 
δυνατοτήτων και στην οικονοµική ανάπτυξη. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται µε 
διάφορα κριτήρια, όπως για παράδειγµα ο σκοπός, φορέας, νοµική µορφή, 
µέγεθος, παραγωγική δραστηριότητα και αντικείµενο, γεωγραφική 
διάρθρωση, περιουσιακή διάρθρωση, σύνθεση κόστους και σύνθεση 
εσόδων και κερδών.  

21 


