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● Σκοπός του κεφαλαίου 

 
Βασικός στόχος του κεφαλαίου αυτού είναι η εισαγωγή στα βασικά θέµατα 
που αφορούν τη πορεία και εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 
Πιο συγκεκριµένα, στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µια 
σύντοµη εικόνα για την έννοια, τα βασικά στοιχεία, την διαχρονική ανάλυση 
και τις κυριότερες δραστηριότητες της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 
Περαιτέρω θα εξετάσουµε, τους βασικούς άξονες, τα κοινωνικό-οικονοµικά 
αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη της 
επιχειρηµατικότητας, όπως στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγική 
διαδικασία, και στην αποτελεσµατικότητα. 
 

● Προσδοκώµενα αποτελέσµατα 

Μετά το τέλος του κεφαλαίου αυτού θα έχετε τη δυνατότητα να: 
 
•      Κατανοήσετε τα βασικά σηµεία, χαρακτηριστικά και τα 
αποτελέσµατα για την ανάπτυξη και εξέλιξη της Ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας 
•      Γνωρίσετε το πλαίσιο δράσης της Ελληνικής επιχειρηµατικότητας 
διαχρονικά και διασυγκριτικά 
•      Γνωρίσετε το βασικό πλαίσιο και τις κοινωνικό-οικονοµικές 
επιπτώσεις από την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 
•      Κατανοήσετε την σηµασία και τις επιπτώσεις της 
επιχειρηµατικότητας στην παραγωγική διαδικασία και στις µορφές των 
επιχειρήσεων 
•      Κατανοήσετε τις δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης της 
Ελληνικής επιχειρηµατικότητας 
 

 

● Έννοιες-κλειδιά 

 

• Ανταγωνιστικότητα 
• Κοινωνικές επιπτώσεις επιχειρηµατικότητας 

• Αποτελεσµατικότητα 
• Οικονοµικές επιπτώσεις επιχειρηµατικότητας 

• ∆ια-χρονική ανάλυση επιχειρηµατικότητας 

• ∆ια-συγκριτική ανάλυση επιχειρηµατικότητας 
• Ανάπτυξη 
 

 



 

 ● Εισαγωγή  

 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές αλλαγές στις 
περιφερειακές αναπτυξιακές πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Αυτές οι αλλαγές αφορούν κυρίως στις διάφορες αναθεωρήσεις 
της περιφερειακής πολιτικής, στην αναθεώρηση των ∆ιαρθρωτικών 
Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), στην ενδυνάµωση των 
περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών, στην στρατηγική για την 
απασχόληση, και στις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης και τεχνολογικών 
αλλαγών. Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, η Ε.Ε. προσπαθεί να 
διασφαλίσει µια οικονοµικά αποδοτική και περιβαλλοντολογικά βιώσιµη 
περιφέρεια και να δώσει το έναυσµα για µια οικονοµική διαφοροποίηση 
καθώς και για µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη. Οι πρόσφατες και οι 
µελλοντικές εξελίξεις στην περιφερειακή πολιτική και συγκεκριµένα η 
µείωση στα µέτρα στήριξης της αγοράς δεν αναµένονται να επηρεάσουν 
εξίσου όλες τις Ευρωπαϊκές περιοχές. Οι πιο κεντρικές περιφέρειες και οι 
περισσότερο ανεπτυγµένες περιοχές οι οποίες χαρακτηρίζονται από µία 
σχετική γειτνίαση µε τις αγορές προϊόντων και εισροών και από µια 
διαφοροποιηµένη οικονοµική βάση, δεν µπορούν πράγµατι να συνδεθούν 
µε µία ενδεχόµενη σηµαντική αναπτυξιακή πτώση ή υποβάθµιση. 
Αντιθέτως, οι πιο αποµακρυσµένες περιφέρειες που χαρακτηρίζονται από 
πληθυσµιακή εγκατάλειψη, ανεπαρκείς υποδοµές και υψηλού βαθµού 
εξάρτηση από την γεωργία έχουν την τάση να εκδηλώνουν σηµαντικές 
µεταρρυθµίσεις (Tsobanoglou στο Tsobanoglou, 2010). Η υπανάπτυξη των 
µειονεκτικών περιοχών προσδιορίζεται από διάφορες ενδείξεις ενώ 
προκαλεί µία σειρά σοβαρών προβληµάτων. Στις συγκεκριµένες περιοχές, 
η ανάγκη για οικονοµική διαφοροποίηση και ολοκληρωµένη ανάπτυξη είναι 
ακόµη πιο έντονη αφού η αγροτική µεταρρύθµιση αναµένεται να 
διαφοροποιήσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στην περιφέρεια και τον 
γεωργικό τοµέα. Αφετέρου, νέες ευκαιρίες παρουσιάζονται 
συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης ζήτησης για ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες και για ποιοτικά προϊόντα του κλάδου µεταποίησης 
τροφίµων (Barbosa et al, στο Τσοµπάνογλου, 2008).  

 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των 
µειονεκτικών Ευρωπαϊκών περιοχών της υπαίθρου έχουν επικεντρωθεί 
στην έρευνα/ανάλυση των βασικών περιβαλλοντολογικών και οικονοµικών 
αδυναµιών ή περιορισµών. Αυτό επιτεύχθηκε µε την ανακάλυψη εκείνων 
των παραγόντων που οδηγούν στην αποµόνωση και ταυτόχρονα παρέχουν 
τα συµβατικά εργαλεία ανάπτυξης (Τσοµπάνογλου, 2007: Τsobanoglou, 
2010). Η δηµιουργία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, ιδιαίτερα στον 
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δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα αποτελεί τεκµηριωµένη λύση στα 
προκαλούµενα από την αναµενόµενη αγροτική µεταρρύθµιση προβλήµατα 
οργάνωσης. Η κινητοποίηση των τοπικών πόρων έτσι ώστε να ενισχυθεί το 
συγκριτικό πλεονέκτηµα, η τοπική επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία 
αποτελούν αναπτυξιακές στρατηγικές οι οποίες απαιτούν λεπτοµερή 
εξέταση (Llambi, στο Τσοµπάνογλου, 2007: Τsobanoglou, 2010). Τα 
τελευταία χρόνια, οι παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν την 
επιχειρηµατικότητα στην περιφέρεια έχουν αναλυθεί πολύ προσεκτικά 
µεταξύ άλλων (Llambi, στο Τσοµπάνογλου, 2007: Jack & Anderson, 2002). 
Η επιστηµονική έρευνα για την επιχειρηµατικότητα στην ελληνική 
περιφέρεια θεωρείται σχετικά ελλιπής, συνεπώς µία βαθύτερη γνώση των 
διαδικασιών που την προάγουν ή την παρεµποδίζουν µπορεί να βοηθήσει.  

 

 
 ● Περιφερειακή καινοτόµος επιχειρηµατικότητα για το περιβάλλον  

 

Η περιφέρεια µπορεί να προσφέρει ένα καινοτόµο επιχειρηµατικό 
περιβάλλον µέσα στο οποίο οι επιχειρηµατίες µπορούν να αναπτυχθούν 
αλλά και να έρθουν αντιµέτωποι µε πολύ σοβαρές δυσκολίες. Ο Camagni 
(1991 : 1995) χρησιµοποίησε τον όρο καινοτόµο περιβάλλον για να 
περιγράψει τις περιοχές που διαθέτουν ένα περιβάλλον το οποίο συµβάλλει 
στην καινοτοµία και χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της τοπικής 
επιχειρηµατικότητας. Όταν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας είναι υψηλό τότε δίνεται σηµαντική ώθηση στην τοπική 
ανάπτυξη. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του φυσικού, κοινωνικού και 
οικονοµικού περιβάλλοντος της περιφέρειας θεωρούνται κυρίαρχοι 
παράγοντες δηµιουργίας ευκαιριών για τοπική επιχειρηµατικότητα και την 
καινοτοµία αλλά και  εµποδίων και αδυναµιών για την ανάπτυξη της 
τοπικής επιχειρηµατικότητας. Η περιφέρεια και η επιχειρηµατική διαδικασία 
διαµορφώνουν ένα πυκνό, πολύπλοκο και δυναµικό δίκτυο αµοιβαίων 
επιρροών. Θα εστιάσουµε στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της περιφέρειας 
που επιδρούν στην επιχειρηµατική διαδικασία σε τρεις οµάδες: τους 
παράγοντες που διαµορφώνονται από το φυσικό περιβάλλον, τις 
κοινωνικές και τις οικονοµικές δοµές.  

 

● Το φυσικό περιβάλλον  

 

Τρία βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζουν σε 
µεγάλο βαθµό την επιχειρηµατικότητα: α) η χωροταξία β) οι φυσικοί πόροι 
και γ) το τοπίο. Η χωροταξία αναφέρεται στην απόσταση από τις αγορές και 
στην πρόσβαση στους καταναλωτές, στους προµηθευτές, στις πηγές 
πληροφόρησης και στους οργανισµούς και θεσµούς (Tsobanoglou στο 
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Tsobanoglou, 2010). Η απόσταση και η γειτνίαση µε µεγάλα αστικά κέντρα 
επηρεάζει το κόστος µεταφοράς των εισροών/ εκροών και ταυτόχρονα έχει 
επιπτώσεις στην διάδοση των πληροφοριών και στην διάχυση των 
εργαλείων πολιτικής. Αυτό αποτελεί βασικό µειονέκτηµα αφού 
παρεµποδίζει την λειτουργία των οικονοµιών κλίµακας και την διάχυση 
νέων µορφών τεχνολογίας, συντελεί σε µη ανταγωνιστικό κόστος 
µεταβίβασης, και τέλος περιορίζει τις µετακινήσεις του εργατικού δυναµικού. 
Όλα τα ανωτέρω πλήττουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ µειονεκτικών 
περιοχών της υπαίθρου και των αστικών περιοχών καθώς και την 
ισορροπία µεταξύ παράδοσης, εκσυγχρονισµού και µετανάστευσης (Ruoss 
and Thompson,1999). Η αποµόνωση µίας περιοχής επιδρά όχι µόνο σε 
διαφορετικές πλευρές της καινοτοµίας αλλά και στην ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων καθώς και στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ο 
Tsobanoglou στο Τsobanoglou, 2010, υποστηρίζει ότι οι πιο προσιτές 
περιοχές διαθέτουν οικονοµικά, φυσικά και θεσµικά χαρακτηριστικά τα 
οποία διευκολύνουν την επιχειρηµατική συµπεριφορά. Η ύπαρξη 
σηµαντικών φυσικών πόρων, το κλίµα και το έδαφος  σε συνδυασµό µε το 
γενικότερο τοπίο της περιοχής επηρεάζουν την επιχειρηµατική 
δραστηριότητα προσφέροντας ευκαιρίες για την περιβαλλοντολογικά ορθή 
χρήση αυτών των πόρων. Η απόσταση και η αποµόνωση µπορεί να έχουν 
ευνοήσει την διατήρηση του περιβάλλοντος, µοναδικών τοπίων και 
βασικών παραδοσιακών µεθόδων παραγωγής αλλά όµως και την 
εγκατάλειψη. 

 

● Το κοινωνικό περιβάλλον  

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο, οι δοµές διοίκησης καθώς και η πολιτιστική 
κληρονοµιά θεωρούνται σηµαντικοί κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι 
ασκούν αλλεπάλληλες επιρροές στην επιχειρηµατικότητα. Η σύγχρονη 
εκδοχή του κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της τοπικής κοινωνίας και επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές 
αξίες και κανόνες που ενισχύουν την συναδελφική συµπεριφορά, τα δίκτυα 
συνεργασίας και την πολιτική δραστηριότητα (Commins και Meredith, 2002: 
Coleman, 1988: Noya και Clarence, 2007: OECD, 1999: Fukuyama, 1995). 
Το κοινωνικό κεφάλαιο παρέχει επίσης έναν αρκετά χρήσιµο όρο για 
εκείνες τις πτυχές της κοινωνίας οι οποίες ενώ είναι δύσκολο να µετρηθούν, 
θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες της µακροχρόνιας οικονοµικής 
επιτυχίας (Temple, 2001, Tsobanoglou  στο Tsobanoglou  2010). Επίσης, 
οι Knack και Keefer (1997) χρησιµοποίησαν δείκτες εµπιστοσύνης και 
κανόνων πολιτικής αγωγής προκειµένου να απεικονίσουν δείκτες 
κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα δείγµα είκοσι εννέα οικονοµιών. Τα 
αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι αυτές οι διαστάσεις κοινωνικού κεφαλαίου 
είναι πιο ισχυρές σε χώρες µε υψηλότερα και ισοκατανεµηµένα εισοδήµατα 
και µε επίσηµους θεσµούς που προστατεύουν την περιουσία και τα 
ιδοκτησιακά δικαιώµατα. Οι Cooke και Wills (1999) υποστηρίζουν ότι για 



ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό επιχορηγούµενων επιχειρήσεων στην ∆ανία, 
την Ιρλανδία και την Ουαλία η συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου 
συνδεότανε µε αυξηµένη γνώση, καινοτοµία και αποδοτικότητα της 
επιχείρησης. 

 

Το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται άµεσα τόσο µε την λειτουργία της 
επιχείρησης όσο και µε την ποιότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Η 
συγκέντρωση βιοµηχανικών κλάδων, η δικτύωση και η επικοινωνία δια 
µέσου άτυπων καναλιών καθώς και οι διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων 
και θεσµών συµβάλλουν σε εµπιστοσύνη στην ανταλλαγή πληροφοριών και 
στην δόµηση του κοινωνικού κεφαλαίου (OECD, 2001: Τσοµπάνογλου, στο 
Τσοµπάνογλου, 2007). Ο Putnam (1993) ανέφερε ότι το κοινωνικό 
κεφάλαιο είναι µία αναγκαία προϋπόθεση όταν ερευνώνται οι συνθήκες για 
την εγκατάσταση αποδοτικών και αντιπροσωπευτικών κρατικών θεσµών. 
Πολύ συχνά, οι λιγότερο ανεπτυγµένες περιοχές της περιφέρειας είναι 
διαποτισµένες από τις πολιτιστικές παραδόσεις στις οποίες η κοινωνική 
εµπιστοσύνη, οι κανόνες αλληλεγγύης (δηλαδή η προθυµία των ανθρώπων 
να εργασθούν προς όφελος των άλλων ), τα δίκτυα συνεργασίας και η 
εµπλοκή στην αυτοδιοίκηση, µπορεί να βρίσκονται στην σκιά λόγω 
αδυναµίας συγκρότησης τους.  Μπορεί να έχουν µετατοπισθεί σε άλλους 
τόπους εθνικούς η διεθνείς. Ολόκληρες περιοχές της χώρας µας έχουν 
τέτοιες διασπορικές κοινότητες στην πρωτεύουσα η την συµπρωτεύουσα. 
Επίσης υπάρχουν υπερπόντιες κοινότητες σε όλο τον κόσµο όπως στη 
Γερµανία, Σουηδία, Κύπρο, Αγγλία, Αυστραλία, Καναδά, Νότια Αφρική και 
ΗΠΑ.  Αυτές οι κοινότητες µπορούν να αναγνωσθούν ως µέλη των 
εγχωρίων κοινοτήτων και να αναγνωρισθεί η οικονοµική τους σπουδαιότητα 
στην επιχειρηµατική δράση στις κοινότητες αυτές. ∆ηλαδή εδώ έχουµε µια 
ανταλλαγή σχέσεων που πέρα από τα εµβάσµατα, που είναι σηµαντικά, 
έχει και σηµαντική επίπτωση στον σχηµατισµό τοπικού φυσικού κεφαλαίου 
µε τη µορφή ξενοδοχείων, κατοικιών, εµβασµάτων, χορηγιών και δωρεών.   
Γενικά το κοινωνικό κεφάλαιο µε τις σύνθετες µορφές του ως πολιτιστικού, 
εκπαιδευτικού, έχει και την φυσική του διάσταση ως  φυσικό κεφάλαιο.   Οι 
διασπορικές κοινότητες διαδραµατίζουν ρόλο ενισχύοντας το σχηµατισµό 
του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου µε άδηλο τρόπο τις περισσότερες 
φορές. Η διερεύνηση αυτών των δικτύων µπορεί να αποδώσει τα µέγιστα 
σε πολιτικές που στοχεύουν στην βιώσιµη και ενδογενή επιχειρηµατικότητα.  
Σε µια τέτοια σχέση δεν θα ήταν σωστό να µην αναφερθεί και το ανθρώπινο 
κεφάλαιο που επιστρέφει στον τόπο προέλευσης και που πολλές φορές 
έρχεται σε σύγκρουση µε κυρίαρχες τοπικές δυνάµεις.  Εδώ πρέπει να 
επισηµανθεί ο ρόλος των υπερ-τοπικών διοικήσεων (ΟΤΑ, δήµοι, 
περιφέρειες, εκπαιδευτικά ιδρύµατα )  στην ρύθµιση αυτών των σχέσεων.  
Αυτή η περιοχή δεν έχει γίνει αντιληπτή από τις αναπτυξιακές διοικήσεις της 
χώρας οι οποίες  δεν έχουν αναπτύξει ικανότητες πρόβλεψης δράσης (pro-
active policy).    

 



Σύµφωνα µε τον Goodwin (1998) η τοπική διοίκηση στις περιοχές της 
περιφέρειας µπορεί να περιγραφεί ως ένα πολύπλοκο σύνολο θεσµών και 
πρωταγωνιστών που συγκεντρώνονται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις 
κυβερνητικές αρχές και φορείς και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς ως 
εξής: α) ένα πλέγµα ορίων και ευθυνών για την αποτελεσµατική 
αντιµετώπιση κοινωνικών και οικονοµικών ζητηµάτων, β) τις σχέσεις 
δύναµης-εξουσίας µεταξύ θεσµών που εµπλέκονται σε συλλογική δράση γ) 
τις αυτόνοµες πτυχές δικτύων µεταξύ κλάδων και γ) την υλοποίηση στόχων 
που έχουν ήδη τεθεί χωρίς την παρέµβαση από άµεση µορφή εξουσίας.      

 

Η έννοια της διακυβέρνησης υπερβαίνει τις αρµοδιότητες των οργανισµών 
(ΟΤΑ) µίας περιοχής, διευθετώντας θέµατα που σχετίζονται µε την 
ικανότητά της να αντιπροσωπεύει περιοχές και οργανισµούς εκτός των 
ορίων της συγκεκριµένης περιοχής. Επίσης, αναπτύσσει συνδυαστικές 
στρατηγικές µεταξύ τοπικών εταίρων,  οργανώνει συλλογικές δράσεις και 
θεµελιώνει συνασπισµούς και συνεταιρισµούς µε συγκεκριµένους στόχους. 
Η υπερ-τοπική διακυβέρνηση, έχοντας την ικανότητα γενικού σχεδιασµού 
και κατανοώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα των εκάστοτε περιοχών 
θέτει τις βάσεις για τον εθνικό καταµερισµό εργασίας και την σχέση του µε 
τον Ευρωπαϊκό και αυτόν της ευρύτερης περιοχής της ΝΑ Ευρώπης, των 
Βαλκανίων, της Μαύρης Θάλασσας, Μεσογείου κτλ, κτλ. Η θέση αυτή (στον 
καταµερισµό εργασίας ) βοηθά στην ανταγωνιστικότητα και την βιώσιµη 
επιχειρηµατικότητα. Στηρίζει φυσικά και εκπαιδευτικές πολιτικές για την 
ανάδειξη τοπικών αναγκών σε ανταγωνιστικότητα. Εάν δεν υπάρξει υπερ-
τοπικός µηχανισµός διεύθυνσης (steering) είναι πολύ δύσκολο οι διάφορες 
περιοχές να καταφέρουν από µόνες τους να συνεργασθούν και να γίνουν 
ανταγωνιστικές.  

Οι κυρίαρχες γενικές προτάσεις για ανάγκη προώθησης της 
«εξωστρέφειας» και γενικά των εξαγωγών στην χώρα µας στηρίζεται 
µεταξύ άλλων και στην εκτίµηση ότι η εσωτερική αγορά στην Ελλάδα είναι 
µικρή, παραβλέποντας οργανωτικές διαστάσεις που ενισχύουν την τοπική 
επιχειρηµατικότητα όπως είναι οι τοπικές δικτυώσεις (clusters) (Rοsenfeld, 
2002).  Παραβλέπουν επίσης το γεγονός ότι η Ελληνική αγορά πρέπει να 
αναγνωρίσει ότι το µέγεθος της, σηµαντικό για οικονοµίες κλίµακας,  
εµπεριέχει, α) τον σηµαντικό αριθµό επισκεπτών της χώρας, β) την 
διεύρυνση της εσωτερικής αγοράς µε την ανάπτυξη πολιτικής 
υποκατάστασης εισαγωγών  και γ) την ανάπτυξη των πολιτιστικών και 
οικονοµικών σχέσεων µε τις ελληνικές διασπορικές κοινότητες, στην 
Ευρώπη (Γερµανία και Αγγλία), Αµερική και Αυστραλία για εξαγωγές 
τροφίµων και άλλων ‘πολιτιστικών προϊόντων’.  Οι τοπικές δικτυώσεις 
επιφέρουν µια σηµαντική µείωση του κόστους της επιχειρησιακής 
επιµόρφωσης των επιχειρήσεων όπου ασύµµετρες σχέσεις επηρεάζουν 
δραµατικά τις λειτουργίες της αγοράς.  Μηχανισµοί συνεργασίας βοηθούν 
στην συσσώρευση κοινωνικών συνδέσµων µε κοινούς πολιτιστικούς 
κώδικες 



Οι τοπικές αρχές, αντιπροσωπεύοντας την έννοια των νέων 
συσσωρευµένων δυνάµεων σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν ένα από τα 
βασικά στοιχεία αυτού που µέχρι πρότινος έχει αναλυθεί ως «θεσµική 
ικανότητα» (Healy, 1997), «θεσµική πυκνότητα» (Amin, 1999), ή «µη 
εµπορεύσιµη αλληλεξάρτηση» (Storper, 1997). Ο τελευταίος όρος 
υποδηλώνει την αντίληψη ότι οι δραστηριότητες µίας επιχείρησης δεν 
αναλαµβάνονται ατοµικά αλλά στοχεύουν στην δηµιουργία άτυπων και 
επίσηµων δικτύων πληροφόρησης, στην διαµόρφωση σχέσεων δια µέσου 
τοπικών αγορών εργασίας και στην διατύπωση κοινών κανόνων και 
συµπεριφορών για την ανάπτυξη υποδοµών και την κατανόηση των 
διαδικασιών συσσώρευσης γνώσης και των clusters  (Keeble et al, 1999 : 
Rosenfeld, 2002). Η έννοια της θεσµικής ικανότητας εκφράζεται µε την 
οργάνωση σε τοπικό επίπεδο εταιρικών συµπράξεων (local partnerships) 
όπως έχει προωθήσει το πρόγραµµα Τοπική Ανάπτυξη της Απασχόλησης 
του ΟΟΣΑ (Local Economic Employment Development (LEED), (OECD, 
1996) το οποίο και αναπτύχθηκε δυναµικά στην Ευρωπαϊκή ‘Ένωση. Αυτού 
του είδους οι τοπικές δυνάµεις δίνουν  ώθηση στην επιχειρηµατικότητα 
δηµιουργώντας ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο ευνοεί την 
καινοτοµία και αµβλύνει τα εµπόδια τα οποία είναι και διοικητικής φύσεως. 
Κατ’ αρχήν µειώνει το κόστος των συναλλαγών µε την οµογενοποίηση και 
κοινωνικοποίηση του χώρου.  

Τοπικοί επιχειρηµατίες αλλά και επενδυτές πρέπει να λειτουργούν σε ένα 
περιβάλλον µε ρυθµίσεις που εφαρµόζονται και δίκτυα που επιτρέπουν την 
σύνδεση µε τις εσωτερικές αλλά και εξωτερικές αγορές.  Αντιθέτως, η 
απουσία τέτοιων ρυθµίσεων µπορεί να καταστρέψει την επιχειρηµατικότητα 
και τις επενδύσεις.  Όπου ένα ισχυρό πλαίσιο κανονισµών υφίσταται, και 
λειτουργεί σε όλα τα επίπεδα οι διοικητικοί φορείς προωθούν την εθνική 
αναπτυξιακή διαδικασία. Υπό το πρίσµα της περιφερειακής ανάπτυξης των 
επιχειρήσεων, οι θεσµικοί συντελεστές µπορούν µε οργανωµένες 
διοικήσεις, οι οποίες εάν έχουν δυνατή σύνδεση µε εσωτερικές οργανωτικές 
δυναµικές (τοπικά επιχειρηµατικά δίκτυα) µπορεί να αναδείξουν τους 
µοναδικούς περιφερειακούς παράγοντες που θεµελιώνουν τις 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες (niche περιοχές) (Τσοµπάνογλου στο 
Τσοµπάνογλου, 2007).  Η οργανωτική βάση αυτής της πολιτιστικής 
«κεφαλαιοποίησης» σε περιφέρειες, όπου οι περιοχές είναι εµβληµατικές 
πολιτιστικά, σε περιφερειακό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο, όπως στις 
περιπτώσεις της Ρόδου, Κερκύρας, Ολυµπίας, ∆ελφών, Μετεώρων, 
Επιδαύρου, Αθήνας, Μυστρά, Αγίου Όρους, οδήγησε στην τεκµηρίωση και 
αναγνώρισή τους ως Μνηµείων της Παγκόσµιας Κληρονοµιάς.  Η τοπική 
ηγεσία στο µέτρο που έχει εταιρικό χαρακτήρα (partnership based) σε µια 
περιφέρεια έχει την δυνατότητα να προωθήσει και συγκροτήσει συνθήκες 
για ενδογενή ανάπτυξη και επιχειρηµατικότητα όπως στην η περίπτωση της 
Ιρλανδίας (OECD, 2006). 

 

Η διαδικασία αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων έχει περιορισθεί στην 
χρήση τοπικής προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιώντας τοπικές ποικιλίες, 
τοπικές πρώτες ύλες, ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες ή ακόµη και 



εισροές ανθρώπινου δυναµικού και γνώσης. Ο τοπικός πολιτισµός αποτελεί 
µια κατ’ εξοχή  δυναµική περιοχή που µε την οργάνωση του εθελοντισµού 
και την ενεργοποίηση της νεολαίας µέσω του αθλητισµού µπορεί να 
επιφέρει τοπική ανάπτυξη καινοτοµίας και  επιχειρηµατικότητας. Η 
κοινωνικοποίηση που επιφέρει ο αθλητισµός κινητοποιεί την κοινότητα και 
µπορεί να αποτελέσει ένα σηµαντικό πόλο τοπικής ανάπτυξης, όπως 
µπορεί ένα εµβληµατικό µουσείο, η ανάδειξη της τοπικής κουζίνας, της 
τοπικής ιστορίας, τα µνηµεία της φύσης και του ανθρώπινου πολιτισµού.  
Έχει  υπογραµµισθεί ότι µία πιθανή  αναπτυξιακή στρατηγική για 
αποµακρυσµένες περιοχές βρίσκεται στην προαγωγή της τοπικής κουζίνας 
αλλά και την φυσική τους τεκµηρίωση (αρχεία, µουσεία, βιβλιοθήκες), σε 
υποδοµές εκπαίδευσης πολιτισµού σε συνδυασµό µε την οργάνωση και 
προώθηση πολιτιστικών δρώµενων όπως τα Φεστιβάλ κτλ. Το πολιτιστικό 
κεφάλαιο χρειάζεται να γίνει κατανοητό ότι συµβάλει στην ανάπτυξη 
στρατηγικής στα πλαίσια της ευρύτερης αγοράς ποιοτικών προϊόντων µε 
ευδιάκριτη εδαφική, τοπική ή περιφερειακή ταυτότητα. Η προώθηση λοιπόν 
ενός τέτοιου προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί δια µέσου της προώθησης 
περιφερειακών εικόνων πολιτισµού. Συσχετίζοντας τα προϊόντα µε τις 
πολιτιστικές αγορές ή τις τοπικές εικόνες, όπως είναι οι πολιτιστικές 
παραδόσεις και γενικότερα η πολιτιστική κληρονοµιά, αυξάνεται η αξία του 
προϊόντος επειδή οι καταναλωτές εξοµοιώνουν συγκεκριµένες περιοχές µε 
συγκεκριµένα προϊόντα. Φυσικά, θα πρέπει κανείς να γνωρίζει ότι οι 
ορισµοί του «τοπικού» θα πρέπει να δράσουν προς αστικά και 
µητροπολιτικά κέντρα προωθώντας την περιοχή όχι µόνο προς την 
διασπορική τους κοινότητα στην πρωτεύουσα αλλά και σε ένα ευρύτερο 
καταναλωτικό πλαίσιο µε εθνικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά.  Το ίδιο 
φυσικά ισχύει και στην περίπτωση  τέτοιων προϊόντων που εξάγονται σε 
χώρες προέλευσης τουριστών. Αυτό βέβαια δεν είναι έχει γίνει 
υλοποιήσιµος στόχος στην χώρα µας δεδοµένου ότι η επιχειρηµατικότητα 
στον αγροτικό τοµέα δεν έχει αναπτυχθεί και συνδεθεί µε τον τουριστικό 
τοµέα στην χώρα µας. Αυτοί οι δύο στρατηγικοί τοµείς επιχειρηµατικής 
δράσης δυστυχώς δεν συνεργάσθηκαν για πολλούς και διαφόρους λόγους 
οδηγώντας στην ατροφία των συνεταιρισµών και στις µαζικές εισαγωγές 
τροφίµων πολλά από τα οποία στηρίζονται σε ελληνικές πρώτες ύλες, 
όπως οι χυµοί φρούτων, ελαιολάδου και ανθέων. Στην Ελλάδα, η 
πρόσφατη στροφή προς την βιολογική καλλιέργεια έχει προσφέρει 
ευκαιρίες για επιχειρηµατική δραστηριότητα στην εσωτερική αγορά σε ένα 
δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον όπου οι εισαγωγές κυριαρχούν. 

 

● Το οικονοµικό περιβάλλον  

 

Οι επενδύσεις στις υποδοµές, η ύπαρξη και η λειτουργία επιχειρηµατικών 
δικτύων καθώς και το επίπεδο τεχνολογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί σε µία συγκεκριµένη περιοχή 
αποτελούν ορισµένους παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην 



επιχειρηµατικότητα και οι οποίοι συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε την 
οικονοµική δραστηριότητα µιας περιοχής. Στις αποµακρυσµένες περιοχές, 
η αποµόνωση και κατ’ επέκταση τα υψηλά κόστη µεταφοράς και 
µεταβίβασης έχουν παραδοσιακά επιβάλλει σηµαντικούς φραγµούς στην 
εγκατάσταση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διότι περιορίζεται η πρόσβαση 
όχι µόνο στους προµηθευτές αλλά και στους καταναλωτές και στις νέες 
αγορές (Τsobanoglou στο Τsobanoglou, 2010). Οι επιχειρήσεις λοιπόν που 
εγκαθίστανται σε αυτές τις περιοχές είναι λιγότερο ανταγωνιστικές 
συγκριτικά µε τις αντίστοιχες των ηµιαστικών ή αστικών περιοχών. Η 
υποδοµή λοιπόν µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική αποδοτικότητα µε 
τρεις τρόπους: 1) επεκτείνοντας την κλίµακα στη χρήση των υπαρχόντων 
πόρων, 2) προσελκύοντας πρόσθετους πόρους στις περιοχές της 
υπαίθρου και 3) καθιστώντας τις υπάρχουσες δραστηριότητες πιο 
παραγωγικές (Tsobanoglou στο Tsobanoglou, 2010). Ένα ικανοποιητικό 
επίπεδο φυσικών υποδοµών µπορεί να προσελκύει νέες επιχειρήσεις ενώ 
το διευρυµένο επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να προσφέρει 
ευκαιρίες απασχόλησης και να αυξήσει το περιφερειακό προϊόν. Οι 
επιχειρηµατίες της περιφέρειας θεωρούν τις επενδύσεις στις φυσικές 
υποδοµές ως ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό γνώρισµα και µία ουσιαστική 
ανάγκη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Φυσικά η βελτίωση της 
οργάνωσης των αναπτυξιακών πολιτικών και η αποκέντρωση της 
διαδικασίας λήψης των αποφάσεων αποτελεί για την χώρα µας ένα 
ευαίσθητο σηµείο δείχνοντας το γεγονός ότι η τοπική επιχειρηµατικότητα 
και η περιφερειακή πολιτική δεν είναι πάντα σε διάφανη σχέση.  Ένα καλό 
µεταφορικό δίκτυο µπορεί να εκθέσει τις τοπικές οικονοµίες των 
µειονεκτικών περιοχών σε πιέσεις από την εξωτερική αγορά. Βέβαια στην 
χώρα µας η δοµή της αγοράς και ο ισχυρός ρόλος του εµπορευµατικού 
κεφαλαίου (Kay, 1985 Ch. 5) κατάφερε να αποτρέψει την δηµιουργία 
εύρωστων αγροτικών συνεταιρισµών διατηρώντας την στρατηγική του 
σχέση µε τις τοπικές αγορές καταναλωτικών προϊόντων.  Έτσι 
δηµιουργήθηκε ένα περιβάλλον το οποίο δεν µπορεί να επιφέρει µείωση 
του κόστους διατροφής και σχετική ανάπτυξη της απασχόλησης στις 
αντίστοιχες συνεταιριστικές βιοµηχανίες τροφίµων οι οποίες έχουν 
περιορίσει το µερίδιο τους στην εγχώρια αγορά. Εδώ η σύνδεση των 
παραγωγικών δικτύων της περιφέρειας µε τις αστικές αγορές είναι αδύνατη 
σαν αποτέλεσµα ενός σύνθετου πλέγµατος σχέσεων όπου τα εµπορικά 
δίκτυα των  εισαγωγέων κατέχουν δεσπόζουσα θέση στην τροφοδοσία των 
πόλεων στη χώρα µας. 

 

Ένα δίκτυο επιχειρήσεων αποτελεί µία δοµή όπου ένας αριθµός κόµβων 
συνδέονται µεταξύ τους µε συγκεκριµένες γραµµές. Τόσο οι γραµµές όσο 
και οι κόµβοι διαθέτουν πόρους, γνώσεις ως συνέπεια πολύπλοκων 
αλληλεπιδράσεων, προσαρµογών και επενδύσεων µεταξύ επιχειρήσεων. 
Επίσης, η επιχειρηµατική δικτύωση είναι µία κοινωνική δοµή η οποία 
υφίσταται µόνο εφόσον το άτοµο κατανοεί και χρησιµοποιεί ένα δίκτυο 
(Woolcock, 1978: Castells, 2000: Chell & Baines, 2000). Άλλοι ορισµοί για 
τα επιχειρηµατικά δίκτυα και την δικτύωση τείνουν να δώσουν έµφαση στο 



ζήτηµα των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των επιχειρήσεων. Υπό 
αυτό το πρίσµα, τα επιχειρηµατικά δίκτυα ορίζονται ως ‘ένα ολοκληρωµένο 
και συνδυασµένο σύνολο οικονοµικών και µη-οικονοµικών σχέσεων 
ενσωµατωµένο µέσα στις επιχειρήσεις, µεταξύ επιχειρήσεων και εκτός 
αυτών’ (Yeung, 1994). Τα δίκτυα και ό, τι τα περιβάλλει (πόροι, δράσεις, 
εργαλεία στήριξης) είναι χρήσιµα όταν πρόκειται να ιδρυθούν νέες 
επιχειρήσεις και συνεπώς τα κοινωνικά δίκτυα υποκινούν την 
επιχειρηµατικότητα. 

 

Οι άτυπες επιχειρηµατικές αλληλεπιδράσεις βασίζονται στην αµοιβαία 
εµπιστοσύνη, στην φιλία και στις οικογενειακές σχέσεις. Όλα αυτά 
συγκροτούν το κοινωνικό κεφάλαιο (Woolcock, 1998: Putnam, 1993, 2000: 
Fukuyama, 2002). To κεφάλαιο αυτό σχηµατίζεται και χάριν της 
ενσωµατωµένης σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επιχειρηµατικότητας η οποία 
διοχετεύεται, διευκολύνεται, περιορίζεται ή παρεµποδίζεται από την θέση 
που κατέχουν τα άτοµα στα κοινωνικά δίκτυα (Woolcock, 1998 : Putnam, 
1993) . Τα προσωπικά δίκτυα θεωρούνται κεντρικοί δίοδοι για την 
απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες χρήσιµες, αποκλειστικές και 
ανεκτίµητης αξίας (Granovetter, 1974: 1983). Με την διατήρηση  των 
προσωπικών σχέσεων, η εµπιστοσύνη µετατρέπεται σε απτό περιουσιακό 
στοιχείο (Kalantaridis, 1996). Το οικογενειακό δίκτυο είναι ένα ιδιόµορφο 
παράδειγµα κοινωνικού δικτύου που έχει µεγάλη βαρύτητα για την 
περιφέρεια αφού προσφέρει ηθική συµπαράσταση ενώ συχνά προµηθεύει 
την επιχείρηση µε οικονοµικούς πόρους και µε εργατικό δυναµικό.  

 

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να ξεπεράσουν κάποια από τα 
µειονεκτήµατά τους µε το να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν εξωγενείς 
πόρους σε ένα επιχειρηµατικό δίκτυο (Hanves και Senneseth, 2001). Αυτό 
αφορά κυρίως στις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις που αποτελούν την κύρια 
µορφή επιχείρησης στις µειονεκτικές και περιφερειακές περιοχές. Ένας 
αριθµός µελετών υποδεικνύουν ότι οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε 
υψηλό βαθµό δικτύωσης εκτοπίζουν άλλες (Ostagaard και Birley, 1996) και 
επίσης διευκολύνουν την ανάπτυξη καινοτοµιών (Freel, 2000). Η δικτύωση 
µπορεί να συµβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων και να διατηρήσει 
τους µακροχρόνιους στόχους των.  Οι Hanves και Senneseth (2001) 
υποστηρίζουν ότι η δικτύωση δεν συνδέεται µε την υψηλή αύξηση στην 
απασχόληση ή στις συνολικές πωλήσεις αλλά επηρεάζει το βαθµό 
γεωγραφικής επέκτασης για τις αγορές της επιχείρησης. 

 

Στις επιχειρήσεις της περιφέρειας, ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό 
γνώρισµα των δικτύων αναφέρεται στην χωρική επέκταση της εµβέλειας 
των αγορών τους. Η ορολογία των κάθετων και οριζόντιων δικτύων είναι 
τυπική στην οργάνωση των επιχειρήσεων. Κάθετη δικτύωση σηµαίνει την 
δικτύωση µε επιχειρήσεις σε διαφορετικό στάδιο της αλυσίδας παραγωγής-
διακίνησης-διάθεσης, ενώ οριζόντια δικτύωση σηµαίνει την δικτύωση µε 



επιχειρήσεις στο ίδιο στάδιο της παραγωγής. Η χωροταξική διάσταση των 
όρων κάθετο και οριζόντιο δίκτυο  πρωτοεµφανίστηκε στον Murdoch 
(2000). Με τον όρο «κάθετα δίκτυα» εννοούνται εκείνα τα οποία 
συσχετίζουν περιοχές της υπαίθρου στον αγρο-διατροφικό τοµέα ενώ ο 
όρος «οριζόντια δίκτυα» αναφέρεται σε αυτά που συσχετίζουν περιοχές της 
υπαίθρου µε διαδικασίες οικονοµικής αλλαγής πιο γενικές και µη-αγροτικού 
χαρακτήρα.  Βασιζόµενοι στην άποψη του Murdoch (2000) ότι δηλαδή η 
έννοια του δικτύου µπορεί να προσφέρει ένα νέο υπόδειγµα για την 
περιφερειακή και αγροτική ανάπτυξη, οι Kneafsey κ.α (2001) 
επαναπροσδιόρισαν τον ανωτέρω ορισµό και τον προσάρµοσαν σε ένα 
πλαίσιο οικονοµίας πολιτισµού αποδίδοντάς του έναν χωροταξικό 
χαρακτήρα.  Σύµφωνα λοιπόν µε τους Kneafsey κ.α., (2001), τα κάθετα 
δίκτυα επιτρέπουν στις τοπικές επιχειρήσεις να δηµιουργήσουν συµµαχίες 
µε προµηθευτές, διανοµείς, λιανικούς πωλητές, θεσµούς και εξωτερικά 
εγκατεστηµένους καταναλωτές, ενώ θεωρούνται εξαιρετικής σηµασίας για 
την µακροχρόνια ευηµερία των περιφερειών. Εδώ έγκειται η σηµασία των 
συνεταιριστικών επιχειρήσεων οι οποίες δηµιουργούν τα δικά τους δίκτυα 
διακίνησης των προϊόντων τους µειώνοντας το όφελος των παραγωγών και 
των τελικών καταναλωτών.  Τα προϊόντα αναφέρονται στις παραγωγικές 
δυνατότητες της περιοχής, τα παραδοσιακά αλλά και τα νέα που µπορεί να 
αναπτυχθούν.  Τα οριζόντια δίκτυα παρέχουν διασυνδέσεις µε τοπικούς 
παραγωγούς, θεσµούς και καταναλωτές ενισχύοντας την τοπική 
επιχειρηµατικότητα σε µια συνέργια µεταξύ παραγωγής, διακίνησης και 
διάθεσης.  Η ανάπτυξη αυτών των σταδίων στην παραγωγική διαδικασία 
επιφέρει οικονοµίες κλίµακας στις συνεταιριστικές επιχειρήσεις στον 
στρατηγικό τοµέα διατροφής  Τα δίκτυα αγαθών αποτελούν µία ιδιόµορφη 
παραλλαγή των επιχειρηµατικών δικτύων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον 
τους σε ιστούς αλληλεξάρτησης που υφίστανται µεταξύ διαφορετικών 
φορέων (O’Neil και Whatmore, 2000). Τα δίκτυα αγαθών ενσωµατώνουν 
κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις της κίνησης αγαθών αντιµετωπίζοντας 
επιτυχώς προβλήµατα που συνδέονται µε αλυσίδες διανοµής και  
προµήθειες όσο ποιο ενιαίο είναι το εταιρικό δίκτυο τόσο µεγαλύτερο το 
όφελος των τοπικών συνεταιρισµών  (Murdoch, 2000). Οι αγροτο-
βιοµηχανικοί συνεταιρισµοί θεωρούνται ως οι κατ’ εξοχήν επιχειρηµατικές 
µορφές οργάνωσης που επιφέρουν µια πλήρη οικονοµική σύνδεση 
παραγωγής, µεταποίησης, εµπορίας, διάθεσης, οργάνωση της 
κατανάλωσης, χρηµατοδότησης και παροχής εκπαίδευσης σε όλα τα 
επαγγέλµατα αυτής της διαδικασίας (Μπιρλιράκης στο Τσοµπάνογλου, 
2007; Μπιρλιράκης, στο Τσοµπάνογλου, 2008).  Η σύνδεση παραγωγής µε 
την αγορά, και οι ενώσεις καταναλωτών οι οποίοι συνεταιρίζονται σε µέλη 
υπερ-αγορών (supermarket) αποτελεί την βιώσιµη λύση για βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στην χώρα µας. 

 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
(Info-communication)  διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στην στήριξη 
Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων σε µειονεκτικές περιοχές. Ο Storper (1997) 
διακρίνει τρεις βασικές νέες ικανότητες του σύγχρονου καπιταλισµού άµεσα 



ή έµµεσα συνδεόµενες µε την ανάπτυξη στις τεχνολογίες επικοινωνιών. Η 
πρώτη αφορά στην επαναστατική πρόοδο της παραγωγικής διαδικασίας 
καθώς και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέποντας 
µία µεγάλη διεύρυνση της λειτουργίας και του ελέγχου των επιχειρήσεων, 
των αγορών και των θεσµών. Η δεύτερη αναφέρεται στην επέκταση και 
στην κοινωνική διορατικότητα υπό την λογική των σχέσεων αγοράς ενώ 
διευκολύνεται από τις αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα από τις 
χαµηλότερες τιµές στις τηλεπικοινωνίες. Η τρίτη συνδυάζει τις συνέπειες 
των προηγούµενων δύο και αναφέρεται στην διεύρυνση των σύγχρονων 
οργανωτικών µεθόδων, των γραφειοκρατικών κανόνων και των 
επικοινωνιακών διαδικασιών καθώς επίσης και σε πρόσθετες πτυχές της 
οικονοµικής και µη-οικονοµικής ζωής. Οι Richardson και Gillespie (2000) 
εισηγήθηκαν ότι σε πολλές περιοχές της περιφέρειας, χαµηλότερα επίπεδα 
κινητικότητας και εκτίµησης των εναλλακτικών λύσεων έχουν καθιερώσει 
έναν περιορισµένο χώρο εµπορίας που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα 
επίπεδα προστασίας συγκριτικά µε τις περισσότερο ανταγωνιστικές και 
αστικές περιοχές. Η στρατηγική κίνηση προς την Κοινωνία της 
Πληροφορίας µε σκοπό να αναπτυχθεί η «περιοχή που µαθαίνει» (Σταύρου 
στο Τσοµπάνογλου, 2007 και Σταύρου στο Τσοµπάνογλου, 2008) θα 
περιορίσει βαθµιαία τα όρια των τοπικών αγορών και θα εκθέσει την 
οικονοµική δραστηριότητα σε µεγαλύτερο εξωτερικό ανταγωνισµό (Grimes, 
2000 : 2001). Συνεπώς, οι γνωστικές ικανότητες των περιοχών της 
υπαίθρου θα αυξηθούν αφού θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις σχετικές 
πληροφορίες ( Σταύρου στο Τσοµπάνογλου, 2007). Εδώ πρέπει να ληφθεί 
υπόψη ότι η περιορισµένη κλίµακα δραστηριότητας των τοπικών αγορών 
εξαναγκάζει τους επιχειρηµατίες της περιφέρειας να αναπτύσσουν 
καινοτόµα προϊόντα προκειµένου να ανταγωνιστούν τους οµόλογούς τους 
στις αστικές περιοχές (Smallbone κ. α., 1999). Το συγκριτικό τους 
πλεονέκτηµα είναι πάντοτε η πολιτιστική σύνδεση µε την µικρή πολιτιστική 
αγορά και τους επισκέπτες αυτής. Εδώ οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν µια 
µεγάλη δυνατότητα να βοηθήσουν σε αυτή την δύναµη της προβολής της 
ταυτότητας του τόπου όλα µαζί τα προϊόντα του τόπου. Οι τεχνολογίες 
επικοινωνιών κατέχουν λοιπόν ένα κεντρικό ρόλο στην  επιχειρηµατική 
διαδικασία. Η υιοθέτηση αυτών από τις µικρές επιχειρήσεις της περιφέρειας 
εξαρτάται από πολλούς παράγοντες που έχουν σχέση µε την περιοχή. 
Πάντως διασυνδέσεις µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα είναι πολύ σηµαντικές 
καθώς και η δηµιουργία συστάδων επιχειρήσεων (clusters) (Rosenfeld, 
2002 και Σταύρου στο Τσοµπάνογλου, 2007).  

 

Πρόσφατα αποτελέσµατα επιστηµονικών ερευνών υπογραµµίζουν την 
σπουδαιότητα της κατάλληλης χρήσης καινοτοµιών ΤΠΕ για την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας σε περιοχές της περιφέρειας. Οι µικρού µεγέθους 
επιχειρηµατίες αναπτύσσοντας βασικές αρµοδιότητες σε συνεργασία µε 
άλλες µικρές επιχειρήσεις για να σχεδιασθούν προϊόντα τα οποία θα 
ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις των πελατών µπορούν να  
ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις ιδιαίτερα αν σχηµατισθεί ένα 
cluster.  Aυτό βοηθά στην βελτίωση των δεξιοτήτων, στις υποδοµές, την 



µείωση του κόστους των επενδύσεων και στο µέγεθος των επιχειρήσεων 
βελτιώνοντας την ανάπτυξη των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων.  

 

 

 
 ● Πλαίσιο ανάλυσης της επιχειρηµατικότητας της περιφέρειας  

 

Παρά την σπουδαιότητα που αποδίδεται στον ορισµό της 
επιχειρηµατικότητας, επιστηµονικές προσπάθειες για να προσδιοριστεί η 
επιχειρηµατικότητα της περιφέρειας και του περιβάλλοντος και να 
καθορισθούν οι παράγοντες εκείνοι που την επηρεάζουν αποτελούν µία 
αρκετά δύσκολη ενέργεια. Αυτό οφείλεται κυρίως σε µία σειρά από θέµατα 
τα οποία σχετίζονται κυρίως µε τις διαφοροποιηµένες δυνάµεις και τις 
επιρροές που ασκεί η περιφερειοποίηση ως επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο 
Hoy (1983) τόνισε ότι η δηµόσια εικόνα ενός επιχειρηµατία της περιφέρειας 
είναι αυτή κάποιου ο οποίος είναι ανεξάρτητος, ριψοκίνδυνος, αισιόδοξος, 
εργάζεται σκληρά, έχει αυτοπεποίθηση, θέτει συγκεκριµένους στόχους και 
εφαρµόζει καινοτοµίες. Η επιχειρηµατικότητα της περιφέρειας  πρέπει να 
συνδυάζει στοιχεία καινοτοµίας και δηµιουργίας που αναµένονται να 
επιδράσουν την ευρύτερη κοινότητα όπου η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
λαµβάνει χώρα. Η επιστηµονική έρευνα επίσης θα πρέπει να δώσει έµφαση 
στον τόπο σαν πολιτιστικό κεφάλαιο και να απευθυνθεί σε αποκλεισµένους 
της περιοχής (Ray, 1999; 2000). Υπό αυτό το πρίσµα, ο επιχειρηµατίας της 
περιφέρειας και της υπαίθρου είναι κάποιος ο οποίος ζει στην περιφέρεια 
και η διαφορά µεταξύ αυτού και ενός επιχειρηµατία σε αστικό και κεντρικό 
τόπο αναφέρεται στις επιδράσεις και συνέπειες του συγκεκριµένου 
περιβάλλοντος στην επιχειρηµατική διαδικασία.  

 

Το στάδιο της σύλληψης αφορά στις δραστηριότητες που οδηγούν τον 
επιχειρηµατία να διακρίνει µία υπάρχουσα οικονοµική ευκαιρία ή να 
δηµιουργήσει µία εντελώς νέα. Το στάδιο της ίδρυσης της επιχείρησης 
σκιαγραφεί την απόφαση να επεξεργασθεί ο επιχειρηµατίας την ευκαιρία 
που του παρουσιάζεται και να την υλοποιήσει. Ο επιχειρηµατίας αξιολογεί 
την αποδοτικότητα της επιχείρησής του συγκρίνοντας τα επιτεύγµατά του 
µε τους προσωπικούς του σκοπούς και στόχους. Είναι πραγµατικά 
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι συµβατικοί επιχειρηµατικοί στόχοι και οι 
συµβατικοί δείκτες µέτρησης της αποδοτικότητας βρίσκονται πολλές φορές 
στην τελευταία θέση των επιχειρηµατικών επιδιώξεων (Greenbank, 2001). 
Για τις µειονεκτικές περιοχές, η βασική αιτία αυτού εναπόκειται στο ότι η 
εγκατάσταση µίας νέας επιχείρησης είναι ο µοναδικός τρόπος µε τον οποίο 
προσφέρεται απασχόληση στα µέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος του 
επιχειρηµατία, Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνεχώς 
αυξανόµενος αριθµός των επιχειρηµατιών της περιφέρειας που επιλέγουν 
να ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος τους επιτρέπει όχι µόνο να 

4.3 



επιβιώσουν αλλά και να αντλήσουν προσωπική ικανοποίηση από τις 
επιχειρήσεις τους.  

 

Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση του κάθε σταδίου εξαρτάται από τα 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επιχειρηµατιών καθώς και από το φυσικό, 
κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στα πλαίσια του οποίου η 
επιχειρηµατική διαδικασία πραγµατοποιείται. Αυτό συµβαίνει κατά έναν 
δυναµικό τρόπο όπου τα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά διαµορφώνονται 
από το εξωτερικό περιβάλλον και ταυτόχρονα επιδρούν σε αυτό. Τα κύρια 
χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία µπορεί να είναι τα ακόλουθα.  

 

● Πίνακας 4.1 : Χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία  

 

Γνώση .  Ο επιχειρηµατίας είναι ικανός στην ταυτοποίηση και ιδιοποίηση 
γνώσης που είναι σχετική. Είναι προσανατολισµένοι στο να αναγνωρίζουν 
ευκαιρίες οι οποίες είναι σηµαντικές για την προσωπική, επαγγελµατική και 
επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες 

 

∆εξιότητες . Ο επιχειρηµατίας έχει επιχειρηµατικές δεξιότητες, 
συµπεριλαµβάνοντας και την στρατηγική σκέψη, αυτό-εµπιστοσύνη και την 
ικανότητα να ασχολείται µε προκλήσεις και αβεβαιότητες. Ιδιαίτερα ο 
επιχειρηµατίας χρειάζεται να κυριαρχήσει της ικανότητας της συνεργασίας για 
την επιτυχία µε άλλους –µια ειδική ικανότητα διαφορετική από τις άλλες 
βασικές και ανώτερες δεξιότητες που απαιτούνται σε ένα εργασιακό 
περιβάλλον.  Η δεξιότητα του συνεργάζεσθε για την επιτυχία εµπεριέχει την 
ικανότητα της λήψης µε επιτυχία των ακολούθων δράσεων: (α) σχεδιάζοντας, 
οργανώνoντας , επικοινωνώντας, (β) ανάπτυξη προγράµµατος (project 
development), εφαρµογή, (γ) συγκρότηση οµάδας (team building), απόδοση 
και επιβράβευση επιτυχίας (rewarding of success), (δ) αναγνώριση και 
προληπτικός (proactive) προσανατολισµός για την αλλαγή και καινοτοµία, και 
(ε) εκτίµηση κινδύνου και εγγυοδοσία  (risk assessment and warranting). 

 

Στάση Αξίων (Attitudes).   ‘Eνας επιχειρηµατίας χρησιµοποιεί πρωτοβουλίες, 
µια θετική προσέγγιση στο πρόσωπο µιας θετικής η αντίξοης αλλαγής, και µιας 
προσαρµοστικότητας στην µάθηση (και αποµάθησης (unlearning) από 
καταστάσεις ζωής µέσα και έξω από το περιβάλλον εργασίας. 

    Πηγή : Green, 2007 

 
Για κάθε στάδιο ξεχωριστά ενώ το άνω τµήµα αντικατοπτρίζει τις επιρροές 
της περιφέρειας και της υπαίθρου ως επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η 
ικανότητα να συλλαµβάνει µια οικονοµική ευκαιρία η οποία ενδεχοµένως να 
προκαλέσει την ίδρυση µίας νέας επιχείρησης επηρεάζεται σε µεγάλο 
βαθµό από τα χαρακτηριστικά του συσσωρευµένου κοινωνικού κεφαλαίου.  



 

Τα προσωπικά γνωρίσµατα, τα κοινωνικά δίκτυα, η προηγούµενη γνώση 
(Ardichvili κ.α., 2003), το κοινωνικό κεφάλαιο καθώς και ο πολιτιστικός 
χαρακτήρας της κοινότητας (Putnam, 1993: Putnam, 2000) αποτελούν 
βασική προϋπόθεση για την επιτυχηµένη αναγνώριση ευκαιριών.  

 

Εάν ο επιχειρηµατίας αποφασίσει καταρχήν να επεξεργασθεί και να 
εκτελέσει την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και στην συνέχεια να την 
υλοποιήσει, τότε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά του µπορούν να 
θεωρηθούν εξαιρετικής σηµασίας. Κατά την διάρκεια του συγκεκριµένου 
σταδίου, ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από ελεγχόµενη 
ριψοκίνδυνη συµπεριφορά και διάθεση να αναλάβει κίνδυνο και ρίσκο, από 
ικανότητα  για εφαρµογή καινοτοµιών, από ικανότητα να συνδυάζει τους 
διάφορους συντελεστές παραγωγής, άµεση λήψη αποφάσεων, διοικητικές, 
οργανωτικές και εποπτικές ικανότητες. (Βλέπε κύρια χαρακτηριστικά 
επιχειρηµατιών Πίνακας 4.1).   

 

Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα πιο βασικά επιχειρηµατικά 
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα είναι αυτά τα οποία επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη 
να ελέγχει, να προσδιορίζει και να αξιολογεί την αποδοτικότητα της 
επιχείρησής αναφορικά µε τους στόχους του. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 
κατά την διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της επιχειρηµατικότητας τόσο 
η προσωπικότητα του επιχειρηµατία όσο και οι προσωπικές του σχέσεις 
υπόκεινται µεταβολές ως αποτέλεσµα της γνωσιακής επεξεργασίας 
(Littunen, 2000). Αφετέρου, τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά µπορούν να 
αναγκάσουν τον επιχειρηµατία να αναθεωρήσει την άποψη του για την 
αποδοτικότητα της επιχείρησής του και να επαναπροσδιορίσει τους 
επιχειρηµατικούς τους σκοπούς. Κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής 
διαδικασίας επηρεάζεται από την εδαφολογία και το περιβάλλον (φυσικό 
και πολιτιστικό) της περιοχής.   Eδώ θα πρέπει να λεχθεί η σηµασία 
καταγραφής γης σε εθνικό επίπεδο (κτηµατολόγιο) για την εγκατάσταση 
µιας επιχείρησης. Για την λειτουργία, επέκταση δράσης και τις γενικές 
λειτουργίες µιας επιχείρησης απαιτείται συνεργασία µεταξύ συχνά 
διαφορετικών υπηρεσιών που πολλές φορές έχουν 
αλληλοεπικαλύπτοµενες ευθύνες αλλά και δεν βρίσκονται κοντά στην 
περιφέρεια. Το ζητούµενο είναι η οργάνωση των αδειδοτήσεων και 
επιδοτήσεων µε ένα ενιαίο σύστηµα υπηρεσιών µίας στάσης (one stop 
shop και mainstreaming).  

 

 



 
 ● Η έρευνα στην επιχειρηµατικότητα σήµερα και ο ρόλος της 

κοινωνικής οικονοµίας 

 

 

Είναι σπουδαίο να ληφθεί µία προληπτική (pro-active) τοποθέτηση 

για να καθιερωθεί µια διευρυµένη (plural ) θεώρηση/προσέγγιση στην 

επιχειρηµατική κοινότητα.  Οι συγχωνεύσεις, µετακινήσεις, 

µετατοπίσεις, κινητικότητες, το κεφαλαίο και η εργασία στην νέα 

οικονοµία  δηµιουργούν µεγάλες αλλαγές (dislocations). Για το λόγο 

αυτό πρέπει να συµπεριλάβουµε τις διαφορετικές µορφές κοινωνικής 

και οικονοµικής οργάνωσης, οι οποίες θα ήταν ικανές να δείξουν τις 

δικές τους δυνατότητες στην πραγµατοποίηση των στόχων, το 

µοίρασµα των αποτελεσµάτων και στις πρακτικές εφαρµογές 

πρωτοβουλιών.  

Θα πρέπει επίσης, οι οικονοµικές δράσεις να ανταποκρίνονται στις 

κοινωνικές και τοπικές ανάγκες και προσδοκίες.   Οι τοπικές και 

κοινωνικές ανάγκες δηµιουργούν αλληλέγγυες µορφές παραγωγής 

και υπηρεσιών, οι οποίες δηµιουργούν την δοµή για τις κοινωνικο-

οικονοµικές και καπιταλιστικές επιχειρήσεις.  Συνάµα κινητοποιούνται 

υλικές και ανθρώπινες δυνάµεις πηγές συνθέτοντας νέες δυναµικές 

συνοχής. 

Η φύση αυτών των υπηρεσιών έχει πάρει την µορφή οργάνωσης 

υπηρεσιών κοινωνικής βοήθειας, αλληλεγγύης, συνοχής για την 

κοινότητα αλλά  όµως έχει και στενή επιχειρηµατική βάση. Πολλές 

φορές η δηµιουργία τέτοιων οργανισµών κοινωνικής οικονοµίας 

οφείλεται στην αντίληψη ότι απουσιάζουν βασικές υπηρεσίες και 

αγαθά.  Ότι υπάρχει ελλιπής πρόσβαση στην απασχόληση και στο 

εισόδηµα λόγω της αδύνατης δηµόσιας πολιτικής προς το γενικό 

καλό, την αδυναµία των δηµόσιων υπηρεσιών και των «νοµικών» 

υποδοµών να ανταποκριθούν στην κοινωνική ανάγκη για αγαθά και 

υπηρεσίες.   Οι  συγκρούσεις συµφερόντων αλλά και αξιών  

βραχυκυκλώνουν την ανταλλαγή των αγαθών και υπηρεσιών στον 

δηµόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τοµέα λόγω αδυναµίας λειτουργίας του 

ανταγωνισµού στην αγορά ενώ ο ιδιωτικός τοµέας ξεκάθαρα δεν έχει 

ενδιαφέρον στο να επενδύσει σε περιοχές µε χαµηλό κέρδος, όπου 

4.4 



οι µη έχοντες αποτελούν και την δυναµική περιοχή της ζήτησης 

αυτών των υπηρεσιών. Εδώ λοιπόν σηµασία έχει η αναγνώριση και 

συγκρότηση της σφαίρας του γενικού συµφέροντος όπου η µη 

κερδοσκοπική αγορά και η κοινωνική επιχειρηµατικότητα κυριαρχούν. 

Ο τοµέας της υγείας και της ασφάλισης εργασίας, απαραίτητος όρος 

διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας στην εργασία και την διατήρηση 

της έµµισθης σχέσης, αποτελεί βασική απόδειξη λειτουργίας 

συστήµατος γενικού συµφέροντος.    

Αυτό το σηµαντικό µέρος κοινωνικο-οικονοµικής δραστηριότητας 

σηµαίνει ότι οι οργανισµοί της κοινωνικής οικονοµίας λαµβάνουν ένα 

διαρκή αυξανόµενο ρόλο στην δοµή παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

και συνεισφέρουν στη µείωση ανισορροπιών µεταξύ κοινωνικών 

οµάδων και βελτίωση στην άνιση κατανοµή πόρων µεταξύ τοπικών 

κοινοτήτων. 

Οι οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας επιτελούν µία σύνθετη 

λειτουργία απαραίτητη για την κοινωνική συνοχή, την λειτουργία του 

πολιτεύµατος µέσω της προώθησης απασχολησιµότητας και 

καταπολέµησης  της παραοικονοµίας. 

Η ενθάρρυνση της «κοινωνικής συνοχής» συντελείται  µέσω της 

καταπολέµησης των διαφορετικών µορφών κοινωνικού αποκλεισµού 

και της ενσωµάτωσης ατόµων από το κοινωνικό περιθώριο,  

φτωχούς, µειονότητες, νέους, παιδιά κ.α. 

Η προώθηση «οικονοµικής συνοχής» µέσω της ανάπτυξης 

/επέκτασης  της µισθωτής σχέσης, της ενίσχυσης της ασφαλιστικής 

εισφοράς, της µείωσης του ποσοστού φτώχειας σε περιοχές και 

πληθυσµούς σε κρίση γίνεται µε την καθιέρωση της κοινωνικής 

οικονοµίας. 

Η ενθάρρυνση µιας περιβαλλοντικής συµµετοχής για τους πολίτες µε 

την καταπολέµηση των αρνητικών επιπτώσεων της έλλειψης των 

καθολικών γενικών κοινωνικών προγραµµάτων και τον συντονισµό 

µεταφοράς των κυβερνητικών λειτουργιών ο οποίος θα τονώσει νέες 

µορφές διακυβέρνησης που συνάδει µε τα συµφέροντα των τοπικών 

κοινοτήτων, αποτελεί κεντρική πλατφόρµα της κοινωνικής 

επιχειρηµατικότητας. 



Αυτή η σύνθετη λειτουργία  παρέχει µία εισφορά που αναµένεται να 

είναι σηµαντική/πολύτιµη στην µάχη κατά του κοινωνικού 

αποκλεισµού δηµιουργώντας µία ανοιχτή κοινωνία, µία συµµετοχική 

τοπική δηµοκρατία. Επιφέρει την πρόσβαση και την παγιοποίηση 

ικανοτήτων και δυνατοτήτων σε προσωπικούς και κοινοτικούς 

σκοπούς και επίπεδα. 

Ενίσχυση και σταθεροποίηση µιας προνοµιούχας σχέσης  µεταξύ 

κοινωνικής οικονοµίας και τοπικής ανάπτυξης. Είναι γνωστό ότι οι 

οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας, επηρεάζουν την τοπική κοινότητα 

γιατί αρθρώνουν κυρίως τοπικές ανάγκες και τις εκφράζουν 

υλοποιώντας τες σε δράσεις που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Αυτή η 

διαδικασία έρχεται να βοηθήσει την διαδικασία περιφερειακής  

αποκέντρωσης της διοίκησης, µία διαδικασία κεντρική της 

Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.  Αυτές οι πολιτικές (αποκέντρωσης) 

δηµιούργησαν ένα κίνητρο για είδη συµβάσεων για συλλογική δράση, 

το οποίο δεν υπόκειται σε απαιτήσεις της «αγοράς» την στιγµή που 

τονώνει, ενισχύει τις διακυµάνσεις  των δηµόσιων επενδύσεων µε 

βάση τα εθνικά κριτήρια τοπικής ανάπτυξης, που στηρίζονται  στην 

αυξανόµενη επιβεβαίωση  των τοπικών συλλογικοτήτων και 

πολιτικών τοπικής ενδυνάµωσης. 

Ο περιορισµός των γενικών κοινωνικών επιδοτήσεων και η µεταφορά 

των κεντρικών διοικητικών λειτουργιών σε τοπικό επίπεδο ανοίγει 

νέες ευκαιρίες, οι οποίες  στοχεύουν στην αντιµετώπιση/εστίαση των 

τοπικών κοινωνικών προβληµάτων , οι οποίες παράλληλα ανοίγουν 

τον «επίσηµο» χώρο σε οργανισµούς κοινωνικής οικονοµίας. 

Η γνώση των τοπικών συνθηκών προβληµάτων/οµάδων 

αντιπροσωπεύει το συγκριτικό πλεονέκτηµα αυτών των οργανισµών, 

πράγµα που επιτρέπει στα πλαίσια της Ε.Ε. µία καλύτερη 

προσέγγιση στην τοπική συνέργια για υποστήριξη των ταµείων 

κοινωνικής συνοχής (αγροτικό/περιφερειακό, κοινωνικό) µιας και 

διευκολύνει και την χρηµατοδοτική σχέση αυτών των δράσεων. 

Οι αστικές κοινωνικές υπηρεσίες, οι δράσεις οικολογίας, αστικής 

ανανέωσης, πολιτισµού, εκπαίδευσης, τουρισµού, αναψυχής, 

αγροτικών συνεταιρισµών, η διανοµή προϊόντων σε αγροτικό και 

αστικό χώρο  που συνδέουν αγροτικές περιοχές µε αστικές 



αποτελούν κοµµάτια του σκηνικού µιας βιώσιµης 

επιχειρηµατικότητας. 

Βασικές αρχές της κοινωνικής οικονοµίας  εµπεριέχουν το σηµαντικό 

γεγονός ότι λόγω της σύνθεσης  τους και του πολυπαραγοντισµού 

που αντιπροσωπεύουν, το στοιχείο της «βιωσιµότητας» στην 

θεµατική της τοπικής ανάπτυξης και των θεµάτων των κοινωνικών 

δικαιωµάτων του πολίτη αποτελεί κεντρικό σηµείο.  Αυτές οι βασικές 

αρχές/αξίες περιλαµβάνουν τα ακόλουθα: 

 

1. ∆ιαφάνεια και ορατότητα- αναγνωρισηµότητα. Η κοινωνική 
οικονοµία πρέπει να είναι µέρος της ατζέντας των εθνικών και 
υπερεθνικών θεσµών και να αποτελεί µέρος των σχεδίων τους. 

2. Ταυτότητα-τοπικός πολιτισµός και θεσµικός συλλογικής 
επιβίωσης. Η µοναδικότητα της κοινωνικής οικονοµίας είναι ότι 
µπορεί να απαντά άµεσα στις κοινωνικές ανάγκες λόγω του 
τοπικού πολιτισµού. 

3. Πρόσβαση στην γνώση. 
 

Οι οργανισµοί έχουν  ελλείψεις σε τεχνικά θέµατα. Οι 
διαφοροποιήσεις των οργανώσεων και των µορφών που παίρνουν οι 
οργανισµοί κοινωνικής οικονοµίας δεν θα πρέπει να τις εµποδίσει 
στην ενδυνάµωση της ταυτότητας του τοµέα αυτού. Φυσικά η 
δηµόσια διοίκηση πρέπει πάντα να δρα θετικά για την κοινωνική 
ενσωµάτωση (inclusion) στηρίζοντας τα διαδραστικά και βοηθητικά 
δίκτυα που υπάρχουν σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στο τοπικό.  

Ιδιαίτερα στον τοµέα ενεργοποίησης οικονοµικών πόρων η 
αναγνώριση της σηµασίας ρύθµισης που θα τονώσει την 
επισηµοποίηση των άτυπων ή υποδόριων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων, πρέπει να δώσει ώθηση στην τοπική αποταµιευτική 
πίστη, συνεταιριστικές τράπεζες (credit unions, coop banks). Οι 
τράπεζες αυτές θα πρέπει να τύχουν τουλάχιστον της ίδιας 
προστασίας µε την ένταξή τους στο ταµείο εγγυοδοσίας  

Η λειτουργία εταιρικών συµφωνιών µεταξύ εταιριών της κοινωνικής 
οικονοµίας δεδοµένου ότι η δύναµη αυτών των εταιριών βρίσκεται 
στην ιδιαίτερα σύνθετη δοµή  του κοινωνικού κεφαλαίου, η οποία 
απαντά στη σχέση µε τις αντικειµενικές κοινωνικές ανάγκες της 
τοπικής κοινωνίας σε συνδυασµό µε την ενεργοποίηση τεχνικών και 



διαχειριστικών ικανοτήτων επιφέρει µια κοινωνική ισορροπία 
απαραίτητη για την τοπική ανάπτυξη.  

Όλα αυτά εµπεριέχουν την κύρια καινοτοµία αυτής της δράσης που 
µέσω της συµµετοχής επιβεβαιώνει τον πολίτη στηρίζοντας την θέση 
του µέσω της σχέσης κοινωνικής οικονοµίας και τοπικής ανάπτυξης. 

 

Η διοίκηση του τόπου είναι καθοριστική µιας και συγκεντρώνει 
ατοµικές και κοινωνικές προσπάθειες, την προώθηση της 
απασχόλησης, την κοινωνική και οικονοµική συνοχή, η οποία 
λαµβάνει χώρα από την διάδραση των διαφορετικών τοπικών 
εταιριών, (ΟΟΣΑ, 1996). 

 

Η κοινωνική οικονοµία σε τοπική διάσταση αποτελεί τον καταλύτη 
των κοινωνικών αλλαγών. 

Είναι προφανές ότι για γίνει κατανοητός ο ευρύς ορισµός της 
επιχειρηµατικότητας, η επιστηµονική έρευνα δεν θα πρέπει να θεωρεί τον 
επιχειρηµατία της περιφέρειας και του περιβάλλοντος σε αποµόνωση αλλά 
να εξετάσει το ευρύτερο οικονοµικό, κοινωνικό και θεσµικό πλαίσιο µέσα 
στο οποίο πραγµατοποιείται η επιχειρηµατική διαδικασία. Η ουσιαστική 
αντίληψη όλης αυτής της διαδικασίας θα επιτρέψει τον αποδοτικό 
σχεδιασµό καθώς και την επιτυχηµένη υλοποίηση ανταγωνιστικών 
επιχειρηµατικών αναπτυξιακών πολιτικών στην περιφέρεια. 

 

● Η κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας  

 

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να αναλύσουν την επιχειρηµατικότητα 
της περιφέρειας χρησιµοποιώντας έναν µεγάλο αριθµό θεωρητικών 
πλαισίων έρευνας αντλούµενων από διάφορες επιστήµες όπως η 
Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονοµικά, η Κοινωνιολογία 
Οργάνωσης και η Ανθρωπογεωγραφία.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι σύγχρονες προσεγγίσεις δηλαδή η «Η Θεωρία ∆ικτύων» 
και η «Οικονοµία Πολιτισµού» στην Οικονοµική Γεωγραφία καθώς επίσης 
και η Κοινωνιολογία των Επιχειρήσεων και της εργασίας. 

  

Η Θεωρία ∆ικτύων προσπαθεί να αντιληφθεί τις οικονοµικές δοµές ως 
απόρροια εκείνων των ενεργειών που αφορούν στη διαµόρφωση και στη 
διατήρηση των σχέσεων ισχύος-εξουσίας. Κάτω από αυτό το πρίσµα, η 
συγκεκριµένη θεωρία προσπαθεί καταρχήν να γεφυρώσει την µίκρο-µάκρο 



δυαρχία µε το να επικεντρώνεται σε ανοµοιογενή σύνολα σχέσεων 
(Murdorch, 2000). Οι Lockie και Kitto (2000) υποστηρίζουν ότι η Θεωρία 
∆ικτύων αποτελεί ένα χρήσιµο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της 
επιχειρηµατικής διαδικασίας σε µειονεκτικές περιοχές απευθύνοντας στην 
επιχειρηµατική έρευνα τις πιο σχετικές ερωτήσεις όπως το ποιος είναι 
ικανός να προωθήσει στρατηγικές ή πρακτικές, τι τεχνολογίες χρησιµοποιεί  
και τι µορφές θεσµών συγκροτεί. Ο επιχειρηµατίας είναι ένας 
πρωταγωνιστής ο οποίος διαθέτει πληροφορίες και προσπαθεί να 
δηµιουργήσει δίκτυα σε µια  περιοχή.  

 

Η προσέγγιση που σχετίζεται µε την οικονοµία του πολιτισµού δίνει 
ιδιαίτερη έµφαση σε καθαρά τοπικής υπόστασης πόρους, δίκτυα και 
συνεργασίες, στον τοπικό χαρακτήρα του κοινωνιο-οικονοµικού ελέγχου 
καθώς και στην κοινωνική συνοχή. Ο όρος «πολιτισµός» αναφέρεται σε ένα 
σύνολο πόρων που θεωρούνται διαθέσιµοι για τον κοινωνικό και 
οικονοµικό έλεγχο (Ray, 1998). Ο όρος «οικονοµία» υποδηλώνει την 
ικανότητα να δηµιουργούνται και να πραγµατοποιούνται σχέσεις µεταξύ 
των πόρων, της παραγωγικής διαδικασίας και της κατανάλωσης µε σκοπό 
την δηµιουργία επιχειρήσεων (Ray, 1999). Εκτός από την απόδοση τοπικής 
ταυτότητας σε προϊόντα, οι τοποθεσίες οι ίδιες µπορούν να αποκτήσουν και 
έναν «εµπορευµατικό» χαρακτήρα (Marsden κ.α., 1993) το οποίο φέρεται 
ως τοπόσηµο (branding). Οι επιχειρηµατίες της περιφέρειας µπορούν να 
εµπορευθούν την εικόνα της υπαίθρου µε πολλούς τρόπους. Μπορούν να 
αναδείξουν την παραδοσιακή ιστορική η λαογραφική ταυτότητα, µε 
ανάπτυξη µουσείων, φεστιβάλ προϊόντων, µουσικής αναδεικνύοντας τον 
τρόπο ζωής σε αυτές τις περιοχές, είτε αναπαράγοντας προβιοµηχανικά 
αγαθά, υπηρεσίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες σε µια προσπάθεια 
αναπαράστασης άλλων εποχών (Mitchel,  1998 : Barbosa στο 
Τσοµπάνογλου, 2007). Λαµβάνοντας υπόψη ότι τα τοπία είναι 
πολυδιάστατα ιστορικά, δυναµικά και ανοµοιογενή τότε µπορούµε να 
συµπεράνουµε ότι η αξιοποίηση τους µπορεί να είναι σύνθετη και για όλες 
τις εποχές µε µεγάλο φάσµα ευκαιριών για όλους στην κοινότητα αλλά και 
τους έχοντας κοινά ενδιαφέροντα για την περιοχή (Ray, 2000).  

 

Η θεωρία διάρθρωσηs (structuration) του Giddens’ έχει χρησιµοποιηθεί ως 
το θεωρητικό πλαίσιο που αναλύει και αναπτύσσει την έννοια της 
επιχειρηµατικότητας Σύµφωνα λοιπόν µε τον  Giddens, η 
επιχειρηµατικότητα αποτελεί µία κοινωνική και οικονοµική διαδικασία 
ενστρωµάτωσης (embeddedness), µία διαδικασία δηλαδή αντλούµενη από 
το κοινωνικό πλαίσιο το οποίο διαπλάθει τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα 
(Jack και Anderson, 2002). Επίσης, ο Giddens (1984) αναφέρει ότι οι δοµές 
αποτελούν προϊόντα κοινωνικών συστηµάτων και ταυτόχρονα τους 
αποδίδει µια καθοριστική θέση µέσα στην κοινωνική δράση. Οι µηχανισµοί 
ενστρωµάτωσης  επιτρέπουν στους ερευνητές να συνδέσουν την 
διάρθρωση και τον φορέα µε µία δυναµική σχέση η οποία µε την σειρά της 
θα διευκολύνει την διερεύνηση του πως οι κοινωνικές επιρροές 



διαµορφώνουν τον επιχειρηµατικό φορέα καθώς και του πώς ο φορέας 
επαναπροσδιορίζει και αναπτύσσει δοµές. Με τον τρόπο αυτό, η έννοια της 
ενστρωµάτωσης αναγνωρίζοντας την µορφή, το βάθος, την έκταση των 
δεσµών ενός ατόµου µε το ευρύτερο περιβάλλoν του καθώς και την 
αντιστοιχία του µε το κοινωνικό κεφάλαιο και την αµοιβαία εµπιστοσύνη 
(Portes και Landholt, 1996) µετατρέπεται σε έναν παράγοντα 
προσδιορισµού της επιχειρηµατικής διαδικασίας γενικά (Dacin κ.α., 1999) ή 
πιο ειδικά αυτής στην περιφέρεια (Nygård και Storstad 1998; Sage,2003). 

 

Το κοινό σηµείο αναφοράς λοιπόν όλων των ανωτέρω θεωρητικών 
προσεγγίσεων θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω προκειµένου να 
αποφευχθεί πρωτίστως η αποµόνωση του επιχειρηµατία και ταυτόχρονα να 
υιοθετηθεί µία ολιστική άποψη αναφορικά µε τις επιχειρηµατικές 
διαδικασίες. Τα θεωρητικά πλαίσια που έχουν ήδη αναλυθεί τονίζουν την 
αναγκαιότητα να ληφθεί σοβαρά υπόψη το περιβάλλον στο οποίο η 
επιχειρηµατική διαδικασία υλοποιείται καθώς επίσης και οι µηχανισµοί 
βάσει των οποίων οι επιχειρηµατίες αλληλεπιδρούν µε το ευρύτερο 
περιβάλλον. Η περιφέρεια µπορεί να θεωρηθεί ως ένας δυναµικός 
επιχειρηµατικός πόρος ενώ η  τοπική επιχειρηµατικότητα πρέπει να 
θεωρηθεί σαν ένα σύνολο τοπικό.  Η θεωρία της ενστρωµάτωσης φαίνεται 
να είναι όχι µόνο µία ουσιώδης έννοια αλλά και ένας καθοδηγητικός 
µηχανισµός.  

Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν 
ήδη αναφερθεί βρίσκεται στην αναγκαιότητα να διερευνηθεί το ευρύ φάσµα 
των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και εκείνων των στόχων που 
απέχουν πολύ από την οικονοµική λογική και την µεγιστοποίηση του 
κέρδους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το µεγάλο εύρος των 
επιχειρηµατικών σκοπών δεν διευκολύνεται αλλά ούτε όµως γίνεται 
κατανοητό από τις απόψεις που βρίσκονται βαθιά ριζωµένες στην 
οικονοµική λογική και στην µεγιστοποίηση του κέρδους.  Η επιχειρηµατική 
δραστηριότητα έχει όπως όλες οι δράσεις επιπτώσεις στην κοινότητα και το 
περιβάλλον. Σηµασία έχει να αναγνωρίσουµε ότι η ανάπτυξη πάντα είναι 
κοινωνική και η βελτίωση ενός µέρους σε µια κοινότητα θα πρέπει να 
µοιράζεται για το γενικό καλό.  

 

● Μια ολοκληρωµένη επιχειρηµατική πολιτική  

 

Οι προαναφερόµενοι παράγοντες και οι διαδικασίες που υλοποιούνται στην 
περιφέρεια θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια σχεδιασµού µίας ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής πολιτικής. 
Ο Storper (1997) τονίζει ότι η οικονοµική δραστηριότητα βασίζεται στην 
πραγµατική αναγκαιότητα να συντονισθούν οι ενέργειες ενός ατόµου µε τις 
ενέργειες άλλων ατόµων. Υπό αυτό το πρίσµα, ο συντονισµός µεταξύ των 
ατόµων παρουσιάζεται ως το κεντρικό πρόβληµα της οικονοµικής ζωής και 



αποτελεί τον βασικό στόχο πολιτικής. Η τοπική και η υπερ-τοπική πολιτική 
θα πρέπει να προσπαθήσουν ώστε να εξασφαλίσουν τους απαραίτητους 
µηχανισµούς για τον συντονισµό των ενεργειών σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. 

 

Ένα παράδειγµα συντονισµού τοπικών και περιφερειακών δράσεων σε 
τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο εµφανίζεται στην σφαίρα της απόδοσης 
τίτλων πνευµατικής ιδιοκτησίας στο χώρο, δηλαδή στην απόκτηση 
επίσηµων πνευµατικών δικαιωµάτων για την εµπορευµατοποιηµένη τοπική 
κουλτούρα (Ray, 2001). Η οργάνωση και η διαχείριση των συγκρούσεων 
αποτελούν ένα άλλο ζήτηµα στο οποίο όµως δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη 
έµφαση παρά το γεγονός ότι οι συνέπειες αυτού στην επιχειρηµατικότητα 
της υπαίθρου είναι πολύ σηµαντικές (Karlsson και Acs, 2002). Η διάχυση 
της πληροφορίας σε αποµακρυσµένες περιοχές είναι ένας στόχος 
στρατηγικής σε εθνικό επίπεδο. Ένας  στόχος µίας ολοκληρωµένης 
επιχειρηµατικής πολιτικής για τις περιφέρειες είναι το ζήτηµα της σύνδεσής 
των προϊόντων τους µε τις αστικές αγορές. Το συγκεκριµένο θέµα 
προκύπτει από την διαφοροποιηµένη ικανότητα των περιοχών να 
υποστηρίζουν βιώσιµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες.  Η εθνική πολιτική 
λοιπόν οφείλει να ελέγχει και να διασφαλίζει ότι δίνεται η δυνατότητα σε 
όλες οι περιοχές και σε όλους τους τοπικούς πρωταγωνιστές αυτών να 
συµµετέχουν στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες και δραστηριότητες και να 
επωφελούνται από αυτές. 

 

Η εφαρµογή της ∆ιαρθρωτικών Πολιτικών και οι πρόσφατες τάσεις 
αποκέντρωσης έχουν συντελέσει στην ενεργή εµπλοκή της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην αναπτυξιακή διαδικασία των µειονεκτικών περιοχών. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση αναπτυξιακών εταιρειών και 
φορέων διάδοσης πληροφοριών καθώς και µε την συµµετοχή σε σχήµατα 
επιχειρηµατικής ενίσχυσης. Αυτή η αναδιάρθρωση των τοπικών αρχών 
συµπίπτει µε την ευρύτερη κοινωνική και οικονοµική µεταρρύθµιση και 
παράλληλα εντείνει τις διεκδικήσεις της περιφέρειας (Woods, 1998). Το 
σηµείο έναρξης για τις στρατηγικές οικονοµικής ανάπτυξης στις µειονεκτικές 
περιοχές θα πρέπει να είναι το τοπικό επίπεδο και εν συνεχεία το 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η αυξανόµενη διαµάχη όσον αφορά στην 
αναπτυξιακή πολιτική της υπαίθρου υποστηρίζει σθεναρά την ανάγκη για 
τον σχεδιασµό µίας πολιτικής η οποία είναι περιφερειακά 
προσανατολισµένη και η οποία είναι προσαρµοσµένη στις εσωτερικές και 
εξωτερικές συνθήκες των περιοχών της υπαίθρου ή της περιφέρειας 
(Marsden, 1998). Οι κεντρικοί θεσµοί δεν διαθέτουν ούτε τους πόρους για 
να διαχειριστούν ευέλικτα προγράµµατα στήριξης ούτε την απαραίτητη 
τοπική τεχνογνωσία και εµπειρία για την κατανόηση συγκεκριµένων 
εργαλείων στήριξης που απαιτούνται σε κάθε ιδιόµορφη εδαφική 
περίπτωση. Ένας βασικός στόχος πολιτικής θα µπορούσε να είναι η 
επίσπευση της στοιχειοθέτησης κοινοτικής ικανότητας (community capacity 
building) προκειµένου να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν ευέλικτοι 



συνδυασµοί µέτρων πολιτικής. Οι συγκεκριµένοι συνδυασµοί πρέπει να 
βασίζονται σε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες καθώς και στην 
δυνατότητα του τοπικού πληθυσµού (η εκπαίδευση εδώ έχει ρόλο) να 
αποσαφηνίζει την στάση του ως προς τις τοπικές εταιρικές συνεργασίες η 
συµπράξεις και την κοινωνική οικονοµία.  

 

 

 

 
 ● Εργαλεία άσκησης επιχειρηµατικής πολιτικής  

 

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει µια, µάλλον µακρά, ιστορία ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων µε παραδοσιακά εργαλεία στήριξης που σπάνια ξεφεύγουν 
από τα συνήθη χρηµατοοικονοµικά εργαλεία των επιδοτήσεων, 
επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Οι αναπτυξιακοί νόµοι ήταν το 
πρώτο πλαίσιο από το οποίο υιοθετήθηκαν γενναίες χρηµατοοικονοµικές 
ενισχύσεις σε νέες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που επεκτείνονταν. Το 
ίδιο έγινε και µε την εφαρµογή των πρώτων προγραµµάτων ενίσχυσης των 
ειδικά για ΜΜΕ, αλλά και των πρώτων προγραµµάτων ενίσχυσης 
επιχειρήσεων στην περιφέρεια µέσα από διάφορα προγράµµατα της Ε.Ε.  
Η εφαρµογή νέων χρηµατοοικονοµικών εργαλείων όπως των 
επιχειρηµατικών συµµετοχών και των κεφαλαίων εγγύησης είναι ακόµη 
στην αρχή. Γνωρίζοντας όµως τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούν και 
επιλέγουν πηγές χρηµατοδότησης οι ΜΜΕ µπορούµε να προβλέψουµε ότι 
τέτοια εργαλεία θα πρέπει να λάβουν µορφές τοπικής πίστης, όπως είναι οι 
συνεταιριστικές τράπεζες στα κράτη µέλη του ΟΟΣΑ και την Κύπρο.   

 

Στην σειρά των εργαλείων που απευθύνονται άµεσα στις επιχειρήσεις, έχει 
βρεθεί ότι οι ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων της υπαίθρου είναι πολύ 
µεγάλες και αρκετά διαφοροποιηµένες δείχνοντας την ανάγκη σχεδιασµού 
και εκτέλεσης αποκεντρωµένης πολιτικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων της 
περιφέρειας.(Skuras κ.α., 2000). ∆ιαφορετικές επιχειρήσεις σε διαφορετικές 
περιοχές της ελληνικής υπαίθρου έχουν ανάγκη για προσφορά 
αναπτυξιακών εργαλείων που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων, 
την εισαγωγή πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας, συγκεκριµένη 
εκπαίδευση σε χρηµατοοικονοµική διαχείριση και διοίκηση, προσφορά 
βιοτεχνικών πάρκων και θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων (business 
incubators). Φυσικά το κόστος µεταφορών και επικοινωνίας, ενέργειας 
αποτελούν σηµαντικούς παράγοντες που ρυθµίζουν την ανταγωνιστικότητα 
µιας περιοχής. Η σειρά των άµεσων παρεµβάσεων στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας είναι ουσιαστικά τόσο µεγάλη όσο είναι και τα κατά 
τόπους προβλήµατα που επιζητούν επίλυση. Για τον λόγο αυτό οι τοπικοί 

4.5 



θεσµοί θα πρέπει να έχουν την ευελιξία και ενδυνάµωση στο να σχεδιάζουν 
και να εκτελούν τα δικά τους στοχοθετηµένα προγράµµατα.  Μια σηµαντική 
παράµετρος εδώ έχει σχέση µε το θέµα της περιφερειακής συνοχής το 
οποίο έχει σχέση µε την έννοια της «συνέχειας του εδάφους» (αφορά 
νησιώτικες περιοχές, και δύσβατες επίσης) η οποία και καθορίζει σε µεγάλο 
βαθµό την τοπική οικονοµία. Αναφέρουµε συγκεκριµένα παραδείγµατα και 
µελέτη περίπτωσης. 

 
 
 
 

●● Παραδείγµατα  

Βασικά παραδείγµατα επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο του κοινωνικού 

περιβάλλοντος αποτελούν: 

• Στην αρχαία Αθήνα οι µέτοικοι που στράφηκαν στην επιχειρηµατικότητα 
και στις επιχειρήσεις µε σκοπό την κοινωνική αναγνώριση. 
• Στην διάρκεια της τουρκικής κατοχής οι Έλληνες που στράφηκαν στην 
επιχειρηµατικότητα και στις επιχειρήσεις (Συντροφιές-Ύδρας, Συνεταιρισµοί 
Αµπελακίων, εµπόριο σιτηρών στον ∆ούναβη, Βιέννη και Βουδαπέστη, 
εµπόριο καπνού στην Σµύρνη και Αλεξάνδρεια) µε σκοπό την οικονοµική 
δύναµη 

• Οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, µετά το 1921, που στράφηκαν στην 
επιχειρηµατικότητα και στις επιχειρήσεις µε σκοπό την οικονοµική 
ανεξαρτησία και δύναµη ώστε να αναδειχθούν σε επιφανείς επιχειρηµατίες. 
• Πολλοί από τους Έλληνες µετανάστες στην Αµερική και Αυστραλία που 
στράφηκαν στην επιχειρηµατικότητα και στις επιχειρήσεις µε σκοπό την 
οικονοµική δύναµη και καταξίωση. 

 

Άλλα µέτρα αφορούν στη δηµιουργία και στήριξη επιχειρηµατικών δικτύων,  
στην προώθηση και στήριξη της συνέργειας στις επιχειρήσεις, στην 
διάχυση της πληροφόρησης και στην πρόσβαση σε επιχειρηµατική 
πληροφόρηση και συνεργασία, στην µεταφορά καινοτοµίας και 
τεχνογνωσίας και κυρίως στην πρόσβαση σε κάθετα δίκτυα προώθησης 
των προϊόντων και υπηρεσιών. Φυσικά, οποιαδήποτε σωστά σχεδιασµένη 
και εκτελεσµένη ενέργεια στήριξης των επιχειρήσεων σε περιοχές της 
υπαίθρου είναι ουσιαστικά ενέργεια στήριξης της επιχειρηµατικότητας στον 
συγκεκριµένο τόπο. Για παράδειγµα, µία από τις σηµαντικότερες 
διαδικασίες συσσώρευσης επιχειρηµατικού ανθρώπινου κεφαλαίου είναι η 
απόκτηση επιχειρηµατικής εµπειρίας.  

 

∆εν θα πρέπει να ξεχάσουµε και τα εργαλεία άσκησης µακροπρόθεσµης 
πολιτικής για την βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στις περιοχές της 
περιφέρειας.  Το σηµαντικότερο είναι η εισαγωγή µαθηµάτων 



επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση αλλά και η βελτίωση του σχεδιασµού 
της κατάρτισης µε βάση τις ανάγκες των επιχειρήσεων για κατάρτιση και όχι 
µε βάση τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικοί θεσµοί να προσφέρουν 
συγκεκριµένου είδους κατάρτιση. Συγχρόνως, θα πρέπει να γίνουν όλες οι 
ενέργειες για την βελτίωση των προγραµµάτων κατάρτισης που στο 
παρελθόν δαπάνησαν πολύτιµους πόρους σε µη στοχοθετηµένες ενέργειες 
κατάρτισης νέων της ελληνικής περιφέρειας, µετατρέποντας την διαδικασία 
της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτυπη διαδικασία 
µεταβιβαστικών πληρωµών. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να επιβραβεύει 
τους νέους επιχειρηµατίες, να δηµιουργεί την εικόνα του νέου επιχειρηµατία 
και να την προωθεί.  

 

● Μελέτη περίπτωσης 

 
Οι δηµόσιες πολιτικές για την στήριξη και την τόνωση της 
επιχειρηµατικότητας διαδραµατίζουν ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην 
ανάπτυξη, εξέλιξη και βιωσιµότητα των επιχειρήσεων.  

Οι αναπτυγµένες και τεχνολογικά προηγµένες χώρες έχουν εφαρµόσει 
διάφορα κίνητρα και τεχνικές για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και του 
ανταγωνισµού, ιδιαίτερα των µικρό-µεσαίων επιχειρήσεων, µε στόχο την 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη. Για παράδειγµα τόσο στις ΗΠΑ από το 
1953  όσο και στην Ιαπωνία από το 1963 εφάρµοσαν ειδικές πολιτικές µε 
στόχους: 

• Την παροχή οικονοµικής βοήθειας και τεχνογνωσίας στις µικρές 
επιχειρήσεις 
• Ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισµού 

• Ενίσχυση και ανάπτυξη της οικονοµίας και ανταγωνιστικότητας 
• Επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας 
  

Επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταρτιστεί προγράµµατα για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε στόχους: 

• Την ενίσχυση της δικτύωσης και συνεργασίας των επιχειρήσεων σε 
Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

• Ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηµατικού και διοικητικού 
περιβάλλοντος των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και τη δηµιουργίας µιας 
«επιχειρηµατικής Ευρωπαϊκής αγοράς»  
• Αύξηση της ανταγωνιστικότητας, παραγωγικότητας και της 
«εξωστρέφειας» των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
• Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού και των συγκριτικών 
πλεονεκτηµάτων της Ε.Ε. µε την ανάπτυξη των νέων καινοτόµων και 
επιχειρηµατικών ιδεών   



• Ανάπτυξη των νέων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και ιδεών µε την 
ανάπτυξη της συµµετοχής των γυναικών και των νέων στις επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες 

 

Τέλος στην Ελλάδα υπάρχουν διάφορα προγράµµατα, σε συνεργασία µε 
την Ε.Ε.,  για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων µε 
στόχους: 

• Την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων µε την επιχορήγηση χαµηλότοκων 
δανείων, την παροχή εγγυήσεων και την παροχή φορολογικών κινήτρων 

• Παροχή σεµιναρίων, συµβουλών σε θέµατα διοίκησης, διαχείρισης, 
λειτουργίας και ανάπτυξης των επιχειρήσεων 

• ∆ηµιουργία εταιριών παροχής κεφαλαίων υψηλού κινδύνου  
• Παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη της έρευνας και καινοτοµίας και 
συστήµατα ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις 
• Βοήθεια στις επιχειρήσεις να συµµετέχουν σε δηµόσιους διαγωνισµούς 
και την παροχή πληροφοριών για κοινοτικά θέµατα µέσα από τα ειδικά 
κέντρα παροχής πληροφοριών. 
 



 

● Σύνοψη 

 
Στο κεφάλαιο δώσαµε µια σύντοµη εικόνα για την έννοια, τα βασικά 
στοιχεία, την διαχρονική ανάλυση και τις κυριότερες δραστηριότητες της 
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Εξετάσουµε τους βασικούς άξονες, τα 
κοινωνικό-οικονοµικά αποτελέσµατα και τις επιπτώσεις από την ανάπτυξη 
της επιχειρηµατικότητας, όπως στην ανταγωνιστικότητα, στην παραγωγική 
διαδικασία, και στην αποτελεσµατικότητα. 
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