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Μάθημα: Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Διδάσκων: Δρ Νικόλαος Σκλαβούνος             Εαρινό Εξάμηνο 2019-2020 

 

Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (Business Administration Principles)  
 

1.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟIΚΟΝΟΜIΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ – 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

Πολλοί ερευνητές και συγγραφείς έχουν κατά καιρούς προσπαθήσει, 

χωρίς να το πετύχουν όμως, να δώσουν έναν εννοιολογικό ορισμό που 

να καλύπτει πλήρως τον όρο «επιχείρηση». Ο λόγος είναι απλός: η 

επιχείρηση σαν όρος και ιδέα είναι από μόνη της πολύπλοκη. Γίνεται δε 

περισσότερο δύσκολη να δοθεί ένας εννοιολογικός ορισμός της 

επιχείρησης, από το γεγονός ότι ο τρόπος προσέγγισης του όρου 

«επιχείρηση» από κάθε ερευνητή και συγγραφέα είναι διαφορετικός. Έτσι, 

για παράδειγμα, υπάρχουν ερευνητές και συγγραφείς που βλέπουν την 

επιχείρηση ως οικονομικό οργανισμό, άλλοι ως κοινωνικό οργανισμό, 

άλλοι τέλος ως ανοικτό οικονομικό σύστημα του γενικότερου 

οικονομικού συστήματος.  

 

Όλες οι παραπάνω προσεγγίσεις σχετικά με την επιχείρηση εμπίπτουν 

στην σφαίρα της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης. Χωρίς να 

σημαίνει απόρριψη των προσεγγίσεων που αναφέρθηκαν, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι όπου γίνεται αναφορά στον όρο «επιχείρηση» εδώ, θα 

εννοείται ως οικονομικός οργανισμός. Αυτή η άποψη προτιμήθηκε, 

επειδή υπάρχει κοινή παραδοχή όσων ασχολούνται με την επιχείρηση 

πως οι σκοποί που επιδιώκει η επιχείρηση είναι κατά κύριο λόγοι σκοποί 

οικονομικοί.  

 

Έτσι, με βάση αυτή την άποψη: Επιχείρηση είναι ένας οικονομικός 

οργανισμός, στα πλαίσια του οποίου συνδυάζονται συστηματικά οι 

συντελεστές της παραγωγής με σκοπό το κέρδος δια μέσου 
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παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών που ικανοποιούν ανθρώπινες 

ανάγκες.  

 

Ο όρος λοιπόν επιχείρηση έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

οικονομικού οργανισμού γενικώς. Επικράτησε όμως να χρησιμοποιείται 

όταν θέλουμε να υποδηλώσουμε την ύπαρξη του κέρδους, το οποίο 

συνήθως περιέχεται στα χέρια του ιδρυτή ή των ιδρυτών ως αμοιβή για 

το ρίσκο που αναλαμβάνουν, να παράγουν αγαθά ή υπηρεσίες. Στην 

επιχείρηση διακρίνουμε δύο κυρίαρχα στοιχεία: τον κίνδυνο ή ρίσκο από 

τη μία και το κέρδος ως ισοστάθμισμα του ρίσκου από την άλλη. 

 

Όπως προκύπτει λοιπόν από τον παραπάνω ορισμό, τα 

χαρακτηριστικά στοιχεία κάθε «οικονομικού οργανισμού-επιχείρησης» 

είναι: 

1. οι συντελεστές της παραγωγής (κεφάλαιο, φύση, εργασία, 

επιχειρηματικότητα)  

2. ο ορθολογικός συνδυασμός των συντελεστών αυτών βάσει της 

οικονομικής αρχής  

3. ο επιδιωκόμενος σκοπός (το κέρδος) που επιτυγχάνεται με την 

παραγωγή υλικών αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών, απαραίτητων 

για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών.  

 

Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι η οικονομική αρχή, που διέπει κάθε 

οικονομική δραστηριότητα, είναι ένα καθολικό ψυχολογικό φαινόμενο με 

βιολογική υπόσταση και ενυπάρχει υποσυνείδητα σε όλες τις 

ανθρώπινες ενέργειες. Εκδηλώνεται δε με δύο τρόπους: α) με την 

επιδίωξη ενός καθορισμένου οικονομικού αποτελέσματος με τη 

μικρότερη δυνατή δαπάνη ή β) με την επιδίωξη ενός μεγαλύτερου 

δυνατού οικονομικού αποτελέσματος με καθορισμένη δαπάνη.  
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Στην πρώτη περίπτωση πρόκειται για ελαχιστοποίηση της δαπάνης με 

καθορισμένο οικονομικό αποτέλεσμα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση 

πρόκειται για μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος με 

καθορισμένη δαπάνη. Και οι δύο περιπτώσεις συνθέτουν την 

αριστοποίηση, η οποία χαρακτηρίζει την οικονομική αρχή, που διέπει 

αποφασιστικά κάθε οικονομική δραστηριότητα. 

 

1.2. ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ 

 

Από την κατηγορία και το είδος μιας επιχείρησης θα εξαρτηθεί η μορφή 

της οργάνωσης και ο τύπος της διοίκησης που θα εφαρμοσθεί. Έτσι, η 

αναφορά στις διάφορες κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάρχουν 

αποτελεί μια αναγκαιότητα για την επιστήμη της Οργάνωσης και 

Διοίκησης. Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις κυριότερες διακρίσεις 

των επιχειρήσεων με βάση διάφορα κριτήρια, όπως οικονομικά, νομικά, 

οργανωτικά κλπ.  

 

Πίνακας 1. Διάκριση επιχειρήσεων βάσει κριτηρίων 

Κριτήριο Διακρίσεις 

1. Σκοπού Κερδοσκοπική ή μη κερδοσκοπική 

2. Νομικής μορφής Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., I.K.E., 

Συνεταιρισμοί, Συμπλοιοκτησίες 

3. Μεγέθους Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη 

4. Φορέα εκμετάλλευσης Δημόσια, Ημιδημόσια, Ιδιωτική 

5. Τομέα της οικονομίας Πρωτογενής, Δευτερογενής, 

Τριτογενής 
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6. Κλάδου δραστηριότητας Βιομηχανική, Εμπορική, Βιοτεχνική, 

Κτηνοτροφική, Αλιευτική, Παροχής 

Υπηρεσιών, Τραπεζική κλπ. 

7. Σύνθεσης παραγωγικών 

συντελεστών 

Κεφαλαιουχική, Εντάσεως 

Εργασίας, Εντάσεως α’ υλών κλπ. 

8. Γεωγραφικής εξάπλωσης Τοπική, Εθνική, Πολυεθνική κλπ. 

9.  Βαθμού συνεργασίας Συνασπισμοί, Ενώσεις, 

Κοινοπραξίες, Διεθνείς Στρατηγικές 

Συμμαχίες 

10. Αποτελέσματος Κερδοφόρες, Ζημιογόνες, Εξισωτικές 

 

Με βάση τον Πίνακα 1 οι οικονομικοί οργανισμοί – επιχειρήσεις 

διακρίνονται σε ιδιωτικούς, δημοσίους και μικτούς, αν λάβουμε σαν 

κριτήριο ταξινόμησης τον φορέα που κατέχει τους συντελεστές της 

παραγωγής και σε κερδοσκοπικούς, κοινωφελείς αν λάβουμε σαν 

κριτήριο ταξινόμησης τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ιδιωτικοί είναι εκείνοι, 

των οποίων φορείς είναι ιδιώτες ή κάποτε Ν.Π.Ι.Δ. Βασικό 

χαρακτηριστικό αυτών είναι η ευκαμψία που τους διακρίνει, δηλαδή η 

γρήγορη προσαρμογή στις επικρατούσες κάθε φορά συνθήκες της 

οικονομίας. 

 

Αντίθετα στους Δημόσιους οργανισμούς φορέας είναι το ίδιο το 

δημόσιο ή οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (δήμοι και κοινότητες). 

Η σύσταση δημόσιων οικονομικών οργανισμών υπαγορεύεται 

συνήθως από την ανάγκη της καλύτερης εξυπηρέτησης διαφόρων 

κοινωνικών αναγκών όπως η ύδρευση, οι συγκοινωνίες, ο ηλεκτρισμός, 

η δημόσια υγεία, η παιδεία κλπ. 
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Όσο για τους μικτούς οικονομικούς οργανισμούς, φορείς είναι από 

κοινού κράτος ή Ν.Π.Δ.Δ. και ιδιώτες ή Ν.Π.Ι.Δ. Αυτό επιτυγχάνεται 

κατόπιν συμφωνίας των δύο μερών με ορισμένη συμμετοχή στο 

ιδρυτικό κεφάλαιο του οικονομικού οργανισμού ή ακόμη κατόπιν 

παραχώρησης ορισμένων προνομίων εκ μέρους του κράτους σε 

ιδιώτες έναντι του δικαιώματος άσκησης εποπτείας ή ελέγχου στον 

οικονομικό οργανισμό.  

 

Οικονομικοί οργανισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι οι κάθε είδους 

επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν την παραγωγή και διάθεση αγαθών ή 

υπηρεσιών με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους που προορίζεται 

αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Από την άλλη μεριά δια 

των κοινωφελών οργανισμών επιδιώκεται βασικά η ικανοποίηση 

αναγκών του κοινωνικού συνόλου δια της παραγωγής οικονομικών 

αγαθών και της παροχής υπηρεσιών. 

 

Οι οργανισμοί αυτοί διαιρούνται περαιτέρω σε εξισωτικούς, κτητικούς και 

ελλειμματικούς ανάλογα αν τα έσοδα ισούνται, υπερβαίνουν ή 

υπολείπονται των αντιστοίχων εξόδων αυτών. Πιο συγκεκριμένα 

εξισωτικοί είναι εκείνοι που αποβλέπουν με τα έσοδα τους να καλύπτουν 

τα έξοδά τους, για να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους. Αυτοί συνήθως 

έχουν δημόσιο χαρακτήρα, όπως π.χ. τα κρατικά νοσοκομεία. Κτητικοί 

είναι εκείνοι, οι οποίοι επιδιώκουν, με τα έσοδά τους, όχι μόνο να 

καλύπτουν τα έξοδα τους, αλλά να επιτυγχάνουν και μια διαφορά υπέρ 

των εσόδων, που τους επιτρέπει να επεκτείνονται και να αναπτύσσονται. 

Τέλος, ελλειμματικοί είναι εκείνοι οι οικονομικοί οργανισμοί στους 

οποίους τα ετήσια έσοδα λειτουργίας που πραγματοποιούν από την 

πώληση των αγαθών και την προσφορά υπηρεσιών είναι μικρότερα 

από τις ετήσιες δαπάνες λειτουργίας. Οι οργανισμοί αυτοί 

παρουσιάζουν οικονομικό έλλειμμα.  
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Επιπλέον, ένα άλλο κριτήριο διάκρισης των επιχειρήσεων αποτελεί το 

αντικείμενο της παραγωγικής δραστηριότητας. Έτσι οι επιχειρήσεις 

διακρίνονται σε πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς 

παραγωγής. Στις επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, υπάγονται οι 

γεωργικές, κτηνοτροφικές, αλιευτικές και εκμετάλλευσης δασών. 

 

Στις επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής υπάγονται οι βιοτεχνικές 

και βιομηχανικές, με βασική επιδίωξη τη μετατροπή των υπό των 

επιχειρήσεων πρωτογενούς παραγωγής παραγομένων προϊόντων σε 

αγαθά τελικής κατανάλωσης. Ο τομέας αυτός ονομάζεται και τομέας 

Μεταποίησης. 

 

Στις επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα υπάγονται οι διάφορες εμπορικές, 

μεταφορικές, τραπεζικές, ασφαλιστικές κλπ, οι οποίες διευκολύνουν τις 

συναλλαγές με την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών. Ο τριτογενής 

τομέας γι' αυτό ονομάζεται και τομέας των υπηρεσιών.  

 

Μια περαιτέρω διάκριση των επιχειρήσεων του δευτερογενή τομέα 

αποτελεί αυτή σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές. Δεν υπάρχουν ακριβή 

όρια διαχωρισμού μεταξύ βιομηχανικής και βιοτεχνικής επιχείρησης. Θα 

μπορούσαμε όμως να υπογραμμίσουμε ορισμένες εννοιολογικές 

διαφοροποιήσεις. 

 

Βιομηχανική επιχείρηση είναι ένας αυτοτελής οργανισμός ο οποίος 

διαθέτει πολύπλοκο τεχνολογικό μηχανισμό, τεράστια κεφάλαια και 

εξειδικευμένο προσωπικό με σκοπό τη μετατροπή των πρώτων υλών της 

πρωτογενούς παραγωγής σε μεγάλες ποσότητες ετοίμων προϊόντων, 

κατάλληλων για την ικανοποίηση των ανθρωπίνων αναγκών ή την 

παραγωγή αγαθών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή άλλων 

αγαθών.  
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Βιοτεχνική επιχείρηση είναι εκείνη η οποία διαθέτει περιορισμένο 

κεφάλαιο, απλό σχετικά μηχανολογικό εξοπλισμό και εργαλεία, τα οποία 

υποβοηθούν τους εργαζόμενους για την καλύτερη επεξεργασία και 

μετατροπή των προϊόντων της πρωτογενούς παραγωγής σε μικρές 

ποσότητες νέων προϊόντων κατάλληλων για την ικανοποίηση 

ανθρώπινων αναγκών ή για την υποβοήθηση της παραγωγής άλλων 

προϊόντων.  

 

Μερικά κριτήρια διάκρισης μίας βιομηχανικής από μια βιοτεχνική 

επιχείρηση μπορεί να θεωρηθούν τα ακόλουθο:  

 

1. Η αγορά στην οποία διατίθενται τα προϊόντα.  

2. Το είδος της εργασίας που παρέχει ο φορέας της επιχείρησης (στη 

βιομηχανική επιχείρηση ο επιχειρηματίας παρέχει συνήθως 

διευθύνουσα εργασία ενώ στη βιοτεχνική παρέχει και εκτελεστική).  

3. Η σύνθεση κόστους των προϊόντων που παράγονται (στη 

βιομηχανία οι επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται ως «έντασης 

κεφαλαίων» ενώ στη βιοτεχνία ως «έντασης εργασίας και κόστους 

α’ υλών».  

4. Ο βαθμός τυποποίησης των παραγομένων προϊόντων 

(πληρέστερος ποιοτικά στις βιομηχανικές επιχειρήσεις).  

5. Η νομική μορφή (Α.Ε. είναι οι περισσότερες βιομηχανικές, ενώ 

αντίθετα ΕΠΕ, Ο.Ε. ή Ατομικές είναι οι βιοτεχνικές).  

6. Η εγγραφή στο αντίστοιχο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό επιμελητήριο.  

7. Ο συνδυασμός ποιοτικών κριτηρίων (π.χ. ύψος κεφαλαίων, 

κύκλος εργασιών, αριθμός εργαζομένων στην επιχείρηση κλπ.)   

  

1.3. ΤΑΞΕΙΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
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Άλλη μία διάκριση των επιχειρήσεων αγορά το μέγεθος τους. Ειδικότερα, 

έχουμε τις μικρές, μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ ειδικά για την 

χώρα μας αξίζει να τονιστεί ο σημαντικός βαθμός παρουσίας της ΜΜΕ 

(μικρομεσαία επιχείρηση).  

 

Το θέμα του μεγέθους μιας επιχείρησης έχει μεγάλη σημασία με 

οικονομικές, νομοθετικές και κοινωνικές προεκτάσεις και δεν είναι πάντα 

εύκολο να οριοθετηθεί.  Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα από τα 

κριτήρια που συχνά χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των 

επιχειρήσεων ως προς το μέγεθός τους: 

 

• Η έκταση του χρησιμοποιούμενου εδάφους 

• Ο αριθμός των απασχολουμένων υπαλλήλων και εργατών 

• Το μέγεθος του χρησιμοποιημένου κεφαλαίου 

• Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων  

• Η παραγωγική δυναμικότητα της επιχείρησης  

• Το είδος της παρεχόμενης από τον επιχειρηματία εργασίας 

• Κριτήρια τεχνικής φύσης   

 

Φυσικά η διάκριση των επιχειρήσεων σε μεγάλες, μεσαίες και μικρές με 

βάση ένα μόνο κριτήριο δεν είναι ικανοποιητική για πολλούς και 

διάφορους λόγους. Για παράδειγμα, ο παράγοντας έδαφος 

διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στις γεωργικές επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα 

παίζει πολύ μικρό ρόλο στις επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα. Έπειτα, 

ο τόπος και ο χρόνος προσδίδουν άλλες διαστάσεις στο μέγεθος μιας 

επιχείρησης. Τα κριτήρια κατάταξης από χώρα σε χώρα ποικίλουν, 

καθώς δεν είναι ούτε ενιαία ούτε και σταθερά.  

 

Σύμφωνα με την 4η κατευθυντήρια οδηγία της Ε.Ε. τα βασικότερα 

κριτήρια κατάταξης των επιχειρήσεων είναι:  
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1. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών  

2. Ο ετήσιος Μ.Ο. του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων 

3. Η αξία των στοιχείων του ισολογισμού 

 

Τέλος για μια αποτελεσματική σύγκριση είναι ορθό να γίνεται αναφορά 

σε ομοειδείς επιχειρήσεις και αυτές να ταξινομούνται σύμφωνα με το αν 

συντρέχουν περισσότερες από μία περιπτώσεις από όσες έχουν 

αναφερθεί παραπάνω.  

 

Πριν προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε το άριστο μέγεθος μιας 

επιχείρησης θα αναφέρουμε μερικά πλεονεκτήματα  (μειονεκτήματα) των 

μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των μικρών επιχειρήσεων, τα οποία 

συγχρόνως αποτελούν αντίστοιχα μειονεκτήματα (πλεονεκτήματα) των 

μικρών έναντι των μεγάλων.  

 

Πρώτα απ’ όλα τα πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι 

των μικρών αναφέρουμε την πληθώρα των κεφαλαίων, που καθιστούν 

δυνατή την ανέγερση γιγαντιαίων εγκαταστάσεων και την εφαρμογή 

των πλέον σύγχρονων και τελειότερων μεθόδων παραγωγής. Επίσης 

αξίζει να αναφερθεί η δυνατότητα καταμερισμού των έργων, που 

προκύπτει από το μεγάλο αριθμό εργαζομένων.  

 

Από την πλευρά τους οι μικρές επιχειρήσεις πλεονεκτούν έναντι των 

μεγάλων στο ότι ο επιχειρηματίας μπορεί να ασκεί άμεση εποπτεία και να 

λαμβάνει άμεση γνώση των μεταβολών των συνθηκών του 

περιβάλλοντος μέσα στο οποίο η επιχείρησή του λειτουργεί και 

αναπτύσσεται.  

 

Ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία έχουν οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (ΜΜΕ), λόγω του μεγάλου αριθμού τους και της σημαντικής 
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απασχόλησης εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με τη Σύσταση της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Μαΐου 2003: 

  

1. Η κατηγορία των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) αποτελείται από επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 

250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

2. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η 

οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 

υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

3. Στην κατηγορία των ΜΜΕ, ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η 

επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από δέκα εργαζομένους και 

της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου 

ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

 

Οι τεχνικές συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί η επιχείρηση 

προσδιορίζουν κατά κύριο λόγο  το άριστο μέγεθος αυτής. Βέβαια, 

αξίζει να σημειωθεί ότι το άριστο μέγεθος από τεχνικής άποψης δε 

συμπίπτει πάντα και με το άριστο μέγεθος από οικονομικής άποψης, 

γιατί αυτό που ενδιαφέρει τον επιχειρηματία σε τελική ανάλυση δεν είναι 

τόσο η τελειότητα των τεχνικών μεθόδων παραγωγής, όσο το κόστος 

των παραγομένων προϊόντων. Με την ίδια λογική σκέψη, ο 

επιχειρηματίας ενδιαφέρεται πρώτιστα για την καθαρή πρόοδο και 

βασικά αυτή θα αποτελέσει το τελικό κριτήριο για το μέγεθος της 

επιχείρησης.  

 

Ένα πλήθος ακόμη παραγόντων συντελεί, ώστε η επιχείρηση να βρει το 

τελικό μέγεθος με το οποίο θα είναι σε θέση να πετυχαίνει τους σκοπούς 

που έχει θέσει. Ειδικότερα οι παράγοντες αυτοί είναι:  
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• Η δυνατότητα αποτελεσματικής διοίκησης  

• Η δυνατότητα σύναψης δανείων με ευνοϊκούς όρους  

• Η επάρκεια πρώτων υλών  

• Η δυνατότητα διάθεσης παραγομένων προϊόντων  

• Η δυνατότητα διάθεσης κεφαλαίων για έρευνα κλπ.  

 

1.4. ΝΟΜΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 

1.4.1. Ατομική επιχείρηση  

 

 Αποτελεί την αρχαιότερη νομική μορφή και περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 

αριθμό επιχειρήσεων. Ο επιχειρηματίας είναι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης 

και κατευθύνει ο ίδιος όλες τις εργασίες, ελέγχοντας την απόδοση των 

υπαλλήλων και εργατών. Το κέρδος που επιτυγχάνεται στο τέλος μιας 

χρήσης είναι αποκλειστικά δικό του και μπορεί να το διαθέσει όπως 

αυτός επιθυμεί, αλλά και όλες οι ζημίες της επιχείρησης επιβαρύνουν 

αποκλειστικά αυτόν. 

 

Βασικό πλεονέκτημα θεωρείται η εύκολη ίδρυση, λειτουργία και διάλυση 

αυτών, υπόκεινται σε ελάχιστες διατυπώσεις και γενικά ισχύουν όσα 

αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα για τις μικρές επιχειρήσεις, 

μιας και σχεδόν όλες λειτουργούν σ' αυτό το μέγεθος. Βασικό 

μειονέκτημα είναι ότι ο επιχειρηματίας θέτει σε κίνδυνο όλη την περιουσία 

του και ότι η λειτουργία και η ευημερία της επιχείρησης εξαρτάται 

αποκλειστικά από τον ίδιο και τον εάν διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα. 

 

1.4.2. Ομόρρυθμη εταιρεία 

 

Σ' αυτήν οι συνεταίροι ασκούν την εμπορία με κοινή επωνυμία και είναι 

προσωπικά και απεριόριστα υπεύθυνοι για όλες τις υποχρεώσεις που 
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αναλαμβάνονται από την εταιρεία. Μια εταιρεία λειτουργεί μ’ αυτή τη 

μορφή, όταν υπάρχει κοινή επιθυμία δύο ή περισσοτέρων ατόμων να 

συνενώσουν και συντονίσουν τις προσπάθειες τους ή τις ιδιαίτερες 

ικανότητές τους για να επωφεληθούν κατά τον καλύτερο τρόπο από τις 

ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που παρέχει το σύστημα της ελεύθερης 

οικονομίας.  

 

Οι επιχειρήσεις αυτής της μορφής παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα 

πλεονεκτήματα όπως και μειονεκτήματα σε σχέση με επιχειρήσεις άλλων 

μορφών. Στα πλεονεκτήματα συγκαταλέγονται η σχετικά εύκολη ίδρυση 

και λειτουργία της και η απαίτηση περιορισμένων αρχικών κεφαλαίων.  

Στα μειονεκτήματα αυτής της μορφής περιλαμβάνονται: 

 

• Η ανάληψη υψηλού κινδύνου από κάθε εταίρο, μιας και είναι 

υπεύθυνος απέναντι στους πιστωτές της επιχείρησης για όλα τα 

περιουσιακά στοιχεία αυτής 

• Η αδυναμία συνέχισης της λειτουργίας της επιχείρησης σε 

περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης ενός από τους εταίρους  

• Η δυσκολία εξεύρεσης επιπλέον κεφαλαίων για υιοθέτηση 

νεότερης τεχνολογίας, περαιτέρω ανάπτυξη κλπ.  

 

1.4.3. Ετερόρρυθμη εταιρεία 

 

Υπάρχουν δύο μορφές ετερόρρυθμης εταιρείας: 

 

α) Η απλή ετερόρρυθμη εταιρεία και 

β) Η κατά μετοχές ετερόρρυθμη εταιρεία  

 

Αναφορικά με την πρώτη μορφή, εμφανίζονται εταίροι ή εταίρος που 

ευθύνεται προσωπικά, απεριόριστα και «εις ολόκληρον» για τις 

υποχρεώσεις της επιχείρησης (όπως και στην περίπτωση της 
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ομόρρυθμής εταιρείας) και εταίροι που ευθύνονται ίσα με το ποσό που 

κατέθεσαν στην εταιρεία σαν απλοί χρηματοδότες (ετερόρρυθμοι 

εταίροι). Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτής της μορφής είναι 

ακριβώς τα ίδια με της ομόρρυθμης εταιρείας, εκτός από το θετικό 

στοιχείο της διευκόλυνσης της χρηματοδότησης της εταιρείας με την 

είσοδο των ετερόρρυθμων εταίρων.  

 

Στη δεύτερη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας, δηλαδή στην κατά μετοχές 

ετερόρρυθμη εταιρεία, το κεφάλαιο των ετερόρρυθμων εταίρων 

διαιρείται σε μερίδια και μεταφράζεται σε μετοχές που είναι εύκολα 

μεταβιβάσιμες. Βασικό πλεονέκτημα αυτής της μορφής είναι ότι ο 

θάνατος και η πτώχευση κάποιου ετερόρρυθμου εταίρου δεν επιφέρει 

και τη λύση της εταιρείας, αφού οι μετοχές μπορούν να μεταβιβαστούν.   

 

 

1.4.4. Αφανής ή Συμμετοχική εταιρεία 

 

Αυτή ιδρύεται κατά κύριο λόγο όταν δύο ή περισσότερα άτομα 

συμφωνήσουν να εκτελέσουν ευκαιριακά μαζί κάποιες εμπορικές 

πράξεις και να εκμεταλλευτούν κατά τον καλύτερο τρόπο ορισμένες 

ευνοϊκές προοπτικές που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποια δεδομένη 

χρονική περίοδο. Από τον τίτλο τους γίνεται σαφές ότι πρόκειται για 

εταιρείες χωρίς νομική προσωπικότητα, επωνυμία, τόπο εγκατάστασης 

κλπ. Για τον λόγο αυτό οι πελάτες δε γνωρίζουν απαραίτητα την ύπαρξη 

της εταιρείας. Οι συμμετέχοντες σ' αυτήν βρίσκονται συνήθως στον 

τόπο παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων και οι συνεταίροι 

συνήθως δεν επιθυμούν να εμφανίζονται σε συναλλαγές.   

 

Η αφανής εταιρεία είναι ένας τύπος εταιρείας που παρ’ όλη τη μεγάλη 

συχνότητα εμφάνισής του, δεν είχε μέχρι πρόσφατα επαρκή νομοθετική 

ρύθμιση. Με το νόμο 4072/2012 γίνεται μια προσπάθεια να 
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δημιουργηθούν κανόνες γι’ αυτόν τον ιδιαίτερο τύπο εταιρείας που 

περιλαμβάνει δύο είδη εταίρων: 

 

α. τον εμφανή, που εμφανίζεται στους τρίτους χρησιμοποιώντας το 

όνομα του, μπορεί να αποκτήσει ιδιότητα εμπόρου και ευθύνεται για τα 

χρέη της εταιρείας με την προσωπική του περιουσία, ο οποίος άλλωστε 

είναι και ο διαχειριστής, 

 

β. τον αφανή, που δεν κάνει τίποτα από τα παραπάνω, παρά μόνο 

συμμετέχει στην εσωτερική διαχείριση και τα κέρδη/ζημιές της εταιρίας 

στο μερίδιο που του αναλογεί. 

 

Η αφανής εταιρεία μπορεί να έχει μόνο έναν εμφανή εταίρο και έναν ή 

περισσότερους αφανείς, δεν εμφανίζεται δηλαδή στους τρίτους ως 

εταιρεία (εξ ου και αφανής). Με τη σύμβαση της αφανούς εταιρείας ο 

ένας από τους εταίρους (εμφανής εταίρος) παραχωρεί σε άλλον ή 

άλλους εταίρους (αφανείς εταίρους) δικαίωμα συμμετοχής στα 

αποτελέσματα μιας ή περισσότερων εμπορικών πράξεων ή εμπορικής 

επιχείρησης, που διενεργεί στο όνομά του, αλλά προς το κοινό 

συμφέρον των εταίρων. 

 

Η αφανής εταιρεία συστήνεται άτυπα, δεν έχει νομική προσωπικότητα, 

δεν καταχωρίζεται στο ΓΕ.Μ.Η., ενώ σε αυτήν εφαρμόζονται οι διατάξεις 

του Αστικού Κώδικα για την εταιρεία, εκτός από εκείνες που δεν 

συμβιβάζονται με τη φύση της. Η λύση της προκαλείται με το θάνατο ή 

τη δικαστική συμπαράσταση οποιουδήποτε εταίρου, με την πτώχευση 

του εμφανούς εταίρου, με την πάροδο του συμφωνηθέντος χρόνου 

διάρκειας της, με καταγγελία από οποιοδήποτε εταίρο, με ομόφωνη 

απόφαση όλων των εταίρων και με την πραγμάτωση ή την αδυναμία 

πραγμάτωσης του εταιρικού σκοπού. 
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Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της αφανούς εταιρείας υπάρχει πάντα ο 

κίνδυνος οικονομικής εκμετάλλευσης του αφανούς εταίρου για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η εν συνεχεία καταγγελία της 

εταιρείας από τον εμφανή εταίρο. Για να αποφασιστεί το αν η 

καταγγελία είναι άκαιρη και ζημιογόνος για τα συμφέροντα των εταίρων, 

καθώς και για την επιδίκαση τυχόν αποζημίωσης, οι εταίροι μπορούν να 

προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο. 

 

1.4.5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης – ΕΠΕ  

 

Επινοήθηκε για να συνδυάσει τα πλεονεκτήματα, αφενός της Ανώνυμης 

Εταιρείας (στην οποία είναι περιορισμένη η ευθύνη των μετοχών) και 

αφετέρου της ομόρρυθμης εταιρείας (κυρίως την ευελιξία και την 

προσαρμοστικότητά της). Η σύσταση της ΕΠΕ γίνεται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο (καταστατικό) και η δημοσιότητά της 

γίνεται με κατάθεση αντιγράφου του καταστατικού της στον Γραμματέα 

του Πρωτοδικείου  της έδρας της εταιρείας.  

 

Τα κύρια στοιχεία της είναι:  

 

1. Απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 4.500 ευρώ για τη 

σύστασή της, το οποίο μπορεί να αποτελείται και από εισφορά σε 

είδος (π.χ. ακίνητο) κατόπιν αποτίμησης. 

2. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια και οι μεριδιούχοι 

ευθύνονται περιορισμένα. 

3. Δεν υπάρχει κρατικός έλεγχος και εποπτεία όπως σε Ανώνυμες 

εταιρείες 

4. Έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση των εταίρων και το 

διαχειριστή (ή διαχειριστές), ο οποίος δεν απαιτείται να είναι 

εταίρος. 
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Πλεονεκτήματα της ΕΠΕ είναι:  

 

1. Η περιορισμένη ευθύνη των μετοχών (για τους ίδιους)  

2. Το σχετικά υψηλό (με κριτήρια τόπου και χρόνου) κεφάλαιό της  

3. Η σχετική ευελιξία της  

 

Μειονεκτήματα της ΕΠΕ είναι:  

 

1. Η περιορισμένη πίστη της για τους τρίτους αφού η ευθύνη φτάνει 

μέχρι το κεφάλαιό της  

2. Οι χρονοβόρες διατυπώσεις για τη σύστασή της και τη λειτουργία 

της  

 

1.4.6. Ανώνυμη Εταιρεία – Α.Ε.  

 

Ανώνυμη εταιρεία λέγεται εκείνη της οποίας το κεφάλαιο είναι διηρημένο 

σε μετοχές, που είναι καταρχήν μεταβιβάσιμες και οι μέτοχοι – εταίροι 

ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό της συμμετοχής τους. Τα κυριότερα 

χαρακτηριστικά της Α.Ε. είναι:  

 

1. Το κεφάλαιό της είναι διηρημένο σε ίσα μερίδια, που καλούνται 

μετοχές  

2. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι το ποσό της συμμετοχής του. Πιο 

απλά μέχρι το ποσό της αξίας των μετοχών που κατέχει  

3. Απαιτείται μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 24.000 ευρώ για τη 

σύστασή της. 

4. Τηρούνται αυστηροί όροι δημοσιότητας από την ίδρυσή της και 

για όσο διαρκεί. 

5. Έχει δύο όργανα, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και το 

Διοικητικό Συμβούλιο, τα οποία αποφασίζουν με πλειοψηφία. 
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Λόγοι ίδρυσης και ανάπτυξης της Α.Ε.  είναι οι εξής:  

 

• Η ανάγκη συγκέντρωσης κεφαλαίων  

• Η ανάγκη της διασποράς και περιορισμού του συγκεκριμένου 

κινδύνου λόγω συγκέντρωσης κεφαλαίων  

• Η ανάγκη παροχής της δυνατότητας αλλαγής προσώπων, που 

συμμετέχουν με το κεφάλαιό τους στη δεδομένη δραστηριότητα 

 

Γενικά οι Α.Ε.  απολαμβάνουν όλα τα πλεονεκτήματα των μεγάλων 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1. Η Α.Ε. έχει μεγαλύτερη πιστοληπτική επιφάνεια, πράγμα που 

σημαίνει και μεγαλύτερες δυνατότητες εξεύρεσης πηγών 

χρηματοδότησης  

2. Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων, μέχρι του ποσού 

συμμετοχής τους στο κεφάλαιο 

3. Η καλύτερη οργάνωση των Α.Ε. που έχει άμεσο αντίκτυπο στα 

αποτελέσματα και το μέλλον των επιχειρήσεων  

 

Μειονεκτήματα της Α.Ε. είναι:  

 

1. Οι χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες για την ίδρυσή της  

2. Η ανελαστική προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες του 

κοινωνικού της περιβάλλοντος  

3. Η βραδύτητα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων  

 

Για να συσταθεί νόμιμα μια Α.Ε. απαιτείται καταστατικό, δημοσίευση στο 

ΦΕΚ, καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και άδεια 

λειτουργίας από την αρμόδια αρχή αν το κεφάλαιο υπερβαίνει τα 3 

εκατομμύρια ευρώ. Η Α.Ε. μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη.  
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1.4.7. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) 

 

Η εταιρική μορφή της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας προέκυψε από 

την ανάγκη στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και 

προώθησης της επιχειρηματικότητας αποτελώντας μια εξέλιξη της 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης. Η Ι.Κ.Ε είναι κεφαλαιουχική εταιρεία με 

νομική προσωπικότητα και για τα χρέη της ευθύνεται με την περιουσία 

της (εξαιρούνται οι εγγυητικές εισφορές). Είναι πάντα εμπορική, 

ορισμένες όμως δραστηριότητες εξαιρούνται από το πεδίο της 

(τραπεζικές, ασφαλιστικές, αθλητικές κ.α.). Τα κύρια στοιχεία της είναι: 

 

1. Απαιτείται εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ενός (1) ευρώ για τη 

σύστασή της. 

2. Το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε μερίδια που αντιστοιχούν στην 

εισφορά του κάθε εταίρου. 

3. Η εισφορά μπορεί να είναι κεφαλαιακή, μπορεί όμως και να είναι 

εξωκεφαλαιακή ή εγγυητική. 

4. Έχει ορισμένη διάρκεια (12 χρόνια, εκτός αν οριστεί διαφορετικά). 

5. Έχει δύο όργανα διοίκησης, τη Γενική Συνέλευση εταίρων και το 

Διαχειριστή. 

 

Για τη σύσταση της Ι.Κ.Ε απαιτείται απλό ιδιωτικό έγγραφο 

(καταστατικό), το οποίο κατατίθεται σε «Υπηρεσίες Μιας Στάσης» και η 

δημοσιότητα πραγματοποιείται στην ιστοσελίδα του Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου και όχι σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Η Ιδιωτική 

Κεφαλαιουχική Εταιρεία, που μπορεί να είναι και μονοπρόσωπη, είναι 

δυνατό να συσταθεί με ταχείες διαδικασίες (θεωρητικά σε μια μέρα), ενώ 

για τη φορολόγηση της ισχύει ό,τι και για τις Ε.Π.Ε. Το ελάχιστο ύψος 

εταιρικού κεφαλαίου που απαιτεί ο νόμος για την σύσταση μιας Ι.Κ.Ε. 

είναι ένα (1) Ευρώ.  
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1.4.8. Συνεταιρισμός ή συνεργατική εταιρεία 

 

Συνεταιρισμός ονομάζεται η εταιρεία που ως κύρια χαρακτηριστικά έχει 

το μεταβλητό αριθμό συνεταίρων, το μεταβλητό μέγεθος κεφαλαίων και 

την όχι απαραίτητη επιδίωξη κέρδους. Σκοπός του συνεταιρισμού είναι η 

προαγωγή της ιδιωτικής οικονομίας καθενός από τα μέλη του, που 

επιτυγχάνεται με τη συνεργασία όλων των μελών του. 

 

Για τη σύσταση του συνεταιρισμού απαιτούνται:  

 

• Καταστατικό με υπογραφές τουλάχιστον επτά (7) μελών 

• Έγκριση του καταστατικού από το Υπουργείο Γεωργίας 

• Καταχώρισή του στο Μητρώο Συνεταιρισμών 

 

Το κεφάλαιο του αποτελείται από συνεταιριστικές μερίδες και 

καταβάλλεται από τους συνεταίρους σε μετρητά.  

 

Όργανα του συνεταιρισμού είναι:  

 

• Η Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο και 

έκτακτα, όταν συγκαλείται από το Δ.Σ. ή το εποπτικό Συμβούλιο ή 

το εάν το ζητήσει τουλάχιστον το 1/20 των στελεχών  

• Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), που αποτελείται από 3 τουλάχιστον 

μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση. Από τα μέλη του 

εκλέγονται ένας πρόεδρος και ένας ταμίας και διαχειρίζεται τις 

τρέχουσες υποθέσεις του Συνεταιρισμού 

• Το Εποπτικό Συμβούλιο, που αποτελείται από 3 τουλάχιστον μέλη, 

τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση και ελέγχει όλες τις 

διαχειριστικές και διοικητικές πράξεις του Δ.Σ.   
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Περισσότερες λεπτομέρειες για τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που 

λειτουργούν στην Ελλάδα υπάρχουν διαθέσιμες στις ακόλουθες 

ιστοσελίδες: 

 

1. www.startupgreece.gov.gr  

2. https://www.kemel.gr/articles/poios-typos-epiheirisis-einai-katalliloteros-

gia-ton-neo-epiheirimatia 

3. https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-

%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE

%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/ 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων ανά νομική μορφή 

απεικονίζονται στον ακόλουθο Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά επιχειρήσεων ανά νομική μορφή 

 

http://www.startupgreece.gov.gr/
https://www.kemel.gr/articles/poios-typos-epiheirisis-einai-katalliloteros-gia-ton-neo-epiheirimatia
https://www.kemel.gr/articles/poios-typos-epiheirisis-einai-katalliloteros-gia-ton-neo-epiheirimatia
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/
https://www.lagopoulou.gr/el/%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86/


 

  
                                                                                                                                                      

 

 

21 

 

1.5. ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ   

 

Πολυεθνικές επιχειρήσεις γενικά είναι εκείνες που αναπτύσσουν τη 

δραστηριότητά τους σε περισσότερες από μια χώρες. Πρόκειται 

συνήθως για επιχειρήσεις με έδρα και κύρια εγκατάσταση σε μια 

αναπτυγμένη βιομηχανική χώρα και με θυγατρικές επιχειρήσεις 

παραγωγής, εμπορίας ή αντιπροσώπευσης, σε διάφορες άλλες χώρες.  

 

Σύμφωνα με ορισμό του Ο.Η.Ε., «Πολυεθνική ή Υπερεθνική εταιρεία είναι 

η εταιρεία ή  όμιλος εταιρειών που παράγει υλικά αγαθά ή παρέχει 

υπηρεσίες και έξω από τα όρια της χώρας στην οποία έχει την έδρα της 

η κύρια εταιρεία».  

 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά αυτών είναι τα ακόλουθα:  

 

• Η πολύ ισχυρή κεφαλαιακή τους συγκρότηση  

• Ο υψηλός κύκλος εργασιών  

• Το στελεχιακό δυναμικό τους από ισχυρούς managers  

• Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έξω από τη χώρα που η έδρα τους 

είναι εγκατεστημένη  

• Πραγματοποιούν επενδύσεις και ιδρύουν εξαρτημένες βιομηχανίες 

εκεί που υπάρχει σημαντικό γι' αυτές συμφέρον  

• Είναι δημιουργήματα του νεότερου καπιταλισμού και 

εκπροσωπούν τη σύγχρονη μορφή του καπιταλιστικού 

ιμπεριαλισμού  

 

Η παρουσία των πολυεθνικών επιχειρήσεων αποτελεί ένα νέο και πολύ 

σημαντικό στοιχείο για τη ζωή και των εθνικών επιχειρήσεων. Οι πολιτικές 

μάρκετινγκ, διείσδυσης στην αγορά, κέρδους, επενδύσεων, τιμολόγησης 

και γενικά οι επιχειρηματικές πολιτικές ενός οργανισμού στα πλαίσια μιας 
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συγκεκριμένης οικονομίας, επηρεάζονται από τις αντίστοιχες πολιτικές 

των πολυεθνικών επιχειρήσεων.  

 

Οι πολυεθνικές ή διεθνείς (όπως καθιερώθηκε να ονομάζονται από τον 

Ο.Η.Ε.) επιχειρήσεις, βρέθηκαν σε άνθιση μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, όταν αμερικάνικες εταιρείες άρχισαν να κάνουν μεγάλες 

επενδύσεις στο εξωτερικό, σε ένα ευρύ κύκλο βιομηχανικών και 

εμπορικών επιχειρήσεων με κοινό χαρακτηριστικό τη διεθνοποίηση των 

δραστηριοτήτων τους, που ανταποκρίνεται σε μια στρατηγική θεώρηση 

θεμελιωμένη στη χρησιμοποίηση κάθε διαθέσιμου πόρου διαμέσου μιας 

ολοκληρωμένης δράσης.  

 

Αναμφίβολα, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν σπουδαίο 

ρόλο στη διαμόρφωση της οικοvoμικο-κοινωνικής πολιτικής για τις 

χώρες, στις οποίες εγκαθιδρύονται. Ταξινομώντας τις θετικές επιδράσεις 

αυτών για τις χώρες που τις φιλοξενούν, μπορούμε να τις κατατάξουμε 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 

• Διευκολύνουν την επιτόπια παραγωγή και τη διανομή των 

προϊόντων τους σε όφελος των καταναλωτών  

• Πραγματοποιούν επενδύσεις που έχουν ως συνέπεια την εισροή 

κεφαλαίων (συναλλάγματος) σε χώρες που τα έχουν ανάγκη και 

προσφέρουν απασχόληση εργατικού προσωπικού σε χώρες που 

υποφέρουν από ανεργία και υποαπασχόληση  

• Με την εγκατάστασή τους σε άλλες χώρες (ιδιαίτερα σε μη 

αναπτυγμένες) μεταφέρουν νεότερη τεχνολογία και σύγχρονες 

μεθόδους (Know–How) και βοηθούν στο βιομηχανικό 

εκσυγχρονισμό  

• Γενικότερα, συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών 

στις οποίες επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους, ιδίως με την 

ίδρυση θυγατρικών βιομηχανιών  
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Όσον αφορά τα μειονεκτήματα των πολυεθνικών επιχειρήσεων, αυτά 

θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

 

• Αποτελούν μορφή οικονομικού επεκτατισμού – ιμπεριαλισμού   

• Εκμεταλλεύονται ποικιλοτρόπως τις μη ανεπτυγμένες χώρες 

• Δημιουργούν μονοπώλια και ολιγοπώλια που νοθεύουν τον 

ανταγωνισμό  

• Λόγω «οικονομιών κλίμακας» (μεγέθους) ανταγωνίζονται τις 

ομοειδείς επιχειρήσεις των χωρών όπου εγκαθίστανται, με 

συνέπεια ορισμένες απ’ αυτές να αναγκαστούν να κλείσουν  

• Καθιστούν μερικές φορές υποχείριες και πολιτικά εξαρτημένες τις 

χώρες στις οποίες επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους  

 

1.6 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΜΜΑΧΙΕΣ   

 

Οι διεθνείς ή παγκόσμιες στρατηγικές συμμαχίες (International or 

Global Strategic Alliances) αποτελούν επίσημες ή ανεπίσημες 

συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, 

του ίδιου ή διαφορετικού κλάδου, για την επίτευξη κοινών 

επιχειρηματικών στόχων όπως η επέκταση των δραστηριοτήτων τους 

στις διεθνείς αγορές, η ισχυροποίηση της θέσης τους στο διεθνές 

επιχειρηματικό στερέωμα και η βελτίωση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητάς τους διαμέσου της επίτευξης οικονομιών κλίμακας 

σε όλο το φάσμα των επιχειρηματικών λειτουργιών. Μία συμμαχία 

χαρακτηρίζεται διεθνής όταν μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις – 

εταίρους προέρχεται από διαφορετική χώρα από αυτήν όπου 

δραστηριοποιείται η συμμαχία. 

 

Βέβαια, οι στρατηγικές συμμαχίες δεν αποτελούν ένα καινούριο 

φαινόμενο. Οι πρώτες μορφές στρατηγικών συμμαχιών εμφανίζονται 
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κατά την αρχαιότητα, όταν οι ελληνικές πόλεις – κράτη αποφάσισαν να 

συμμαχήσουν για την αντιμετώπιση μίας κοινής απειλής, που 

αποτελούσαν οι Πέρσες. Οι στρατηγικές συμμαχίες με τη μορφή που τις 

συναντάμε στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον εμφανίστηκαν 

περίπου στα μέσα του 20ου αιώνα. Τα τελευταία έτη, με την 

παγκοσμιοποίηση των αγορών και τους ραγδαίους ρυθμούς 

ανάπτυξης της τεχνολογίας, η δημιουργία διεθνών στρατηγικών 

συμμαχιών από επιχειρήσεις σε κάθε γωνιά της γης αυξήθηκε σε 

τεράστιο βαθμό. Αξίζει να σημειωθεί πως  με τον όρο παγκοσμιοποίηση 

των αγορών (globalization of markets) περιγράφεται η συνεχής 

διαδικασία ενδυνάμωσης του βαθμού αλληλεξάρτησης και 

αλληλεπίδρασης των αγορών των χωρών όλου του κόσμου.  

 

Οι διεθνείς στρατηγικές συμμαχίες μπορούν να πάρουν διάφορες 

μορφές όπως οι συμφωνίες παραγωγής (contract manufacturing), οι 

συμφωνίες παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης (licensing), οι 

κοινοπρακτικές επιχειρήσεις (joint ventures), καθώς και οι μονομερείς 

και αμοιβαίες μερικές εξαγορές (partial acquisitions). Οι διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες παρέχουν πολλά πλεονεκτήματα για τις 

επιχειρήσεις, τα οποία διαφοροποιούνται, όπως και τα αντίστοιχα 

μειονεκτήματα, ανάλογα με τη μορφή της συμμαχίας. Παρόλα αυτά, το 

πλεονέκτημα που ισχύει για όλες τις μορφές στρατηγικών συμμαχιών 

είναι ότι οι ικανότητες, οι εξειδικευμένες γνώσεις και τα ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήματα ενός εταίρου (strengths) καλύπτουν τις αδυναμίες 

(weaknesses) των άλλων εταίρων. 

 

Μέσω των στρατηγικών συμμαχιών οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 

αποκτούν τη δυνατότητα να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους 

στόχους στο διεθνές επιχειρηματικό στερέωμα πολύ πιο γρήγορα, 

εύκολα και με σαφώς χαμηλότερο κόστος σε σύγκριση με την 

περίπτωση που θα επιχειρούσαν να τα καταφέρουν αυτόνομα. Έχει 
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αρχίσει να γίνεται κοινά αποδεκτή η διαπίστωση ότι το αποτέλεσμα μίας 

επιτυχημένης συνεργασίας δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων διαμέσου 

μίας στρατηγικής συμμαχίας είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των 

αποτελεσμάτων που είναι σε θέση να επιτύχει η κάθε επιχείρηση 

μεμονωμένα. 

 

Όσο αφορά την πιθανότητα εμφάνισης μειονεκτημάτων στις διεθνείς 

στρατηγικές συμμαχίες, αυτή μπορεί να περιοριστεί σημαντικά με την 

κατάλληλη προεργασία και προετοιμασία της συμμαχίας και με την 

προσεκτική επιλογή των εταίρων. Ένας από τους κρισιμότερους 

παράγοντες στη διαδικασία επιλογής του καταλληλότερου εταίρου που 

περιλαμβάνεται στη διεθνή βιβλιογραφία είναι η δυνατότητα ύπαρξης 

αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των εταίρων, καθώς η έλλειψη 

εμπιστοσύνης κατά κανόνα οδηγεί σε τριβές και συγκρούσεις που 

αναπόφευκτα δημιουργούν τριγμούς στο οικοδόμημα της στρατηγικής 

συμμαχίας. Μάλιστα, η σπουδαιότητα της εμπιστοσύνης για τις 

στρατηγικές συμμαχίες είναι τόσο μεγάλη, ώστε να έχει χαρακτηριστεί 

από αρκετά νωρίς ως «ο ακρογωνιαίος λίθος των στρατηγικών 

συμμαχιών» και ως «μία απαραίτητη προϋπόθεση για τις επιτυχημένες 

στρατηγικές συμμαχίες». 

 

1.7 ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

Η κλασική θεωρία για την επιχείρηση δεχόταν ως μοναδικό σκοπό της τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους, (Profit Maximization), που σήμαινε την 

επιδίωξη της πραγματοποίησης των, κατά το δυνατό, υψηλότερων 

κερδών.  

 

Η νεότερη θεωρία διευρύνει το ρόλο και τους σκοπούς της επιχείρησης.  

Πλέον θεωρείται ότι η επιχείρηση αποτελεί όργανο της κοινωνικής 

οικονομίας, γιατί:  
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✓ συμβάλλει, με την παραγωγή αγαθών (προϊόντων και 

υπηρεσιών) στην κάλυψη των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.   

✓ προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε ανθρώπινα χέρια, που 

αποτελεί επίσης κοινωνικό έργο.  

 

Εξάλλου, η μεγιστοποίηση του κέρδους συνοδεύεται από κινδύνους και 

κυρίως από τον κίνδυνο να σχηματισθεί στο ευρύ κοινό η αντίληψη ότι η 

επιχείρηση, για την πραγματοποίηση αυτού του σκοπού, δεν διστάζει να 

χρησιμοποιήσει κάθε αθέμιτο μέσο. Κατά τη νεότερη θεωρία, η 

επιχείρηση επιδιώκει σκοπούς, αφενός μεν οικονομικούς και αφετέρου 

μη οικονομικούς (επιδίωξη κύρους, γοήτρου, καλής φήμης, δύναμης).  

 

1.7.1. Η επιχείρηση ως κοινωνικός θεσμός  

 

Από ψυχο-κοινωνιολογική άποψη η επιχείρηση σήμερα θεωρείται ως 

κοινωνικός θεσμός όπως η οικογένεια, το σωματείο, το σχολείο, ο 

οποίος διακρίνεται από τους άλλους λόγω του διαφορετικού σκοπού 

που επιδιώκει.  

 

Κατά την επικρατούσα άποψη η επιχείρηση δεν είναι «κοινότητα» (που 

βασίζεται στην εθελοντική ένωση προσώπων τα οποία αποβλέπουν 

στην επίτευξη κοινού σκοπού και γι' αυτό έχουν κοινές θέσεις, όπως π.χ. 

τα εργατικά συνδικάτα, οι αθλητικοί σύλλογοι κλπ.) αλλά «μορφή 

κοινωνίας», γιατί από τη μία αποτελεί ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό 

σύστημα και από την άλλη μία αναγκαστική ένωση προσώπων.  

 

Ως κοινωνικός θεσμός, η επιχείρηση συντίθεται από επιμέρους στοιχεία 

που ο διαρκής λειτουργικός συνδυασμός τους διαμορφώνει το 

κοινωνικό σύστημα – επιχείρηση. Η κοινωνική διάρθρωση της 

επιχείρησης αποβλέπει στην ενοποίηση όλων αυτών των επιμέρους 
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στοιχείων και στο σχηματισμό ενός ενιαίου συνόλου με κοινές 

κατευθύνσεις, ενδιαφέροντα και συμπεριφορές. 

 

1.7.2. Η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης  

  

Κατά τις νεότερες αντιλήψεις, κάθε επιχείρηση έχει ορισμένες ευθύνες 

απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και στο κράτος μέσα στο οποίο 

λειτουργεί όπως:  

  

• Η προσφορά αγαθών σε αποδεκτές τιμές για να είναι δυνατή μ' 

αυτά η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών  

• Η συμμόρφωση προς την κείμενη νομοθεσία και η αποφυγή κάθε 

αθέμιτης ενέργειας  

• Η διενέργεια επενδύσεων για την ανάπτυξή της και η συμβολή της 

μέσα απ' αυτές στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία της 

χώρας όπου δραστηριοποιείται 

• Η καταβολή φόρων προς το κράτος σύμφωνα με τις πραγματικές 

της δυνατότητες  

• Η εκτέλεση κοινωνικών έργων για το προσωπικό της, που 

βελτιώνουν το βιοτικό επίπεδο των μελών του και συμβάλλουν σε 

μια γενικότερη άνοδό του   

• Η ανάπτυξη φιλανθρωπικής και πολιτιστικής δραστηριότητας που 

έχει ευνοϊκές επιπτώσεις στο κοινωνικό σύνολο  

 

Ορισμένοι κάνουν λόγο για ένα «Κώδικα Επιχειρησιακής Ηθικής» που θα 

έπρεπε, τυπικά ή άτυπα, να συνταχθεί και να ισχύει και στον οποίο θα 

θέτονταν ως σκοποί της επιχείρησης, αφενός η επιδίωξη του κέρδους 

και η ικανοποίηση όλων όσων συνδέονται άμεσα με την επιχείρηση και 

αφετέρου η συμβολή της στην πραγματοποίηση της κοινωνικής 

αρμονίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου του κοινωνικού συνόλου. 
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Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης ανάγεται και η 

οικολογία  της επιχείρησης, η οποία ασχολείται με τη σχέση της κάθε 

επιχείρησης με το φυσικό, υλικό και πολιτιστικό περιβάλλον. Σύμφωνα με 

όσα αυτή διδάσκει, κάθε επιχείρηση οφείλει να προσαρμόζεται στο 

περιβάλλον, να συμβιώνει αρμονικά μ’ αυτό και να αναπτύσσεται μέσα 

σ’ αυτό. Τούτο σημαίνει ότι η επιχείρηση οφείλει να σέβεται απόλυτα το 

φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και να αποφεύγει την υποβάθμιση και 

τη μόλυνσή του.  

 


