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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή προσπαθεί να εξετάσει τους κρίσιµους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου, να θέσει τα κύρια ερευνητικά 

ερωτήµατα που σχετίζονται µε την ανάπτυξη και υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας στην 

ύπαιθρο και, τέλος, να θέσει τις βάσεις για µία µελλοντική επιστηµονική έρευνα. 

 

Η ύπαιθρος προσδιορίζει ένα συγκεκριµένο επιχειρηµατικό περιβάλλον µε διάκριτα, από τον 

αστικό χώρο, φυσικά, κοινωνικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Η γεωγραφική 

θέση, ο φυσικός πλούτος, το κοινωνικό κεφάλαιο, οι τοπικοί και περιφερειακοί φορείς, τα 

επιχειρηµατικά και κοινωνικά δίκτυα καθώς και οι Τεχνολογίες Επικοινωνιών & 

Πληροφορίας ασκούν δυναµικές επιδράσεις στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας σε περιοχές της υπαίθρου. Η ύπαιθρος θεωρείται ένας σηµαντικός πόρος για 

την επιχειρηµατικότητα αφού διαµορφώνει οικονοµικές ευκαιρίες και θέτει αρκετούς 

περιορισµούς. 

 

Ένα µεγάλο, και ποιοτικά σηµαντικό, µέρος της σύγχρονης βιβλιογραφίας για την καινοτόµο 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, την επιχειρηµατική γνώση και τις άτυπες και τυπικές 

διαδικασίες διάχυσης της γνώσης δίνει µεγάλη σηµασία στην αλληλεπίδραση των 

οικονοµικών παραγόντων και θεωρεί τη χωρική τους πυκνότητα ένα από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες υποστήριξης της επιχειρηµατικότητας. Συνεπώς, ο αστικός 

χώρος όπου η πληθυσµιακή πυκνότητα είναι κατά πού µεγαλύτερη από την ύπαιθρο 

υπερτερεί σε καινοτοµία, επιχειρηµατική γνώση και ταχύτητα και ποιότητα διάχυσης της 

γνώσης. Το γεγονός όµως ότι πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής υπαίθρου απολαµβάνουν 

υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αµφισβητεί αυτή την άποψη και δείχνει ότι θα πρέπει να 

ερευνήσουµε για καινούργιες εξηγήσεις των παραγόντων που επηρεάζουν την διαδικασία της 

επιχειρηµατικότητας οι οποίες να είναι προσαρµοσµένες στο περιβάλλον της υπαίθρου.  

 

Οι περιοχές όπου βασίσθηκε αυτή η διδακτορική διατριβή οριοθετούνται σε τέσσερις χώρες 

της Νότιας Ευρώπης · την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία, και την Πορτογαλία. Πιο 

συγκεκριµένα, το ενδιαφέρον µας εστιάσθηκε στις περιοχές: Ευρυτανία (Ελλάδα), Garrotxa 

(Ισπανία), Garfagnana & Media Valle del Serchio (Ιταλία), και Serra-Algarvia (Πορτογαλία). 

Για ένα από τα ερευνητικά ερωτήµατα, που εστιάστηκε µόνο σε Ελληνικές επιχειρήσεις της 

 1



υπαίθρου, η ανάγκη µεγαλύτερου δείγµατος ελληνικών επιχειρήσεων µας ανάγκασε να 

επεκτείνουµε την δειγµατοληψία και σε επιχειρήσεις της περιοχής των Καλαβρύτων.  

 

Στο πρώτο µέρος της διατριβής παρατίθενται το θεωρητικό και εµπειρικό πλαίσιο της 

διατριβής. Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής επιχειρούµε µία ανασκόπηση της 

διεθνούς βιβλιογραφίας για τους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα. Η 

σύνθεση της βιβλιογραφίας µας οδηγεί στη κατασκευή ενός θεωρητικού πλαισίου που 

παρουσιάζει την διαδικασία της επιχειρηµατικότητας στον ιδιαίτερο χώρο της υπαίθρου. Στο 

δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιοχές έρευνας που χρησιµοποιήθηκαν για την 

συλλογή δεδοµένων και την εµπειρική διερεύνηση των υποθέσεων της διατριβής. 

 

Στο δεύτερο µέρος της διατριβής επιχειρούµε µία διεξοδική ανάλυση των κυριότερων 

παραγόντων που επηρεάζουν τη διαδικασία της επιχειρηµατικότητας και είναι, το 

χρηµατοοικονοµικό κεφάλαιο, το ανθρώπινο δυναµικό και το θεσµικό περιβάλλον σε σχέση 

µε τον επιχειρηµατικό σχεδιασµό.  

 

Η σηµαντικότερη πτυχή του χρηµατοοικονοµικού κεφαλαίου είναι το κεφάλαιο εκκίνησης (ή 

αρχικό κεφάλαιο) µιάς επιχείρησης. Αναλυτικότερα, στο τρίτο κεφάλαιο θα προσδιορισθούν 

και θα αναλυθούν οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι επηρεάζουν την διάρθρωση του κεφαλαίου 

εκκίνησης σε σχέση µε τον αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο και θα διερευνηθεί 

διεξοδικά και η συσχέτιση αυτών των παραγόντων µε την περαιτέρω ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων της υπαίθρου. Στα πλαίσια ενός οικονοµικού υποδείγµατος εξετάζουµε την 

υπόθεση ότι οι επιχειρήσεις που αντιλαµβάνονται µικρότερο επιχειρηµατικό κίνδυνο έχουν 

µεγαλύτερη συµµετοχή ιδίων κεφαλαίων στα κεφάλαια εκκίνησης της επιχείρησης. Η 

υπόθεση αυτή έχει ονοµασθεί στη βιβλιογραφία και σαν υπόθεση του ‘καµπαναριού’ (church 

tower principle).  

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στο ανθρώπινο δυναµικό και στο ρόλο 

που αυτό διαδραµατίζει στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ορεινές 

περιοχές της υπαίθρου. Ένα µεγάλο µέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας υπογραµµίζει το 

σηµαντικό ρόλο που παίζει η λεγόµενη άρρητη ή µη-κωδικοποιηµένη γνώση για την έναρξη 

και επιτυχηµένη συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, σε αντίθεση µη την ρητή ή 

κωδικοποιηµένη γνώση η οποία προέρχεται από τυπικές διαδικασίες συσσώρευσης του 

ανθρώπινου κεφαλαίου. Εξετάζουµε τις τυπικές και άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης tης 
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επιχειρηµατικής γνώσης και την σχέση τους µε επιτυχηµένες επιχειρήσεις της υπαίθρου και 

βρίσκουµε ότι, στις συγκεκριµένες περιοχές, η τυπική διαδιακασία συσσώρευσης ανθρώπινου 

κεφαλαίου (εκπαίδευση και κατάρτιση) παραµένουν οι σηµαντικότεροι παράγοντες 

υποστήριξης επιτυχηµένων επιχειρήσεων. 

 

Στο πέµπτο κεφάλαιο, θα αναλυθούν οι επιχειρηµατικοί στρατηγικοί προσανατολισµοί, οι 

παράγοντες που συµβάλουν στην επιλογή αυτού ή αυτών που τελικά θα υλοποιηθούν και θα 

εφαρµοσθούν σε σχέση µε το ευρύτερο θεσµικό πλαίσιο που στηρίζει αυτές τις στρατηγικές 

στην ύπαιθρο. Ειδικότερα αναλύονται οι στρατηγικοί στόχοι των επιχειρήσεων σε σχέση µε 

την υποστήριξη που προσφέρουν οι θεσµοί (επιδοτήσεις, κατάρτιση και άλλα εργαλεία) γι 

ατην υλοποίηση των στόχων αυτών.  

 

Στο τρίτο µέρος της διατριβής επιχειρούµε µία σύνθεση των παραγόντων που επιδρούν στην 

αναπτυξιακή διαδικασία των επιχειρήσεων στις ορεινές περιοχές της Νότιας Ευρώπης. 

Ειδικότερα, στο έκτο κεφάλαιο θα προσπαθήσουµε να δώσουµε µία νέα ερµηνεία στις 

δυνάµεις που δρουν για την ανάπτυξη επιχειρήσεων στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

της Νότιας Ευρώπης οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα τραχύ φυσικό και οικονοµικό 

περιβάλλον. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρία καίρια ερωτήµατα. Το πρώτο 

αναφέρεται στους λόγους για τους οποίους οι επιχειρήσεις εγκαθίστανται και λειτουργούν σε 

αυτές τις περιοχές καθώς και στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που υπάρχουν. Το δεύτερο 

ερώτηµα αναφέρεται στους παράγοντες που υποκινούν την ανάπτυξη. Το τρίτο και τελευταίο 

ερώτηµα αφορά τις αναπτυξιακές τροχιές που ακολουθούν οι επιχειρήσεις καθώς και τις 

αναπτυξιακές προοπτικές των µειονεκτικών και ορεινών περιοχών. Η διερεύνηση των 

παραπάνω ερευνητικών θεµάτων υποστηρίζεται από εµπειρικά κυρίως δεδοµένα τα οποία 

παρέχονται κατά την διενέργεια συνεντεύξεων µε επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται σε 

τέσσερις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας και 

της Ελλάδας.    

 

Τέλος, ως απόρροια όλων των αποτελεσµάτων και συµπερασµάτων θα προσπαθήσουµε, στο 

έβδοµο κεφάλαιο, να προτείνουµε κάποια µέτρα τα οποία µπορεί να αποτελέσουν την βάση 

για τον σχεδιασµό µίας ολοκληρωµένης και ανταγωνιστικής πολιτικής µε στόχο την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας στις περιοχές της υπαίθρου.   

 

 

 3



ΜΕΡΟΣ Α΄  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο    

 

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:  

ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές αλλαγές στις περιφερειακές 

αναπτυξιακές πολιτικές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι αλλαγές αναφέρονται 

κυρίως στις αναθεωρήσεις της αγροτικής πολιτικής, στην αναθεώρηση των ∆ιαρθρωτικών 

Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και στην ενδυνάµωση των περιφερειακών 

αναπτυξιακών πολιτικών, στην απελευθέρωση του διεθνούς εµπορίου και στις διαδικασίες 

παγκοσµιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών. 

 

Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, η Ε.Ε. προσπάθησε να διασφαλίσει µια οικονοµικά 

αποδοτική και περιβαλλοντολογικά βιώσιµη γεωργία (CEC, 1997a), και να δώσει το έναυσµα 

για µια οικονοµική διαφοροποίηση καθώς και για µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη στις περιοχές 

της υπαίθρου, ιδιαίτερα δια µέσου του λεγόµενου “second pillar” (δεύτερου πυλώνα) της 

Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Lowe et al., 2002). Οι πρόσφατες και οι µελλοντικές εξελίξεις 

στην αγροτική πολιτική και συγκεκριµένα η µείωση στα µέτρα στήριξης της αγοράς δεν 

αναµένονται να επηρεάσουν εξίσου όλες τις Ευρωπαϊκές περιοχές της υπαίθρου. Οι πιο 

ανεπτυγµένες περιοχές της υπαίθρου 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 διαδικασία µεταρρύθµισης. Αντιθέτως, 

οι πιο αποµακρυσµένες περιοχές της υπαίθρου (ορεινές και µειονεκτικές) που 

χαρακτηρίζονται από πληθυσµιακή εγκατάλειψη, ανεπαρκείς υποδοµές και υψηλού βαθµού 

εξάρτηση από την γεωργία έχουν την τάση να παρουσιάζουν σηµαντικές µεταρρυθµίσεις. 

 

Η αγροτική υπανάπτυξη στις µειονεκτικές περιοχές 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 µειώσει, ακόµα περισσότερο, τις ευκαιρίες 
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απασχόλησης στον γεωργικό τοµέα. Αφετέρου, πολλές ευκαιρίες παρουσιάζονται 

συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης ζήτησης για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, για 

ποιοτικά προϊόντα του κλάδου µεταποίησης τροφίµων ή της ελαφράς βιοµηχανίας-βιοτεχνίας. 

Επίσης, δεν πρέπει να παραγνωρίσουµε το γεγονός ότι κάποιες ορεινές περιοχές βιώνουν 

σηµαντικές εισροές νέων κατοίκων. Αυτή η µετανάστευση αποτελείται κυρίως από 

συνταξιούχους και επιχειρηµατίες οι οποίοι ελκύονται από τις συνθήκες του τοπικού 

περιβάλλοντος, από τις προσωπικές τους επιλογές καθώς και από την προοπτική ενός 

υψηλότερου βιοτικού επιπέδου. Οι πληθυσµιακές µετακινήσεις σε αυτές τις κοινωνίες της 

υπαίθρου νέα επενδυτικά σχέδια και ένα αυξηµένο εισόδηµα αφού οι νέοι κάτοικοι είναι 

φορείς επιχειρηµατικών χαρισµάτων, εµπειρίας, κεφαλαίου και γνώσης.  

 

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των µειονεκτικών Ευρωπαϊκών 

περιοχών της υπαίθρου έχουν επικεντρωθεί στην καταστολή των βασικών περιβαλλοντικών 

και οικονοµικών αδυναµιών ή περιορισµών. Αυτό επιτεύχθηκε µε την ανακάλυψη εκείνων 

των παραγόντων που οδηγούν στην αποµόνωση και ταυτόχρονα παρέχουν τα συµβατικά 

εργαλεία ανάπτυξης (Efstratoglou and Psaltopoulos, 1999). Η δηµιουργία ανταγωνιστικών 

Μικρο-Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), ιδιαίτερα στον δευτερογενή και στον τριτογενή 

τοµέα αποτελεί τεκµηριωµένη λύση στα προκαλούµενα από την αναµενόµενη αγροτική 

µεταρρύθµιση προβλήµατα. 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 (Pezzini, 2001). Τα 

τελευταία χρόνια, οι παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν την επιχειρηµατικότητα σε 

περιοχές της υπαίθρου έχουν αναλυθεί πολύ προσεκτικά (Jack and Anderson, 2002) αλλά η 

επιστηµονική έρευνα για την επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου θεωρείται σχετικά ελλιπής. 

Συνεπώς µία βαθύτερη γνώση των διαδικασιών που την προάγουν ή την παρεµποδίζουν θα 

καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το ερευνητικό χάσµα. Όσον αφορά στην λειτουργία και στις 

συνέπειες της επιχειρηµατικότητας, η επιστηµονική έρευνα θα βοηθήσει τον σχεδιασµό και 

την υλοποίηση των µελλοντικών αναπτυξιακών πολιτικών και θα επιτρέψει την χρήση πιο 

ευέλικτων εργαλείων. Στο κεφάλαιο αυτό, η επιχειρηµατική διαδικασία βρίσκεται στο 

επίκεντρο ενός θεωρητικού υποδείγµατος το οποίο στοχεύει στην εκτίµηση όλων εκείνων των 

επιρροών που έχουν επιβληθεί από το επιχειρηµατικό περιβάλλον της υπαίθρου. 
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1.2 Το Επιχειρηµατικό και Καινοτόµο Περιβάλλον της Υπαίθρου 

 

Η περιοχή της υπαίθρου προσφέρει ένα καινοτόµο και επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο 

οποίο οι επιχειρηµατίες µπορούν είτε να ευηµερήσουν και αναπτυχθούν είτε 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 τις χαρακτήρισε ως έχουσες ανεπτυγµένο το στοιχείο της 

τοπικής επιχειρηµατικότητας (Camagni, 1995). Όταν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας και 

της καινοτοµίας είναι υψηλό τότε δίνεται σηµαντική ώθηση στην τοπική ανάπτυξη. Τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου θεωρούνται κύριοι καθοδηγητές όχι µόνο των 

ευκαιριών για τοπική επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία αλλά και των αδυναµιών κατά τη 

επιχειρηµατική διαδιακασία. Η ύπαιθρος και η επιχειρηµατική διαδικασία διαµορφώνουν ένα 

πυκνό, πολύπλοκο και δυναµικό δίκτυο αµοιβαίων επιρροών. Θα προσπαθήσουµε να 

συγκεντρώσουµε τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου που επιδρούν στην 

επιχειρηµατική διαδικασία σε τρεις οµάδες: τους παράγοντες που αποκαλύπτονται από το 

φυσικό περιβάλλον, τις κοινωνικές ή τις οικονοµικές δοµές.  

 

1.2.1 Το Φυσικό Περιβάλλον      

Τρία βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την 

επιχειρηµατικότητα: α) ο τόπος εγκατάστασης β) οι φυσικοί πόροι και γ) το τοπίο. Ο τόπος 

εγκατάστασης αναφέρεται στην απόσταση από τις αγορές και στην πρόσβαση στους 

καταναλωτές, στους προµηθευτές, στις πηγές πληροφόρησης και στους θεσµούς. 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 (urbanization economies of scale) και την διάχυση νέων 

µορφών τεχνολογίας, συντελεί σε µη ανταγωνιστικό κόστος µεταβίβασης (transaction cost), 

και τέλος περιορίζει τις µετακινήσεις του εργατικού δυναµικού. Όλα τα παραπάνω πλήττουν 

τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ µειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου και αστικών περιοχών 

καθώς και την ισορροπία µεταξύ παράδοσης, εκσυγχρονισµού και µετανάστευσης (Ruoss and 

Thompson,1999).  

 

Η αποµόνωση µίας περιοχής της υπαίθρου επηρεάζει όχι µόνο τις διαφορετικές πλευρές της 

καινοτοµίας αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και την δηµιουργία νέων 

 6



θέσεων εργασίας (North and Smallbone, 2000). Οι Keeble and Tyler (1995) υποστηρίζουν ότι 

οι πιο προσιτές περιοχές της υπαίθρου διαθέτουν οικονοµικά, φυσικά και θεσµικά 

χαρακτηριστικά τα οποία διευκολύνουν την επιχειρηµατική συµπεριφορά. Οι Phelps et al 

(2001) θεωρούν ότι αυτές οι τοποθεσίες προσφέρουν µία µοναδική και συµπληρωµατική 

σχέση µεταξύ προσβάσεων τόσο σε χρηµατοοικονοµικές όσο και σε τεχνολογικές δοµές.   

 

Αντιθέτως, η ύπαρξη σηµαντικών φυσικών πόρων και οι κλιµατολογικές συνθήκες που 

επικρατούν σε συνδυασµό µε το γενικότερο τοπίο της περιοχής επηρεάζουν την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα προσφέροντας ευκαιρίες για την περιβαλλοντικά ορθή χρήση 

αυτών των πόρων. Η απόσταση και η αποµόνωση έχουν ευνοήσει την διατήρηση του 

περιβάλλοντος, µοναδικών τοπίων και βασικών παραδοσιακών µεθόδων παραγωγής. 

 

1.2.2 Το Κοινωνικό Περιβάλλον 

Το κοινωνικό κεφάλαιο, το κράτος 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 του πολιτικού κεφαλαίου και επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές 

αξίες και κανόνες που ενισχύουν την συναδελφική συµπεριφορά, τα δίκτυα συνεργασίας και 

την πολιτική δραστηριότητα (Commins and Meredith, 2002). 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). Ο Whiteley (1998) προσδιόρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «την 

προθυµία του µέσου πολίτη να εµπιστεύεται τους άλλους» και συµπέρανε ότι σε περιοχές 

υψηλών επιπέδων κοινωνικού κεφαλαίου, οι πολίτες έχουν την τάση να µιµούνται ή να 

αποδέχονται την τεχνολογική καινοτοµία και να είναι περισσότερο ριψοκίνδυνοι από τα 

άτοµα εκείνα τα οποία ζουν σε κοινωνίες µε χαµηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης, 

οι Knack και Keefer (1997) χρησιµοποίησαν δείκτες εµπιστοσύνης και πολιτικών κανόνων 

προκειµένου να απεικονίσουν προσεγγιστικές µεταβλητές κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα 

δείγµα είκοσι εννέα εθνικών οικονοµιών. Τα αποτελέσµατά τους δείχνουν ότι αυτές οι 

διαστάσεις κοινωνικού κεφαλαίου είναι πιο ισχυρές σε χώρες µε υψηλότερα ή περίπου ίδια 

εισοδήµατα και µε επίσηµους θεσµούς που προστατεύουν την περιουσία και τα δικαιώµατα. 

Οι Cooke και Wills (1999) υποστηρίζουν ότι για ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό 

επιχορηγούµενων επιχειρήσεων στην ∆ανία, την Ιρλανδία και την Ουαλία η συσσώρευση του 
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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 των τοπικών αρχών. Η δηµιουργία συσσωµατώσεων βιοµηχανικών κλάδων 

(clusters), η δικτύωση και η επικοινωνία δια µέσου άτυπων καναλιών καθώς και οι 

διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και θεσµών συµβάλλουν σε µία άξιας εµπιστοσύνης 

ανταλλαγή πληροφοριών και στην δόµηση του κοινωνικού κεφαλαίου (OECD, 2001). Ο 

Putnam (1993) ανέφερε ότι στην περίπτωση που ερευνώνται οι συνθήκες για την 

εγκατάσταση αποδοτικών και αντιπροσωπευτικών κρατικών θεσµών τότε το κοινωνικό 

κεφάλαιο αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση. Πολλές φορές όµως, οι λιγότερο ανεπτυγµένες 

περιοχές της υπαίθρου είναι διαποτισµένες από πολιτιστικές παραδόσεις στις οποίες η 

κοινωνική εµπιστοσύνη, οι κανόνες αλληλεγγύης (δηλαδή η προθυµία των ανθρώπων να 

εργασθούν προς όφελος των άλλων όταν αισθάνονται ότι στο µέλλον αυτές οι πράξεις 

αλτρουισµού θα ανταµειφθούν), τα δίκτυα συνεργασίας και η πολιτική εµπλοκή απουσιάζουν 

(Wall et al, 1998).             

 

Σύµφωνα µε τον Goodwin (1998) στις περιοχές της υπαίθρου, το κράτος µπορεί να 

περιγραφεί ως ένα πολύπλοκο σύνολο θεσµών και πρωταγωνιστών που συγκεντρώνονται από 

τις κυβερνητικές αρχές, τους φορείς και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς ως εξής: α) ένα 

πλέγµα ορίων και ευθυνών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κοινωνικού κεφαλαίου 

και των οικονοµικών ζητηµάτων, β) τις σχέσεις δύναµης µεταξύ θεσµών που εµπλέκονται σε 

συλλογική δράση γ) τις αυτόνοµες πτυχές δικτύων µεταξύ κλάδων και δ) την υλοποίηση 

στόχων που έχουν ήδη τεθεί χωρίς την παρέµβαση από άµεση µορφή εξουσίας.      

 

Ο Le Gales (1998) σε ένα καθαρά αστικό πλαίσιο, προσδιορίζει το κράτος ως την ικανότητα 

να ολοκληρώνει και να δίνει µορφή σε ενδιαφέροντα τοπικού και περιφερειακού χαρακτήρα, 

σε οργανισµούς και κοινωνικές οµάδες. Με τον τρόπο αυτό, η έννοια της κυβέρνησης 

υπερβαίνει ό,τι συµβαίνει στους οργανισµούς µίας περιοχής, διευθετεί θέµατα που 

σχετίζονται µε την ικανότητά της να αντιπροσωπεύει περιοχές και οργανισµούς εκτός των 

ορίων της συγκεκριµένης περιοχής. Επίσης, το κράτος αναπτύσσει περισσότερο ή λιγότερο 

ενοποιηµένες στρατηγικές, οργανώνει συλλογική δράση και θεµελιώνει συνασπισµούς και 

συνεταιρισµούς µε συγκεκριµένους στόχους. Οι τοπικές αρχές, αντιπροσωπεύοντας την 

έννοια των νέων συσσωρευµένων δυνάµεων σε τοπικό επίπεδο, αποτελούν ένα από τα βασικά 
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στοιχεία αυτού που µέχρι πρότινος έχει αναλυθεί στην διεθνή βιβλιογραφία ως «θεσµική 

ικανότητα – institutional capacity» (Healy, 1997), «θεσµική πυκνότητα – institutional 

thickness» (Amin, 1999), «ποιοτικά χαρακτηριστικά των δικτύων αλληλεπίδρασης – qualities 

of interaction networks» (Lasko & Kahila, 2001) ή «µη εµπορεύσιµη αλληλεξάρτηση – 

untraded interdependencies» (Storper, 1997). Ο τελευταίος όρος υποδηλώνει την αντίληψη 

ότι οι δραστηριότητες µίας επιχείρησης δεν αναλαµβάνονται ατοµικά αλλά στοχεύουν στην 

δηµιουργία άτυπων ή τυπικών δικτύων διάχυσης της πληροφορίας, στην διαµόρφωση 

σχέσεων δια µέσου τοπικών αγορών εργασίας και στην διατύπωση κοινών κανόνων και 

συµπεριφορών (norms) για την ανάπτυξη υποδοµών και την κατανόηση των διαδικασιών 

συσσώρευσης γνώσης  (Keeble & Wilkinson, 1998; Keeble et al, 1999).  

 

Αυτού του είδους οι δυνάµεις µπορούν να δώσουν ώθηση στην επιχειρηµατικότητα 

δηµιουργώντας ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο θα ευνοεί την καινοτοµία, θα 

ενισχύει την επιχειρηµατικότητα και θα αµβλύνει τα οικονοµικά και  περιβαλλοντολογικά 

εµπόδια. Αντιθέτως, η απουσία τέτοιων δυνάµεων µπορεί να καταστείλει την 

επιχειρηµατικότητα. Οι Lowe et al (1993) αναφέρουν ότι στις περιπτώσεις όπου ένα ισχυρό 

πλαίσιο κανονισµών υφίσταται, οι σχεδιαστές του δηµόσιου τοµέα και οι κρατικοί φορείς 

συµπεριφέρονται ως φύλακες (gatekeepers) της αναπτυξιακής διαδικασίας. Υπό το πρίσµα 

της χωρικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι θεσµικοί συντελεστές µπορούν να αποτρέψουν τους 

εξωτερικούς ανταγωνιστές από το να αντιγράψουν τους µοναδικούς περιφερειακούς 

παράγοντες που θεµελιώνουν τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες (Malmberg and Maskell, 1997). Ο 

πλούτος του Ευρωπαϊκού πολιτισµού παρέχει ποικίλες ενδείξεις και σύµβολα  τα οποία 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση του τοπικού πολιτισµού στην διαδικασία της 

πολιτιστικής αποκέντρωσης (Ilbery και Kneafsey, 1999; Kneafsey et al, 2001).  

 

Η διαδικασία αξιοποίησης τοπικών δυνατοτήτων έχει περιορισθεί στην χρήση τοπικής 

προστιθέµενης αξίας χρησιµοποιώντας τοπικές ποικιλίες, τοπικές ύλες, ειδικές 

περιβαλλοντολογικές συνθήκες ή ακόµη και εισροές ανθρώπινου δυναµικού και γνώση. Το 

επιχείρηµα του Ray (1998) όσον αφορά στην ανάγκη για εµπορευµατοποίηση τοπικού 

πολιτισµού είναι µία δυναµική στρατηγική για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο. Πολλοί ερευνητές έχουν υπογραµµίσει ότι µία πιθανή  

αναπτυξιακή στρατηγική για τις παραµεθόριες περιοχές της υπαίθρου βρίσκεται στις αγορές 

ποιοτικών τροφίµων (AEIDL, 2000; Barham, 2003; Ilbery και Kneafsey, 1998). Μία 

ενδεχόµενη στρατηγική στα πλαίσια της ευρύτερης αγοράς ποιοτικών προϊόντων είναι η 
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προώθηση προϊόντων µε ευδιάκριτη χωρική, τοπική ή περιφερειακή ταυτότητα. Η προώθηση 

λοιπόν ενός τέτοιου προϊόντος µπορεί να επιτευχθεί δια µέσου της προώθησης περιφερειακών 

εικόνων πολιτισµού. Σχετίζοντας τα προϊόντα µε τις «αγορές πολιτισµού – culture 

economies» ή τις τοπικές εικόνες όπως είναι οι πολιτιστικές παραδόσεις και κληρονοµιά, 

αυξάνεται η αξία του προϊόντος επειδή οι καταναλωτές εξοµοιώνουν συγκεκριµένες περιοχές 

µε συγκεκριµένα προϊόντα. Πράγµατι, είναι δυνατόν οι ευµετάβλητοι και περιεκτικοί ορισµοί 

του «τοπικός» να εναντιωθούν στις προσπάθειες που αποσκοπούν στην δηµιουργία και 

διατήρηση ευδιάκριτων γνωρισµάτων για τοπικές κοινωνίες (Hinrichs, 2003). Ο Goodman 

(2003) υποστηρίζει ότι στην Ευρώπη, η µεταστροφή προς την ποιοτική διατροφή έχει 

προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρηµατική δραστηριότητα σε ένα νέο οικονοµικό 

περιβάλλον περισσότερο ικανό να αντεπεξέλθει στις δυνάµεις της παγκοσµιοποίησης. 

 

1.2.3 Το Οικονοµικό Περιβάλλον 

Οι επενδύσεις υποδοµών, η ύπαρξη και η λειτουργία επιχειρηµατικών δικτύων καθώς και το 

επίπεδο τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί σε µία 

συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν ορισµένους από τους κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες 

οι οποίοι επιδρούν στην επιχειρηµατικότητα και οι οποίοι συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε 

την οικονοµική πτυχή του όρου. Στις περιοχές της υπαίθρου, η αποµόνωση και κατ’ επέκταση 

το υψηλά στοιχεία του κόστους µεταφοράς και συναλλαγής (transportation and transaction 

costs) 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.  

 

Οι επιχειρήσεις λοιπόν που εγκαθίστανται σε αυτές τις τοποθεσίες 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 χρήση των υπαρχόντων πόρων 2) προσελκύοντας πρόσθετους πόρους στις 

περιοχές της υπαίθρου και 3) καθιστώντας αυτές, γενικά, πιο παραγωγικές (Fox και Porca, 

2001). Ένα ικανοποιητικό επίπεδο 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 υπαίθρου 

θεωρούν τις επενδύσεις στις υποδοµές ως ένα επιθυµητό χαρακτηριστικό γνώρισµα και µία 

ουσιαστική ανάγκη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας (Skuras et al, 2000). Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι το βελτιωµένο µεταφορικό δίκτυο εκθέτει τις τοπικές οικονοµίες των 
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µειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, µειώνει τις 

εκροές πολλών τοπικών κλάδων και ταυτόχρονα αυξάνει τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσµα, 

προκαλούνται οικονοµικές διαφυγές οι οποίες µειώνουν το συνολικό όφελος της οικονοµικής 

ανάπτυξης για τον τοπικό πληθυσµό. 

 

Ένα δίκτυο αποτελεί µία δοµή όπου ένας αριθµός κόµβων συνδέονται µεταξύ τους µε 

συγκεκριµένες γραµµές που αναπαρισούν ροή συναλλαγών, πληροφορίας, εργαζοµένων, κ.ά. 

(Hakansson και Ford, 2002). Τόσο οι γραµµές όσο και οι κόµβοι διαθέτουν αφθονία πόρων, 

γνώσεων και αντιλήψεων 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 

(Johannisson, 1995; Monstead, 1995; 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). Πολλοί ερευνητές (Aldrich et al, 1987; 1989; 

Sanders & Nee, 1996) υποστηρίζουν ότι τα δίκτυα καθώς 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. Η λεγόµενη «προσωπική προοπτική δικτύου» 

επικεντρώνεται στην ενσωµατωµένη σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επιχειρηµατικότητα η οποία 

διοχετεύεται, διευκολύνεται, περιορίζεται ή παρεµποδίζεται από την θέση που κατέχουν τα 

άτοµα στα κοινωνικά δίκτυα (Aldrich και Zimmer, 1986). Αντιθέτως, τα επίσηµα δίκτυα 

αποτελούνται από επιχειρηµατίες, τράπεζες, λογιστές, πιστωτικούς οργανισµού, νόµιµους 

εκπροσώπους και εµπορικούς συνεταιρισµούς (Littunen, 2000a). 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 και η ασυµµετρικά κατανεµηµένη δύναµη 

µετατρέπονται σε απτά  περιουσιακά (tangibles) στοιχεία (Kalantaridis, 1996). Το 

οικογενειακό δίκτυο είναι ένα ιδιόµορφο παράδειγµα κοινωνικού δικτύου που έχει µεγάλη 

βαρύτητα για επιχειρήσεις εγκαταστηµένες στη περιφέρεια αφού προσφέρει ηθική 
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συµπαράσταση ενώ προµηθεύει την κοινωνία µε εργατικό δυναµικό (Bruderl και 

Preisendorfer, 1998).  

 

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να ξεπεράσουν κάποια από τα µειονεκτήµατά τους 

µε το να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν εξωγενείς πόρους στο δίκτυο (Hanves and 

Senneseth, 2001). Αυτό αφορά κυρίως στις ΜΜΕ που αποτελούν την κύρια µορφή 

επιχείρησης στις µειονεκτικές και περιφερειακές περιοχές της υπαίθρου. Ένας αριθµός 

µελετών υποδεικνύουν ότι οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε υψηλό βαθµό δικτύωσης 

εκτοπίζουν άλλες (Ostagaard και Birley, 1996; Barkham et al, 1996) και επίσης διευκολύνουν 

την ανάπτυξη ξένων αγορών (Johnsen and Johnsen, 1999) και καινοτοµιών (Dickson και 

Hadjimanolis, 1998; Freel, 2000). Ο Littunen (2000a) τόνισε ότι τα εσωτερικά δίκτυα 

δηµιουργούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα, καινοτοµίες και αποδοτικότητα στις 

επιχειρήσεις. Επίσης η δικτύωση συµβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων και εξυπηρετεί 

ή διατηρεί τους µακροχρόνιους στόχους τους. Αντιθέτως, άλλες µελέτες απέτυχαν να 

ανακαλύψουν οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των δικτύων 

και της επιχειρηµατικής απόδοσης (Johannisson, 1995). 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. 

 

Αναφορικά µε τις επιχειρήσεις της υπαίθρου, ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα 

των δικτύων αφορά την χωροτακτική τους επέκταση. Η ορολογία των χωρικά ορισµένων 

κάθετων και οριζόντιων δικτύων πρωτοεµφανίστηκε στον Murdoch (2000). Με τον όρο 

«κάθετα δίκτυα» εννοούνται εκείνα τα οποία συσχετίζουν περιοχές της υπαίθρου στον αγρο-

τροφικό 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 αγροτική ανάπτυξη, οι Kneafsey et al (2001) 

επαναπροσδιόρισαν τον ανωτέρω ορισµό και τον προσάρµοσαν σε ένα πλαίσιο οικονοµίας 

πολιτισµού (culture economy) αποδίδοντάς του έναν χωροτακτικό χαρακτήρα. Σύµφωνα 

λοιπόν µε τους Kneafsey et al (2001), τα κάθετα δίκτυα επιτρέπουν στις τοπικές επιχειρήσεις 

να σφυρηλατήσουν συµµαχίες µε προµηθευτές, διανοµείς, λιανικούς πωλητές, θεσµούς και 

εξωτερικά εγκατεστηµένους καταναλωτές, ενώ θεωρούνται εξαιρετικής σηµασίας για την 

µακροχρόνια ευηµερία των περιφερειών. Αφετέρου, τα οριζόντια δίκτυα παρέχουν 
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διασυνδέσεις µε τοπικούς παραγωγούς, θεσµούς και καταναλωτές. Τα δίκτυα αγαθών 

αποτελούν µία ιδιόµορφη παραλλαγή των δικτύων, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρόν τους σε 

ιστούς αλληλεξάρτησης που υφίστανται µεταξύ διαφορετικών πρωταγωνιστικών φορέων 

(O’Neil & Whatmore, 2000). Τα δίκτυα αγαθών (commodity networks) ενσωµατώνουν 

κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις της κίνησης αγαθών αντιµετωπίζοντας επιτυχώς 

προβλήµατα που συνδέονται µε αλυσίδες και κυκλώµατα προµηθειών (supply chains, supply 

circuits; Whatmore και Thorne, 1997; Murdoch, 2000). Για τον λόγο αυτό µπορούν να 

θεωρηθούν ως ένας συγκερασµός ιδεών από αλυσίδες αγαθών (commodity chains) και 

γεωγραφίες τηε κατανάλωσης (geographies of consumption, Crewe, 2000; Hughes, 2000). 

 

Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

διαδραµατίζουν έναν βασικό ρόλο στην στήριξη ΜΜΕ σε µειονεκτικές περιοχές (CEC, 

1997b). Ο Storper (1997, σελ. 28) διακρίνει τρεις πολύ βασικές νέες ικανότητες-δεξιότητες 

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 µοντέρνων 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) θεωρούν ότι σε πολλές περιοχές της υπαίθρου, 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 και η παράλληλη χρήση ευκαιριών που παρέχονται από τις Τεχνολογίες 

Πληροφοριών και Επικοινωνιών θα περιορίσει βαθµιαία τα όρια των τοπικών αγορών και θα 

εκθέσει την οικονοµική δραστηριότητα σε µεγαλύτερο εξωτερικό ανταγωνισµό (Grimes, 

2001;Hetland & Meier-Dallach, 1998). Συνεπώς, θα αυξηθούν οι γνωστικές ικανότητες των 

περιοχών της υπαίθρου αφού θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (Grimes, 

2000).  
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Η περιορισµένη κλίµακα και σφαίρα αρµοδιότητας των τοπικών αγορών εξαναγκάζει τους 

επιχειρηµατίες της υπαίθρου να αναπτύσσουν καινοτόµα προϊόντα και αποδοτικό µάρκετινγκ 

προκειµένου να ανταγωνιστούν τους οµόλογούς τους στις αστικές περιοχές (Smallbone et al. 

1999). Αντιθέτως, οι περιοχές που αποτυγχάνουν να συµµετάσχουν στην υιοθέτηση και 

µεγέθυνση των συγκεκριµένων τεχνολογιών κινδυνεύουν από περιθωριοποίηση (Gibbs και 

Tanner, 1997). Η υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών από µικρές 

επιχειρήσεις της υπαίθρου εξαρτάται από την εξωτερική πίεση και το οργανωτικό τους 

µέγεθος (Premkumar και Roberts, 1999). 

 

Πρόσφατα αποτελέσµατα επιστηµονικών ερευνών υπογραµµίζουν την σπουδαιότητα της 

κατάλληλης χρήσης ΤΠΕ για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας σε περιοχές της 

υπαίθρου. Οι Mitchell και Clark (1999) λαµβάνουν υπόψη τους την υιοθέτηση ΤΠΕ από τις 

επιχειρήσεις της υπαίθρου και αποδεικνύουν ότι οι οικονοµίες της υπαίθρου κινούνται σε δύο 

ταχύτητες υιοθέτησης των ΤΠΕ. Οι Ba et al (2000) υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ µπορούν να 

ωφελήσουν τους µικρού µεγέθους επιχειρηµατίες αναπτύσσοντας βασικές αρµοδιότητες σε 

συνεργασία µε άλλες µικρές επιχειρήσεις για να σχεδιασθούν προϊόντα τα οποία θα 

ανταποκρίνονται στις προτιµήσεις των πελατών έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες 

επιχειρήσεις, όσο πιο αποδοτικά γίνεται. Οι Berkeley et al (1996) ανακάλυψαν σηµαντικές 

ανοµοιότητες στην υιοθέτηση ΤΠΕ µεταξύ των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της αγγλικής 

υπαίθρου. Οι ανοµοιότητες αυτές απορρέουν από την επίγνωση, την επαγγελµατική 

κατάρτιση καθώς επίσης και από τις υποδοµές, το κόστος επενδύσεων και το µέγεθος των 

επιχειρήσεων. Οι Τηλεπικοινωνίες έχουν την δυναµική να παρέχουν προηγµένες αστικού 

τύπου χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στις περιοχές της υπαίθρου, να βελτιώσουν την 

εκπαίδευση, να ενοποιήσουν τους κατοίκους µε κοινά ενδιαφέροντα και να ενδυναµώσουν 

την επιχειρηµατικότητα (Marshall, 2001). Η επιχειρηµατική συµπεριφορά αναφορικά µε τις 

ΤΠΕ αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα άσκησης επιρροής στην υιοθέτηση τους, µεταξύ 

µικρών επιχειρήσεων σε πέντε περιοχές του Ηνωµένου Βασιλείου (Blackburn και McClure, 

1998).   

 

1.3 Πλαίσιο Ανάλυσης της Επιχειρηµατικότητας της Υπαίθρου 

Ένα µεγάλο τµήµα της ερευνητικής προσπάθειας στα Οικονοµικά, στην Ψυχολογία, στην 

Κοινωνιολογία και σε άλλες παρεµφερείς επιστήµες έχει αφιερωθεί στον ορισµό της 

επιχειρηµατικότητας και του επιχειρηµατία. Παρά την σπουδαιότητα που αποδίδεται στον 

ορισµό της επιχειρηµατικότητας, επιστηµονικές προσπάθειες για να προσδιοριστεί η 
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επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου 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 µε τις διαφοροποιηµένες δυνάµεις και τις επιρροές που 

ασκεί η ύπαιθρος ως επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο Hoy (1983) τόνισε ότι η δηµόσια εικόνα 

ενός επιχειρηµατία της υπαίθρου είναι αυτή κάποιου ο οποίος είναι ανεξάρτητος, 

ριψοκίνδυνος, αισιόδοξος, εργάζεται σκληρά, έχει αυτοπεποίθηση, θέτει συγκεκριµένους 

στόχους και εφαρµόζει καινοτοµίες. Επίσης ο Hoy (1983) υποστήριξε ότι στην ύπαιθρο η 

επιχειρηµατικότητα επικεντρώνεται στην δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης δια 

µέσου της ίδρυσης νέων επιχειρηµατικών µονάδων. Ο Wortman (1990) ανέφερε ότι η 

επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου συνίσταται στην δηµιουργία ενός νέου οργανισµού που 

εισάγει νέα προϊόντα, εξυπηρετεί ή δηµιουργεί µία εντελώς νέα αγορά ή χρησιµοποιεί µία 

προηγµένη τεχνολογία σε µία περιοχή της υπαίθρου. Αυτός ο συγκεκριµένος ορισµός 

συνδυάζει στοιχεία καινοτοµίας και δηµιουργίας που αναµένονται να επιδράσουν στην 

ευρύτερη κοινότητα όπου η επιχειρηµατική δραστηριότητα λαµβάνει χώρα. Έχει επίσης 

υποστηριχθεί σθεναρά ότι η επιστηµονική έρευνα θα πρέπει να δώσει έµφαση σε τοποθεσίες 

και σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες στις περιοχές της υπαίθρου (Ray, 1999). Υπό 

αυτό το πρίσµα, ο επιχειρηµατίας της υπαίθρου είναι κάποιος ο οποίος ζει στην ύπαιθρο και η 

διαφορά µεταξύ αυτού και ενός επιχειρηµατία στον αστικό χώρο αναφέρεται στις συνέπειες 

της συγκεκριµένης περιοχής στην επιχειρηµατική διαδικασία. Η πολύπλοκη επιχειρηµατική 

διαδικασία µπορεί να απλοποιηθεί σε µία τριών σταδίων διαδοχική διαδικασία όπως φαίνεται 

στο Σχεδιάγραµµα 1.  

 

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 εγκατάστασης της επιχείρησης σκιαγραφεί την απόφαση να επεξεργασθεί ο 

επιχειρηµατίας την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να την υλοποιήσει. Στο τρίτο στάδιο, 

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 σκοπών (Greenbank, 2001). 

 

 

 

 15



Σχεδιάγραµµα 1.   Μία Τριών Σταδίων Επιχειρηµατική ∆ιαδικασία σε Περιβάλλον της 
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Για τις µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, η βασική αιτία αυτής της ‘ανορθολογικής’ (µε 

συµβατικούς όρους) συµπεριφοράς πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός 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 υπαίθρου που επιλέγουν να 

ακολουθήσουν έναν τρόπο ζωής ο οποίος τους επιτρέπει όχι µόνο να επιβιώσουν αλλά και να 

αντλήσουν προσωπική ικανοποίηση από τις επιχειρήσείς τους. Ο συγκεκριµένος στόχος 

ξεφεύγει από τον συµβατικό ορισµό του λογικού επιχειρηµατία που συναντάται στην 

παραδοσιακή οικονοµική της βελτιστοποίησης αυστηρά οικονοµικών µεγεθών.  

 

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. Το κάτω τµήµα του 

Σχεδιαγράµµατος 1 περιλαµβάνει τα βασικά επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά για κάθε στάδιο 

ξεχωριστά ενώ το άνω τµήµα αντικατοπτρίζει τις επιρροές 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 ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα προσωπικά γνωρίσµατα, τα 

κοινωνικά δίκτυα, η προηγούµενη γνώση (Ardichvili et al, 2003), το κοινωνικό κεφάλαιο 

καθώς και ο πολιτιστικός χαρακτήρας της κοινότητας (Morrison, 2000) αποτελούν βασική 

προϋπόθεση για την επιτυχηµένη αναγνώριση ευκαιριών.  

 

Εάν ο επιχειρηµατίας αποφασίσει καταρχήν να επεξεργασθεί 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 ενδεχοµένως να εκδηλώσει ριψοκίνδυνη συµπεριφορά (Cantillon, 

1931; Thűnen, 1826; Mill, 1848; Hawley, 1994; Knight, 1921; Mises, 1951; Cole, 1959), 

έντονη ικανότητα  για εφαρµογή καινοτοµιών (Schumpeter, 1934; Baudeau, 1768; Bentham, 

1793; Schmoller, 1914; Weber, 1958; Sombart, 1913), χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αρχηγίας 

(Say, 1803; Saint-Simon, 1813; Walker, Amasa, 1866; Marshall, 1930; Wieser, 1994), 

ικανότητα να συνδυάζει τους διάφορους συντελεστές παραγωγής  (Warlas, 1877; Wieser, 
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1994; Clark, 1998; Coase, 1937), ικανότητα να προσφέρει χρηµατοοικονοµικούς πόρους 

(Smith, 1776; Turgot, 1774; Pigou, 1912), άµεση ληψη αποφάσεων (Shcultz, 1961; Cantillon, 

1931; Menger, 1938; Wieser, 1994; Walker, Francis- Amasa, 1880; Keynes, 1936; Mises, 

1951; Shakle, 1970; Cole, 1959), διοικητικές, οργανωτικές και εποπτικές ικανότητες (Say, 

1803; Mill, 1848; Marshall, 1930; Menger, 1938), ικανότητα να συνάπτει παραγωγικούς 

συντελεστές (Bentham, 1793) καθώς και ικανότητα να κατανέµει τους συντελεστές 

παραγωγής σε διαφορετικές χρήσεις (Cantillon, 1931; Kirzner, 1973; Schultz, 1961). 

 

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 γνωστικής διαδικασίας (Littunen, 2000b). 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 

του στόχους και σκοπούς, εφόσον βέβαια είναι απαραίτητο. Κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής 

διαδικασίας επηρεάζεται από την γεωγραφία της περιοχής στην οποία λαµβάνει χώρα και 

συνεπώς διαθέτει πολλές ιδιοµορφίες.   

 

1.4 Τα Κύρια Σηµεία Έρευνας για την Επιχειρηµατικότητα στην Ύπαιθρο 

Είναι λοιπόν προφανές ότι για γίνει κατανοητός ο ευρύς ορισµός της επιχειρηµατικότητας, η 

επιστηµονική έρευνα δεν θα πρέπει να θεωρεί τον επιχειρηµατία της υπαίθρου σε αποµόνωση 

αλλά να εξετάσει το ευρύτερο οικονοµικό, κοινωνικό και θεσµικό πλαίσιο όπου η 

επιχειρηµατική διαδικασία πραγµατοποιείται. Η ουσιαστική αντίληψη όλης αυτής της 

διαδικασίας θα επιτρέψει τον αποδοτικό σχεδιασµό καθώς και την επιτυχηµένη υλοποίηση 

ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών πολιτικών σε µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. 

 

1.4.1Βασική Έρευνα: Κατανόηση της ∆ιαδικασίας 

Αρκετοί ερευνητές προσπάθησαν να αναλύσουν την επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου 

χρησιµοποιώντας έναν µεγάλο αριθµό θεωρητικών πλαισίων έρευνας αντλούµενων από 

διάφορες επιστήµες όπως η Οργάνωση και ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, τα Οικονοµικά, η 

Κοινωνιολογία και η Γεωγραφία.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι σύγχρονες 

προσεγγίσεις δηλαδή η «Η Θεωρία ∆ικτύων των Πρωταγωνιστών» (actors networks theory) 
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και η «Οικονοµία Πολιτισµού» (culture economy) στην Οικονοµική Γεωγραφία καθώς επίσης 

και η «Θεωρία ∆ιάρθρωσης» (structuration theory) στην Κοινωνιολογία.  

 

Η Θεωρία ∆ικτύων των Πρωταγωνιστών προσπαθεί να αντιληφθεί τις οικονοµικές δοµές ως 

απόρροια εκείνων των ενεργειών που αφορούσαν στην διαµόρφωση και στην διατήρηση των 

σχέσεων ισχύος. Υπό αυτό το πρίσµα, η συγκεκριµένη θεωρία προσπαθεί καταρχήν να 

γεφυρώσει την µικρο-µακρο δυαρχία µε το να επικεντρώνεται σε ανοµοιογενή σύνολα 

σχέσεων (Murdorch, 2000). Οι Lockie & Kitto (2000) υποστηρίζουν ότι η Θεωρία ∆ικτύων 

των Πρωταγωνιστών αποτελεί ένα χρήσιµο θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση της 

επιχειρηµατικής διαδικασίας στις περιοχές της υπαίθρου απευθύνοντας στην επιχειρηµατική 

έρευνα τις πιο σχετικές ερωτήσεις όπως το ποιος είναι ικανός να προωθήσει τους 

επιχειρηµατικούς σκοπούς και να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα, ποιες 

στρατηγικές ή πρακτικές χρησιµοποιεί, τι τεχνολογίες επινοεί και τι µορφές θεσµών 

δηµιουργεί. Ο επιχειρηµατίας λοιπόν είναι ένας πρωταγωνιστής ο οποίος διαθέτει 

πληροφορίες και τακτικές συγκάλυψης προκειµένου να έλθει σε επαφή µε τους υπόλοιπους 

πρωταγωνιστές και να εγγραφεί σε δίκτυα. Τα τελευταία θα περιλαµβάνουν, εκτός των 

υπολοίπων πρωταγωνιστών, προϊόντα, χρηµατοοικονοµικούς πόρους, τεχνολογία, γνώση και 

υποδοµές (Busch και Juska, 1997). Σύµφωνα λοιπόν µε την Θεωρία ∆ικτύων των 

Πρωταγωνιστών, ο επιχειρηµατίας αντιπροσωπεύει απευθείας τον εαυτό του στον τοµέα της 

εµπορίας από οικονοµικής άποψης και στον χώρο των ρυθµίσεων και των κανονισµών από 

πολιτικής. 

 

Η προσέγγιση που σχετίζεται µε την οικονοµία πολιτισµού δίνει ιδιαίτερη έµφαση σε καθαρά 

τοπικής υπόστασης πόρους, δίκτυα και συνεργασίες, στον τοπικό χαρακτήρα του οικονοµικού 

ελέγχου καθώς και στην ανάκαµψη της κοινωνίας. Ο όρος «πολιτισµός» αναφέρεται σε ένα 

σύνολο από τοποθεσίες ειδικού τύπου που θεωρούνται διαθέσιµοι πόροι 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 (Ray, 1999) ενώ αναφέρεται άµεσα στην ικανότητα 

δηµιουργίας επιχειρήσεων. Εκτός από την απόδοση εδαφικής ταυτότητας σε προϊόντα, οι 

τοποθεσίες µπορούν να αποκτήσουν και έναν εµπορευµατικό χαρακτήρα (Cloke, 1993; 

Marsden et al, 1993). Οι επιχειρηµατίες της υπαίθρου µπορούν να εµπορευθούν την ύπαιθρο 

σαν ‘πολιτισµό’, είτε εξιδανικεύοντας τον τρόπο ζωής σε αυτές τις περιοχές είτε 

δηµιουργώντας τοπία προβιοµηχανικής µορφής είτε αναπαράγοντας προβιοµηχανικά αγαθά, 
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υπηρεσίες και ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Mitchell, 1998). Η πρώτη είναι βασικά µία 

στρατηγική προώθησης ενώ η τελευταία είναι µια επιχειρηµατική στρατηγική 

διαφοροποίησης που παρέχει στις επιχειρήσεις ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα. 

Λαµβάνοντας λοιπόν υπόψη ότι τα τοπία είναι ρευστά, πολυπρόσωπα, δυναµικά και 

ανοµοιογενή τότε καταλήγουµε στο συµπέρασµα ότι η εµπορευµατοποίηση προσφέρει ένα 

ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών ευκαιριών (Ray, 2000). 

 

Η θεωρία δόµησης (ή διάρθρωσης) 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 

ενθήκευσης (embeddedness), µία διαδικασία δηλαδή αντλούµενη από το κοινωνικό πλαίσιο 

το οποίο διαπλάθει τα επιχειρηµατικά αποτελέσµατα (Jack and 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 

ενθήκευσης 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, αναπαράγει και αναπτύσσει δοµές. Με τον τρόπο αυτό, η έννοια της 

ενθήκευσης, αναγνωρίζοντας την µορφή, το βάθος και την έκταση των δεσµών ενός ατόµου 

µε το ευρύτερο περιβάλλόν 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 (Uzzi, 1997; Dacin et al., 1999) ή πιο 

ειδικά αυτής στην ύπαιθρο (Bristow, 2000; Hinrichs, 2000; Ilbery and Kneafsey, 1998, 2000; 

Nygård and 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. ∆εύτερον θα πρέπει να προκληθεί διάσπαση στα άκαµπτα και 

αυστηρά αξιώµατα της νεοκλασσικής οικονοµικής θεωρίας και να υιοθετηθεί µία πιο 

ρεαλιστική προσέγγισης εµπέδωσης των επιχειρηµατικών διαδικασιών. 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.  
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Η ύπαιθρος µπορεί να θεωρηθεί ως ένας δυναµικός επιχειρηµατικός πόρος ο οποίος 

διαµορφώνει όχι µόνο τις ευκαιρίες αλλά και τις δυσκολίες. Εποµένως, ο ατοµικός 

επιχειρηµατίας είναι ένα µονό σηµείο τοποθετούµενο στις δοµές αυτού του πόρου 

(πλέγµατος) ενώ η συνολική επιχειρηµατικότητα αποτελεί το σύνολο όλων των επιµέρους 

ατοµικών πλεγµάτων (πόρων). Για όλα τα προαναφερόµενα θεωρητικά πλαίσια, η ενθήκευση 

φαίνεται να είναι όχι µόνο µία ουσιώδης έννοια αλλά και ένας καθοδηγητικός µηχανισµός 

του ότι οι βαθύτεροι επιχειρηµατικοί δεσµοί στην ύπαιθρο λειτουργούν ως ένα 

επιχειρηµατικό περιβάλλον. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η έννοια της ενθήκευσης πριν 

εφαρµοσθεί απαιτεί εξονυχιστική έρευνα (Winter, 2003; Krippner, 2001; Murdoch et al, 

2000). 

 

Το δεύτερο κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν ήδη 

αναφερθεί βρίσκεται στην αναγκαιότητα να διευκολυνθεί το ευρύ φάσµα των 

επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων καθώς και εκείνων των στόχων που απέχουν πολύ από την 

οικονοµική λογική και την µεγιστοποίηση του κέρδους. Οι όροι αυτοί έχουν καθιερωθεί 

ρητώς στις νεοκλασσικές οικονοµικές προσεγγίσεις. Κάποιος θα µπορούσε να υποστηρίξει 

ότι η παραδοσιακή νεοκλασσική οικονοµική θεωρία έχει εµποδίσει τους οικονοµολόγους από 

το να εξασφαλίσουν αληθοφανείς προσεγγίσεις και θεωρητικά πλαίσια για την 

ολοκληρωµένη µελέτη της επιχειρηµατικότητας. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το 

µεγάλο εύρος των επιχειρηµατικών στόχων, ιδιαίτερα στις περιοχές της υπαίθρου, δεν 

διευκολύνεται αλλά ούτε όµως γίνεται κατανοητό από τις απόψεις που βρίσκονται βαθιά 

ριζωµένες στην οικονοµική προσέγγιση της µεγιστοποίησης του κέρδους.  

 

1.4.2. Εφαρµοσµένη Έρευνα: Μία Ολοκληρωµένη Επιχειρηµατική Πολιτική    

Οι προαναφερόµενοι παράγοντες και οι διαδικασίες που υλοποιούνται στις µειονεκτικές και 

ορεινές περιοχές θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη σε οποιαδήποτε προσπάθεια 

σχεδιασµού µίας ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής πολιτικής για αυτές τις περιοχές (Lowe και 

Talbot, 2000). Ο Storper (1997, σελ. 36) 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 

κρατική και η υπερ-κρατική (της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παράδειγµα) πολιτική θα πρέπει να 
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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 κρατικό και υπερ-

κρατικό επίπεδο εµφανίζεται στην απόκτηση επίσηµων πνευµατικών δικαιωµάτων για την 

εµπορευµατοποιηµένη τοπική κουλτούρα (Ray, 2001), όπως είναι η πιστοποίηση προϊόντων 

µε χαρακτηρισµούς ΠΟΠ (Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης) ή ΠΓΕ (Προϊόντα 

Γεωγραφικής Ένδειξης). 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 and 

Karlsson, 2002; Karlsson and Acs, 2002).  

 

Η διάχυση της πληροφορίας σε αποµακρυσµένες περιοχές είναι ένας στόχος στρατηγικής σε 

εθνικό επίπεδο. Ο Ray (2002) υποστηρίζει ότι οι µηχανισµοί που στηρίζουν την 

περιφερειακή, εθνική και διεθνή διάδοση πληροφοριών είναι υψίστης σπουδαιότητας όσον 

αφορά στον ρόλο που διαδραµατίζεται από το κράτος και το υπερ-κράτος για τον τρόπο 

παραγωγής στις εύθραυστες οικονοµίες της υπαίθρου. Συµπερασµατικά, ο Ray (2002) 

υπογραµµίζει ότι οι κανονιστικές ρυθµίσεις θα λειτουργήσουν ως συνάρτηση του τρόπου 

παραγωγής, της διάχυσης πληροφορίας και της κρατικής και υπερ-κρατικής παρέµβασης. 

Ένας τρίτος στόχος µίας ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής πολιτικής για τις µειονεκτικές και 

ορεινές περιοχές της υπαίθρου θα επιληφθεί του ζητήµατος της ενδογενούς και εξωγενούς 

εδαφικής αναδιανοµής (McRobie, 1994). Το συγκεκριµένο θέµα προκύπτει από την 

διαφοροποιηµένη ικανότητα των περιοχών να υποκινούν 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 ∆ιαρθρωτικής Πολιτικής και οι πρόσφατες τάσεις αποκέντρωσης έχουν 

συντελέσει στην ενεργή εµπλοκή της τοπικής κυβέρνησης στην αναπτυξιακή διαδικασία των 

ορεινών και µειονεκτικών περιοχών της υπαίθρου. 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 έχει 

συµπίπτει µε την ευρύτερη κοινωνική και οικονοµική µεταρρύθµιση και παράλληλα εντείνει 

 22



τις διεκδικήσεις της υπαίθρου (Woods, 1998). Ο Crego (1985) πιστεύει ακράδαντα ότι 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 ή 

χωροτακτικά 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 τεχνογνωσία και εµπειρία σε τοπικό επίπεδο για 

την κατανόηση συγκεκριµένων εργαλείων στήριξης που απαιτούνται σε κάθε ιδιόµορφη 

εδαφική περίπτωση. Ένας βασικός στόχος πολιτικής θα µπορούσε να είναι η επίσπευση των 

διαδικασιών για την αύξηση ισχύος µεταξύ των θεσµών, προκειµένου να σχεδιασθούν και να 

υλοποιηθούν ευέλικτοι συνδυασµοί µέτρων πολιτικής. Οι συγκεκριµένοι συνδυασµοί 

βασίζονται σε τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες καθώς και στην δυνατότητα του 

τοπικού πληθυσµού να αποσαφηνίζει την στάσή του ως προς τα αναπτυξιακά επιχειρηµατικά 

εργαλεία (Skuras et al, 2000).  

 

Η επιστηµονική έρευνα που αποσκοπεί στην ενσωµάτωση της επιχειρηµατικής πολιτικής σε 

ένα ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξιακών στρατηγικών για την ύπαιθρο οφείλει να ακολουθήσει 

δύο κύριες κατευθύνσεις. Πρώτον, η εφαρµοσµένη έρευνα υποχρεούται να επιληφθεί όχι 

µόνο των νέων µορφών συντονισµού και ρύθµισης της επιχειρηµατικής ή θεσµικής 

δραστηριότητας αλλά και των µορφών διασφάλισης όσων µηχανισµών απαιτούνται για την 

δίκαιη ανακατανοµή των πλεονεκτηµάτων που έχουν προκύψει. ∆εύτερον, η επιστηµονική 

έρευνα οφείλει να δώσει ιδιαίτερη έµφαση στην αναγνώριση των σωστών µηχανισµών οι 

οποίοι θα στηρίξουν υψηλά επίπεδα θεσµικής πυκνότητας και ταυτόχρονα θα αυξήσουν την 

θεσµική ικανότητα των τοπικών φορέων (Jenssen και Hanves, 2002). 

 

1.4.3. Κύριοι Παράγοντες Επιρροής της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας 

Στο Σχεδιάγραµµα 1 είναι εµφανές ότι σε όλα τα στάδια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

οι σηµαντικότεροι παράγοντες είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο και το θεσµικό-κανονιστικό 

πλαίσιο. Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ουσιώδες για την αντίληψη της επιχειρηµατικής 

ευκαιρίας και τη δυνατότητα υλοποίησής της.  Το θεσµικό πλαίσιο είναι επίσης 

αποφασιστικής σηµασίας παράγοντας για την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Εάν 

σε αυτούς τους δύο παράγοντες προσθέσει κανείς και τον παράγοντα των 
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χρηµατοοικονοµικών πόρων, που δρά κυρίως σαν περιορισµός στην υλοποίηση της 

επιχειρηµατικής ιδέας, θα έχει µία τριάδα παραγόντων επιρροής της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στην ύπαιθρο. Έτσι, η βαθύτερη κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας 

στην ύπαιθρο απαιτεί τη βαθύτερη κατανόηση της πρόσβασης σε χρηµατοοικονοµικούς 

πόρους, σε ανθρώπινο-επιχειρηµατικό δυναµικό και στους θεσµούς.  

 

Για το λόγο αυτό, το δεύτερο µέρος της παρούσας διατριβής που περιλαµβάνει τα επόµενα 

τρία κεφάλαια, ασχολείται µε την διερεύνηση κάθε ενός από τους τρείς αυτούς παράγοντες. 

Πιό συγκεκριµένα, στο δεύτερο κεφάλαιο διερευνάται η επίδραση του κεφαλαίου στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα από τα µεγαλύτερα εµπόδια 

στην υλοποίηση της επιχειρηµατικής ιδέας είναι η πρόσβαση σε κεφάλαια ίδρυσης-

εγκατάστασης. Για το λόγο αυτό ένας µεγάλος αριθµός µέτρων επιχειρηαµτικής πολιτικής 

έχει προσπαθήσει να αντιµετωπίσει αυτό τον περιορισµό µε την προσφορά είτε άµµεσα 

επιδοτήσεων κεφαλαίου εγκατάστασης-ίδρυσης είτε έµµεσα µε την προσφορά υπηρεσιών 

συνεγγειοδοσίας, πρόσβασης σε venture capital, και την υποστήριξη επιχειρηµατικών 

αγγέλων (business angels). Στο τρίτο κεφάλαιο διερευνάται η σχέση απόκτησης ανθρώπινου-

επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε την επίδοση των επιχειρήσεων της υπαίθρου µε αποκλειστικό 

σκοπό να βρεθεί εάν συγκεκριµένοι τρόποι συσσώρευσης ανθρώπινου-επιχειρηµατικού 

κεφαλαίου οδηγεί σε πιό επιτυχηµένες επιχειρήσεις. Ένας µεγάλος αριθµός µέτρων στοχεύει 

στην ενδυνάµωση του ανθρώπινου-επιχειρηµατικού κεφαλαίου όπως µέτρα εκπαίδευσης και 

κατάρτισης αλλά και µέτρα απόκτησης επαγγελµατικής-επιχειρηµατικής εµπειρίας. Στο 

τέταρτο κεφάλαιο διερευνάται η σχέση µεταξύ θεσµικής στήριξης των επιχειρήσεων και 

επιχειρηµατικής στρατηγικής µε σκοπό να βρεθεί ποιές επιχειρήσεις (και επιχειρηµατικές 

στρατηγικές) υποστηρίχθηκαν από θεσµούς και µε ποιό αποτέλεσµα.  
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ΜΕΡΟΣ Α΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο

 

ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

2.1Τοποθεσία 

 

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν είναι ορεινές, αποµονωµένες περιοχές της υπαίθρου οι 

οποίες έχουν πληγεί από πληθυσµιακή εγκατάλειψη και ταυτόχρονα χαρακτηρίζονται 

από χαµηλούς δείκτες ευηµερίας. Οι περιοχές αυτές αναλυτικά είναι οι ακόλουθες: 

Χώρα      Περιοχή Έρευνας 

Ελλάδα   Ευρυτανία & Καλάβρυτα 

Ιταλία    Valle de Serchio 

Πορτογαλία   Serra Algarvia 

Ισπανία   Garrotxa 

Όλες οι περιοχές είναι ορεινές αρκετά αποµακρυσµένες από κύρια κέντρα 

οικονοµικής δραστηριότητας και υποφέρουν από έναν µεγάλο αριθµό αναπτυξιακών 

περιορισµών. Πιο συγκεκριµένα, η Ευρυτανία βρίσκεται στην Κεντρική Ελλάδα σε 

µία απόσταση 280-320 χιλιοµέτρων από την Αθήνα και η πρόσβαση σε αυτήν γίνεται 

µόνο οδικώς. Η ιταλική περιοχή Valle de Serchio βρίσκεται στην επαρχία της Lucca 

στην Τοσκάνη και περιλαµβάνει δύο όµορα οικονοµικά συστήµατα, την Media Valle 

de Serchio και την Garfagnana. Η πρώτη ορεινή περιοχή απέχει 15-30 χιλιόµετρα από 

την Lucca ενώ η δεύτερη απέχει 40 χιλιόµετρα. Επίσης η περιοχή είναι προσπελάσιµη 

τόσο από ένα σχετικά παλαιό σιδηροδροµικό δίκτυο καθώς και από ένα αρκετά 

συντηρητικό οδικό δίκτυο. Τέλος, η ισπανική περιοχή έρευνας, Garrotxa βρίσκεται 

στην ανατολική πλευρά των Πυρηναίων και συνορεύει µε την Γαλλία και άλλες έξι 

επαρχίες της Καταλωνίας. Η πρωτεύουσα της επαρχίας είναι το Olot και απέχει 150 

χιλιόµετρα από την Βαρκελώνη. Σε γενικές γραµµές, η πρόσβαση θεωρείται αρκετά 

δυσχερής αφού η περιοχή δεν διαθέτει αυτοκινητόδροµους, σιδηρόδροµο ή 

αεροδρόµιο. 

 

Όλες οι ανωτέρω περιοχές χαρακτηρίζονται αποµακρυσµένες τόσο σε ευρωπαϊκό και 

σε εθνικό επίπεδο. Είναι όµως ολοφάνερο ότι διαφέρουν σηµαντικά µεταξύ τους ως 
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προς το βαθµό αποµόνωσης, αφού τα φυσικά χαρακτηριστικά τους γνωρίσµατα και η 

αναπτυξιακή τους υποδοµή διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Οι περιοχές έρευνας στην 

Ελλάδα και στην Πορτογαλία εµφανίζουν την µεγαλύτερη δυσκολία πρόσβασης, ενώ 

ακολουθούν οι αντίστοιχες στην Ιταλία και στην Ισπανία   

Ο χάρτης 1 δείχνει την χωροθέτηση των περιοχών σε σχέση µε τα εθνικά κέντρα 

(πρωτεύουσες). 

 

2.2 Έκταση και Μέγεθος Πληθυσµού 

 

Η περιοχή Garrotxa και η περιοχή Valle del Serchio είναι οι πιο µικρές σε έκταση, η 

Ευρυτανία εµφανίζει ένα σχετικά µεσαίο µέγεθος ενώ η περιοχή Serra Algarvia είναι 

µεγαλύτερη σε έκταση. Το µικρότερο πληθυσµιακό µέγεθος παρατηρείται στην 

Ευρυτανία, ακολουθεί η περιοχή Garrotxa ενώ ο πληθυσµός στις περιοχές Serra 

Algarvia και Valle del Serchio είναι περίπου ισότιµος. Όλες οι περιοχές που 

συµµετείχαν σε αυτήν την επιστηµονική έρευνα είναι αραιοκατοικηµένες και έχουν 

χαρακτηρισθεί ως περιοχές της υπαίθρου. Η µικρότερη πληθυσµιακή πυκνότητα 

παρατηρείται στην Ευρυτανία. Επίσης θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και η 

πληθυσµιακή οργάνωση των αστικών/ αγροτικών κοινοτήτων αφού η παρουσία ενός 

αστικού κέντρου στις συγκεκριµένες περιοχές τείνει να δηµιουργεί περαιτέρω 

αλληλεπιδράσεις µεταξύ των οικονοµικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται. 

Είναι φανερό ότι η δηµογραφική πόλωση εµφανίζεται αρκετά υψηλή στις περιοχές 

Garrotxa και Valle del Serchio, ενώ είναι σχετικά µικρή στην Ευρυτανία και Serra 

Algarvia οι οποίες έχουν και την µικρότερη πληθυσµιακή πυκνότητα.   

 

Πίνακας 1: Έκταση, Πληθυσµός και Πληθυσµιακή Πυκνότητα στις Περιοχές 

Έρευνας   

Περιοχή Έρευνας Συνολική 
Έκταση (χλµ²) 

Πληθυσµός Πληθυσµιακή 
Πυκνότητα 

(κάτοικος/ χλµ²) 
Ευρυτανία (Ελλάδα) 1871 23179 12 
Valle del Serchio (Ιταλία) 899 60283 67 
Serra Algarvia (Πορτογαλία) 3144 62738 20 
Garrotxa (Ισπανία) 734 46708 64 
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Χάρτης 1. Οι Περιοχές Έρευνας στη Νότια Ευρώπη 

 

 

 



 

2.3 Φυσικά Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα 

 

Η γεωγραφική τοποθεσία, οι κυρίαρχες κλιµατολογικές συνθήκες, η µορφολογία του 

εδάφους και οι φυσικός πλούτος της κάθε περιοχής αποτελούν εκείνους τους 

καθοριστικούς παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην διαµόρφωση της τοπικής της 

ταυτότητας.  

 

Η Ευρυτανία είναι µια ορεινή περιοχή µε άσχηµες κλιµατολογικές και εδαφολογικές 

συνθήκες. Το µεγαλύτερο τµήµα του εδάφους καλύπτεται από δάση (45%), 

βοσκοτόπια (40%) και µόνο ένα 5% αποτελεί γεωργική έκταση χαµηλής 

παραγωγικής απόδοσης. Εξαιτίας της εδαφικής της µορφολογίας υπάρχουν 

σηµαντικοί υδάτινοι πόροι (ποτάµια και λίµνες) µε δυνατότητα ανάπτυξης ποικίλων 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Η ιταλική περιοχή έρευνας, Valle del Serchio είναι 

ορεινή µε υψόµετρο µεταξύ 400 & 2000 µέτρων και διασχίζεται από τον ποταµό 

Serchio. Το κλίµα της είναι Μεσογειακό ορεινό µε σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες 

και υψηλά επίπεδα βροχοπτώσεων. Επίσης, δάση καλύπτουν το µεγαλύτερο τµήµα 

του εδάφους ενώ η γεωργία εκτιµάται περίπου στο 2,6% της συνολικής έκτασης. 

 

Πίνακας 2: Ποσοστιαία Κατανοµή Χρήσης Γης στις Περιοχές Έρευνας   

 
Περιοχή Έρευνας Γεωργική 

Έκταση 
∆ασική 
Έκταση 

Βοσκοτόπια Υδάτινη 
Έκταση 

Άλλου 
Είδους 

Σύνολο 

Ευρυτανία (Ελλάδα) 5,0 45,0 40,0 5,0 5,0 100,0 
Valle del Serchio (Ιταλία) 2,6 44,0 10,0 --- 43,4 100,0 
Serra Algarvia 
(Πορτογαλία) 

 
28,0 

 
24,0 

 
--- 

 
--- 

 
--- 

 
100,0 

Garrotxa (Ισπανία) 11,7 64,6 7,3 0,0 16,4 100,0 
 

Η περιοχή Serra Algarvia έχει επίσης ορεινό χαρακτήρα και συνιστάται από 

σχιστοειδές έδαφος και γη κατάλληλη για την ανάπτυξη της δασοκοµίας. Παρά το 

γεγονός ότι τα επίπεδα βροχοπτώσεων θεωρούνται αρκετά υψηλά, το κλίµα στην 

Serra Algarvia είναι ήπιο µε µέση ηµερήσια θερµοκρασία µεταξύ 15 και 17,5 βαθµών 

Κελσίου. Περίπου το 24% της έκτασής της είναι δασική και το 28% διατίθεται στη 

γεωργία. Επίσης, η δυτική παράκτια ζώνη της συγκεκριµένης περιοχής αποτελεί 

τµήµα του Natural Park. Το κλίµα στην ισπανική περιοχή Garrotxa η οποία στο 
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µεγαλύτερο µέρος της στο µεγαλύτερο µέρος της χαρακτηρίζεται ως δασική (64,6%) 

είναι µεσογειακό ορεινό ενώ τα επίπεδα βροχοπτώσεων είναι αρκετά υψηλά και οι 

θερµοκρασίες πολύ χαµηλές (µέση θερµοκρασία 12 βαθµοί Κελσίου).  

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι όλες οι περιοχές έρευνας εκτός του ότι είναι αποµονωµένες, 

χαρακτηρίζονται από σχετικά άσχηµες κλιµατολογικές και µορφολογικές συνθήκες. 

Εντούτοις όµως όλες διαθέτουν φυσικό πλούτο µε περαιτέρω αναπτυξιακές 

δυνατότητες.  

 

2.4 ∆ηµογραφική Εξέλιξη  

 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί όλες οι περιοχές είναι αραιοκατοικηµένες µε σχετικά 

χαµηλές πληθυσµιακές πυκνότητες. Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1980 και 

1990, στις περισσότερες περιοχές έρευνας (Ευρυτανία, Valle del Serchio, Serra 

Algarvia) η δηµογραφική εξέλιξη χαρακτηριζόταν από µείωση του πληθυσµού. Αυτή 

η δυσµενής κατάσταση επηρεάζει σηµαντικά τις προοπτικές ανάπτυξης επιχειρήσεων 

τοπικού χαρακτήρα και επιχειρηµατικότητας.  

 

Πιο αναλυτικά, η Ευρυτανία εµφανίζει την µεγαλύτερη µείωση πληθυσµού καθώς και 

έναν υψηλό βαθµό µετανάστευσης γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ευκαιριών 

απασχόλησης και στην ανεπαρκή οικονοµία της. Παρόλο που η πληθυσµιακή 

εγκατάλειψη µειώθηκε σηµαντικά κατά την δεκαετία του 1980 παρουσίασε ξανά 

αύξηση τη δεκαετία του 1990. Επίσης, την ίδια δεκαετία ο πληθυσµός στο αστικό 

κέντρο της Ευρυτανίας (Καρπενήσι) έχει αυξηθεί σηµαντικά. Στην περιοχή Valle del 

Serchio, ο τοπικός πληθυσµός έχει µειωθεί δραµατικά τις τελευταίες δεκαετίες. 

Φαίνεται όµως ότι αυτή η αρνητική τάση αποδυναµώθηκε τουλάχιστον οριακά τη 

δεκαετία του 1990. Επίσης, τα ποσοστά πληθυσµιακής µείωσης εµφανίζονται 

υψηλότερα στις πιο ορεινές περιοχές οι κάτοικοι των οποίων αναγκάζονται να 

µετακοµίσουν στα πεδινά. Τα τελευταία όµως είκοσι χρόνια η περιοχή επιδεικνύει 

µία εισροή πληθυσµού. 

 

Η συνεχής πληθυσµιακή ερήµωση στην Serra Algarvia έχει αποτελέσει έναν 

παραδοσιακό αναπτυξιακό περιορισµό. Η µείωση του πληθυσµού υποδηλώνει 

ξεκάθαρα την κοινωνική και οικονοµική περιθωριοποίηση της ιταλικής περιοχής 
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έρευνας η οποία είναι ιδιαίτερα έντονη µετά το 1980. Επίσης η µετανάστευση είναι 

αρνητική και αρκετά υψηλή. Η περιοχή Garrotxa διακρίνεται από µία σταδιακή 

αύξηση πληθυσµού. Αυτή η θετική τάση ήταν ιδιαίτερα υψηλή κατά τη διάρκεια των 

δεκαετιών 1960 και 1970 αφού τόσο η Garrotxa όσο και η Καταλωνία παρουσίασαν 

πληθυσµιακή αύξηση η οποία οφείλονταν κυρίως στην εισροή µεταναστών. Όµως 

στις δεκαετίες 1980 και 1990, η µείωση της µετανάστευσης και του αριθµού 

γεννήσεων οδήγησε σε σηµαντική µείωση των αντίστοιχων ποσοστών. Η πρόσφατη 

πληθυσµιακή τάση στην Garrotxa εµφανίζεται θετική, υψηλότερη από αυτήν της 

Καταλωνία αλλά µικρότερη από την αντίστοιχη της Ισπανίας στο σύνολό της. 

Επίσης, η µετανάστευση παραµένει θετική. 

 

Όλες οι περιοχές έρευνας φαίνεται να έχουν δυσµενή ηλικιακή διάρθρωση µε 

σηµαντικές επιπτώσεις στην τοπική επιχειρηµατικότητα και στην οικονοµική 

ανάπτυξη αυτών, γενικότερα. Η παρουσία νέων ανθρώπων είναι συγκριτικά 

χαµηλότερη στην Ευρυτανία και στην Valle del Serchio ενώ αυτή του µεγαλύτερου 

σε ηλικία ανθρώπινου δυναµικού είναι πολύ υψηλή στην Serra Algarvia.  

 

2.5 Κοινωνικοί/ Οικονοµικοί ∆είκτες και Υποδοµή  

 

Όλες οι περιοχές έρευνας χαρακτηρίζονται ως σχετικά µειονεκτικές περιοχές τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, η Ευρυτανία είναι µία ορεινή 

περιοχή της υπαίθρου µε χαµηλούς δείκτες ευηµερίας. Έχει αποτελέσει το πιο φτωχό 

γεωγραφικό διαµέρισµα στην Ελλάδα. Το επίπεδο ανάπτυξής της ανέρχεται σε 48,8% 

του εθνικού (100) µε αποτέλεσµα ο Νοµός Ευρυτανίας να κατατάσσεται τελευταίος 

µεταξύ των πενήντα ένα νοµών της Ελλάδας. Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο 

Προϊόν (ΑΕΠ) ισούται µε το εξήντα επτά τοις εκατό (67%) του εθνικού ΑΕΠ και ο 

δείκτης ανεργίας το 1994 ήταν 9,1%, δηλαδή οριακά χαµηλότερος από τον 

αντίστοιχο εθνικό δείκτη (9,6%). Επίσης, η περιοχή της Ευρυτανίας θεωρείται ένας 

από τους χειρότερους νοµούς αναφορικά µε το οδικό της δίκτυο, την κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και τις τηλεφωνικές και υγειονοµικές υπηρεσίες ανά 

κάτοικο. Η περιοχή έχει περιορισµένη εξωτερική παρέµβαση αφού δεν διασχίζεται 

από εθνική οδό ενώ το επαρχιακό οδικό της δίκτυο δεν θεωρείται καθόλου 

ικανοποιητικό.  
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Η ιταλική περιοχή έρευνας, Valle del Serchio, αποτελεί µία ακόµη ορεινή περιοχή η 

οποία υπολείπεται σε ανάπτυξη παρά το γεγονός ότι διαθέτει κάποια χαρακτηριστικά 

µίας περισσότερο ανεπτυγµένης κοινωνίας, µε βιοµηχανική διάρθρωση και σαφή 

προσανατολισµό στον τριτογενή τοµέα. Ειδικά η περιοχή Garfagnana θεωρείται ότι 

διέρχεται την πιο σοβαρή οικονοµική κρίση στην επαρχία της Lucca, όµως κατά την 

διάρκεια του 1990 η οικονοµία της Valle del Serchio αναπτύχθηκε µε ταχύτερο 

ρυθµό από ότι η υπόλοιπη χώρα. Το µεταφορικό δίκτυο κρίνεται µέτριο κυρίως στην 

περιοχή Garfagnana ταυτόχρονα όµως παρατηρούνται σοβαρά προβλήµατα 

αναφορικά µε την εκπαιδευτική υποδοµή και στο επίπεδο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας, γεγονός που οδηγεί στην µετακίνηση του ανθρώπινου δυναµικού 

προς την επαρχία της Lucca προκειµένου να απολαύσει τις συγκεκριµένες ή/και 

άλλες ευκολίες.  

 

Η Serra Algarvia είναι µια καθαρά τυπική ορεινή περιοχή η οποία υποφέρει από 

σοβαρούς περιορισµούς αναπτυξιακού χαρακτήρα. Σύµφωνα µε στοιχεία που 

αντλήθηκαν από την πορτογαλική ερευνητική οµάδα που συµµετείχε στο 

συγκεκριµένο ευρωπαϊκό πρόγραµµα το κατά κεφαλήν ΑΕΠ εκτιµάται στο 70% του 

εθνικού και η ανεργία εµφανίζεται ιδιαίτερα υψηλή στους νέους. Αντιθέτως τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1980, η τοπική οικονοµική ανάπτυξη κατά ήταν καλύτερη 

από την αντίστοιχη της Πορτογαλίας στο σύνολό της. Το µεταφορικό δίκτυο δεν είναι 

καλό στο εσωτερικό της περιοχής ενώ στους τοµείς της εκπαίδευσης και της υγείας οι 

υποδοµές θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές. 

 

Είναι εµφανές ότι η Garrotxa υπερτερεί σε ανάπτυξη αφού το κατά κεφαλήν 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυτής υπερβαίνει τον εθνικό µέσο όρο ενώ η ανεργία 

είναι µικρότερη από την αντίστοιχη της Καταλωνίας και της Ισπανίας, συνολικά. Οι 

µεταφορικές συνδέσεις, οι τηλεπικοινωνίες και η υποδοµή της εκπαίδευσης διαθέτουν 

ένα πολύ ικανοποιητικό επίπεδο. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο για τις παρεχόµενες 

υγειονοµικές υπηρεσίες. Με εξαίρεση την Garrotxa, όλες οι υπόλοιπες περιοχές 

έρευνας βρίσκονται σε µειονεκτική θέση ενώ παρατηρούνται σηµαντικές διαφορές 

στο επίπεδο διαβίωσης από χώρα σε χώρα και από περιφέρεια σε περιφέρεια. Αυτό 

συµβάλλει σε ακόµη εντονότερη υποβάθµιση της ελληνικής, της πορτογαλικής και 

της ιταλικής περιοχής επηρεάζοντας σηµαντικά την δυνατότητά τους για ενθάρρυνση 

της επιχειρηµατικότητας και ίδρυση νέων τοπικών επιχειρήσεων.  
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2.6 Γενικά Χαρακτηριστικά της Τοπικής Οικονοµίας 

 

Όπως είναι αναµενόµενο το εθνικό και το περιφερειακό πλαίσιο ανάπτυξης 

αντικατοπτρίζονται δυναµικά στις δοµές της απασχόλησης και του ΑΕΠ. Παρά την 

τρέχουσα τάση που έχει εκδηλωθεί προς τον τριτογενή τοµέα, όταν επιχειρήσουµε 

µία σύγκριση µεταξύ χωρών, προκύπτουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις στην 

απασχόληση και στο ΑΕΠ ανά τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Για παράδειγµα, 

η ελληνική και η πορτογαλική περιοχή  έρευνας τείνουν να εξαρτώνται περισσότερο 

από την γεωργία συγκριτικά µε τις αντίστοιχες περιοχές στην Ιταλία, την Ισπανία και 

τη Γαλλία. Το 1991 στην Ευρυτανία, το 28% του συνόλου των απασχολούµενων είχε 

αναπτύξει δραστηριότητα στον πρωτογενή τοµέα (34% στην ελληνική ύπαιθρο), το 

23% στον δευτερογενή τοµέα (22% στην ελληνική ύπαιθρο) και το 49% στον 

τριτογενή τοµέα (44% στην ελληνική ύπαιθρο). Επίσης, η χαµηλή παραγωγικότητα 

της τοπικής γεωργίας οδηγεί σε ένα συγκριτικά µικρό ποσοστό συµµετοχής του 

αγροτικού τοµέα (12%) ενώ η συµµετοχή του τοµέα των υπηρεσιών στο Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν υπερβαίνει την αντίστοιχη συµµετοχή του στην απασχόληση (65%). 

Σε γενικές γραµµές, η οικονοµία της συγκεκριµένης περιοχής έχει διακριθεί από µία 

αργή διαδικασία µετασχηµατισµού ενώ παρέµεινε βασικά αγροτική µέχρι τα µέσα της 

δεκαετίας του 1970. Κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας, η βιοµηχανική 

δραστηριότητα στον τοµέα της επεξεργασίας τροφίµων, της ένδυσης και της 

κατεργασίας ξύλου συνετέλεσε στην οικονοµική µεταµόρφωση της περιοχής. Στα 

τέλη της δεκαετίας του 1980 ξεκίνησε µία προσπάθεια για την ουσιαστική 

αξιοποίηση των ενδογενών οικονοµικών και φυσικών πόρων µε ιδιαίτερη έµφαση 

στον τουρισµό (αγροτουρισµός). Η προσπάθεια αυτή συνέβαλε σε µία πιο διευρυµένη 

οικονοµική βάση, συγκριτικά πάντα µε τις υπόλοιπες περιοχές της υπαίθρου. Επίσης, 

η απασχόληση στον τοµέα των υπηρεσιών (εµπόριο/ ξενοδοχεία/ εστιατόρια/ δηµόσια 

διοίκηση) αυξήθηκε σηµαντικά. ∆υστυχώς όµως, το παραγωγικό σύστηµα της 

Ευρυτανίας δεν κατόρθωσε να απορροφήσει όλη την έξοδο από τον αγροτικό τοµέα 

µε αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής απασχόλησης και την µετανάστευση του 

πληθυσµού. Στην περιοχή της Ευρυτανίας το µέσο µέγεθος εκµετάλλευσης είναι 

περίπου 1,85 στρέµµατα και ο γεωργικός τοµέας χαρακτηρίζεται από χαµηλή 

παραγωγικότητα λόγω των δυσµενών κλιµατολογικών και µορφολογικών συνθηκών. 

Βασικές καλλιέργειες είναι τα ελαιόδεντρα, οι καρυδιές και οι καστανιές ενώ η 
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εκτροφή προβάτων και κατσικιών θεωρείται πολύ σηµαντική. Επίσης η δασοκοµία 

είναι ιδιαίτερα ανεπτυγµένη στη συγκεκριµένη ελληνική περιοχή. 

 

Πίνακας 3: Απασχόληση ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (σε ποσοστό) 

 

Περιοχή  Γεωργία Βιοµηχανία Υπηρεσίες Σύνολο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΎΠΑΙΘΡΟΣ (1991) 34,0 22,0 44,0 100,0 
Ευρυτανία (1991) 28,0 23,0 49,0 100,0 
ΙΤΑΛΙΑ (1997) 6,8 32,1 61,1 100,0 
Valle del Serchio (1997)  5,0 42,5 52,5 100,0 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (1991) 10,8 37,9 61,3 100,0 
Serra Algarvia  (1991) 25,8 24,6 49,6 100,0 
ΙΣΠΑΝΙΑ (1996) 8,8 39,9 61,3 100,0 
Garrotxa (1996) 4,9 54,4 40,7 100,0 
 

Πίνακας 4: ΑΕΠ ανά Τοµέα Οικονοµικής ∆ραστηριότητας (σε ποσοστό) 

 

Περιοχή  Γεωργία Βιοµηχανία Υπηρεσίες Σύνολο 
ΕΛΛΑ∆Α (1994) 12,0 28,0 60,0 100,0 
Ευρυτανία (1994) 12,0 23,0 65,0 100,0 
ΙΤΑΛΙΑ (1997) 3,3 29,5 67,2 100,0 
Valle del Serchio (1997)  3,7 41,6 54,7 100,0 
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (1991) 505 37,0 57,5 100,0 
Serra Algarvia  (1991) 13,1 23,7 63,2 100,0 
ΙΣΠΑΝΙΑ (1996) 4,3 40,7 55,0 100,0 
Garrotxa (1996) 4,2 54,5 41,3 100,0 
 

Στην περιοχή Valle del Serchio, η ποσοστιαία αναλογία της γεωργίας στην 

απασχόληση είναι µικρότερη του εθνικού µέσου όρου. Η ποσοστιαία συµµετοχή του 

δευτερογενούς τοµέα είναι σηµαντικά πιο υψηλή ενώ η αντίστοιχη του τοµέα των 

υπηρεσιών είναι µικρότερη του εθνικού µέσου όρου. Τα στοιχεία αυτά όµως 

διαφέρουν µεταξύ των δύο οικονοµικών συστηµάτων Media Valle & Garfagnana,  

αφού η πρώτη περιοχή υπερισχύει έναντι της δεύτερης στο τοµέα της µεταποίησης 

(50% και 27% αντίστοιχα). Οι αρνητικές οικονοµικές τάσεις που παρατηρούνται 

στην ιταλική περιοχή έρευνας οφείλονται κυρίως στην περιθωριοποίηση του 

αγροτικού τοµέα και στην ύπαρξη χαµηλής επιχειρηµατικότητας. Οι θετικοί 

παράγοντες ασκούν ιδιαίτερη επιρροή στην Media Valle όπου αντιστοιχεί το 60% της 

απασχόλησης της Valle del Serchio και περιλαµβάνουν έναν ισχυρό βιοµηχανικό 

προσανατολισµό (χαρτοποιία, ένδυση, µη-σιδηρούχα µέταλλα, εξόρυξη µετάλλων και 
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φαρµακευτική). Επίσης η Media Valle διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων. Αντιθέτως, η περιοχή Garfagnana αντιµετωπίζει σοβαρά 

κοινωνικοοικονοµικά προβλήµατα και χαρακτηρίζεται από δυσοίωνες εξελίξεις όπως 

είναι η κρίση στην καλλιέργεια γης, το υψηλό επίπεδο ανεργίας, το χαµηλό εισόδηµα 

και η µετριοπαθής ύπαρξη δοµών ευηµερίας. Η πλειοψηφία των Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων αποτελείται από βιοτεχνικές µονάδες ενώ ο τριτογενής τοµέας 

αποτελείται από εµπορικές επιχειρηµατικές µονάδες και δηµόσιους οργανισµούς. Σε 

γενικές γραµµές, η ύφεση στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η αυστηρή φορολογική 

πολιτική και η κρίση στον τοµέα της γεωργίας επηρέασαν αρνητικά την περιοχή. Ο 

ρόλος του αγροτικού τοµέα είναι καθαρά οριακός αφού αποτελείται από 

οικογενειακές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους (µέσος όρος 2,4 στρέµµατα) και 

διακατέχεται από µία πολύ µεγάλη µείωση στον αριθµό των καλλιεργούµενων της 

εκτάσεων. Ταυτόχρονα παρατηρείται µία ιδιαίτερα ισχυρή µείωση στην εκτροφή 

ζώων.  

 

Τα διαρθρωτικά γνωρίσµατα της Serra Algarvia είναι όµοια µε αυτά της Ευρυτανίας 

αφού η περιοχή χαρακτηρίζεται από το δυναµικό παρόν του αγροτικού τοµέα ως προς 

την απασχόληση και των υπηρεσιών ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

Αντιθέτως, ο δευτερογενής τοµέας παραµένει αρκετά ασθενής. Η συγκεκριµένη 

περιοχή της Πορτογαλίας έχει πληγεί στο παρελθόν από περιθωριοποίηση και 

πληθυσµιακή εγκατάλειψη µε αποτέλεσµα να υποφέρει από σοβαρούς αναπτυξιακούς 

περιορισµούς. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο τοπικός πληθυσµός και 

ειδικότερα το τοπικό εργατικό δυναµικό δεν παρουσίασαν καµία µεταβολή γεγονός 

που έρχεται σε αντίθεση µε την αύξηση που καταγράφηκε στην περιφέρεια Algarve 

και στην Πορτογαλία, συνολικά. Επιπροσθέτως, η πορτογαλική περιοχή έρευνας δεν 

κατόρθωσε να αναπτύξει µία βιοµηχανική οικονοµική βάση και κατ’ επέκταση τόσο 

το εργατικό δυναµικό αυτής όσο και το ΑΕΠ της στον πρωτογενή και τον 

δευτερογενή τοµέα µειώθηκαν ενώ τα αντίστοιχα επίπεδα στον τοµέα των υπηρεσιών 

παρουσίασαν αύξηση. 

 

Ο σηµαντικός για την τοπική οικονοµία της Serra Algarvia γεωργικός τοµέας 

αποτελείται από µεγάλες και µικρές οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Το µέσο µέγεθος 

ανέρχεται σε 6,3 στρέµµατα ενώ το 95% των εκµεταλλεύσεων είναι είτε µικρού είτε 

µεσαίου µεγέθους. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, ο συνολικός αριθµός 
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εκµεταλλεύσεων µειώθηκε σηµαντικά όµως η χρησιµοποιούµενη γεωργική έκταση 

παρουσίασε µόνο οριακή πτώση. Στη συγκεκριµένη λοιπόν περιοχή της Πορτογαλίας, 

τα λαχανικά και τα δηµητριακά κυριαρχούν και ακολουθούν τα αποξηραµένα 

φρούτα, τα εσπεριδοειδή και τα ελαιόδεντρα. 

 

Η οικονοµική διάρθρωση της ισπανικής περιοχής έρευνας (Garrotxa) χαρακτηρίζεται 

από την συγκριτικά περιορισµένη συµβολή του αγροτικού τοµέα, την σηµαντική 

ποσοστιαία συµµετοχή του τοµέα µεταποίησης και τη µικρότερη ποσοστιαία 

συµµετοχή των υπηρεσιών τόσο  στην απασχόλησης όσο και στο ΑΕΠ. Κατά τη 

διάρκεια της δεκαετίας του 1960, στην Garrotxa η κοινωνική και οικονοµική 

αναπτυξιακή διαδικασία διακρίνεται από την άνθηση των παραδοσιακών κλάδων, ως 

αποτέλεσµα των υψηλών δασµών και της εισροής ξένου κεφαλαίου. Την ίδια χρονική 

περίοδο, ο αγροτικός τοµέας σηµείωσε προοδευτική µείωση. Την επόµενη δεκαετία η 

οικονοµική κρίση έπληξε σοβαρά τον βιοµηχανικό κλάδο οδηγώντας όµως 

ταυτόχρονα στην αναδιάρθρωση και στην διαφοροποίησή του. Παράλληλα, η ίδρυση 

του Αυτόνοµου Κράτους και η µεταφορά αρµοδιοτήτων στις τοπικές αρχές 

εξασφάλισε καλύτερα σχεδιασµένες πολιτικές και βελτίωση των υποδοµών και των 

δηµοσίων υπηρεσιών. Η τάση αυτή συνεχίστηκε µετά την ένταξη της Ισπανίας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση το 1986, γεγονός που σήµανε την έναρξη για πρόσβαση της 

περιοχής σε Κοινοτικά Προγράµµατα και Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε µε γρηγορότερους ρυθµούς από ότι στην Καταλωνία και 

την Ισπανία ενώ η απασχόληση µειώθηκε οριακά. Τα τελευταία χρόνια, στην 

ισπανική περιοχή έρευνας η γεωργία ακολούθησε µία πτωτική πορεία. Ο 

συγκεκριµένος τοµέας χαρακτηρίζεται από την παρουσία µικρών εκµεταλλεύσεων µε 

µέσο µέγεθος εννέα στρεµµάτων. Η εκτροφή ζώων, ιδιαίτερα βοοειδών και χοίρων 

συνιστούν σηµαντικές αγροτικές δραστηριότητες. Επίσης, η δασοκοµία δίνει ένα 

αρκετά δυναµικό παρόν. 

 

2.7 ∆ευτερογενής και Τριτογενής Τοµέας 

 

 Το 1994 στην Ευρυτανία, οι επιχειρηµατικές µονάδες του δευτερογενή και του 

τριτογενή τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας υπολογίζονται σε επτακόσιες πενήντα 

τέσσερις. Οι επιχειρήσεις µεταποίησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 21,7% του 

συνόλου ενώ η πλειοψηφία των τοπικών επιχειρήσεων σχετίζεται µε τον τριτογενή 
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τοµέα. Το εξήντα τοις εκατό (60%) των δευτερογενών µονάδων συνδέονται άµεσα µε 

την επεξεργασία τροφίµων και ξυλείας. Οι περισσότερες είναι µικρού µεγέθους, 

κυρίως οικογενειακής ιδιοκτησίας και διαθέτουν εξοπλισµό παλαιάς τεχνολογίας. 

Επίσης, το µικρό µέγεθος της µέσης επιχείρησης και η περιορισµένη αγορά 

προκαλούν αύξηση του κόστους/ µονάδα, δυσχέρειες στην διαχείριση και οργάνωση 

και µία σειρά από άλλα προβλήµατα διαρθρωτικού χαρακτήρα. Όλοι οι 

προαναφερόµενοι παράγοντες δεν θεωρούνται ασύνδετοι µε το συγκριτικά χαµηλό 

επίπεδο εκπαίδευσης των επιχειρηµατιών. Περίπου το δεκαέξι τοις εκατό εκείνου του 

ανθρώπινου δυναµικού που απασχολείται σε µη αγροτικές οικονοµικές 

δραστηριότητες εργάζεται στο δευτερογενή τοµέα. Το 46,4% των τριτογενών 

µονάδων σχετίζονται µε το εµπόριο και την παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών ή 

υπηρεσιών τροφοδοσίας. Η πλειοψηφία αυτών των µονάδων είναι οικογενειακής 

ιδιοκτησίας. Είναι λοιπόν φανερό ότι πολλές νέες τουριστικές επιχειρήσεις ιδρύονται 

ενώ αρκετές παραδοσιακές επιχειρήσεις µεταποίησης οι οποίες ανήκουν κυρίως στον 

τοµέα της ένδυσης και της κατεργασίας ξύλου οδηγούνται σε κλείσιµο.  

 

Το 1996, στην Valle del Serchio υπήρχαν 3.974 δευτερογενείς και τριτογενείς 

επιχειρηµατικές µονάδες από τις οποίες ένα ποσοστό λιγότερο του 30% ανήκε στον 

δευτερογενή τοµέα ενώ το υπόλοιπο αφορούσε τον τοµέα των υπηρεσιών. Οι πιο 

ουσιαστικές οικονοµικές δραστηριότητες στον τοµέα της µεταποίησης είναι η ξυλεία, 

η χαρτοποιία, τα µη σιδηρούχα µέταλλα και η χειροτεχνία. Στην περίπτωση των 

υπηρεσιών, το εµπόριο, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια /ταβέρνες/ καφετέριες 

αντιπροσωπεύουν το σαράντα δύο τοις εκατό (42%) του συνολικού αριθµού των µη 

γεωργικών µονάδων. Στην πορτογαλική περιοχή έρευνας, οι επιχειρήσεις έχουν µικρό 

µέγεθος αφού περίπου το ενενήντα τοις εκατό (90%) αυτών απασχολεί λιγότερο από 

έξι άτοµα. Μεγάλες µονάδες συναντώνται στην ενέργεια και στην εξόρυξη µετάλλων 

αλλά είναι σπάνιο φαινόµενο στο εµπόριο και στον τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών. 

Αυτό το χαρακτηριστικό γνώρισµα από τη µία πλευρά επιτρέπει µεγαλύτερη ευελιξία 

από την άλλη όµως περιορίζει σε σηµαντικό βαθµό την πιθανότητα ανάπτυξης 

εφόσον βέβαια παρουσιάζεται έλλειµµα στον στρατηγικό ή επενδυτικό σχεδιασµό και 

στη διοικητική οργάνωση. Το µεγαλύτερο µέρος της µη γεωργικής απασχόλησης 

συνδέεται µε τη µεταποίηση (43%), τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια/ ταβέρνες/ 

καφετέριες (25%), και τις κατασκευαστικές δραστηριότητες (12%). Ο τοµέας του 

τουρισµού ανθίζει σιγά-σιγά, ειδικά στην αναπτυγµένη περιοχή της Media Valle ενώ 
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στην Garfagnana, ο ρόλος του παραµένει σχετικά οριακός, εξαιτίας της απουσίας 

τοπικού επιχειρηµατικού πνεύµατος και της κατάλληλης πολιτικής προώθησης. 

 

Το 1997 στην Serra Algarvia, υπήρχαν 5664 µη αγροτικές επιχειρήσεις. Οι 

περισσότερες από αυτές δραστηριοποιούνταν στον τριτογενή τοµέα (69%). Οι 

τοπικές επιχειρήσεις της περιοχής είναι γενικά µικρού µεγέθους µε ποσοστό άνω του 

εβδοµήντα τοις εκατό (70%) να απασχολεί λιγότερο από πέντε άτοµα. Παρά όµως 

την παροχή οικονοµικών κινήτρων, το ασθενές ανθρώπινο δυναµικό δεν κατόρθωσε 

να προωθήσει στην περιοχή ένα σηµαντικό αριθµό νέων επιχειρηµατικών µονάδων.  

 

Η σπουδαιότητα τώρα του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα στην ισπανική 

περιοχή έρευνας (Garrotxa) είναι πολύ µεγάλη αφού το 95% όχι µόνο του ΑΕΠ αλλά 

και της απασχόλησης εξαρτάται από αυτούς. Το 1997, υπήρχαν στην περιοχή 4.667 

επιχειρήσεις από τις οποίες τα δύο τρίτα συνδεόντουσαν άµεσα µε τις υπηρεσίες 

(εµπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια), το δεκαοκτώ τοις εκατό µε τον τοµέα των 

κατασκευών και το δεκαέξι τοις εκατό µε την µεταποίηση. Οι µικρού µεγέθους 

µονάδες θεωρούνται ιδιαίτερα δηµοφιλείς αφού το 80% των κατασκευαστικών 

εταιρειών και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθώς και το 57% των 

επιχειρήσεων µεταποίησης απασχολούν λιγότερο από έξι εργαζόµενους. Στην 

Garrotxa, ο τοµέας µεταποίησης εξαρτάται από τους παραδοσιακούς βιοµηχανικούς 

κλάδους όπως είναι τα µέταλλα, η επεξεργασία τροφίµων και ένδυσης, περιλαµβάνει 

όµως και άλλες πιο ανεπτυγµένες βιοµηχανίες όπως τα προϊόντα ξυλείας, τα διάφορα 

χηµικά κατασκευάσµατα, το πλαστικό και τη χαρτοποιία. Ο τοπικός τριτογενής 

τοµέας εµφανίζει πρωτοφανή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Περίπου το 40% των 

µονάδων προσανατολίζονται προς το λιανικό εµπόριο ενώ τα ξενοδοχεία και τα 

εστιατόρια είναι πολυάριθµα. Στο εµπόριο απασχολείται το 27% εκείνου του 

εργατικού δυναµικού το οποίο ανήκει στον τοµέα των υπηρεσιών και ακολουθούν ως 

προς τη σπουδαιότητά τους η εκπαίδευση και η υγεία (23%), άλλου είδους υπηρεσίες 

(10%), η δηµόσια διοίκηση (10%) και τα ξενοδοχεία/ εστιατόρια (10%). Το πλούσιο 

φυσικό περιβάλλον, η αρχιτεκτονική και πολιτισµική παράδοση καθώς και το 

γενικότερο τοπίο της ισπανικής περιοχής έρευνας συνετέλεσαν στην έξαρση του 

τοπικού τουρισµού µε επακόλουθο την αύξηση των τουριστικών καταλυµάτων, κατά 

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990. 
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Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η βιοµηχανική κρίση της δεκαετίας του 1970 οδήγησε 

στο κλείσιµο πολλών επιχειρηµατικών µονάδων, ιδιαίτερα στην ένδυση, ενώ 

ιδρύθηκαν αρκετές νέες επιχειρήσεις στον τοµέα των υπηρεσιών.  

 

Πίνακας 5: Αριθµός Επιχειρήσεων στον ∆ευτερογενή και Τριτογενή Τοµέα 

 
Κλάδοι Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας 

Ευρυτανία 
(1994) 

Valle del 
Serchio 
(1996) 

Serra 
Algarvia 

(1997) 

Garrotxa 
(1997) 

Εξόρυξη Μετάλλων 0 26 26 6 
Μεταποίηση 158 677 519 704 
Ενέργεια &  
∆ηµόσια Αγαθά  

 
82 

 
9 

 
34 

 
20 

Κατασκευές 26 550 1205 846 
Εµπόριο, Ξενοδοχεία/ 
Εστιατόρια 

 
338 

 
1677 

 
3087 

 
1628 

Μεταφορές, 
Επικοινωνίες 

 
53 

 
228 

 
133 

 
185 

Τραπεζικό &  
Ασφαλιστικό Σύστηµα 

 
48 

 
95 

 
113 

 
147 

Άλλες Υπηρεσίες 49 712 547 1091 
Σύνολο 754 3974 5664 4627 
 

 
2.8 ∆υναµικότητες και Αδυναµίες των Περιοχών Έρευνας 

 

Η Ευρυτανία είναι µία περιοχή η οποία αντιµετωπίζει σοβαρές αδυναµίες και 

περιορισµούς αναπτυξιακής µορφής. Η ελληνική περιοχή έχει ιστορικά 

χαρακτηρισθεί από αποµόνωση και δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες. Η ορεινή 

µορφολογία της περιφέρειας έχει επηρεάσει σηµαντικά την υποδοµή αυτής, ιδιαίτερα 

όσον αφορά στον τοµέα των µεταφορών µε αποτέλεσµα οι δυσκολίες πρόσβασης να 

παρεµποδίζουν την τοπική ανάπτυξη. Αυτές οι διαρθρωτικές αδυναµίες της 

Ευρυτανίας έχουν οξυνθεί από τις δυσχερείς µορφολογικές συνθήκες δίνοντας  

ταυτόχρονα ώθηση σε έναν γεωργικό τοµέα χαµηλής παραγωγικότητας.    

               

Οι ανωτέρω παράγοντες συνέβαλαν σε µία συνεχή τάση πληθυσµιακής εγκατάλειψης 

η οποία εξακολουθεί να αποδυναµώνει την κοινωνική και οικονοµική δοµή της 

Ευρυτανίας και κατ’ επέκταση την δυνατότητά της για επιχειρηµατική άνθηση. Μέχρι 

πρόσφατα, η δυσµενής πληθυσµιακή διάρθρωση της συγκεκριµένης περιοχής έχει 

οδηγήσει σε χαµηλούς ρυθµούς ανάπτυξης. Επίσης, παρατηρούνται σηµαντικοί 
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περιορισµοί αναφορικά µε την ύπαρξη επιχειρηµατικής αντίληψης και ικανού 

εργατικού δυναµικού. Οι δυσκολίες πρόσβασης και το µικρό µέγεθος της τοπικής 

αγοράς έχουν εµποδίσει την ανάπτυξη ενός δυναµικού δευτερογενούς τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας και έχουν συµβάλλει στην εµφάνιση παραδοσιακών και 

µικρών επιχειρηµατικών µονάδων. 

 

Η Ευρυτανία διακρίνεται επίσης από δυναµικότητες οι περισσότερες από τις οποίες 

βασίζονται στους ενδογενείς φυσικούς της πόρους. Σε περιοχές όπως η Ευρυτανία, 

κάποια συγκεκριµένα αρνητικά γνωρίσµατα µπορούν να ασκήσουν θετική και 

επιρροή µε το να ενισχύσουν τη φήµη της περιοχής ως τοποθεσία µε οικολογική 

συνείδηση, ιδιαίτερη φυσική οµορφιά και αµόλυντο φυσικό περιβάλλον. Οι 

δυναµικότητες αυτές δηµιούργησαν µία έντονη δυνατότητα για ποικίλες ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες και για τουρισµό κατά τη διάρκεια όλου του ηµερολογιακού έτους. 

Την τελευταία δεκαετία, το αµόλυντο φυσικό περιβάλλον αποτελεί τον πιο βασικό 

παράγοντα για τοπική οικονοµική ανάπτυξη αφού οι περιοχές της υπαίθρου αλλάζουν 

συνεχώς τις απαιτήσεις τους προσπαθώντας µε τον τρόπο αυτό να τις προσαρµόσουν 

στα νέα δεδοµένα. Η άνθηση των τουριστικών υπηρεσιών και η βελτίωση των 

υποδοµών οδήγησαν σε οικονοµική διαφοροποίηση και ανάπτυξη της ελληνικής 

περιοχής έρευνας όπου καθοριστικό ρόλο διαδραµάτισε η σωστή και όχι αλόγιστη 

χρήση των τοπικών πόρων.  

 

Η Valle del Serchio είναι µία άλλη ορεινή περιφέρεια που πλήττεται από  

σηµαντικούς αναπτυξιακούς περιορισµούς και χαρακτηρίζεται ως αρκετά 

αποµονωµένη. Η πληθυσµιακή ερήµωση στην περιοχή δεν είναι ιδιαίτερα έντονη αν 

και ο πληθυσµός της εξακολουθεί να µειώνεται, µε αποτέλεσµα την αρνητική 

ηλικιακή διάρθρωση. Το εισόδηµα δεν θεωρείται πολύ χαµηλό όπως στην περίπτωση 

της Ευρυτανίας, όµως οι δείκτες ευηµερίας αντανακλούν ξεκάθαρα την 

περιθωριοποίηση της Garfagnana. Ο δευτερογενής τοµέας φαίνεται να είναι 

συγκεντρωµένος στην περιοχή Media Valle ενώ η οικονοµία της Garfagnana 

βασίζεται περισσότερο στον τοµέα των υπηρεσιών. ∆υστυχώς όµως, οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες είναι πολύ περιορισµένες και η πλειοψηφία των 

µονάδων χαρακτηρίζεται από µικρό µέγεθος. 

 

 39



Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι η ιταλική περιοχή έρευνας διακατέχεται από αρκετά 

δυναµικά στοιχεία τα οποία επιδρούν στην ανάπτυξη τοπικών επιχειρήσεων. Η 

προοπτική άνθησης του τουρισµού είναι το πιο σηµαντικό και µπορεί να αποδοθεί 

στην ύπαρξη φυσικού και πολιτιστικού πλούτου. Επίσης, ο κατ’ουσίαν παραδοσιακός 

βιοµηχανικός χαρακτήρας της περιοχής αποτελεί έναν ακόµη θετικό παράγοντα για 

ανάπτυξη. Η επιλογή λοιπόν µίας σωστής στρατηγικής µπορεί να δώσει ώθηση στην 

τουριστική επιχειρηµατική δραστηριότητα ενώ η άµεση σύνδεση αυτής µε άλλους 

οικονοµικούς κλάδους µπορεί να ενθαρρύνει την επιχειρηµατικότητα στον τοµέα 

µεταποίησης. 

 

Η Serra Algarvia, η οποία δεν διαφέρει ουσιαστικά από την περιοχή της Ευρυτανίας, 

είναι αρκετά αποµονωµένη και δύσκολα προσπελάσιµη, µε αποτέλεσµα το χαµηλό 

επίπεδο εισοδήµατος, την ασθενή οικονοµική δραστηριότητα, την πληθυσµιακή 

ερήµωση και τη δυσµενή ηλικιακή διάρθρωση. Η γεωργία εξακολουθεί να θεωρείται 

σηµαντική αν και αντιµετωπίζει προβλήµατα χαµηλής παραγωγικότητας. Η πλούσια 

δυναµική της περιοχής για ανάπτυξη ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων συνέβαλε στη 

σταδιακή άνθηση του τουριστικού κλάδου που αποτελεί και την καλύτερη προοπτική 

για ενθάρρυνση της τοπικής επιχειρηµατικότητας. 

 

Η ισπανική περιοχή Garrotxa διακρίνεται από ευνοϊκά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. 

Αν και είναι αρκετά αποµονωµένη µε σηµαντικές ελλείψεις σε υποδοµές συνδέεται 

σε ικανοποιητικό βαθµό µε την υπόλοιπη χώρα. Η πληθυσµιακή ερήµωση δεν 

φαίνεται να αποτελεί πρόβληµα ενώ θετικές τάσεις παρατηρούνται στη µεταβολή του 

πληθυσµού της. Η ηλικιακή διάρθρωση λοιπόν ασκεί θετική επιρροή ενώ το τοπικό 

εργατικό δυναµικό κρίνεται ως ικανό. Παρά το µικρό µέγεθος της αγοράς και την 

ύπαρξη µικρών επιχειρηµατικών µονάδων σε πολλούς τοµείς οικονοµικής 

δραστηριότητας, η βιοµηχανική και επιχειρηµατική παράδοση της Garrotxa 

οδήγησαν στην αύξηση του τοπικού εισοδήµατος και σε µία γενικότερη οικονοµική 

άνθηση. Ο περιβαλλοντικός πλούτος και η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής 

συνετέλεσαν στην τουριστική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων σε σχετικούς µε αυτήν τοµείς.            
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο

 

Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΥΠΑΙΘΡΟΥ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ  

 
 
3.1.Εισαγωγή 

 

Η δηµοσίευση της Ατζέντα 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει µία σηµαντική 

βάση για την µελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σύνολό της και πιο 

συγκεκριµένα για την διαµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του 21ου αιώνα. 

Η Ατζέντα 2000 κατάφερε να εναρµονίσει ποικίλες προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης ενώ 

πρόσφατα έχει εντάξει στόχους όπως: 1) αυτοί που διατυπώθηκαν στο κείµενο της 

Κοινότητας για την αγροτική στρατηγική όπου υποστηρίζεται η µείωση των θεσµικών τιµών 

από τις µεταβιβάσεις εισοδήµατος έτσι ώστε να επιτευχθεί δηµοσιονοµικός έλεγχος και να 

προωθηθούν τα συµφέροντα των καταναλωτών 2) η διακήρυξη του Cork η οποία στοχεύει 

µεταξύ άλλων στην αναµόρφωση της ΚΑΠ σε µία ευρεία Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 

ενισχύοντας έτσι τις «προς τα πάνω» προσεγγίσεις και την διαφοροποίηση των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.   

 

Η πρόσφατη ανάπτυξη δεν αναµένεται να επηρεάσει στον ίδιο βαθµό όλες τις αγροτικές 

περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο έχουν υψηλότερη πληθυσµιακή 

πυκνότητα, µεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές, µικρότερη εξάρτηση από τον αγροτικό τοµέα 

και µία διαφοροποιηµένη οικονοµική βάση. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αναθεώρηση της 

αγροτικής πολιτικής δεν θα προκαλέσει µία δραµατική οικονοµική προσαρµογή διότι οι 

οικονοµίες των κεντρικών αγροτικών περιοχών επικεντρώνονται στον δευτερογενή και τον 

τριτογενή τοµέα. Από την άλλη πλευρά, οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται στην 

περιφέρεια είναι πολύ αποµακρυσµένες ενώ χαρακτηρίζονται συχνά από πληθυσµιακή 

ερήµωση, µειονεκτήµατα βασικής υποδοµής και µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τον αγροτικό 

τους τοµέα. Οι προβλεπόµενες αναθεωρήσεις της αγροτικής πολιτικής αναµένεται να 

επηρεάσουν τόσο έµµεσα όσο και άµεσα αυτές τις περιοχές. Η λύση στα προβλήµατα τα 
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οποία προκλήθηκαν στις περιοχές της υπαίθρου και συγκεκριµένα στις ορεινές περιοχές της 

Νότιας Ευρώπης κατά την διαδικασία προσαρµογής είναι η δηµιουργία Μικροµεσαίων 

Επιχειρήσεων στον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα. Πρόσφατα, πολλές Κοινοτικές 

Πρωτοβουλίες στοχεύουν στην προώθηση οικονοµικών δραστηριοτήτων εκτός του 

αγροτικού τοµέα. Εντούτοις, παρά την αναγνώριση ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ένα από τα 

πρωταρχικά στοιχεία που συµβάλλουν στην επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης, η έρευνα 

όσον αφορά την αγροτική επιχειρηµατικότητα είναι σπάνιο φαινόµενο. 

 

Μία από τις πιο βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες είναι η 

συγκέντρωση των απαιτούµενων κεφαλαίων για την ίδρυση µίας νέας επιχείρησης, του 

λεγόµενου κεφαλαίου εκκίνησης. Μία έρευνα Flash Eurobarometer που διεξήχθη την άνοιξη 

του 2000 εξέτασε την συµπεριφορά 8.000 ατόµων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (ΗΠΑ) αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα (Flash 

Eurobarometer, 2000). Οι κάτοικοι και των δύο ηπείρων θεωρούν την έλλειψη οικονοµικής 

στήριξης και την δυσκολία συγκέντρωσης κεφαλαίου εκκίνησης ως τις πιο σηµαντικές 

πρακτικές δυσκολίες κατά την έναρξη µίας επιχείρησης. Περίπου το 45% των ερωτηθέντων 

στην ΕΕ, και το 27% στις ΗΠΑ θεωρεί ότι κάποιος δεν θα πρέπει να προβαίνει στην έναρξη 

µίας επιχείρησης όταν ελλοχεύει κίνδυνος αποτυχίας. Είναι εµφανές ότι ο αντιλαµβανόµενος 

επιχειρηµατικός κίνδυνος αποτελεί όχι µόνο την «ναυαρχίδα» µεταξύ των δυσκολιών αλλά 

και καθοριστικό παράγοντα της τάσης για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων, µεταξύ των 

Ευρωπαίων και των Αµερικανών. Παρόµοια αποτελέσµατα έχουν επίσης αναφερθεί από το 

International Social Survey Programme και το Global Entreprenurship Monitor. (Reynolds, 

2001).    

 

Το 1989, οι Evans και Jovanοvic υποστήριξαν ότι, κάτω από συγκεκριµένες συνθήκες, 

παρατηρείται µία σχέση ισοδυναµίας µεταξύ πρώτον, της πιθανότητας να µεταβεί κάποιος 

από το στάδιο της µισθωµένης εργασίας στο στάδιο της αυτοαπασχόλησης και δεύτερον, των 

περιουσιακών του στοιχείων. Με άλλα λόγια, η πιθανότητα να ιδρύσει κάποιος µία δική του 

επιχείρηση εξαρτάται από τα προσωπικά περιουσιακά του στοιχεία µόνο εάν συντρέχουν 

περιορισµοί ρευστότητας. Σύµφωνα µε αυτό το επιχείρηµα αποδεικνύεται ότι εάν η µετάβαση 

αποτελεί συνάρτηση των περιουσιακών στοιχείων τότε η διάρθρωση του κεφαλαίου 

εκκίνησης επηρεάζεται σηµαντικά. Επίσης, εκτιµάται ότι ο αντιλαµβανόµενος 

επιχειρηµατικός κίνδυνος δηλαδή η προσωπική κρίση των επιχειρηµατιών για την πιθανότητα 
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επιτυχίας µίας επιχείρησης διαφαίνεται από την επένδυση της προσωπικής τους περιουσίας 

στην επιχείρηση. (Carter and Van Auken, 1990). 

 

Οι µειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαµηλές 

συνθήκες ευηµερίας ενώ το κατά κεφαλήν εισόδηµα σε αυτές είναι µικρότερο από το 75% 

του αντίστοιχου µέσου όρου της ΕΕ. Επίσης, η οικονοµική ανάπτυξη αναµένεται να είναι 

χαµηλότερη τόσο στις µειονεκτικές περιοχές όσο και στις περιοχές της υπαίθρου της ΕΕ. 

Στοιχεία από την Ιταλία αποδεικνύουν ότι το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης µίας περιοχής 

επηρεάζει άµεσα την πιθανότητα ενός ατόµου να ιδρύσει την δική του επιχείρηση, ευνοεί την 

είσοδο άλλων επιχειρήσεων, αυξάνει τον ανταγωνισµό και προωθεί την γενικότερη ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων (Guiso et al, 2002). Θα µπορούσε επίσης να υποστηριχθεί ότι, εξαιτίας του 

χαµηλού επιπέδου ευηµερίας που επικρατεί στις αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές 

της υπαίθρου, οι περιορισµοί ρευστότητας είναι ορατοί µε αποτέλεσµα η ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων να εξαρτάται, σε µεγάλο βαθµό, από εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης. Η 

ένταση χρήσης εξωτερικών κεφαλαίων κατά την έναρξη µίας επιχείρησης θα πρέπει να 

εξαρτάται και από τον αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Ένας πολύ σηµαντικός 

παράγοντας µείωσης του επιχειρηµατικού κινδύνου ο οποίος επηρεάζεται από το 

επιχειρηµατικό ανθρώπινο δυναµικό είναι ο βαθµός στον οποίο οι επιχειρήσεις πωλούν το 

προϊόν τους στην τοπική αγορά.  

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν εµπειρικά δύο συντρέχουσες υποθέσεις. Πρώτον, όταν 

παρατηρούνται περιορισµοί ρευστότητας το µέγεθος του δανείου επηρεάζεται από 

παράγοντες που µε τη σειρά τους επηρεάζουν τον αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο. 

∆εύτερον, η χωροθέτηση των αγορών µίας νέας επιχείρησης αποτελεί βασικό παράγοντα 

µείωσης του επιχειρηµατικού κινδύνου και αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου όταν οι 

πωλήσεις της πραγµατοποιούνται σε τοπικό καθαρά πλαίσιο. Αυτό συνεπάγεται ότι οι 

επιχειρήσεις µε υψηλό επίπεδο τοπικών πωλήσεων θα προσφέρουν αυξηµένο µετοχικό 

κεφάλαιο λόγω του µειωµένου κινδύνου και συνεπώς θα απαιτούν µικρή ή µηδενική 

εξωτερική χρηµατοδότηση. Από την άλλη, οι επιχειρήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από 

περιορισµένες προοπτικές ανάπτυξης και υψηλή πιθανότητα µετεγκατάστασης αφού η 

δυναµική των τοπικών αγορών είναι ιδιαίτερα περιορισµένη. Επίσης, οι συγκεκριµένες  

επιχειρήσεις αποτελούν και τον βασικό στόχο των πολιτικών που εφαρµόζονται για την 

ανάπτυξη της υπαίθρου, γεγονός που οφείλεται σε µία παρερµήνευση των αντικειµενικών 

σκοπών της ενδογενούς περιφερειακής πολιτικής και στην εσφαλµένη αντίληψη που 
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επικρατεί για την δυναµικότητα των πολύ µικρών επιχειρήσεων στις αποµακρυσµένες και 

µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Είναι λοιπόν έντονη η ανάγκη της παροχής νέων και 

ευέλικτων εργαλείων για την στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στις 

συγκεκριµένες περιοχές .  

  

3.2. Κεφάλαιο Eκκίνησης: Θεωρητικό πλαίσιο  

 

Τα θεωρητικά υποδείγµατα που αφορούν την χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά των 

επιχειρήσεων έχουν αναπτυχθεί µε βάση την θεωρία των επενδυτικών αποφάσεων. 

Προγενέστερες προσεγγίσεις συσχετίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις µε την αναµενόµενη 

κερδοφορία των επιχειρηµατικών σχεδίων θεωρώντας ότι τα σχέδια αυτά είναι ικανά να 

αντλήσουν τα κεφάλαια τα οποία ουσιαστικά απαιτούνται. 

 

Η βέλτιστη λοιπόν χρηµατοοικονοµική διάρθρωση πραγµατοποιείται µέσω της βέλτιστης 

συσσώρευσης κεφαλαίου. Η ερευνητική εργασία των Modigliani και Miller ασχολήθηκε µε 

αυτήν την προσέγγιση και έδειξε ότι, κάτω από ιδανικές συνθήκες αγοράς κεφαλαίου, οι 

χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις λαµβάνονται ανεξαρτήτως των επενδυτικών αποφάσεων. 

Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το µέσο κόστος κεφαλαίου παραµένει το ίδιο χωρίς να 

επηρεάζεται από την χρηµατοοικονοµική διάρθρωση. Με τον τρόπο αυτό η αγοραία αξία 

µίας επιχείρησης προσδιορίζεται εξολοκλήρου από την ικανότητά αυτής να επιτύχει κέρδη 

και δεν εξαρτάται από την οικονοµική της διάρθρωση.  

 

Εάν το βασικό αξίωµα των Modigliani και Miller, που αναφέρεται σε ιδανικές συνθήκες 

αγοράς κεφαλαίου, δεν ισχύει, τότε η χρηµατοοικονοµική συµπεριφορά της επιχείρησης 

αποδεικνύεται εξαιρετικής σηµασίας αφού η χρηµατοοικονοµική της διάρθρωση δεν είναι 

ανεξάρτητη της αγοραίας της αξίας. Η πιο συχνά εµφανιζόµενη ατέλεια των αγορών 

κεφαλαίου είναι η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ των ιδιοκτητών επιχειρήσεων ή των 

επίδοξων ιδιοκτητών και των δανειστών. ∆ύο ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί µε 

εφαλτήριο την έννοια της ασυµµετρίας της πληροφορίας. Πρώτον, οι πιστωτικοί περιορισµοί 

παρατηρούνται όταν οι δανειστές αυξάνουν τα επιτόκια µε τεχνητά µέσα προκειµένου να 

αντεπεξέλθουν στον υψηλότερο κίνδυνο των επενδυτικών σχεδίων που εφαρµόζουν οι µικρές 

επιχειρήσεις και τα οποία είτε διαθέτουν αβέβαιη πραγµατική αξία είτε διακατέχονται από 

αβεβαιότητα άµεσα συσχετιζόµενη µε την µελλοντική χρήση κεφαλαίου εφαρµόζονται από 

µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, η γεωγραφική εγγύτητα µεταξύ της δανειζόµενης επιχείρησης 
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και του πιστωτικού οργανισµού µπορεί να οδηγήσει σε πιστωτικούς περιορισµούς. ∆εύτερον, 

η θεωρία ‘pecking order’ υποστηρίζει ότι η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ εξωτερικών 

και εσωτερικών παραγόντων οδηγεί την αγορά στο να υποεκτιµήσει µία επιχείρηση. 

Σύµφωνα µε τους Hamilton και Fox (1998), οι ιδιοκτήτες των µικρών επιχειρήσεων δρούν 

χωρίς να στοχεύουν σε βέλτιστες διαρθρώσεις κεφαλαίου, εκφράζουν όµως µία προτίµηση 

για εκείνες τις πηγές χρηµατοδότησης οι οποίες ελαχιστοποιούν την αυθαίρετη εξωτερικής 

φύσεως παρεµβολή. Επίσης οι Carter & Van Auken (1990) συσχετίζουν τον κίνδυνο για τη 

δηµιουργία µικρών επιχειρήσεων µε την ανεπαρκή κεφαλαιοποίηση καθώς και µε τα µεγάλου 

ύψους δάνεια αφού υποστηρίζουν ότι η διάρθρωση του αρχικού κεφαλαίου συντελεί στην 

επιτυχία ή την αποτυχία των µικρών επιχειρήσεων. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη την ασυµµετρία της πληροφορίας, η πρόσβαση στους διάφορους πόρους 

χρηµατοδότησης θα υπαγορευθεί από το ύψος της πίστωσης, το υψηλό επίπεδο κινδύνου, τα 

προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία και από τη στάση που τηρεί αναφορικά µε τον 

έλεγχο της επιχείρησης. Μία θεωρία που προτάθηκε το 1977 από τους Leland και Pyle και η 

οποία αξιολογήθηκε εν µέρει από τους Carter και Van Auken (1990) υποστηρίζει ότι όταν οι 

επιχειρηµατίες αντιλαµβάνονται το ενδεχόµενο µίας επιτυχηµένης και κερδοφόρας 

επιχείρησης ως πιο πιθανή τότε τείνουν να προσφέρουν ένα µεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής 

επένδυσης (Chandler & Hanks, 1998). Στην περίπτωση λοιπόν που συντρέχουν περιορισµοί 

ρευστότητας, το ίδιο κεφάλαιο θα αυξηθεί και το δάνειο θα µειωθεί όταν ο αντιλαµβανόµενος 

επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι µικρός. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον 

αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο οι οποίοι σχετίζονται είτε µε την επιχείρηση είτε µε 

τον ίδιο τον επιχειρηµατία. Οι παράγοντες οι οποίοι σχετίζονται µε τον επιχειρηµατία 

αναφέρονται στην ικανότητα του ατόµου να κατανοεί το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον 

και τον κίνδυνο που περιορίζει τις οικονοµικές ευκαιρίες ή στην ικανότητά του να 

επεξεργάζεται την επιχειρηµατική πληροφόρηση, να προσδιορίζει τα αναµενόµενα κόστη και 

οφέλη και να υπολογίζουν ένα προσωπικό πριµ κινδύνου. Οι παράγοντες που σχετίζονται µε 

την επιχείρηση αναφέρονται κυρίως στα χαρακτηριστικά αυτής όπως είναι ο τοµέας 

οικονοµικής δραστηριότητας και το αναµενόµενο µέγεθος της επιχείρησης.  

 

Πολλοί παράγοντες οι οποίοι συνδέονται µε τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης κατά το 

στάδιο έναρξης των εργασιών της επηρεάζουν τη διάρθρωση κεφαλαίου. Το µέγεθος της 

επένδυσης αποτελεί ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση 

έναν καθοριστικό παράγοντα της διάρθρωσης κεφαλαίου. Κάποιος θα µπορούσε εύστοχα να 
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υποστηρίξει ότι οι υψηλές αξιώσεις σε κεφάλαιο εκκίνησης θα απαιτήσουν εκτεταµένη 

εξωτερική χρηµατοδότηση και κυρίως χρηµατοδότηση από οργανισµούς όπως είναι οι 

Τράπεζες, οι Οργανώσεις Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου, οι Αναπτυξιακοί Φορείς κλπ. Όµως 

τα εµπειρικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν αυτήν την άποψη. Το 1987 οι Peterson και 

Schulman απέδειξαν ότι ο λόγος του δανείου προς το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

πρώτα αυξάνεται και εν συνεχεία µειώνεται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. Βέβαια, 

το µέγεθος του κεφαλαίου εκκίνησης είναι στενά συνυφασµένο µε τον βαθµό της 

ασσυµετρίας στη πληροφόρηση. Στις περιπτώσεις όπου ο επιχειρηµατίας θεωρεί ότι το 

αίτηµά του για χρηµατοδότηση θα αντιµετωπισθεί µε την επιβολή υψηλού επιτοκίου ή ότι θα 

απορριφθεί τότε µπορεί να µειώσει το µέγεθος της πρότασης πριν την υποβολή των σχεδίων 

στον χρηµατοδοτικό οργανισµό. Επίσης, υποστηρίζεται ότι οι ιδιοκτήτες µικρών 

επιχειρήσεων δεν στοχεύουν πάντοτε στην ευνοϊκότερη αναλογία δανείου και ιδίου 

µετοχικού κεφαλαίου (Holmes & Kent, 1991; Myers, 1984). Προσπαθούν να ικανοποιήσουν 

τις χρηµατοοικονοµικές τους ανάγκες καταρχήν µέσω ιδίων κεφαλαίων και κατόπιν µέσω 

βραχυπρόθεσµων δανείων, µακροπρόθεσµου δανεισµού και επενδυτών µετοχικού κεφαλαίου 

(Cosh and Hughes, 1994). To 1998, o Glancey ανέφερε ότι οι επιχειρηµατίες µικρών 

µονάδων θεωρούν τα κέρδη ως την κύρια πηγή άντλησης κεφαλαίου και συνεπώς δίνουν 

µεγάλη βαρύτητα στη κερδοφορία (σε βάρος άλλων επιχειρηµατικών στρατηγικών) 

προκειµένου να είναι πιο επικερδείς και να αποτρέψουν έτσι τυχόν εξωτερικούς δανειστές να 

αποκτήσουν µερίδιο στην επιχείρηση. Ακόµη όµως και στην περίπτωση που οι µικροί 

επιχειρηµατίες είναι δεκτικοί ως προς την ιδέα της εξωτερικής χρηµατοδότησης αυτό 

πραγµατοποιείται πιο εύκολα εάν οι επιχειρήσεις τους είναι πιο κερδοφόρες από ότι οι 

µεγαλύτερες επιχειρήσεις (µη συµµετρική πληροφορία). 

 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας άµεσα συσχετιζόµενος µε τον παραπάνω αναφέρεται 

στον οικονοµικό τοµέα όπου οι επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται. Οι διαφορές µεταξύ των 

βιοµηχανικών κλάδων οι οποίες σχετίζονται κυρίως µε την διάρθρωση κεφαλαίου οφείλονται 

σε ποικίλους λόγους. Καταρχήν υπάρχουν κλάδοι µε υψηλές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις οι 

οποίες όµως µερικές φορές υπερβαίνουν τους οικονοµικούς πόρους του επιχειρηµατία. Στον 

τοµέα µεταποίησης για παράδειγµα οι απαιτήσεις σε κεφάλαια αναµένεται να είναι αρκετά 

υψηλές ενώ ένα µεγάλο ποσοστό χρηµατοδότησης θα προέρχεται από πηγές εκτός της 

επιχείρησης (Chandler & Hanks, 1998). ∆εύτερον, η θεωρία των θεσµών (institutional theory) 

υποστηρίζει ότι συγκεκριµένοι οικονοµικοί τοµείς εφαρµόζουν διαφορετικές στρατηγικές 
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άντλησης χρηµατοδότησης όπως είναι ο δανεισµός από προµηθευτές και καταναλωτές 

(Mizruchi & Stearni, 1994; Thorne, 1989).  

 

Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού ανθρώπινου κεφαλαίου επηρεάζουν την διάρθρωση 

του αρχικού κεφαλαίου µίας επιχείρησης αφού επιδρούν στον τρόπο που το άτοµο 

αντιλαµβάνεται τον επιχειρηµατικό κίνδυνο. Προσδιορίζει επίσης την ικανότητα ενός 

επιχειρηµατία να αντιληφθεί µία ευκαιρία οικονοµικής φύσεως, να την υλοποιήσει και κατ’ 

επέκταση να ιδρύσει µία δική του επιχείρηση. Η διαµόρφωση ικανοτήτων στο πλαίσιο µίας 

µοντέρνας οικονοµίας είναι µία δυναµική διαδικασία µε ισχυρά συστατικά συνέργιας 

(Heckman, 2000). Η σπουδαιότητα της απόκτησης γνωστικών και µη γνωστικών ικανοτήτων 

στο να προάγουν την οικονοµική και κοινωνική ευηµερία είναι πολύ βασική. Το επίπεδο 

εκπαίδευσης καθώς και της µετέπειτα κατάρτισης σε θέµατα που άπτονται της επιχείρησης 

αποτελούν µία τυπική διαδικασία συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου ενώ η εµπειρία που 

αποκτάται από την εργασία ή την κατάρτιση σε προηγούµενες επιχειρήσεις παρόµοιου τύπου 

αποτελεί µία άτυπη διαδικασία συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου.  

 

Το χρονικό διάστηµα της τυπικής εκπαίδευσης ασκεί θετική επίδραση τόσο στην 

επιχειρηµατικότητα όσο και στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων (Variyam and Kraybill, 1994; 

Barkham, 1994). Οι καλά εκπαιδευµένοι επιχειρηµατίες είναι πιο επιδέξιοι, παράγοντας ο 

οποίος µειώνει τον κίνδυνο, και περιορίζει τη χρήση εξωτερικής χρηµατοδότησης. 

Παράλληλα, οι εκπαιδευµένοι επιχειρηµατίες είναι πιο ικανοί στο να αντλήσουν κεφάλαιο 

εκκίνησης από εξωτερικές πηγές. Η σαφής γνώση που αποκτάται από την εκπαίδευση 

συµπληρώνεται συχνά από την σιωπηρή γνώση η οποία αναφέρεται σε όλα τα µη 

κωδικοποιηµένα συστατικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η επαγγελµατική εµπειρία 

αποτελεί µια βασική µορφή άτυπης εκπαίδευσης παρέχοντας στον επιχειρηµατία σαφή και 

σιωπηρή γνώση. Στις µειονεκτικές περιοχές όπου οι ευκαιρίες για εκπαίδευση και κατάρτιση 

είναι αρκετά περιορισµένες (Dimara and Skuras, 1999; Skuras et al, 2000), η επαγγελµατική 

εµπειρία µπορεί να καλύψει το κενό που δηµιουργείται από την έλλειψη τυπικής 

εκπαίδευσης. Οι άτυπες γνωστικές διαδικασίες για την συσσώρευση ανθρώπινου δυναµικού 

έχουν παραµεληθεί από την οικονοµική και επιχειρηµατική βιβλιογραφία. Όπως φάνηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, η εργασιακή εµπειρία είναι δυνατόν να αποκτήσει τη µορφή µίας 

ιεράρχησης δράσεων όπου τα καλύτερα αποτελέσµατα επιτυγχάνονται από εκείνους τους 

επιχειρηµατίες που διευθύνουν οι ίδιοι την επιχείρησή τους και συνεπώς διαθέτουν τις 

απαραίτητες ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης. Σε χαµηλότερη κλίµακα τοποθετούνται 
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οι επιχειρηµατίες οι οποίοι διαθέτουν εµπειρία που όµως έχει αποκτηθεί από εργασία σε 

παρόµοια επιχείρηση (π.χ. επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο οικονοµικής 

δραστηριότητας) καθώς και οι επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν εργασθεί σε άλλες µη 

παρόµοιου τύπου επιχειρήσεις. Επίσης, όταν ο επιχειρηµατίας προέρχεται από ένα 

οικογενειακό περιβάλλον όπου τουλάχιστον ο ένας από τους γονείς του διεύθυνε την δική του 

επιχείρηση τότε αποκτά µη γνωστική εµπειρία. Οι επιχειρηµατίες αυτοί διαθέτουν καλύτερη 

και ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ιδίως εάν ο ένας γονέας ήταν επιτυχηµένος 

επιχειρηµατίας.  

 

Η χωροθέτηση των αγορών µίας επιχείρησης µπορεί να θεωρηθεί ως µία από τις όψεις της 

οικονοµικής ενθήκευσης (embeddedness). Θα προσεγγίσουµε λοιπόν το προϊόν της 

οικονοµικής ενθήκευσης από τον βαθµό που η επιχείρηση εξαρτάται από την τοπική αγορά 

δηλαδή από το ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης το οποίο διατίθεται για να καλύψει 

τις ανάγκες (καταναλωτών, βιοµηχανίας ή εµπορίου) σε τοπικό επίπεδο. Όσο υψηλότερο 

είναι το ποσοστό αυτών των πωλήσεων, τόσο µεγαλύτερη είναι και η ενθήκευση της 

επιχείρησης. Ενώ όσο µικρότερο είναι το ποσοστό των παραπάνω πωλήσεων τόσο 

µικρότερος είναι και ο βαθµός ενθήκευσης της επιχείρησης. Υποθέτουµε ότι η εγγύτητα µε 

προµηθευτές και πελάτες µπορεί να οδηγήσει σε µία πιο έγκυρη πληροφόρηση για τον 

επιχειρηµατία καθώς και σε µία βαθύτερη κατανόηση του κινδύνου που αναλαµβάνεται κατά 

τη δηµιουργία µίας επιχείρησης. Επίσης, αξίζει να επισηµανθεί ότι τα υψηλά ποσοστά των 

πωλήσεων που διατίθενται σε τοπικό επίπεδο εκθέτουν τις επιχειρήσεις σε κίνδυνο ο οποίος 

δύναται να  µειωθεί εάν η χωροθέτηση των αγορών διαφοροποιηθεί. Στην συνέχεια, 

υποθέτουµε ότι το προϊόν ενθήκευσης επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την ικανότητα του 

επιχειρηµατία να προσεγγίσει και να χρησιµοποιήσει τοπικά επιχειρηµατικά δίκτυα ενώ 

συνδέεται έντονα µε την ικανότητα της επιχείρησης για δικτύωση (Chell and Banes, 2000). 

Εάν η τοπική ενθήκευση οδηγήσει σε µειωµένο κίνδυνο τότε είναι πιθανότερο ο 

επιχειρηµατίας να διατηρήσει για τον εαυτό του ένα µεγαλύτερο µερίδιο του κεφαλαίου 

εκκίνησης. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αναγωγή του πολύπλοκου όρου της οικονοµικής 

ενθήκευσης στον υπολογισµό των πωλήσεων που διατίθενται στην τοπική αγορά 

αντιπροσωπεύει µόνο ένα ποσοτικό κλάσµα της συνολικής ενθήκευσης. 

       

Σε γενικές γραµµές, η υψηλή οικονοµική ενθήκευση αποτελεί µία ιδιαίτερα καλή προσέγγιση 

της πρόσβασης και της χρήσης χωρικά οριζόντιων δικτύων, δηλαδή δικτύων που συνδέουν 

επιχειρήσεις στην ίδια τοποθεσία. To 2001, οι Kneafsey et al υποστήριξαν ότι τα ισχυρά 
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οριζόντια δίκτυα χαρακτηρίζονται από σχέσεις εµπιστοσύνης µεταξύ των τοπικών 

παραγωγών, των καταναλωτών και των οργανισµών καθώς και από διάχυση γνώσης και 

έγκυρης πληροφόρησης. Τα ισχυρά οριζόντια δίκτυα είναι συνήθως άτυπα µε την έννοια ότι 

τα κοινωνικά δίκτυα ενθαρρύνουν την επιχειρηµατικότητα  και στηρίζουν την ίδρυση και την 

ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (Aldrich et al, 1989; Donkels and Lambrecht, 1995; Dubini and 

Aldrich, 1991). Συνεπώς, η ικανότητα πώλησης σε τοπικές αγορές θα πρέπει να επηρεάζεται 

από ποικίλα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά υποδεικνύοντας µία υψηλή ροπή προς τη 

διαµόρφωση τοπικών επιχειρηµατικών συνεργασιών και την πρόσβαση σε άτυπα οριζόντια 

δίκτυα. Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται κυρίως στην ηλικία του επιχειρηµατία, στην 

οικογενειακή του κατάσταση στο εάν έχει ανατραφεί και ζήσει στην συγκεκριµένη περιοχή,  

στο εάν προέρχεται από ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον και σε πολλά άλλα.  

 

Η βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι ο/η σύζυγος του επιχειρηµατία εκτός από την ηθική 

συµπαράσταση, την πρόσβαση σε άτυπες µορφές πίστωσης και την ενεργή συµµετοχή 

του/της στην επιχείρηση µπορεί να διευκολύνει και την πρόσβαση στους τοπικούς πελάτες 

(Bruderl and Preisendorfer, 1998). Εάν ο επιχειρηµατίας έχει ανατραφεί και ζήσει στην 

περιοχή τότε διαθέτει καλύτερη ικανότητα στο να αναπτύσσει τοπικές επιχειρηµατικές 

συνεργασίες µε αποτέλεσµα την ίδρυση επιχειρήσεων µε έντονο βαθµό ενθήκευσης. Το ίδιο 

ισχύει και για όσους επιχειρηµατίες έχουν ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό 

περιβάλλον όπου τουλάχιστον ο ένας γονιός διεύθυνε κάποια επιχείρηση. Οι συγκεκριµένοι 

επιχειρηµατίες κάνουν χρήση των δικτύων που έχουν ήδη προσδιορισθεί και αξιολογηθεί από 

τους γονείς τους ενώ χρησιµοποιούν την φήµη της οικογενειακής επιχείρησης. Οι 

επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν ανατραφεί και ζήσει στην συγκεκριµένη περιοχή 

επωφελούνται από δύο µη γνωστικές διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού (δες 

ανάλυση προηγουµένου κεφαλαίου). Πρώτον, οι επιχειρηµατίες αυτοί διεξάγουν µία µη 

γνωστική ανάλυση των δυνατοτήτων, των αδυναµιών, των ευκαιριών και των κινδύνων της 

περιοχής ως ένα οικονοµικό περιβάλλον ικανό να προσελκύσει νέες επιχειρήσεις. ∆εύτερον, 

ο επίδοξος επιχειρηµατίας αναπτύσσει σχέσεις και δεσµούς µε το κοινωνικό και οικονοµικό 

περιβάλλον οι οποίες αποδεικνύονται ιδιαίτερα χρήσιµες και σηµαντικές κατά το στάδιο 

ίδρυσης ή ανάπτυξης της επιχείρησης.  
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3.3. Τα ∆εδοµένα και το Οικονοµετρικό Υπόδειγµα       

 

3.3.1. ∆εδοµένα Επιχειρήσεων 

Τα δεδοµένα έχουν προκύψει από ερωτηµατολόγια και έχουν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο ενός 

Ερευνητικού Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το 

FAIR 6. Ο βασικός σκοπός της έρευνας αυτής ήταν η συγκέντρωση γενικών πληροφοριών 

που αφορούσαν την επιχείρηση, τον επιχειρηµατία, την  περιοχή έρευνας καθώς και την 

λειτουργία των Οργανισµών Στήριξης Επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην 

αναζήτηση τάσεων, συσχετισµών και τρεχόντων διαδικασιών. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα 

προσπάθησε να συγκεντρώσει πληροφορίες οι οποίες θα διευκόλυναν την ανάλυση των 

χαρακτηριστικών των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, θα καθόριζαν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ της συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου και της 

επιχειρηµατικότητας, θα εξέταζαν τους κοινωνικοοικονοµικούς δεσµούς των επιχειρήσεων 

και των επιχειρηµατιών µε την τοπική κοινωνία, θα προσδιόριζαν την χρήση εργαλείων 

στήριξης, τις υπάρχουσες σχέσεις µε τους οργανισµούς και τέλος την στάση και τις 

αντιλήψεις των επιχειρηµατιών κατά την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης 

(Psaltopoulos, 2000). 

 

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερα κύρια µέρη. Το πρώτο µέρος επικεντρώθηκε 

στην ιστορία της επιχείρησης και διερευνήθηκαν θέµατα όπως το έτος ίδρυσης, ο τυχόν 

προηγούµενος τόπος εγκατάστασης, η µορφή ιδιοκτησίας, ο ενδεχόµενος σύνδεσµος µε τα 

άλλα παραρτήµατα της ίδιας εταιρείας, η διαδικασία έναρξης της επιχείρησης, η προέλευση 

της όλης επιχειρηµατικής ιδέας, η επαγγελµατική εµπειρία, η ηλικία και το επίπεδο 

εκπαίδευσης του επιχειρηµατία, το πιθανόν επιχειρηµατικό υπόβαθρο του οικογενειακού του 

περιβάλλοντος και τέλος η ύπαρξη δεσµών µε την τοπική κοινωνία. Το δεύτερο µέρος του 

ερωτηµατολογίου αναφέρθηκε στα γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως το βασικό 

προϊόν της κάθε µονάδας, ο τόπος διάθεσης των πωλήσεων, ο τόπος προέλευσης εκείνων των 

εισροών οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εργασία, η χρήση και η προέλευση συµβουλευτικών 

υπηρεσιών και τέλος η ποιότητα των παρεχόµενων προς την επιχείρηση υπηρεσιών. Το τρίτο 

µέρος αναφέρθηκε στο εργατικό δυναµικό της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα στον αριθµό 

και τις κατηγορίες του προσωπικού, την ιδιότητά του (πλήρους, µερικής ή εποχιακής 

απασχόλησης) και τις προσδοκίες των επιχειρηµατιών αναφορικά µε την µελλοντική 

ανάπτυξη της επιχείρησής τους  στον τοµέα της απασχόλησης. Τέλος, το τέταρτο µέρος του 

ερωτηµατολογίου επικεντρώθηκε στο χρηµατοδοτικό και θεσµικό περιβάλλον, και ιδιαίτερα 
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στις πηγές κεφαλαίου για την έναρξη και την λειτουργία των επιχειρήσεων, στην εφαρµογή 

στρατηγικών επαγγελµατικής κατάρτισης, στη παροχή µέτρων στήριξης για την 

αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, στις απόψεις των επιχειρηµατιών για ην διαθέσιµη 

οικονοµική ενίσχυση, στην θέσπιση καινοτόµων ενεργειών, στα βασικά εµπόδια που 

αντιµετώπισαν οι επιχειρηµατίες όσον αφορά στην γραφειοκρατία, στην άντληση 

χρηµατοδότησης, στην εργασία, στην ύπαρξη περιβαλλοντικών και σχεδιαστικών 

περιορισµών, στην ποιότητα των θεσµικών υπηρεσιών και τέλος στην στάση του τοπικού 

πληθυσµού και των σχεδιαστών πολιτικής προς τους επιχειρηµατίες γενικά.     

 

Λόγω της αδυναµίας των ευρωπαίων εταίρων του προγράµµατος να συλλέξουν 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες, το κεφάλαιο αυτό βασίζεται στην ανάλυση 

ερωτηµατολογίων από την Ελλάδα µόνο. Επειδή τα ερωτηµατολόγια που είχαν συλλεγεί από 

την περιοχή της Ευρυτανίας δεν επαρκούσαν για οικονοµετρική ανάλυση αποφασίστηκε η 

έρευνα να επεκταθεί και στη περιοχή των Καλαβρύτων µε σκοπό την αύξηση του δείγµατος. 

Οι δύο αυτές ορεινές περιοχές της Ελλάδας (ο Νοµός Ευρυτανίας και η περιοχή Καλαβρύτων 

στον Νοµό Αχαΐας) επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές των αναπτυξιακών δυνατοτήτων που 

παρουσιάζουν οι µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα. Η Ευρυτανία είναι µία ορεινή περιοχή 

αρκετά αποµακρυσµένη και η πρόσβαση σε αυτήν από τα µεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας 

είναι αρκετά δύσκολη. Τα Καλάβρυτα είναι µία ορεινή περιοχή λιγότερο αποµακρυσµένη 

αφού βρίσκεται στην Πάτρα και σε όχι µεγάλη χιλιοµετρική απόσταση από την Αθήνα. Και 

στις δύο περιπτώσεις η βασική δυσκολία για την κατασκευή ενός δειγµατοληπτικού πλαισίου 

έγκειται στην απουσία ενός Κρατικού Μητρώου Επιχειρήσεων. Επίσης, τα πιο πρόσφατα 

δεδοµένα ήταν διαθέσιµα µόνο για το έτος 1994. Η σηµαντική αυτή δυσχέρεια διευθετήθηκε 

µε την σύνταξη ενός καταλόγου επιχειρήσεων ο οποίος συµπληρώθηκε από τα µέλη της 

ερευνητικής οµάδας. Ιδιαίτερη στήριξη προσέφεραν οι τοπικοί επιχειρηµατίες καθώς και τα 

επιµελητήρια µεταποίησης και εµπορίου.  

 

Στην συνέχεια, το ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε δοκιµαστικά σε δέκα επιχειρήσεις από κάθε 

περιοχή έρευνας και τροποποιήθηκε σε ορισµένα σηµεία. Ο στόχος της συγκεκριµένης 

έρευνας ήταν η συγκέντρωση πληροφοριών από ένα δείγµα 120-150 επιχειρήσεων περίπου 

σε κάθε περιοχή. Στο τελικό στάδιο συγκεντρώθηκαν εκατόν τριάντα δύο (132) 

ερωτηµατολόγια από τον Νοµό Ευρυτανίας και εκατόν είκοσι δύο (122) από την περιοχή 

Καλαβρύτων. Από το σύνολο των διακοσίων πενήντα τεσσάρων (254) ερωτηµατολογίων που 

συγκεντρώθηκαν µόνο τα διακόσια τρία (203) παρείχαν πλήρεις απαντήσεις σε όλα τα 
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οικονοµικά και κοινωνικά στοιχεία τα οποία χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της 

συγκεκριµένης έρευνας. Η αξιοπιστία των βασικών οικονοµικών στοιχείων (π.χ. το µέγεθος 

της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης κατά την έναρξη της επιχείρησης κ.α) ελέγχθηκε 

κατόπιν αντιπαραβολής αυτών µε τα επίσηµα στοιχεία που τηρούνται στα κατά τόπους 

γραφεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού, του Ιδρύµατος Κρατικών 

Ασφαλίσεων και στις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες. Η έλλειψη λοιπόν στοιχείων µπορεί 

να οφείλεται είτε στο ότι οι συνεντευξιαζόµενοι δεν µπορούσαν να ανακαλέσουν στην µνήµή 

τους σηµαντικές πληροφορίες είτε στο ότι δεν ήταν δυνατό να ελεγχθεί η αξιοπιστία κάποιων 

απαντήσεων.  

 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκατόν επτά επιχειρηµατίες (53%) συνέβαλαν στο συνολικό 

κεφάλαιο εκκίνησης µε προσωπική χρηµατοδότηση-αποταµιεύσεις χωρίς να στραφούν είτε 

σε συγγενείς και φίλους για οικονοµική ενίσχυση (ιδιωτικά δάνεια) είτε στον δανεισµό από 

τράπεζες ή στην επιχορήγηση κεφαλαίου από Φορείς Ανάπτυξης της Υπαίθρου. Επίσης, το 

26% των επιχειρηµατιών κατέφυγε στον δανεισµό από το οικογενειακό και φιλικό 

περιβάλλον προκειµένου να ενισχύσει το κεφάλαιο εκκίνησης, το 17% στον εµπορικό 

δανεισµό ενώ το 15% κατάφερε να αντλήσει επιδότηση κεφαλαίου. Είναι προφανές ότι µόνο 

ενενήντα έξι επιχειρηµατίες χρησιµοποίησαν εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, αναλογία 

αρκετά χαµηλή συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών. 

 

3.3.2 Οικονοµετρικό Υπόδειγµα και Μεταβλητές      

Θεωρούµε ότι ο βαθµός εξωτερικής χρηµατοδότησης (δάνειο) κατά την έναρξη των εργασιών 

µίας επιχείρησης εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες οι οποίοι αντικατοπτρίζουν τον 

αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο. Το δάνειο D, εκφρασµένο ως ποσοστό του 

κεφαλαίου εκκίνησης το οποίο δανείζεται ο επιχειρηµατίας από διάφορες πηγές αποτελεί 

συνάρτηση: 1) µίας οµάδας µεταβλητών x που αντικατοπτρίζουν τον αντιλαµβανόµενο 

επιχειρηµατικό κίνδυνο και 2) του βαθµού στον οποίο οι πωλήσεις µίας επιχείρησης 

διατίθενται σε τοπικό επίπεδο B ως εξής: 

( )BfD ,x=                          (1) 

Το B, δηλαδή το ποσοστό των πωλήσεων που προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες 

τοπικών επιχειρήσεων ή πελατών επηρεάζεται από µία οµάδα µεταβλητών z που κυρίως 

αντικατοπτρίζει τα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού ως εξής:  

( )zgB =                         (2) 
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Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρηµατιών αντλεί όλο το 

κεφάλαιο εκκίνησης από δικούς τους πόρους χωρίς περιορισµούς ρευστότητας τότε οι µισές 

από τις παρατηρήσεις τίθενται στο µηδέν. Συνεπώς, η εκτίµηση της εξίσωσης (1) θα πρέπει 

να διεξαχθεί χρησιµοποιώντας µία παλινδρόµηση τύπου tobit και όχι συµβατικές (γραµµικές) 

µεθόδους παλινδρόµησης. Επίσης θα πρέπει να εξετασθεί κατά πόσο το B στην εξίσωση (1) 

προσδιορίζεται εξωγενώς. Στην περίπτωση που το B προσδιορίζεται ενδογενώς από την 

εξίσωση (2) τότε οι δύο εξισώσεις (1 και 2) θα πρέπει να προσδιοριστούν ταυτόχρονα 

(Blundell and Smith, 1989; 1994). Οι στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται για να 

εκτιµήσουν το σύστηµα των εξισώσεων (1) και (2 ) παρουσιάζονται στο Παράρτηµα αυτού 

του κεφαλαίου.   

 

Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί οι βασικές ερµηνευτικές µεταβλητές που χρησιµοποιούνται στην 

εξίσωση (1) προκειµένου να εκτιµηθεί η έκταση χρήσης εξωτερικών πηγών χρηµατοδότησης 

(ποσοστό δανείου κατά το στάδιο έναρξης των εργασιών) παρουσίαζονται στο πίνακα 6 και 

περιλαµβάνουν: το µέγεθος της επιχείρησης (SIZE) και τον τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας (SECTOR), το επίπεδο εκπαίδευσης του επιχειρηµατία (EDUC), την 

εµπειρία που αποκτάται από την εργασία ή την κατάρτιση σε άλλες παρόµοιου τύπου 

επιχειρήσεις (EXPER) καθώς και τη χωροθέτηση των πωλήσεων της επιχείρησης (LOCAL). 

Η τελευταία µεταβλητή θεωρείται ότι επηρεάζεται από την οικογενειακή κατάσταση του 

επιχειρηµατία (MARITAL), από το εάν έχει ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό 

περιβάλλον (PARENTS), από το εάν έχει ανατραφεί και µεγαλώσει στην συγκεκριµένη 

περιοχή πριν προβεί στην ίδρυση της επιχείρησης (LIVED).  Τέλος, υποστηρίζεται ότι η 

ηλικία του επιχειρηµατία (AGE) επιδρά στον βαθµό δικτύωσης αφού οι νεότεροι 

επιχειρηµατίες θεωρούνται πιο δυναµικοί και συστήνουν τοπικές συνεργασίες και συνέργειες. 

Η χωροθέτηση των πωλήσεων (LOCAL) εκτιµάται από το ποσοστό των συνολικών 

πωλήσεων µίας επιχείρησης που κατευθύνονται προς τους τοπικούς καταναλωτές και 

πελάτες. Μία ψευδοµεταβλητή η οποία αντιπροσωπεύει τον διαφορετικό τόπο εγκατάστασης 

των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα (Ευρυτανία – Καλάβρυτα) 

συµπεριλαµβάνεται επίσης στην ανάλυση των δύο εξισώσεων. Επειδή όµως δεν παρουσιάζει 

στατιστικά σηµαντικά αποτελέσµατα αποκλείεται από τις µεταγενέστερες αναλύσεις. Το 

πολύ µικρό ποσοστό των µη ατοµικών επιχειρήσεων δεν µας επιτρέπει στο να 

συµπεριλάβουµε αυτή την µεταβλητή µεταξύ των ερµηνευτικών µεταβλητών του 

υποδείγµατος. Η περιγραφική στατιστική και οι ορισµοί όλων των µεταβλητών που 

χρησιµοποιούνται στην ανάλυση παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.  



Όνοµα 
Μεταβλητής 

Ορισµός Μεταβλητής Περιγραφική Στατιστική 

  Σύνολο 
Επιχειρηµατιών

Επιχειρηµατίες 
που αντλούν 

κεφάλαιο από 
εξωτερικές πηγές  

Μέσος Τ. Α. Μέσος Τ. Α 
   
FUNDS Αναλογία κεφαλαίων που αντλούνται από εξωτερικές πηγές κατά το στάδιο έναρξης  0.258 0.308 0.546 0.208
SIZE Αριθµός εργαζοµένων πλήρους απασχόλησης κατά το στάδιο έναρξης 3.054 2.690 3.521 3.488 
SECTOR Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τοµέα 

µεταποίησης 
0.892 0.312 0.833 0.375 

EXPER Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας δεν διαθέτει εµπειρία σε παρόµοια 
επιχείρηση 

0.419 0.494 0.302 0.461 

EDUC Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας έχει µόνο βασική εκπαίδευση  0.768 0.423 0.729 0.447
LOCAL Αναλογία συνολικών πωλήσεων που διατίθενται σε επιχειρήσεις ή τελικούς 

καταναλωτές σε τοπικό επίπεδο 
0.791 0.342 0.593 0.411 

MARITAL Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας είναι παντρεµένος  0.295 0.457 0.333 0.474
PARENTS Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν κανείς από τους γονείς δεν έχει διευθύνει επιχείρηση  0.744 0.437 0.677 0.470
AGE Η ηλικία του επιχειρηµατία  43.271 10.887 43.510 10.630 
LIVED Ψευδοµεταβλητή µε τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας δεν έχει γεννηθεί και ανατραφεί 

στην συγκεκριµένη περιοχή 
0.743 0.438 0.656 0.477 

Μέγεθος 
∆είγµατος 
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Πίνακας 6. Ορισµοί και Περιγραφική Στατιστική των Μεταβλητών που Χρησιµοποιήθηκαν στην Ανάλυση 

 

 

 



Είναι εµφανές ότι οι επιχειρηµατίες της υπαίθρου οι οποίοι αντλούν κεφάλαιο από 

εξωτερικές πηγές κατά το στάδιο έναρξης της επιχείρησής τους σηµειώνουν 

υψηλότερες τιµές σε όλες σχεδόν τις µεταβλητές γεγονός που υποδηλώνει µία 

αντίληψη για αυξηµένο επιχειρηµένο κίνδυνο.  

 

3.4. Αποτελέσµατα       

 

Τα αποτελέσµατα από την ταυτόχρονη εκτίµηση των εξισώσεων (1) και (2) 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 7. Λαµβάνοντας υπόψη τις οικονοµετρικές διαδικασίες 

που χρησιµοποιούνται για την ταυτόχρονη εκτίµηση των εξισώσεων είναι εµφανές 

ότι η χωροθέτηση των πωλήσεων δεν προσδιορίζεται ενδογενώς οπότε η εξίσωση (1) 

µπορεί να εκτιµηθεί µεµονωµένα χωρίς την εισαγωγή µεροληψίας. Όλες οι 

µεταβλητές είναι στατιστικά σηµαντικές και έχουν το αναµενόµενο πρόσηµο εκτός 

από την µεταβλητή που αναφέρεται στο επίπεδο εκπαίδευσης (EDUC). Το πρόσηµο 

της µεταβλητής που σχετίζεται µε το µέγεθος της επιχείρησης κατά το στάδιο 

έναρξης (SIZE) υποδεικνύει ότι όσο µεγαλύτερο είναι το µέγεθος µίας επιχείρησης 

τόσο υψηλότερο θα είναι και το επίπεδο του κεφαλαίου εκκίνησης που αντλείται από 

εξωτερικές πηγές. Το πρόσηµο της µεταβλητής που αναφέρεται στον τοµέα 

οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης (SECTOR) υποδηλώνει ότι οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης ή της βιοτεχνίας 

στρέφονται περισσότερο σε εξωτερικές πηγές για την άντληση κεφαλαίου εκκίνησης 

σε σύγκριση µε τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους τοµείς «Τουρισµός» και 

«Υπηρεσίες». Το πρόσηµο της µεταβλητής που σχετίζεται µε την εµπειρία σε 

παρόµοιου τύπου επιχείρηση (EXPER) υποδηλώνει ότι οι έµπειροι επιχειρηµατίες 

στρέφονται λιγότερο σε εξωτερικές µορφές χρηµατοδότησης κατά το στάδιο έναρξης. 

Η διαπίστωση αυτή θα πρέπει να τεθεί σε σύγκριση µε το επιχείρηµα ότι η 

πιθανότητα για αποδοχή µίας αίτησης δανείου αυξάνεται ανάλογα µε την 

επαγγελµατική εµπειρία του αιτούντος εξαιτίας του µειωµένου πιστωτικού κινδύνου 

(Evans and Jovanovic, 1989; Ando, 1985). Τέλος, το πρόσηµο της µεταβλητής που 

αναφέρεται στην αναλογία των πωλήσεων που προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες 

επιχειρήσεων και τελικών καταναλωτών σε τοπικό επίπεδο (LOCAL) δείχνει ότι όταν 

το επίπεδο αυτών των πωλήσεων αυξάνεται τότε το επίπεδο του εξωγενώς 

αντλούµενου κεφαλαίου εκκίνησης µειώνεται. 
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Οι συντελεστές της εξίσωσης (2) παρουσιάζονται επίσης στον Πίνακα 7 και 

µαρτυρούν ότι ο προσανατολισµός των πωλήσεων προς τις τοπικές αγορές αυξάνεται 

όταν ο επιχειρηµατίας προέρχεται από ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον 

καθώς και όταν έχει γεννηθεί και ανατραφεί στην συγκεκριµένη περιοχή. Οι 

πωλήσεις µε καθαρά τοπικό χαρακτήρα αντικατοπτρίζουν την τάση των 

επιχειρηµατιών να συστήνουν τοπικές συνεργασίες, να συµµετέχουν σε χωρικά 

οριζόντια δίκτυα και παράλληλα εκφράζουν την στήριξη που παρέχεται στους 

τοπικούς επιχειρηµατίες από άλλες τοπικές επιχειρήσεις – πελάτες ή τοπικούς 

καταναλωτές. Όλα αυτά τα συντελούν στην σηµαντική µείωση του επιχειρηµατικού 

κινδύνου και διασφαλίζουν ότι ένα µεγαλύτερο µέρος της παραγωγής θα διατεθεί µε 

ασφάλεια στις τοπικές επιχειρήσεις κάτω από γνωστές αγοραίες συνθήκες.  

 

Πίνακας 7. Εκτιµητές από το υπόδειγµα τύπου tobit  

 

Όνοµα Μεταβλητής Εκτιµητής Παραµέτρου Ασυµπτωτική τιµή 
κριτηρίου t 

  
Εξίσωση Tobit- Εξαρτηµένη Μεταβλητή = FUNDS 
Σταθερά 1.229 3.172**

SIZE 0.021 1.623*

SECTOR -0.514 -4.453**

EXPER -0.183 -2.298**

EDUC 0.082 0.841 
LOCAL -1.000 -1.997**

ρ  0.226 0.445 
Log-Likelihood -118.884 

 
Εξίσωση Γραµµικής Παλινδρόµησης – Εξαρτηµένη Μεταβλητή = LOCAL 
Σταθερά 0.587 3.863**

AGE -0.001 -0.182 
MARITAL -0.037 -0.614 
PARENTS 0.099 1.972**

LIVED 0.122 2.393**

EDUC 0.090 1.658*

2212 σσ  0.245 0.466 
Σηµείωση: Ένας και δύο αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε 
επίπεδα 5% και 10% αντίστοιχα 

 

Το µέγεθος των συντελεστών των εκτιµητών στην εξίσωση (1) τύπου tobit δεν 

ερµηνεύεται όπως στα συµβατικά γραµµικά υποδείγµατα παλινδρόµησης. Οι 
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επιρροές της ανεξάρτητης µεταβλητής στο ποσοστό του εξωτερικά προερχόµενου 

κεφαλαίου εκκίνησης προσεγγίζονται από τις οριακές επιπτώσεις που 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 8. Σύµφωνα µε τους McDonald και Moffit (1980), οι 

συνολικές οριακές επιπτώσεις µπορούν να αναλυθούν σε δύο συστατικά µέρη. Το 

πρώτο παρουσιάζει την αλλαγή στην πιθανότητα του αναµενόµενου επιπέδου των 

εξωτερικά αντλούµενων κεφαλαίων κατά το στάδιο έναρξης για όσες επιχειρήσεις 

αντιµετωπίζουν περιορισµούς ρευστότητας και αναζητούν εξολοκλήρου εξωτερικές 

πηγές χρηµατοδότησης. Το δεύτερο µέρος παρουσιάζει την αλλαγή στην πιθανότητα 

άντλησης εξωτερικών κεφαλαίων κατά το στάδιο έναρξης. Πιο συγκεκριµένα, 

εκφράζει την επίδραση κάθε ανεξάρτητης µεταβλητής στην πιθανότητα ότι η 

επιχείρηση θα αναζητήσει εξολοκλήρου εξωτερική χρηµατοδότηση (περιορισµοί 

ρευστότητας). Ο δύο αναλυθείσες επιπτώσεις προσθέτουν στο συνολική επίπτωση. Ο 

τρόπος µε τον οποίο εκτιµώνται τόσο οι συνολικές όσο και οι αναλυθείσες επιπτώσεις 

παρουσιάζεται στο Παράρτηµα.  

 

Πίνακας 8. Συνολικές και Οριακές Αναλυθείσες Επιπτώσεις της Εξίσωσης 

Τύπου Tobit 

 Συνολική Επίπτωση Αναλυθείσες effects 
Όνοµα 
Μεταβλητής 

Επίπτωση στην 
έκταση χρήσης 

εξωτερικών 
κεφαλαίων

Επίπτωση στην 
αναζήτηση 
εξωτερικών 
κεφαλαίων

 
SIZE 0.011 (1.681)* 0.004 (1.684) * 0.007 (1.705) *

SECTOR -0.271 (-4.505) ** -0.103 (-4.214) ** -0.168 (-4.544) **

EXPER -0.097 (-2.318) ** -0.036 (-2.285) ** -0.061 (-2.317) **

EDUC 0.043 (0.842) 0.016 (0.840) 0.027 (0.842)
LOCAL -0.527 (-2.004) ** -0.199 (-1.978) ** -0.328 (-2.006) **

Σηµείωση: Ένας και δύο αστερίσκοι υποδηλώνουν στατιστική σηµαντικότητα σε 
επίπεδα 5% και 10% αντίστοιχα 

 

Ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας (SECTOR) παρουσιάζει στατιστικά 

σηµαντικές επιπτώσεις. Εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τοµέα της 

µεταποίησης ή της βιοτεχνίας τότε η πιθανότητα να αντιµετωπίζει ο επιχειρηµατίας 

περιορισµούς ρευστότητας είναι κατά 16,8% υψηλότερη από ότι στην περίπτωση των 

τοµέων τουρισµού και υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας 

αντιµετωπίζει περιορισµούς ρευστότητας και αναζητά εξωτερική χρηµατοδότηση το 
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ποσοστό αυτής ως προς το συνολικό κεφάλαιο εκκίνησης θα είναι κατά µέσο όρο, 

10,3% µεγαλύτερο από ότι για τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον 

τουριστικό τοµέα ή στον τοµέα των υπηρεσιών, διατηρώντας σταθερές όλες τις άλλες 

µεταβλητές. Εάν ο επιχειρηµατίας διαθέτει εµπειρία σε παρόµοιου τύπου επιχειρήσεις 

(EXPER) τότε η πιθανότητα να αναζητήσει εξωτερική χρηµατοδότηση κατά το 

στάδιο έναρξης της επιχείρησής του είναι 6,1% µικρότερη από το ότι εάν δεν διαθέτει 

καθόλου εµπειρία. Κάτω από συνθήκες περιορισµού ρευστότητας, η ποσοστιαία 

αναλογία των κεφαλαίων που αντλούνται από εξωτερικές πηγές είναι 3,6% µικρότερη 

για τους έµπειρους επιχειρηµατίες, διατηρώντας όλες τις άλλες µεταβλητές σταθερές 

στο µέσο όρο. Η χωροθέτηση των πωλήσεων (LOCAL) έχει επίσης στατιστικά 

σηµαντικές επιπτώσεις. Η πιθανότητα ότι ο επιχειρηµατίας θα αναζητήσει εξωτερικές 

πηγές χρηµατοδότησης µειώνεται κατά 32,8% εάν το εµπορευόµενο προϊόν µε 

τοπικές επιχειρήσεις και τοπικούς καταναλωτές αυξηθεί κατά 10% πάνω από το µέσο 

όρο του δείγµατος. Στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας έρχεται αντιµέτωπος µε 

περιορισµούς ρευστότητας και αναζητά εξωτερική χρηµατοδότηση τότε το ποσοστό 

αυτής κατά το στάδιο έναρξης θα είναι 19,9% λιγότερο για κάθε 10% αύξηση στο 

ποσοστό του προϊόντος που προορίζεται για τοπικούς πελάτες και καταναλωτές. 

 

Προκύπτουν λοιπόν δύο βασικά συµπεράσµατα. Πρώτον, επιβεβαιώνεται µε 

εµπειρικό τρόπο ότι όταν ο αντιλαµβανόµενος επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι 

χαµηλός, οι επιχειρηµατίες µειώνουν την αναλογία της εξωτερικής χρηµατοδότησης 

στο σύνολο του κεφαλαίου εκκίνησης. ∆εύτερον, η επιρροή συγκεκριµένων 

µεταβλητών στην πιθανότητα άντλησης χρηµατοδότησης από εξωτερικές πηγές 

καθώς και στην έκταση χρήσης εξωτερικών κεφαλαίων ως προς το  συνολικό 

κεφάλαιο εκκίνησης υπογραµµίζει τη βαρύνουσα σηµασία συγκεκριµένων εργαλείων 

τοπικού χαρακτήρα για την ανάπτυξη της υπαίθρου.            
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Παράρτηµα 3ου Κεφαλαίου  

 

Οι εξισώσεις (1) και (2) του Κεφαλαίου 3 (Μέρος Β΄), µπορούν να παρουσιασθούν 

στατιστικά ως ένα σύστηµα δύο εξισώσεων: 
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όπου η ενδογενής µεταβλητή  αντιπροσωπεύει το ποσοστό των κεφαλαίων που 

αντλούνται από εξωτερικές πηγές κατά το στάδιο έναρξης της επιχείρησης και 

παρατηρείται ότι: 
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Η εξίσωση (A-1) εκφράζει ότι η διαρθρωτική µορφή για το iB ,2 ρτάται άµεσα από 

την *
,1 iD  όχι από την µεταβλητή iD ,1 .  Σ πώς, θέτοντας το iu ,1  υπό θήκη 

στο iv ,2  ως εξή
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ς: 
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και υποκαθιστώντας την εξίσωση (A-3) στην εξίσωση (A-1), προκύπτει το ακόλουθο 

υπό συνθήκη υπόδειγµα (Smith and Blundell, 1986): 
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Οι Smith and Blundell (1986) υποκαθιστούν ένα σταθερό εκτιµητή για το π 2  στην 

 και προκύπτει ένας εκτιµητής για το   στην εξίσωση (A-4) 

εκτιµώντας ότι: 
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ενώ ο υπό συνθήκη κανόνας γίνεται: 
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Ο εκτιµητής tobit για  στο εκτιµηµένο υπό συνθήκη υπόδειγµα για τις εξισώσεις 

(A-6) and (A-7) παρέχει την απαιτούµενη αξιολόγηση για την µηδενική υπόθεση της 

ενδογένειας (αδύναµης εξωγένειας). Λαµβάνοντας υπόψη τον υπό συνθήκη κανόνα 

στην εξίσωση (A-7), προτείνεται ότι οι οριακές επιπτώσεις από την αλλαγή σε 

οποιαδήποτε µεταβλητή που περιλαµβάνεται στο 

a

)wi
' , µπορούν να υπολογισθούν 

χρησιµοποιώντας συµβατικές διαδικασίες. Ο µέσος όλων των παρατηρήσεων για την 

 είναι: iD ,1

( ) ( )( ) ( )2.11
'

2.11
'

2.11
'

,1
'

,1 , σδϕσδσδ iiiiii wwwewD )))) +Φ=Ε             (A-8) 

όπου and ( )Φ . ( )ϕ .  είναι η συνάρτηση κατανοµής and η συνάρτηση πυκνότητας της 

κανονικής κατανοµής υπολογισµένα στο 2.11
' σδ iw) . Ο µέσος όρος της 

παρατηρούµενης θετικής τιµής για , δηλ.  iD ,1
'
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Από τις εξισώσεις (A-8) and (A-9) προκύπτει ότι: 
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Συνεπώς, οι οριακές επιπτώσεις µίας αλλαγής σε οποιαδήποτε µεταβλητή που 

περιλαµβάνεται στο )wi
' , είναι: 
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όπου ( )a,, 11 βγδ  περιλαµβάνει όλους τους σχετικούς συντελεστές στο 
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' ,, iiii vxBw ))  του υποδείγµατος tobit στις εξισώσεις (A-6) and (A-7). Σύµφωνα µε 
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τους McDonald & Moffit (1980), η εξίσωση (A-11) µπορεί να αναλυθεί λαµβάνοντας 

υπόψη τις επιπτώσεις ως εξής: 
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Η εξίσωση (A-12) αναλύει την συνολική επίπτωση σε δύο συστατικά µέρη: α) Η 

αλλαγή στην πιθανότητα του αναµενόµενου επιπέδου της χρηµατοδότησης που 

αντλείται από εξωτερικές πηγές για εκείνες τις επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν 

περιορισµούς ρευστότητας και αναζητούν την στήριξη εξωτερικών µορφών 

χρηµατοδότησης κατά το στάδιο έναρξης των επιχειρήσεων και β) η αλλαγή στην 

πιθανότητα δανεισµού κεφαλαίων.  
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   

 

Η ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Η 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

 

4.1. Εισαγωγή 

 

Ο όρος «ανθρώπινο κεφάλαιο» αναφέρεται κυρίως στις δεξιότητες και την γνώση που έχει 

αποκτήσει ο επιχειρηµατίας ενώ ταυτόχρονα προσδιορίζει την ικανότητα του, όχι µόνο να 

αντιλαµβάνεται µια οικονοµική ευκαιρία, αλλά και να την αξιοποιεί µε τον κατάλληλο τρόπο. 

Συνεπώς, το ανθρώπινο κεφάλαιο θεωρείται ως ένας από τους βασικότερους παράγοντες που 

επιδρούν στην ίδρυση και την ανάπτυξη αποδοτικών επιχειρήσεων σε αποµακρυσµένες και 

µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου. Στις περισσότερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

οι µικρές επιχειρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του αγροτικού χώρου και συνιστούν 

την καλύτερη εναλλακτική λύση στην γεωργική απασχόληση. Οι πολιτικές ανάπτυξης της 

υπαίθρου έχουν επικεντρωθεί σε εργαλεία στήριξης και αύξησης του επιχειρηµατικού 

ανθρώπινου δυναµικού καθώς και σε σχεδιασµούς πολιτικής που χρηµατοδοτούν και 

ενθαρρύνουν τη δηµιουργία και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων της υπαίθρου. Ως 

αποτέλεσµα, ένα µεγάλο µέρος αυτών των σχεδίων προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για 

επιχειρηµατική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και για οικονοµική ενίσχυση των νέων 

επιχειρήσεων. Εντούτοις όµως τα περισσότερα µέτρα πολιτικής επικεντρώνουν τις 

προσπάθειές τους σε ό,τι θεωρείται συµβατικό και καθαρά τυπικό αποτυγχάνοντας µε τον 

τρόπο αυτό να παράσχουν πιο ευέλικτα και µη συµβατικά εργαλεία. Αυτή η τάση οφείλεται 

πρώτον, στη µερική και περιορισµένη κατανόηση του ρόλου που διαδραµατίζει το ανθρώπινο 

κεφάλαιο στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και δεύτερον, στη δυσκολία σύλληψης, σχεδίασης και 

υλοποίησης πολύπλοκων µέτρων ενίσχυσής του. 

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο προτείνεται ένα θεωρητικό πλαίσιο συσσώρευσης ανθρώπινου 

κεφαλαίου κατατάσσοντας, κατά ιεραρχική σειρά, τα τυπικά (ρητά) και άτυπα (άρρητα) 

χαρακτηριστικά του γνωρίσµατα. Επίσης, σκιαγραφείται ο τρόπος µε τον οποίο το 

επιχειρηµατικό ανθρώπινο δυναµικό συσσωρεύεται ως ένας µηχανισµός ίδρυσης και 

ανάπτυξης αποδοτικών επιχειρήσεων. Στην συνέχεια θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις 
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οµοιότητες και διαφορές µεταξύ των περιοχών έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και 

στην ποικιλοµορφία και την δυναµικότητα των άτυπων µορφών συσσώρευσης 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Είναι λοιπόν εµφανές, ότι απαιτείται ο σχεδιασµός και η 

εφαρµογή «προς τα πάνω» επιχειρηµατικών αναπτυξιακών στρατηγικών. 

 

4.2. Επιχειρηµατικό Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Ανάπτυξη Επιχειρήσεων της Υπαίθρου    

 

Οι διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου συµβάλλουν σε υψηλότερα επίπεδα 

γνώσης και προσδίδουν στον επιχειρηµατία ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα όσον αφορά την 

ίδρυση και την λειτουργία µίας επιτυχηµένης επιχείρησης. Οι Johnson et al (2002) 

υποστηρίζουν ότι η επιχειρηµατική γνώση διακρίνεται σε τέσσερις τύπους: του τι;, του γιατί;, 

του πως; και του ποιός; (“know-what”, “know-why”, “know-how” και “know-who”). To 

“know-what” αναφέρεται στη γνώση γεγονότων, το “know-why” στη γνώση αρχών, κανόνων 

και νόµων για την φύση, το ανθρώπινο µυαλό και την κοινωνία ενώ το “know-how” 

αναφέρεται στις δεξιότητες και ικανότητες. Τέλος, το“know-who” αναφέρεται στην 

πληροφόρηση για το ποιος γνωρίζει τι ενώ αντικατοπτρίζει την κοινωνική ικανότητα του 

ατόµου να συνεργάζεται και να επικοινωνεί µε άλλα άτοµα. Ο χαρακτήρας και η 

χρησιµότητα του “know-who” εξαρτώνται από το λεγόµενο κοινωνικό κεφάλαιο δηλαδή από 

την αµοιβαία εµπιστοσύνη, την ειλικρίνεια και το επίπεδο δικτύωσης των ατόµων, των 

επιχειρήσεων και των θεσµών.  

 

Ο Storper (1997) κάνει µία εκτενή αναφορά στις λεγόµενες γνωστικές οικονοµίες (knowledge 

economies) ως ένα σύνολο από αυτοπαθείς, ανταγωνιστικές δυνατότητες/πιθανότητες, που 

προκαλούνται κυρίως από τις νέες ιδιότητες του καπιταλισµού καθώς και από τους κινδύνους 

ή/και τους περιορισµούς που έχουν προκύψει. Οι γνωστικές οικονοµίες βασίζονται στην 

παγκόσµια και µη παγκόσµια γνώση. Η παγκόσµια γνώση (που κατ’ ουσίαν είναι η ρητή 

γνώση) είναι προσιτή σε αναπαραγόµενη µορφή και βασίζεται στην κωδικοποίηση και στην 

τυποποίηση γεγονός που διευκολύνει την αποµίµηση και τη διάχυσή της. Αντιθέτως, η µη 

παγκόσµια γνώση συναντάται σε συγκεκριµένες σχέσεις ή πολιτισµούς που επιτρέπουν στα 

µέλη τους όχι µόνο να αποκτήσουν πρόσβαση στη γνώση και την πληροφόρηση γενικότερα 

αλλά και να την εφαρµόσουν κατά έναν ορθολογικό τρόπο (Storper, 1997). Είναι επίσης 

αξιοσηµείωτο ότι η µη παγκόσµια γνώση σε αντίθεση µε την παγκόσµια δίνει ώθηση στην 

ποικιλοµορφία αντί στην τυποποίηση, στη δηµιουργία ασύµµετρης γνώσης αντί στη διάχυση 

και στην µη κωδικοποίηση αντί στην κωδικοποίηση.  Επίσης, τα δύο προαναφερθέντα είδη 
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γνώσης επιτρέπουν στους επιχειρηµατίες να αντιλαµβάνονται, να ερµηνεύουν και να 

χρησιµοποιούν την πληροφορία και τις συµβάσεις (norms) κατά τις συναλλαγές τους µε 

άλλους οικονοµικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Οι συµβάσεις αυτές περιλαµβάνουν 

στερεότυπες και λογικές προσδοκίες, συνήθεις διαδικασίες και πρακτικές οι οποίες ορισµένες 

φορές εκδηλώνονται ως τυπικοί θεσµοί και κανόνες (Storper and Salais, 1997). Οι Murdoch 

and Miele (1999) αναφέρθηκαν αναλυτικά στην ερµηνεία και την εφαρµογή των πρότυπων 

θεσµών και των συµβάσεων στα πλαίσια της υπαίθρου. 

 

Αξίζει να ξεκαθαρίσουµε από την αρχή ότι στο κεφαλαίο αυτό θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση 

στους µηχανισµούς εκείνους που συµβάλλουν στην συσσώρευση γνώσης και όχι άµεσα στο 

είδος της γνώσης που έχει ήδη αποκτηθεί. Οι διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου 

κεφαλαίου διακρίνονται βασικά σε τυπικές και άτυπες. Οι πρώτες αναφέρονται στη 

θεσµοθετηµένη εκπαίδευση και κατάρτιση ενώ οι δεύτερες διακρίνονται περαιτέρω σε 

γνωστικούς και µη γνωστικούς µηχανισµούς. Οι τυπικές διαδικασίες αφορούν το ανθρώπινο 

κεφάλαιο που συσσωρεύεται δια µέσου της γνώσης µε εκπαίδευση ή κατάρτιση και µπορεί να 

συνοδεύεται από επιχειρηµατική ή γενικότερη εργασιακή εµπειρία. Οι άτυπες διαδικασίες 

µπορεί να είναι γνωστικές (cognitive) ή µη-γνωστικές (non-cognitive). Στη πρώτη περίπτωση 

η παρουσία του επιχειρηµατία είναι πολύ αισθητή και δυναµική. Αντιθέτως, στη µη-γνωστική 

διαιδικασία συσσώρευσης άτυπης γνώσης ο επιχειρηµατίας διαδραµατίζει έναν καθαρά 

παθητικό ρόλο και συνεπώς δέχεται και αποθηκεύει πληροφορίες, εικόνες και εµπειρίες τις 

οποίες θα επεξεργαστεί και θα χρησιµοποιήσει µελλοντικά. Συνεπώς, οι µη γνωστικοί 

µηχανισµοί συσσώρευσης της γνώσης πρέπει να αναζητηθούν στην ζωή του επιχειρηµατία 

πολύ πριν ενταχθεί στην αγορά εργασίας. Αυτοί οι µηχανισµοί είναι πιθανόν να σχετίζονται 

είτε µε το ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον 

όπου τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς του ήταν επιχειρηµατίας είτε µε το ότι έχει 

µεγαλώσει και έχει ζήσει στην ευρύτερη περιοχή. Οι τυπικές διεργασίες προηγούνται των 

επιχειρηµατικών ικανοτήτων ενώ οι άτυπες οδηγούν στην απόκτηση αυτών. Τόσο οι τυπικοί 

όσο και οι άτυποι µηχανισµοί συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου βοηθούν τον 

επιχειρηµατία στο να θέσει στόχους και προδιαγραφές σε µία ευρεία κλίµακα 

επιχειρηµατικών τοµέων δράσης όπως η χρηµατοδότηση, η οργάνωση και η διαχείριση.  

 

Στο συγκεκριµένο κεφάλαιο δεν θα ασχοληθούµε εκτενώς µε τις επιδράσεις που ασκούν οι 

τυπικοί µηχανισµοί διότι αυτές έχουν ήδη αναλυθεί και εξετασθεί εις βάθος αφού θεωρούνται 

οι κύριοι παράγοντες ατοµικής, περιφερειακής και εθνικής ευηµερίας (OECD, 2001). Η 
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εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σηµαντικές µεταβλητές επιχειρηµατικού κεφαλαίου άµεσα 

σχετιζόµενες µε τη γνώση, τις δεξιότητες, το κίνητρο, την αυτοπεποίθηση και την ικανότητα 

να προτείνονται λύσεις σε θέµατα βραχυχρόνιου ή µακροχρόνιου επιχειρηµατικού 

σχεδιασµού. Επίσης, οι τυπικές διεργασίες συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού στοχεύουν 

στην διέγερση της δηµιουργικότητας, της περιέργειας και των υψηλών διαπροσωπικών 

ικανοτήτων συντελώντας παράλληλα στην ανάπτυξη της καινοτοµίας και της 

επιχειρηµατικότητας. Η τυπική εκπαίδευση και κατάρτιση προσδίδουν στον επιχειρηµατία 

“know-what”, “know-why”, “know-how” & “know-who” (Lundvall & Johnson, 1994).           

 

Η επιχειρηµατική εργασιακή εµπειρία τοποθετείται στα σύνορα µεταξύ των τυπικών και των 

άτυπων µηχανισµών και είναι άµεση ή έµµεση. Η άµεση προκύπτει όταν το άτοµο έχει 

εµπλακεί ενεργά  στην διαδικασία ίδρυσης µίας άλλης επιχείρησης ενώ η έµµεση όταν έχει 

εργασθεί για λογαριασµό κάποιου άλλου εργοδότη ή έχει απασχοληθεί στην οικογενειακή 

επιχείρηση. Η εργασιακή εµπειρία µπορεί να έχει βιοµηχανικό, διαχειριστικό/ οργανωτικό ή 

επιχειρηµατικό χαρακτήρα.  

 

Η βιοµηχανική εµπειρία σε µία θέση εργασίας µε συναφές αντικείµενο προσδίδει στον 

επιχειρηµατία αρκετά πλεονεκτήµατα διότι όχι µόνο διαθέτει ουσιαστική γνώση των 

προϊόντων, τους συντελεστών και µεθόδων παραγωγής, των ισχυόντων κανονισµών, των 

εργασιακών σχέσεων, των σχέσεων µε τους πελάτες και τους προµηθευτές αλλά ταυτόχρονα 

διαθέτει και την ικανότητα να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες που εµφανίζονται, να αξιολογεί τις 

καταστάσεις κινδύνου και να τις αντιµετωπίζει. Η προηγούµενη εµπειρία σε άλλη 

διαφορετικού χαρακτήρα δραστηριότητα από αυτή που θα ασχοληθεί µεταγενέστερα, 

πιθανώς να µην αποφέρει στον επιχειρηµατία ίδια οφέλη µε αυτά που αναφέρθηκαν ανωτέρω 

(Chandler and Hanks, 1991). 

 

Η οργανωτική/ διαχειριστική εµπειρία αναφέρεται σε αυτήν που αποκτάται όταν το άτοµο 

συµµετέχει στην διοίκηση µίας επιχείρηση ενώ η επιχειρηµατική σε αυτήν που αποκτάται 

όταν το άτοµο είναι ο ιδρυτής και ο υπεύθυνος διαχειριστής µίας επιχειρηµατικής µονάδας. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στις µικρές επιχειρήσεις της υπαίθρου δεν υπάρχει διάκριση µεταξύ 

επιχειρηµατικής και διαχειριστικής εµπειρίας. Για τον επιχειρηµατία ο οποίος στο παρελθόν 

έχει ιδρύσει και κάποια άλλη επιχείρηση είναι θεωρητικά και πρακτικά πιο εύκολη η 

δηµιουργία µίας νέας αφού είναι γνώστης των ενδεχόµενων κινδύνων και των προβληµάτων 

που θα αντιµετωπίσει ενώ τα προηγούµενα λάθη του µπορούν να αποτελέσουν ουσιαστικό 
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µάθηµα για αυτόν, καθιστώντας τον, παράλληλα, περισσότερο ανοιχτόµυαλο και προσεκτικό. 

Αυτού του είδους η εµπειρία λοιπόν συνδυάζει την γλυκιά γεύση της ανεξαρτησίας, της 

δηµιουργικότητας, της καινοτοµίας, του ελέγχου και της ηγετικής θέσης µε το στίγµα της 

αποτυχίας στην περίπτωση που το αποτέλεσµα δεν είναι το επιθυµητό.  

 

Το επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον διευκολύνει τις γνωστικές και τις µη γνωστικές 

διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου είτε µε την ενεργή συµµετοχή στην 

οικογενειακή επιχείρηση είτε µε την απόκτηση πολύτιµων πληροφοριών οι οποίες µπορούν 

να αξιοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν µελλοντικά. Επίσης, τα άτοµα που έχουν 

ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον γνωρίζουν εις βάθος τις 

δυσκολίες που θα αντιµετωπίσουν και συνεπώς έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν και να 

δώσουν τις κατάλληλες λύσεις στα προβλήµατα που ενδεχοµένως να προκύψουν. Το πιο 

σηµαντικό όµως πλεονέκτηµα θεωρείται ότι είναι η παροχή πρόσβασης σε επίσηµα και 

ανεπίσηµα δίκτυα προµηθευτών, πελατών και φορέων χρηµατοδότησης.   

 

Το επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τους µη γνωστικούς 

µηχανισµούς συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου σχετίζονται άµεσα µε την έννοια της 

επιχειρηµατικότητας ως µια ενσωµατωµένη κοινωνικο-οικονοµική διαδικασία (Stathopoulou 

et al., 2004). Η ενθήκευση στην κοινωνική δοµή δηµιουργεί επιχειρηµατικές ευκαιρίες και 

ταυτόχρονα βελτιώνει την απόδοση της επιχείρησης (Jack & Anderson, 2002). To 1995, 

διεξήχθη από τον Fukuyama µία επιστηµονική έρευνα αναφορικά µε τη σχέση µεταξύ 

κοινωνικού κεφαλαίου και οικονοµικής ανάπτυξης. Η συγκεκριµένη έρευνα κατέληξε στο 

συµπέρασµα ότι η οικονοµική ευηµερία µπορεί να ερµηνευθεί κυρίως από την λογική 

απόφαση του ατόµου για βελτιστοποίηση της χρησιµότητας καθώς και από τον ρόλο που 

διαδραµατίζει το λεγόµενο κοινωνικό κεφάλαιο. Η επιχειρηµατολογία του Fukuyama ότι το 

κοινωνικό κεφάλαιο, δηλαδή η αµοιβαία εµπιστοσύνη, οδηγεί στη µείωση του κόστους 

συναλλαγών έχει ήδη αποδειχθεί από εµπειρικά στοιχεία τα οποία αναφέρονται στην 

σπουδαιότητα των αδύνατων δεσµών (weak ties), αυτών δηλαδή που βασίζονται στην 

οικογένεια, στη φιλία και την εµπιστοσύνη, για την ανάπτυξη των µικρών επιχειρήσεων 

(Bruderl & Preisendorfer, 1998; Donckels and Lambrecht, 1995). 

 

Οι τυπικοί µηχανισµοί συσσώρευσης επιχειρηµατικού κεφαλαίου σχετίζονται κυρίως µε την 

απόκτηση κωδικοποιηµένης, παγκόσµιας επιστηµονικής ή επαγγελµατικής γνώσης. 

Αντιθέτως, οι άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης αναφέρονται στην απόκτηση παγκόσµιας και 
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µη παγκόσµιας γνώσης. Η συσσώρευση ανθρώπινου δυναµικού αποτελεί το µέσο για την 

επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η ίδρυση αποδοτικών επιχειρήσεων. Ο όρος 

«επιτυχηµένη (αποδοτική) επιχείρηση» θεωρείται ένα αρκετά αµφιλεγόµενο ζήτηµα εξαιτίας 

των πολυδιάστατων ορισµών και σκοπών που έχουν αποδοθεί στην επιχειρηµατικότητα. Στο 

πλαίσιο της έως τα µέσα της δεκαετίας του 1990 επιχειρηµατικής έρευνας, οι Murphy et al 

(1996) παρουσίασαν την πιο ολοκληρωµένη ανασκόπηση των ορισµών και των µετρήσεων 

της απόδοσης µίας επιχείρησης. Είναι επίσης αξιοσηµείωτο ότι για τις µικρές επιχειρήσεις 

έχει αποδειχθεί ιδιαίτερη δύσκολη υπόθεση τόσο ο ορισµός της απόδοσής τους όσο και η 

µέτρηση αυτής, γεγονός που οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, η απουσία έγκυρων 

οικονοµικών δεικτών δυσχεραίνει τον υπολογισµό συµβατικών µετρήσεων της απόδοσης της 

επιχείρησης. ∆εύτερον, εξαιτίας της πολυδιάστατης φύσης των αντικειµενικών 

επιχειρηµατικών στόχων η οικονοµική απόδοση της επιχείρησης δεν αποτελεί πλέον τον 

µοναδικό και πρωταρχικό σκοπό του επιχειρηµατία.     

 

4.3. ∆εδοµένα Ανάλυσης 

 

Η συγκεκριµένη έρευνα διενεργήθηκε στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, συγκεκριµένα στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Σε κάθε µία από αυτές τις χώρες η 

επιλογή του δείγµατος πραγµατοποιήθηκε βάσει µίας στρωµατοποιηµένης δειγµατοληπτικής 

µεθόδου η οποία κατατάσσει τις επιχειρήσεις κατά µέγεθος και τοµέα οικονοµικής 

δραστηριότητας. Σηµαντικό ρόλο στη διαδικασία της δειγµατοληψίας διαδραµάτισαν τα 

εµπορικά και βιοτεχνικά επιµελητήρια καθώς και άλλοι παρόµοιας φύσεως οργανισµοί. Το 

ερωτηµατολόγιο είναι κοινό και για τις τέσσερις χώρες και στόχευε στην συλλογή 

πληροφοριών για τις επιχειρήσεις και τους επιχειρηµατίες. Μετά την διεξαγωγή έρευνας σε 

πειραµατικό στάδιο, έγιναν κάποιες µικρές τροποποιήσεις στο ερωτηµατολόγιο και τέλος οι 

προσωπικές συνεντεύξεις διενεργήθηκαν από εκπαιδευµένο προσωπικό κατά το χρονικό 

διάστηµα β΄ εξάµηνο 1999-α΄εξάµηνο 2000. Το µέγιστο µέγεθος του δείγµατος 

προσδιορίστηκε σε εκατόν πενήντα (150) επιχειρήσεις ανά χώρα, σύµφωνα όµως µε τα 

τελικά ποσοστά απαντήσεων συνολικά πεντακόσιες δεκατρείς (513) επιχειρήσεις 

συµµετείχαν στη συγκεκριµένη επιστηµονική έρευνα. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι κυρίως 

οικογενειακής µορφής και οι µικρού µεγέθους λειτουργούν υπό την εποπτεία του 

επιχειρηµατία και ενός ακόµη µέλους της οικογένειάς του, συνήθως της/του συζύγου. Επίσης, 

το ενδιαφέρον των επιχειρηµατιών είναι επικεντρωµένο σε µια και µόνο επιχειρηµατική 

µονάδα η οποία δεν διαθέτει πουθενά παράρτηµα. 
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Σχεδιάγραµµα 2. Οι ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

 

 
Συσσώρευση 

Επιχειρηµατικού 
Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τυπικές ∆ιαδικασίες Άτυπες ∆ιαδικασίες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εκπαίδευση Κατάρτιση Γνωστικές 
∆ιαδικασίες 

Μη γνωστικές 
∆ιαδικασίες 

 

 
 
 
 

Εργασιακή 
Εµπειρία 

∆ιαχειριστική 
Εµπειρία 

Επιχειρηµατικό 
Οικογενειακό 
Περιβάλλον 

Έχει 
µεγαλώσει 
στην περιοχή 

 
 
 
 
 
 
Η απόδοση της επιχείρησης και η ανάπτυξή της µπορούν να υπολογισθούν από δύο βασικές 

µετρήσεις τις πραγµατικές και τις κατ’ εκτίµηση. Οι πρώτες έχουν δηµιιουργηθεί από 

γεγονότα και δεδοµένα τα οποία µπορούν να αναπαραχθούν και να δοκιµαστούν. Οι δεύτερες 

βασίζονται στις απαντήσεις του επιχειρηµατία σχετικά µε την απόδοση της επιχείρησής του 

και πηγάζουν από τις αντιλήψεις του, τη γενικότερη στάση του καθώς και τις ερµηνείες που 

αποδίδει σε διάφορα ζητήµατα. Αυτού του είδους οι µετρήσεις λοιπόν θεωρούνται ιδιαίτερα 

ευαίσθητες, µπορεί να αποδειχθούν ανακριβείς ενώ είναι αρκετά δύσκολο να εφαρµοσθούν 

σε εκείνες τις έρευνες όπου συµµετέχουν χώρες διαφορετικής κουλτούρας και γλώσσας. 

Κατά συνέπεια, θα δοθεί έµφαση µόνο στις πραγµατικές µετρήσεις της απόδοσης και της 
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ανάπτυξης των επιχειρήσεων οι οποίες µπορούν να αντληθούν από οικονοµικής φύσεως 

στοιχεία όπως η αξία του τζίρου, των καθαρών κερδών και των περιουσιακών στοιχείων ή 

από στοιχεία που σχετίζονται άµεσα µε το µέγεθος της επιχείρησης (π.χ. απασχολούµενο 

εργατικό δυναµικό, προϊόν, µερίδιο αγοράς κλπ.).  

 

Πίνακας 9. Ποσοστιαία Κατανοµή των Επιχειρήσεων που Συµµετείχαν στην Έρευνα 

ανά Κλάδο οικονοµικής ∆ραστηριότητας   

 

 Περιοχή Έρευνας στην: 

 Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία

Κλάδος Μεταποίησης: 21.2 31.7 15.5 59.0

Τροφίµων 9.8 2.4 5.8 19.0

Άλλοι κλάδοι µεταποίησης 11.4 29.3 9.7 40.0

Κατασκευές 3.0 7.3 1.3 0.0

Εµπορικές ∆ραστηριότητες 26.5 30.1 30.5 16.0

Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 43.3 5.7 36.4 5.0

Άλλες Τουριστικές Υπηρεσίες  3.0 6.5 1.4 5.0

Άλλες ∆ραστηριότητες 3.0 18.7 14.9 15.0

Αριθµός Επιχειρήσεων  111 123 154 125

 

Είναι εµφανές ότι τα οικονοµικά στοιχεία παρέχουν πολύ αξιόλογες µετρήσεις ως προς την 

οικονοµική απόδοση της επιχείρησης, την κερδοφορία της (π.χ. περιθώρια κέρδους) και την 

ανάπτυξή της (π.χ. αύξηση πωλήσεων). Εντούτοις όµως, τόσο η ποιότητα όσο και η 

εγκυρότητα αυτών των στοιχείων, ιδιαίτερα στην περίπτωση των µικρών και πολύ µικρών 

επιχειρήσεων, είναι σε µεγάλο βαθµό αµφιλεγόµενη. Η πλειοψηφία των µικρών επιχειρήσεων 

δεν υποχρεούται από τον νόµο στην δηµοσίευση στοιχείων ισολογισµού, µε αποτέλεσµα η 

συλλογή αυτών των στοιχείων να εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική που θα 

ακολουθήσει η κάθε επιχείρηση. Ακόµη όµως και όταν ο επιχειρηµατίας είναι πρόθυµος να 

κοινοποιήσει επισήµως στοιχεία, παραµονεύει πάντοτε ο κίνδυνος να εξαχθούν-ηθεληµένα ή 

αθέλητα-λανθασµένα συµπεράσµατα αφού ο ερευνητής δεν είναι σε θέση να ελέγξει την 

αξιοπιστία και την ποιότητα των αντλούµενων πληροφοριών. 
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Στην συγκεκριµένη επιστηµονική έρευνα η απόδοση των επιχειρήσεων µετρήθηκε σε όρους 

αύξησης εργασίας διότι το µέγεθος της επιχείρησης πέντε χρόνια πριν την διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων καθώς και κατά το χρονικό διάστηµα που αυτές πραγµατοποιήθηκαν 

διασταυρώθηκαν µε τα επίσηµα στοιχεία των τοπικών γραφείων απασχόλησης και τήρησης 

φορολογικού µητρώου. Επίσης, αυτού του είδους η προσέγγιση θεωρείται άµεσα 

συσχετιζόµενη µε τους στόχους της ανάπτυξης της υπαίθρου. Η απουσία δεδοµένων 

οφείλεται είτε στην αδυναµία των ερωτώµενων να θυµηθούν κρίσιµες πληροφορίες είτε στο 

γεγονός ότι αυτοί που διενέργησαν τις συνεντεύξεις δεν είχαν την δυνατότητα να ελέγξουν 

την αξιοπιστία των απαντήσεων. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι η µέτρηση της 

απόδοσης και της επιτυχίας µίας επιχείρησης σε όρους αύξησης εργασίας δεν είναι 

απαλλαγµένη από σηµαντικά προβλήµατα. 

 

Η αύξηση της απασχόλησης επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία στους επιχειρηµατικούς 

στόχους καθώς και στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επιχειρήσεων της υπαίθρου. 

Μερικές φορές όµως είναι πιθανόν οι επιχειρηµατικοί σκοποί να ταυτίζονται µε την επίτευξη  

οικονοµικής φύσεως στόχων όπως η βελτίωση του περιθωρίου κέρδους ή η διατήρηση ενός 

υψηλού δείκτη ρευστοποίησης οι οποίοι όµως δεν συνδέονται άµεσα µε υψηλότερα επίπεδα 

απασχόλησης. Επίσης, οι επιχειρηµατικοί στόχοι µπορεί να αναφέρονται και σε µη 

οικονοµικούς παράγοντες όπως η απόκτηση δύναµης στην τοπική κοινωνία ή η διατήρηση 

ενός συγκεκριµένου τρόπου ζωής που και αυτοί µε τη σειρά τους δεν οδηγούν άµεσα σε 

υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης. Επιπλέον, η αύξηση της απασχόλησης κρίνεται ευαίσθητη 

ως προς την αντίληψη που διαµορφώνουν οι επιχειρηµατίες για την ευρύτερη οικονοµική 

κατάσταση που επικρατεί αφού δεν είναι διατεθειµένοι να προσλάβουν προσωπικό χωρίς να 

έχουν εξασφαλίσει πρώτα ότι η προβλεπόµενη αύξηση θα είναι µακροπρόθεσµη ή έστω 

µεσοπρόθεσµη. Τέλος, η αύξηση της απασχόλησης παρουσιάζει ευαισθησία στο µέγεθος της 

επιχείρησης και στον οικονοµικό τοµέα όπου αυτή διενεργείται. Υπάρχουν κλάδοι (π.χ. 

τουρισµός) όπου τόσο η µερική όσο και η εποχιακή απασχόληση είναι πολύ συχνό φαινόµενο 

και συνεπώς είναι εύκολο να διαπιστωθεί µία αύξηση στην απασχόληση. Από την άλλη 

πλευρά όµως, υπάρχουν οικονοµικοί κλάδοι (π.χ. βιοτεχνία) όπου η απασχόληση διατηρεί 

έναν πιο µόνιµο χαρακτήρα και κατ’ επέκταση οι ετήσιες µεταβολές δεν είναι ιδιαίτερα 

έντονες. Είναι λοιπόν φανερό ότι οι µικρές επιχειρήσεις έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

αυξήσουν την απασχόλησή τους. 
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Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τις έννοιες των βασικότερων µεταβλητών οι οποίες σχετίζονται µε 

το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης και την ανάπτυξη αυτής.  

 

Πίνακας 10. Ορισµοί Μεταβλητών 

 

Όνοµα Μεταβλητής Περιγραφή  

Μεταβλητές Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

EDUCAT Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµενος είναι 

απόφοιτος τουλάχιστον της βασικής εκπαίδευσης και 0 διαφορετικά 

TRAIN Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµνεος διαθέτει 

κάποια επιχειρηµατική κατάρτιση και 0 διαφορετικά 

EXPER Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµενος διαθέτει 

συναφή εργασιακή εµπειρία και 0 διαφορετικά 

MANAG Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµενος διαθέτει 

διαχειριστική εµπειρία και 0 διαφορετικά 

PARENTS Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν τουλάχιστον ένας από 

τους δύο γονείς του ερωτώµενου ήταν επιχειρηµατίας και 0 διαφορετικά 

LOCAL Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµενος έχει 

µεγαλώσει και ζήσει στην περιοχή έρευνας και 0 διαφορετικά 

AGE Η ηλικία του ερωτώµενου (σε χρόνια) 

SEX Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν ο ερωτώµενος είναι 

γυναίκα και 0 διαφορετικά 

Μεταβλητές Επιχείρησης 

MANUF Ψευδοµεταβλητή η οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν επιχείρηση 

δραστηριοποιείται στον κλάδο µεταποίησης και 0 διαφορετικά 

EMPL Η απασχόληση της επιχείρησης κατά το έτος 1995, εκφρασµένη σε 

Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

FIRMAGE Η ηλικία της επιχείρησης (σε χρόνια) 

Μεταβλητές Ανάπτυξης 

GROWTH Η απόλυτη αύξηση σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών 

GROWRATE Ο ρυθµός αύξησης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών 
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Οι µεταβλητές του ανθρώπινου κεφαλαίου αναφέρονται όχι µόνο στους τυπικούς (EDUCAT, 

TRAIN) αλλά και στους άτυπους (EXPER, MANAG, PARENTS, LOCAL) µηχανισµούς 

συσσώρευσης. Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεταβλητή EXPER 

αντιπροσωπεύει την εργασιακή εµπειρία σε µία παρόµοια επιχείρηση ενώ η µεταβλητή 

MANAG αντιπροσωπεύει την διαχειριστική και οργανωτική εµπειρία σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση και όχι αναγκαστικά σε επιχείρηση παρόµοια µε τη σηµερινή δραστηριότητα του 

επιχειρηµατία. Η αύξηση της απασχόλησης εκφράζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας 

(ΕΜΕ) έτσι ώστε να ληφθεί υπόψη η µερική και η εποχιακή απασχόληση.  

 

Ο Πίνακας 11 παρουσιάζει την περιγραφική στατιστική ανάλυση των ανωτέρω µεταβλητών 

και για τις τέσσερις περιοχές έρευνας. Η συχνότητα εµφάνισης τυπικών διαδικασιών 

συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου, δηλαδή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, είναι 

πολύ υψηλή στην ισπανική περιοχή Garrotxa και πολύ χαµηλή στην πορτογαλική περιοχή 

Serra Algarvia. Η εµπειρία σε µία παρόµοια θέση εργασίας είναι σχετικά υψηλή σε όλες τις 

περιοχές έρευνας, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό εµφανίζεται στην Serra Algarvia. Αντιθέτως, 

η διαχειριστική/ οργανωτική εµπειρία είναι γενικά πολύ χαµηλή. Ως προς τη συγκεκριµένη 

µεταβλητή το ποσοστό για την πορτογαλική περιοχή έρευνας αγγίζει το 14%. Η µέση ηλικία 

του επιχειρηµατία κυµαίνεται περίπου στα ίδια επίπεδα και στις τέσσερις περιοχές έρευνας. 

Τέλος, είναι εµφανές ότι το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηµατιών που έλαβαν µέρος στην 

έρευνα είναι άνδρες. 

 

Όσον αφορά τώρα στις µεταβλητές που αντικατοπτρίζουν τα χαρακτηριστικά της 

επιχείρησης, το µεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρηµατικών µονάδων που δραστηριοποιούνται 

στον τοµέα της µεταποίησης συναντάται στην Garrotxa. Επίσης, στην ίδια περιοχή το µέσο 

µέγεθος της επιχείρησης σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας αγγίζει περίπου τις δέκα (10) 

µονάδες ενώ στην Serra-Algarvia (Πορτογαλία) δεν ξεπερνά καν τις 2,20 µονάδες. Τέλος, η 

ηλικία της επιχείρησης κυµαίνεται µεταξύ 14,05 έτη και 16,20 έτη για τις ελληνικές και τις 

ισπανικές επιχειρήσεις αντίστοιχα.  
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Πίνακας 11. Στοιχεία Περιγραφικής Στατιστικής των Μεταβλητών 

 

Όνοµα Μεταβλητής Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σύνολο 

Μεταβλητές Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

EDUCAT 0.60 

(0.49) 

0.52

(0.50)

0.10

(0.30)

0.77

(0.42)

0.47 

(0.50) 

TRAIN 0.18 

(0.37) 

0.17

(0.38)

0.07

(0.26)

0.52

(0.50)

0.23 

(0.42) 

EXPER 0.33 

(0.47) 

0.38

(0.49)

0.51

(0.50)

0.40

(0.49)

0.41 

(0.49) 

MANAG 0.06 

(0.24) 

0.09

(0.29)

0.14

(0.34)

0.05

(0.22)

0.09 

(0.28) 

PARENTS 0.31 

(0.46) 

0.64

(0.48)

0.29

(0.45)

0.54

(0.50)

0.44 

(0.50) 

LOCAL 1.00 

(1.00) 

0.60

(0.49)

0.60

(0.49)

0.62

(0.49)

0.48 

(0.50) 

AGE 43.90 

(11.56) 

47.27

(12.16)

49.77

(12.86)

44.21

(9.53)

46.52 

(11.94) 

SEX 0.16 

(0.37) 

0.25

(0.43)

0.23

(0.42)

0.13

(0.34)

0.20 

(0.40) 

Μεταβλητές Επιχειρήσης 

MANUF 0.22 

(0.42) 

0.33

(0.47)

0.16

(0.36)

0.59

(0.49)

0.32 

(0.47) 

EMPL 3.84 

(3.76) 

4.80

(6.19)

2.18

(1.66)

9.77

(21.72)

5.03 

(11.68) 

FIRMAGE 14.05 

(13.68) 

16.13

(9.94)

15.51

(12.85)

16.20

(18.83)

15.52 

(14.14) 

Μεταβλητές Ανάπτυξης 

GROWTH 0.49 

(2.10) 

3.62

(8.27)

0.82

(2.25)

11.90

(24.20)

4.13 

(13.50) 

GROWRATE 25.98 

(100.53) 

71.26

(118.81)

39.02

(96.05)

327.62

(590.38)

114.60 

(328.65) 
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Η πλειοψηφία των επιχειρηµατιών στην Garrotxa (Ισπανία) και στην Valle del Serchio 

(Ιταλία) έχουν ανατραφεί σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου τουλάχιστον ένας από τους 

δύο γονείς ήταν επιχειρηµατίας ενώ στην περίπτωση της Ευρυτανίας (Ελλάδα) και της Serra 

Algarvia  (Πορτογαλία) κάτι τέτοιο συναντάται σε πολύ µικρότερο βαθµό. Είναι επίσης 

αξιοσηµείωτο ότι το εκατό τοις εκατό (100%) των επιχειρηµατιών που συµµετείχαν στην 

ελληνική επιστηµονική έρευνα έχουν µεγαλώσει και ζήσει στη συγκεκριµένη περιοχή. Η 

µέση αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία πέντε χρόνια, εκφρασµένη σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας (ΕΜΕ), κυµαίνεται από 0,49 για την Ευρυτανία σε 11,9 µονάδες για την Garrotxa, 

ενώ το µέσο ποσοστό αύξησης κυµαίνεται από 25,98% για την Ευρυτανία σε 327,6% για την 

Garrotxa. Τα αποτελέσµατα της περιγραφικής στατιστικής ανάλυσης αποκαλύπτουν την 

ποικιλοµορφία από την οποία χαρακτηρίζονται οι µηχανισµοί συσσώρευσης ανθρώπινου 

κεφαλαίου που εφαρµόζονται σε κάθε περιοχή έρευνας. Σε ορισµένες περιοχές, οι τυπικές 

διαδικασίες δίνουν ένα δυναµικό παρόν ενώ σε κάποιες άλλες οι άτυπες διαδικασίες είναι 

εκείνες που αποτελούν τον κινητήριο µοχλό συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου. Τέλος, η 

απόλυτη αύξηση καθώς και τα ποσοστά αύξησης διαφοροποιούνται σηµαντικά από χώρα σε 

χώρα. 

 

4.4 Αποτελέσµατα  

 

Στους πίνακες 12 και 13 παρουσιάζονται για όσες επιχειρήσεις έλαβαν µέρος στην έρευνα η 

µέση απόλυτη αύξηση και ο µέσος ρυθµός αύξησης αντίστοιχα, ανάλογα µε τα 

χαρακτηριστικά ανθρώπινου κεφαλαίου που διαθέτουν.  

 

Όπως φαίνεται λοιπόν και από τους δύο πίνακες, για κάθε µεταβλητή ανθρώπινου κεφαλαίου 

η πρώτη γραµµή υποδεικνύει εάν η διαφορά της µέσης απόλυτης αύξησης (Πίνακας 12) ή του 

ρυθµού αύξησης (Πίνακας 13) είναι στατιστικά σηµαντική. Επειδή η απόλυτη αύξηση και η 

ποσοστιαία αύξηση θεωρούνται συνεχείς µεταβλητές, η ανάλυση των διαφορών των µέσων 

πραγµατοποιήθηκε χρησιµοποιώντας το µη παραµετρικό Mann-Whitney U-test. Η δεύτερη 

γραµµή παρουσιάζει τη µέση απόλυτη αύξηση (Πίνακας 12) ή το µέσο ρυθµό αύξησης 

(Πίνακας 13) για εκείνες τις επιχειρήσεις στις οποίες οι επιχειρηµατίες δεν διαθέτουν τα 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ανθρώπινου κεφαλαίου. Τέλος στην τρίτη γραµµή 

παρουσιάζονται η µέση απόλυτη αύξηση (Πίνακας 12) και ο µέσος ρυθµός αύξησης για 

εκείνες τις επιχειρήσεις το ανθρώπινο δυναµικό των οποίων διαθέτει τα συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα.   
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Πίνακας 12. Απόλυτη Αύξηση µεταξύ Επιχειρήσεων µε ∆ιαφορετικά Χαρακτηριστικά  

 Γνωρίσµατα Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

 

Όνοµα  

Μεταβλητής 

Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σύνολο

   

EDUCAT ----- ** ----- ----- ***

0 0.15 1.71 0.88 9.75 1.90

1 0.50 5.39 0.27 11.52 6.30

TRAIN ------ *** ----- ** ***

0 0.30 3.04 0.83 9.02 2.53

1 1.35 6.43 0.73 14.55 9.54

EXPER ----- ----- ----- ----- -----

0 0.10 3.00 0.26 10.41 3.95

1 0.44 4.11 0.92 11.42 3.98

MANAG ----- ----- ----- ----- -----

0 0.34 3.90 0.88 11.19 4.16

1 0.67 1.00 0.48 10.17 3.61

PARENTS ----- ----- ----- ----- **

0 0.28 5.39 0.71 7.61 2.75

1 0.59 2.65 1.11 14.00 5.52

LOCAL ------ ** ----- ----- ***

0 ------ 1.63 0.98 9.71 2.54

1 ------ 4.99 0.72 13.26 5.98

 

Στην περίπτωση της ιταλικής περιοχής έρευνας οι διαφορές που παρατηρούνται στους µέσους 

της απόλυτης αύξησης είναι στατιστικά σηµαντικές για τρεις µεταβλητές ανθρώπινου 

κεφαλαίου (EDUCAT, TRAIN, LOCAL) ενώ µόνο µία µεταβλητή (TRAIN) εµφανίζεται 

στατιστικά σηµαντική στην ισπανική περιοχή. Η ίδια εικόνα παρατηρείται και όταν 

εξετάζονται οι διαφορές ως προς τη µέση ποσοστιαία αύξηση. Επίσης όπως έχει ήδη 

αναφερθεί η αύξηση της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα 
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ευαίσθητη σε µία σειρά από µεταβλητές όπως είναι ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, το 

αρχικό µέγεθος της επιχείρησης, η ηλικία της κλπ.       

 

Πίνακας 13. Ρυθµοί Αύξησης µεταξύ Επιχειρήσεων µε ∆ιαφορετικά Χαρακτηριστικά  

  Γνωρίσµατα Ανθρώπινου Κεφαλαίου 

 

Όνοµα  

Μεταβλητής 

Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σύνολο

   

EDUCAT ----- ** ----- ----- ***

0 22.80 59.81 41.45 240.15 63.80

1 25.17 82.22 16.56 351.58 172.60

TRAIN ----- *** ----- * ***

0 20.53 60.40 39.87 246.32 72.26

1 50.19 124.01 28.03 402.68 257.18

EXPER ----- ----- ----- ----- -----

0 2.65 53.93 20.65 321.13 10.8.82

1 30.08 84.67 42.25 327.36 116.93

MANAG ----- ----- ----- ----- -----

0 22.84 75.45 40.93 337.79 122.17

1 41.67 32.42 26.98 88.65 38.17

PARENTS ----- ----- ----- ----- *

0 17.33 71.21 37.45 372.67 106.36

1 41.24 71.77 42.95 275.92 123.94

LOCAL ----- * ----- * ***

0 ----- 57.54 30.68 270.10 79.05

1 ----- 80.98 44.50 363.48 156.54

 

Ο βασικός στόχος της κατασκευής ενός πολυµεταβλητού υποδείγµατος έγκειται στην 

δυνατότητα εξέτασης των επιδράσεων που ασκούν τα ποικίλα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα 

του ανθρώπινου κεφαλαίου στην πιθανότητα να έχει αυξηθεί µία επιχείρηση, ως προς το 

επίπεδο απασχόλησής της. Θα δοθεί λοιπόν ιδιαίτερη έµφαση όχι στην πραγµατική αύξηση 

αλλά στο ενδεχόµενο να έχει παρουσιάσει η επιχείρηση οποιαδήποτε αύξηση. Η εξαρτηµένη 
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µεταβλητή δεν είναι η συνεχής απόλυτη ή ποσοστιαία αύξηση αλλά µια ψευδοµεταβλητή η 

οποία λαµβάνει την τιµή 1 εάν η επιχείρηση έχει παρουσιάσει οποιαδήποτε αύξηση, 

ανεξαρτήτως µεγέθους, και την τιµή 0 στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει αυξήσει τον 

αριθµό απασχολουµένων της τα τελευταία πέντε χρόνια. Λόγω της φύσεως της εξαρτηµένης 

µεταβλητής (ψευδοµεταβλητή) η προσέγγιση τύπου probit στο συγκεκριµένο υπόδειγµα 

κρίνεται ως η πιο κατάλληλη. Εκτιµήθηκαν πέντε υποδείγµατα τύπου probit, συγκεκριµένα 

ένα για κάθε περιοχή έρευνας και ένα για όλες τις περιοχές µαζί. Επίσης χρησιµοποιώντας το 

t τεστ του συµβατικού υποδείγµατος πολλαπλής παλινδρόµησης µπορούν να διενεργηθούν 

και ξεχωριστές αναλύσεις ως προς την µηδενική υπόθεση ότι όλοι οι συντελεστές είναι 

µηδενικοί. Μία κοινή εξέταση της µηδενικής υπόθεσης ότι όλοι οι παράµετροι που 

συνδέονται µε τις ερµηνευτικές µεταβλητές είναι ίσες µε το µηδέν αποτελεί ένα χ² τεστ. 

  

Στο οικονοµετρικό υπόδειγµα το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των παρατηρήσεων και για 

τις τέσσερις περιοχές έρευνας έχουν ενσωµατωθεί και ψευδοµεταβλητές που σχετίζονται µε 

τις παρατηρήσεις που αντλούνται από την πορτογαλική (PORTUGAL), την ισπανική 

(SPAIN) και την ιταλική (ITALY) περιοχή έρευνας. Αντιθέτως, έχει παραληφθεί η 

ψευδοµεταβλητή που αντικατοπτρίζει τις παρατηρήσεις για την Ευρυτανία προκειµένου να 

αποφευχθεί η πολυσυγγραµικότητα. Η αξιοπιστία όλων των υποδειγµάτων όπως 

αποδεικνύεται από τα χ², το συντελεστή ρ² και το ποσοστό των έγκυρων και σωστών 

προβλέψεων παρουσιάζονται αναλυτικά στον Πίνακα 14. 

 

Το πρόσηµο των εκτιµηµένων συντελεστών αποκαλύπτει την κατεύθυνση της µεταβολής ως 

προς την πιθανότητα να έχει αυξήσει η επιχείρηση τον αριθµό απασχολουµένων της κατά τα 

τελευταία πέντε χρόνια. Οι οριακές επιδράσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 15 και δείχνουν 

το πόσο θα µεταβληθεί η πιθανότητα να έχει αυξήσει µία επιχείρηση την απασχόλησή της 

(εκφρασµένη σε ποσοστιαίες µονάδες) εάν η ανεξάρτητη µεταβλητή µεταβληθεί από τον 

µέσο της, οριακά. Οι οριακές επιδράσεις των ανεξάρτητων ψευδοµεταβλητών έχουν 

εκτιµηθεί ως «η διαφορά που προκύπτει µεταξύ των δυο τιµών της κάθε µεταβλητής». Για 

παράδειγµα, στην ελληνική περιοχή έρευνας (Ευρυτανία) ο επιχειρηµατίας µε βασικό επίπεδο 

εκπαίδευσης (EDUCAΤ=1) έχει κατά 20,3% µεγαλύτερη πιθανότητα να οργανώνει και να 

διαχειρίζεται µία επιχείρηση το επίπεδο απασχόλησης της οποίας έχει αυξηθεί τα τελευταία 

πέντε χρόνια, συγκριτικά µε εκείνον τον επιχειρηµατία ο οποίος δεν διαθέτει τη βασική 

εκπαίδευση, διατηρουµένων σταθερών όλων των άλλων µεταβλητών. 
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Πίνακας 14. Συντελεστές των Εκτιµητών για τα Υποδείγµατα τύπου Probit 

 

Ανεξ. Μεταβλητές Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Συνολικά

Σταθερά -2.338 

(-2.233)**

-2.569

(-2.436) **

1.805

(2.378) **

-1.263 

(-1.255) 

-1.000

(-2.498) **

MANUF 0.094 

(0.239) 

1.196

(3.117) **

0.410

(1.235)

0.330 

(1.101) 

0.360

(2.430) **

EMPL 0.015 

(0.177) 

-0.056

(-2.238) **

-0.136

(-1.455)

-0.019 

(-2.524) **

-0.011

(-1.909) *

FIRMAGE -0.003 

(-0.190) 

0.011

(0.535)

-0.006

(-0.452)

0.019 

(2.033) **

0.005

(0.983)

AGE 0.036 

(1.974) **

0.026

(1.499)

-0.023

(-1.696) *

0.020 

(0.202) 

0.004

(0.701)

SEX -0.451 

(-0.866) 

0.124

(0.363)

-0.581

(-1.973) **

-0.147 

(-0.367) 

-0.378

(-2.276) **

EDUCAT 0.735 

(2.081) **

0.619

(1.771)

-0.817

(-1.794) *

0.321 

(0.888) 

0.335

(2.106) **

TRAIN 0.496 

(1.070) 

1.310

(2.969) **

0.069

(0.160)

0.701 

(2.547) **

0.668

(3.990) **

EXPER 0.349 

(0.901) 

0.849

(2.483) **

0.032

(0.125)

-0.385 

(-1.246) 

0.213

(1.655) *

MANAG -1.432 

(-1.697) *

-1.432

(-2.180) **

-0.056

(-0.153)

1.165 

(1.632) *

-0.294

(-1.216)

PARENTS -0.134 

(-0.359) 

0.197

(0.675)

0.147

(-0.153)

0.482 

(1.667) *

0.104

(0.785)

LOCAL ----- 0.182

(0.603)

-0.136

(-0.581)

0.089 

(0.311) 

0.063

(0.438)

PORTUGAL ----- ----- ----- ----- 0.453

(2.025) **

SPAIN ----- ----- ----- ----- 0.829

(3.712) **

ITALY ----- ----- ----- ----- 0.681

(3.140) **
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....συνέχεια πίνακα 14 
Log-  ΩL -37.500 -61.707 -81.702 -62.977 -280.538

Log-  ωL -49.485 -84.564 -94.769 -74.498 -330.090

( )fd .
2χ  23.970(10) 45.71 (11) 26.134(11) 23.04 (11) 100.73(14)

2ρ  0.242 0.469 0.138 0.154 0.152

% επιτυχών 

προβλέψεων 

80.68 71.31 66.66 76.86 70.27

N 88 122 150 121 481

 

Στην Ευρυτανία καθώς και στο σύνολο των περιοχών έρευνας, όσοι επιχειρηµατίες είναι 

απόφοιτοι βασικής εκπαίδευσης έχουν περισσότερες πιθανότητες να ηγούνται µίας 

επιχείρησης η οποία έχει αυξήσει τον αριθµό απασχολούµενών της τα τελευταία πέντε 

χρόνια, σε σύγκριση µε τους επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούνται στην Serra Algarvia 

(Πορτογαλία). Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι η κατάρτιση αυξάνει σηµαντικά την 

πιθανότητα να διαχειρίζεται ο επιχειρηµατίας µία αναπτυσσόµενη επιχείρηση κατά 43,8% 

στην Ιταλία, 23,0% στην Ισπανία και 26,1% για το σύνολο των περιοχών που έλαβαν µέρος 

στην έρευνα. Επίσης, η εµπειρία που έχει αποκτηθεί σε άλλη παρόµοια επιχείρηση 

αποδεικνύεται σηµαντική στην Valle del Serchio (Ιταλία) αυξάνοντας για τον επιχειρηµατία 

την πιθανότητα να διαχειρίζεται µία αναπτυσσόµενη επιχείρηση κατά 32,5%, ενώ για το 

σύνολο του δείγµατος το ποσοστό αγγίζει το 8,4%. Η εµπειρία τώρα στον τοµέα της 

οργάνωσης και της διαχείρισης µειώνει την πιθανότητα να ηγείται ο επιχειρηµατίας µίας 

αναπτυσσόµενης επιχειρηµατικής µονάδας κατά 22,5% στην περίπτωση της Ευρυτανίας και 

κατά 46,7% στην περίπτωση της Valle del Serchio ενώ θετική τάση παρατηρείται µόνο στην 

ισπανική περιοχή έρευνας (24,4%). Τέλος, το οικογενειακό επιχειρηµατικό περιβάλλον 

αποδεικνύεται ένας υψίστης σπουδαιότητας παράγοντας µόνο για την Garrotxa ενώ η ύπαρξη 

ισχυρών δεσµών µε την τοπική κοινωνία δεν αποτελεί βασικό µηχανισµό συσσώρευσης 

ανθρώπινου κεφαλαίου σε καµία από τις τέσσερις περιοχές που συµµετείχαν στη 

συγκεκριµένη επιστηµονική έρευνα.  
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Πίνακας 15. Οριακές Επιδράσεις των Εκτιµητών Probit 

 

Ανεξάρτητες 

Μεταβλητές 

Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Συνολικά 

    

MANUF 0.028 0.436** 0.152 0.109 0.142**

EMPL 0.004 -0.022** -0.048 -0.006** -0.004*

FIRMAGE -0.001 0.004 -0.002 0.006** 0.002 

AGE 0.010** 0.010 -0.008* 0.007 0.001 

SEX -0.132 0.049 -0.204** -0.048 -0.149**

EDUCATION 0.203** 0.243 -0.229* 0.111 0.132**

TRAINING 0.162 0.438** 0.025 0.230** 0.261**

EXPERIENCE 0.107 0.325** 0.011 -0.129 0.084*

MANAG -0.225* -0.467** -0.020 0.244* -0.113 

PARENTS -0.039 0.078 0.052 0.159* 0.041 

LOCAL ----- 0.072 -0.048 0.029 0.025 

PORTUGAL ----- ----- ----- ----- 0.179**

SPAIN ----- ----- ----- ----- 0.321**

ITALY ----- ----- ----- ----- 0.266**

 

Επίσης αναφορικά τώρα µε τις µεταβλητές ελέγχου, ο κλάδος οικονοµικής δραστηριότητας 

αποδεικνύεται αρκετά σηµαντικός στην περίπτωση της ιταλικής περιοχής. Πιο συγκεκριµένα, 

όταν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον τοµέα της µεταποίησης/βιοτεχνίας τότε η 

πιθανότητα για αύξηση της απασχόλησής της κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών 

αυξάνεται κατά 43,6%. Το αρχικό µέγεθος της επιχείρησης εκφρασµένο σε Ετήσιες Μονάδες 

Εργασίας είναι καίριας σηµασίας για την ιταλική και την ισπανική περιοχή. Συνεπώς, µία 

αύξηση του αρχικού µεγέθους της επιχείρησης κατά µία ΕΜΕ µειώνει την πιθανότητα να έχει 

αυξήσει η συγκεκριµένη επιχείρηση την απασχόλησή της την τελευταία πενταετία, κατά 
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2,2% και 0,6%, στη Valle del Serchio και στη Garrotxa αντίστοιχα. Ο αριθµός ετών 

λειτουργίας της επιχειρηµατικής µονάδας ασκεί θετική και ταυτόχρονα σηµαντική επιρροή 

µόνο στην περίπτωση της ισπανικής περιοχής έρευνας. Μία αύξηση λοιπόν στην ηλικία της 

επιχείρησης κατά ένα ηµερολογιακό έτος αυξάνει την πιθανότητα να έχει βιώσει αυτή η 

επιχείρηση µία αύξηση στο επίπεδο απασχόλησής της µέσα στην τελευταία πενταετία, κατά 

0,6%. Στην Ευρυτανία, είναι σύνηθες φαινόµενο να ηγούνται µίας αναπτυσσόµενης 

επιχείρησης οι µεγαλύτεροι σε ηλικία επιχειρηµατίες ενώ το αντίθετο παρατηρείται στην 

Serra Algarvia. Επίσης, οι γυναίκες επιχειρηµατίες έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να είναι 

υπεύθυνοι διαχειριστές σε µία επιχείρηση η οποία παρουσιάζει αναπτυξιακές τάσεις. 

 

Στο οικονοµετρικό υπόδειγµα το οποίο περιλαµβάνει το σύνολο των παρατηρήσεων του 

δείγµατος, η ερµηνεία των ψευδοµεταβλητών («χώρες») πραγµατοποιήθηκε αναφορικά µε 

την ελληνική περιοχή έρευνας. Αυτό σηµαίνει ότι ένας επιχειρηµατίας που δραστηριοποιείται 

στην Serra Algarvia έχει µεγαλύτερη πιθανότητα κατά 17,9% να διαχειρίζεται και να 

οργανώνει µια αναπτυσσόµενη επιχειρηµατική µονάδα από έναν αντίστοιχο επιχειρηµατία σε 

άλλη περιοχή, διατηρουµένων όλων των άλλων µεταβλητών σταθερών στο µέσο όρο του 

δείγµατος. Επίσης, οι επιχειρηµατίες που είναι εγκατεστηµένοι στην ιταλική καθώς και στην 

ισπανική περιοχή έρευνας έχουν 32,1% και 26,6% περισσότερες πιθανότητες να ηγούνται 

αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων σε σύγκριση µε τους άλλους επιχειρηµατίες.  

 

Τα αποτελέσµατα που απορρέουν από την ανωτέρω ανάλυση αποκαλύπτουν ότι τα 

επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα του ανθρώπινου κεφαλαίου ασκούν ποικίλες 

επιρροές στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων οι οποίες εδρεύουν σε διαφορετικές περιοχές της 

Νότιας Ευρώπης. Οι µηχανισµοί συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου που οδηγούν στη 

συσσώρευση κωδικοποιηµένης γνώσης (εκπαίδευση, κατάρτιση, εργασιακή και διαχειριστική 

εµπειρία) επηρεάζουν σηµαντικά την αύξηση της επιχείρησης. Αντιθέτως, τα υπόλοιπα, 

άτυπα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα συσσώρευσης του ανθρώπινου δυναµικού όπως το να 

έχει ανατραφεί ο επιχειρηµατίας σε ένα οικογενειακό περιβάλλον µε επιχειρηµατικό 

υπόβαθρο ή το να έχει µεγαλώσει και ζήσει στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται η 

επιχείρηση δεν επηρεάζουν σηµαντικά την απόδοσή της. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο   

 

ΘΕΣΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

5.1. Εισαγωγή 

 

Οι µειονεκτικές και οι ορεινές περιοχές της Νότιας Ευρώπης αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 

των περιφερειακών αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) καθώς και τόπο 

κατοικίας για µία µεγάλη µερίδα του αγροτικού πληθυσµού. Αυτές οι περιοχές 

χαρακτηρίζονται από συγκεκριµένες περιβαλλοντικές, κοινωνικό-δηµογραφικές και 

οικονοµικές συνθήκες που τις καθιστούν διαφορετικές από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

αγροτικές περιοχές. Μία ενδεχόµενη λύση όσον αφορά στα προβλήµατα που έχουν ανακύψει 

από την αγροτική µεταρρύθµιση είναι η δηµιουργία Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) 

στον δευτερογενή και τον τριτογενή τοµέα (Skuras et al, 2000). Οι µικρές επιχειρήσεις οι 

οποίες λειτουργούν στις πιο αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές της Ε.Ε. αποτελούν 

την καλύτερη εναλλακτική λύση της απασχόλησης στον αγροτικό τοµέα. Στις περιοχές της 

υπαίθρου, η δηµιουργία επιχειρήσεων και η ενίσχυση αυτών θεωρούνται απαραίτητες για την 

επιβίωση και την ολοκληρωµένη ανάπτυξη των συγκεκριµένων περιοχών. Η ύπαιθρος 

προσδιορίζει ένα πλαίσιο οικονοµικής δραστηριότητας τελείως διαφορετικό από αυτό που 

έχουµε συνηθίσει να µελετούµε και να αναλύουµε.  

 

Στις µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, ο επιχειρηµατίας δραστηριοποιείται σε χώρους 

όπου η γειτνίαση και η πρόσβαση είναι καθοριστικοί παράγοντες ενδυνάµωσης ή 

αποδυνάµωσης των οικονοµικών ευκαιριών. Επιπροσθέτως, ολόκληρο το φάσµα των 

παραγόντων που ρυθµίζουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον στις περιοχές της υπαίθρου είναι 

αρκετά ξεκάθαρο συγκριτικά µε τους αντίστοιχους παράγοντες στην περίπτωση των αστικών 

ή ανεπτυγµένων περιοχών. Η ιδιοµορφία του φυσικού περιβάλλοντος και η χαµηλή 

πληθυσµιακή πυκνότητα είναι συχνά υπεύθυνες για τα χαµηλά επίπεδα κρατικών επενδύσεων 

στις υποδοµές και στις υπηρεσίες. Κάτι τέτοιο οδηγεί σε αυξηµένη µετανάστευση και κατ’ 

επέκταση σε εξάντληση του επιχειρηµατικό κεφαλαίου. Το χαµηλό κοινωνικό κεφάλαιο, η 

ασθενής παρουσία της τοπικής κυβέρνησης και η µειωµένη θεσµική πυκνότητα λειτουργούν 

συµπληρωµατικά ως προς τις αντίξοες συνθήκες του φυσικού περιβάλλοντος. Όλοι αυτοί οι 
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παράγοντες λοιπόν ασκούν αρνητικές επιρροές στην ίδρυση επιχειρήσεων και ταυτόχρονα 

αποκρύπτουν την επιθυµία για ανάληψη επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων επιβραδύνοντας 

τον ρυθµό αλλαγής. 

 

Στο πλαίσιο αυτό είναι λοιπόν αναµενόµενο ότι οι επιχειρηµατικές πολιτικές θα είναι αρκετά 

διαφοροποιηµένες από αυτές που εφαρµόζονται σε άλλες περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η ανάγκη λοιπόν για θεσµική στήριξη θα γίνεται ευδιάκριτη τόσο από τις παραδοσιακές 

πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας όσο και από τα συµβατικά εργαλεία στήριξης 

των επιχειρήσεων τα οποία εξακολουθούν να αποτελούν τον θεµέλιο λίθο όλων των 

αναπτυξιακών προσπαθειών. Θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε το εύρος των θεσµικά 

υποστηριζόµενων επιχειρηµατικών στρατηγικών οι οποίες επιλέγονται από τις επιχειρήσεις 

των αποµακρυσµένων και µειονεκτικών περιοχών της Νότιας Ευρώπης καθώς και να 

διακρίνουµε τους παράγοντες που επηρεάζουν ή καθορίζουν αυτές τις επιλογές. Τα 

αποτελέσµατα που προκύπτουν µπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιµα για τον σχεδιασµό 

των πολιτικών επιχειρηµατικής ενίσχυσης στις περιοχές της υπαίθρου και πολύ σηµαντικά 

για τους διαχειριστές αναπτυξιακών φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.     

 

5.2. Οι τέσσερις περιπτώσεις ανάλυσης 

 

Τέσσερις περιοχές επιλέχθηκαν προκειµένου να συµµετάσχουν στην έρευνα· από µία στην 

Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία. Οι συγκεκριµένες  περιοχές είναι όλες ορεινές, 

αποµακρυσµένες από τα κέντρα οικονοµικής δραστηριότητας και υποφέρουν από αρκετούς 

αναπτυξιακούς περιορισµούς (δες κεφάλαιο 2 της διατριβής). Η ελληνική περιοχή έρευνας 

αποτελείται από  τον Νοµό Ευρυτανίας ενώ η ιταλική περιοχή περιλαµβάνει δύο τοπικά 

οικονοµικά συστήµατα στην περιοχή Valle del Serchio η οποία βρίσκεται στην Επαρχία της 

Lucca. Στην Πορτογαλία η περιοχή της Serra Algarvia δεν διαθέτει διοικητική αυτονοµία 

αλλά ανήκει στην Περιφέρεια του Farrο ενώ η ισπανική περιοχή της Garrotxa ανήκει στην 

Επαρχία την Girona.  

 

Ο Πίνακας 16 παρουσιάζει τα βασικά φυσικά, δηµογραφικά και οικονοµικά χαρακτηριστικά 

των περιοχών έρευνας σε άµεση συνάρτηση µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά σε εθνικό 

επίπεδο όπου αυτό είναι εφικτό. Σηµαντικές διαφορές όπως και καίριες οµοιότητες 

παρατηρούνται όσον αφορά στην δυναµικότητα και στις αδυναµίες αυτών των  περιοχών 
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αναφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στους παράγοντες που επηρεάζουν την 

επιχειρηµατικότητα και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.  

 

Πίνακας 16. Τα Βασικά Χαρακτηριστικά των Περιοχών Έρευνας 

Χαρακτηριστικά της  
Περιοχής Έρευνας 

Ευρυτανία
(Ελλάδα)

Valle del 
Serchio 
(Ιταλία)

Serra Algarvia 
(Πορτογαλία) 

Garrotxa
(Ισπανία)

Έκταση (Km2) 1.871 899 3.144 734
Πληθυσµός 23.179 60.283 62.738 46.708
Πληθυσµιακή  
Πυκνότητα (άτοµα/Km2) 12 67

 
20 64

% πληθυσµού άνω των 65 18 (13,7) 21,7 (15,3) 25,4 (13,6) 19,8 (14,3)
Αναλογία Περιφερειακού  
προς Εθνικό ΑΕΠ 
(κατά κεφαλήν)  0,67 0,92

 
 

0,70 1,24
% Απασχόλησης στον  
Πρωτογενή Τοµέα  

28,0 (34,0) 5,0 (6,8) 25,8 (10,8) 4,9 (8,8)

% Απασχόλησης στον  
∆ευτερογενή Τοµέα  

23,0 (22,0) 42,5 (32,1) 24,6 (37,9) 54,4 (29,9)

% Απασχόλησης στον  
Τριτογενή Τοµέα  

49,0 (44,0) 52,5 (61,1) 49,6 (51,3) 40,7 (61,3)

% ΑΕΠ στον Πρωτογενή Τοµέα 12,0 (12,0) 3,7 (3,3) 13,1 (5,5) 4,2 (4,3)
% ΑΕΠ στον ∆ευτερογενή Τοµέα 23,0 (28,0) 41,6 (29,5) 23,7 (37,0) 54,5 (40,7)
% ΑΕΠ στον Τριτογενή Τοµέα 65,0 (60,0) 54,7 (67,2) 63,2 (57,5) 41,3 (55,0)
Σηµείωση: Οι αριθµοί στις παρενθέσεις αντιπροσωπεύουν εθνικά στοιχεία. Τα πληθυσµιακά 
δεδοµένα έχουν αντληθεί από τις Επίσηµες Στατιστικές των χωρών για τα έτη: 1994 στην  
Ελλάδα, 1997 στην  Ιταλία, 1991 στην Πορτογαλία και 1996 στην Ισπανία. Τα στοιχεία του 
ΑΕΠ στην περίπτωση της Ιταλίας αναφέρονται στην προστιθέµενη αξία. 

 

Πιο συγκεκριµένα, ο Νοµός Ευρυτανίας έχει ιστορικά χαρακτηρισθεί από αντίξοες 

κλιµατολογικές συνθήκες και αποµόνωση. Ο ορεινός χαρακτήρας της συγκεκριµένης 

περιφέρειας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την νωθρότητα που εµφανίζει η 

συγκεκριµένη περιοχή αναφορικά µε τις υποδοµές µεταφοράς. Οι διαρθρωτικές αδυναµίες 

της Ευρυτανίας ενισχύονται από τις αντίξοες εδαφολογικές συνθήκες µε αποτέλεσµα να 

δίνεται ώθηση σε έναν γεωργικό τοµέα ο οποίος χαρακτηρίζεται από χαµηλή 

παραγωγικότητα. Οι δυσοίωνες πληθυσµιακές διαρθρώσεις του Νοµού Ευρυτανίας έχουν 

συντελέσει, τουλάχιστον έως πρόσφατα, σε χαµηλά επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης και σε 

περιορισµούς σχετικά µε την επιχειρηµατική δραστηριότητα και την ύπαρξη ικανού 

εργατικού δυναµικού. Τα µειονεκτήµατα όσον αφορά στο ανθρώπινο δυναµικό έχουν 

οδηγήσει σε στενότητα ως προς την ανάληψη ιδιωτικών επενδυτικών πρωτοβουλιών. Επίσης 

η δυσκολία πρόσβασης και το µικρό µέγεθος των τοπικών αγορών εµποδίζουν την ανάπτυξη 
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ενός δυναµικού δευτερογενούς τοµέα συµβάλλοντας ταυτόχρονα στην δηµιουργία µικρών 

παραδοσιακών µονάδων. Η Ευρυτανία όµως χαρακτηρίζεται και από σηµαντική 

δυναµικότητα η οποία απορρέει κυρίως από τους ενδογενείς φυσικούς της πόρους. Τα 

στοιχεία εκείνα τα οποία έχουν προκαλέσει την λεγόµενη αποµόνωση έχουν παράλληλα 

συντελέσει στην διαµόρφωση της περιοχής ως τόπου µε φυσική οµορφιά, οικολογική 

συνείδηση και αµόλυντο φυσικό περιβάλλον. Αυτές οι δυναµικότητες έχουν δηµιουργήσει 

µία έντονη δυνατότητα για τουρισµό καθ’ όλη την διάρκεια του χρόνου, ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες καθώς επίσης και για την χρήση τοπικών πόρων (δάση, παραδοσιακές τέχνες 

κλπ.).       

 

Η περιοχή έρευνας της Valle del Serchio αποτελεί µία ακόµη ορεινή περιοχή η οποία 

αντιµετωπίζει σοβαρά εµπόδια όσον αφορά στην ανάπτυξη. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το 

φαινόµενο της πόλωσης ενώ η Media Valle del Serchio βρίσκεται σε πλεονεκτικότερη θέση 

και η Garfagnana αντιµετωπίζει σοβαρά αναπτυξιακά προβλήµατα. Η περιοχή µπορεί να 

χαρακτηρισθεί ως σχετικά αποµακρυσµένη. Η πληθυσµιακή ερήµωση στην περιοχή δεν είναι 

ιδιαίτερα έντονη όµως η µείωση του πληθυσµού εξακολουθεί να υφίσταται. Συµπερασµατικά, 

η ηλικιακή διάρθρωση επηρεάζει αρνητικά την τοπική επιχειρηµατικότητα. Το εισόδηµα δεν 

µπορεί να θεωρηθεί ιδιαίτερα χαµηλό (όπως στην περίπτωση της Ευρυτανίας), όµως οι 

δείκτες ευηµερίας απεικονίζουν την περιθωριοποίηση της Garfagnana. Επίσης, ο τοµέας της 

µεταποίησης αποδεικνύεται αρκετά ισχυρός συγκριτικά πάντα µε τον αγροτικό τοµέα. 

Παρόλη την πρόσφατη αύξηση στον τουρισµό, η περιοχή, ιδιαίτερα στην Garfagnana, 

εξακολουθεί να διακρίνεται από χαµηλής ποιότητας παροχές. Από την άλλη πλευρά, η 

περιοχή χαρακτηρίζεται από ποικίλες δυναµικότητες οι οποίες φαίνονται να επηρεάζουν την 

ανάπτυξη των τοπικών επιχειρήσεων. Η ενδεχόµενη τουριστική ανάπτυξη είναι η πιο 

σηµαντική από αυτές και οφείλεται στην ύπαρξη πλούσιων φυσικών και πολιτιστικών πόρων. 

Επιπρόσθετα, ο παραδοσιακός βιοµηχανικός χαρακτήρας της περιοχής είναι ένας άλλος 

θετικός παράγοντας για την ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Η σωστά σχεδιασµένη στρατηγική 

µπορεί να προωθήσει την επιχειρηµατική δραστηριότητα που σχετίζεται µε τον τουρισµό ενώ 

ο δεσµός αυτής µε τους υπόλοιπους τοµείς ενδεχοµένως να ενισχύσει την επιχειρηµατικότητα 

στον κλάδο µεταποίησης.  

 

Η Serra Algarvia στην Πορτογαλία είναι µία περιοχή µε αρκετές κοινωνικές και οικονοµικές 

αδυναµίες καθώς και αναπτυξιακούς περιορισµούς, παρόµοιους µε αυτούς που ισχύουν στον 

Νοµό Ευρυτανίας. Η περιοχή είναι αποµακρυσµένη και παρατηρούνται σοβαρές δυσκολίες 
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στην πρόσβαση. Ως αποτέλεσµα, η οικονοµική δραστηριότητα είναι αρκετά υποτονική και τα 

εισοδήµατα χαµηλού ύψους. Ο αγροτικός τοµέας εξακολουθεί να θεωρείται πολύ σηµαντικός 

διακρίνεται όµως από χαµηλή παραγωγικότητα. Ο τοµέας της µεταποίησης δεν είναι ισχυρός 

και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη µικρών παραδοσιακών µονάδων. Από την άλλη πλευρά η 

σταδιακή ανάπτυξη των τουριστικών οικονοµικών δραστηριοτήτων αποτελεί την καλύτερη 

προοπτική για την προώθηση των τοπικών επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας.  

 

Η περιοχή της Garrotxa στην Ισπανία συνδέεται µε πιο ευνοϊκά χαρακτηριστικά συγκριτικά 

µε τις υπόλοιπες περιοχές έρευνας. Η Garrotxa είναι µία περιοχή σχετικά αποµακρυσµένη, µε 

σηµαντικές ελλείψεις στις υποδοµές. Οι συνδέσεις της όµως µε την υπόλοιπη Ισπανία είναι 

αρκετά ικανοποιητικές. Η ηλικιακή διάρθρωση δεν αποτελεί πρόβληµα, ενώ το εργατικό 

δυναµικό της περιοχής θεωρείται ιδιαίτερα ικανό. Παρά το µικρό µέγεθος της αγοράς και την 

ύπαρξη µικρών µονάδων σε ορισµένους µεταποιητικούς κλάδους, η βιοµηχανική και 

επιχειρηµατική παράδοση της περιοχής συνέβαλε στην εµφάνιση θετικών τάσεων όσον 

αφορά στην οικονοµική µεγέθυνση και στα τοπικά εισοδήµατα. Το πλούσιο φυσικό 

περιβάλλον και η πολιτιστική ταυτότητα της περιοχής έχει προκαλέσει την πρόσφατη αύξηση 

του τουρισµού και την ύπαρξη επιχειρηµατικής ανάπτυξης σε πολλούς σχετικούς µε αυτόν 

τοµείς.   

 

Στις τέσσερις περιοχές αναφοράς, οι επιχειρήσεις επιλέχθηκαν σύµφωνα µε έναν 

δειγµατοληπτικό σχεδιασµό ο οποίος τις κατατάσσει ανάλογα µε το µέγεθός τους και τον 

τοµέα στον οποίο δραστηριοποιούνται. Το ερωτηµατολόγιο το οποίο σχεδιάσθηκε 

αποσκοπούσε στην συλλογή πληροφοριών. Στην συνέχεια εξετάσθηκε δοκιµαστικά σε έναν 

µικρό αριθµό επιχειρήσεων και µεταφράσθηκε στις τέσσερις γλώσσες. Οι προσωπικές 

συνεντεύξεις διεξήχθησαν από εκπαιδευµένο προσωπικό κατά το χρονικό διάστηµα β΄ 

εξάµηνο 1999 έως α΄ εξάµηνο 2000. Το µέγεθος του δείγµατος στόχευε σε ένα µέγιστο 

αριθµό εκατόν πενήντα επιχειρήσεων σε κάθε περιοχή έρευνας. Τελικά πεντακόσια δεκατρία 

ερωτηµατολόγια συγκεντρώθηκαν συνολικά από όλες τις περιοχές. Το δείγµα θεωρείται 

αντιπροσωπευτικό της κατανοµής των επιχειρήσεων στις περιοχές αναφοράς µε µία µικρή 

υπερεκτίµηση ή υποεκτίµηση για συγκεκριµένες περιοχές και συγκεκριµένους τοµείς. Κάτι 

τέτοιο βέβαια δεν παραβιάζει τον αντιπροσωπευτικό χαρακτήρα του δείγµατος. Ο Πίνακας 17 

παρουσιάζει την κατανοµή των επιχειρήσεων στους διάφορους κλάδους δραστηριότητας. Οι 

επιχειρήσεις στις περιοχές έρευνας είναι κυρίως οικογενειακής µορφής και συνήθως η 

διαχείρισή τους ανήκει στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και σε κάποιο µέλος της 
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οικογενειακού του περιβάλλοντος (τον σύζυγο ή την σύζυγο). Επίσης, οι επιχειρηµατίες δεν 

διαθέτουν άλλη επιχείρηση εκτός της συγκεκριµένης. Είναι λοιπόν προφανές ότι οι 

επιχειρηµατίες επικεντρώνονται σε µία µόνο επιχείρηση η οποία δεν διαθέτει άλλα 

παραρτήµατα.     

 

Πίνακας 17. Κατάταξη των Επιχειρήσεων ανά Οικονοµικό Τοµέα (%). 

 

 Περιοχή Έρευνας στην: 
Τοµέας Οικονοµικής 
∆ραστηριότητας 

 
Ελλάδα 

 
Ιταλία 

 
Πορτογαλία  

 
Ισπανία  

Τοµέας Μεταποίησης 21,2 31,7 15,5 59,0 
     Αγρο-διατροφικός 9,8 2,4 5,8 19,0 
     Άλλος τύπος µεταποίησης 11,4 29,3 9,7 40,0 
Κατασκευές 3,0 7,3 1,3 0,0 
Εµπορικές ∆ραστηριότητες 26,5 30,1 30,5 16,0 
Ξενοδοχεία & Εστιατόρια 43,3 5,7 36,4 5,0 
Άλλες Τουριστικές Υπηρεσίες 3,0 6,5 1,4 5,0 
Άλλες ∆ραστηριότητες 3,0 18,7 14,9 15,0 
Αριθµός Επιχειρήσεων που 
Ερωτήθηκαν 

 
111 

 
123 

 
154 

 
125 

 

 

5.3. Επιχειρηµατικοί στρατηγικοί προσανατολισµοί και θεσµική στήριξη 

 

Από την στιγµή που δεν έχει επέλθει ιδιαίτερη συµφωνία µεταξύ των ερευνητών όσον αφορά 

στους ορισµούς και στους στόχους της επιχειρηµατικότητας, δεν µας εκπλήσσει το γεγονός 

ότι οι ορισµοί για τον επιχειρηµατικό στρατηγικό προσανατολισµό ποικίλουν. Όταν το 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον µικρό επιχειρηµατία της υπαίθρου τότε οι στόχοι της 

οικονοµικής δραστηριότητας είναι πολύ διαφορετικοί από τους αυστηρά οικονοµικούς 

στόχους που σχετίζονται άµεσα µε την χρηµατοοικονοµική και οργανωτική λειτουργία. 

Επίσης το χρονικό εύρος των στρατηγικών µπορεί να είναι τόσο µεγάλο ώστε να είναι 

δύσκολο να καθορισθεί από βραχυχρόνιους χρηµατοοικονοµικούς ή άλλους δείκτες 

ανάπτυξης και αποδοτικότητας. Οι επιχειρηµατικές στρατηγικές µπορούν να ποικίλλουν από 

τις εξαιρετικά καινοτόµες ή επιθετικές τακτικές στον τοµέα της προώθησης (µάρκετινγκ) έως 

τα απλά σχέδια επιβίωσης ιδιαίτερα στις µειονεκτικές περιοχές. Ο Porter (1980,1985) 

υποστηρίζει ότι οι καλά σχεδιασµένοι στρατηγικοί προσανατολισµοί δίνουν την δυνατότητα 

σε µία επιχείρηση να έχει υψηλότερα έσοδα, να αποδίδει καλύτερα από τους ανταγωνιστές 

της και να επιβιώνει σε αγορές υψηλού ανταγωνισµού. Ο Porter (1980,1985) διακρίνει τρεις 
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τύπους στρατηγικών προσανατολισµών. Πρώτον, µία στρατηγική κόστους η οποία επιτρέπει 

στις επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται δια µέσου µειωµένου κόστους παραγωγής, να διατηρούν 

υψηλότερα περιθώρια από τους ανταγωνιστές τους, να κερδίζουν σηµαντικό µερίδιο της 

αγοράς και να βελτιώνουν την διάρθρωση δαπανών. ∆εύτερον, µία στρατηγική 

διαφοροποίησης η οποία επιτρέπει στις επιχειρήσεις να αναπτύξουν ένα ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα είτε µε το να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των καταναλωτών παρέχοντας τους 

καινοτόµα προϊόντα, καινοτόµες µεθόδους διανοµής ή στήριξη µετά την πώληση είτε µε το 

να τους προσφέρουν µία µοναδική και ανεκτίµητης αξίας εικόνα για το προϊόν. Τρίτον, µία 

στρατηγική στόχου η οποία µπορεί να είναι κάποια από τις προαναφερόµενες και η οποία 

εφαρµόζεται σε µία περιορισµένη οµάδα καταναλωτών. Ο Miller (1986,1988) πρότεινε ότι η 

στρατηγική διαφοροποίησης θα πρέπει να διαχωρίσει τις στρατηγικές καινοτόµου 

διαφοροποίησης από αυτές που αναφέρονται στην διαφοροποίηση µάρκετινγκ. 

 

Θα υιοθετήσουµε λοιπόν µία τυπολογία στρατηγικού προσανατολισµού µε πέντε κατηγορίες. 

Πρώτον, µία στρατηγική κόστους όταν οι επιχειρηµατίες επενδύουν κατά τέτοιον τρόπο ώστε 

να µειώσουν το κόστος παραγωγής ή τα έξοδα διανοµής. ∆εύτερον, µία στρατηγική 

διαφοροποίησης δια µέσου καινοτοµιών (καινοτόµος διαφοροποίηση) όταν οι επιχειρηµατίες 

αναπτύσσουν νέα προϊόντα, τροποποιούν ελαφρώς υπάρχοντα προϊόντα, υιοθετούν προϊόντα 

τα οποία είναι καινούρια στην αγορά ή εισάγουν και εφαρµόζουν νέες τεχνολογίες 

παραγωγής και διανοµής. Οι Moles & Les Worrall (2001) προτείνουν έναν παρόµοιο ορισµό 

της καινοτοµίας που θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιµος όταν δίνεται έµφαση στις επιχειρήσεις της 

υπαίθρου (North & Smallbone, 2000). Τρίτον, µία στρατηγική διαφοροποίησης µάρκετινγκ 

όταν οι επενδύσεις στοχεύουν στο να διαφοροποιήσουν τα υπάρχοντα προϊόντα, να τα 

βελτιώσουν από άποψη ποιότητας ή να τους προσδώσουν µία µοναδική εικόνα. Ιδιαίτερα η 

τελευταία τακτική έχει επιδιωχθεί από πολλές επιχειρήσεις της υπαίθρου. Το Προϊόν 

Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) και το Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης συνδέουν τα προϊόντα 

τροφίµων και ποτών µε συγκεκριµένες περιφέρειες καθώς και µε παραδοσιακές µεθόδους 

παραγωγής ενώ άλλα σχήµατα προωθούν τον ποιοτικό τουρισµό της υπαίθρου ή σχετικές µε 

αυτόν υπηρεσίες και δραστηριότητες. Τέταρτον, µία στρατηγική στόχου όταν οι 

επιχειρηµατικές τακτικές αποβλέπουν είτε στην απόκτηση πρόσβασης σε νέες αγορές οι 

οποίες έχουν οριοθετηθεί σε ένα στενό γεωγραφικό πλαίσιο είτε στην προσέγγιση 

καταναλωτών µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. Τουριστικές επιχειρήσεις της υπαίθρου 

καθώς και επιχειρήσεις παραγωγής τροφίµων έχουν αναλάβει επενδυτικά σχέδια τα οποία 

τους έδωσαν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση σε αγορές ατόµων µε ειδικές ανάγκες ή σε 
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αγορές που απέχουν πολύ από την τοπική κοινωνία. Πέµπτον, µία στρατηγική επιβίωσης 

επιδιώκεται όταν οι επιχειρηµατίες της υπαίθρου επιλέγουν να παραµείνουν στην επιχείρηση 

για ένα χρονικό διάστηµα πριν συνταξιοδοτηθούν ή µεταβιβάσουν την επιχείρηση στο 

διάδοχό τους. Στην κατηγορία αυτή ανήκει και ένας µεγάλος αριθµός επιχειρηµατιών που 

επέλεξαν να δραστηριοποιούνται σε περιοχές της υπαίθρου εξαιτίας των συνθηκών 

διαβίωσης. Οι συγκεκριµένοι επιχειρηµατίες δεν ενδιαφέρονται να επιτύχουν τους αυστηρά 

θεσµοθετηµένους οικονοµικούς στόχους. Όταν το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε µία 

στρατηγική επιβίωσης τότε µέτρα στήριξης χρησιµοποιούνται προκειµένου να βελτιωθεί η 

ρευστότητα της επιχείρησης. ∆υστυχώς όµως δεν επιλαµβάνονται ουσιαστικά των 

επενδύσεων όσον αφορά στην παραγωγή, στην διανοµή ή στην προώθηση των προϊόντων της 

επιχείρησης.  

 

Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη το συχνό φαινόµενο του περιορισµού ρευστότητας όταν 

εφαρµόζονται νέες τακτικές, οι ιδιοκτήτες δραστηριοποιούνται χωρίς να στοχεύουν σε 

βέλτιστες διαρθρώσεις κεφαλαίου ή σε µία βέλτιστη αναλογία χρεών προς µετοχικό 

κεφάλαιο. Αντιθέτως παρατηρείται µία προτίµηση για εκείνες τις χρηµατοοικονοµικές πηγές 

οι οποίες ελαχιστοποιούν την εξωγενή παρέµβαση στην επιχείρησή τους (Holmes and Kent, 

1991). Οι µικρότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις χρηµατοοικονοµικές 

τους ανάγκες βάσει µίας ιεράρχησης δηλαδή αποταµίευση, βραχυχρόνιος δανεισµός, 

µακροχρόνιος δανεισµός, µέτοχοι-επενδυτές (Hamilton and Fox, 1998). Από την έρευνα 

γίνεται φανερό ότι οι ανάγκες των επιχειρηµατιών ποικίλλουν από την συµβατική επιδότηση 

κεφαλαίου έως τα νέα ευέλικτα εργαλεία χρηµατοδότησης και από την απλή κατάρτιση έως 

την τεχνική στήριξη, την οργάνωση και διαχείριση, την παροχή βιοµηχανικών αδειών και την 

ρυθµιστική πράξη (Skuras et al, 2000). Οι δηµόσιοι θεσµοί στις περιοχές της υπαίθρου 

περιλαµβάνουν αναπτυξιακούς φορείς, οµάδες δράσης όπως αυτές που διαµορφώθηκαν στα 

πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας LEADER καθώς και οργανισµούς επαγγελµατικής 

κατάρτισης. Όλοι οι ανωτέρω προσφέρουν ένα µεγάλο εύρος συµβατικών εργαλείων 

στήριξης των επιχειρήσεων όπως είναι η άµεση επιδότηση κεφαλαίου, η επαγγελµατική 

κατάρτιση και η παροχή χρηµατοοικονοµικών και τεχνικών συµβουλών. 

  

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι θεσµοί στις περιοχές της υπαίθρου δεν προσφέρουν 

ευέλικτα και καινοτόµα µέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων, το χαµηλό και επιδοτούµενο 

κόστος στήριξης τα καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικά στους επιχειρηµατίες αυτών των περιοχών 

που αναζητούν µέσα βοήθειας. Από τις πεντακόσιες δεκατρείς (513) επιχειρήσεις, και στις 
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τέσσερις αποµακρυσµένες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, εκατόν σαράντα εννέα (29%) 

έλαβαν κάποια µορφή επιχορήγησης όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 18. 

  

Πίνακας 18. Επιχειρήσεις που Ενισχύθηκαν δια µέσου ∆ιαφορετικών Μέτρων 
 
 
Εργαλείο Στήριξης Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία Σύνολο 
Χρηµατοοικονοµική  
Βοήθεια 

24 (100,0)  45 (97,8) 21 (67,7) 47 (97,9) 137 (91,9) 

Επαγγελµατική 
Κατάρτιση 

21 (87,5) 21 (45,6) 9 (29,0) 40 (83,3) 91 (61,1) 

Χρηµατοοικονοµική 
Οργάνωση 

17 (70,8) 20 (43,5) 5 (16,1) 2 (4,2) 39 (26,2) 

Τεχνική Οργάνωση 15 (62,5) 23 (50,0) 4 (12,9) 3 (6,2) 45 (30,2) 
Αριθµός επιχειρήσεων 
που ενισχύθηκαν 

 
24 46 31

 
48 

 
149 

Αριθµός επιχειρήσεων 
που ερωτήθηκαν 

 
111 123 154

 
125 

 
513 

Σηµείωση: Οι αριθµοί στις παρενθέσεις εκφράζουν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που εφάρµοσαν το 
συγκεκριµένο εργαλείο στήριξης ως προς τον συνολικό αριθµό επιχειρήσεων που τελικά ενισχύθηκαν. 
Μία επιχείρηση µπορεί να έχει λάβει παραπάνω από ένα εργαλεία στήριξης.  

 

Εάν θεωρήσουµε ότι η δειγµατοληπτική µέθοδος που ακολουθήθηκε είχε ως αποτέλεσµα ένα 

αρκετά αντιπροσωπευτικό δείγµα, τότε στην περίπτωση της Ελλάδας και της Πορτογαλίας, 

περίπου µία στις πέντε επιχειρήσεις επωφελήθηκε από ένα τουλάχιστον µέτρο ενίσχυσης ενώ 

τα αντίστοιχα µεγέθη διπλασιάζονται στις χώρες της Ιταλίας και της Ισπανίας. Είναι λοιπόν 

φανερό ότι τα σχήµατα στήριξης τα οποία χρησιµοποιούνται από τις επιχειρήσεις της 

υπαίθρου διαφέρουν µεταξύ των περιοχών έρευνας. Η ενίσχυση χρηµατοοικονοµικού 

χαρακτήρα µε την µορφή επιδοτήσεων κεφαλαίου παραµένει το κυρίαρχο και το πιο συχνά 

εµφανιζόµενο σχήµα στήριξης σε όλες τις περιοχές. Η επαγγελµατική κατάρτιση 

χρησιµοποιείται αρκετά συχνά στις Ελληνικές και Ισπανικές περιοχές αναφοράς. Η παροχή 

χρηµατοοικονοµικών ή τεχνικών συµβουλών συναντάται περισσότερο στις Ιταλικές και τις 

Ελληνικές περιοχές ενώ είναι σπάνια στην περίπτωση της Ισπανίας.  

 

5.4. Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή στρατηγικού προσανατολισµού 

 

Οι επιχειρήσεις που έχουν λάβει οποιαδήποτε µορφή ενίσχυσης στοχεύουν σε κάποιον 

συγκεκριµένο στρατηγικό προσανατολισµό. Ο Πίνακας 19 παρουσιάζει την κατανοµή του 

στρατηγικού προσανατολισµού για εκείνες τις επιχειρήσεις της υπαίθρου που στηρίζονται 

θεσµικά, και στις τέσσερις περιοχές έρευνας. 
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Πίνακας 19.  Αριθµός Επιχειρήσεων που Ενισχύθηκαν και οι Βασικοί Στρατηγικοί 

Προσανατολισµοί Αυτών 

 

 Περιοχή έρευνας στην: Σύνολο 
επιχειρήσεων

Στρατηγικός  
Προσανατολισµός 

Ελλάδα Ιταλία Πορτογαλία Ισπανία που έλαβαν 
ενίσχυση

Μείωση ∆απανών 5 (20,8) 16 (34,8) 2 (6,4) 1 (2,1) 24 (16,1)
∆ιαφοροποίηση  
δια µέσου Καινοτοµιών 

 
5 (20,8) 4 (8,7) 6 (19,3) 11 (22,9) 26 (17,4)

∆ιαφοροποίηση 
Αγορών  

9 (37,5) 2 (4,3) 6 (19,3) 19 (39,6) 36 (24,2)

Στρατηγική Στόχου 3 (12,5) 6 (13,0) 6 (19,3) 9 (18,7) 24 (16,1)
Επιβίωση 2 (8,4) 18 (39,2) 11 (35,7) 8 (16,7) 39 (26,2)
Σύνολο Επιχ/σεων  
που ενισχύθηκαν 

 
24 46 31 48 149

Σηµείωση: Οι αριθµοί στις παρενθέσεις εκφράζουν τα ποσοστά των επιχειρήσεων που 
επέλεξαν µία συγκεκριµένη στρατηγική ως προς τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων. 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας και της Ισπανίας, ο βασικός επιχειρηµατικός προσανατολισµός 

αναφέρεται στην διαφοροποίηση των αγορών καθώς και στην διαφοροποίηση µε την µορφή 

καινοτοµιών. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία οι κύριες επιχειρηµατικές τακτικές είναι απλές 

στρατηγικές επιβίωσης. Στην Ιταλία, οι στρατηγικές κόστους κατατάσσονται στην δεύτερη 

θέση µετά την απλή επιβίωση ενώ στην Πορτογαλία η διαφοροποίηση των αγορών, η 

διαφοροποίηση δια µέσου καινοτοµιών και οι στρατηγικές στόχου µοιράζονται την δεύτερη 

θέση. Αυτό είναι το πρώτο εµπειρικό αποτέλεσµα επιβεβαιώνοντας την υποψία ότι οι 

επιχειρήσεις της υπαίθρου, ακόµη και στις αποµακρυσµένες και ορεινές περιοχές έρευνας, 

εφαρµόζουν πολύ διαφορετικές στρατηγικές. ∆εν θεωρείται σωστό να αναφερόµαστε στις 

επιχειρήσεις των αποµακρυσµένων περιοχών της υπαίθρου ως µία κατηγορία επιχειρήσεων 

µε οµοιογενή χαρακτήρα που αντιµετωπίζουν δηλαδή τα ίδια προβλήµατα και έχουν τις 

ίδιους στρατηγικούς προσανατολισµούς. Αυτή η ευδιάκριτη διαφοροποίηση οφείλεται κυρίως 

στο επιχειρηµατικό περιβάλλον των µειονεκτικών περιοχών και στις τέσσερις χώρες. Στην 

Ιταλία για παράδειγµα, όπου οι επιχειρήσεις της υπαίθρου χαρακτηρίζονται από ένα 

σηµαντικό παρελθόν, η µακροοικονοµική ύφεση τις επηρέασε σηµαντικά. Οι επιχειρήσεις 

λοιπόν προσπαθούν να επιβιώσουν και να εκσυγχρονιστούν µειώνοντας το κόστος τους. Στην 

Ελλάδα και στην Ισπανία η εµφάνιση πολυάριθµων επιχειρήσεων άµεσα συσχετιζόµενων µε 

τον τουρισµό και τον  παραδοσιακό κλάδο µεταποίησης τροφίµων και ποτών είναι πρόσφατο 

 91



φαινόµενο. Επίσης, ο ανταγωνισµός έχει υπογραµµίσει την σπουδαιότητα της 

διαφοροποίησης µάρκετινγκ και της διαφοροποίησης µε την µορφή καινοτοµιών.  

 

Η επιλογή ενός στρατηγικού προσανατολισµού διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση και 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά αυτών και των ιδιοκτητών τους. Ο 

Πίνακας 20 παρουσιάζει αναλυτικά τις συχνότητες µίας σειράς χαρακτηριστικών 

γνωρισµάτων των επιχειρήσεων και των ιδιοκτητών τους στις πέντε κατηγορίες στρατηγικού 

προσανατολισµού, για το σύνολο των επιχειρήσεων καθώς και για αυτές που έλαβαν 

οποιαδήποτε µορφή ενίσχυσης.  

 

Ο κλάδος της οικονοµικής δραστηριότητας διαφοροποιεί τις επιχειρήσεις ανάλογα µε τον 

στρατηγικό τους προσανατολισµό. Παρόλο που µόνο το 9,0% του συνόλου των επιχειρήσεων 

και το 9,4% των υπό στήριξη επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τοµέα 

ενώ το ίδιο ποσοστό αυξάνεται σε 16,7% και 15,4% αντίστοιχα για όσες επιχειρήσεις 

επιλέγουν είτε την στρατηγική διαφοροποίησης αγορών ή αυτήν της διαφοροποίησης δια 

µέσου καινοτοµιών. Επίσης οι τουριστικές επιχειρήσεις φαίνεται να επιδιώκουν κυρίως 

τακτικές καινοτόµου διαφοροποίησης και µείωσης κόστους. Το µέγεθος της επιχείρησης που 

έχει εκτιµηθεί σε όρους ετήσιας απασχόλησης επιδρά στην επιλογή επιχειρηµατικών 

στρατηγικών. Όσοι επιχειρηµατίες κινούνται στα πλαίσια είτε της στρατηγικής στόχου είτε 

αυτής που αναφέρεται στην διαφοροποίηση αγορών είναι ιδιοκτήτες µεγαλύτερων µονάδων. 

Η ηλικία της επιχείρησης δεν διαφέρει σηµαντικά µεταξύ των πέντε κατηγοριών στρατηγικού 

προσανατολισµού. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των επιχειρήσεων που 

επιλέγουν την τακτική στόχου. Έχει αποδειχθεί ότι αυτές είναι παλαιότερες. 

 

Το ποσοστό των εκροών της επιχείρησης το οποίο προορίζεται να καλύψει ανάγκες σε τοπικό 

καθαρά επίπεδο αποτελεί ένδειξη της µορφής αγορών καθώς και του τρόπου µε τον οποίο οι 

καταναλωτές προσεγγίζονται. Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις λειτουργούν σε αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές, ένα υψηλό ποσοστό 

πωλήσεων το οποίο προορίζεται για την τοπική κοινωνία υπαινίσσεται χαµηλότερη 

αγοραστική δύναµη και χαµηλότερο διαθέσιµο εισόδηµα συγκριτικά πάντα µε τα αντίστοιχα 

νούµερα σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, οι εν λόγω επιχειρήσεις κάνουν χρήση ή έχουν 

πρόσβαση σε τοπικά επιχειρηµατικά δίκτυα των οποίων το βασικό χαρακτηριστικό είναι η 

αµοιβαία εµπιστοσύνη και η αµελητέα επιρροή που ασκείται από τις συνθήκες αγοράς.  
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Είναι φανερό ότι όσοι επιχειρηµατίες διαθέτουν µικρή ποσότητα προϊόντος/ υπηρεσίας σε 

τοπικό πλαίσιο, αυτοί εφαρµόζουν στρατηγικές όπως είναι η διαφοροποίηση µάρκετινγκ, η 

καινοτόµος διαφοροποίηση και η στρατηγική στόχου. Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις 

που επιλέγουν την στρατηγική επιβίωσης ή της µείωσης κόστους διαθέτουν ένα σηµαντικό 

τµήµα των πωλήσεών τους στις τοπικές αγορές. Επίσης, δεν παρατηρείται καµία σηµαντική 

διαφορά όσον αφορά στο ποσοστό εκείνων των εισροών που δεν σχετίζονται µε την εργασία 

και που αντλούνται από την τοπική κοινωνία. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση των 

επιχειρήσεων που επιδιώκουν την στρατηγική επιβίωσης.   

Τα τυπικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των επιχειρηµατιών περιλαµβάνουν το φύλο, την 

ηλικία και το επίπεδο εκπαίδευσης. Η καινοτόµος διαφοροποίηση εφαρµόζεται κυρίως από 

τους νεότερους επιχειρηµατίες ενώ ο στρατηγικός προσανατολισµός που αναφέρεται στην 

µείωση κόστους επιλέγεται συνήθως από τους µεγαλύτερους σε ηλικία. Όπως είναι 

αναµενόµενο, η πρώτη τακτική παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό ιδιοκτητών µε επίπεδο 

εκπαίδευσης άνω των εννέα ετών. Η µεγαλύτερη αναλογία γυναικών επιχειρηµατιών 

εµφανίζεται στην περίπτωση όσων επιχειρήσεων ακολουθούν την στρατηγική στόχου. Είναι 

επίσης αξιοσηµείωτο ότι ένα πολύ µικρό ποσοστό των επιχειρηµατιών που έχουν γεννηθεί 

και ανατραφεί στις περιοχές έρευνας (τοπικοί επιχειρηµατίες) επιλέγει την στρατηγική 

επιβίωσης. ∆ύο πολύ βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται µε το επιχειρηµατικό 

ανθρώπινο δυναµικό και τα οποία παραλείπονται συχνά από τις έρευνες περιλαµβάνουν τις 

άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου δια µέσου είτε επαγγελµατικής 

εµπειρίας είτε ανατροφής σε ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου τουλάχιστον ένας από τους 

δύο γονείς ήταν ιδιοκτήτης επιχείρησης. Το µεγαλύτερο ποσοστό των έµπειρων 

επιχειρηµατιών επιλέγει τον στρατηγικό προσανατολισµό της επιβίωσης και το µικρότερο 

αυτόν του στόχου ή της διαφοροποίησης µάρκετινγκ. Η µεγαλύτερη αναλογία των 

επιχειρηµατιών που έχουν ανατραφεί σε ένα οικογενειακό περιβάλλον µε επιχειρηµατικό 

υπόβαθρο ακολουθεί την στρατηγική επιβίωσης και η µικρότερη αυτήν της διαφοροποίησης 

αγορών ή της διαφοροποίησης δια µέσου καινοτοµιών. 
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 Μείωση 
∆απανών

∆ιαφοροποίηση 
δια µέσου 

Καινοτοµιών

∆ιαφοροποίηση 
Αγορών 

Στρατηγική
Στόχου

Επιβίωση Σύνολο 
Επιχ/σεων που 
Ενισχύθηκαν

Συνολικός 
Αριθµός  

Επιχ/σεων 
Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων   
% ποσοστό Επιχειρήσεων στον 
Αγρο-διατροφικό Τοµέα  0,0 15,4

 
16,7 8,3 5,1 9,4

 
9,0 

% Επιχειρήσεων στις  
Τουριστικές Υπηρεσίες  37,5 38,4

 
33,4 20,8 20,5 29,5

 
26,5 

Μέγεθος Απασχόλησης   7,5 14,1 18,3 14,9 9,1 12,9 9,17
Ηλικία Επιχειρήσεων (σε έτη)   11,7 12,3 14,5 17,9 11,1 13,3 14,5
% Συνολικών Εκροών  
διατιθέµενων στην τοπική αγορά  68,3 42,5

 
35,2 50,0 64,6 51,9

 
64,3 

% Συνολικών Εισροών µη 
σχετιζόµενων µε την εργασία & 
προερχόµενων από την τοπική 
κοινωνία 

47,3 49,4
 

44,6 44,6 59,2 49,7
 

41,3 

Χαρακτηριστικά Επιχειρηµατιών   
Ηλικία (σε έτη) 47,4 41,0 42,9 44,5 45,2 44,2 46,3 
% Ανδρών Επιχειρηµατιών   83,3 76,9 83,3 70,8 82,1 79,9 80,1
% Επιχειρηµατιών µε Επίπεδο  
Εκπαίδευσης άνω του Βασικού  66,7 73,1

 
52,8 58,3 53,8 59,7

 
46,4 

% Τοπικών Επιχειρηµατιών   79,2 80,8 83,3 83,3 61,5 76,5 78,0
% Επιχειρηµατιών µε  
Επιχειρηµατική Εµπειρία  75,0 76,9

 
58,3 54,2 79,5 69,1

 
73,5 

% Επιχειρηµατιών που 
Ανατράφηκαν σε Επιχειρηµατικό 
Περιβάλλον 37,5 38,5

 
 

33,3 41,7 48,7 40,3

 
 

42,9 
Μέγεθος ∆είγµατος 24 26 36  24 39 149 513
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Πίνακας 20. Στρατηγικοί Προσανατολισµοί και τα Χαρακτηριστικά Γνωρίσµατα των Επιχειρήσεων και των Ιδιοκτήτών τους 

 



Ο Πίνακας 20 µας επιτρέπει ακόµη να σκιαγραφήσουµε τον χαρακτήρα των επιχειρήσεων και 

των ιδιοκτήτών τους οι οποίοι εφαρµόζουν ποικίλες τακτικές. Η στρατηγική της µείωσης 

κόστους επιλέγεται συνήθως από τις µικρές και σχετικά νέες επιχειρήσεις που διαθέτουν ένα 

υψηλό ποσοστό των πωλήσεων τους στην τοπική αγορά ενώ το ανώτερο επίπεδο 

εκπαίδευσης αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισµα των ιδιοκτητών τους. Η τακτική της 

καινοτόµου διαφοροποίησης επιδιώκεται από εκείνες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τουριστικό ή στον αγροδιατροφικό κλάδο. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

αυτές είναι µεγαλύτερου µεγέθους και το ήµισυ των εκροών τους προορίζεται για να καλύψει 

τις ανάγκες των καταναλωτών σε εθνικό επίπεδο. Οι επιχειρηµατίες οι οποίοι εφαρµόζουν 

την στρατηγική που αναφέρθηκε προηγουµένως έχουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

εµπειρία πάνω από τον µέσο όρο. Η διαφοροποίηση αγορών επιλέγεται από τις µεγάλου 

µεγέθους επιχειρήσεις, κυρίως του αγροδιατροφικού κλάδου, οι οποίες επιθυµούν την 

απόκτηση πρόσβασης σε εθνικές ή διεθνείς αγορές. Οι επιχειρηµατίες οι οποίοι επιδιώκουν 

την ανωτέρω τακτική δεν έχουν ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον 

ούτε κατέχουν τον ίδιο βαθµό επαγγελµατικής εµπειρίας συγκριτικά µε τους επιχειρηµατίες 

των υπόλοιπων κατηγοριών. Οι µεγαλύτερου µεγέθους και µεγαλύτερης ηλικίας επιχειρήσεις 

που απευθύνονται εξίσου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο εκδηλώνουν µία τάση προτίµησης 

προς τον στρατηγικό προσανατολισµό στόχου. Επιπρόσθετα, µια απλή στρατηγική επιβίωσης 

ακολουθείται από τις εµπορικές επιχειρήσεις ή από τις επιχειρήσεις του τοµέα µεταποίησης οι 

ιδιοκτήτες των οποίων δεν είναι έντονα τοπικοί ενώ έχουν µεγαλύτερη επαγγελµατική 

εµπειρία σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους. 

 

Το τελικό σηµείο της ανάλυσής µας αναφέρεται στην σχέση του στρατηγικού 

προσανατολισµού µε την αύξηση της απασχόλησης η οποία αποτελεί έναν απλό σχετικά 

δείκτη για την µέτρηση της αποδοτικότητας. Η δηλωθείσα από τις επιχειρήσεις αύξηση 

απασχόλησης µπορεί να διασταυρωθεί µε τα επίσηµα στοιχεία τα οποία έχουν καταγράψει οι 

τοπικοί φορείς απασχόλησης. Θεωρείται λοιπόν ένας αρκετά αξιόπιστος δείκτης ενώ άλλοι 

δείκτες αποδοτικότητας όπως είναι αυτοί που βασίζονται σε χρηµατοοικονοµικά στοιχεία 

εξαρτώνται κυρίως από την προθυµία των επιχειρήσεων να παράσχουν ακριβείς και 

αξιόπιστες πληροφορίες. Ο Πίνακας 21 συνοψίζει, για τις πέντε κατηγορίες στρατηγικού 

προσανατολισµού, τα ποσοστά των επιχειρήσεων που έχουν βιώσει είτε µείωση 

απασχόλησης είτε αύξηση ή δεν έχουν υποστεί καµία αλλαγή.   
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Περίπου εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν θεσµικά 

υποστηρίζουν ότι η απασχόλησή τους αυξήθηκε, µεταξύ του έτους ίδρυσης αυτών και του 

έτους διενέργειας της έρευνας. Το ποσοστό αυτό µειώνεται στο 43,8% εάν λάβουµε υπόψη 

µας τον συνολικό αριθµό των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα.  

 

Πίνακας 21. Στρατηγικός Προσανατολισµός και Αύξηση Απασχόλησης 

 
Στρατηγικός  Ποσοστό Επιχειρήσεων µε: Σύνολο
Προσανατολισµός Μειωµένη 

Απασχόληση
Καµία 
Αλλαγή

Αυξηµένη 
Απασχόληση

Επιχ/σεων που 
Ενισχύθηκαν

Μείωση ∆απανών 20,8 29,2 50,0 24
∆ιαφοροποίηση δια µέσου 
Καινοτοµιών 

3,8 26,9 69,3 26

∆ιαφοροποίηση Αγορών 8,3 30,6 61,1 36
Στρατηγική Στόχου 12,5 29,2 58,3 24
Επιβίωση 5,1 35,9 59,0 39
Σύνολο Επιχειρήσεων που  
Ενισχύθηκαν 9.4 30.9 59.7 149
Σύνολο Επιχειρήσεων 9.0 47.2 43.8 513

 

 

Το υψηλότερο ποσοστό επιχειρήσεων που βίωσαν µία αύξηση στην απασχόλησή τους 

παρατηρείται στην περίπτωση της διαφοροποίησης µε την µορφή καινοτοµιών ενώ αµέσως 

µετά ακολουθεί αυτή της διαφοροποίησης αγορών. Είναι λοιπόν αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι 

το 59% των επιχειρήσεων που επέλεξε την στρατηγική επιβίωσης αναφέρει αυξήσεις στην 

απασχόληση. Αυτό µπορεί να γίνει κατανοητό µόνο εάν υποθέσουµε ότι οι συγκεκριµένες 

επιχειρήσεις αύξησαν την απασχόλησή τους εξαιτίας ευνοϊκών προοπτικών στην αγορά. 

Όταν όµως ήρθαν αντιµέτωπες µε  κάποιας µορφής ύφεση, οι ίδιες επιχειρήσεις είτε 

αποδείχθηκαν ανίκανες να προσαρµοσθούν στις διαφορετικές συνθήκες αγοράς και να 

χρησιµοποιήσουν το εργατικό τους δυναµικό είτε βρέθηκαν σε µειονεκτική θέση 

εµφανίζοντας επίπεδο απασχόλησης υψηλότερο από το απαιτούµενο. Αξίζει τέλος να 

σηµειωθεί ότι οι επιχειρήσεις που ακολούθησαν µία στρατηγική διαφοροποίησης 

παρουσιάζουν αυξηµένα επίπεδα απασχόλησης. 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο  
 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΧΙΕΣ 

ΣΤΙΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ  ΝΟΤΙΑΣ 

ΕΥΡΩΠΗΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγή 

 

Η έννοια των περιφερειακών ανισοτήτων περιλαµβάνει σε γενικές γραµµές έναν αριθµό 

στοιχείων τα οποία µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις κατηγορίες: τα αιτιολογικά, τα τυχαία 

και τα συνδεόµενα (Copus, 2001). Ο πρώτος παράγοντας αιτίας των περιφερειακών 

ανισοτήτων αναφέρεται στο αυξανόµενο κόστος µεταφοράς το οποίο είναι απόρροια της 

σχετικής αποµάκρυνσης από τα βασικά κέντρα οικονοµικής και πληθυσµιακής 

δραστηριότητας ενώ ο δεύτερος αναφέρεται στην απουσία συγκεντρωτικών πλεονεκτηµάτων 

(εξωτερικές οικονοµίες κλίµακας). Κατ’ επέκταση η απόσταση επηρεάζει την 

ανταγωνιστικότητα άµεσα και έµµεσα αφού οι επιχειρήσεις καθίστανται λιγότερο ικανές στο 

να αντλήσουν οφέλη από την οµαδοποίηση. Η κατηγορία των τυχαίων παραγόντων 

περιλαµβάνει κυρίως τους χαµηλούς δείκτες επιχειρηµατικότητας και καινοτοµίας καθώς και 

τα υψηλά κόστη παροχής υπηρεσιών. Η τρίτη οµάδα παραγόντων συνδέεται συχνά µε την 

έννοια της περιθωριοποίησης αν και η σχέση αιτίας θεωρείται λιγότερο άµεση. Αυτά τα 

χαρακτηριστικά αναφέρονται κυρίως στην σποραδική κατανοµή του πληθυσµού, στην 

εξάρτηση από πρωτογενείς βιοµηχανικούς κλάδους, στην περιορισµένη τοπική και 

διαπεριφερειακή υποδοµή, στον χαµηλό δείκτη έρευνας & ανάπτυξης καθώς και στην µη 

άσκηση επίδρασης σε ένα ευρύτερο κρατικό πλαίσιο.  

 

Η αναγέννηση πολλών αποµακρυσµένων και εξαιρετικά περιθωριοποιηµένων οικονοµιών 

παρατηρήθηκε κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90 µε αποτέλεσµα οι επιχειρήσεις που 

εγκαταστάθηκαν σε αυτές να ξεπεράσουν κάποιες από τις αιτιολογικές, τυχαίες και 

συνδεόµενες περιφερειακές ανισότητες. Συγκεκριµένες ορεινές και µειονεκτικές περιοχές 

βίωσαν την ίδρυση δυναµικών επιχειρήσεων µικρού µεγέθους και την δηµιουργία νέων 

βιοµηχανικών κλάδων οι οποίες όµως διαθέτουν εισροές και δοµές ανεξάρτητες των 

 97



παλαιότερων βιοµηχανικών κλάδων. Αυτές οι επιχειρήσεις λοιπόν απολαµβάνουν ευκαιρίες 

εγκατάστασης και αναπτύσσονται σύµφωνα µε τροχιές διαφορετικές από αυτές των 

επιχειρήσεων που παραµένουν προσηλωµένες σε παλιές µορφές εξωτερικών οικονοµιών. Το 

1984 οι Piore & Sabel απέδειξαν ότι από την εµφάνιση της βιοµηχανικής διαίρεσης, η 

προσωρινή καπιταλιστική ανάπτυξη είναι συγκεκριµένη τόσο χωρικά όσο και χρονικά ενώ 

συµµερίζεται τις κοινές δυνάµεις ευελιξίας και ειδίκευσης.  

 

6.2 Τοπική Ανάπτυξη: Ένα Απλό Θεωρητικό Πλαίσιο 

 

Μέσα στο πλαίσιο ενός απλού υποδείγµατος περιφερειακού πολλαπλασιαστή, η λειτουργία 

µιας νέας επιχείρησης δηµιουργεί πρόσθετο περιφερειακό εισόδηµα που οφείλεται στην 

περιφερειακή εξαγωγική της δραστηριότητα η οποία µπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος γύρος 

των επιρροών. Σε ένα δεύτερο γύρο, οι πρόσθετες δαπάνες της επιχείρησης στην τοπική 

οικονοµία θα δηµιουργήσει εισόδηµα ίσο µε ( )( )FFFr tmcX −−∆ 1  όπου το  είναι η οριακή 

ροπή προς κατανάλωση (χρήση εισροών),  το  είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση 

εισαγόµενων εισροών και   είναι ο φορολογικός συντελεστής.  Αυτός ο δεύτερος κύκλος 

εισροής στην τοπική οικονοµία  δίνει το έναυσµα για τον περιφερειακό πολλαπλασιαστή ο 

οποίος θεωρείται ότι είναι: 

Fc

Fm

Ft

( ) ( )[ ( )] tgimc
kr −−+−−

=
11

1                        (1)  

όπου c είναι η οριακή προς κατανάλωση,  είναι η οριακή ροπή προς κατανάλωση 

εισαγόµενων εισροών,  είναι η οριακή ροπή επένδυσης στην τοπική οικονοµία, 

m

i g  είναι η 

οριακή ροπή µείωσης κρατικών δαπανών καθώς το τοπικό εισόδηµα αυξάνεται and t  ο 

φορολογικός συντελεστής. Λαµβάνοντας υπόψη τον πολλαπλασιαστή της εξίσωσης (1) και 

τους υπόλοιπους κύκλους επιρροών σε µία νέα επιχείρηση, οι επιδράσεις όλων των 

προαναφερθέντων στο τοπικό εισόδηµα θα είναι : 
( )( )

( ) ( )[ ]( )tgimc
tmcXXY FFFr

rr −++−−
−−∆

+∆=∆
11

1                       (2) 

Μία προσεκτική εξέταση της εξίσωσης (2) υποδεικνύει την αριθµητική σπουδαιότητα πρώτον 

του , δηλαδή του πρόσθετου περιφερειακού εισοδήµατος εξαιτίας των εξαγωγικών 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης και δεύτερον του - , δηλαδή της οριακής ροπής της 

επιχείρησης προς κατανάλωση τοπικών προϊόντων. Ο όρος 

rX∆

Fc Fm

rX∆  αναφέρεται στο απόλυτο 

µέγεθος της εξαγωγικής δραστηριότητας µίας επιχείρησης µε αποτέλεσµα αυτό το µέγεθος να 
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είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο ως προς το µέγεθος της επιχείρησης. Εντούτοις, για επιχειρήσεις 

του ίδιου µεγέθους (µικρές, µεσαίες ή µεγάλες) η επίδραση της εξαγωγικής δραστηριότητας 

της επιχείρησης απεικονίζεται κατά προσέγγιση από το απόλυτο ποσοστό της αξίας του 

προϊόντος το οποίο διοχετεύεται εκτός των γεωγραφικών ορίων µίας συγκεκριµένης περιοχής 

δηλαδή την ποσοστιαία αξία των εξαγωγών. Επίσης, για επιχειρήσεις της ίδιας κατηγορία 

µεγέθους ο όρος -  µπορεί πάλι να απεικονισθεί από το ποσοστό της αξίας των εισροών 

της που παράγονται µέσα στο γεωγραφικό πλαίσιο µίας συγκεκριµένης περιοχής, δηλαδή την 

ποσοστιαία αξία των εισροών που παράγονται τοπικά. Όπως φαίνεται και από το 

Σχεδιάγραµµα 3, µία ταξινόµηση επιχειρήσεων τεσσάρων κατηγοριών του ίδιου µεγέθους και 

της ίδιας γεωγραφικής περιοχής προκύπτει σύµφωνα µε αυτό το αυστηρό και απλό αναλυτικό 

πλαίσιο.  

Fc Fm

 

Οι επιχειρήσεις στην πρώτη κατηγορία είναι εξ ολοκλήρου τοπικές αφού αντλούν πάνω από 

το 50% της συνολικής αξίας των εισροών τους από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 

τοπικό επίπεδο και παράλληλα πωλούν πάνω από το 50% της συνολικής αξίας του προϊόντός 

τους σε τοπικές επιχειρήσεις ή καταναλωτές. Οι επιχειρήσεις της δεύτερης κατηγορίας 

θεωρούνται τοπικοί εισαγωγείς διότι εισάγουν το µεγαλύτερο ποσοστό των εισροών τους ενώ 

διαθέτουν τα προϊόντά τους κυρίως στην τοπική αγορά. Οι επιχειρήσεις στην τρίτη κατηγορία 

χαρακτηρίζονται ως τοπικοί εξαγωγείς. Πιο συγκεκριµένα, οι επιχειρήσεις αυτές εξάγουν το 

µεγαλύτερο µέρος των προϊόντών τους ενώ αγοράζουν τις εισροές που χρησιµοποιούν από 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις στην τέταρτη 

κατηγορία είναι εξολοκλήρου αποκοµµένες από την τοπική οικονοµία αφού εξάγουν το 

µεγαλύτερο ποσοστό του προϊόντός τους και εισάγουν το µεγαλύτερο µέρος των εισροών 

τους. Η παραπάνω ταξινόµηση ανεγείρει σηµαντικά ερευνητικά ερωτήµατα όσον αφορά την 

επιχειρηµατικότητα. 
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Σχεδιάγραµµα 3. Οι τέσσερις κατηγορίες επιχειρήσεων σύµφωνα µε τον τόπο 

προέλευσης της σχέσης εισροών-εκροών. 
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Ο Porter (2003) στην έρευνα που έκανε για την οικονοµική αποδοτικότητα των περιοχών 

ταξινοµεί σε τρεις οµάδες τους βιοµηχανικούς κλάδους και όχι τις επιχειρήσεις. Η πρώτη 

οµάδα περιλαµβάνει οικονοµικούς κλάδους που διαθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες 

πρωταρχικά στην τοπική αγορά και ανταγωνίζονται σε περιορισµένη κλίµακα µε παρόµοιου 

τύπου επιχειρήσεις σε άλλες περιοχές. Η δεύτερη οµάδα αναφέρεται σε βιοµηχανικούς 

κλάδους που χρησιµοποιούν φυσικούς πόρους και ανταγωνίζονται µε παρόµοιους κλάδους 

εγκατεστηµένους σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο. Η τρίτη οµάδα περιλαµβάνει βιοµηχανικούς 

κλάδους που δεν εξαρτώνται από φυσικούς πόρους και κατ’ επέκταση ανταγωνίζονται µε 
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άλλους παρόµοιους κλάδους, σε εθνικό ή διεθνές στα πλαίσια ευρύτερων ανταγωνιστικών 

σκοπιµοτήτων. 

 

Στην παρούσα επιστηµονική εργασία χρησιµοποιείται η ταξινόµηση που βασίζεται στις 

επιχειρήσεις καθώς και στις σχέσεις εισροών-εκροών και όχι η ταξινόµηση που βασίζεται 

στους κλάδους δραστηριότητας, παρά τις επιφανειακές οµοιότητες που παρατηρούνται µε την 

οµαδοποίηση του Porter. Οι επιχειρήσεις λοιπόν που δραστηριοποιούνται στον ίδιο 

οικονοµικό κλάδο είναι πιθανόν να ανήκουν σε παραπάνω από µία κατηγορία και οι όροι 

ανταγωνισµού να διαφέρουν αφού οι αγορές στις οποίες απευθύνονται είναι δυνατόν 

βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες. Μία επιχείρηση λιανικού εµπορίου µπορεί να 

ταξινοµηθεί σε οποιοδήποτε από τις τέσσερις οµάδες. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να είναι ένας 

λιανικός πωλητής τοπικών προϊόντων που διατίθενται σε ντόπιους καταναλωτές ή πελάτες 

(Κατηγορία Τύπου I), ένας εισαγωγέας προϊόντων ή υπηρεσιών (Κατηγορία Τύπου II), ένας 

εξαγωγέας προϊόντων ή υπηρεσιών (Κατηγορία Τύπου III) ή µία επιχείρηση τελείως 

αποκοµµένη και αποδεσµευµένη από την τοπική οικονοµία (Κατηγορία Τύπου IV). Η 

µεθοδολογία του Porter προσδιορίζει τους όρους και την τοποθεσία του ανταγωνισµού ως 

προς τους οικονοµικούς κλάδους και ταυτόχρονα αξιολογεί την περιφερειακή αποδοτικότητα 

µίας περιοχής στο πλαίσιο ενός συνδυασµού κλάδων.  

 

Το απλό αναλυτικό πλαίσιο που παρουσιάσθηκε παραπάνω υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις 

στην τρίτη και την τέταρτη κατηγορία είναι πολύ σηµαντικές για την περιφερειακή ανάπτυξη 

γεγονός που οφείλεται στην εξαγωγική δραστηριότητα στον όρο δηλαδή ο οποίος είναι ο 

αριθµητής της εξίσωσης (2). Επίσης, οι επιχειρήσεις της τρίτης οµάδας θεωρούνται µεγάλης 

σπουδαιότητας εξαιτίας τόσο της εκτεταµένης χρήσης τοπικά παραγόµενων εισροών όσο και 

της ιδιαίτερα υψηλής ροπής προς κατανάλωση τοπικών προϊόντων που απεικονίζεται από τον 

όρο - , τον παρανοµαστή της εξίσωσης (2). Το πρώτο ερώτηµα είναι καθαρά εµπειρικό 

και αναφέρεται στον βαθµό που πράγµατι υφίστανται και λειτουργούν τέτοιου τύπου 

επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, το ερώτηµα αυτό αναφέρεται στην έκταση που η λειτουργία 

τέτοιων επιχειρήσεων επιτρέπει την ενασχόληση µε την σηµαντική επιρροή που ασκείται 

στην οικονοµική δραστηριότητα των µειονεκτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 

δεύτερο ερώτηµα αναφέρεται στις επιχειρηµατικές ευκαιρίες εγκατάστασης δηλαδή στο ποιες 

δραστηριότητες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις να δραστηριοποιούνται στις Κατηγορίες Τύπου 

III & IV καθώς και στο ποιοι περιφερειακοί πόροι αξιοποιούνται από αυτό το εγχείρηµα. Η 

rX∆
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απάντηση σε αυτό το ερώτηµα θα ρίξει φως και στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν 

κάποιες επιχειρήσεις να εγκαθίστανται και να λειτουργούν σε µειονεκτικές περιοχές. Το τρίτο 

ερώτηµα αφορά την δηµιουργία και την ανάπτυξη αυτών των επιχειρήσεων καθώς και τις 

αναπτυξιακές τροχιές που ακολουθούν.  

 

6.3 Τα ∆εδοµένα 

 

Σε κάθε µία από τις περιοχές έρευνας, οι επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο δείγµα είναι 

κυρίως οικογενειακής µορφής αφού η διαχείρισή τους ανήκει στον επιχειρηµατία και σε ένα 

µέλος του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος, συνήθως τον/την σύζυγο. Οι 

πραγµατικές µετρήσεις της αποδοτικότητας µίας επιχείρησης, µετρήσεις οι οποίες 

κατασκευάζονται από ισχυρά γεγονότα και στοιχεία µπορούν να αντληθούν από 

χρηµατοοικονοµικά δεδοµένα (τζίρος, καθαρά κέρδη, περιουσιακά στοιχεία) ή από δεδοµένα 

που σχετίζονται µε το µέγεθος της επιχείρησης εκφρασµένο σε όρους απασχόλησης, φυσικού 

προϊόντος, µεριδίου αγοράς κλπ. Εντούτοις η ποιότητα και η αξιοπιστία των 

χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων ιδιαίτερα για τις µικρές και τις πολύ µικρές επιχειρήσεις 

είναι αµφίβολες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις µικρού µεγέθους δεν υποχρεούνται στην 

δηµοσίευση ισολογισµού µε αποτέλεσµα η συλλογή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων να 

εξαρτάται αποκλειστικά από την πολιτική που ακολουθεί η κάθε επιχείρηση. Ακόµη όµως και 

στην περίπτωση που ο επιχειρηµατίας είναι διατεθειµένος να κοινοποιήσει κάποια δεδοµένα, 

ενέχει πάντοτε ο κίνδυνος να δοθούν λανθασµένες απαντήσεις αφού ο ερευνητής δεν είναι σε 

θέση να διασταυρώσει την ποιότητα των αντλούµενων στοιχείων.  

 

Στην συγκεκριµένη επιστηµονική εργασία ως µονάδα µέτρησης της επιχειρηµατικής 

αποδοτικότητας θα χρησιµοποιηθεί η αύξηση εργασίας διότι το µέγεθος της επιχείρησης σε 

όρους απασχόλησης πέντε χρόνια πριν την διεξαγωγή της έρευνας καθώς και κατά τη 

διάρκεια αυτής µπορεί να επιβεβαιωθεί από τα επίσηµα Μητρώα που τηρούνται στα 

περιφερειακά γραφεία του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. Επίσης, η 

εκτίµηση της ανάπτυξης µίας επιχείρησης σε όρους απασχόλησης σχετίζεται άµεσα µε τους 

στόχους της ανάπτυξης της υπαίθρου και τις αποφάσεις χάραξης πολιτικών. Η απουσία 

κάποιων στοιχείων οφείλεται είτε στο ότι οι ερωτηθέντες δεν ήταν σε θέση να επαναφέρουν 

στη µνήµη τους σηµαντικές πληροφορίες ή στο ότι ήταν αδύνατη η ανίχνευση του µητρώου 

συγκεκριµένων επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση η διασταύρωση σχετικών απαντήσεων. 

Βέβαια, η µέτρηση της ανάπτυξης και επιτυχίας µίας επιχείρησης σε όρους αύξησης εργασίας 
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περιέχει και κάποια προβλήµατα. Η αύξηση της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη ως 

προς τους επιχειρηµατικούς στόχους καθώς και ως προς τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων 

της υπαίθρου. Οι επιχειρηµατικοί στόχοι αναφέρονται είτε σε οικονοµικούς σκοπούς όπως η 

βελτίωση των ορίων κέρδους ή η διατήρηση ενός υψηλού επίπεδου ρευστότητας είτε σε µη 

οικονοµικούς όπως η άσκηση επιδράσεων στην τοπική οικονοµία ή η διατήρηση ενός 

συγκεκριµένου τρόπου ζωής. Αυτοί οι στόχοι όµως δεν σχετίζονται άµεσα ή απαραίτητα µε 

υψηλά επίπεδα απασχόλησης. Επίσης, η αύξηση της απασχόλησης εξαρτάται από την 

αντίληψη που έχουν διαµορφώσει οι επιχειρηµατίες για την ευρύτερη οικονοµική κατάσταση 

που επικρατεί. Ορισµένοι µάλιστα επιχειρηµατίες εκδηλώνονται απρόθυµοι στο να 

προσλάβουν προσωπικό χωρίς προηγουµένως να έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον µία 

µεσοπρόθεσµη ή µακροπρόθεσµη αναπτυξιακή προοπτική. Η αύξηση της απασχόλησης 

εξαρτάται τέλος από τον κλάδο οικονοµικής δραστηριότητας και το µέγεθος της επιχείρησης. 

Υπάρχουν κλάδοι όπως ο τουρισµός όπου η µερική ή εποχιακή απασχόληση είναι συχνό 

φαινόµενο µε αποτέλεσµα η αύξηση της απασχόλησης µπορεί εύκολα να παρατηρηθεί. 

Υπάρχουν όµως και κλάδοι όπως η µεταποίηση όπου η απασχόληση έχει έναν πιο µόνιµο 

χαρακτήρα, οι ετήσιες διακυµάνσεις δεν είναι απότοµες και µία αύξηση της απασχόλησης 

εκφρασµένη σε όρους νέων απασχολούµενων είναι πιο δύσκολο να εµφανισθεί. Οι µικρές 

επιχειρήσεις σε σύγκριση µε τις µεγαλύτερες έχουν περισσότερες πιθανότητες να αυξήσουν 

τον αριθµό των απασχολούµενών τους. Ο βαθµός όµως αύξησης της απασχόλησης µπορεί να 

είναι παραπλανητικά υψηλός αφού µία µικρή επιχείρηση µε έναν µόνο απασχολούµενο 

εµφανίζει αύξηση ποσοστού 100% µε την πρόσληψη ενός και µόνο ακόµη ατόµου. 

 

Η ανάπτυξη υπολογίζεται σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) και όχι σε φυσικές µονάδες 

εργασίας προκειµένου να ληφθεί υπόψη η εκτεταµένη εµφάνιση της εποχιακής και µερικής 

απασχόλησης. Κάθε εργαζόµενος µερικής απασχόλησης ή πλήρους εποχιακής απασχόλησης 

συνεισφέρει 0,5 ΕΜΕ ενώ ο έκτακτος ή ο µερικής εποχιακής απασχόλησης εργαζόµενος 

συνεισφέρει 0,25 ΕΜΕ. Οι εκτιµήσεις που σχετίζονται µε την ποσοστιαία αξία των τοπικών 

εισροών ή εκροών δόθηκαν από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κάτω από προσεκτικά 

σχεδιασµένες οδηγίες. Για τις µεταποιητικές επιχειρήσεις η χωροθέτηση της αξίας των 

εισροών χαρακτηρίζεται από τον τόπο προέλευσης αυτών και όχι από τόπο εγκατάστασης της 

συναλλασσόµενης επιχείρησης. Ακόµη δηλαδή και στην περίπτωση που η εισροή έχει 

αγορασθεί από τοπικούς εµπόρους αλλά έχει εισαχθεί από κάποια άλλη περιοχή θεωρείται ως 

εισαγόµενη. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που παράγουν ενδιάµεσα προϊόντα, η αξία των 

εκροών υπολογίζεται ως προς τον τόπο προέλευσης του τελικού πελάτη ενώ στην περίπτωση 
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επιχειρήσεων που παράγουν τελικά προϊόντα υπολογίζεται ως προς την τόπο διαµονής των 

καταναλωτών. Στο στάδιο αυτό, δεν λαµβάνεται υπόψη η τοποθεσία των πιθανών 

ενδιάµεσων φορέων οι οποίοι όµως δεν προσθέτουν άλλη αξία στο προϊόν εκτός από αυτήν 

της προώθησης ή της εµπορικής συναλλαγής. Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 

στον τουριστικό τοµέα, η αξία των εισροών χαρακτηρίζεται από τον τόπο προέλευσης ή 

διαµονής του άµεσου πωλητή ή αγοραστή αντίστοιχα, χωρίς όµως να αποκλείονται οι πιθανοί 

διαµεσολαβητές. Εάν ο καταναλωτής του τουριστικού προϊόντος ή της τουριστικής 

υπηρεσίας είναι µία επιχείρηση εγκατεστηµένη εκτός της περιοχής (π.χ. ταξιδιωτικός 

πράκτορας) ή ένας τελικός καταναλωτής (π.χ. τουρίστας) τότε η πώληση θεωρείται ότι 

λαµβάνει χώρα εκτός της τοπικής κοινωνίας. Εάν ο πελάτης είναι µία επιχείρηση 

εγκατεστηµένη εντός των ορίων της συγκεκριµένης περιοχής (π.χ. τοπικός ταξιδιωτικός 

πράκτορας, διοργανωτής αθλητικών δραστηριοτήτων) ή ένας τελικός καταναλωτής που 

διαµένει στην περιοχή τότε η αγορά θεωρείται ότι πραγµατοποιείται εντός της τοπικής 

κοινωνίας.  

 

6.4 Περιγραφή των Επιχειρήσεων που Συµµετείχαν στην Έρευνα      

 

Ο Πίνακας 22 παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων σύµφωνα µε την 

τεσσάρων τύπων ταξινόµηση της σχέσης εισροών-εκροών. Πάνω από το 1/3 των 

επιχειρήσεων στον κλάδο µεταποίησης ανήκουν στην Κατηγορία Τύπου IV, είναι δηλαδή 

αποκοµµένες και αποδεσµευµένες από την τοπική κοινωνία όσον αφορά την ουσιαστική 

σχέση εισροών-εκροών. Αυτό το ποσοστό µειώνεται στο 11,8% για όσες επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών και στο 9,4% για εκείνες που 

δραστηριοποιούνται σε άλλου είδους υπηρεσίες. Στον τουριστικό κλάδο, ένα σηµαντικό 

ποσοστό επιχειρήσεων ύψους 42,2% ανήκει στην Κατηγορία Τύπου II αφού παρέχουν το 

µεγαλύτερο µέρος των υπηρεσιών τους σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου όπως 

είναι οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, γεγονός που αποτελεί ένδειξη του υψηλού βαθµού 

συνδέσεων µεταξύ τουριστικών επιχειρήσεων. Βέβαια το ποσοστό ύψους 11,8% θεωρείται 

σχετικά υποτιµηµένο διότι ενώ οι πωλήσεις προς άλλες τοπικές επιχειρήσεις απευθύνονται 

στην ουσία σε πελάτες και καταναλωτές οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι εκτός της περιοχής, 

δεν καταγράφονται ως τέτοιες. Τέλος, η πλειοψηφία εκείνων των επιχειρήσεων που 

δραστηριοποιούνται σε άλλου είδους υπηρεσίες ανήκει στις Κατηγορίες Τύπου I ή II και 

περιλαµβάνει κυρίως επιχειρήσεις του τοµέα λιανικής ή χονδρικής πώλησης οι οποίες είτε 

εµπορεύονται κυρίως τοπικά προϊόντα (Κατηγορία Τύπου I: κρεοπωλεία, παντοπωλεία) είτε 
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εισάγουν αναλώσιµα είδη (Κατηγορία Τύπου II: ηλεκτρικές συσκευές, αυτοκίνητα, 

κατασκευαστικά υλικά κλπ). Στην Κατηγορία Τύπου III ανήκουν έµποροι χονδρικής 

πώλησης  τοπικών πρώτων υλών ή βιοµηχανικών προϊόντων ενώ στην Κατηγορία Τύπου IV 

ανήκουν έµποροι χονδρικής πώλησης τοπικών ή εισαγόµενων προϊόντων. 

 

Πίνακας 22. Περιγραφή Χαρακτηριστικών Γνωρισµάτων των Επιχειρήσεων ανά 

Κατηγορία Τύπου Επιχείρησης 

 

 Επιχειρήσεις στις Κατηγορίες Τύπου Σύνολο* 

 I II III IV 

% Επιχειρήσεων:  

Μεταποίηση 22,7 23,9 16,6 36,8 163

Τουρισµός 28,9 42,2 17,1 11,8 211

Άλλου είδους υπηρεσίες 38,8 44,6 7,2 9,4 139

Σύνολο Επιχειρήσεων 29,6 37,0 14,2 19,1 513

  

Μέσος Αριθµός Επιχειρήσεων:  

Μεταποίηση 7,0 9,8 20,6 28,9 18,0

Τουρισµός 4,7 2,9 4,2 7,4 4,2

Σύνολο Επιχειρήσεων 6,0 4,3 10,7 22,4 9,2

  

Μέση Ηλικία Επιχειρήσεων:  

Μεταποίηση 18,0 69,2 20,3 50,7 42,7

Τουρισµός 13,4 40,8 14,0 94,6 34,7

Σύνολο Επιχειρήσεων 15,4 38,4 15,4 58,0 32,1

  

Μέση Ηλικία Επιχειρηµατιών:  

Μεταποίηση 45,2 46,6 48,0 44,1 45,6

Τουρισµός 42,6 47,2 35,0 47,7 43,9

Σύνολο Επιχειρήσεων 43,8 45,3 40,6 43,9 43,9
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Πίνακας 22 συνέχεια 
  

% Επιχειρηµατιών µε  

Υψηλό Επίπεδο Εκπαίδευσης: 

 

Μεταποίηση 21,0 16,0 16,0 47,0 100

Τουρισµός 29,6 31,0 23,9 15,5 71

Σύνολο Επιχειρήσεων 27,6 26,3 17,7 28,4 232

  

% Επιχειρηµατιών µε Κατάρτιση:  

Μεταποίηση 17,0 18,9 11,3 52,8 53

Τουρισµός 29,6 31,0 23,9 15,5 71

Σύνολο Επιχειρήσεων 28,2 12,8 24,8 34,2 117

  

% Επιχειρηµατιών:  

Μεταποίηση 22,2 31,9 20,8 25,1 72

Τουρισµός 33,8 48,6 9,5 8,1 74

Σύνολο Επιχειρήσεων 33,3 40,6 12,1 14,0 207

  

% Επιχειρηµατιών που έχουν 

ανατραφεί στην περιοχή: 

 

Μεταποίηση 21,3 25,3 17,3 36,1 75

Τουρισµό 36,8 32,3 20,6 10,3 68

Σύνολο Επιχειρήσεων 30,7 36,2 14,7 18,4 218

* Η συγκεκριµένη στήλη καταγράφει το µέγεθος του δείγµατος όταν αναφέρονται ποσοστά 

και τις πραγµατικές µέσες τιµές όταν αναφέρονται µέσες τιµές 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τόσο στον κλάδο µεταποίησης όσο και στον κλάδο των 

υπηρεσιών, οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας συναντώνται 

στην Κατηγορία Τύπου III ή στην Κατηγορία Τύπου IV. Αυτό οφείλεται στο ότι οι 

εξαγωγικές δραστηριότητες ενίσχυσαν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων σε ένα τέτοιο µέγεθος 

το οποίο θεωρείται σηµαντικό για τις αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές της 

υπαίθρου. Το κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα των επιχειρήσεων των Κατηγοριών Τύπου III 

& IV είναι ότι έχουν αναπτυχθεί σχέσεις µε µη τοπικούς προµηθευτές γεγονός που µπορεί να 
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διευκολυνθεί από την πολυετή λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων η οποία τους επιτρέπει να 

θεµελιώσουν σχέσεις βασιζόµενες στην καλή φήµη και στην ενιαία εικόνα. Όσον αφορά το 

ανθρώπινο κεφάλαιο η συντριπτική πλειοψηφία από τους εκατό επιχειρηµατίες οι οποίοι 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα µεταποίησης και οι οποίοι διαθέτουν υψηλό επίπεδο 

εκπαίδευσης ανήκει στην Κατηγορία Τύπου IV.  Επίσης, το 52,8% των πενήντα τριών 

επιχειρηµατιών οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον µεταποιητικό τοµέα αλλά όµως διαθέτουν 

επιχειρηµατική κατάρτιση ανήκει στην Κατηγορία Τύπου IV. Αντιθέτως, ένα σηµαντικό 

ποσοστό επιχειρηµατιών µε προηγούµενη εργασιακή εµπειρία στον τοµέα µεταποίησης και 

στον τουριστικό κλάδο ανήκει στην Κατηγορία Τύπου II (31,9% & 48,6% αντίστοιχα). 

Τέλος, το 36,1% των επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στον µεταποιητικό κλάδο και 

οι οποίοι έχουν ανατραφεί και έχουν αντίστοιχα επηρεασθεί από ένα επιχειρηµατικό 

οικογενειακό περιβάλλον ανήκει στην Κατηγορία Τύπου IV. 

 

6.5 Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων και Αναπτυξιακές Τροχιές                   

 

6.5.1 Οι Επιχειρηµατικές ∆υνατότητες για Ευκαιρίες Εγκατάστασης: Πόροι και ∆εξιοτεχνία 

Στις αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές, το αυξανόµενο µεταφορικό κόστος και οι 

συχνά δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες αποθαρρύνουν τις επιχειρήσεις από το να 

ανταγωνίζονται τους κεντρικά εγκατεστηµένους αντιπάλους τους ως προς την 

ελαχιστοποίηση του κόστους. Οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες για την δηµιουργία επιτυχηµένων 

και κερδοφόρων επιχειρήσεων διερευνώνται µε το αιτιολογικό ότι τα τοπικά ανταγωνιστικά 

πλεονεκτήµατα καθώς και η δηµιουργία νησίδων αγοράς δεν µπορούν εύκολα να θιγούν από 

εκείνες τις επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει ελαχιστοποίηση του κόστους. Μία έρευνα του 

ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι οι νησίδες αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες δηµιουργούνται από 

την προσεκτική χρήση των πόρων της υπαίθρου (OECD, 1995). Πιο συγκεκριµένα  οι πόροι 

της υπαίθρου διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: α) τους φυσικούς πόρους β) την παράδοση 

και την πολιτιστική κληρονοµιά και γ) τους περιβαλλοντικούς/ ψυχαγωγικούς πόρους. Οι 

φυσικοί πόροι αναφέρονται στην χρήση πρώτων υλών κατά την παραγωγή κατεργασµένων 

αγροτικών, θαλάσσιων, δασικών και µεταλλικών προϊόντων. Επίσης, το περιβάλλον και η 

ψυχαγωγία άπτονται της έλξης της περιοχής λόγω των ευνοϊκών κλιµατολογικών συνθηκών, 

του καθαρού αέρα, της αναβαθµισµένης διαβίωσης καθώς και άλλων χαρακτηριστικών 

στοιχείων τα οποία αναδεικνύουν την περιοχή σαν τόπο για τουρισµό και ποιοτική ζωή. Η 

ιστορία και η πολιτιστική κληρονοµιά είναι πιθανόν να συσχετίσουν ένα συγκεκριµένο 

προϊόν µε µία περιοχή στην περίπτωση που η περιοχή αυτή έχει αναπτύξει παραδοσιακές 
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µεθόδους παραγωγής και το ίδιο το προϊόν έχει αποτελέσει µέρος της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς της περιοχής τόσο κατά την παραγωγή όσο και στην κατανάλωσή του. Προς την 

ίδια κατεύθυνση συνδράµει και ο όρος «δεξιοτεχνία». 

 

Η έρευνα του ΟΟΣΑ συνδέει τα παραπάνω χαρακτηριστικά γνωρίσµατα των πόρων µε την 

ενδυνάµει παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών και δηµιουργεί µια µήτρα έξι προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία αντιπροσωπεύουν µία τυπολογία πιθανών νησίδων αγοράς σε περιοχές 

της υπαίθρου. Επίσης, το υπόβαθρο των επιχειρηµατικών ευκαιριών θεωρείται ότι παρέχεται 

από τους φυσικούς πόρους, το ευρύτερο περιβάλλον και την δεξιοτεχνία. Οι επιχειρηµατίες 

λοιπόν κατορθώνουν να ανακαλύψουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα όταν τα προϊόντα 

ή οι υπηρεσίες περικλείουν είτε περιβαλλοντικούς πόρους είτε την γενικότερη εικόνα της 

περιοχής. Τέτοια προϊόντα ή υπηρεσίες στοχεύουν είτε σε ανταγωνιστικές αγορές για 

προϊόντα συµβατικού χαρακτήρα (ξυλεία, αλιεία) είτε σε νησίδες αγοράς για 

διαφοροποιηµένα προϊόντα και υπηρεσίες (τοπικά προϊόντα ονοµασίας προέλευσης).  

 

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή οι επιχειρήσεις ταξινοµήθηκαν βάσει δύο βασικών 

δυνατοτήτων για επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Η µία χρησιµοποιεί τους φυσικούς, 

περιβαλλοντικούς/ ψυχαγωγικούς πόρους και η άλλη την δυναµική δεξιοτεχνίας της 

περιοχής. Ο Πίνακας 23 παρουσιάζει την κατανοµή των επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην 

έρευνα ανάλογα µε τις δυνατότητες επιχειρηµατικών ευκαιριών, το είδος της σχέσης 

εισροών-εκροών και την περιοχή έρευνας.  

 

Είναι λοιπόν εµφανές από τον παραπάνω πίνακα ότι στην Κατηγορία Τύπου I για την 

πλειοψηφία των επιχειρήσεων και για όλες τις περιοχές έρευνας η δυνατότητα για 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες βασίζεται στους φυσικούς και περιβαλλοντικούς πόρους αυτών 

ανεξάρτητα από τον τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, στον κλάδο 

µεταποίησης αυτό αφορά τις µικρές επιχειρήσεις που παράγουν για την τοπική αγορά και 

χρησιµοποιούν κυρίως τοπικές πρώτες ύλες. Στον τουριστικό κλάδο αυτό αφορά και πάλι τις 

επιχειρήσεις µικρού µεγέθους όπως είναι οι εταιρείες τροφοδοσίας και οι ξενώνες που 

διοχετεύουν τις υπηρεσίες τους σε άλλες τοπικές επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου (µικρά 

ξενοδοχεία & ταξιδιωτικοί πράκτορες) ενώ για τον τοµέα υπηρεσιών άλλου είδους αυτό 

αφορά τις µικρές επιχειρήσεις λιανικού εµπορίου όπως τα κρεοπωλεία και τα παντοπωλεία.  
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Πίνακας 23. Τύπος Επιχείρησης και Επιχειρηµατικές ∆υνατότητες για Ευκαιρίες 

 

Κατηγορία Τύπου II (%) Κατηγορία Τύπου IV (%) 

 Φυσικοί  

Πόροι 

∆εξιο-

τεχνία 

Άλλο N  Φυσικοί  

Πόροι 

∆εξιο-

τεχνία

Άλλο N

Ισπανία 5,9 17,6 76,5 17 Ισπανία 7,7 20,7 71,6 53

Πορτογαλία 0,0 2,5 97,5 83 Πορτογαλία 0,0 28,6 71,4 21

Ιταλία 35,2 13,0 51,8 54 Ιταλία 0,0 30,8 69,2 13

Ελλάδα 2,8 22,2 75,0 36 Ελλάδα 0,0 90,9 9,1 11

Σύνολο 11,1 10,5 78,4 190 Σύνολο 4,1 31,6 64,3 98

Κατηγορία Τύπου I (%) Κατηγορία Τύπου III (%) 

 Φυσικοί  

Πόροι 

∆εξιο- 

τεχνία 

Άλλο N  Φυσικοί  

Πόροι 

∆εξιο-

τεχνία

Άλλο N

Ισπανία 96,4 3,6 0,0 28 Ισπανία 96,3 0,0 3,7 27

Πορτογαλία 92,9 0,0 7,1 42 Πορτογαλία 87,5 12,5 0,0 8

Ιταλία 100,0 0,0 0,0 48 Ιταλία 100,0 0,0 0,0 8

Ελλάδα 79,4 11,8 8,8 34 Ελλάδα 93,3 6,7 0,0 30

Σύνολο 92,8 3,3 3,9 152 Σύνολο 94,5 4,1 1,4 73

 

 

Στην Κατηγορία Τύπου II, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν χρησιµοποιεί καµία από τις 

δύο παραπάνω δυνατότητες µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις στην Ιταλία και την Ελλάδα. Στην 

ιταλική περιοχή έρευνας (Garfagnana & Media Val del Serchio), το 35,2% των επιχειρήσεων 

που ανήκουν στην Κατηγορία Τύπου II αναπτύσσει οικονοµικές δραστηριότητες βασιζόµενες 

σε φυσικούς πόρους (π.χ. εµπόρους χονδρικής πώλησης οι οποίοι εισάγουν τρόφιµα και ποτά 

ή κατασκευαστικά υλικά). Στην περιοχή της Ευρυτανίας το 22,2% των τριάντα έξι 

επιχειρήσεων που ανήκουν στην Κατηγορία Τύπου II επικεντρώνει τις δραστηριότητές του 

κατεξοχήν στην δεξιοτεχνία. Στην Κατηγορία Τύπου ΙΙΙ για το σύνολο των περιοχών έρευνας, 

η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων χρησιµοποιεί δυνατότητες επιχειρηµατικών 

ευκαιριών βασιζόµενες σε φυσικούς και περιβαλλοντικούς/ ψυχαγωγικούς πόρους των 

περιοχών. Στον κλάδο µεταποίησης, οι επιχειρήσεις της παραπάνω κατηγορίας παράγουν 

κυρίως συµβατικά προϊόντα φυσικών πρώτων υλών ή τρόφιµα και ποτά τα οποία 

διακρίνονται για την ποιότητά τους. Στον τουριστικό τοµέα, οι επιχειρήσεις της ίδιας 

 109



κατηγορίας πωλούν τις υπηρεσίες τους άµεσα σε τουρίστες ή ντόπιους πελάτες µη τοπικού 

χαρακτήρα. Στον τοµέα των υπηρεσιών άλλου είδους, εµφανίζονται ελάχιστοι λιανοπωλητές 

κατόρθωσαν να προσανατολισθούν σε µία µη τοπική αγορά. Στην Κατηγορία Τύπου IV, 

περίπου το 1/3 των επιχειρήσεων επικεντρώνει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες στην 

δεξιοτεχνία. Στον τοµέα µεταποίησης αυτό αφορά όσες επιχειρήσεις παράγουν τοπικά 

προϊόντα όπου το µεγαλύτερο µέρος των πρώτων υλών εισάγεται ενώ απαιτείται και µία 

τοπική συνταγή ή µία τοπική µέθοδος παραγωγής. Επίσης, αφορά τις επιχειρήσεις που 

παράγουν προϊόντα ξυλείας ή ένδυσης για τα οποία η περιοχή διαθέτει µία δοµή δεξιοτεχνίας 

αρκετά διαδεδοµένη. Στον τουριστικό κλάδο, οι επιχειρήσεις πωλούν απευθείας σε τουρίστες 

ή πελάτες οι οποίοι µε τη σειρά τους έχουν αναπτύξει έντονο ενδιαφέρον για την πολιτιστική 

κληρονοµιά των περιοχών. Στον τοµέα των υπηρεσιών άλλου είδους δραστηριοποιούνται 

κυρίως επιχειρήσεις χονδρικής ή λιανικής πώλησης οι οποίες εµπορεύονται προϊόντα µε 

ενσωµατωµένη την εικόνα της περιοχής. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις αυτές χρησιµοποιούν 

ορισµένα από τα τοπικά προϊόντα προκειµένου να προωθήσουν µία µεγάλη ποικιλία 

προϊόντων τα οποία όµως είναι πιθανόν να διαθέτουν µη τοπικό χαρακτήρα (έπιπλα, προϊόντα 

ξυλείας & ένδυσης).       

 

6.5.2. Οι Συντελεστές της Ανάπτυξης: Αναπτυξιακές Τροχιές των Επιχειρήσεων 

Ο Πίνακας 24 παρουσιάζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων ως προς τις τέσσερις µορφές της 

σχέσης εισροών-εκροών. Μία απλή εξέταση των έξι τελευταίων γραµµών του Πίνακα 24 

αποδεικνύει ότι για το σύνολο των περιοχών έρευνας οι επιχειρήσεις στην Κατηγορία Τύπου 

IV παρουσιάζουν σταθερά υψηλότερο ρυθµό ανάπτυξης σε όρους Ετήσιων Μονάδων 

Εργασίας.  

 

Συγκεκριµένα για τον τοµέα µεταποίησης, στην ισπανική περιοχή έρευνας (Garrotxa) και στις 

δύο ιταλικές αντίστοιχα (Media Val del Serchio & Garfagnana) η ανάπτυξη επιχειρήσεων της 

Κατηγορίας Τύπου IV είναι τρεις µε πέντε φορές υψηλότερη από ότι στις υπόλοιπες 

κατηγορίες. Στην περιοχή Serra-Alarvia (Πορτογαλία), ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης των επτά 

επιχειρήσεων που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία είναι υψηλότερος από τον αντίστοιχο 

ρυθµό ανάπτυξης στις Κατηγορίες Τύπου II & III και κυµαίνεται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο µε 

αυτόν της Κατηγορίας Τύπου I. 
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Πίνακας 24. Μέση Απόλυτη Αύξηση των Επιχειρήσεων ανά Τύπο Επιχείρησης  

 

Μέση Απόλυτη 

Αύξηση 

Επιχειρήσεων  

Επιχειρήσεις στις Κατηγορίες Τύπου:  

 I II III IV Σύνολο

      

Μεταποίηση:      

Ισπανία 5,0 (7)* 10,9 (12) 8,4 (15) 24,7 (40) 17,3 (74)

Ιταλία 5,5 (12) 5,5 (10) 4,5 (6) 15,7 (12) 8,4 (40)

Ελλάδα -0,23 (13) 0,8 (10) ------- 0,0 (1) 0,2 (24)

Πορτογαλία 1,0 (5)       0,0 (6) 0,5 (6) 0,9 (7) 0,6 (24)

Σύνολο 2,8 (37) 5,1 (38) 5,8 (27) 19,7 (60) 10,1 (162)

      

Τουρισµό:      

Ισπανία 5,7 (12) 5,0 (5) 4,0 (4) 10,7 (6) 6,4 (27)

Ιταλία 0,3 (4) 0,3 (3) ------- ------- 0,3 (7)

Ελλάδα 0,2 (17) 0,2 (19) 0,7 (30) 0,9 (8) 0,4 (74)

Πορτογαλία 0,8 (28) 0,6 (62) 1,0 (2) 3,0 (11) 0,9 (103)

Σύνολο 1,6 (61) 0,7 (89) 1,1 (36) 4,2 (25) 1,4 (211)

      

Άλλου Είδους 

Υπηρεσίες: 

     

Ισπανία 4,0 (9) 3,5 (8) ------- -4,6 (7) 1,3 (24)

Ιταλία 1,8 (32) 0,9 (41) 2,0 (2) 7,0 (1) 1,4 (76)

Ελλάδα 0,0 (3) 1,5 (6) ------- 3,5 (2) 1,5 (11)

Πορτογαλία 0,2 (9) 1,1 (15) ------- 1,0 (3) 0,8 (27)

Σύνολο 1,8 (53) 1,0 (62) 3,2 (10) -1,2 (13) 1,3 (138)
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Πίνακας 24 συνέχεια 
Σύνολο Οικονοµικών 

Κλάδων 

     

Ισπανία 5,0 (28) 9,2 (17) 6,3 (27) 19,3 (53) 11,9 (125)

Ιταλία 2,6 (48) 1,7 (54) 3,9 (8) 15,1 (13) 3,6 (123)

Ελλάδα 0,0 (33) 0,6 (35) 0,7 (30) 1,3 (11) 0,5 (109)

Πορτογαλία 0,7 (42) 0,6 (83) 0,6 (8) 2,0 (21) 0,8 (154)

Σύνολο 2,0 (151) 1,7 (189) 3,1 (73) 13,0 (98) 4,1 (511)

* Οι αριθµοί µέσα στις παρενθέσεις αντικατοπτρίζουν το µέγεθος του δείγµατος στο οποίο 

έχει υπολογισθεί η µέση απόλυτη αύξηση επιχειρήσεων 

 

Το γεγονός ότι στην ελληνική περιοχή έρευνας (Ευρυτανία) υπάρχει µόνο µία επιχείρηση 

µεταποίησης η οποία να ανήκει στην Κατηγορία Τύπου IV δεν επιτρέπει την εξαγωγή 

ορθολογικών συµπερασµάτων. Στις περιοχές έρευνας της Ισπανίας, της Ελλάδας και της 

Πορτογαλίας οι τουριστικές επιχειρήσεις της Κατηγορίας Τύπου IV εµφανίζουν ξεκάθαρα 

µία υψηλότερη ανάπτυξη από ότι οι επιχειρήσεις των υπολοίπων κατηγοριών. Αντιθέτως, 

στις περιοχές Media Val del Serchio & Garfagnana καµία επιχείρηση του τουριστικού 

κλάδου δεν ανήκει στην Κατηγορία Τύπου IV. Για τον τοµέα υπηρεσιών άλλου είδους οι 

επιχειρήσεις στην Ιταλία, την Ελλάδα και την Πορτογαλία παρουσιάζουν υψηλή ανάπτυξη. 

Επειδή όµως τα σχετικά µεγέθη του δείγµατος είναι µικρά δεν είναι εφικτή εξαγωγή 

ασφαλών αποτελεσµάτων. Στην ισπανική περιοχή έρευνας (Garrotxa), οι επτά επιχειρήσεις 

της τέταρτης κατηγορίας που δραστηριοποιούνται στον τοµέα των υπηρεσιών άλλου είδους 

εµφανίζουν αρνητική ανάπτυξη. 

 

Στην Κατηγορία Τύπου IV, η ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθίσταται πιο σηµαντική όταν 

λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες 

στις υπόλοιπες κατηγορίες. Όταν υπολογίζονται οι σχετικοί ρυθµοί ανάπτυξης ως ποσοστό 

της αύξησης απασχόλησης τότε αντλούνται τα ίδια συµπεράσµατα. Για τις επιχειρήσεις της 

Κατηγορίας Τύπου IV, πολύ υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης παρατηρούνται ως προς τον τοµέα 

µεταποίησης στην Garrotxa (483%) και τις Media Val del Serchio & Garfagnana (186%), ως 

προς τον τουριστικό κλάδο στην Garrotxa (1.160%) και την Serra-Algarvia (145%) ενώ ως 

προς το σύνολο των τοµέων οικονοµικής δραστηριότητας στην Garrotxa (505%), τις Media 

Val del Serchio & Garfagnana (183%), την Serra-Algarvia (21%) και την Ευρυτανία (98%). 

Είναι πολύ δελεαστικό το να αποκαλούµε τις επιχειρήσεις στην Κατηγορία Τύπου IV 
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«ορεινές γαζέλες», ακολουθώντας τον ορισµό που απέδωσε το 1979 ο David Birch, σύµφωνα 

µε τον οποίο αυτές οι επιχειρήσεις εµφανίζουν ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης ύψους τουλάχιστον 

20%. Στην συγκεκριµένη περίπτωση οι «ορεινές γαζέλες» διαθέτουν µία σειρά από 

χαρακτηριστικά όπως είναι η επέκταση αγορών, η τεχνολογική εξέλιξη, ο σχεδιασµός 

δράσεων και η διοικητική & οργανωτική ανάπτυξη.  

 

Οι επιχειρήσεις στις Κατηγορίες Τύπου III & IV διοικούνται από δυναµικούς και 

καινοτόµους επιχειρηµατίες. Λαµβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις και τα αξιώµατα που 

αποτελούν την βάση για την ποσοτική ανάλυση των δεδοµένων τότε µία σειρά από χρήσιµα 

συµπεράσµατα αλλά και κάποιες πρωταρχικές υποδείξεις για τον σχεδιασµό στρατηγικών 

είναι δυνατόν να εξαχθούν. Τα αποτελέσµατα αυτά όµως θα πρέπει να αξιολογήσουν και τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από τις σχετικές ποιοτικές αναλύσεις και τα οποία ρίχνουν 

φως στους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν τις επιχειρήσεις κάποιων κατηγοριών να 

επιλέγουν έναν ιδιαίτερο τρόπο λειτουργίας καθώς και συγκεκριµένα κανάλια προώθησης για 

τα προϊόντά τους ή συγκεκριµένα επιχειρηµατικά δίκτυα για τις εισροές τους. Ερευνώντας το 

ιστορικό παρελθόν ορισµένων επιχειρήσεων της Κατηγορίας Τύπου IV γίνεται αντιληπτό ότι 

κάποιες επιχειρήσεις ιδρύθηκαν εξαρχής ως εξαγωγικές ενώ άλλες κατέληξαν στο στάδιο 

αυτό από τις Κατηγορίες Τύπου I & III. Οι επιχειρήσεις οι οποίες αρχικά ανήκαν στην πρώτη 

και την τρίτη κατηγορία εκµεταλλεύθηκαν και αξιοποίησαν χρήση τους φυσικούς πόρους της 

περιοχής και σταδιακά κατάφεραν να µετακινηθούν στην Κατηγορία Τύπου IV 

υποκαθιστώντας τις τοπικές πρώτες ύλες µε µη τοπικές διατηρώντας την διακεκριµένη 

περιφερειακή εικόνα των προϊόντων και θεµελιώνοντας µία ισχυρή ενιαία εικόνα. Η 

περίπτωση ορισµένων µεταποιητικών επιχειρήσεων της Κατηγορίας Τύπου IV είναι αρκετά 

διαφωτιστική. Η επιχείρηση ‘Χ-1’ η οποία προέρχεται από µία οικογενειακή παράδοση στην 

παραγωγή λουκάνικων λειτουργούσε στην Κατηγορία Τύπου I µέχρι την χρονική στιγµή που 

η δεύτερη γενιά της οικογένειας ανέλαβε τα ηνία της επιχείρησης. Τα νέα διευθυντικά 

στελέχη εισήγαγαν τα συστήµατα ελέγχου και διασφάλισης  ποιότητας ενώ διαφοροποίησαν 

την ποικιλία των προϊόντών τους. Σταδιακά λοιπόν η επιχείρηση άρχισε να αυξάνει τις 

εξαγωγές της και ταυτόχρονα συµφωνήθηκε ο εφοδιασµός εξειδικευµένων καταστηµάτων σε 

µεγαλύτερες πόλεις. Η ποιότητα των προϊόντων και η τοπική γεύση του προϊόντος βοήθησαν 

την επιχείρηση να δηµιουργήσει µία ισχυρή ενιαία εικόνα. Σιγά-σιγά η επιχείρηση 

υποκατέστησε το τοπικά παραγόµενο κρέας από κρέας ίδιας ποιότητας χαµηλότερου όµως 

κόστους το οποίο προερχότανε από άλλες περιοχές της χώρας ενώ στην παρούσα φάση 

εισάγει το µεγαλύτερο µέρος των πρώτων υλών της και εξάγει το σύνολο των προϊόντών της 
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εκτός των γεωγραφικών ορίων της περιοχής. Μία άλλη επιχείρηση ‘Χ-2’, επωφελήθηκε από 

την ισχυρή εικόνα της περιοχής όσον αφορά την παραγωγή ενός τοπικού αφεψήµατος και 

ιδρύθηκε άµεσα ως µία επιχείρηση η οποία εισάγει τις πρώτες ύλες της και εξάγει το προϊόν 

της. Άλλες επιχειρήσεις µεταποίησης δηµιουργήθηκαν κατευθείαν στην Κατηγορία Τύπου III 

µέσω της χρήσης τοπικών πόρων και της εξαγωγής των προϊόντών τους ή αναπτύχθηκαν 

στην Κατηγορία Τύπου III µε το να λειτουργήσουν για ένα χρονικό διάστηµα στην 

Κατηγορία Τύπου II έως ότου ισχυροποιήσουν την ενιαία τους εικόνα και τα δίκτυα 

εµπορικών συναλλαγών τους.   

 

Οι µεταποιητικές επιχειρήσεις που κυριαρχούν στις Κατηγορίες Τύπου III & IV διοικούνται 

από καινοτόµους επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν εισαγάγει νέα προϊόντα και έχουν 

χρησιµοποιήσει καινοτόµες µεθόδους προώθησης. Όλες αυτές οι επιχειρήσεις κατορθώνουν 

να αποκτήσουν πρόσβαση σε διευρυµένα επιχειρηµατικά δίκτυα τα οποία συνδέουν τις 

τοπικές επιχειρήσεις µε τις περιφερειακές, εθνικές ή διεθνείς αγορές. Επίσης, οι επιχειρήσεις 

αυτές είτε είναι κάθετα ενσωµατωµένες όσον αφορά τους όρους εµπορίας προϊόντος είτε 

χρησιµοποιούν εξειδικευµένους εµπόρους χονδρικής ή λιανικής πώλησης οι οποίοι παρόλο 

που είναι εγκατεστηµένοι στην περιοχή διαθέτουν πρόσβαση σε επιχειρηµατικά δίκτυα τα 

οποία επεκτείνονται εκτός των ορίων αυτής. Στην πρώτη περίπτωση, οι επιχειρήσεις πωλούν 

το τελικό προϊόν σε κάποια άλλη επιχείρηση ή σε πελάτες που µε τη σειρά τους είναι 

εγκατεστηµένοι στην ίδια περιοχή. Αναφορικά µε τις εισροές, οι επιχειρήσεις στην 

Κατηγορία Τύπου IV έχουν και πάλι πρόσβαση σε διευρυµένα δίκτυα τα οποία τις συνδέουν 

µε µεταποιητικές επιχειρήσεις ή προµηθευτές που βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων 

της συγκεκριµένης περιοχής. Το γεγονός αυτό διευκολύνει σηµαντικά την εισαγωγή πρώτων 

υλών σε ανταγωνιστικές τιµές. Οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Τύπου III είτε είναι κάθετα 

ενσωµατωµένες δηλαδή παράγουν οι ίδιες το µεγαλύτερο µέρος των πρώτων τους υλών είτε 

διαθέτουν πρόσβαση σε τοπικά επιχειρηµατικά δίκτυα. 

 

Οι επιχειρηµατίες που διαχειρίζονται επιχειρήσεις της πρώτης και δεύτερης κατηγορίας 

αποτελούν ενδυνάµει νεωτεριστές ή ακόµη και µιµητές οι οποίοι έχουν την ικανότητα να 

οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους στις Κατηγορίες Τύπου III & IV. Αναφορικά µε τις εκροές, 

ένα σηµαντικό βήµα στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνίσταται είτε στην άµεση πρόσβαση 

σε κάθετα δίκτυα είτε στην πρόσβαση σε ευέλικτα εξειδικευµένους εµπόρους χονδρικής ή 

λιανικής πώλησης. Επίσης όσον αφορά τις εισροές οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην 

Κατηγορία Τύπου I είτε αποτελούν ήδη τµήµα ενός ευέλικτου και εξειδικευµένου δικτύου 
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προµηθευτών είτε είναι κάθετα ενσωµατωµένες ενώ οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Τύπου II 

οφείλουν να αναπτύξουν ένα δίκτυο τοπικών προµηθευτών ή µια κάθετα ενσωµατωµένη 

επιχείρηση και να αποκτήσουν πρόσβαση σε επιχειρηµατικά δίκτυα τα οποία θα 

διευκολύνουν τη διάθεση του προϊόντος σε αγορές εκτός της συγκεκριµένης περιοχής.         
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ΜΕΡΟΣ Γ΄ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

7.1. Γενικά 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα τελευταία χρόνια έχουν σηµειωθεί σηµαντικές εξελίξεις στη 

πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου και την περιφερειακή πολιτική µε προβλεπόµενες 

σηµαντικές επιπτώσεις για τις µειονεκτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου τα οποία επηρεάζουν είτε αρνητικά 

είτε θετικά την επιχειρηµατική διαδικασία διακρίνονται σε τρεις βασικές οµάδες: α) το 

φυσικό περιβάλλον όπως είναι ο τόπος εγκατάστασης της επιχείρησης, οι φυσικοί πόροι και η 

τοποθεσία γενικότερα β) το κοινωνικό περιβάλλον όπως είναι το κοινωνικό κεφάλαιο, η 

πολιτιστική κληρονοµιά και η ταυτότητα της περιοχής καθώς και το σύνολο των θεσµών  και 

οργανισµών που συγκεντρώνονται από τους κρατικούς και µη κρατικούς φορείς γ) το 

οικονοµικό περιβάλλον όπου ανήκουν κυρίως παράγοντες που σχετίζονται µε τις επενδύσεις 

υποδοµών, τα επιχειρηµατικά δίκτυα, τις τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορικής. 

 

Στο σηµείο αυτό αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι παρά την σπουδαιότητα που αποδίδεται στον 

ορισµό της επιχειρηµατικότητας είναι πολύ δύσκολο να προσδιορισθούν όλοι εκείνοι οι 

παράγοντες που την επηρεάζουν. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαφοροποιηµένες 

δυνάµεις οι οποίες δρουν στις περιοχές της υπαίθρου και στις επιρροές που οι περιοχές αυτές 

ασκούν. Κατ’ επέκταση, η επιχειρηµατική δραστηριότητα µπορεί να θεωρηθεί ότι 

αποτελείται από τρία διαδοχικά στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το στάδιο της σύλληψης και 

αναφέρεται στις δράσεις που αναπτύσσει ο επιχειρηµατίας προκειµένου είτε να διακρίνει µία 

ήδη υπάρχουσα οικονοµική ευκαιρία είτε να δηµιουργήσει µια εντελώς καινούρια που θα έχει 

την µορφή ενός νέου προϊόντος/ υπηρεσίας ή µίας νέας µεθόδου παραγωγής, προώθησης ή 

διανοµής των προϊόντων και υπηρεσιών  Το δεύτερο στάδιο είναι γνωστό ως το στάδιο 

εγκατάστασης της επιχείρησης και επικεντρώνεται στην απόφαση του επιχειρηµατία να 

αξιοποιήσει µε τον πλέον κατάλληλο τρόπο την ευκαιρία που του έχει παρουσιασθεί και στο 

τέλος να την υλοποιήσει. Ο επιχειρηµατίας κατά το στάδιο αυτό θα πρέπει να είναι 

ριψοκίνδυνος καθώς και ικανός να συντονίζει, να κατανέµει και εποπτεύει την όλη 
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διαδικασία λήψης αποφάσεων. Το τρίτο και τελευταίο στάδιο είναι το στάδιο της λειτουργίας 

όπου ο επιχειρηµατίας αξιολογεί την επιχείρησή του συγκρίνοντας αυτό το οποίο έχει τελικά 

επιτύχει µε τους αρχικούς στόχους και σκοπούς που ο ίδιος είχε θέσει.  

 

Προκειµένου λοιπόν να γίνει κατανοητός ο ορισµός της επιχειρηµατικότητας και να 

επιτευχθεί όχι µόνο ένας σωστός σχεδιασµός αλλά και µία ολοκληρωµένη εφαρµογή των 

ανταγωνιστικών επιχειρηµατικών πολιτικών σε ορεινές περιοχές της υπαίθρου, η 

επιστηµονική έρευνα οφείλει να εξετάσει και να αναλύσει το ευρύτερο οικονοµικό, 

κοινωνικό και θεσµικό περιβάλλον στο οποίο ο επιχειρηµατίας δραστηριοποιείται. Είναι 

λοιπόν προφανές ότι η ουσιαστική κατανόηση της επιχειρηµατικής διαδικασίας θα οδηγήσει 

σε έναν σωστό σχεδιασµό καθώς και σε µία επιτυχηµένη εφαρµογή επιχειρηµατικών 

στρατηγικών σε ορεινές περιοχές της  υπαίθρου. 

 

Οι περιοχές που επιλέχθηκαν στην παρούσα επιστηµονική έρευνα προέρχονται από 

µεσογειακές χώρες της Νότιας Ευρώπης. Πιο συγκεκριµένα, θα αναφερθούµε εκτενώς στην 

περιοχή της Ευρυτανίας και των Καλαβρύτων (Ελλάδα), στην περιοχή Valle del Serchio 

(Ιταλία), στην περιοχή Serra-Algarvia (Πορτογαλία) και στην περιοχή Garrotxa (Ισπανία). 

Βασικό χαρακτηριστικό γνώρισµα όλων των παραπάνω περιοχών είναι η ύπαρξη ενός 

σηµαντικού αριθµού περιορισµών και αδυναµιών αναπτυξιακού τύπου καθώς και δυσκολιών 

οι οποίες απορρέουν από το ορεινό φυσικό περιβάλλον και την µεγάλη σχετικά απόσταση 

από τα κέντρα οικονοµικής δραστηριότητας. Όσον αφορά τώρα την δυσκολία πρόσβασης σε 

αστικά ή ηµιαστικά κέντρα, οι περιοχές έρευνας της Ελλάδας και της Πορτογαλίας 

βρίσκονται σε µειονεκτικότερη θέση. Η γεωγραφική θέση, οι ισχύουσες κλιµατολογικές 

συνθήκες, η µορφολογία του εδάφους και ο φυσικός πλούτος της κάθε περιοχής αποτελούν 

µία σειρά από παράγοντες που διαµορφώνουν την ταυτότητα της. Όλες οι περιοχές λοιπόν 

χαρακτηρίζονται από σχετικά δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες διαθέτουν όµως µίαν 

ανεκτίµητη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά. 

  

Αναφορικά τώρα µε την δηµογραφική εξέλιξη, οι περιοχές όπου διεξήχθη η συγκεκριµένη 

έρευνα διακρίνονται από µία µείωση του πληθυσµού λόγω πληθυσµιακής ερήµωσης προς 

αναζήτηση καλύτερων ευκαιριών καθώς και από µία ηλικιακή διάρθρωση µε υψηλό ποσοστό 

συµµετοχής των µεγαλύετρων ηλικιών. Τα δύο αυτά στοιχεία τείνουν να επηρεάσουν όχι 

µόνο την γενικότερη οικονοµική ανάπτυξη των περιοχών αλλά και την δυναµικότητα αυτών 

για άνθηση της επιχειρηµατικότητας. Επίσης όλες οι περιοχές έρευνας µε εξαίρεση αυτήν 
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στην Ισπανία (Garrotxa) θεωρούνται µειονεκτικές αφού η µορφολογία του εδάφούς τους 

επιδρά αρνητικά στην βελτίωση βασικών υποδοµών όπως είναι οι τοµείς της υγείας, της 

παιδείας και των µεταφορών.  

 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι όλες οι περιοχές έρευνας υποφέρουν από σοβαρές 

αναπτυξιακές αδυναµίες. ∆ιαθέτουν όµως και αρκετά δυναµικά στοιχεία τα οποία σχετίζονται 

κυρίως µε τους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους και τα οποία συµβάλλουν σηµαντικά 

στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατικότητας.  

 

7.2 Κεφάλαιο Εκκίνησης 

 

Οι περιορισµοί ρευστότητας αποτελούν ένα σηµαντικό πρόβληµα για ένα µεγάλο ποσοστό 

(53%) των πολύ µικρών επιχερήσεων της υπαίθρου. Τα δεδοµένα επιβεβαιώνουν την βασική 

υπόθεση ότι όταν ο αντιλαµβανόµενος επιχειρηµατικός κίνδυνος είναι χαµηλός τότε το 

ποσοστό του κεφαλαίου εκκίνησης το οποίο προέρχεται από εξωτερικές πηγές µειώνεται. 

Καθοριστικοί παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στην αντίληψη κινδύνου είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης και ο τοµέας οικονοµικής δραστηριότητας, η επαγγελµατική εµπειρία καθώς και 

η χωροθέτηση των πωλήσεων της επιχείρησης.  

 

Πρόσφατες προσπάθειες για την ανάπτυξη της υπαίθρου και ιδιαίτερα αυτές που ενισχύουν 

την επιχειρηµατικότητα στις περισσότερο αποµακρυσµένες και µειονεκτικές περιοχές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επικεντρωθεί στην παροχή κεφαλαίου εκκίνησης άµεσα ή 

έµµεσα. Άµεσα, κεφάλαιο εκκίνησης προσφέρεται µε την µορφή επιδοτήσεων κεφαλαίου ή 

επιδότησης επιτοκίου και έµµεσα µέσω της παροχής επαγγελµατικής στέγης (π.χ. 

οργανωµένα βιοµηχανικά πάρκα, θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων) ή της ενίσχυσης κρατικών ή 

ιδιωτικών κεφαλαίων επενδύσεων. Τα συγκεκριµένα εργαλεία ανάπτυξης της υπαίθρου 

επιλαµβάνονται του προβλήµατος του χαµηλού µετοχικού κεφαλαίου βραχυπρόθεσµα αλλά 

δεν καταφέρνουν να θεραπεύσουν το αίτιο µακροπρόθεσµα. Τα αίτια της υπανάπτυξης της 

υπαίθρου θα πρέπει να αναζητηθούν στο υψηλό επίπεδο κινδύνου που αντιλαµβάνονται οι 

επιχειρηµατίες γεγονός που δυσχεραίνει την δηµιουργία νέων επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις 

που στοχεύουν στην τοπική αγορά αυξάνουν τον τοπικό ανταγωνισµό και τις πιθανότητες 

µετεγκατάστασης. Τα εργαλεία για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να 

διαφοροποιηθούν από την ενίσχυση κεφαλαίου και να αποκτήσουν µία πιο ευέλικτη µορφή 

µε στόχο την µείωση του αντιλαµβανόµενου επιχειρηµατικού κινδύνου µακροπρόθεσµα.  
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Η λεπτοµερής ανάλυση απέδειξε ότι οι έµπειροι επιχειρηµατίες κατανοούν καλύτερα τον 

κίνδυνο και συνεπώς είτε παρέχουν το κεφάλαιο για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων είτε 

περιορίζουν την ποσοστιαία αναλογία της εξωτερικής χρηµατοδότησης µόνο στις 

περιπτώσεις που αυτή απαιτείται. Αξίζει λοιπόν να σηµειωθεί η σπουδαιότητα των άτυπων 

γνωστικών διαδικασιών συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού όπως η επαγγελµατική 

κατάρτιση και η απόκτηση δεξιοτήτων ως αποτέλεσµα της εργασιακής εµπειρίας. Τα 

εργαλεία πολιτικής που επιλέγονται για να στηρίξουν τις επιχειρήσεις της υπαίθρου και να 

αυξήσουν το επιχειρηµατικό ανθρώπινο κεφάλαιο πρέπει να ενισχυθούν. Επίσης, τα εργαλεία 

που επιλέγονται προκειµένου να διευκολυνθεί η διακοπή λειτουργίας των επιχειρήσεων χωρίς 

να αποδίδεται στον επιχειρηµατία το στίγµα της αποτυχίας αλλά αντιθέτως δινόντάς του την 

δυνατότητα διεκδίκησης νέων δυναµικών ευκαιριών θα πρέπει να παρέχονται. Βέβαια, το 

γεγονός ότι οι έµπειροι επιχειρηµατίες προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν την παρέµβαση 

εξωτερικού κεφαλαίιου υποδηλώνει είτε ότι ακολουθούν µία ιεραρχηµένη διαδικασία 

επιλογής πηγών δανεισµού κεφαλαίου εκκίνησης ή ότι έχουν εµπειρία πιστωτικών 

περιορισµών εξαιτίας της µη συµµετρικής πληροφόρησης. Υπογραµµίζεται λοιπόν η ανάγκη 

για την επιλογή εργαλείων πολιτικής τα οποία είτε παρέχουν στήριξη κεφαλαίου µε την 

µικρότερη δυνατή παρέµβαση στην επιχείρηση είτε µειώνουν την µη συµµετρική 

πληροφόρηση και στοχεύουν στη µείωση πιθανών πιστωτικών περιορισµών. 

 

Οι επιχειρήσεις εκείνες που δεν είναι ενσωµατωµένες στην τοπική αγορά αναζητούν 

χρηµατοδότηση από εξωτερικές πηγές και κάνουν εκτεταµένη χρήση αυτής. Στην περίπτωση 

που οι πωλήσεις µίας επιχείρησης προορίζονται για να καλύψουν ανάγκες σε τοπικό καθαρά 

επίπεδο, παρατηρείται υψηλό επίπεδο δικτύωσης µε τοπικές επιχειρήσεις (οριζόντια δίκτυα 

προµηθευτών) και ισχυρή διείσδυση στην τοπική αγορά. Τα εργαλεία πολιτικής ενθαρρύνουν 

και στηρίζουν έντονα τα οριζόντια δίκτυα µέσω Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και 

Προγραµµάτων όπως η Πρωτοβουλία LEADER η οποία συγκαταλέγεται ανάµεσα στις 

τέσσερις Πρωτοβουλίες που χρηµατοδοτούνται από τα ∆ιαρθρωτικά Ταµεία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και η οποία έχει σχεδιασθεί µε απώτερο σκοπό την ενίσχυση των επιχειρηµατιών της 

υπαίθρου προκειµένου να αντιληφθούν την µακροπρόθεσµη δυναµικότητα της περιοχής τους. 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER ενθαρρύνει την υλοποίηση ολοκληρωµένων, υψηλής 

ποιότητας και ευρηµατικών στρατηγικών για αειφόρο ανάπτυξη ενώ επικεντρώνεται σε 

συνεργασίες και δίκτυα συναλλαγών. Τα µέτρα πολιτικής θα πρέπει επίσης να προσφέρουν 

στήριξη στην δηµιουργία κάθετων δικτύων που συνδέουν τοπικές επιχειρήσεις µε πελάτες ή 

 119



καταναλωτές εκτός της συγκεκριµένης περιοχής. Τα εργαλεία πολιτικής θα πρέπει επίσης να 

ενισχύουν την αποξένωση των τοπικών επιχειρήσεων από την τοπική αγορά µειώνοντας 

συνεπώς τον αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο ο οποίος είναι στενά συνδεδεµένος µε 

την αστάθεια των αγορών εκτός των ορίων της συγκεκριµένης περιοχής.  

 

Οι µελλοντικές πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους 

τον σπουδαίο ρόλο που διαδραµατίζουν οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται σε 

αυτές τις περιοχές καθώς και τη βαρύνουσα σηµασία που έχει η διάρθρωση του κεφαλαίου 

εκκίνησης για την δηµιουργία και την ίδρυση επιχειρήσεων σε αποµακρυσµένες και 

µειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι πολιτικές «από κάτω προς τα πάνω» και 

τα καταλλήλως σχεδιασµένα εργαλεία πολιτικής µπορούν να µειώσουν τον αντιλαµβανόµενο 

κίνδυνο και να αυξήσουν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας. Η ικανότητα όµως των 

τοπικών οργανισµών και θεσµών να θέτουν σε εφαρµογή, να οργανώνουν και να ενισχύουν 

σχήµατα µη-χρηµατοοικονοµικού χαρακτήρα µπορεί να αποτελέσει κρίσιµο παράγοντα στην 

παρεµπόδιση εκείνων των µέτρων πολιτικής τα οποία έχουν ως στόχο τους την ανάπτυξη της 

υπαίθρου.  

 

7.3 Επιχειρηµατικό Ανθρώπινο ∆υναµικό 

 

Η επιρροή που ασκεί το ανθρώπινο κεφάλαιο στην ίδρυση και την περαιτέρω ανάπτυξη 

αποτελεσµατικών επιχειρήσεων σε ορεινές περιοχές της υπαίθρου, είναι έντονη. 

Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τόσο τους περιορισµούς που τίθενται από τα δεδοµένα της 

παρούσας επιστηµονικής έρευνας όσο και το περιορισµένο γεωγραφικό πλαίσιο αυτής, 

γίνεται αντιληπτό ότι τα αποτελέσµατα που απορρέουν είναι απλώς ενδεικτικά. ∆εν θα πρέπει 

λοιπόν να γίνονται δεκτά άκριτα αλλά ούτε και θα πρέπει να γενικευθεί η ισχύς τους για τις 

υπόλοιπες ορεινές ή µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντούτοις 

όµως, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας προσφέρουν πολύτιµες πληροφορίες και 

ενδείξεις που συνδέονται κυρίως µε την µορφή των µελλοντικών επιχειρηµατικών εργαλείων, 

στα πλαίσια µίας ολοκληρωµένης και τοπικού χαρακτήρα πολιτικής για την ανάπτυξη της 

υπαίθρου. Καταρχήν, υπάρχει µια µεγάλη ποικιλία από µηχανισµούς συσσώρευσης 

ανθρώπινου κεφαλαίου και γνώσης που συγκεκριµενοποιούνται ανάλογα µε την περιοχή 

έρευνας. Για παράδειγµα, παρά την έντονη πεποίθηση ότι οι καλά εκπαιδευµένοι και 

καταρτισµένοι επιχειρηµατίες αποτελούν την βάση για µία µελλοντική επιχειρηµατική 

επιτυχία, στην περίπτωση της πορτογαλικής περιοχής (Serra Algarvia) ο επιτυχηµένος 
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επιχειρηµατίας δεν είναι ούτε σε ικανοποιητικό βαθµό εκπαιδευµένος, ούτε καταρτισµένος 

και δεν διαθέτει εργασιακή εµπειρία. Αντιθέτως, τόσο η εκπαίδευση όσο και η κατάρτιση 

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες επιτυχίας στην ελληνική, ισπανική και ιταλική περιοχή 

έρευνας. Ένα δεύτερο εξίσου αποκαλυπτικό συµπέρασµα αναφορικά µε την χωρική 

ιδιαιτερότητα της συσσώρευσης επιχειρηµατικού ανθρώπινου κεφαλαίου προκύπτει από την 

επίδραση που ασκεί η διαχειριστική εµπειρία στην µεγέθυνση της επιχείρησης. Συνεπώς, 

αυτού του είδους η εµπειρία επηρεάζει αρνητικά την ανάπτυξη εκείνων των επιχειρήσεων 

που εδρεύουν στην Ευρυτανία καθώς και στην Valle del Serchio. Για τις επιχειρήσεις που 

είναι εγκατεστηµένες στην Garrotxa, η επίδραση της προαναφερθείσας εµπειρίας είναι 

θετική. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι τόσο στην ελληνική όσο και την ιταλική περιοχή η 

συσσώρευση γνώσης η οποία αποκτάται µέσω της οργάνωσης και της διαχείρισης µιας 

επιχείρησης µεγαλώνει την αποστροφή που εκδηλώνουν οι επιχειρηµατίες για τον κίνδυνο 

ενώ διευκολύνει τους ισπανούς επιχειρηµατίες να περιορίσουν τον κίνδυνο. Η 

προαναφερόµενη τάση µπορεί να οφείλεται σε µία σειρά από καθοριστικούς παράγοντες που 

σχετίζονται κυρίως µε την ιδιοσυγκρασία των επιχειρηµατιών και που πηγάζουν είτε από την 

προσωπικότητά τους είτε από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

 

Είναι επίσης εµφανές ότι οι µηχανισµοί συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού (εκπαίδευση, 

κατάρτιση, εργασιακή εµπειρία και εµπειρία διαχείρισης) εξακολουθούν να διαδραµατίζουν 

πρωταρχικό ρόλο στην πρόβλεψη των επιτυχηµένων και αποδοτικών επιχειρήσεων. 

Αντιθέτως, οι µηχανισµοί συσσώρευσης όπως το να έχει ανατραφεί ο επιχειρηµατίας σε ένα 

οικογενειακό περιβάλλον µε επιχειρηµατικό υπόβαθρο ή το να έχει µεγαλώσει και ζήσει στην 

συγκεκριµένη περιοχή δεν συνεισφέρουν σε µεγάλο βαθµό και παράλληλα η σπουδαιότητα 

που τους έχει αποδοθεί είναι πλέον αµφισβητήσιµη. Η παγκόσµια (κωδικοποιηµένη) γνώση 

θεωρείται λοιπόν αναγκαία προϋπόθεση προκειµένου η σιωπηρή γνώση να συντελέσει στην 

επιτυχηµένη απόδοση µίας επιχείρησης. Συνεπώς οι διαδικασίες που εξασφαλίζουν την 

συσσώρευση κωδικοποιηµένης γνώσης αποδεικνύονται εξαιρετικής σηµασίας για την πιθανή 

και ορθολογική χρήση της συσσωρευµένης σιωπηρής γνώσης.  

 

Στις µειονεκτικές και ορεινές περιοχές της υπαίθρου όπου οι αγροτικές δραστηριότητες δεν 

διαθέτουν ανταγωνιστικό χαρακτήρα, η τοπική επιχειρηµατικότητα διαδραµατίζει σηµαντικό 

ρόλο στην παροχή ευκαιριών απασχόλησης και στην αύξηση του τοπικού εισοδήµατος. Η 

επιχειρηµατικότητα λοιπόν µπορεί να προωθηθεί ουσιαστικά και να ενισχυθεί µέσα από 

ευέλικτους συνδυασµούς στήριξης οι οποίοι όµως χρησιµοποιούν πολύπλοκες και 
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πολυδιάστατες δέσµες µέτρων ενίσχυσης των επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών γενικά. Στην 

περίπτωση των µειονεκτικών περιοχών, οι στρατηγικές, οι πολιτικές και οι υποδοµές που 

αναπτύσσονται µε στόχο ενθάρρυνσης της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και την βελτίωση της 

απόδοσής τους αποτελούν ένα από τα πιο επιθυµητά εργαλεία ανάπτυξης. Επίσης, η 

ενδυνάµωση των µηχανισµών συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου πρέπει να θεωρηθεί ως 

ένα βασικό βήµα στο πλαίσιο µίας ολοκληρωµένης επιχειρηµατικής στρατηγικής. Εντούτοις 

όµως, η πολλαπλότητα των ανωτέρω διαδικασιών καθώς και οι διαφοροποιηµένες επιδράσεις 

που ασκούνται στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων δηµιουργεί την ανάγκη για τοπικά 

σχεδιασµένα και εφαρµοσµένα µέτρα ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναµικού. 

 

Είναι επίσης φανερό ότι οι κεντρικοί θεσµοί και οργανισµοί είτε δεν διαθέτουν τους 

απαραίτητους οικονοµικούς πόρους για την διαχείριση ευέλικτων εργαλείων στήριξης είτε 

δεν διαθέτουν την γνώση και την εξειδίκευση που απαιτούνται προκειµένου να κατανοήσουν 

και να αντιληφθούν τους ακριβείς τύπους επιχειρηµατικής ενίσχυσης που ταιριάζουν σε κάθε 

περιοχή. Ένας βασικός στόχος επιχειρηµατικής πολιτικής θα µπορούσε να είναι η βελτίωση 

της δυναµικότητας των τοπικών θεσµών έτσι ώστε να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν 

ευέλικτοι συνδυασµοί µέτρων επιχειρηµατικής πολιτικής µε ιδιαίτερη έµφαση στο ανθρώπινο 

δυναµικό. Οι θεσµοί θα πρέπει να υιοθετήσουν µία προσέγγιση η οποία να επιτρέπει στον 

τοπικό πληθυσµό να διατυπώνει ελεύθερα τις απόψεις του και να συµµετέχει ενεργά στην 

εφαρµογή των εργαλείων ανάπτυξης της υπαίθρου. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη 

έµφαση σε συγκεκριµένα µέτρα ενίσχυσης όπως είναι η παροχή προγραµµάτων κατάρτισης, 

η συµµετοχή στο σχεδιασµό προγραµµάτων αγροτικής εκπαίδευσης, η παροχή πρωτοβουλιών 

απόκτησης εργασιακής εµπειρίας καθώς και εµπειρίας σε θέµατα διαχείρισης κ.α.  

 

Συνεπώς, τα προγράµµατα στήριξης του επιχειρηµατικού ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει 

να διαθέτουν έναν αποκεντρωτικό χαρακτήρα προκειµένου να είναι περισσότερο ευέλικτα, 

επιλεκτικά και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ιδιοσυγκρασίες και συγκεκριµένες ανάγκες 

κάθε περιοχής. Οι στρατηγικές λοιπόν που στοχεύουν στην ενίσχυση του επιχειρηµατικού 

ανθρώπινου δυναµικό θα πρέπει να διαθέτουν τοπικό και περιφερειακό χαρακτήρα και θα 

πρέπει να λαµβάνουν σοβαρά υπόψη τους τόσο την ανάπτυξη του ατόµου όσο και την 

ανάπτυξη της περιοχής (Commins and Keane, 1994; Skuras et al, 2000). Τέλος στις πιο 

αποµακρυσµένες ορεινές περιοχές της υπαίθρου της Νότιας Ευρώπης η δηµιουργία και η 

ενδυνάµωση του τοπικού θεσµικού πλαισίου αντιπροσωπεύει µία µεγάλη πολιτική και 

διαχειριστική επένδυση.    
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7.4. Θεσµοί και Επιχειρηµατική Στρατηγική 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί οι θεσµοί διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην ενίσχυση 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις µειονεκτικές και ορεινές περιοχές της υπαίθρου 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περίπου το 30% όλων των επιχειρήσεων που συµµετείχε στην 

έρευνα έλαβε ενίσχυση τουλάχιστον µία φορά και δια µέσου ενός τουλάχιστον εργαλείου 

στήριξης. Οι επιδοτήσεις κεφαλαίου παραµένουν το βασικό µέτρο στήριξης επιχειρήσεων 

ενώ η χρήση εργαλείων όπως η κατάρτιση και η χρηµατοοικονοµική ή οργανωτική βοήθεια 

διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή. Οι επιχειρηµατίες λοιπόν εκµεταλλεύονται την θεσµική 

στήριξη που τους παρέχεται και εφαρµόζουν µία σειρά στρατηγικών προσανατολισµών (π.χ. 

µείωση κόστους, διαφοροποίηση µάρκετινγκ, διαφοροποίηση µέσω καινοτοµιών, στρατηγική 

στόχου και επιβίωση). Κάθε κατηγορία περιλαµβάνει επιχειρήσεις µε συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα. Επίσης οι επιχειρήσεις εκείνες οι οποίες στηρίχθηκαν θεσµικά 

αποδίδουν  κατά µέσο όρο καλύτερα από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.  

 

Οι έρευνες που διεξήχθησαν στις τέσσερις πιο µειονεκτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, παρεµποδίζονται από όλες τις αδυναµίες που χαρακτηρίζουν τις έρευνες µε την 

µορφή ερωτηµατολογίων. Τα αποτελέσµατα τα οποία είναι απλώς ενδεικτικά, δεν θα πρέπει 

να γίνουν δεκτά άκριτα ούτε θα πρέπει να γενικευθούν για άλλες περιοχές της υπαίθρου της 

Ε.Ε. Εντούτοις, τα αποτελέσµατα των συγκεκριµένων ερευνών προσφέρουν πολύτιµες 

ενδείξεις όσον αφορά στην φύση των µελλοντικών εργαλείων περιφερειακής ανάπτυξης στα 

πλαίσια µίας ολοκληρωµένης στρατηγικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο. Τα προαναφερθέντα 

αποτελέσµατα υπογραµµίζουν σηµαντικές εφαρµογές πολιτικής κυρίως όσον σχετίζονται µε 

την ενίσχυση των επιχειρήσεων της υπαίθρου. 

 

Η θεσµική στήριξη στις επιχειρήσεις της υπαίθρου θα πρέπει να διατίθεται δια µέσου 

ποικίλων εργαλείων-µέτρων εκτός των συµβατικών που ήδη χρησιµοποιούνται. Η πολιτική 

για την ανάπτυξη µικρών επιχειρήσεων θα πρέπει να έχει αποκεντρωτικό χαρακτήρα έτσι 

ώστε να γίνει περισσότερο ευέλικτη, επιλεκτική καθώς και να ικανοποιεί τις τοπικές ανάγκες 

και απαιτήσεις. Ο πρωταρχικός στόχος λοιπόν θα πρέπει να είναι τόσο η αποκέντρωση της 

πολιτικής στήριξης όσο και η παροχή δυνατότητας σε κάθε τοπική κοινωνία να σχεδιάσει και 

να εφαρµόσει την δική της στρατηγική. Οι θεσµοί θα πρέπει να προωθήσουν µία προσέγγιση 

η οποία να βασίζεται στην ανάπτυξη των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών καθώς 
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και στην ενθάρρυνση του τοπικού επιχειρηµατικού πληθυσµού να αποσαφηνίσουν τις 

ανάγκές τους και να διαµορφώσουν µία σειρά εργαλείων στήριξης.  

 

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα έµµεσα µέτρα ενίσχυσης µπορούν να προβούν πολύτιµα στο να 

βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να πραγµατοποιήσουν τους στρατηγικούς τους 

προσανατολισµούς. Ένα παράδειγµα αποτελεί η στήριξη προς τα επιχειρηµατικά δίκτυα και η 

συνάφειά τους µε τον στρατηγικό προσανατολισµό. Τα οριζόντια επιχειρηµατικά δίκτυα τα 

οποία συνδέουν τις επιχειρήσεις που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή προσεγγίζονται 

από επιχειρήσεις έτοιµες να ακολουθήσουν µία στρατηγική µείωσης κόστους και αντίστροφα. 

Αντιθέτως, οι επιχειρήσεις που επιλέγουν την διαφοροποίηση µάρκετινγκ ή την 

διαφοροποίηση δια µέσου καινοτοµιών έχουν πρόσβαση σε κάθετα δίκτυα που συνδέουν 

µονάδες από την περιοχή µε άλλες εκτός αυτής. Η στήριξη λοιπόν που παρέχεται για την 

δηµιουργία και την λειτουργία των επιχειρηµατικών δικτύων ενισχύει έµµεσα την στρατηγική 

των επιχειρήσεων της υπαίθρου. 

 

7.5 Ανάπτυξη Επιχειρήσεων στις Μειονεκτικές Περιοχές της Νότιας Ευρώπης 

 

Στις µειονεκτικές και αποµακρυσµένες περιοχές της Νότιας Ευρώπης ένας σηµαντικός 

αριθµός επιχειρήσεων παρουσιάζει µία αξιοσηµείωτη εξαγωγική δραστηριότητα. 

Λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τις πιθανές πηγές υποτίµησης, τουλάχιστον το ένα τρίτο των 

επιχειρήσεων που συµµετείχαν στην έρευνα εξάγει απευθείας πάνω από το 50% της αξίας 

παραγωγής εκτός της τοπικής αγοράς µε αποτέλεσµα να αποτελεί βασικό αναπτυξιακό πόρο 

για τις περιοχές αυτές. Επίσης, το 43% αυτών των επιχειρήσεων είναι ενσωµατωµένο στο 

τοπικό σύστηµα παραγωγής αφού αγοράζει πάνω από το 50% της αξίας των εισροών τους 

από άλλες τοπικές επιχειρήσεις. Οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι αποδεσµευµένες από το 

τοπικό σύστηµα παραγωγής αφού αγοράζουν πάνω από το 50% της αξίας των εισροών από 

επιχειρήσεις εγκατεστηµένες εκτός των συγκεκριµένων περιοχών. Και οι δύο κατηγορίες 

επιχειρήσεων είναι εξίσου σηµαντικές για την τοπική οικονοµία διότι αυξάνουν τις 

πολλαπλασιαστικές επιδράσεις ενισχύοντας την εξωγενή ζήτηση για προϊόντα. Επίσης, 

αποδεικνύεται ότι οι επιχειρήσεις που λειτουργούν στις διάφορες µορφές της σχέσης 

εισροών-εκροών δεν κυριαρχούνται από συγκεκριµένους οικονοµικούς κλάδους ενώ οι 

λεγόµενες δυνατότητες για επιχειρηµατική ευκαιρία οι οποίες εµφανίζονται σε όλους τους 

τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας θεωρούνται υψίστης σπουδαιότητας. Η παρούσα 

επιστηµονική εργασία αναγνωρίζει δύο βασικά είδη δυνατοτήτων για επιχειρηµατική 
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δραστηριότητα, το πρώτο επικεντρώνεται στους φυσικούς πόρους, το περιβάλλον και την 

ψυχαγωγία και το δεύτερο στην δεξιοτεχνία. Πιο συγκεκριµένα, το δεύτερο είδος αναφέρεται 

στην γενικότερη εικόνα της περιοχής για την παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων/ 

υπηρεσιών. Είναι λοιπόν πιθανόν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς 

τοµείς του κλάδου µεταποίησης να χρησιµοποιούν την ίδια δυνατότητα για επιχειρηµατική 

ευκαιρία και να αναπτύσσουν τους ίδιους θεσµικούς κανόνες ανεξαρτήτως του τοµέα όπου 

ανήκουν. Για παράδειγµα, µία επιχείρηση στην βιοµηχανία τροφίµων και ποτών µπορεί να 

κάνει χρήση των φυσικών πόρων της περιοχής (φυσικό µεταλλικό νερό) ενώ κάποια άλλη του 

ίδιου τοµέα µπορεί να χρησιµοποιεί την δεξιοτεχνία (π.χ. την εικόνα της περιοχής ως 

ποιοτικός παραγωγός λουκάνικων). Αντίστοιχα, δύο όµοιες επιχειρήσεις στον τοµέα ένδυσης 

ή χειροτεχνίας ίσως χρησιµοποιήσουν την ίδια δυνατότητα για επιχειρηµατική ευκαιρία.  

 

Μία άλλη πολύ σηµαντική διαπίστωση σχετίζεται µε τις αναπτυξιακές ευκαιρίες των 

εξαγωγικών επιχειρήσεων. Όπως είναι αναµενόµενο, η παρελθούσα ανάπτυξη τέτοιου είδους 

επιχειρήσεων υποδείκνυε σε µεγάλο βαθµό την ύπαρξη «γαζέλων» στις ορεινές περιοχές της 

Νότιας Ευρώπης. Σε όλες τις περιοχές έρευνας, οι επιχειρήσεις της Κατηγορίας Τύπου IV 

εµφανίζουν επίµονα την υψηλότερη απόλυτη αύξηση σε όρους απασχόλησης. Στην επόµενη 

βαθµίδα βρίσκονται οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην Κατηγορία Τύπου III. Λαµβάνοντας 

υπόψη το γεγονός ότι οι περιοχές εξελίσσονται µία αύξηση των εισαγωγικών επιχειρήσεων 

(Κατηγορία Τύπου II) παρατηρείται. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις (Κατηγορία Τύπου III & IV) 

διοικούνται από δυναµικούς επιχειρηµατίες µε καινοτόµο χαρακτήρα οι οποίοι αποτελούν 

σηµαντικό πόρο ανθρώπινου κεφαλαίου για τις περιοχές. Οι επιχειρηµατίες που 

διαχειρίζονται επιχειρήσεις της Κατηγορίας Τύπου I & II θεωρούνται πιθανοί µιµητές ή 

νεωτεριστές όταν ενστερνίζονται τις κατάλληλες επιχειρηµατικές δυνατότητες οδηγούν 

επιτυχώς τις επιχειρήσεις τους στην τρίτη ή τέταρτη κατηγορία. Κατ’ επέκταση η 

αναπτυξιακή τροχιά µίας επιχείρησης περιλαµβάνει το στάδιο µίµησης-καινοτοµίας, την 

χρήση δυνατοτήτων για επιχειρηµατική ευκαιρία καθώς και την ανάπτυξη κατάλληλων 

θεσµικών κανόνων όπως η πρόσβαση σε επιχειρηµατικά δίκτυα τα οποία είτε είναι 

ενσωµατωµένα µε κάθετο τρόπο είτε διαθέτουν έναν ευέλικτο και εξειδικευµένο χαρακτήρα. 

Τα αποτελέσµατα και τα συµπεράσµατα που έχουν εξαχθεί είναι απλώς ενδεικτικά και για 

αυτό δεν θα πρέπει να γίνονται δεκτά άκριτα ούτε και να γενικεύονται για άλλες 

παραµεθόριες, µειονεκτικές και ορεινές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, ο 

γενικότερος σχεδιασµός πολιτικών δεν θα πρέπει να βασίζεται στην ερµηνεία αυτών των 

συµπερασµάτων. Ειδικότερα, οι περιορισµοί που τίθενται στην καταγραφή του τόπου 
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προέλευσης των εισροών και εκροών µπορούν να προκαλέσουν υποτίµηση του πραγµατικού 

αριθµού επιχειρήσεων για τις Κατηγορίες Τύπου III & IV. Στις ορεινές και µειονεκτικές 

περιοχές όπου οι γεωργικές δραστηριότητες δεν είναι συνήθως ανταγωνιστικές ως προς το 

κόστος, η τοπική επιχειρηµατικότητα διαδραµατίζει έναν σπουδαίο ρόλο στην παροχή 

ευκαιριών απασχόλησης και στην αύξηση του τοπικού εισοδήµατος. Οι στρατηγικές λοιπόν 

που σχεδιάζονται για την ενίσχυση και στήριξη της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να 

διαθέτουν πιο ευέλικτα και κατάλληλα µέτρα στήριξης τα οποία θα διαλευκάνουν και θα 

προωθήσουν τις παλιές και τις νέες δυνατότητες για επιχειρηµατική ευκαιρία, θα στηρίξουν 

την λειτουργία των επιχειρηµατικών δικτύων και θα ενισχύσουν την τοπική καινοτοµία 

προκειµένου να µετατραπούν οι επιχειρηµατικές ευκαιρίες σε επιτυχηµένες και οικονοµικά 

ανθηρές επιχειρήσεις.  
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