
Ημερίδα:
Η Ελληνική Οικονοµία: Από το 1821 έως Σήµερα

17 Δεκεμβρίου 2021
Εργαστήριο Μελέτης Οικονομικής Πολιτικής

ΤΜΗΜΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση (ΟΠΑ,ΕΜΟΠ)
‘Η διαδικασία μεταφύτευσης δυτικών θεσμών στην Ελλάδα Η περίπτωση της Ανώνυμης 

Εταιρείας 
(c. 1821-1931)’

Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση

‘H εισαγωγή και εδραίωση του Θεσμού της Ανώνυμης Εταιρείας’, 

(κεφάλαιο 5) 



2

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΑ ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΘΩ ΣΤΑ ΕΞΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ  :

ΠΩΣ ΕΦΤΑΣΕ Ο ΘΕΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΠΟΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ;

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ; 

ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ Η ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ;



ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ  ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡAΦΙΑ 

• Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ(corporation) ως όχημα για την οικονομική 
ανάπτυξη και υπεροχή της Δύσης (Chandler et al, 1997).

• Η  επέκταση της ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) ως stylized fact της 
σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης/εκβιομηχάνισης (Κuznets, 
1965) (Vidalis and Pepelasis,2022).   

• Η μεταφύτευση/μεταφορά καινοτόμων οικονομικών θεσμών 
είναι πολύπλοκη υπόθεση. Berkowitz et al. (2001), Seidler
(2014), Kingston and Caballero, 2009,  Pepelasis Minoglou, 
1998)  

3



ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

• -Η διαδικασία μεταφύτευσης /μεταφοράς γίνεται πιο 
δύσκολη όταν μεταξύ της χώρας  εξαγωγής και της χώρας 
υποδοχής υπάρχει μεγάλη διαφορά στο επίπεδο οικονομικής 
ανάπτυξης και στη κουλτούρα.

• -Η μεταφύτευση/μεταφορά τεχνολογίας /θεσμών πετυχαίνει 
όταν η εισαγόμενη τεχνολογία ‘προσαρμόζεται’ στην εγχώρια 
κουλτούρα και περιβάλλον.  

• - Οι θεσμοί δεν είναι στατικοί οργανισμοί αλλά εξελίσσονται 
στον χρόνο.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ):  ένας νεωτερικός θεσμός της Δύσης.
• 1.1. Καινοτόμα ως μορφή επιχείρησης. 
• 1.2 Νομοθετικό πλαίσιο.

Η μελέτη περίπτωσης της διαδικασίας μεταφύτευσης/μεταφοράς 
του Θεσμού της ΑΕ στην Ελλάδα

• 2.1.  Η ιδιαίτερη σημασία της   
• 2.2. Πριν την μεταφύτευση: H έμπορο-επιχειρηματική Διασπορά 

και ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας του 1807.
• 2.3. To νομοθετικό πλαίσιο  της μεταφύτευσης:  τα δύο στάδια και 

η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της εμπέδοσης του θεσμού.
• 2.4. Το οικονομικό πλαίσιο της μεταφύτευσης: -H υποδοχή της 

Ανώνυμης Εταιρείας από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα;  
κύριοι παίκτες και οικονομική συμβολή. 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Συμπεράσματα και ένα ερώτημα:

Ήταν  επιτυχής η μεταφύτευση στην Ελλάδα;
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η Ανώνυμη Εταιρεία (ΑΕ):  ένας νεωτερικός θεσμός της 

Δύσης.

1.1.Καινοτόμα ως μορφή επιχείρησης

0 θεσμός αυτός έχει ξεχωριστή θέση στη διεθνή ιστορία της επιχειρηματικής

οργάνωσης.

-Κινητοποιεί την άνευ προηγουμένου επέκταση στην κλίμακα και στο

τεχνολογικό εύρος (πεδίο) της δράσης των επιχειρήσεων,

-Συνδέεται με την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς και των χρηματιστηρίων.

-Έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα, κάθε μέτοχος έχει περιορισμένη

ευθύνη, η μακροβιότητα της ΑΕ είναι απεξαρτημένη από την μακροζωία ή όχι

των εταίρων/μετόχων.

-Υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ ιδιοκτησίας και καθημερινής διοίκησης

(management).

Η κορυφαία εκδοχή της Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ (‘corporation’  η ‘company
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1.2 Νομοθετικό  πλαίσιο

• ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Διαχωρισμός μεταξύ χωρών Common Law (κοινό 

δίκαιο/εθιμικό δίκαιο) και των χωρών με αστικό δίκαιο. Η Ελλάδα εμπίπτει 

στην δεύτερη κατηγορία.  
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ΓΑΛΛΙΑ

Δύο Νομοθετικά Ορόσημα / Στάδια

Πρώτo Στάδιο: Ναπολεόντειος «Εμπορικός Κώδικας

(«Code de Commerce») του 1807.

Έθετε την ίδρυση ΑΕ στην διακριτική ευχέρεια της

πολιτικής εξουσίας, αφού προϋπόθετε την έκδοση ειδικού

βασιλικού διατάγματος.
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Δεύτερο Στάδιο: Το νομοθετικό πλαίσιο

εξελίσσεται.

-Η «Loi sur les Sociétés Anonymes» του 1867

-κατάργησε το «σύστημα της παραχώρησης» που δεν ήταν ευνοϊκό για την εξάπλωση του θεσμού, και το

αντικατέστησε με ένα «κανονιστικό σύστημα».

-κατοχύρωσε ex post έμπρακτες αλλαγές και βελτιώσεις στην ίδρυση και την λειτουργία τους, που είχαν

εισάγει με δική τους πρωτοβουλία οι ιδρυτές των ΑΕ, στο μεσοδιάστημα 1807-1867. (η κοινωνία

προηγήθηκε του Νόμου )

Να σημειωθεί ως προς τη νομοθετική διαδικασία και την εξέλιξη της ότι:

Οι δύο προαναφερθείσες νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, ο «Εμπορικός Κώδικας του 1807» και ο «Νόμος

περί ΑΕ του 1867 »)εμφανίστηκαν σε περιόδους σημαντικών κοινωνικό-οικονομικών αλλαγών.

-Η πρώτη είναι η μετάβαση από την σημαντική οικονομική-κοινωνική κρίση του τέλους του 18ου σε μια

νέα εποχή μεταρρυθμίσεων με κορωνίδα τον Ναπολεόντιο Κώδικα

- Η δεύτερη είναι η αυγή της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης
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Περνώντας στο ζήτημα της εξάπλωσης του θεσμού εμπειρίας των χωρών της

Ηπειρωτικής Ευρώπης που υιοθέτησαν το γαλλικό νομοθετικό πλαίσιο,

παρατηρούμε ποικιλία τόσο ως προς το νομοθετικό περιεχόμενο (αλλού ήταν

πιστή αντιγραφή του γαλλικού πλαισίου, αλλού όχι), όσο και ως προς τις

χρονολογίες των δύο σταδίων νομοθετικής εδραίωσης του θεσμού της ΑΕ.

Η χώρα υποδοχής –ειδικά αν είχε πολύ διαφορετική επιχειρηματική

παράδοση και χαμηλότερο επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης– έτεινε να

προσαρμόζει και να ‘μεταλλάσσει’ τον θεσμό.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Η μελέτη περίπτωσης της διαδικασίας 

μεταφύτευσης/μεταφοράς του Θεσμού της ΑΕ στην Ελλάδα

2.1. Η ιδιαίτερη σημασία της

-Η κοινωνική και οικονομική ιστορία της διαδικασίας αυτής είναι

‘άγνωστη’

-Aφορά στη μεταλαμπάδευση ενός νεωτερικού θεσμού από την

οικονομικά προηγμένη Δύση σε μία μεσογειακή και κατά βάση

αγροτική πρώην Οθωμανική επαρχία, όπου επικρατούσε η

οικονομία της ιδιοκατανάλωσης και το επιχειρείν στο πλαίσιο

άτυπων εγχειρημάτων και συμφωνιών.

-Οι δύο νομοθετικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την εισαγωγή

και εμπέδωση του θεσμού στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν σε

κομβικές στιγμές, ‘πολεμικής κινητοποίησης/αγώνα’ της

σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: το 1821/22 η πρώτη και το

1920 η δεύτερη.
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Συνεπώς, ενδιαφέρον παρουσιάζει τόσο το περιεχόμενο των ρυθμίσεων όσο και οι ευρύτερες

οικονομικές και κοινωνικές δυνάμεις που τις προώθησαν.

-Είναι ιδιαίτερα χρήσιμη η μελέτη του φαινομένου στην πρόσφατη συγκυρία της

πολυετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, καθώς είναι διαδομένη στον χώρο

του δημόσιου διαλόγου -περισσότερο από άλλοτε- η πεποίθηση ότι η ενδυνάμωση

της παρουσίας της ΑΕ (και ειδικά αυτών με μεγάλο μέγεθος) και της σχετικής

εταιρικής κουλτούρας συνιστά μια sine qua non προϋπόθεση για μία δυναμική

και εξωστρεφή οικονομική πορεία της χώρας.
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Η πρώτη γνωστή μαρτυρία για την ίδρυση μετοχικών

εταιρειών από Έλληνες προέρχεται από τις μεγάλες

ναυτασφαλιστικές επιχειρήσεις εμπορο-επιχειρηματιών της

ελληνικής Διασποράς που έδρευαν στο Λιβόρνο και την

Τεργέστη, στα τέλη του 18ου αιώνα

Το 1815, ο ισχυρός συνασπισμός Ελλήνων εμπόρων της 

Κωνσταντινούπολης πρωτοστάτησε στην διάδοση του 

Ναπολεόντειου 

«Εμπορικού Κώδικα» του 1807 ανάμεσα στους απανταχού 

Έλληνες επιχειρηματίες, εκδίδοντας την επίσημη μετάφρασή 

του στα ελληνικά

2.2. Πριν την μεταφύτευση: H εμπορο-επιχειρηματική

Διασπορά και ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας του

1807
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2.3. Το Νομοθετικό πλαίσιο της μεταφύτευσης: τα

δύο στάδια και η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της

εμπέδοσης του θεσμού.

Το ίδιο κείμενο θα υιοθετηθεί επίσημα, με ειδικό ψήφισμα, από την Α΄

Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου (20 Δεκεμβρίου 1821-16 Ιανουαρίου 1822), η οποία

λειτούργησε ως το πρώτο νομοθετικό σώμα των εξεγερμένων Ελλήνων και η οποία

ψήφισε το πρώτο ελληνικό σύνταγμα.

Είναι ενδιαφέρον ότι η εισαγωγή του γαλλικού «Εμπορικού Κώδικα» του 1807 στο

ελληνικό έδαφος προϋπήρξε της επίσημης ίδρυσης του ελληνικού κράτους (1830).

Η πρώτη ΑΕ σε ελληνικό έδαφος, η «Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα» είχε ιδρυθεί

στις 2 Φεβρουαρίου 1828, με πρωτοβουλία του διορατικού κυβερνήτη Ιωάννη

Καποδίστρια στην Ελλάδα.

Αυτό το φιλόδοξο εγχείρημα κατέρρευσε το 1834, εξαιτίας σοβαρών εμποδίων στην

λειτουργία της.
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Την επόμενη χρονιά, το 1835, αυτούσιος ο Ναπολεόντειος «Εμπορικός Κώδικας» του 1807

έγινε επίσημος νόμος του ελληνικού κράτους.
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Στην Ελλάδα, η ενδιάμεση περίοδος μεταξύ της θέσπισης του «Εμπορικού

Νόμου», το 1835 (πρώτη μεταρρύθμιση) και του ειδικού «Νόμου περί ΑΕ» το

1920 (δεύτερη μεταρρύθμιση, Νομος περΊ ΑΕ και εδραίωση του θεσμού),

ήταν ιδιαίτερα μεγάλη σε σύγκριση με ό,τι συνέβη στην Γαλλία ή σε

άλλες χώρες της Δυτικής Ευρώπης.

Ο λόγος δεν ήταν η άγνοια η αδιαφορία για το ανεπαρκές πλαίσιο του

Ναπολεόντειου «Εμπορικού Κώδικα» για την εύρυθμη σύσταση και

λειτουργία των ΑΕ.

Στο μακρύ μεσοδιάστημα ωστόσο υπήρξαν κάποιες ενέργειες για την

πρακτική εξέλιξη του θεσμού και κάλυψη κενών.

Συγκεκριμένα,

1.Λίγο καιρό μετά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, το δημόσιο εποπτικό

όργανο του θεσμού (το Υπουργείο Εσωτερικών) άρχισε να προβαίνει σε

κάποιες διορθωτικές κινήσεις ως προς το Θέμα της κρατικής εποπτείας.
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2. Επίσης, ειδικά μετά την μεγάλη χρηματιστηριακή «φούσκα») της «Ελληνικής Εταιρείας

Μεταλλουργείων Λαυρίου» το 1873 υιοθετήθηκαν στα καταστατικά ίδρυσης των μεγάλων ΑΕ

νέες πρακτικές ως προς την εσωτερική διακυβέρνηση (με αυτορρύθμιση) και όχι με άνωθεν

εντολή.



3. Ξεκίνησε διεργασία  προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ειδικού νόμου περί ΑΕ
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Μία πρώτη απόπειρα έγινε το 1889 επί Πρωθυπουργίας Χαρίλαου Τρικούπη αλλά το σχέδιο

νόμου δεν πρόλαβε καν να κατατεθεί επίσημα στη Βουλή.

Δεύτερη απόπειρα έγινε επί πρωθυπουργίας Θεόδωρου Δηλιγιάννη, το 1896, αλλά δεν

προχώρησε πέρα της πρώτης ανάγνωσης.

Τρίτη προσπάθεια έγινε το 1910 επί πρωθυπουργίας Ελευθερίου Βενιζέλου, αλλά κατά τα

φαινόμενα έμεινε στην αφάνεια.

Η τέταρτη απόπειρα έγινε το 1914, στη διάρκεια πάλι της ίδιας πρωθυπουργικής θητείας του

Βενιζέλου, ο οποίος είχε ήδη οραματιστεί ένα πλαίσιο νέων μεγάλων έργων υποδομής για την

Ελλάδα.

Η στιγμή ήταν κομβική. Πάντως, και αυτό το σχέδιο νόμου δεν υλοποιήθηκε, όπως και τα

τρία προηγούμενα, ήταν μη ευνοϊκή η συγκυρία.
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Εικάζεται πίσω από τις αναβολές και καθυστερήσεις υπήρχαν και άλλοι, πιο

διαχρονικοί ανασταλτικοί παράγοντες, και ενδεχομένως μία γενικευμένη

αντίδραση από την πλευρά του πολιτικού και επιχειρηματικού κόσμου –

ιδιαίτερα του πιο εθισμένου στο πελατειακό σύστημα– να εγκαταλείψει το

«σύστημα της παραχώρησης» που άφηνε περιθώρια για αυθαιρεσίες και να το

αντικαταστήσει από το «κανονιστικό σύστημα».
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ΤΕΛΙΚΑ Το 1920 σε μια νέα πρωθυπουργική θητεία του Ελ. Βενιζέλου

ψηφίστηκε ο «Νόμος περί ανωνύμων εταιρειών» στο εξής «Νόμος περί ΑΕ»).
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Σε αντίθεση με την πρώτη μεταρρύθμιση (τον «Εμπορικό Νόμο» του 1835) που

μεταφυτεύθηκε ατραπιαία και αυτούσια από τη Γαλλία, Ο «Νόμος περί ΑΕ» του 1920, αφενός

δεν ήταν αυτούσια αντιγραφή του Γαλλικού Νόμου περί ΑΕ και ερχόταν μετά από ένα

μεγάλο χρονικό διάστημα καθυστερήσεων, ζύμωσης και σχεδίων νόμου και εν μέρει

expost επικύρωσε αλλαγές που είχαν εισαγάγει η εποπτική αρχή καιοι ιδρυτές των ΑΕ.

Όσον αφορά στο ζήτημα του περιεχομένου, ο «Νόμος περί ΑΕ» εισήγαγε –όπως οι άλλοι

αντίστοιχοι ευρωπαϊκοί νόμοι περί ΑΕ που είχαν ψηφισθεί από το 1867 και μετά– το

κανονιστικό σύστημα ως προς τις ιδρύσεις ΑΕ, απελευθερώνοντάς τις από το προηγούμενο

λιγότερο φιλελεύθερο καθεστώς της προέγκρισης. Εφεξής, η μη τήρηση των νόμιμων

προϋποθέσεων που έθετε ο συγκεκριμένος «Νόμος 2190/1920» έγινε το μοναδικό εμπόδιο

στην ίδρυση μίας ΑΕ.

Επίσης, ο Νόμος αυτός δεν συνιστούσε μία μεμονωμένη νομοθετική πρωτοβουλία, αλλά

το επίκεντρο μίας δέσμης νομοθετημάτων που απλώθηκε χρονικά από το 1914 έως και το

1931.

Το 1914 ψηφίστηκαν τρεις νόμοι που διέκριναν τον θεσμό της ΑΕ από εταιρείες οι οποίες δεν

ήταν κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, αλλά οργανισμοί που εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του

εξελισσόμενου οικονομικού χώρου της κοινωνίας των πολιτών.
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Επίσης, το 1918, δ λίγους μήνες πριν από τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ψηφίστηκε ο «Νόμος

1348/1918 Περί εποπτείας ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ Α΄/91, 28.4.1918), ο οποίος θεωρείται

προπομπός του ειδικού «Νόμου περί ΑΕ»

Το 1918 ψηφίσθηκε και ο Νόμος 1308/1918, ο οποίος στόχευε στο να πλήξει το λεγόμενο

«ανεπίσημο» χρηματιστήριο, θέτοντας το Χρηματιστήριο Αθηνών κάτω από την άμεση εποπτεία του

κράτους. Συνεπώς, παρατηρείται εκείνη τη στιγμή μία συμπόρευση μεταξύ της νομικής μεταρρύθμισης

στον εταιρικό τομέα και το Χρηματιστήριο

Τα δύο ορόσημα (1821 και 1920) της νομική διαδικασία εδραίωσης της ΑΕ συντελέστηκαν κατά τις

δύο πιο εμβληματικές περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας, όπου κυριαρχούσαν «ανοιχτοί

ορίζοντες»:

Η Επανάσταση του 1821 και η μετέπειτα γέννηση του νεοελληνικού κράτους στην πρώτη

περίπτωση, η Μικρασιατική Εκστρατεία στη δεύτερη.

Μάλιστα, το γεγονός ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι η εθνική ολοκλήρωση τερματίστηκε με τη

Μικρασιατική Καταστροφή, επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο να υποστηρίξουμε ότι η μακρόσυρτη

διαδικασία της εισαγωγής και εμπέδωσης του θεσμού της ΑΕ στην Ελλάδα ταυτίστηκε με τον

εκτεταμένο εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα.
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Στόχος και στις δύο περιπτώσεις ήταν να υπηρετήσει ο νεωτερικός αυτός θεσμός το μαχόμενο

αλλά φτωχό ελληνικό έθνος, λειτουργώντας ως πηγή και φορέας συσσώρευσης εγχώριων και

μη κεφαλαίων.
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Γιατί, όμως, ψηφίστηκε τότε; Γιατί δεν ήταν ακόμα μεγαλύτερη η καθυστέρηση; Τι διαφορετικό

ίσχυε εκείνη τη στιγμή; Στη συγκεκριμένη συγκυρία συνέκλιναν ποικίλες δυνάμεις που ωθούσαν

πλέον πιεστικά προς την άμεση υιοθέτηση ενός «Νόμου περί ΑΕ».

-H εκκίνηση της εκτόξευσης στις ιδρύσεις ΑΕ το 1917.

Η κυβέρνηση συνέδεε την αναγκαιότητα του νόμου με την «οικονομική άνοδο» των αμέσως

προηγούμενων ετών. Κατά τα λεγόμενά της, ο νόμος «κρινόταν αναγκαίος [...] λαμβανούσης υπ’

όψη τής από της ενάρξεως του Παγκοσμίου πολέμου εξαιρετικής όλως αναπτύξεως της

οικονομικής του τόπου ζωής»

Έθετε δε η κυβέρνηση ως προτεραιότητα αλλά και ως προϋπόθεση της οικονομικής ανάπτυξης,

τόσο την ενίσχυση των νεωτερισμών στον τομέα του επιχειρείν (ΑΕ) όσο και την ενίσχυση της

παιδείας στον τομέα των οικονομικών επιστημών, με στόχο τη δημιουργία ικανών στελεχών για

τον επιχειρηματικό στίβο. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αμέσως επόμενος νόμος που ψηφίστηκε μετά τον

«Νόμο 2190/1920 Περί ΑΕ» ήταν ο «Νόμος 2191/1920 Περί ίδρυσης Ανωτάτης Σχολής

Εμπορικών Σπουδών» (το σημερινό Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών) που υπάχθηκε

αρχικά στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.
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Εν κατακλείδι: η διαδικασία της μεταφύτευσης

ήταν πολύπλοκη και αργή στην Ελλάδα κα

συνδύαζε της επιβολή εκ των άνω στο ξεκίνημα της

και καθώς προχωρούσε οι πιέσεις από την κοινωνία,

τον επιχειρηματικό κόσμο και η γεωγραφικο-

οικονομική επέκταση της χώρας λειτούργησαν

καταλυτικά για την εδραίωση του θεσμού της ΑΕ

Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 1931 και μετά εμπεδώθηκε ουσιαστικά η ΑΕ με ένα νομικό πλαίσιο

το οποίο παρέμεινε λίγο-πολύ σταθερό μέχρι το 2018, παρά τα ενδιάμεσα συμπληρωματικά

νομοθετικά διατάγματα.

ο «Νόμος 4548/2018» που αναμόρφωσε το δίκαιο των ΑΕ σχεδόν εκατό χρόνια μετά το «Νόμο

2190/1920», όντας φυσικά πιο εκτενής σηματοδοτεί τη νέα πραγματικότητα της εποχής μας, τους

νέους ανοιχτούς ορίζοντες, όπου η Ελλάδα είναι πολύ πιο διεθνοποιημένη και εναρμονισμένη με

άλλες χώρες, στο πλαίσιο μίας ευρύτερης πολιτικής και οικονομικής οντότητας: της Ευρωπαϊκής

Ένωσης.



2.4. Το οικονομικό πλαίσιο  της μεταφύτευσης: -H υποδοχή της Ανώνυμης 

Εταιρείας από την εγχώρια επιχειρηματική κοινότητα;  κύριοι παίκτες 

και οικονομική συμβολή. 
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Η επιτυχία της μεταφύτευσης ενός θεσμού από μία χώρα σε κάποια άλλη κρίνεται αφενός από τη

νομοθετική του εδραίωση και αφετέρου δε από το πόσο σημαντικός έχει υπάρξει στην πράξη ο

θεσμός στη χώρα υποδοχής.

Αρχικά, η εξάπλωση του ελληνικού εταιρικού τομέα υπήρξε διστακτική.

Σε αυτή τη συγκυρία, έγινε για πρώτη φορά τόσο έντονος ο εσωτερικός διαχωρισμός μεταξύ των λίγων

πολύ μεγάλων σε κεφάλαια ΑΕ -τραπεζικών ομίλων (με έντονη την παρουσία των κλειστών δικτύων

της Διασποράς και ξένων κεφαλαίων) - και των πολλών εκείνων που ήταν και οικογενειακές και ‘συχνα’

πιο μικρές.: εν μέρει εκλαΐκευση του θεσμού, προσαρμογή στα εγχώρια δεδομένα.

Με αυτή τη «μετάλλαξη», ένα μεγάλο κομμάτι του αναδυόμενου τομέα των ΑΕ ήρθε πιο κοντά στη

μακρά ελληνική παράδοση της επιχειρηματικής δράσης, η οποία στηριζόταν στα δίκτυα και στη

οικογενειακή επιχείρηση. Σε αυτό τον παραδοσιακό κόσμο δεν είχαν θέση ο σχεδιασμός, η

ιεραρχική δομή, ο διαχωρισμός ανάμεσα σε προφορικές και γραπτές-επίσημες δεσμεύσεις -

δηλαδή τα δομικά χαρακτηριστικά της ΑΕ.
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Vidali and Pepelasis(2022) 
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Ωστόσο, παρά την εκτόξευση στον αριθμό ίδρυσης ΑΕ, Το επιχειρηματικό

οικοσύστημα παρέμεινε κατά βάση προσωποπαγές και δεν ανήκε στον αναδυόμενο

εταιρικό τομέα.

Η βασική συμβολή του εταιρικού τομέα ήταν και είναι ότι λειτούργησε στο σύνολο

του ως φορέας εισαγωγής νέων τεχνολογιών, καινοτόμων δραστηριοτήτων και στον

ιδιωτικό τομέα και στον ‘δημόσιο χώρο’ και υπήρξε κομβικός και ως προς την

ανάπτυξη της εν γένει δημόσιας σφαίρας. και με την προσφορά δημόσιων αγαθών και

υπηρεσιών.

Αξίζει, δε, να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στους ιδρυτικούς μετόχους, στη

διάρκεια του πρώτου αιώνα ζωής του θεσμού.

Ένα ενδιαφέρον μωσαϊκό πρωταγωνιστών,

Εκείνοι που είχαν τη δυνατότητα μεγαλύτερων πρωτοβουλιών –ως απόρροια του

μεγάλου μεγέθους των κεφαλαίων τους– ήταν οι μεγαλοεπιχειρηματίες της διασποράς

που συνεργάζονταν με τις διεθνείς τράπεζες και τους εργολάβους.

Έντονη ήταν η παρουσία ενός αυτόχθονου ετερόκλητου πλήθους που αποτελούταν

από εγχώριους τραπεζίτες, από μεγαλο- και μίκρο-εμποροεπιχειρηματίες που είχαν

δραστήριες προσωπικές εταιρείες, από μεγαλογαιοκτήμονες, από διαφόρων ειδών

επαγγελματίες, αλλά και από στελέχη του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, όπως,

λόγου χάρη, βουλευτές.
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Μέσα από τον πιο πάνω συγκερασμό παραγόντων, την ανθρώπινη

συνισταμένη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα μας,

εξελίχθηκε ο νεωτερικός θεσμός της ΑΕ στην Ελλάδα, στη διάρκεια

των πρώτων εκατόν εννέα χρόνων της ζωής του.



ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Συμπεράσματα και ένα ερώτημα:

Ήταν  επιτυχής η μεταφύτευση στην Ελλάδα;
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Η εισαγωγή του Θεσμού της ΑΕ στην Ελλάδα δεν ήταν προϊόν εξωγενούς επιβολής αλλά ήταν μία σύνθετη

διαδικασία με στοιχεία και ‘οριζόντιας διάδοσης’ και εκ των άνω ‘κάθετης’ εμφύτευσης.

Φωτισμένες προσωπικότητες έπαιξαν ρόλο στη διαδικασία της μεταφύτευσης αλλά οι κοινωνικές και

οικονομικές συνθήκες/δυνάμεις, όπως και τα ‘εξαιρετικά’ / ‘έκτακτα’ μεγάλα γεγονότα έπαιξαν τον

πρωταγωνιστικό ρόλο.*

Στην περίοδο που καλύπτουμε το νομοθετικό σύστημα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την μετεξέλιξη του θεσμού

από το πρώτο νομοθετικό στάδιο στο δεύτερο με εγρήγορση. Ποικίλα τα εμπόδια: Συγκερασμός αγκυλώσεων

και ατυχών συγκυριών.

Το δέυτερο στάδιο ακολούθησε ex post τις defacto αλλαγές στον εταιρικό τομέα που προήλθαν από διάφορους

παράγοντες..

Ο θεσμός της ΑΕ όταν άρχισε να διαδίδεται δυναμικά στην χώρα απόκτησε στοιχεία

προσαρμογής/προσωμoίωσης στο εγχώριο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.

Ήταν επιτυχής η μεταφύτευση του θεσμού στην Ελλάδα; Κατά κύριο λόγο ναι….

* Ορισμένες μακρο μεταβλητές επηρεάζουν την αύξηση του αριθμό ιδρύσεων. Από αυτές τις μεταβλήτές μετά το 1913 (έτος διαρθρωτικής

αλλαγής) σημαντικό ρόλο για την αύξηση των ιδρύσεων έπαιξαν τα χαμηλά πραγματικά επιτόκια και η αύξηση της βιομηχανίας σαν ποσοστό

του ΑΕΠ , ενώ πριν το 1913 βρίσκουμε ότι σημαντικότερο ρόλο έπαιζε το κατά κεφαλή εισόδημα το κατά κεφαλή.(negative binomial

regression) (Vidalis and Pepelasis, 2022)


