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Έρευνα για το δημογραφικό καθεστώς ιδιοκτησίας των αμερικανικών εταιρειών ανά την 

επικράτεια ΗΠΑ. 

 

Δημοσιεύθηκε (4.1.2023), από την Υπηρεσία Census Bureau του Υπουργείου Εμπορίου 

(Commerce) των ΗΠΑ, η ετήσια έρευνα “Annual Business Survey” (ABS) για το 2021 στην 

οποία περιλαμβάνονται ετήσια στατιστικά στοιχεία για τις α/ επιχειρήσεις, 

συμπεριλαμβανομένων δημογραφικών χαρακτηριστικών των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων 

(φυλή, εθνικότητα, φύλο, κ.ά.). Σύμφωνα με την έκθεση, συνολικά κατά το 2020 υπερτερούν 

αριθμητικά οι επιχειρήσεις ιδιοκτησίας ισπανόφωνων, ενώ, επίσης, σε διάφορους τομείς, 

καταγράφονται περισσότερες επιχειρήσεις μειονοτικής ιδιοκτησίας απ’ ό,τι μια δεκαετία πριν. 

Το γεγονός ανακλά την αντίστοιχη δημογραφική μεταβολή που καταγράφεται στο σύνολο του 

πληθυσμού, δεδομένου ότι βάσει της απογραφής του 2020 αυξήθηκαν αριθμητικά, από το 

2010, σχεδόν όλες οι φυλετικές και εθνοτικές πληθυσμιακές ομάδες στις ΗΠΑ, με μόνη εξαίρεση 

την πληθυσμιακή ομάδα των λευκών, η οποία συρρικνώθηκε στη διάρκεια της δεκαετίας. 

 

Ιδιοκτησία α/ επιχειρήσεων.  

 

Το 2020 καταγράφονται, σε όλους τους κλάδους, συνολικά 5.775.258 α/ επιχειρήσεις, οι οποίες 

απασχόλησαν περίπου 129.363.644 υπαλλήλους και κατέβαλαν συνολική ετήσια μισθοδοσία 

$ 7.3 τρισ. 

Εξ αυτών περίπου 20%, ή 1,2 εκ. επιχειρήσεις, ανήκαν σε ιδιοκτήτες μειονοτικών 

πληθυσμιακών ομάδων, που απασχόλησαν περίπου 9,9 εκ. υπαλλήλους και κατέβαλαν ετήσια 

μισθοδοσία $ 357,4 δισ. 

Σημειώνεται, τον Δεκέμβριο 2022 το Υπουργείο Εμπορίου ΗΠΑ έθεσε σε εφαρμογή, μέσω του 

υπαγόμενου σε αυτό φορέα “Minority Business Development Agency”, το πρόγραμμα “Capital 

Readiness Program” για την ενίσχυση επιχειρηματιών μειονοτικών και ευάλωτων 

πληθυσμιακών ομάδων με $ 93,5 εκ., τάξη μεγέθους που είναι διαχρονικά η μεγαλύτερη σε 

αυτήν την κατηγορία. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση ABS, η ιδιοκτησία επιχειρήσεων από ορισμένες φυλετικές/εθνοτικές 

πληθυσμιακές ομάδες εμφανίζει συγκέντρωση σε ορισμένους κλάδους. 

 

Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας ισπανόφωνων.   

 

Οι επιχειρήσεις ιδιοκτησίας ισπανόφωνων αυξήθηκαν περίπου 8,2% από 346.836 το 2019 σε 

375.256 το 2020, αποτελώντας περίπου 6,5% του συνόλου των επιχειρήσεων ΗΠΑ το ίδιο 

έτος. Τα ετήσια συνολικά έσοδα ανήλθαν σε $ 472,3 δισ., ενώ απασχολήθηκαν 2,9 εκ. 

εργαζόμενοι. 

Οι επιχειρήσεις ισπανόφωνων είχαν ισχυρή συγκέντρωση στον κλάδο κατασκευών, ενώ η ίδια 

ομάδα είχε σημαντική αριθμητική υπεροχή στους κλάδους Μεταφοράς & Αποθήκευσης, 



Διοικητικών Υπηρεσιών & Υποστήριξης, και Διαχείρισης Απορριμμάτων και Υπηρεσιών 

Αποκατάστασης. 

 

Παρατίθενται σχετικοί πίνακες. 

 

      
 

 

 

 
 

 

 



Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αφροαμερικανών. 

 

Το 2020 κατεγράφησαν 140.918 επιχειρήσεις ιδιοκτησίας αφροαμερικανών, σε όλους τους 

τομείς της οικονομίας, με ετήσιες πωλήσεις $ 141,1 δισ. και 1,3 εκ. εργαζομένους. 

Ο κλάδος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης & κοινωνικής πρόνοιας συγκέντρωσε τον 

μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων αφροαμερικανών (38.319 επιχειρήσεις, ή 27,5% του 

συνόλου των επιχειρήσεων αφροαμερικανών), με 468,433 εργαζομένους και συνολική ετήσια 

μισθοδοσία $ 12,2 δισ. Ακολουθεί σχετικός πίνακας. 
 

 
 
 
Επιχειρήσεις ιδιοκτησίας Ασιατών. 

 

Το 2020 κατεγράφησαν 612.194 επιχειρήσεις ιδιοκτησίας Ασιατών, που απασχόλησαν 
περίπου 5,2 εκ. εργαζομένους, τάξη μεγέθους εργατικού δυναμικού που είναι η μεγαλύτερη 
καταγραφείσα μεταξύ όλων των μειονοτικών ομάδων. 
Το 2020 οι Ασιάτες επιχειρηματίες υπερτερούσαν έναντι όλων των άλλων μειονοτήτων στον 
κλάδο υπηρεσιών Διαμονής και Τροφίμων / accommodation and food services (23,8% του 
συνόλου επιχειρήσεων στον κλάδο). Παρατίθενται σχετικοί πίνακες. 

 



 
 

 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.  
https://www.census.gov/library/stories/2023/01/who-owns-americas-

businesses.html?utm_campaign=20230104msacos1ccstors&utm_medium=email&utm_sourc

e=govdelivery. 

 

https://www.census.gov/library/stories/2023/01/who-owns-americas-businesses.html?utm_campaign=20230104msacos1ccstors&utm_medium=email&utm_source=govdelivery
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