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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Το ΙΟΒΕ συµµετέχοντας για 6η χρονιά στο διεθνές ερευνητικό πρόγραµµα Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) δηµοσιεύει την Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα 

στην Ελλάδα που αναφέρεται στην περίοδο 2008-2009. Το GEM αποτελεί µία ερευνητική 

κοινοπραξία από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήµια από όλο τον κόσµο στα πλαίσιο της 

οποίας συλλέγονται εµπειρικά δεδοµένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών. Το GEM δηµοσιεύει 

παγκόσµιες, αλλά και ειδικές θεµατικές εκθέσεις σχετικά µε διάφορες διαστάσεις της 

επιχειρηµατικότητας, συνεισφέροντας στην παγκόσµια συζήτηση για την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας. Το ΙΟΒΕ, αποτελώντας τον ελληνικό εταίρο στην ερευνητική κοινοπραξία 

του GEM, είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών στον ελληνικό πληθυσµό, 

την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την κοινή εναρµονισµένη µεθοδολογία και την 

ένταξη τους στο διεθνές αναλυτικό πλαίσιο του GEM, ώστε να επιτυγχάνεται η συγκρισιµότητα 

των στοιχείων.  

Η φετινή έκθεση δηµοσιεύεται σε µια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. Η χρηµατοπιστωτική κρίση 

που επηρέασε την παγκόσµια οικονοµία, οδήγησε σε αρρυθµίες του τραπεζικού συστήµατος 

διεθνώς και τελικά σε κάµψη των επενδύσεων, του διεθνούς εµπορίου και ύφεση στις 

σηµαντικότερες οικονοµίες του κόσµου. Η Ελλάδα, αν και επηρεάστηκε λιγότερο και σε 

µεταγενέστερη φάση σε σχέση µε τις λοιπές ευρωπαϊκές οικονοµίες, ήδη αντιµετωπίζει τις 

συνέπειες αυτής της κρίσης, µε την εγχώρια οικονοµική δραστηριότητα να εµφανίζει 

στασιµότητα.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην έκθεση αυτή 

αναφέρονται στο 2008, όταν η κρίση ήταν περισσότερο διεθνές παρά ελληνικό φαινόµενο. 

Εποµένως, δεν αποτυπώνουν µε ευκρίνεια – τουλάχιστον για την Ελλάδα - τις επιπτώσεις που η 

κρίση αυτή έχει στην επιχειρηµατικότητα, όσο περισσότερο την εικόνα της επιχειρηµατικότητας 

στα πρόθυρα της κρίσης. Ωστόσο στην έκθεση περιλαµβάνεται ξεχωριστό κεφάλαιο που εστιάζει 

στις πρώτες ενδείξεις σχετικά µε τον τρόπο που η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα φαίνεται ότι 

αντιδρά στη σηµερινή κρίση. Ακόµα στην έκθεση υπάρχει µία νέα ενότητα η οποία αξιοποιεί τα 

αποτελέσµατα συµπληρωµατικής έρευνας του GEM για τη σχέση εκπαίδευσης και 

επιχειρηµατικότητας.  

Τέλος, το ΙΟΒΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του 

έργου και κυρίως τους ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ο καθένας στον τοµέα του βοήθησαν 

στην ερµηνεία των χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

 
 

Στην παρούσα έκθεση για την επιχειρηµατικότητα παρουσιάζονται οι εξελίξεις των βασικών 

δεικτών, αλλά και των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας 

στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε τις αντίστοιχες επιδόσεις των υπόλοιπων χωρών που 

συµµετέχουν στην έρευνα του GEM. Η ανάλυση αυτών των δεικτών έχει ιδιαίτερη σηµασία 

λόγω του ότι καταγράφονται τη στιγµή που η παγκόσµια κρίση αρχίζει να γίνεται αισθητή 

(2008), ενώ και οι πρώτες ενδείξεις για το 2009 φανερώνουν επιδείνωση των δεικτών. 

Βασικοί δείκτες επιχειρηµατικότητας  

Στην Ελλάδα το 2008 ένα 9,9% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών – περίπου 670.000 

άτοµα- δήλωσαν ότι βρίσκονται στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). Πρόκειται για το 

βασικότερο δείκτη του GEM (επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων) και περιλαµβάνει δύο 

κατηγορίες ατόµων: τους επίδοξους επιχειρηµατίες, όσους δηλαδή έχουν κάνει κάποιες 

προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση της έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και τους 

νέους επιχειρηµατίες, όσους δηλαδή έχουν µόλις ξεκινήσει µία νέα επιχείρηση που 

λειτουργεί το πολύ 3,5 έτη.  

Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη που έχει καταγραφεί για την Ελλάδα στις έρευνες του 

GEM και έρχεται µετά από µία χρονιά µε πτώση. Μάλιστα αξίζει να σηµειωθεί ότι η άνοδος 

είναι µεγαλύτερη στους νέους επιχειρηµατίες, όσους δηλαδή έχουν πράγµατι ξεκινήσει το 

εγχείρηµά τους, οι οποίοι φθάνουν στο 4,6% του πληθυσµού (περίπου 300 χιλ. άτοµα), 

και αποτελούν σχεδόν τους µισούς επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων. Αξιοσηµείωτο είναι το 

γεγονός ότι τα προκαταρτικά στοιχεία από την έρευνα του 2009 δείχνουν πως παρά τη 

διεθνή κρίση (αλλά ενδεχοµένως και εξαιτίας της όπως θα εξηγηθεί και παρακάτω), το 

επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα όχι µόνο δε µειώνεται 

σηµαντικά (φτάνει το 8,8%), αλλά και ξεπερνά το µέσο όρο της τελευταίας πενταετίας, µε 

τους νέους επιχειρηµατίες να εξακολουθούν να αποτελούν περίπου τους µισούς του 

συνόλου. 

Αν συνυπολογιστεί και το ποσοστό των καθιερωµένων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα 

(περίπου 14% τη διετία 2008-2009), δηλαδή οι επιχειρηµατίες που είναι ιδιοκτήτες ή 

συνιδιοκτήτες µιας επιχείρησης που λειτουργεί τουλάχιστον 3,5 χρόνια, τότε συνολικά ένα 
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22% περίπου του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών (σχεδόν 1,5 εκατ. άτοµα) συµµετείχε σε 

κάποιου τύπου επιχειρηµατική δραστηριότητα τη διετία 2008-2009. Πρόκειται για την 

υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη και µία από τις υψηλότερες στο σύνολο των χωρών που 

συµµετέχουν στο GEM, αποτέλεσµα βεβαίως που αποτυπώνει το µεγάλο ποσοστό της 

αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα. 

Εκτός όµως από το τµήµα του πληθυσµού που βρίσκεται ήδη µε τον ένα ή άλλο τρόπο 

εντός της επιχειρηµατικής ή προ-επιχειρηµατικής «κοινότητας», υψηλό είναι και το 

ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν πως σκοπεύουν να εισέλθουν στον επιχειρηµατικό 

στίβο κάποια στιγµή τα επόµενα τρία χρόνια. Έτσι, το 16,6% του πληθυσµού, έναντι 

13,7% το 2007, απαντά θετικά στη σχετική ερώτηση, συνιστώντας µία ευρεία δυνητική 

δεξαµενή νέων επιχειρηµατιών για τη χώρα.  

Από την άλλη πλευρά, περιορίζεται το 2008 το ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που 

χαρακτηρίζεται ως «άτυπος επενδυτής», δηλαδή όσοι δήλωσαν ότι έχουν χρηµατοδοτήσει 

κατά την τελευταία τριετία µε προσωπικά τους κεφάλαια ένα νέο εγχείρηµα που ξεκίνησε 

κάποιος άλλος. Το 2008 το ποσοστό αυτό φτάνει µόλις στο 1,8% του πληθυσµού, το 

χαµηλότερο ποσοστό την τελευταία πενταετία. Όµως, όπως δείχνουν τα προκαταρτικά 

αποτελέσµατα του 2009, το ποσοστό αυτό επανακάµπτει στο 2,3%, υπογραµµίζοντας έτσι 

την αύξηση του αριθµού των νέων/επίδοξων επιχειρηµατιών που αναζήτησαν 

χρηµατοδότηση από κάποιο φυσικό πρόσωπο (κυρίως οικογενειακού/ φιλικού 

περιβάλλοντος), ίσως ως αποτέλεσµα και της πιστωτικής στενότητας που χαρακτήρισε τη 

φετινή χρονιά. 

Πάντως, το 2008 τουλάχιστον καταγράφεται µείωση και του ποσού που διαθέτουν οι 

άτυποι επενδυτές. Έτσι, ενώ τα προηγούµενα έτη το µέσο ποσό, το οποίο είχε δαπανηθεί 

από τους άτυπους επενδυτές βρισκόταν στην περιοχή των 40.000 ευρώ, ποσό πολύ υψηλό 

για τα ευρωπαϊκά δεδοµένα, το 2008 αυτό δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Η συρρίκνωση 

αυτή αντικατοπτρίζει την οικονοµική στενότητα ή/και την αβεβαιότητα των επενδυτών 

που προξενεί η οικονοµική κρίση. Πάντως, το επενδυόµενο ποσό παραµένει σχετικά υψηλό 

για τα ελληνικά δεδοµένα, γεγονός που αντανακλά περισσότερο τις υψηλές κεφαλαιακές 

απαιτήσεις για την έναρξη νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά µία αφθονία διαθέσιµων 

κεφαλαίων για χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας. 

Τέλος, το 2,3% του πληθυσµού 18-64 ετών (έναντι 2,6% το 2007) δηλώνει ότι έχει 

διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε µια επιχείρηση που κατείχε ή συµµετείχε στη διοίκηση, ή 

έχει σταµατήσει οποιαδήποτε µορφή αυτοαπασχόλησης κατά το 2008. Η επίδοση αυτή 
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συνεχίζει να είναι από τις υψηλότερες στις εξεταζόµενες χώρες του GEM, γεγονός που 

υποδηλώνει ότι η υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων µπορεί να συνοδεύεται και 

από αντίστοιχα υψηλό ποσοστό αναστολής λειτουργίας. Η ευκολία µε την οποία µπορεί να 

ανοίγουν νέες επιχειρήσεις µπορεί, δηλαδή, να οδηγεί και σε αντίστοιχα περισσότερες 

επιχειρηµατικές αποτυχίες. Άλλωστε, είναι γεγονός ότι χώρες µε υψηλή επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων παρουσιάζουν αντίστοιχα και υψηλές τιµές σε αυτόν το δείκτη, 

ανεξαρτήτως της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας. Το 2008, αλλά και το 2009 ωστόσο, 

οι κύριες αιτίες για τη διακοπή λειτουργίας των εγχειρηµάτων δε διαφέρουν σηµαντικά σε 

σύγκριση µε τις προηγούµενες έρευνες, µεταβάλλεται όµως η βαρύτητα κάθε αιτίας: 

σχεδόν τα µισά εγχειρήµατα δεν ήταν επαρκώς κερδοφόρα και γι΄ αυτό και ο(οι) 

ιδιοκτήτης(ες) του αποφάσισαν να τα κλείσουν. Φέτος, όµως, ένα σηµαντικό 17% δήλωσε 

πως η δυσκολία χρηµατοδότησης αποτέλεσε το πρόσκοµµα εκείνο που οδήγησε στην 

αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ µόλις το 3,7% βρήκε µια καλή ευκαιρία για να 

πουλήσει την επιχείρηση, έναντι 10% την προηγούµενη χρονιά. Μικρότερο είναι και το 

ποσοστό αυτών που δηλώνει ότι βρήκε άλλη απασχόληση (πιθανόν µισθωτή) ή αποφάσισε 

να αξιοποιήσει µία άλλη επιχειρηµατική ευκαιρία (7,5% έναντι 9% τα προηγούµενα 

χρόνια). Άρα, η χαµηλή κερδοφορία ως συνέπεια της κρίσης επηρέασε φέτος περισσότερο 

την απόφαση για έξοδο από την επιχειρηµατικότητα, σε σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια.  

Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης 

Η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων το 2008 και η διατήρηση ενός υψηλού 

ποσοστού και το 2009 συνοδεύεται όµως από σηµαντική ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας ανάγκης. Το 2008, το 35% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών στην 

Ελλάδα δηλώνει ως κύριο κίνητρο της επιχειρηµατικής του δραστηριοποίησης την ανάγκη, 

έναντι µόλις 13% την προηγούµενη χρονιά. Η κάθετη αυτή αύξηση της 

επιχειρηµατικότητας ανάγκης υπογραµµίζει τελικά τις απώλειες στην ποιοτική διάσταση της 

επιχειρηµατικότητας, που θα πρέπει να συνεκτιµάται κατά την αποτίµηση των ωφελειών 

σε ποσοτικό επίπεδο, της ανόδου δηλαδή της  επιχειρηµατικότητας. Η αύξηση του αριθµού 

των νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών και δη αυτών που δηλώνουν ως βασικό τους κίνητρο 

την ανάγκη δε µπορεί παρά να αποδοθεί κατά ένα µεγάλο µέρος και στην οικονοµική κρίση 

που βρισκόταν στα πρώτα στάδια το 2008.  

Η τόνωση του προσωπικού εισοδήµατος συνεχίζει να αποτελεί την κινητήριο δύναµη των 

επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (το ¼ του συνόλου), ενώ η επίτευξη µεγαλύτερης 

εργασιακής ανεξαρτησίας δηλώνεται από το 14,5%. Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί τους 
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Έλληνες επιχειρηµατίες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, οι οποίοι προβάλλουν κατά 

κύριο λόγο την εργασιακή ανεξαρτησία ως βασικό τους κίνητρο (24,2% κατά µέσο όρο). 

Η κλαδική διάσταση της επιχειρηµατικότητας 

Το 2008 παρατηρείται ενίσχυση του ποσοστού των επιχειρήσεων που επικεντρώνουν τις 

δραστηριότητές τους στην προσφορά προϊόντων / υπηρεσιών µε τελικό αποδέκτη τον 

καταναλωτή (58% έναντι 51% πέρυσι). Σαφώς και στην υπόλοιπη Ευρώπη επικρατούν 

αυτά τα εγχειρήµατα, όµως ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος δεν ξεπερνά το 37,0%. 

Την ίδια στιγµή το µερίδιο των εγχειρηµάτων που προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες 

επιχειρήσεις - εγχειρήµατα που θεωρείται ότι έχουν µεγαλύτερη επίδραση στη συνολική 

ανάπτυξη της χώρας, µε ευνοϊκότερες προοπτικές σε όρους απασχόλησης, εξωστρέφειας 

και καινοτοµίας - περιορίζεται αισθητά µετά την άνοδο των δύο προηγούµενων ερευνών 

στο 15,0% (23,5% το 2007). Η κλαδική αυτή διάρθρωση υπογραµµίζει για άλλη µια 

χρονιά τη ρηχότητα της νέας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα µε την έννοια ότι αυτή δεν 

εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το τελικό προϊόν, αλλά µόνο στον 

έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας. Είναι προφανές, πάντως, ότι το γεγονός αυτό συνδέεται 

και µε την υψηλή γενικά επιχειρηµατικότητα ανάγκης που καταγράφεται το 2008, αλλά και 

το 2009, όπως δείχνουν τα πρώτα αποτελέσµατα.  

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας 

Ο βαθµός καινοτοµίας των προσφερόµενων προϊόντων / υπηρεσιών αποτελεί έναν από 

τους δείκτες ποιότητας των εγχειρηµάτων σε µια οικονοµία, όπως τουλάχιστον µετράται 

στο πλαίσιο του GEM. Παραδόξως ίσως στην Ελλάδα, το 2008 οι ποιοτικοί δείκτες δεν 

εµφανίζουν επιδείνωση: ένας στους τέσσερις νέους επιχειρηµατίες θεωρεί ότι τα προϊόντα 

/ υπηρεσίες που (θα) προσφέρει είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους 

οποίους (θα) απευθύνεται, ενώ την προηγούµενη χρονιά ήταν σχεδόν το µισό. 

Ταυτόχρονα, συνεχίζεται η σταδιακή συρρίκνωση του ποσοστού αυτών που θεωρούν πως 

τα προϊόντα τους δεν εκδηλώνουν κανένα βαθµό καινοτοµίας (49% το 2008 έναντι 64% 

το 2007 και 70% το 2006), µε το ποσοστό αυτό να είναι χαµηλότερο του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου. 

Οµοίως, το 2008 υπερδιπλασιάζεται το ποσοστό των νέων επιχειρηµατιών που δηλώνει ότι 

εισέρχεται σε µία πραγµατικά νέα αγορά όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής 

(10,6% έναντι 5,4% το 2007). Η επίδοση αυτή ξεπερνά τις αντίστοιχες επιδόσεις των 

µέσων όρων των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών του GEM και συγκλίνει µε τις 
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υπόλοιπες οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία. Θεαµατική είναι εξάλλου και η 

άνοδος του ποσοστού αυτών που δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν νέες τεχνολογίες ή 

διαδικασίες (πάνω από το 20%, έναντι 8% το 2007).  

Θα πρέπει ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτά να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη. Η εκτίναξη 

της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων σε συνδυασµό µε την άνοδο της 

επιχειρηµατικότητας ανάγκης καθιστούν δυσερµήνευτη αυτή την εντυπωσιακή εξέλιξη. 

Είναι, µάλλον, πιο πιθανό να πρόκειται για διατύπωση µιας υπερβολικής βεβαιότητας από 

την πλευρά των επιχειρούντων ατόµων, παρά για πραγµατική κατάσταση και ουσιαστική 

βελτίωση του σχετικού δείκτη. Μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί στις επόµενες έρευνες του GEM 

θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως ποιοτική αλλαγή.  

Παρά τα σχετικά ενθαρρυντικά αποτελέσµατα στους παραπάνω δείκτες, οι νέοι Έλληνες 

επιχειρηµατίες εµφανίζονται εξαιρετικά απαισιόδοξοι για την ανάπτυξη της επιχείρησής 

τους σε όρους απασχόλησης. Τέσσερα στα εννέα νέα εγχειρήµατα απασχολούν µόνο 

τον/ τους ιδιοκτήτη/τες κατά την έναρξη λειτουργίας τους, ενώ σχεδόν το 40% δεν 

αναµένει να απασχολήσει κάποιον υπάλληλο µετά από 5 χρόνια. Από τα παραπάνω 

εξάγονται δύο ασφαλή συµπεράσµατα: α) πως τελικά η άνοδος της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων ενισχύει την αυτοαπασχόληση χωρίς προσωπικό, έχοντας ως εκ τούτου 

περιορισµένη βαρύτητα στο σύνολο της απασχόλησης, και β) πως τα εγχειρήµατα τα οποία 

καταγράφονται στις έρευνες του GEM ξεκινούν ως πολύ µικρές επιχειρήσεις και 

παραµένουν ως επί το πλείστον πολύ µικρές επιχειρήσεις.   

Σηµαντική και σταθερή ποιοτική υστέρηση των ελληνικών εγχειρηµάτων και ενδεικτικό της 

χαµηλής ανταγωνιστικότητας συνολικά της χώρας είναι η υπερβολική – και µυωπική κατά 

µία έννοια - έµφαση των νέων επιχειρήσεων στην κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης. Το 

70% των εγχειρηµάτων που ανακάλυψε η έρευνα δεν έχει κανέναν πελάτη εκτός Ελλάδας. 

Πρόκειται για τη χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, καθώς ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός 

µέσος όρος εκτιµάται στο 48% και συνδέεται έντονα µε το λιανεµπορικό χαρακτήρα των 

περισσότερων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα.  

Ύψος επένδυσης 

Το ύψος των επενδύσεων των εγχειρηµάτων που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια το 2008 

στην Ελλάδα εκτιµάται στα 26 δισεκ. € περίπου, υψηλότερα σε σχέση µε πέρυσι όταν είχε 

καταγραφεί η χαµηλότερη επίδοση του δείκτη (23 δισεκ. €), αλλά προσεγγίζοντας τα 

επίπεδα του 2006 (27 δισεκ. €). Αυτό σηµαίνει ότι αν όλα τα επίδοξα εγχειρήµατα που 
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κατέγραψε η φετινή έρευνα προχωρήσουν πράγµατι στο στάδιο της υλοποίησης, θα 

προκύψει µία αντίστοιχου ύψους κεφαλαιακή εισροή στην ελληνική οικονοµία.  Σηµαντικό 

είναι, επίσης, να σηµειωθεί πως ενώ οι µεγάλες επενδύσεις (επένδυση πάνω από 150.000 

ευρώ) αυξήθηκαν κατά το 2008, η µέση επένδυση µειώνεται ελαφρώς σε σχέση µε την 

προηγούµενη χρονιά. Τούτο φανερώνει πως η αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων και ειδικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης αφορούσε στην ίδρυση µικρών 

επιχειρήσεων που δεν απαιτούσαν την επένδυση σηµαντικών κεφαλαίων και που 

αποτέλεσαν την «εύκολη λύση» στα άτοµα που δεν είχαν τη δυνατότητα επιλογής άλλων 

επαγγελµατικών διαδροµών. Η στροφή προς την αυτοαπασχόληση αποτελεί, άλλωστε, ένα 

βασικό αποτέλεσµα της εµφάνισης της οικονοµικής κρίσης, καθώς όσο κάποια τµήµατα του 

πληθυσµού δυσκολεύονται να βρουν κάποια σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή περιορίζεται 

σε πραγµατικούς όρους το συνολικό τους εισόδηµα, ενισχύεται η απόφασή τους για κάποια 

µικρή επιχειρηµατική δραστηριότητα, ακόµα και αν η χρηµατοδότηση από το τραπεζικό 

σύστηµα είναι φειδωλή.  

∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας 

Κατά το 2008, το 12,1% των Ελλήνων ανδρών ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στη φάση 

έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος, και το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες έφτασε το 

7,7%. Και οι δύο δείκτες έχουν ενισχυθεί σηµαντικά σε σχέση µε το 2007,  αλλά η αύξηση 

στις γυναίκες είναι εντονότερη, µε αποτέλεσµα σχεδόν το 40% των επιχειρηµατιών 

αρχικών σταδίων να είναι γυναίκες, έναντι περίπου 30% την προηγούµενη διετία. Οι 

αυξοµειώσεις του ποσοστού των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων κατά την τελευταία 

τριετία, φαίνεται να µην έχει επηρεάσει τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, η οποία 

ενισχύεται σταθερά. Ωστόσο, όπως δείχνει η προκαταρτική επεξεργασία των 

αποτελεσµάτων του 2009, η οικονοµική κρίση πλήττει ιδιαίτερα την επιχειρηµατικότητα 

των γυναικών µε αποτέλεσµα να ανοίγει εκ νέου η «ψαλίδα» µεταξύ της 

επιχειρηµατικότητας ανδρών και γυναικών.   

∆ε θα πρέπει να αγνοηθεί ωστόσο η συνέχιση της ποιοτικής βελτίωσης των εγχειρηµάτων 

των γυναικών. Πιο συγκεκριµένα, από πλευράς κινήτρων σχεδόν σε όλες τις προηγούµενες 

έρευνες είχε διαπιστωθεί ότι ένα ευρύ τµήµα της γυναικείας επιχειρηµατικότητας είχε 

κίνητρο την ανάγκη, σε µεγαλύτερο βαθµό, µάλιστα, από το αντίστοιχο των ανδρών. Το 

2008, όµως, πάνω από τις µισές (53,3%) γυναίκες νέες / επίδοξες επιχειρηµατίες 

δηλώνουν ως κίνητρο αποκλειστικά την ευκαιρία, έναντι 37,6% των αντίστοιχων ανδρών. 

Ως γυναίκα επιχειρηµατίας ανάγκης δηλώνει µόλις µία στις τέσσερις, ποσοστό που αν και 
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είναι υψηλό γενικά (2η υψηλότερη επίδοση στις χώρες καινοτοµίας), είναι 10 µονάδες 

χαµηλότερο από εκείνο των ανδρών. Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι µε την 

εξέλιξη αυτή η Ελλάδα ανήκει σε ένα µικρό σύνολο 15 χωρών του GEM όπου η ανδρική 

επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη γυναικεία. 

Όσον αφορά στη µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία, αυτή έχει ανέβει το 

2008. ∆ιαµορφώνεται στα 38 έτη, έναντι 36 ετών τα προηγούµενα χρόνια, λόγω κυρίως 

του τριπλασιασµού του ποσοστού των νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών άνω των 55 ετών. 

Μάλιστα, σχεδόν οι µισοί από τους τελευταίους δηλώνουν ως κίνητρο την ανάγκη, γεγονός 

που υπογραµµίζει µε εµφατικό τρόπο τις συνέπειες  της χρηµατοοικονοµικής κρίσης η 

οποία φαίνεται να αναγκάζει άτοµα αυτής της ηλικίας να αποφασίζουν να ξεκινήσουν ένα 

νέο εγχείρηµα, σε αυτό το δυσµενές περιβάλλον. Παρ’ όλ’ αυτά, τα άτοµα ηλικίας 25-34 

ετών είναι τα πλέον ενεργά σε όρους επιχειρηµατικότητας και για το 2008.  

Το 2008 οι περισσότεροι νέοι/ επίδοξοι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα έχουν ολοκληρώσει 

µόλις τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (46,2%), ποσοστό αυξηµένο συγκριτικά µε πέρυσι. 

Από την άλλη πλευρά, πάνω από ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες είναι κάτοχος 

µεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώµατος. Η πιο σηµαντική αλλαγή σε σύγκριση µε το 

2007 όµως, αφορά στους νέους/ επίδοξους επιχειρηµατίες που έχουν ολοκληρώσει 

πανεπιστηµιακές σπουδές. Το ποσοστό των ατόµων αυτών συρρικνώνεται έντονα και 

φτάνει σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά του 2006, αντισταθµίζοντας έτσι τη διόγκωση 

του 2007.  

Προσωπικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηµατιών 

Ο πρώτος από τους «προσωπικούς» παράγοντες που εξετάζονται στο πλαίσιο του GEM 

αναφέρεται στην προσωπική γνωριµία του ερωτώµενου µε έναν επιχειρηµατία που 

έχει ξεκινήσει τη δραστηριότητά του κατά την τελευταία διετία. Μια τέτοια γνωριµία 

θεωρείται ότι επηρεάζει θετικά όποιον επιθυµεί να εισέλθει στον κόσµο των επιχειρήσεων. 

Το 2008 αναστρέφεται η πτωτική πορεία των τελευταίων ετών του εν λόγω δείκτη, και η 

Ελλάδα φτάνει τις επιδόσεις άλλων αναπτυγµένων χωρών. Έτσι, σχεδόν το 40% των 

Ελλήνων δηλώνει εξοικειωµένο µε τη νέα επιχειρηµατική δραστηριοποίηση µέσω κάποιου 

ατόµου στο κοινωνικό περιβάλλον του.  Η επίδοση αυτή είναι κατά πολύ υψηλότερη σε 

σχέση µε προηγούµενες χρονιές (29% το 2007 και 32% το 2006).  

Οι επιπτώσεις της διεθνούς χρηµατοοικονοµικής κρίσης φαίνεται ότι επηρέασαν και τις 

αντιλήψεις των ερωτώµενων σχετικά µε την ύπαρξη προοπτικής ανάπτυξης κάποιου 
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εγχειρήµατος στην περιοχή που ζουν, τους προσεχείς έξι µήνες. Η επίδοση των Ελλήνων 

επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων το 2008 είναι, έτσι, χαµηλότερη σε σύγκριση µε τα 

προηγούµενα χρόνια (28%, έναντι 32% τη προηγούµενη τριετία), αν και κινείται σε 

υψηλότερα επίπεδα από άλλες ευρωπαϊκές οικονοµίες. Εντούτοις, δεδοµένου ότι η κρίση 

αποτελούσε αντικείµενο συζήτησης, παρά είχε απεικονιστεί σε όρους πραγµατικής 

οικονοµίας, δε θεωρούνται ακόµα περιγραφικά των δυσµενών επιπτώσεών της.   

Παρά την κρίση, οι Έλληνες για άλλη µια χρονιά κατέδειξαν τον υψηλό βαθµό 

αυτοπεποίθησής τους αναφορικά µε τις γνώσεις, την ικανότητα και την εµπειρία για να 

ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση. Μάλιστα, η επίδοση της Ελλάδας (55,3% έναντι 48% το 

2007) είναι η 2η υψηλότερη στις χώρες καινοτοµίας, υπολειπόµενη ελάχιστα από αυτήν 

των ΗΠΑ. ∆εδοµένου όµως, ότι το ποσοστό αυτών που έχουν λάβει εκπαίδευση/ 

κατάρτιση σχετικά µε την έναρξη µιας επιχείρησης είναι χαµηλό, τέτοια υπέρµετρη 

αυτοπεποίθηση δε δικαιολογείται, γεγονός που υπογραµµίζει την υποκειµενικότητα του 

εξεταζόµενου παράγοντα και τη διαχρονική υπερεκτίµηση των ικανοτήτων τους από τους 

Έλληνες.  

Το 2008 διατηρείται ένα ακόµα παράδοξο των πεποιθήσεων και αντιλήψεων των Ελλήνων 

νέων/επίδοξων επιχειρηµατιών. Ενώ οι τελευταίοι εµφανίζονται σίγουροι για τις ικανότητές 

τους, διατηρείται σταθερά σε υψηλό επίπεδο το ποσοστό αυτών που φοβούνται την 

επιχειρηµατική αποτυχία (60%, όπως και το 2007). Μάλιστα, η επίδοση αυτή είναι η 

δεύτερη χειρότερη στο σύνολο του GEM. Γενικότερα, βέβαια, ο παράγοντας αυτός 

διογκώθηκε σε παγκόσµιο επίπεδο, γεγονός που αποδίδεται στις δυσµενείς οικονοµικές 

συνθήκες του 2008.  

 
Επιχειρηµατικότητα και Εκπαίδευση  

 

Από την ειδική έρευνα που διεξήγαγε το GEM το 2008 για το ρόλο της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα προέκυψαν κάποια ενδιαφέροντα συµπεράσµατα. Καταρχήν 

υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των χωρών ως προς το ποσοστό συµµετοχής του 

πληθυσµού σε εκπαίδευση / κατάρτιση σχετικά µε την ίδρυση µιας επιχείρησης. Αυτές οι 

διαφορές, ακόµα και σε χώρες µε παρόµοιο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, 

υπογραµµίζουν ότι άλλοι παράγοντες και όχι το βιοτικό επίπεδο, ερµηνεύουν τη συµµετοχή 

στην εκπαίδευση (όπως π.χ. κοινωνικές συνθήκες, αντιλήψεις, πολιτισµικές διαφορές κ.α.). 

Στην Ελλάδα, µόλις το 17% του πληθυσµού - κυρίως άνδρες - έχει συµµετάσχει σε 

εκπαίδευση/ κατάρτιση σχετικά µε την έναρξη επιχείρησης (4η χαµηλότερη ανάµεσα στις 
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χώρες που βασίζουν την οικονοµική τους ανάπτυξη στην καινοτοµία). Το µεγαλύτερο 

µάλιστα µέρος αυτή της εκπαίδευσης είναι εθελοντική και έχει γίνει µετά το πέρας της 

βασικής εκπαίδευσης, φαινόµενο που αν και καταγράφεται στις περισσότερες χώρες, 

αποτυπώνεται µε µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Σηµειώνεται εποµένως η ανάγκη για 

πολιτικές που θα έχουν ως στόχο την ενσωµάτωση της υποχρεωτικής παρακολούθησης 

µαθηµάτων σχετικά µε την έναρξη µιας επιχείρησης, τουλάχιστον στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση. Ένα επιτυχηµένο παράδειγµα, το οποίο µια χώρα σαν την Ελλάδα, θα 

µπορούσε να χρησιµοποιήσει ως πρότυπο είναι η Φινλανδία, όπου είναι η χώρα µε τη 

υψηλότερη συµµετοχή σε αυτή τη µορφή εκπαίδευσης. Το γεγονός αυτό αφενός 

υπογραµµίζει τη θεσµική υποστήριξη που παρέχεται ως προς την εκπαίδευση για την 

επιχειρηµατικότητα, αφετέρου ερµηνεύει την υψηλή θέση της Φινλανδίας στα πιο 

συνηθισµένα µοντέλα µέτρησης της ανταγωνιστικότητας (WEF, IMD).  

Στην Ελλάδα η ευρεία πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (78%) δεν έχει 

λάβει κάποια σχετική εκπαίδευση / κατάρτιση στην έναρξη επιχείρησης. Σηµειώνεται όµως 

αυξηµένο ενδιαφέρον για εκπαίδευση / κατάρτιση στην έναρξη επιχείρησης από άτοµα τα 

οποία δεν έχουν µέχρι στιγµής σχέση µε επιχειρηµατικότητα, ποσοστό που σε µεγάλο 

βαθµό ανταποκρίνεται σε εκείνο το τµήµα του πληθυσµού που σκέφτεται να ιδρύσει µια 

επιχείρηση στα επόµενα τρία χρόνια. Συνεπώς, η ανάγκη για την ανάπτυξη τέτοιων 

προγραµµάτων είναι δεδοµένη και το ζήτηµα είναι πλέον αυτά να ενταχθούν στην επίσηµη 

διαδικασία της εκπαίδευσης ώστε να µην έχουν εθελοντικό και αποσπασµατικό, τελικά, 

χαρακτήρα. 

Η επιχειρηµατικότητα µπροστά στην κρίση: οι πρώτες ενδείξεις 

Με την έρευνα του GEM να κλείνει µια δεκαετία ανάλυσης βασικών δεικτών και 

χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας σε πλήθος χωρών, µπορούν πλέον να 

διατυπωθούν κάποιες πρώτες σκέψεις για την εξάρτηση της επιχειρηµατικότητας από τον 

οικονοµικό κύκλο. Η σηµερινή δυσµενής οικονοµική συγκυρία δε µπορεί παρά να έχει 

πλήξει αρκετά την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αν και οι ουσιαστικές επιπτώσεις θα 

φανούν στην έρευνα του 2009, ήδη τα ευρήµατα του 2008 παρέχουν κάποιες πρώτες 

ενδείξεις για τις επιπτώσεις της κρίσης, τουλάχιστον σε κάποιες από τις συνιστώσες της 

επιχειρηµατικότητας σε όλες τις χώρες.   

Στο πλαίσιο αυτό, η αντίληψη για την ύπαρξη καλών επιχειρηµατικών ευκαιριών 

επηρεάστηκε στην Ελλάδα ήδη από το 2008, ως αποτέλεσµα της επιδείνωσης του 

οικονοµικού κλίµατος που προκλήθηκε από τις πρώτες ενδείξεις της κρίσης. Η υποχώρηση 
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είναι όµως ηπιότερη σε σχέση µε άλλες χώρες που αντιµετώπισαν σοβαρότερα 

προβλήµατα όπως π.χ. Ισλανδία, Ιρλανδία, Λετονία και Ουγγαρία. Το παράδοξο όµως είναι 

ότι τα προηγούµενα χρόνια, όταν η ελληνική οικονοµία αναπτυσσόταν µε ταχύτατους 

ρυθµούς, ήταν µάλλον χαµηλό το ποσοστό του πληθυσµού στην Ελλάδα που θεωρούσε 

ότι θα υπάρξουν καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες το επόµενο διάστηµα. Επίσης, ο φόβος 

της αποτυχίας δε φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω το 2008, αυτό όµως συµβαίνει διότι 

παραµένει διαχρονικά πολύ υψηλός. 

Στην Ελλάδα, ίσως η πρώτη επίπτωση από τη «φηµολογούµενη» κρίση το 2008 ήταν η 

σηµαντική αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων λόγω ανάγκης. Οι δυσµενείς 

προβλέψεις για την εξέλιξη της κρίσης, και η πιθανότητα απώλειας θέσεων εργασίας, 

ώθησε κάποια άτοµα στο να λειτουργήσουν ίσως «προληπτικά» εξασφαλίζοντας για τον 

εαυτό τους απασχόληση µέσω της αυτοαπασχόλησης. Από την άλλη πλευρά όµως, δε 

φαίνεται τα περισσότερα εξ ανάγκης εγχειρήµατα να υστερούν σε όρους καινοτοµίας, µε 

την έννοια ότι προσπαθούν να ενσωµατώσουν σε κάποιο βαθµό νέες τεχνολογίες και να 

προσφέρουν προϊόντα / υπηρεσίες µε κάποιον καινοτοµικό τρόπο.  Πάντως, γενικά η 

επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα το 2008, όµως η εικόνα 

φαίνεται να αλλάζει πλέον το 2009 προς το δυσµενέστερο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ GEM 

 

Το φαινόµενο της επιχειρηµατικότητας είναι εξαιρετικά δύσκολο να οριστεί µε 

ακρίβεια. Μολονότι το ερευνητικό πρόγραµµα του GEM βασίστηκε από την πρώτη 

στιγµή –η πρώτη έρευνα σε 10 χώρες πραγµατοποιήθηκε το 1999- σε έναν κατά το 

δυνατό γενικό ορισµό, έτσι ώστε η επιχειρηµατική δραστηριότητα να µπορεί να 

µετρηθεί εµπειρικά, διατυπωνόταν πάντα η πεποίθηση ότι ο χρησιµοποιούµενος 

ορισµός δεν ήταν σε θέση να καλύψει όλες τις πλευρές του φαινοµένου. Η 

ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε λοιπόν σε µία βασικά πλευρά, την 

Επιχειρηµατικότητα Αρχικών Σταδίων (Early Stage Entrepreneurial Activity) όπως 

περιγράφεται στο πλαίσιο του GEM, τη διαδικασία δηλαδή της έναρξης νέων 

επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων. Βεβαίως η ερευνητική προσπάθεια δεν εξαντλήθηκε 

σε αυτή την πλευρά του φαινοµένου, καθώς, τόσο εξαρχής, όσο και µε την πάροδο 

του χρόνου, άρχισαν να συγκεντρώνονται δεδοµένα τόσο για πλευρές που λογικά 

προηγούνται της απόφασης ενός ατόµου να εισέλθει στον επιχειρηµατικό στίβο (π.χ. 

οι στάσεις της κοινωνίας σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα ή οι εκτιµήσεις των 

ατοµικών ικανοτήτων και γνώσεων), όσο και για πλευρές που έπονται της ίδρυσης 

νέων επιχειρήσεων (π.χ. η εγκατάλειψη εγχειρηµάτων ή η επιχειρηµατικότητα των 

«καθιερωµένων» επιχειρηµατιών). 

Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιδιώχθηκε εξαρχής ο κατά το δυνατόν 

«γενικότερος» ορισµός της επιχειρηµατικότητας ήταν ότι έτσι θεωρήθηκε πως θα 

ήταν δυνατή η προσέγγιση του φαινοµένου ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες µορφές µε 

τις οποίες εκδηλώνεται σε διαφορετικές χώρες και περιοχές του πλανήτη, και κυρίως 

ανεξάρτητα από το επίπεδο ανάπτυξης αυτών των χωρών. Από µία πλευρά, η 

προσέγγιση αυτή εξασφάλιζε την απόλυτη συγκρισιµότητα των µετρήσεων σε όλα τα 

εθνικά περιβάλλοντα. Από την άλλη όµως πλευρά, αποκάλυπτε ένα παράδοξο: ότι 

υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων εµφάνιζαν οι φτωχές και οι πλούσιες 

χώρες του πλανήτη, ενώ οι ενδιάµεσες κατέγραφαν γενικά χαµηλότερους δείκτες –

µια καµπύλη σχήµατος U δηλαδή, όπως επεσήµαιναν οι Εκθέσεις του GEM. Το 

εννοιολογικό πλαίσιο του GEM µπορούσε εύκολα να εξηγήσει αυτό το παράδοξο µε 

τη διάκριση µεταξύ επιχειρηµατικότητας ανάγκης και ευκαιρίας, µε την πρώτη να είναι 

ιδιαίτερα σηµαντική στις φτωχές χώρες του πλανήτη, ενώ η δεύτερη στις πλούσιες. 

Ωστόσο, παρέµενε ακόµα ένα ερώτηµα: µε δεδοµένο ότι το περιεχόµενο της 
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επιχειρηµατικής δραστηριότητας είναι πολύ διαφορετικό ανάµεσα στις δύο οµάδες 

χωρών, µήπως το εννοιολογικό µοντέλο θα έπρεπε να προσδιοριστεί, έτσι ώστε να 

είναι σε θέση να συµπεριλάβει αυτή τη διαφορά; 

Στη δεκαετή του διαδροµή, το ερευνητικό πρόγραµµα του GEM έχει εισαγάγει σειρά 

τροποποιήσεων του αρχικού του εννοιολογικού µοντέλου, στην κατεύθυνση της 

υπέρβασης αυτών των προβληµάτων. Η διαδικασία αυτή οδήγησε στη διαµόρφωση 

ενός νέου µοντέλου, το οποίο εισάγει δύο σηµαντικές διαφορές σε σύγκριση µε το 

παρελθόν. Πρώτον αναγνωρίζει τη σηµασία της ανάλυσης διαφόρων πλευρών της 

επιχειρηµατικότητας, αντί της επικέντρωσης αποκλειστικά στην επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Έτσι εξετάζονται σε κάθε χώρα τρεις πλευρές του επιχειρηµατικού 

φαινοµένου: οι στάσεις και οι αντιλήψεις των ατόµων και συνολικά της κοινωνίας 

απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, η επιχειρηµατική δραστηριότητα και οι 

επιχειρηµατικές φιλοδοξίες εκείνων που αποφασίζουν να εισέλθουν στον 

επιχειρηµατικό στίβο. ∆εύτερον, αναγνωρίζει ότι οι τρεις πλευρές της 

επιχειρηµατικότητας έχουν διαφορετική σηµασία ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης, 

το οποίο θεωρείται ότι προσδιορίζεται από το βασικό χαρακτήρα του οικονοµικού 

συστήµατος που κυριαρχεί σε κάθε χώρα. Σε αυτό το πλαίσιο γίνεται πλέον διάκριση 

ανάµεσα σε τρεις τύπους οικονοµιών: εκείνες που βασίζονται στην εκµετάλλευση 

συντελεστών παραγωγής, εκείνες που βασίζονται στη βελτίωση της 

αποτελεσµατικότητας και εκείνες που βασίζονται στην εισαγωγή καινοτοµιών. 

Ανάλογη προσέγγιση υιοθετείται άλλωστε και στη µεθοδολογία του WEF όπου οι 

χώρες διακρίνονται σε: α) χώρες χαµηλού κόστους συντελεστών, όπου τα κριτήρια 

βασικών απαιτήσεων (υποδοµές, υγεία κτλ.) συνεισφέρουν µε 60% στην 

ανταγωνιστική θέση της κάθε χώρας β) χώρες βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, όπου 

τα κριτήρια βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας (ανώτερη εκπαίδευση, τεχνολογική 

ετοιµότητα, επάρκεια αγοράς προϊόντων και αγοράς εργασίας) συνεισφέρουν στην 

ανταγωνιστική θέση της κάθε χώρας κατά 50%, γ) χώρες καινοτοµίας όπου τα 

κριτήρια της καινοτοµίας και η εξελιγµένη λειτουργία των επιχειρήσεων συµβάλλουν 

µε 50% στην ανταγωνιστική θέση της κάθε χώρας. Όπως θα φανεί αναλυτικότερα 

στη συνέχεια, το νέο εννοιολογικό µοντέλο του GEM βασίζεται στην ανάλυση των 

αλληλεπιδράσεων ανάµεσα στις τρεις πλευρές του επιχειρηµατικού φαινοµένου και 

τους τρεις τύπους εθνικών οικονοµιών. 
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1. Οι πλευρές της επιχειρηµατικότητας 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός 

ορισµός της επιχειρηµατικότητας. Αντίθετα, σε πολλές επιστηµονικές εργασίες που 

έχουν δηµοσιευθεί τα τελευταία χρόνια περιλαµβάνονται κάποιες φορές ολόκληρες 

λίστες µε ορισµούς που έχουν προταθεί κατά καιρούς από επιφανείς οικονοµολόγους 

και θεωρητικούς του management. Ο λόγος που εξηγεί αυτή την πανσπερµία 

ορισµών είναι σίγουρα ο πολυδιάστατος χαρακτήρας του επιχειρηµατικού 

φαινοµένου, µε αποτέλεσµα ο κάθε ερευνητής να προτείνει εκείνο τον ορισµό που ο 

ίδιος κρίνει ότι θα τον βοηθήσει περισσότερο να προσεγγίσει εκείνες τις πλευρές του 

φαινοµένου που τον ενδιαφέρουν.  

Ωστόσο, ακολουθώντας, αλλά και ταυτόχρονα απλουστεύοντας κάποιες συµβολές 

στην πρόσφατη βιβλιογραφία, το ερευνητικό πρόγραµµα του GEM έχει εισαγάγει µια 

µεθοδολογία η οποία είναι ταυτόχρονα γενική, µε την έννοια ότι αφορά σχεδόν όλα 

τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού φαινοµένου, όσο και ικανή να διακρίνει 

συγκεκριµένες πλευρές του, έτσι ώστε να είναι δυνατή η προσέγγιση των 

διαφορετικών τρόπων µε τους οποίους αυτές εκδηλώνονται σε διαφορετικά εθνικά 

πλαίσια. Όπως λοιπόν έχει ήδη αναφερθεί, το νέο εννοιολογικό µοντέλο του GEM 

διακρίνει ανάµεσα σε τρεις πλευρές: α) τις στάσεις και οι αντιλήψεις των ατόµων και 

συνολικά της κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηµατικότητα, β) την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και γ) τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες εκείνων που αποφασίζουν να 

εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο. 

 

1.1 Στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην επιχειρηµατικότητα 

Η πρώτη πλευρά περιλαµβάνει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις, οι οποίες θεωρούνται 

ότι πρέπει να συντρέχουν έτσι ώστε ένα άτοµο να κάνει το βήµα προς την 

επιχειρηµατική δραστηριοποίηση. Αναγνωρίζεται λοιπόν ότι το κοινωνικό πλαίσιο έχει 

αποφασιστική σηµασία για την επιχειρηµατική απόφαση. Αξίζει δε να σηµειωθεί ότι το 

πλαίσιο αυτό αφορά τόσο την πλευρά της προσφοράς επιχειρηµατικότητας, όσο και 

την πλευρά της ζήτησης. Για παράδειγµα, οι εκτιµήσεις ενός συγκεκριµένου ατόµου 

σχετικά µε τις ικανότητές του να εισέλθει στον επιχειρηµατικό στίβο, ή το κατά 

πόσον το κοινωνικό σύνολο ενθαρρύνει την ανάληψη επιχειρηµατικών 

πρωτοβουλιών, αφορά στην πλευρά της προσφοράς. Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη 

και η αντίληψη επιχειρηµατικών ευκαιριών, ή η εκτίµηση του γενικότερου 

οικονοµικού περιβάλλοντος αφορούν στην πλευρά της ζήτησης. 
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Οι στάσεις και οι αντιλήψεις για την επιχειρηµατικότητα αφορούν βεβαίως πρώτα και 

κύρια το ίδιο το άτοµο. Εδώ υπεισέρχονται παράγοντες τόσο σχετικοί µε την 

αυτοπεποίθηση ενός επίδοξου επιχειρηµατία, όσο και σχετικοί µε την εκτίµησή του 

για το επιχειρηµατικό περιβάλλον. Και οι δύο οµάδες παραγόντων υποτίθεται ότι έτσι 

επηρεάζουν την πιθανότητα ένα συγκεκριµένο άτοµο να εισέλθει στον επιχειρηµατικό 

στίβο στο επόµενο διάστηµα. Σε αυτό το πλαίσιο, το GEM, ήδη από την ίδρυσή του, 

έχει εισαγάγει πέντε συγκεκριµένους δείκτες οι οποίοι µετρούν τις αντίστοιχες στάσεις 

και αντιλήψεις των ατόµων σε κάθε χώρα: 

• Το ποσοστό των ατόµων που «βλέπουν» καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στον 

περίγυρό τους στο επόµενο διάστηµα. 

• Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι ο φόβος της αποτυχίας θα τους 

απέτρεπε να ξεκινήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

• Το ποσοστό των ατόµων που γνωρίζουν προσωπικά κάποιον που ίδρυσε µιαν 

επιχείρηση πρόσφατα. 

• Το ποσοστό εκείνων που πιστεύουν ότι κατέχουν τη γνώση και τις δεξιότητες 

που απαιτούνται για την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης. 

• Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι αναµένουν να εισέλθουν στον επιχειρηµατικό 

στίβο κατά την επόµενη τριετία. 

Οι ανωτέρω δείκτες είναι φανερό ότι αφορούν στις αντιλήψεις των ατόµων που 

απαντούν στην έρευνα πληθυσµού σχετικά µε τις ατοµικές τους προοπτικές να 

δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά. Ωστόσο, οι ατοµικές προοπτικές επηρεάζονται 

επίσης από τις γενικότερες στάσεις και αντιλήψεις της κοινωνίας µέσα στην οποία 

λειτουργούν, από τη «φιλικότητα» δηλαδή αυτών των στάσεων και αντιλήψεων προς 

την επιχειρηµατικότητα. Εδώ εµπίπτουν δύο δείκτες που το GEM µετρά συστηµατικά, 

και µάλιστα συλλέγοντας απαντήσεις από το σύνολο του πληθυσµού σε κάθε χώρα 

και όχι µόνο από όσους ασκούν ήδη επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

• Το ποσοστό των ατόµων που θεωρούν ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα 

θεωρείται ως επιθυµητή επιλογή σταδιοδροµίας στη χώρα τους. 

• Το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι θέµατα σχετικά µε την 

επιχειρηµατικότητα καλύπτονται συχνά και συστηµατικά από τα ΜΜΕ της 

χώρας τους. 
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Η σηµασία της πρώτης λοιπόν πλευράς της επιχειρηµατικότητας έγκειται στο ότι 

περιγράφει, κατά κάποιο τρόπο, τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της «δεξαµενής» από 

την οποία αναµένεται να προέλθουν οι νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες σε κάθε 

χώρα. Ως εκ τούτου, τα χαρακτηριστικά αυτά θα επηρεάσουν αναπόφευκτα τις άλλες 

δύο πλευρές της επιχειρηµατικότητας: την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις 

επιχειρηµατικές φιλοδοξίες. Ωστόσο, η επίδραση δεν εκδηλώνεται µόνο σε µία 

κατεύθυνση, καθώς τόσο η δραστηριότητα, όσο και οι φιλοδοξίες, δεν µπορεί παρά 

να επιδρούν µε τη σειρά τους και στις στάσεις και αντιλήψεις για την 

επιχειρηµατικότητα που επικρατούν σε ένα εθνικό και κοινωνικό πλαίσιο. 

 

1.2 Επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Η δεύτερη πλευρά αφορά άµεσα την ίδια την επιχειρηµατική δραστηριότητα και 

ουσιαστικά αφορά όλες τις παραµέτρους που από την ίδρυσή του προσεγγίζει το 

ερευνητικό πρόγραµµα του GEM. Περιλαµβάνει λοιπόν τα δεδοµένα σχετικά µε τις 

διάφορες φάσεις επιχειρηµατικής δραστηριότητας στις οποίες βρίσκεται ο πληθυσµός 

κάθε χώρας που µετέχει στο πρόγραµµα. Πρόκειται δηλαδή για µιαν αποτύπωση των 

πραγµατικών επιχειρηµατικών ενεργειών που λαµβάνουν χώρα στη διάρκεια του 

έτους στο οποίο πραγµατοποιείται η έρευνα.  

Και στην περίπτωση της δεύτερης πλευράς περιλαµβάνονται έξι συγκεκριµένοι 

δείκτες, οι οποίοι προσεγγίζονται εµπειρικά ήδη από την έναρξη του ερευνητικού 

προγράµµατος: 

• Το ποσοστό των επίδοξων επιχειρηµατιών, εκείνων δηλαδή που έχουν ήδη 

κάνει κάποιες πρώτες ενέργειες για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή 

έχουν ήδη ιδρύσει µια επιχείρηση η οποία όµως δεν έχει υπερβεί την ηλικία 

των τριών µηνών. 

• Το ποσοστό των ιδρυτών-ιδιοκτητών µιας νέας επιχείρησης, η οποία δηλαδή 

λειτουργεί για περισσότερους από τρεις αλλά λιγότερους από 42 µήνες. 

• Το ∆είκτη Επιχειρηµατικότητας Αρχικών Σταδίων (ΤΕΑ) που αποτελεί το 

άθροισµα των δύο προηγουµένων. 

• Το ποσοστό των «καθιερωµένων» επιχειρηµατιών, των ιδιοκτητών δηλαδή 

επιχειρήσεων που έχουν υπερβεί την ηλικία των 42 µηνών και µπορούν άρα 

να θεωρούνται ότι έχουν καθιερωθεί. 
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• Το ∆είκτη Συνολικής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας, που αποτελεί το 

άθροισµα και του 3ου και του 4ου ανωτέρω, αντιπροσωπεύει δηλαδή το 

συνολικό ποσοστό των ατόµων που δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά σε 

µια χώρα. 

• Το ποσοστό των ατόµων σε κάθε χώρα που, για οποιοδήποτε λόγο, διέκοψαν 

την επιχειρηµατική τους δραστηριότητα στη διάρκεια του έτους. 

Οι παραπάνω δείκτες αφορούν στη µέτρηση συγκεκριµένων µορφών επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Ωστόσο, στη δεύτερη πλευρά περιλαµβάνονται ακόµα δύο δείκτες, 

οι οποίοι αποσκοπούν στο να καταγράψουν βαθύτερα τον τύπο αυτής της 

δραστηριότητας. Ο πρώτος αφορά τα κίνητρα της επιχειρηµατικότητας, ενώ ο 

δεύτερος τους κλάδους της οικονοµίας στους οποίους αυτή εκδηλώνεται. Και πάλι, 

πρόκειται για δείκτες που πάντα καταγράφονταν στις έρευνες του GEM: 

• Ο πρώτος αφορά στη διάκριση ανάµεσα σε επιχειρηµατικότητα ανάγκης και 

ευκαιρίας, που έχει εισαγάγει το GEM από την ίδρυσή του. 

• Ο δεύτερος αφορά στην κλαδική διάσταση της νέας επιχειρηµατικότητας που 

εκδηλώνεται σε ετήσια βάση σε κάθε χώρα. 

Όπως συζητήθηκε και για την πρώτη πλευρά, είναι φανερές οι αλληλεπιδράσεις και 

της δεύτερης µε τις άλλες δύο. Έτσι, η επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν µπορεί 

παρά επηρεάζει τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες, αλλά και τις στάσεις και αντιλήψεις µια 

κοινωνίας σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα. ∆εδοµένου ότι, όσο υψηλότερη η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στο πλαίσιο µιας κοινωνίας, τόσο τείνει να ενισχύει 

αντίστοιχα πρότυπα παραδείγµατα (role models) στον πληθυσµό, αυξάνοντας έτσι τη 

φιλικότητα της κοινωνίας προς την επιχειρηµατικότητα. 

 

1.3 Επιχειρηµατικές φιλοδοξίες 

Το ερευνητικό ενδιαφέρον για το φαινόµενο της επιχειρηµατικότητας βασίζεται 

βεβαίως στην πεποίθηση ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα οδηγεί στην οικονοµική 

ανάπτυξη. Ωστόσο, θα ήταν παράλογο να υποτεθεί ότι όλες οι επιχειρηµατικές 

πρωτοβουλίες προωθούν την ανάπτυξη στον ίδιο βαθµό. Η τρίτη λοιπόν πλευρά 

αποσκοπεί να διακρίνει εκείνες τις πρωτοβουλίες που παρουσιάζουν το υψηλότερο 

αναπτυξιακό δυναµικό. Από πλευράς ΙΟΒΕ, η εισαγωγή και η ανάλυση αυτής της 

τρίτης πλευράς του επιχειρηµατικού φαινοµένου αποτελεί µια ιδιαίτερα ικανοποιητική 
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εξέλιξη, µε δεδοµένη την έµφαση στην «ποιοτική» επιχειρηµατικότητα που το 

Ίδρυµα υποστήριζε µε συνέπεια ήδη από την πρώτη Έκθεσή του για την Ελλάδα. 

Στην τρίτη, εποµένως, πλευρά περιλαµβάνονται µια σειρά από δείκτες, κάποιοι από 

τους οποίους µετρώνταν και τα προηγούµενα χρόνια, ενώ κάποιοι είναι εντελώς νέοι. 

Επίσης, οι ερευνητές του GEM χρησιµοποιούν και κάποιους σύνθετους δείκτες που 

συνδυάζουν επιµέρους µεταβλητές της έρευνας. Οι πιο σηµαντικοί λοιπόν δείκτες 

«ποιοτικής» επιχειρηµατικότητας είναι οι εξής: 

• Το ποσοστό των ατόµων που προσδοκούν να δηµιουργήσουν περισσότερες 

από 20 νέες θέσεις απασχόλησης µετά την πρώτη πενταετία του εγχειρήµατός 

τους. 

• Το ποσοστό εκείνων που θεωρούν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που διαθέτουν 

στην αγορά κρίνεται ως νέο από την πλειονότητα των πελατών τους. 

• Το ποσοστό εκείνων που εκτιµούν ότι αντιµετωπίζουν σχετικά ήπιο 

ανταγωνισµό. 

• Το ποσοστό των ατόµων που δηλώνουν ότι στο εγχείρηµά τους 

χρησιµοποιούν πρόσφατες τεχνολογίες/διεργασίες. 

• Το ποσοστό των επίδοξων και νέων επιχειρηµατιών που ήδη 

δραστηριοποιούνται, ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν σε κλάδους υψηλής 

τεχνολογίας (κατά ΟΟΣΑ). 

Και εδώ, βεβαίως, πρέπει να είναι φανερή η αλληλεπίδραση της τρίτης πλευράς µε τις 

δύο προηγούµενες. Όσο πιο «ποιοτική» είναι η επιχειρηµατική δραστηριότητα σε µια 

χώρα, όσο υψηλότερες δηλαδή οι επιδόσεις της στη δηµιουργία απασχόλησης, στην 

καινοτοµία και τις νέες τεχνολογίες, τόσο θα επηρεάζονται επί το θετικότερο οι 

κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις για την επιχειρηµατικότητα, ενώ και η ίδια η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα θα επηρεάζει ισχυρότερα την οικονοµική ανάπτυξη. 

 

2. Επιχειρηµατικότητα και στάδιο οικονοµικής ανάπτυξης 

Μολονότι το φαινόµενο της επιχειρηµατικότητας έχει ένα καθολικό χαρακτήρα –κάτι 

που άλλωστε εξηγεί την προσέγγισή του από το GEM µε έναν ενιαίο ορισµό- είναι 

ταυτόχρονα βέβαιο ότι εκδηλώνεται µε διαφορετικές µορφές σε διάφορες χώρες. 

Προηγούµενες έρευνες έχουν αποκαλύψει ότι η ποσότητα των νέων εγχειρηµάτων 

που ξεκινούν σε ετήσια βάση εξαρτάται από το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας, και 
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ιδιαίτερα από το κατά κεφαλήν ΑΕΠ (η περίφηµη καµπύλη σχήµατος U, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί). Ωστόσο, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι ένας απλός ποσοτικός δείκτης, 

ο οποίος από µόνος του δεν είναι σε θέση να περιγράψει τη διαφορετική 

πραγµατικότητα, και άρα τις διαφορετικές πραγµατικές συνθήκες υπό τις οποίες 

εκδηλώνεται η επιχειρηµατική δραστηριότητα ανάλογα µε τα δοµικά χαρακτηριστικά 

των οικονοµιών των διαφόρων χωρών.  

Για να ξεπεράσει αυτό το πρόβληµα, από το 2009 το GEM έχει εισαγάγει την 

κατάταξη των χωρών σε τρεις κατηγορίες, όπως πρότειναν οι Porter et al to 2002, µε 

βάση τη µορφή της οικονοµίας που κυριαρχεί σε κάθε έναν. Μολονότι λοιπόν το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ εξακολουθεί να αποτελεί βασική µεταβλητή, θεωρείται ότι οι τρεις 

τύποι οικονοµιών –που χαρακτηρίζονται από χαµηλά, µεσαία και υψηλά επίπεδα κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ- δεν διαφέρουν απλώς ως προς το ποσοτικό επίπεδο αυτής της 

µεταβλητής, αλλά και ως προς το βασικό χαρακτήρα της οικονοµικής δραστηριότητας 

που επικρατεί. Οι τρεις κατηγορίες χωρών-οικονοµιών είναι οι εξής: 

 

2.1 Οικονοµίες που βασίζονται στην εκµετάλλευση συντελεστών παραγωγής 

Στις οικονοµίες αυτές το µεγαλύτερο µέρος του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού 

κατευθύνεται σε δραστηριότητες που αποσκοπούν στην εκµετάλλευση πρωτογενών 

συντελεστών παραγωγής. Ο αγροτικός τοµέας απορροφά την κύρια µερίδα της 

απασχόλησης, κάτι που σηµαίνει ότι πρόκειται για κοινωνίες µε χαµηλό βαθµό 

αστικοποίησης. Σε αυτές τις συνθήκες, είναι εύλογο ότι ένα µεγάλο µέρος της 

παραγωγής προορίζεται για ιδιοκατανάλωση, ενώ ακόµα και το µέρος της παραγωγής 

που εµπορευµατοποιείται διατίθεται για κατανάλωση σε τοπικές αγορές. Η 

εξωστρέφεια αυτών των οικονοµιών είναι σχετικά µικρή, εκτός βέβαια από επιλεγµένα 

προϊόντα –είτε αγροτικά, είτε ορυκτά- τα οποία µια χώρα µπορεί να διαθέτει σε 

µεγάλες ποσότητες. Η επιχειρηµατικότητα που εκδηλώνεται σε αυτό τον τύπο 

οικονοµιών µπορεί να είναι ποσοτικά υψηλή, αλλά είναι χαµηλής ποιότητας, καθώς 

επικρατεί η λεγόµενη επιχειρηµατικότητα ανάγκης, η επιχειρηµατική ενασχόληση 

δηλαδή λόγω έλλειψης ευκαιριών µισθωτής απασχόλησης. 

 

2.2 Οικονοµίες που βασίζονται στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

Καθώς η οικονοµία αναπτύσσεται, αρχίζει να εµφανίζεται ένας νεαρός βιοµηχανικός-

µεταποιητικός τοµέας, συχνά βασιζόµενος στην επεξεργασία των πρωτογενών πόρων 

κάθε χώρας. Η εµφάνιση της µεταποίησης οδηγεί στην εµφάνιση και ενδυνάµωση 
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νέων θεσµών, οι οποίοι µπορεί µε να προϋπήρχαν αλλά σε εµβρυακό στάδιο, όπως 

είναι το τραπεζικό σύστηµα και ο θεσµός της µισθωτής εργασίας. Σε αυτό το νέο 

πλαίσιο, η οικονοµική επιτυχία εξαρτάται όλο και περισσότερο από την επίτευξη 

οικονοµιών κλίµακας και εύρους. Με αυτή την έννοια, θεωρείται ότι η επιδίωξη 

οικονοµικής αποτελεσµατικότητας συνιστά τη βασική κινητήρια δύναµη αυτής της 

φάσης. Στο νέο αυτό περιβάλλον διαφοροποιούνται τόσο τα κίνητρα, όσο και τα 

περιεχόµενα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι αυξηµένες δυνατότητες 

µισθωτής απασχόλησης µειώνουν τη σηµασία της επιχειρηµατικότητας ανάγκης. Από 

την άλλη πλευρά, η ανάπτυξη του µεταποιητικού τοµέα δηµιουργεί νέες δυνατότητες 

λειτουργίας µικρών βιοτεχνικών επιχειρήσεων, µε κύριο αντικείµενο τον εφοδιασµό 

των µεγαλύτερων µε ενδιάµεσα αγαθά. Ενώ λοιπόν µειώνεται η επιχειρηµατικότητα 

ανάγκης, ταυτόχρονα αυξάνεται η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. 

 

2.3 Οικονοµίες που βασίζονται στην εκµετάλλευση της καινοτοµίας 

Η άνοδος της βιοµηχανικής παραγωγής οδηγεί στην ανάπτυξη των εισοδηµάτων του 

πληθυσµού, κάτι που, µε τη σειρά του, οδηγεί σε σηµαντικές αλλαγές στη ζήτηση 

προϊόντων και υπηρεσιών. Εµφανίζονται νησίδες αγοράς στις οποίες πλέον µπορούν 

να απευθυνθούν τόσο οι µεγάλες βιοµηχανικές επιχειρήσεις, όσο και νεοϊδρυόµενες 

µε εξαιρετικά εξειδικευµένες παραγωγικές δυνατότητες. Από την άλλη πλευρά, η 

άνοδος των εισοδηµάτων δηµιουργεί ζήτηση για όλο περισσότερες και πιο 

εξειδικευµένες υπηρεσίες, αυξάνοντας έτσι το ειδικό βάρος των υπηρεσιών στο ΑΕΠ 

σε βάρος της µεταποίησης. Σε αντίθεση µε τον προηγούµενο τύπο, όπου η κινητήρια 

δύναµη ήταν η επιδίωξη οικονοµικής αποτελεσµατικότητας, εδώ κινητήρια δύναµη 

είναι η ικανότητα παραγωγής καινοτοµιών, τόσο στον δευτερογενή όσο και στον 

τριτογενή τοµέα. Και πάλι, το νέο πλαίσιο διαφοροποιεί τα κίνητρα, και το 

περιεχόµενο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας 

υπερτερεί συντριπτικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης. Από την άλλη πλευρά, η 

δυνατότητα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών σε µικρές σχετικά νησίδες αγοράς, 

διευκολύνει την ίδρυση και επιτυχία µικρών και εξειδικευµένων επιχειρήσεων που 

βασίζουν τη λειτουργία τους στη γνώση και την τεχνολογία. 

Βεβαίως, η επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι παρούσα και σηµαντική και στους 

τρεις τύπους οικονοµιών. Ωστόσο, όπως φάνηκε από τα παραπάνω, τόσο τα κίνητρα, 

όσο και ο χαρακτήρας της διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε το επίπεδο 

ανάπτυξης. Οι τρεις πλευρές της επιχειρηµατικότητας που συζητήθηκαν στο 

προηγούµενο µέρος εξακολουθούν να έχουν τη σηµασία τους και στους τρεις τύπους 
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οικονοµιών. Και πάλι, όµως, η σχετική τους σηµασία διαφοροποιείται ανάλογα µε το 

επίπεδο ανάπτυξης. Για παράδειγµα, οι επιχειρηµατικές φιλοδοξίες είναι λογικό να 

αναµένεται ότι θα είναι σηµαντικότερος παράγων στις οικονοµίες που βασίζονται στην 

αποτελεσµατικότητα και την καινοτοµία, δεδοµένου ότι οι νέες επιχειρήσεις που 

ξεκινούν σε τέτοια περιβάλλοντα, µπορούν να προσβλέπουν σε υψηλότερες 

δυνατότητες επιτυχίας και ανάπτυξης. Αντίθετα, οι επιχειρηµατικές στάσεις και 

αντιλήψεις έχουν µεν σηµασία και στους τρεις τύπους οικονοµιών, αλλά είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας στον πρώτο, όταν το κίνητρο της επιχειρηµατικότητας ανάγκης 

είναι βασικό για την εξασφάλιση του βιοπορισµού ενός σηµαντικού µέρους του 

πληθυσµού. 

 

3. Το νέο εννοιολογικό µοντέλο του GEM 

Το νέο εννοιολογικό µοντέλο του GEM βασίζεται ακριβώς στην αλληλεπίδραση 

ανάµεσα στις τρεις πλευρές της επιχειρηµατικότητας και τους τρεις τύπους 

οικονοµικής ανάπτυξης. Όπως και στο προηγούµενο µοντέλο, η οικονοµική 

δραστηριότητα υποτίθεται ότι εξαρτάται αποφασιστικά από το κοινωνικό, πολιτισµικό 

και πολιτικό πλαίσιο κάθε χώρας. Το πλαίσιο αυτό προσδιορίζει µια σειρά παραγόντων 

που επηρεάζουν την επιχειρηµατικότητα, τους οποίους το GEM περιγράφει ως 

∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Πλαισίου (Entrepreneurial Framework Conditions). 

Με τη σειρά τους, οι ∆ιαστάσεις αυτές επιδρούν στην οικονοµική δραστηριότητα 

γενικά, µέσω της επίδρασής τους τόσο στη λειτουργία των καθιερωµένων 

επιχειρήσεων, όσο και στην ίδρυση νέων. 

Ωστόσο, η σηµασία των ∆ιαστάσεων του Επιχειρηµατικού Πλαισίου διαφέρει ανάλογα 

µε το επίπεδο ανάπτυξης κάθε χώρας. Για παράδειγµα, υπάρχουν κάποιες βασικές 

συνθήκες ή προϋποθέσεις –όπως κάποιοι βασικοί θεσµοί, βασικές υποδοµές, καθώς 

τα επίπεδα υγείας και παιδείας- οι οποίες επηρεάζουν άµεσα το πλαίσιο της 

οικονοµικής δραστηριότητας ακόµα και στις οικονοµίες που βασίζονται στην 

εκµετάλλευση συντελεστών παραγωγής. Άλλες διαστάσεις σχετίζονται περισσότερο 

µε οικονοµίες που βασίζονται στην προώθηση της αποτελεσµατικότητας, όπως είναι η 

ανώτατη εκπαίδευση, η αποτελεσµατικότητα των αγορών προϊόντων και εργασίας, το 

µέγεθος των αγορών, κ.α.. Τέλος, η σηµασία κάποιων άλλων διαστάσεων είναι πολύ 

υψηλότερη για οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία, όπως η ευκολία της 

επιχειρηµατικής χρηµατοδότησης, η ύπαρξη κυβερνητικών προγραµµάτων ενίσχυσης 

της επιχειρηµατικότητας, η µεταφορά τεχνολογίας, κα.  
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Η πρώτη οµάδα ∆ιαστάσεων –οι Βασικές Προϋποθέσεις- επιδρούν σε ολόκληρη την 

οικονοµική δραστηριότητα µιας χώρας. Με αυτή την έννοια, ο ρόλος τους είναι 

σηµαντικότερος για τις καθιερωµένες οικονοµικές δραστηριότητες, παρά για την 

επιχειρηµατικότητα, µε την έννοια της δηµιουργίας νέων επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων. Η δεύτερη οµάδα –την οποία το GEM περιγράφει ως «διαστάσεις 

που προωθούν την αποτελεσµατικότητα»- επηρεάζουν τόσο τις καθιερωµένες 

οικονοµικές δραστηριότητες, όσο και τη νέα επιχειρηµατικότητα. Για τις πρώτες, οι 

διαστάσεις αυτές ενισχύουν την αποτελεσµατικότητα, επιτρέποντάς τους να 

επιτύχουν οικονοµίες κλίµακας και εύρους. Από την άλλη πλευρά, η νέα 

επιχειρηµατικότητα ευνοείται από τις νέες ευκαιρίες που δηµιουργούνται στην αγορά 

και τις οποίες είναι σε θέση να εκµεταλλευτεί µε αποτελεσµατικότερες µεθόδους από 

αυτές που επικρατούσαν στο παρελθόν. Τέλος, η τρίτη οµάδα –την οποία το GEM 

αποδίδει µε τον όρο ∆ιαστάσεις Καινοτοµίας και Επιχειρηµατικότητας- επηρεάζει 

άµεσα την επιχειρηµατική δραστηριότητα, ιδιαίτερα µάλιστα στον τύπο οικονοµιών 

που βασίζονται στην εισαγωγή καινοτοµιών. Είναι φανερό ότι σε αυτές τις οικονοµίες 

οι διαστάσεις που αφορούν τόσο την αντίληψη και την εκµετάλλευση νησίδων 

αγοράς, όσο και τη δηµιουργία «ποιοτικών» επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων 

ανάπτυξης, αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία. 

Ταυτόχρονα, καθίσταται σαφές το γεγονός ότι οι δύο τελευταίες οµάδες –οι 

διαστάσεις που προωθούν την αποτελεσµατικότητα  και εκείνες που ενισχύουν την 

καινοτοµία- έχουν τις πλέον άµεσες επιπτώσεις στην επιχειρηµατικότητα που 

εκδηλώνεται σε µια χώρα. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να υπογραµµιστεί ότι όλες οι 

∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος επιδρούν και στις τρεις πλευρές της 

επιχειρηµατικότητας που συζητήθηκαν προηγουµένως: τις επιχειρηµατικές στάσεις και 

αντιλήψεις, την επιχειρηµατική δραστηριότητα και τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες. Από 

την άλλη πλευρά, όπως έχει επίσης συζητηθεί, οι τρεις πλευρές έχουν τελικά 

διαφορετική σηµασία στον κάθε τύπο οικονοµικής ανάπτυξης. 

Με βάση τα συστατικά που συζητήθηκαν παραπάνω, το νέο εννοιολογικό µοντέλο 

του GEM έχει τη µορφή που αποτυπώνεται στο σχήµα που ακολουθεί.
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Επιχειρηµατικότητα 
 
 

 
 

Νέα καταστήµατα, 
ανάπτυξη επιχείρησης 

Καθιερωµένες 
Επιχειρήσεις 

(Πρωταρχική 
οικονοµία) 

Καινοτοµία & επιχειρηµατικότητα 

- Επιχειρηµατική χρηµατοδότηση 
- Κυβερνητικά προγράµµατα 
-Επιχειρηµατική εκπαίδευση 
-Μεταφορά τεχνολογίας 
-Εµπορικές και νοµικές υποδοµές για την 
επιχειρηµατικότητα 
-Ρυθµίσεις εισόδου στην αγορά 

Βασικές προϋποθέσεις 
-Θεσµοί 
-Υποδοµές 
-Μακροοικονοµική σταθερότητα 
-Υγεία και βασική εκπαίδευση 

Κοινωνικό, 
Πολιτισµικό, 
Πολιτικό 
Πλαίσιο 

 

Εθνική 
Οικονοµική 
Ανάπτυξη 

(Απασχόληση, 
Καινοτοµία) 

Παράγοντες ενίσχυσης 
αποτελεσµατικότητας 

 
- Ανώτατη εκπαίδευση και κατάρτιση 
- Αποτελεσµατικότητα των αγορών αγαθών 
- Αποτελεσµατικότητα της αγοράς εργασίας  
- Εκσυγχρονισµός χρηµατοπιστωτικής αγοράς 
- Επίπεδο τεχνολογίας 
- Μέγεθος αγορών 

Στάσεις: 

Αντίληψη ευκαιριών 
Αντίληψη ικανοτήτων 

∆ραστηριότητα: 
Αρχικών σταδίων 
Καθιερωµένοι 
Έξοδοι/ εγκατάλειψη 
επιχειρηµατικής 
δραστηριότητας 

Φιλοδοξίες: 
Μεγέθυνση 
Καινοτοµία 
∆ηµιουργία αξίας για την 
κοινωνία 
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Οι ∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος επιδρούν στην οικονοµική 

ανάπτυξη από δύο δρόµους. Ο πρώτος είναι µέσω της λειτουργίας των καθιερωµένων 

επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν ένα µεγάλο µέρος του ΑΕΠ και προσφέρουν ένα 

µεγάλο µέρος των θέσεων εργασίας σε µια οικονοµία. Ο δεύτερος δρόµος είναι µε 

την άµεση επίδρασή τους στη νέα επιχειρηµατικότητα, τη δηµιουργία δηλαδή νέων 

επιχειρήσεων. Ωστόσο, θα ήταν λάθος να θεωρηθεί ότι οι δύο δρόµοι είναι 

ανεξάρτητοι µεταξύ τους. Οι µεγάλες καθιερωµένες επιχειρήσεις λειτουργούν και οι 

ίδιες επιχειρηµατικά, καθώς µεγεθύνονται, δηµιουργούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες, 

νέες δραστηριότητες και ανοίγονται σε νέες αγορές. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει 

µια αµφίδροµη αλληλεπίδραση ανάµεσα στις µεγάλες επιχειρήσεις και τις 

νεοϊδρυόµενες που αποτελούν τα αποτελέσµατα της νέας επιχειρηµατικότητας. Η 

αλληλεπίδραση αυτή είναι σηµαντική για την αναπτυξιακή δυναµική και των δύο 

οµάδων, όπως αποτυπώνεται στο παραπάνω µοντέλο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

 
 

2.1. Η εξέλιξη των βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα  

Το 2008 χαρακτηρίζεται από την εκρηκτική άνοδο του βασικού δείκτη 

επιχειρηµατικότητας που µετράται στο πλαίσιο του GEM. Πρόκειται για το επίπεδο της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial activity) που 

εκδηλώνεται σε µια οικονοµία και η οποία περιλαµβάνει δύο κατηγορίες ατόµων: τους 

επίδοξους επιχειρηµατίες και τους νέους επιχειρηµατίες1. Από την έρευνα του 2008 

προκύπτει ότι στην Ελλάδα την προηγούµενη χρονιά ένα 9,86% του πληθυσµού 

ηλικίας 18-64 ετών –περίπου 670.000 άτοµα - βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης 

µιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης). 

Τα άτοµα αυτά είχαν, κατά την περίοδο της έρευνας, προχωρήσει σε κάποιες 

προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης µιας επιχείρησης (επίδοξοι 

επιχειρηµατίες), ή είχαν ήδη ξεκινήσει µια νέα δραστηριότητα και είχαν πληρώσει 

µισθούς για τουλάχιστον τρεις µήνες, αλλά λιγότερο από 42 µήνες (νέοι 

επιχειρηµατίες).  

Από το σχετικό πίνακα (Πίνακας 2.1α), όπου αποτυπώνεται η εξέλιξη όλων των 

δεικτών της επιχειρηµατικότητας που µετρώνται στο πλαίσιο του GEM στην Ελλάδα 

την τελευταία πενταετία, διαπιστώνεται ότι η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη που 

έχει καταγραφεί για την Ελλάδα και διορθώνει έτσι την έντονη πτώση που είχε 

σηµειωθεί το 2007. Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι, η άνοδος είναι µεγαλύτερη στους 

νέους επιχειρηµατίες, οι οποίοι φθάνουν στο 4,6% του πληθυσµού (περίπου 300 χιλ. 

άτοµα), και αποτελούν σχεδόν το 47% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων. 

                                                

1 Σε αδρές γραµµές οι επίδοξοι επιχειρηµατίες είναι τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που – κατά το 
τελευταίο 12-µηνο από τη στιγµή της έρευνας- είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην 
κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος στο οποίο θα είναι είτε αποκλειστικοί ιδιοκτήτες, είτε θα 
συνεταιρίζονται µε κάποιο άλλο άτοµο. Εδώ περιλαµβάνονται και όσοι ενδεχοµένως έχουν ήδη ξεκινήσει 
τη λειτουργία της επιχείρησής τους, εφόσον αυτή λειτουργεί όµως για διάστηµα µικρότερο των τριών 
µηνών. Οι νέοι επιχειρηµατίες, είναι τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες 
ενός νέου εγχειρήµατος που λειτουργεί για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες. 
Αναλυτικότερα στοιχεία πάντως για τους βασικούς ορισµούς και τύπους επιχειρηµατικότητας που 
υιοθετούνται στο πλαίσιο του GEM αποδίδονται στο Παράρτηµα. 
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Πίνακας 2.1α 

Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) 

  Επίδοξη  

επιχειρη-

µατικότητα 

Νέα 

Επιχειρη-

µατικότητα 

Επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων 

Καθιερωµένη 

επιχειρη-

µατικότητα 

Συνολική 

Επιχειρη-

µατικότητα 

Γυναικεία 

επιχειρη-

µατικότητα 

2004 3,7% 2,2% 5,8% 8,8% 14.6% 2,9% 

2005 5,2% 1,6% 6,5% 10,5% 16,4% 3,4% 

2006 5,6% 2,3% 7,9% 8,2% 16,2% 4,7% 

2007 4,6% 1,1% 5,7% 13,3% 18,7% 3,5% 

2008 5,3% 4,6% 9,9% 12,6% 22,0% 7,7% 

Μέσος 
όρος  

4,9% 2,4% 7,2% 10,7% 18,3% 4,4% 

Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Πίνακας 2.1β 

Εξέλιξη βασικών δεικτών επιχειρηµατικότητας (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών) 

  Πρόθεση έναρξης 

επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας 

Αναστολή 

λειτουργίας 

επιχείρησης 

Άτυποι 

επενδυτές 

2004 13,4% 2,6% 2,6% 

2005 15,4% 3,0% 2,6% 

2006 14,1% 2,7% 3,0% 

2007 13,7% 2,6% 2,6% 

2008 16,6% 2,3% 1,8% 

Μέσος όρος 
πενταετίας 

14,6% 2,6% 2,5% 

Πηγή: GEM, Επεξεργασία στοιχείων ΙΟΒΕ 

Για πρώτη φορά δηλαδή, όσοι έχουν ήδη ξεκινήσει το εγχείρηµά τους και είναι µόνοι 

ή µαζί µε άλλους ιδιοκτήτες µίας νέας επιχείρησης (κάτω από 3,5 χρόνια ζωής), 

αποτελούν ένα τόσο µεγάλο µέρος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

(τέσσερις στους εννέα), όταν στις υπόλοιπες χρονιές, οι επίδοξοι επιχειρηµατίες ήταν 

σηµαντικά περισσότεροι. Άρα, το 2008 φαίνεται ότι ένα µεγάλο µέρος των επίδοξων 

επιχειρηµατιών – που ενδεχοµένως είχαν σωρευτεί και από προηγούµενες χρονιές - 

πράγµατι προχώρησε στην έναρξη λειτουργίας του εγχειρήµατός του.  

Ταυτόχρονα, και µε δεδοµένο το σχετικά υψηλό επίπεδο καθιερωµένης 

επιχειρηµατικότητας2 που καταγράφεται διαχρονικά στην Ελλάδα, λόγω της υψηλής  

αυτοαπασχόλησης (12% στη φετινή έρευνα), o δείκτης συνολικής 

επιχειρηµατικότητας σηµειώνει 22%, την υψηλότερη επίδοση που έχει καταγραφεί σε 

αυτόν το δείκτη. Έτσι, λαµβάνοντας υπ’ όψη όλες τις κατηγορίες επιχειρηµατιών που 

                                                
2 Η έννοια της καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας αποδίδει το ποσοστό των ατόµων ηλικίας 18-64 ετών 
που είναι ιδιοκτήτες ή συµµετέχουν στη διοίκηση µιας καθιερωµένης επιχείρησης, δηλαδή µιας 
επιχείρησης που λειτουργεί για περισσότερους από 42 µήνες (βλ. και παράρτηµα ορισµών). 
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µετρώνται στο πλαίσιο του GEM, προκύπτει ότι, τελικά το 22% του πληθυσµού 

ηλικίας 18-64 ετών (σχεδόν 1,5 εκατ. άτοµα) είχε κάποιου τύπου επιχειρηµατική 

δραστηριοποίηση κατά το 2008: βρισκόταν είτε στα αρχικά στάδια έναρξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή συµµετείχε στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης, ή 

ήταν αυτοαπασχολούµενο, ή πωλούσε αγαθά / υπηρεσίες σε τρίτους. Η επίδοση αυτή 

είναι και η υψηλότερη για το 2008 στην Ε.Ε., όµως θα πρέπει να σηµειωθεί πως 

γενικά υψηλές επιδόσεις στο δείκτη αυτόν έχουν χώρες που βρίσκονται σε 

χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. Συγκεκριµένα, µε την επίδοσή της στην 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων η Ελλάδα κατατάσσεται στην 19η θέση (σε 43 

χώρες), όµως στην ευρωπαϊκή ζώνη βρίσκεται στην 3η θέση, πίσω µόλις από την 

Π∆ΓΜ και την Ισλανδία.  

 
 

∆ιάγραµµα 2.1 

 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-64 ετών που εµπλέκεται σε επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 

(νέοι και επίδοξοι επιχειρηµατίες) ανά χώρα το 2008 (95% διάστηµα εµπιστοσύνης) 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Χ
ώ
ρ
ες

 Α
 (
µ

.ο
.)

Χ
ώ
ρ
ες

 Β
 (
µ

.ο
.)

Β
έλ
γ
ιο

Γ
ερ
µ
α
ν
ία

∆
α
ν
ία

Ιτ
α
λ
ία

Ο
λ
λ
α
ν
δ
ία

Ια
π
ω
ν
ία

Γ
α
λ
λ
ία

Η
ν

. 
Β
α
σ
ίλ
ει
ο

Σ
λ
ο
β
ε
ν
ία

Ισ
ρ
α
ή
λ

Ισ
π
α
ν
ία

Φ
ιν
λ
α
ν
δ
ία

Ιρ
λ
α
ν
δ
ία

Ν
ο
ρ
β
η
γ
ία

Ε
λ
λ
ά
δ
α

Κ
ο
ρ
έα

Ισ
λ
α
ν
δ
ία

Η
Π
Α

Χώρες Γ

%
 π
λ
η
θ
υ
σ
µ
ο
ύ

 1
8

-6
4
 ε
τώ

ν

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

Όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 1, στη φετινή έρευνα του GEM εισάγεται ένας 

διαφορετικός τρόπος οµαδοποίησης των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

Πιο συγκεκριµένα, οι εξεταζόµενες χώρες διακρίνονται σε οικονοµίες που βασίζονται: 

α) στο χαµηλό κόστος συντελεστών (χώρες τύπου Α),  β) στη βελτίωση της 
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αποτελεσµατικότητας (χώρες τύπου Β) και γ) στην καινοτοµία (χώρες τύπου Γ), παρ’ 

όλο που αναγνωρίζεται ότι κάποιες βρίσκονται αυτή τη στιγµή σε φάση µετάβασης3. 

Όπως διαπιστώνεται από το ∆ιάγραµµα 2.1, οι περισσότερες οικονοµίες που 

στηρίζονται στην καινοτοµία (χώρες τύπου Γ) παρουσιάζουν σχετικά χαµηλή 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Αντίθετα, οι χώρες τύπου Α εµφανίζουν πολύ 

υψηλούς αντίστοιχους δείκτες, ενώ οι χώρες τύπου Β είναι πιο ανοµοιογενείς. Όπως 

θα φανεί και στη συνέχεια της ανάλυσης, οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται 

εξαρτώνται άµεσα από το είδος της επιχειρηµατικότητας και κυρίως τα κίνητρα που 

τη διέπουν. Αυτό σηµαίνει ότι υψηλοί δείκτες επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

δεν είναι απαραίτητα επιθυµητοί, εφόσον είναι αποτέλεσµα ανάγκης. Έτσι σε 

οικονοµίες που βασίζονται στην εκµετάλλευση συντελεστών, η µείωση της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ενδεχοµένως να συνιστά θετική εξέλιξη, καθώς 

µπορεί να δηµιουργούνται επαρκείς νέες θέσεις εργασίας σε υφιστάµενες 

επιχειρήσεις, σαφής ένδειξη µιας περισσότερο αναπτυξιακής δυναµικής της 

αντίστοιχης οικονοµίας. 

Έχει αναφερθεί άλλωστε σε αρκετές εκθέσεις του GEM και έχει αποδειχθεί 

συστηµατικά από την εµπειρική έρευνα ότι η σχέση µεταξύ αυτού του δείκτη 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και της οικονοµικής ανάπτυξης µιας χώρας 

είναι συνήθως σχήµατος U (∆ιάγραµµα 2.2).  

Οι αναπτυσσόµενες χώρες µε χαµηλό κατά κεφαλή εισόδηµα χαρακτηρίζονται από 

την ύπαρξη πολλών πολύ µικρών επιχειρήσεων, µε υψηλό ρυθµό γεννήσεων / 

θανάτων επιχειρήσεων, άρα και υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Όσο το 

βιοτικό επίπεδο αυτών των χωρών βελτιώνεται και αυτές αναπτύσσονται, αποκτούν 

ταυτόχρονα χαρακτηριστικά πιο ανεπτυγµένων οικονοµιών. Σταδιακά ο ρόλος των 

µεγαλύτερων και πιο καθιερωµένων επιχειρηµατικών µονάδων γίνεται 

σηµαντικότερος λόγω καλύτερων οικονοµιών κλίµακας και έτσι αυτές οι επιχειρήσεις 

είναι σε θέση να καλύψουν επιτυχέστερα την αυξανόµενη ζήτηση.  Σε αυτήν τη 

διαδικασία δε θα πρέπει να αγνοείται επίσης η επίτευξη µακροοικονοµικής και 

πολιτικής σταθερότητας, η οποία επιτρέπει, εκτός από συνολικά ταχύτερη µεγέθυνση, 

την ανάπτυξη των θεσµών και τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. 
                                                
3 Στις χώρες χαµηλού κόστους (Α) περιλαµβάνονται οι: Αγκόλα, Βολιβία, Βοσνία- Ερζεγοβίνη*, 

Κολοµβία*, Εκουαδόρ*, Αίγυπτος, Ινδία και Ιράν*. Στις χώρες βελτίωσης της αποτελεσµατικότητας 
(Β) περιλαµβάνονται οι: Αργεντινή, Βραζιλία, Χιλή, Κροατία*, ∆οµινικανή ∆ηµοκρατία, Ουγγαρία*, 
Τζαµάικα, Λετονία, FYROM, Μεξικό, Περού, Ρουµανία, Ρωσία, Σερβία, Νότιος Αφρική, Τουρκία και 
Ουρουγουάη. Στις χώρες καινοτοµίας (Γ) περιλαµβάνονται οι: Βέλγιο, ∆ανία, Φινλανδία, Γαλλία, 
Γερµανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Ιαπωνία, Νότιος Κορέα, Ολλανδία, Νορβηγία, 
Σλοβενία, Ισπανία, Ηνωµένο Βασίλειο και ΗΠΑ. Οι χώρες µε αστερίσκο (8) είναι αυτές που θεωρείται ότι 
βρίσκονται σε φάση µετάβασης στην επόµενη κατηγορία χωρών / οικονοµικής ανάπτυξης. 
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∆ιάγραµµα 2.2 

 Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων και κατά κεφαλή ΑΕΠ (2008) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Οι επιχειρήσεις δηλαδή αναπτύσσονται, µεγαλώνουν και είναι τελικά σε θέση να 

προσφέρουν ελκυστικότερο περιβάλλον εργασίας σε δυνητικούς µικρούς 

επιχειρηµατίες, µε αποτέλεσµα να προκύπτουν χαµηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας.  

Αυτό σηµαίνει, εποµένως, ότι στις αναπτυσσόµενες χώρες η µείωση στην 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ενδεχοµένως να αποτελεί ένδειξη ανάπτυξης και 

µετάβασης σε υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά όµως, µετά από µία 

µακρά αναπτυξιακή διαδικασία, η µακροοικονοµική και πολιτική σταθερότητα, καθώς 

και ο αυξανόµενος ρόλος των καθιερωµένων επιχειρήσεων, µπορούν να επιτρέψουν 

σε περισσότερα πλέον άτοµα να ρισκάρουν και να αναζητήσουν µόνα τους µια 

επιχειρηµατική ευκαιρία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είναι σαφές ότι αν και δεν 

ακολουθούν διαχρονικά όλες οι χώρες το σχήµα αυτό, οι ετήσιες έρευνες του GEM 

δείχνουν µία συνεκτικότητα σε αυτή τη σχέση U. 
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Το γεγονός ότι η παραπάνω διαδικασία δεν ακολουθείται µε τον ίδιο τρόπο από όλες 

τις χώρες, ερµηνεύεται από την ύπαρξη πλήθους διαφορετικών εθνικών, ιστορικών, 

δηµογραφικών, πολιτισµικών και θεσµικών παραµέτρων που επηρεάζουν τελικά τη 

σχέση της επιχειρηµατικότητας και του επιπέδου ανάπτυξης µιας χώρας. Η 

επιχειρηµατικότητα δεν είναι απλώς ένα οικονοµικό µέγεθος, αλλά περισσότερο µια 

κοινωνικοοικονοµική διαδικασία και εξαρτάται από πλήθος παραγόντων, ξεχωριστών 

και χαρακτηριστικών για κάθε χώρα. Από την άλλη πλευρά, χώρες µε κοινές 

παραδόσεις και γεωγραφική εγγύτητα εµφανίζουν κοινές επιδόσεις σε όρους 

επιχειρηµατικότητας και όπως φανερώνει και το σχετικό διάγραµµα βρίσκονται 

σχετικά κοντά, δηµιουργώντας ενιαία clusters. Για παράδειγµα, ένα ευρύ σύνολο 

χωρών της ΕΕ-15 βρίσκονται στα χαµηλά επίπεδα επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων και κάτω από τη σχετική καµπύλη. Αλλά και χώρες του πρώην ανατολικού 

µπλοκ και της Κεντρικής Ασίας που βρίσκονται στα αριστερά του διαγράµµατος 

τοποθετούνται επίσης κάτω από τη σχετική καµπύλη, παρ’ όλο που διαχρονικά 

φαίνεται να την προσεγγίζουν όλο και περισσότερο. Ο πληθυσµός στις χώρες αυτές 

δεν παρουσιάζει έτσι ιδιαίτερη επιχειρηµατική δραστηριότητα, σε αντίθεση µε τις 

χώρες της Λατινικής Αµερικής ή τις χώρες της Καραϊβικής που έχουν περίπου το ίδιο 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Οι πλουσιότερες, βιοµηχανικές χώρες βρίσκονται στα δεξιά και 

πάνω από την καµπύλη, ενώ µόνο η Ιρλανδία φαίνεται να ξεχωρίζει πιο ευδιάκριτα 

από την οµάδα των χωρών της Ε.Ε.. Η Ιαπωνία, αν και παρουσιάζει διαχρονικά 

χαµηλή επιχειρηµατική δραστηριότητα, πλέον φαίνεται να πλησιάζει το µέσο όρο της 

Ευρώπης.  

Η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2008 αγγίζει και 

τις γυναίκες, µε το σχετικό ποσοστό να εκτιµάται στο 7,7% των γυναικών 18-64 

ετών, επίσης την υψηλότερη επίδοση που έχει σηµειωθεί στις έρευνες του GEM. 

Ενισχύεται επίσης η πρόθεση έναρξης επιχειρηµατικής δραστηριότητας στο 16,6% 

(Πίνακας 2.1β), δηλαδή το τµήµα του πληθυσµού 18-64 ετών που δηλώνει ότι έχει 

σκοπό να ξεκινήσει µια επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) τα 

επόµενα τρία χρόνια. Και αυτή η επίδοση είναι µία από τις υψηλότερες στην Ευρώπη 

(στο 13,8% ο ευρωπαϊκός µέσος όρος), προοιωνίζοντας µε αυτόν τον τρόπο τη 

συνέχιση µιας σταθερής εισροής στην εκδήλωση νέας επιχειρηµατικότητας τα 

επόµενα χρόνια.  
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Πίνακας 2.2 
Συµµετοχή στην επιχειρηµατική δραστηριότητα (% πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών)  

ανά χώρα στην Ευρώπη, 2008 

 
Επίδοξοι 

επιχειρηµατίες 

Νέοι 

επιχειρηµατίες 

Επιχειρη/κότητα 

αρχικών 

σταδίων* 

Καθιερωµένοι 

επιχειρηµατίες 

Συνολική 

επιχειρηµατική 

δραστηριότητα 

Χώρες Α 10,8 7 17,1 11,2 27,1 

Χώρες Β 6,7 4,9 11,5 6,9 17,9 

Βέλγιο 2,0 0,9 2,9 2,6 5,3 

Γαλλία 3,8 1,9 5,6 2,8 8,2 

Γερµανία 2,4 1,5 3,8 4,0 7,7 

∆ανία 2,3 2,3 4,4 4,4 8,4 

Ελλάδα 5,3 4,6 9,9 12,6 22,0 

Ην.Βασίλειο 3,1 2,9 5,9 6,0 11,7 

ΗΠΑ 5,9 5 10,8 8,3 18,7 

Ιαπωνία 3,2 2,3 5,4 7,9 12,7 

Ιρλανδία 3,3 4,3 7,6 9,0 16,3 

Ισλανδία 6,5 3,6 10,1 7,1 16,7 

Ισπανία 3,3 3,9 7,0 9,1 14,8 

Ισραήλ 3,5 3,1 6,4 4,5 10,6 

Ιταλία 2,0 2,7 4,6 6,5 11,0 

Κορέα 3,5 6,5 10,0 12,8 22,6 

Νορβηγία 5,0 4 8,7 7,7 15,8 

Ολλανδία 2,1 3,2 5,2 7,2 12,3 

Σλοβενία 4,1 2,4 6,4 5,6 11,8 

Φινλανδία 4,1 3,3 7,3 9,2 16,0 

Χώρες Γ 3,6 3,2 6,8 7,1 13,5 

Μ.Ο. Ευρώπης 4,46 3,06 6,72 6,26 12,64 

Μ.Ο. GEM 6,2 4,6 10,5 7,8 17,8 

*Εάν και εφόσον το άτοµο εµπλέκεται σε δύο εγχειρήµατα και λογίζεται τόσο ως επίδοξος, όσο και νέος 
επιχειρηµατίας, στο άθροισµα προσµετράται µόνο µία φορά, γι’ αυτό και παρατηρούνται αποκλίσεις.  

      Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Αντίθετα µε την πορεία των περισσότερων δεικτών, το 2008 περιορίζεται εκ νέου το 

ποσοστό του ελληνικού πληθυσµού που χαρακτηρίζεται ως «άτυπος επενδυτής»4. 

Μόνο το 1,8% του πληθυσµού 18-64 δήλωσε ότι έχει χρηµατοδοτήσει κατά την 

τελευταία τριετία µε προσωπικά κεφάλαια ένα νέο εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος 

άλλος, έναντι 3% το 2006. Είναι µία από τις χαµηλότερες επιδόσεις στην οµάδα των 

                                                
4 Με τον όρο άτυπος επενδυτής ουσιαστικά αποδίδεται στα ελληνικά ο όρος “informal investor”. 
Πρόκειται για τα άτοµα που δηλώνουν ότι έχουν χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε δικά 
τους κεφάλαια την έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας από κάποιον άλλον, χωρίς δηλαδή οι ίδιοι οι 
επενδυτές να είναι ιδιοκτήτες ή να ασκούν διευθυντικά καθήκοντα στο νέο εγχείρηµα (βλ. και 
παράρτηµα).  
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χωρών που δίνουν έµφαση στην καινοτοµία, γεγονός που µπορεί να θεωρηθεί 

αποτέλεσµα της αντίδρασης στην επερχόµενη κρίση των ατόµων που εµπλέκονται 

στην επιχειρηµατικότητα. Την υψηλότερη επίδοση για το 2008 παρουσιάζουν η 

Ισλανδία (7,6% του πληθυσµού), η Νορβηγία (4,6%) και η Κορέα (5,4%). Εν γένει, 

οι χώρες χαµηλού κόστους οι οποίες έχουν άλλωστε και υψηλή επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων, τείνουν να εµφανίζουν υψηλά ποσοστά άτυπων επενδυτών (µέσος 

όρος στο 7,5%), καταλαµβάνοντας τις πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης 

(∆ιάγραµµα 2.3). 

 

∆ιάγραµµα 2.3 

Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-24 ετών που χρηµατοδότησαν µε προσωπικά κεφάλαια µια νέα 

επιχείρηση που ξεκίνησε κάποιος άλλος (2008) 
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Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Η συµµετοχή του οικογενειακού - συγγενικού περιβάλλοντος στο ρόλο του άτυπου 

επενδυτή έχει σταθεροποιηθεί στο 40% τα τελευταία τρία χρόνια. Αξίζει πάντως να 

σηµειωθεί ότι, στις περισσότερες µεσογειακές χώρες που συµµετέχουν στο GEM ο 

ρόλος της οικογένειας στη χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικής προσπάθειας κάποιου 

µέλους της είναι ιδιαίτερα έντονος, χαρακτηριστικό που εκπορεύεται από τις 
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πολιτισµικές ιδιαιτερότητες αυτών των χωρών και τη σηµασία που αποδίδεται στην 

οικογένεια από το ευρύτερο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον5. 

Σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί όµως για το 2008 είναι η µείωση του 

ποσού που διαθέτει αυτός ο άτυπος επενδυτής. Έτσι, ενώ τα προηγούµενα έτη το 

µέσο ποσό (διάµεσος), το οποίο είχε δαπανηθεί από τους άτυπους επενδυτές 

βρισκόταν στην περιοχή των 40.000 ευρώ, ποσό που ήταν πολύ υψηλό για τα 

ευρωπαϊκά δεδοµένα, το 2008 το µέσο ποσό δεν ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. Η 

συρρίκνωση αυτή αντικατοπτρίζει την οικονοµική στενότητα ή/και την αβεβαιότητα 

των επενδυτών που προξενεί η οικονοµική κρίση. Πάντως, το επενδυόµενο ποσό 

παραµένει σχετικά υψηλό για τα ελληνικά δεδοµένα (εξάλλου ένας στους τέσσερις 

επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων δηλώνει πως θα χρειαστεί πάνω από € 100.000) 

γεγονός που αντανακλά περισσότερο τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την 

έναρξη νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά µία αφθονία διαθέσιµων κεφαλαίων 

για χρηµατοδότηση της επιχειρηµατικότητας. 

Ο δε οικονοµικός ανορθολογισµός που διέπει την «επενδυτική» συµπεριφορά των 

άτυπων επενδυτών εξακολουθεί να αποτυπώνεται κάθε χρόνο στην έρευνα µε ακόµα 

µεγαλύτερη έµφαση το 2008: το 42% δεν περιµένει να πάρει πίσω τα χρήµατά του, 

δε θεωρεί, δηλαδή, ότι η επένδυσή του µπορεί να αποφέρει κέρδος, γεγονός που 

ερµηνεύεται από την οικογενειακή σχέση άτυπου επενδυτή και επιχειρηµατία, και 

υπογραµµίζει τα κοινωνικά, παρά τα στενά κίνητρα κέρδους, τέτοιων επενδύσεων. Οι 

υπόλοιποι πάντως φαίνεται να αναµένουν κάποιο κέρδος από αυτήν την επένδυση, µε 

ένα σηµαντικό 14% µάλιστα να θεωρεί ότι έχει επενδύσει σε µία επιχειρηµατική 

«γαζέλα»6 και θεωρεί ότι µπορεί να αποκοµίσει έως και 20 φορές το επενδυµένο 

ποσό.    

Ένας άλλος βασικός δείκτης επιχειρηµατικότητας του GEM, ο οποίος έχει εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, είναι η διακοπή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Πιο συγκεκριµένα, 

ένα 2,3% του πληθυσµού 18-64 ετών (περίπου 150.000 άτοµα) έναντι όµως 2,6% το 

2007 δηλώνει ότι έχει διακόψει τη λειτουργία ή έκλεισε µια επιχείρηση που κατείχε ή 

                                                
5 Γενικότερα σε χώρες όπου η οικογένεια έχει σηµαντική θέση στο πολιτισµικό αξιακό σύστηµα, η 
συµµέτοχη του συγγενικού περιβάλλοντος στη χρηµατοδότηση εγχειρηµάτων των επίδοξων 
επιχειρηµατιών είναι σηµαντική. Έτσι, π.χ. στην Ιρλανδία το 60% των άτυπων επενδυτών 
χρηµατοδότησαν την επιχειρηµατική πρωτοβουλία ενός µέλους της οικογενείας τους το 2007.  
6Σύµφωνα µε τον ΟΟΣΑ, ως επιχειρηµατική «γαζέλα» ορίζεται µια επιχείρηση που λειτουργεί για 
τουλάχιστον 5 χρόνια, µε µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης των υπαλλήλων της µεγαλύτερο από 20% κατά 
την τελευταία 3ετία και η οποία απασχολούσε 10 υπαλλήλους κατά την περίοδο εξέτασής της 
(http://www.oecd.org/document/0/0,3343,en_2649_34233_39149504_1_1_1_1,00.html). 
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συµµετείχε στη διοίκησή της, ή έχει σταµατήσει οποιαδήποτε µορφή 

αυτοαπασχόλησης κατά τη διάρκεια του 2008. 

Η επίδοση αυτή εξακολουθεί να υπερβαίνει τη µέση ευρωπαϊκή, καθώς οι 

περισσότερες χώρες που εστιάζουν στην καινοτοµία παρουσιάζουν γενικά χαµηλούς 

αντίστοιχους δείκτες. Όπως φανερώνουν και τα αναλυτικά στοιχεία, στις χώρες 

χαµηλού κόστους συνήθως οι δείκτες αυτοί είναι υψηλοί, λόγω αντίστοιχα υψηλής 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. (∆ιάγραµµα 2.4). 

 

∆ιάγραµµα 2.4 

∆ιακοπή Επιχειρηµατικής δραστηριότητας: ποσοστό πληθυσµού 18-64 ετών που πούλησε, 

σταµάτησε τη λειτουργία ή παραιτήθηκε από ένα εγχείρηµα στο οποίο ήταν αποκλειστικός ή 

συµµετείχε στην ιδιοκτησία το 2008 (95% διάστηµα εµπιστοσύνης) 
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Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Γενικά, πάντως, οι χώρες που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην εκµετάλλευση 

συντελεστών παραγωγής παρουσιάζουν το υψηλότερο ποσοστό διακοπής λειτουργίας 

των επιχειρήσεων, όπως βέβαια αντίστοιχα παρουσιάζουν υψηλή επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων. Το γεγονός αυτό αντικατοπτρίζει το ότι, ενώ η σταδιακή ανάπτυξη 

της οικονοµίας των χωρών αυτών ωθεί όλο και µεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσµού 

από την απασχόληση στον αγροτικό τοµέα σε επιχειρηµατικά εγχειρήµατα (κυρίως 

αυτοαπασχόληση), ένα σηµαντικό ποσοστό αυτών των νέων επιχειρήσεων δεν είναι 

τελικά βιώσιµες. 
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Εκτός, όµως, από το ποσοστό του πληθυσµού που διέκοψε τη λειτουργία µιας 

επιχείρησης, υπάρχει και ένα ποσοστό του πληθυσµού που απλώς αποχώρησε από τη 

συγκεκριµένη επιχείρηση για διάφορους λόγους (πώληση, συνταξιοδότηση κ.α.), 

χωρίς όµως η αποχώρηση να οδηγήσει απαραίτητα στην αναστολή λειτουργίας της 

επιχείρησης. Η επιχείρηση, δηλαδή, συνέχισε να λειτουργεί µε τους υπόλοιπους ή µε 

νέους ιδιοκτήτες συνεταίρους, µε νέα µορφή ή και εντελώς νέο ιδιοκτησιακό σχήµα 

(Πίνακας 2.3).  

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 2.3, το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 1,1% του 

πληθυσµού, δηλαδή, περίπου 75.000 άτοµα. Η επίδοση αυτή είναι αυξηµένη οριακά 

σε σχέση µε το 2007 (0,8%), ενώ συνεχίζει να κινείται λίγο κάτω από το µέσο όρο 

του GEM. Είναι όµως από τις υψηλότερες στις χώρες καινοτοµίας, φαινόµενο που ως 

ένα βαθµό συνδέεται και µε την υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. 

Γενικά, το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στις χώρες χαµηλού κόστους και 

χαµηλότερο στις περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµίες (χώρες καινοτοµίας), γεγονός 

που αντανακλά το ευµετάβλητο των συνθηκών επιχειρηµατικότητας στις χώρες που 

παρουσιάζουν υψηλή επιχειρηµατικότητα, όπως αναφέρθηκε και προηγουµένως. 

Ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον, όµως, έχει η εξέταση των λόγων για τους οποίους 

αυτό το σχεδόν 3,5% του πληθυσµού οδηγήθηκε στην έξοδο από το συγκεκριµένο 

εγχείρηµα. Η πλειονότητα αυτών, όπως και πέρυσι, αναγκάστηκε να αναστείλει τη 

δράση του λόγω του περιορισµένου κέρδους που αποκόµιζε από την επιχείρηση. Η 

επίδοση αυτή είναι από τις υψηλότερες στις οικονοµίες που βασίζονται στην 

καινοτοµία. Πάντως, στις περισσότερες χώρες αυτής της κατηγορίας, η χαµηλή 

κερδοφορία προβάλλεται ως ο κυρίαρχος λόγος για την αποχώρηση. Η δεύτερη 

σηµαντικότερη αιτία σχετίζεται µε δυσχέρειες στη χρηµατοδότηση, όπου και πάλι η 

ελληνική επίδοση είναι διπλάσια του µέσου όρου των χωρών καινοτοµίας το (17% 

έναντι περίπου 8%). Χαµηλό είναι το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι βρήκαν µία 

άλλη θέση εργασίας (πιθανόν µισθωτή), ενώ καταγράφονται στην έρευνα και άλλες 

αιτίες, όπως η συνταξιοδότηση, προσωπικοί λόγοι ή τυχαία γεγονότα. 

Αξίζει, πάντως, να αναφερθεί ότι στην Ελλάδα το 37,3% αυτών που δήλωσαν ότι 

ανέστειλαν τη λειτουργία της επιχείρησής τους αναγνωρίζουν επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες στην περιοχή τους τους επόµενους 6 µήνες, και το 21,1% ήδη προσπαθεί 

να ξεκινήσει µια νέα επιχείρηση. Φαίνεται, λοιπόν, πως η αναστολή/ διακοπή της 

λειτουργίας µιας επιχείρησης δε µειώνει την επιθυµία για επιχειρηµατική 

δραστηριότητα και µάλιστα, κατά ένα µέρος ενδέχεται να αποτελεί µια στρατηγική 
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επιλογή, η οποία πραγµατοποιείται σε µια δυναµική οικονοµία, που ενδεχοµένως να 

προσφέρει και άλλες ευκαιρίες ή δυνατότητες σε άλλους συναφείς ή µη τοµείς.  

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα, δηλαδή, διέπεται από έντονη κινητικότητα και το 

κλείσιµο / πώληση / αποχώρηση από µία επιχείρηση δε θα πρέπει να µεταφράζεται 

αυτόµατα σε επιχειρηµατική αποτυχία. Η κίνηση αυτή ενδεχοµένως να δίνει τη 

δυνατότητα σε µεγαλύτερες επιχειρήσεις να εξαγοράσουν µία επιτυχηµένη και 

καινοτοµική µικρότερη επιχείρηση, διευκολύνοντας ίσως την ευρύτερη διάχυση αυτής 

της καινοτοµίας στην οικονοµία. Παρέχει ρευστότητα σε ένα συγκεκριµένο χρονικό 

σηµείο της επιχειρηµατικής σταδιοδροµίας του ατόµου και κατά περίπτωση επιτρέπει 

την αποδέσµευση πόρων που χρησιµοποιούνται µε µη αποδοτικό τρόπο και την 

κατεύθυνσή τους σε περισσότερο αποδοτικές δραστηριότητες. 
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Πίνακας 2.3 
Λόγοι αποχώρησης από την επιχείρηση : ποσοστιαία διάρθρωση αιτιών αποχώρησης από το επιχειρηµατικό εγχείρηµα 

 
% πληθυσµού 18-64 ετών Ποσοστιαία διάρθρωση αιτιών αναστολής και διακοπής επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

Χώρες 

∆ιακοπή 
λειτουργίας 
επιχείρησης 

Αναστολή 
λειτουργίας 
επιχείρησης 

Ποσοστό 
(%) 

αναστολής 

Ευκαιρία 
για 

πώληση 

Μη 
κερδοφόρα 
επιχείρηση 

Προβλήµατα 
χρηµατοδότησης 

Εύρεση 
άλλης 

εργασίας  

Προγραµµατ
ισµένη 

αποχώρηση 
Συνταξιο
δότηση 

Προσωπικοί 
λόγοι 

Περιστασι
ακοί 
λόγοι 

Χώρες Α 6,17 2,92 32,1 4,0 33,4 16,8 10,5 5,4 3,1 23,0 3,8 

Χώρες Β 3,98 1,39 25,9 3,4 35,1 19,8 10,1 4,9 0,7 22,5 3,5 

ΗΠΑ 2,67 1,78 40,0 5,6 35,1 3,0 18,4 12,3 4,6 18,1 2,9 

Ελλάδα 2,30 1,05 31,3 3,7 45,2 17,1 7,5 1,5 9,0 13,5 2,5 

Ολλανδία 0,96 0,60 38,5 5,6 32,8 2,1 17,2 3,2 22,6 13,8 2,8 

Βέλγιο 1,15 0,36 23,8 12,8 23,8 3,8 7,5 0,0 8,5 24,4 19,2 

Γαλλία 1,69 0,52 23,5 9,3 17,9 20,6 6,9 2,8 23,4 10,6 8,5 

Ισπανία 1,00 0,35 25,9 11,0 39,1 18,0 4,9 4,8 2,2 18,7 1,4 

Ιταλία 1,15 0,65 36,1 4,7 41,0 10,5 5,8 2,5 8,1 27,5 0,0 

Ην. Βασίλειο 1,30 0,78 37,5 8,6 24,9 4,5 17,6 4,4 16,8 18,8 4,4 

∆ανία 1,10 0,77 41,2 12,1 17,3 2,3 30,6 11,2 0,0 26,7 0,0 

Νορβηγία 2,69 0,66 19,7 7,2 30,7 6,3 17,7 14,4 5,2 16,4 2,2 

Γερµανία 1,02 0,78 43,3 2,9 31,7 1,3 13,2 1,1 20,1 22,6 7,1 

Ιαπωνία 0,58 0,38 39,6 0,0 38,4 36,8 0,0 0,0 0,0 18,8 5,9 

Κορέα 2,56 2,11 45,2 3,1 47,1 9,7 10,9 5,6 0,0 15,0 8,7 

Ιρλανδία 1,81 1,80 49,9 7,0 24,1 1,8 26,0 10,7 9,8 20,6 0,0 

Ισλανδία 2,41 0,98 28,9 5,7 21,8 7,6 25,6 7,2 0,0 23,2 9,1 

Φινλανδία 1,15 0,92 44,4 6,1 12,6 4,3 17,4 8,3 24,8 26,6 0,0 

Σλοβενία 1,16 0,14 10,8 2,2 22,1 7,7 27,2 7,8 11,0 7,9 14,2 

Ισραήλ 1,84 1,30 41,4 4,3 58,1 5,6 11,7 7,1 1,1 12,1 0,0 

Χώρες Γ 1,59 0,88 35,6 6,2 31,3 8,7 14,9 5,7 9,3 18,8 5,1 

Μ.Ο. GEM 3,45 1,63 32,1 4,8 33,5 15,1 11,9 5,1 4,7 20,7 4,2 

Μ.Ο Ευρώπης  1,73 0,82 32,2 4,9 31,1 14,2 13,2 5,0 7,5 19,7 4,4 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Ουσιαστικά, από τα αποτελέσµατα του GEM σε όλες τις χώρες επιβεβαιώνεται η 

έννοια της «επιχειρηµατικής ανακύκλωσης» (Entrepreneurial recycling, Mason and 

Harrison, 2006), η οποία εµφανίζεται συνήθως µε δύο τρόπους: Πρώτον, οι 

επιχειρηµατίες που διέκοψαν τη δραστηριότητά τους µπορούν, φυσικά, να 

επανεισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο. Το φαινόµενο αυτό είναι δυο φορές πιο 

έντονο στις οικονοµίες χαµηλού κόστους συντελεστών και τις οικονοµίες 

αποτελεσµατικότητας από ό,τι στις οικονοµίες καινοτοµίας, µε το 17% των επίδοξων 

επιχειρηµατιών στις δύο πρώτες κατηγορίες οικονοµιών να αποχώρησαν από κάποια 

επιχείρηση την προηγούµενη χρονιά, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις οικονοµίες 

που βασίζονται στην καινοτοµία έφτανε το 8%. ∆εύτερον, οι επιχειρηµατίες που 

έχουν διακόψει τη σχέση τους µε µια επιχείρηση είναι πιο πιθανό να επενδύσουν στις 

επιχειρήσεις άλλων ατόµων από ό,τι ο υπόλοιπος πληθυσµός. Σχεδόν ένας στους 

πέντε τέτοιους επιχειρηµατίες και στις τρεις κατηγορίες οικονοµιών έχουν πρόσφατα 

χρηµατοδοτήσει την επιχείρηση ενός άλλου ατόµου. Πιο συγκεκριµένα, η διαφορά 

µεταξύ του αριθµού των πρώην επιχειρηµατιών και του υπόλοιπου πληθυσµού που 

δρα ως άτυπος επενδυτής είναι σχεδόν τετραπλάσια/ πενταπλάσια στις χώρες 

χαµηλού κόστους και αποτελεσµατικότητας, ενώ στις χώρες καινοτοµίας οι πρώην 

επιχειρηµατίες που αποφασίζουν να επενδύσουν σε εγχειρήµατα στων οποίων τη 

διοίκηση ή διαχείριση δε συµµετέχουν είναι επταπλάσιοι του υπόλοιπου πληθυσµού 

που αναπτύσσει παρόµοια συµπεριφορά.  

Μία άλλη σηµαντική παράµετρος που µετράται πλέον στο πλαίσιο του GEM είναι η 

προηγούµενη επιχειρηµατική εµπειρία των ατόµων που σχετίζονται µε την 

επιχειρηµατικότητα. Σχεδόν τρεις στους δέκα επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων (27%) 

και ένας στους τέσσερις από τους καθιερωµένους επιχειρηµατίες (23%) στην Ελλάδα 

δηλώνουν ότι έχουν πρότερη εµπειρία στην επιχειρηµατική δραστηριότητα, µιας και 

έχουν ξανασυµµετάσχει σε κάποιο εγχείρηµα στο παρελθόν ή/και αυτή τη στιγµή 

συµµετέχουν στην ιδιοκτησία ενός άλλου εγχειρήµατος, εκτός δηλαδή αυτού που 

εντόπισε η έρευνα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ποσοστό των «κατ’ εξακολούθηση 

επιχειρηµατιών» (serial entrepreneurs) στην Ελλάδα είναι υψηλότερο από το µέσο 

όρο των χωρών καινοτοµίας και πολύ κοντά στο µέσο όρο του GEM. Ενδιαφέρον έχει 

να παρατηρηθεί πως τα ποσοστά της Ελλάδας είναι σηµαντικά υψηλότερα από τις 

υπόλοιπες χώρες του ευρωπαϊκού νότου και στο ίδιο επίπεδο µε την Ιρλανδία, χώρα 

µε παρόµοιους µακροοικονοµικούς δείκτες µε την Ελλάδα. Ανάµεσα στους 

επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων, το υψηλότερο ποσοστό «κατ’ εξακολούθηση 

επιχειρηµατιών» απαντάται στις ΗΠΑ, χώρα όπου η επιχειρηµατικότητα προωθείται 
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συστηµατικά και έχει ενσταλαχθεί στην εθνική κουλτούρα. Στις περισσότερες χώρες 

πάντως, όπως είναι λογικό, το ποσοστό των καθιερωµένων επιχειρηµατιών µε 

προηγούµενη εµπειρία είναι χαµηλότερο, καθώς αντιπροσωπεύει το τµήµα εκείνο των  

καθιερωµένων επιχειρηµατιών που ήταν ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες µίας άλλης 

επιχείρησης πριν «καθιερωθούν» στην αγορά µε την τρέχουσα επιχείρησή τους. 

Πίνακας 2.4 

Ποσοστό επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων και καθιερωµένων µε προηγούµενη επιχειρηµατική 
εµπειρία, 2008 

% ατόµων µε προηγούµενη επιχειρηµατική εµπειρία Χώρες 

Επιχειρηµατίες αρχικών 

σταδίων  

Καθιερωµένοι 

επιχειρηµατίες 

Χώρες Α  27,5 22,5 

Χώρες Β 30,2 23,4 

Βέλγιο 25,3 24,8 

Γαλλία 31,0 16,9 

Γερµανία 25,0 13,4 

∆ανία 19,7 28,0 

Ελλάδα 27,3 22,9 

Ην.Βασίλειο 26,8 17,0 

ΗΠΑ 35,1 28,0 

Ιαπωνία 24,9 15,9 

Ιρλανδία 27,3 19,8 

Ισλανδία 32,3 31,7 

Ισπανία 19,9 13,8 

Ισραήλ 29,9 31,1 

Ιταλία 15,7 13,4 

Κορέα 33,9 35,0 

Νορβηγία 29,7 20,1 

Ολλανδία 22,3 14,9 

Σλοβενία 13,5 14,0 

Φινλανδία 25,8 16,6 

Χώρες Γ 26,2 21,1 

Μ.Ο. Ευρώπης 25,6 18,8 

Μ.Ο. GEM 27,8 22,3 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

2.2 Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης 

Μία βασική διάκριση που γίνεται στην ανάλυση της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων που εκδηλώνεται σε µια χώρα είναι η εξέταση των κινήτρων που ωθούν 
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στην ανάληψη αυτής της επιχειρηµατικής δράσης. Εννοιολογικά προσδιορίζονται δύο 

αντίστοιχες κατηγορίες:  

α) η επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, που αναφέρεται στην επιχειρηµατικότητα που έχει 

ως κίνητρο κυρίως την αξιοποίηση µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας που εντοπίζεται από 

το άτοµο και αξιολογείται στο πλαίσιο του οικονοµικού περιβάλλοντός του και 

προκρίνεται ικανή είτε να οδηγήσει σε αύξηση του εισοδήµατός του, είτε να 

προσφέρει εργασιακή ανεξαρτησία και 

β) η επιχειρηµατικότητα ανάγκης, που αφορά στην επιχειρηµατικότητα που 

αναφέρεται στην περίπτωση όπου το άτοµο ωθείται στην ανάληψη επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας λόγω έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας, δυσαρέσκειας µε την 

υπάρχουσα απασχόληση, φόβου για πιθανή απόλυση βραχυπρόθεσµα ή στοχεύοντας 

απλώς στη διατήρηση του εισοδήµατός του, το οποίο προφανώς «απειλείται» µε 

περιορισµό7.  

Η σηµαντική άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων το 2008 έχει ως 

αποτέλεσµα να αυξάνονται αντίστοιχα τα ποσοστά του πληθυσµού που εντάσσονται 

και στις δύο κατηγορίες (∆ιάγραµµα 2.5). Έτσι, το 2008, ένα 6,7% του πληθυσµού 

δηλώνει ότι είναι επιχειρηµατίας ευκαιρίας, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 

ήταν µόνο 4,5%.  Μάλιστα, η επίδοση της Ελλάδας στην επιχειρηµατικότητα 

ευκαιρίας είναι η 4η  υψηλότερη ανάµεσα στις χώρες καινοτοµίας, πίσω από τις ΗΠΑ, 

Νορβηγία και Ισλανδία, χώρες όµως που παραδοσιακά καταγράφουν υψηλά σχετικά 

ποσοστά. Αντίστοιχα όµως, υψηλή είναι η θέση της Ελλάδας και στο ποσοστό του 

πληθυσµού που ξεκινά την επιχειρηµατική του δραστηριότητα λόγω ανάγκης, καθώς 

η Ελλάδα κατατάσσεται 2η µετά την Κορέα, µε επίδοση που ξεπερνά οριακά ακόµα 

και το µέσο όρο των χωρών του GEM (3% έναντι 2,9%).  

Μεγαλύτερο, όµως, ερµηνευτικό ενδιαφέρον από αυτές τις αυξοµειώσεις, οι οποίες 

προκαλούνται από αντίστοιχες αυξοµειώσεις στους δείκτες επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων, έχει η «εσωτερική» διάρθρωση αυτών των κινήτρων. Έτσι, 

διαπιστώνεται ότι στην Ελλάδα το 2008, το 35% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών 

δηλώνει ως κύριο κίνητρο της επιχειρηµατικής του δραστηριοποίησης την ανάγκη, 

έναντι µόλις 13% την προηγούµενη χρονιά. Συνεπώς, και το 2008 η άνοδος της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων είναι αποτέλεσµα της σηµαντικής ανόδου της 

                                                
7 Ο χαρακτηρισµός των ατόµων που εισέρχονται στον επιχειρηµατικό στίβο για να διατηρήσουν το 
εισόδηµά τους ως επιχειρηµατιών ανάγκης έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στο GEM. Τα άτοµα αυτά, αν 
και δηλώνουν ότι αξιοποιούν µία ευκαιρία, δεν κατατάσσονται στους επιχειρηµατίες ευκαιρίας, καθώς 
δηλώνουν την ίδια στιγµή ότι προχώρησαν στην αξιοποίηση αυτής της επιχειρηµατικής ευκαιρίας επειδή 
αισθάνονται ότι η τρέχουσα απασχόληση δεν αποφέρει πλέον το εισόδηµα το οποίο είχαν «συνηθίσει». 
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επιχειρηµατικότητας ανάγκης, γεγονός που υπογραµµίζει τις απώλειες στην ποιοτική 

διάσταση, και όχι απλώς τα οφέλη σε ποσοτικό επίπεδο, της επιχειρηµατικότητας. 

Όπως σχολιάζεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 5, η αύξηση του αριθµού των νέων/ 

επίδοξων επιχειρηµατικών και δη αυτών που δηλώνουν ως βασικό τους κίνητρο την 

ανάγκη δε µπορεί παρά να αποδοθεί κατά ένα µέρος και στην τρέχουσα οικονοµική 

κρίση. 

 

∆ιάγραµµα 2.5 

Επιχειρηµατικότητα Ευκαιρίας και Ανάγκης 

(% επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων ανά τύπο οικονοµίας ή/ και χώρα) 
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Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας            

 Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Θα πρέπει, εξάλλου, να σηµειωθεί ότι υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 25% - 

όσο περίπου και πέρυσι - που δηλώνει ως κίνητρο τον συνδυασµό ανάγκης και 

ευκαιρίας, γεγονός που υποδηλώνει ότι η πραγµατική επιχειρηµατικότητα ανάγκης, σε 

συνδυασµό µε αυτήν που απλώς «εµπλουτίζεται» µε κίνητρα ευκαιρίας είναι αρκετά 

υψηλότερη τελικά.   

Από την άλλη πλευρά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 2.5, η κινητήριος δύναµη των 

Ελλήνων επιχειρηµατιών ευκαιρίας στην αξιοποίηση αυτής της ευκαιρίας είναι κατά 

κύριο λόγο η αύξηση του προσωπικού τους εισοδήµατος (25,2%), η βελτίωση 

δηλαδή συνολικά του επιπέδου ζωής τους, ενώ η επίτευξη µεγαλύτερης εργασιακής 

ανεξαρτησίας είναι µικρότερης σηµασίας (14,5%). Το στοιχείο αυτό διαφοροποιεί 

τους Έλληνες επιχειρηµατίες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, µιας και η εργασιακή 
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ανεξαρτησία προβάλλεται περισσότερο ως βασικό κίνητρο των τελευταίων (24,2% 

κατά µέσο όρο), καθώς προφανώς δείχνουν περισσότερο ευχαριστηµένοι από το 

επίπεδο των αµοιβών τους στην τρέχουσα εργασία τους. 

Συµπερασµατικά, και όπως έχει σηµειωθεί σε προηγούµενες εκθέσεις του ΙΟΒΕ, 

φαίνεται να παγιώνεται η άποψη ότι καθοριστικός παράγοντας στην εκδήλωση 

επιχειρηµατικής συµπεριφοράς στην Ελλάδα δεν είναι µόνο ο όγκος των 

επιχειρηµατικών ευκαιριών και ο βαθµός που αυτές γίνονται αντιληπτές από το 

άτοµο, αλλά και η ίδια η επιθυµία του ατόµου να γίνει επιχειρηµατίας και άρα να 

αναζητήσει πιο προσεκτικά το χώρο στον οποίο θα µπορούσε να δραστηριοποιηθεί 

επικερδώς. ∆ιαφοροποιείται δε σε σχέση µε το µέσο ευρωπαίο επιχειρηµατία 

ευκαιρίας, ο οποίος επιθυµεί κυρίως µεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία, παρά δείχνει 

δυσαρεστηµένος από το επίπεδο ζωής που του εξασφαλίζει το τρέχον εισόδηµά του. 

Πίνακας 2.5 

Κίνητρα επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης (2008) 

Χώρες 
Κίνητρο 
ευκαιρίας: 
Αύξηση 

εισοδήµατος 

Κίνητρο 
ευκαιρίας: 
Εργασιακή 
ανεξαρτησία 

Συνδυασµός 
ευκαιρίας και 
ανάγκης 

Κίνητρο: 
ανάγκη/διατή

ρηση 
εισοδήµατος 

Κίνητρο 
ευκαιρίας: 

ανεξαρτησία ή 
αύξηση 

εισοδήµατος 

Χώρες Α 27,63 16,83 16,98 38,56 44,46 

Χώρες Β 25,60 17,96 19,36 37,07 43,56 

ΗΠΑ 36,38 30,14 15,55 17,94 66,52 

Ελλάδα 25,14 14,52 25,10 35,24 39,66 

Ολλανδία 25,55 50,89 10,21 13,35 76,44 

Βέλγιο 24,83 25,50 35,92 13,75 50,33 

Γαλλία 33,44 32,59 17,99 15,99 66,03 

Ισπανία 24,85 26,31 27,15 21,69 51,16 

Ιταλία 19,17 45,71 14,95 20,16 64,88 

Ην. Βασίλειο 19,48 32,61 27,31 20,59 52,09 

∆ανία 46,47 39,63 5,69 8,21 86,10 

Νορβηγία 33,50 45,31 7,08 14,10 78,82 

Γερµανία 19,04 31,47 12,94 36,56 50,51 

Ιαπωνία 46,03 24,06 1,91 28,00 70,09 

Κορέα 33,82 17,92 6,71 41,56 51,73 

Ιρλανδία 14,89 34,03 28,04 23,04 48,92 

Ισλανδία 52,48 29,76 9,33 8,44 82,23 

Φινλανδία 26,46 39,43 15,50 18,60 65,90 

Σλοβενία 23,08 45,11 17,78 14,04 68,19 

Ισραήλ 29,92 27,55 10,94 31,59 57,47 

Χώρες Γ 29,70 32,92 16,12 21,27 62,61 

Μ.Ο. 
Ευρώπης 

27,82 24,19 17,53 30,46 52,01 

Μ.Ο. GEM 26,78 27,57 18,80 26,85 54,35 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Πίνακας 2.6 
 

 2008 2007 2006 
 Κίνητρο: αποκλειστικά µια  
επιχειρηµατική ευκαιρία    43,7 65,5 57,9 

 Κίνητρο: εν µέρει µια 
επιχειρηµατική ευκαιρία 25,1 23,7 17,5 

 Κίνητρο: αποκλειστικά η ανάγκη 
31,2 10,8 24,5 

 Σύνολο επιχειρηµατιών αρχικών  
σταδίων 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

2.3. Κλαδικά χαρακτηριστικά των νέων εγχειρηµάτων  

Εκτός όµως από το ζήτηµα των κινήτρων του επιχειρηµατία που αφορά κυρίως σε 

προσωπικά του χαρακτηριστικά, η έρευνα του GEM εξετάζει τις προοπτικές και τα 

χαρακτηριστικά των συγκεκριµένων εγχειρηµάτων. Ένα πρωταρχικό στοιχείο είναι, 

βεβαίως, ο κλάδος στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, δηλαδή το είδος της 

επιχείρησης που πρόκειται να ξεκινήσει ή έχει µόλις ξεκινήσει τη λειτουργία της στην 

Ελλάδα. Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο, η συντριπτική πλειονότητα αυτών των νέων 

εγχειρηµάτων (58%) αφορά στην προσφορά προϊόντων / υπηρεσιών µε τελικό 

αποδέκτη τον καταναλωτή (Πίνακας 2.7). Μάλιστα, σε αυτήν την κατηγορία 

δραστηριότητας παρατηρείται αύξηση σε σχέση µε το 2007, αν και η φετινή επίδοση 

είναι χαµηλότερη αυτής του 2006. Πρόκειται για την υψηλότερη ποσοστιαία 

συµµετοχή των εγχειρηµάτων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας αρχικών σταδίων, όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός µέσος όρος 

βρίσκεται 20 ποσοστιαίες µονάδες χαµηλότερα (37,0%). Το γεγονός αυτό 

εξακολουθεί να προσδίδει στην επιχειρηµατικότητα της Ελλάδας χαρακτηριστικά 

«ρηχότητας»: η νέα, δηλαδή, επιχειρηµατικότητα που καταγράφεται κάθε χρόνο στη 

χώρα δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το τελικό προϊόν, 

αλλά µόνο στον έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας8.  

Αντιθέτως, η συνεισφορά των εγχειρηµάτων που αφορούν υπηρεσίες προς άλλες 

επιχειρήσεις µειώνεται αισθητά (15,0% από 23,5% το 2007), αντισταθµίζοντας 

ουσιαστικά την άνοδο που καταγράφηκε την προηγούµενη χρονιά. Θα πρέπει να 

σηµειωθεί ότι, οι δραστηριότητες που σχετίζονται µε την παροχή υπηρεσιών προς 

επιχειρήσεις είναι γενικά περισσότερο επιθυµητές στη «ροή» της νέας 

επιχειρηµατικότητας σε µία οικονοµία, µιας και θεωρείται ότι µπορεί να έχουν 

                                                
8 Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο, τα περισσότερα από αυτά τα εγχειρήµατα είναι καταστήµατα λιανικού 
εµπορίου, εστιατόρια και καφετέριες. 
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µεγαλύτερη επίδραση στη συνολική ανάπτυξή της, µε ευνοϊκότερες προοπτικές σε 

όρους απασχόλησης, εξωστρέφειας και καινοτοµίας. 

Ο τοµέας της βιοµηχανίας απορροφά σταθερά περίπου το ¼ των νέων 

εγχειρηµάτων, ενώ  σηµαντικά διευρύνει το µερίδιό του ο πρωτογενής τοµέας, αν και 

τα εγχειρήµατα στον τοµέα αυτόν είναι ακόµα πολύ περιορισµένα (3η χαµηλότερο 

µερίδιο στις χώρες καινοτοµίας) και λιγότερα από χώρες µε ισχυρή αγροτική 

παραγωγή όπως Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, αλλά και την Ιρλανδία. 

Πίνακας 2.7 

Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων  

στην Ευρώπη κατά τοµέα  

Χώρα 
Πρωτογενής 

δραστηριότητα 
Βιοµηχανική 

δραστηριότητα 
Υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις 

Προϊόντα / υπηρεσίες 
προς καταναλωτές 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Βέλγιο 5,3 11,0 1,8 39,7 11,1 35,0 28,1 33,4 21,0 26,9 44,5 43,0 

∆ανία 7,2 1,5 7,0 28,2 26,1 22,0 30,4 35,1 34,0 34,2 37,3 36,0 

Φινλανδία 6,3 8,4 11,0 35,9 30,3 30,0 22,4 28,1 22,0 35,4 33,2 38,0 

Γαλλία 16,0 1,3 8,0 23,8 37,4 19,0 20,7 32,0 24,0 39,5 29,2 49,0 

Γερµανία 6,9 : 6,0 23,6 : 18,0 25,5 : 26,0 44,0 : 50,0 

Ελλάδα 0,8 0,5 3,0 23,0 24,7 23,0 12,7 23,5 15,0 63,5 51,3 58,0 

Ουγγαρία 4,1 5,8 7,0 37,8 42,1 27,0 26,1 30,6 43,0 32,0 21,5 23,0 

Ισλανδία 8,3 7,5 6,0 34,6 29,4 33,0 17,9 32,6 34,0 39,3 30,6 27,0 

Ιρλανδία 5,7 1,5 8,0 30,3 20,5 25,0 32,1 34,3 30,0 31,9 43,7 37,0 

Ιταλία 4,5 3,9 6,0 37,5 27,2 25,0 22,5 33,5 38,0 35,5 35,4 32,0 

Λετονία 9,4 5,6 5,0 34,3 44,3 45,0 18,8 26,1 22,0 37,5 24,0 29,0 

Ολλανδία 3,8 9,4 2,0 12,3 21,8 35,0 31,9 40,4 34,0 52,0 28,4 28,0 

Νορβηγία 6,9 3,9 8,0 28,2 30,2 22,0 29,3 37,9 31,0 35,6 28,0 38,0 

Ρουµανία : 3,8 8,0 : 35,2 41,0 : 25,1 20,0 : 35,9 31,0 

Σλοβενία 1,4 10,0 2,0 33,3 21,8 33,0 31,3 31,1 47,0 34,0 37,1 17,0 

Ισπανία 6,4 4,7 8,0 29,9 28,0 25,0 24,8 26,0 23,0 39,0 41,3 43,0 

Τουρκία : : 4,0 : : 34,0 : : 15,0 : : 47,0 

Ην. 
Βασίλειο 

0,9 3,1 : 17,9 25,5 : 41,4 31,1 : 39,7 40,3 : 

Μ.Ο. 
Ευρώπης 

6,0 6,2 6,0 31,0 28,7 29,0 24,5 30,0 28,0 38,5 35,0 37,0 

Μ.Ο. GEM 5,3 5,5 5,3 31,6 27,4 21,8 18,2 24,3 18,0 44,9 42,8 37,4 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας            

Πηγή: ΙΟΒΕ Επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

 

Εποµένως, φαίνεται τελικά να ανακόπτεται ελαφρά η τάση αναδιάρθρωσης της 

κλαδικής σύνθεσης των νέων εγχειρηµάτων που εµφανίζονται στην Ελλάδα, η οποία 

είχε καταγραφεί τα τελευταία δύο χρόνια, στην κατεύθυνση της προσέγγισης των 

χωρών καινοτοµίας. 
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Η ποιοτική υστέρηση των εγχειρηµάτων αυτών κατά το 2008 αντικατοπτρίζεται και 

στην αποτύπωση των κλάδων βάσει της ταξινόµησης του ΟΟΣΑ ανά τεχνολογικό 

επίπεδο (∆ιάγραµµα 2.7). Το 2008 στην Ελλάδα, µόλις το 4,3% αυτών των νέων ή 

επίδοξων εγχειρηµάτων αναπτύσσονται σε κλάδους υψηλής ή µεσαίας τεχνολογίας, 

όταν το αντίστοιχο ποσοστό το προηγούµενο έτος έφτανε το 7,4%. Η µείωση αυτή 

διευρύνει το χάσµα τόσο µε τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (6,5%), όσο πολύ περισσότερο 

µε τον αντίστοιχο µέσο όρο στις χώρες καινοτοµίας (7,2%).  

 
∆ιάγραµµα 2.7 

 Τεχνολογικά εγχειρήµατα: ποσοστό (ΤΕΑ) σε κλάδους υψηλής ή µεσαίας τεχνολογίας (κατά 

ΟΟΣΑ) το 2008 
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Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

 

2.4. Ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων: 
καινοτοµία, ανταγωνισµός, εξωστρέφεια 

Στις προηγούµενες ενότητες παρουσιάστηκαν τα βασικά ποσοτικά χαρακτηριστικά της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα το 2008 σε 

σύγκριση, κατά περίπτωση, τόσο µε τις υπόλοιπες χώρες, όσο και διαχρονικά. Εκτός 

από την ποσοτική διάσταση, ιδιαίτερη σηµασία έχουν ορισµένα κρίσιµα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά αυτών των νέων ή επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων. 

Άλλωστε, µε βάση τα ετήσια ευρήµατα του GEM, το ΙΟΒΕ έχει υποστηρίξει9 ότι η 

                                                
9 Βλέπε Ιωαννίδης (2004) 
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βελτίωση των ποσοτικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα µπορεί να 

µην οδηγεί απαραίτητα και στην αναβάθµιση των ποιοτικών επιδόσεών της.  

Στο πλαίσιο αυτό, τα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας τα 

οποία διερευνώνται στο πλαίσιο του GEM σχετίζονται µε: 

• Την καινοτοµία των νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων 

• Το επίπεδο της τεχνολογίας και των διεργασιών που θα χρησιµοποιηθούν στο 

συγκεκριµένο εγχείρηµα 

• Την ένταση του ανταγωνισµού που οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες εκτιµούν ότι θα 

αντιµετωπίσουν 

• Το βαθµό εξωστρέφειας της συγκεκριµένης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας 

• Τις προοπτικές δηµιουργίας νέας απασχόλησης που αναµένει ο ίδιος ο 

επιχειρηµατίας από το εγχείρηµά του, σε βάθος πενταετίας10. 

Αναλυτικότερα:  

Το επίπεδο της τεχνολογίας, η ένταση του ανταγωνισµού και ο βαθµός εξωστρέφειας 

σχετίζονται µε το βαθµό καινοτοµίας των νέων εγχειρηµάτων. Ο βαθµός καινοτοµίας 

του προϊόντος αποτιµάται βάσει της «αίσθησης» του καινούριου και του 

πρωτοποριακού που δηµιουργείται στους πελάτες της επιχείρησης, στους αποδέκτες 

δηλαδή, των προϊόντων / υπηρεσιών της. Θα πρέπει, βέβαια, να υπογραµµισθεί το 

γεγονός ότι η «αίσθηση» που δηµιουργείται στον τελικό καταναλωτή αξιολογείται 

από τον ίδιο τον επιχειρηµατία, και εποµένως, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η 

υποκειµενικότητα µιας τέτοιας αξιολόγησης. Η ένταση του ανταγωνισµού αξιολογείται 

και πάλι βάσει της εκτίµησης των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών αναφορικά µε τον 

αριθµό των άλλων επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν στην αγορά και προσφέρουν 

τα ίδια προϊόντα / υπηρεσίες µε το νέο εγχείρηµα. Επίσης, προσδιορίζεται κατά µία 

έννοια και η καινοτοµία των διεργασιών που, αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον 

                                                

10 Προφανώς αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δε συνιστούν τα µόνα κριτήρια «ποιοτικής» 
επιχειρηµατικότητας. Αν και η διεθνής βιβλιογραφία γύρω από τέτοια κριτήρια είναι ακόµα εξαιρετικά 
φτωχή, στη βιβλιογραφία που αφορά κυρίως στην ανάλυση και κατανόηση των κριτηρίων που 
χρησιµοποιεί ο κλάδος των κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (Venture Capital) στο σχεδιασµό 
των επενδυτικών του στρατηγικών προτείνονται κριτήρια όπως: ο βαθµός «δικτύωσης» του νέου 
εγχειρήµατος, ο βαθµός, δηλαδή, στον οποίο η επιχειρηµατική οµάδα έχει οικοδοµήσει σταθερές 
διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας µε άλλους παίκτες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο 
επιχειρηµατικό περιβάλλον, για την ανταλλαγή πληροφόρησης και πόρων (Baum and Silverman, 2004; 
Riquelme and Watson, 2000), τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία (Hisrich and Jankowicz), 
το µέγεθος, ο ρυθµός µεγέθυνσης και η προσβασιµότητα στην πελατεία-στόχο (Tyebjee and Bruno, 
1984; Ruby, 1984; Rah at al., 1994), αλλά και ο βαθµός διαφοροποίησης του προϊόντος µε την έννοια 
της µοναδικότητας προϊόντος, τις πατέντες, την τεχνολογική υπεροχή κτλ. (Hall and Hofer, 1993).  
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των εγχειρηµάτων και σχετίζεται µε την υιοθέτηση σχετικά νέων τεχνολογιών / 

διαδικασιών στην παραγωγική διαδικασία.  

Τα αποτελέσµατα της έρευνας του GEM, όσον αφορά στη διοχέτευση στην αγορά 

πραγµατικά µοναδικών νέων προϊόντων ή δηµιουργίας νέων αγορών, φανερώνουν 

σηµαντική βελτίωση το 2008 σε σχέση µε το 2007. Ενώ την προηγούµενη χρονιά 

µόλις το 12,8% των νέων επιχειρηµατιών θεωρούσε ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες που 

(θα) προσφέρουν είναι εντελώς νέα για όλους τους πελάτες στους οποίους (θα) 

απευθύνονται, το 2008 το σχετικό ποσοστό ξεπερνά το 25% και αποτελεί τη 2η 

υψηλότερη επίδοση στις χώρες καινοτοµίας, υπολειπόµενη µόνο της ∆ανίας. Μάλιστα, 

οι Έλληνες νέοι/ επίδοξοι επιχειρηµατίες αποτιµούν την καινοτοµία των προϊόντων/ 

υπηρεσιών τους πολύ πιο  θετικά τόσο από το µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών 

(15,9%), όσο και από αυτόν των χωρών του GEM (16,4%). Η βελτίωση αυτή του 

σχετικού δείκτη υποδηλώνει πιθανώς µια στροφή των εγχειρηµάτων στη χώρα µας 

προς προϊόντα που, κατά την άποψη των ίδιων των επιχειρηµατιών, ξεφεύγουν από 

«την πεπατηµένη» και προσφέρουν στους τελικούς πελάτες την αίσθηση του 

πρωτόγνωρου. Ταυτόχρονα, παρ’ όλο που σχεδόν οι µισοί επιχειρηµατίες που 

ρωτήθηκαν κατά την έρευνα θεωρούν πως τα προϊόντα τους δεν εκδηλώνουν κανένα 

βαθµό καινοτοµίας, παρατηρείται σταδιακή συρρίκνωση του ποσοστού αυτού τα 

τελευταία χρόνια (49% το 2008 έναντι 64% το 2007 και 70% το 2006). Επιπλέον, το 

ποσοστό αυτό είναι χαµηλότερο από ό,τι στις ευρωπαϊκές χώρες, τις χώρες 

καινοτοµίας, αλλά και το σύνολο του GEM (Πίνακας 2.8).  

Θα πρέπει ωστόσο τα αποτελέσµατα αυτά να αντιµετωπιστούν µε επιφύλαξη. Η 

εκτίναξη της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων σε συνδυασµό µε την άνοδο της 

επιχειρηµατικότητας ανάγκης καθιστούν δυσερµήνευτη αυτή την εντυπωσιακή 

εξέλιξη. Είναι, µάλλον, πιο πιθανό να πρόκειται για διατύπωση µιας υπερβολικής 

βεβαιότητας από την πλευρά των επιχειρούντων ατόµων, παρά για πραγµατική 

κατάσταση και ουσιαστική βελτίωση του σχετικού δείκτη. Μόνο εφόσον επιβεβαιωθεί 

στις επόµενες έρευνες του GEM θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως ποιοτική αλλαγή, 

παρ’ όλο που, όπως θα φανεί από τα παρακάτω, και άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

παρουσιάζουν βελτίωση.   

Έτσι, το ποσοστό των Ελλήνων επιχειρηµατιών που δηλώνει ότι εισέρχεται σε µία 

πραγµατικά νέα αγορά όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής καταγράφει 

επίσης σηµαντική βελτίωση, µιας και επίσης υπερδιπλασιάζεται το 2008 (10,6% 

έναντι 5,4% το 2007). Η επίδοση αυτή ξεπερνά τις αντίστοιχες επιδόσεις των µέσων 
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όρων των άλλων ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών του GEM (Πίνακας 2.9) και 

συγκλίνει µε τις οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία. ∆εδοµένης της 

διαχρονικής βελτίωσης του εν λόγω δείκτη τα τελευταία τρία χρόνια, διαπιστώνεται η 

παγιοποίηση της αυξητικής τάσης των επιχειρηµατιών που θεωρούν πως δηµιουργούν 

νησίδες αγοράς στην Ελλάδα, παρ’ όλο που και αυτό το αποτέλεσµα θα πρέπει να 

αντιµετωπιστεί µε σχετική επιφύλαξη.  

Πίνακας 2.8 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων:  

Τι ποσοστό αυτών παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που  θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από 
όλους, µερικούς ή κανέναν από τους δυνητικούς πελάτες (2008) 

Χώρες 
Συνολική 
ΤΕΑ (%) Όλοι οι πελάτες 

Μερικοί από 
τους πελάτες 

Κανείς από 
τους πελάτες 

Χώρες Α 17,13 12,77 19,49 67,74 

Χώρες Β 11,52 18,19 27,00 54,81 

ΗΠΑ 10,76 12,58 27,07 60,35 

Ελλάδα 9,86 25,96 24,80 49,24 

Ολλανδία 5,20 21,04 19,68 59,28 

Βέλγιο 2,85 13,69 28,82 57,49 

Γαλλία 5,64 9,55 38,16 52,29 

Ισπανία 7,03 20,56 30,57 48,87 

Ιταλία 4,62 13,96 27,35 58,69 

Ην. Βασίλειο 5,91 17,80 24,42 57,79 

∆ανία 4,44 27,37 29,79 42,83 

Νορβηγία 8,70 9,72 31,91 58,37 

Γερµανία 3,77 8,99 34,39 56,62 

Ιαπωνία 5,42 11,21 36,94 51,86 

Κορέα 9,99 11,25 43,98 44,78 

Ιρλανδία 7,59 10,57 38,06 51,38 

Ισλανδία 10,05 20,39 30,37 49,24 

Φινλανδία 7,34 14,46 29,44 56,10 

Σλοβενία 6,40 15,42 31,91 52,66 

Ισραήλ 6,45 19,93 25,84 54,23 

Χώρες Γ 6,78 15,80 30,75 53,45 

Μ.Ο GEM  10,49 16,35 27,26 56,39 

Μ.Ο Ευρώπης 6,72 15,85 26,47 57,68 
Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

  

Ταυτόχρονα, η πλειονότητα των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών στην Ελλάδα 

παραδέχεται ότι δρουν ή πρόκειται να δράσουν σε αγορές όπου υπάρχουν ήδη πολλοί 

ανταγωνιστές (43,4%), επίδοση όµως χαµηλότερη από τους µέσους όρους τόσο των 

χωρών καινοτοµίας, όσο και του συνόλου των χωρών GEM (Πίνακας 2.9). Η είσοδος 

σε αγορές όπου δρουν λίγοι ανταγωνιστές (46%), οι οποίοι προσφέρουν τα ίδια 
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προϊόντα/ υπηρεσίες φαίνεται να είναι συνηθέστερη. Το εντυπωσιακό όµως στοιχείο 

είναι ότι το ένα στα 10 εγχειρήµατα αναπτύσσεται ή πρόκειται να αναπτυχθεί σε 

αγορές µε µηδενικό ανταγωνισµό, δηλαδή τα εγχειρήµατα αυτά συνιστούν είσοδο σε 

νησίδα αγοράς. Μάλιστα, η φετινή επίδοση κινείται στο µέσο όρο της Ευρώπης, ενώ 

το αντίστοιχο περυσινό ποσοστό ήταν το µισό, γεγονός που υποδηλώνει και πάλι µία 

ποιοτική βελτίωση των φετινών εγχειρηµάτων. 

 

Πίνακας 2.9 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων:  
Τι ποσοστό αυτών αντιµετωπίζει ισχυρό, µέτριο ή και καθόλου ανταγωνισµό; (2008) 

Χώρες Συνολική 
ΤΕΑ (%) 

Πολλοί 
ανταγωνιστές 

Λίγοι 
ανταγωνιστές  

Κανένας 
ανταγωνιστής 

Χώρες Α 17,13 61,04 32,22 6,75 

Χώρες Β 11,52 54,46 35,68 9,86 

ΗΠΑ 10,76 47,87 41,07 11,07 

Ελλάδα 9,86 43,40 46,00 10,60 

Ολλανδία 5,20 48,99 40,75 10,26 

Βέλγιο 2,85 48,66 39,54 11,80 

Γαλλία 5,64 55,40 31,95 12,65 

Ισπανία 7,03 56,88 33,33 9,79 

Ιταλία 4,62 72,59 24,80 2,61 

Ην. Βασίλειο 5,91 43,53 41,66 14,81 

∆ανία 4,44 37,75 41,82 13,82 

Νορβηγία 8,70 44,53 38,85 16,62 

Γερµανία 3,77 51,70 42,27 6,02 

Ιαπωνία 5,42 70,08 24,73 5,19 

Κορέα 9,99 71,70 22,12 6,18 

Ιρλανδία 7,59 30,11 57,84 12,05 

Ισλανδία 10,05 49,05 34,09 16,86 

Φινλανδία 7,34 59,24 34,09 6,67 

Σλοβενία 6,40 46,71 42,76 10,53 

Ισραήλ 6,45 57,70 24,08 18,22 

Χώρες Γ 6,78 51,99 36,76 10,87 

Μ.Ο Ευρώπης 6,72 53,33 36,09 10,30 

Μ.Ο GEM  10,49 54,57 35,57 9,7 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Από την άλλη πλευρά, ο συνδυαστικός δείκτης που αντικατοπτρίζει το ποσοστό των 

νέων εγχειρηµάτων που παράγει/προσφέρει ένα προϊόν/υπηρεσία που δείχνει νέο/α 

σε όλους ή µερικούς από τους µελλοντικούς πελάτες και ταυτόχρονα αφορά µια 

αγορά µε λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή παραµένει στα περσινά επίπεδα. 

Εκτιµάται ότι αφορά στο 22,7% των νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα (έναντι 21,8% 
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του 2007), ξεπερνά όµως το µέσο όρο του  GEM  και της Ευρώπης, φέρνοντας την 

Ελλάδα στη 10η θέση ανάµεσα στις χώρες καινοτοµίας (∆ιάγραµµα 2.8). 

∆ιάγραµµα 2.8 

Ποσοστό σχετικά καινοτοµικών νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων σε αγορές 

µε λίγους ή κανέναν ανταγωνιστή (2008) 
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Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Αντίστοιχη βελτίωση αποτυπώνεται και στο ερώτηµα για τη χρήση νέων τεχνολογιών 

ή διαδικασιών σε αυτά τα νέα εγχειρήµατα (Πίνακας 2.10). Πάνω από το 20% αυτών 

έναντι 8% το 2007 υιοθετούν εντελώς νέες τεχνολογίες / διαδικασίες, µε την έννοια 

ότι αυτές έχουν εµφανιστεί κατά το τελευταίο µόλις χρόνο από τη διεξαγωγή της 

έρευνας. Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη και στο GEM συνολικά, 

γεγονός που επίσης θα πρέπει να αντιµετωπιστεί µε επιφύλαξη. Ωστόσο, πρόκειται 

για εύρηµα που συµβαδίζει µε τη συνολική βελτίωση των ποιοτικών δεικτών που 

καταγράφονται το 2008. 

Ένα από τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης της µεγέθυνσης, αλλά κυρίως της 

επίδρασης ενός νέου επιχειρηµατικού εγχειρήµατος σε µια οικονοµία είναι και η 

συνεισφορά του στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα 

του GEM αξιολογεί τις προοπτικές δηµιουργίας νέας απασχόλησης από τις επιχειρήσεις 

µέσω δύο παραµέτρων: α) τον αριθµό των θέσεων εργασίας που (θα) προσφέρει 

αυτό το νέο εγχείρηµα κατά τη στιγµή της ίδρυσής του, χωρίς να υπολογίζονται οι 

ίδιοι οι επιχειρηµατίες – ιδρυτές, και β) οι  θέσεις εργασίας που θα είναι σε θέση να 

προσφέρει αυτό το εγχείρηµα σε έναν χρονικό ορίζοντα πενταετίας, υπό την 
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προϋπόθεση βέβαια ότι κατορθώνει να επιβιώσει και ξεπεράσει το κρίσιµο όριο των 

3,5 ετών λειτουργίας. Με τον τρόπο αυτό, αξιολογείται τόσο η συνεισφορά της κάθε 

επιχείρησης στην απασχόληση κατά την έναρξή της, όσο και οι προσδοκώµενες 

δυνατότητές της για δηµιουργία θέσεων εργασίας µέσα σε µία πενταετία.  

 

Πίνακας 2.10 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων: Τι ποσοστό αυτών 

χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες / διαδικασίες; (2008) 

Χώρες 
Συνολική 
ΤΕΑ (%) 

Εντελώς νέες 
τεχνολογίες 

Νέες 
τεχνολογίες 

Παλαιότερες 

Χώρες Α 17,1 16,9 20,3 62,6 

Χώρες Β 11,5 12,2 22,1 65,8 

ΗΠΑ 10,8 6,1 16,0 77,9 

Ελλάδα 9,9 22,7 17,9 59,4 

Ολλανδία 5,2 1,6 15,4 83,0 

Βέλγιο 2,9 13,5 22,5 64,0 

Γαλλία 5,6 20,4 17,9 61,7 

Ισπανία 7,0 9,5 17,7 72,8 

Ιταλία 4,6 7,7 28,3 64,0 

Ην. Βασίλειο 5,9 6,8 17,9 75,3 

∆ανία 4,4 12,3 13,2 74,5 

Νορβηγία 8,7 14,5 13,7 71,8 

Γερµανία 3,8 2,7 9,1 88,2 

Ιαπωνία 5,4 8,8 25,1 66,1 

Κορέα 10,0 12,4 15,0 72,7 

Ιρλανδία 7,6 6,0 32,0 62,1 

Ισλανδία 10,1 13,7 19,8 66,5 

Φινλανδία 7,3 10,7 14,6 74,7 

Σλοβενία 6,4 9,8 24,5 65,7 

Ισραήλ 6,5 7,3 18,5 74,2 

Χώρες Γ 6,8 10,4 18,8 70,8 

Μ.Ο GEM  10,5 12,6 20,4 67,0 

Μ.Ο Ευρώπης 6,7 11,5 20,0 68,5 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Από τα αποτελέσµατα του 2008 επιβεβαιώνεται η τάση για ολοένα και µικρότερη 

συνεισφορά αυτών των εγχειρηµάτων στην απασχόληση. Τέσσερα στα εννέα νέα 

εγχειρήµατα απασχολούν µόνο τον/ τους ιδιοκτήτη/τες κατά την έναρξη λειτουργίας 

τους, ενώ το 39,3% δεν αναµένει να απασχολήσει κάποιον υπάλληλο µετά από 5 

χρόνια (Πίνακα 1.11). Τα περισσότερα, δηλαδή, από αυτά τα εγχειρήµατα ξεκινούν 

µε την αρχική ιδρυτική οµάδα και παραµένουν µε την ιδρυτική οµάδα, γεγονός που 
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υποδηλώνει ότι τελικά η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ενισχύει 

την αυτοαπασχόληση χωρίς προσωπικό και έχει περιορισµένη βαρύτητα στο σύνολο 

της απασχόλησης.  Από την άλλη πλευρά, η άνοδος του ποσοστού των νέων / 

επίδοξων επιχειρηµατιών που προσβλέπουν σε σηµαντική διεύρυνση του 

υπαλληλικού τους προσωπικού (πάνω από 20 θέσεις εργασίας) έχει ενδιαφέρον, 

ωστόσο στατιστικά  δε θεωρείται σηµαντική.  

Πίνακας 2.11    

Αριθµός θέσεων εργασίας που προσφέρουν κατά την έναρξη / σε 5 έτη  

τα νέα εγχειρήµατα στην Ελλάδα: ποσοστιαία διάρθρωση 
 

 2008 2007 2006 

 

Κατά την 
έναρξη (%) 

Σε 5 χρόνια  
(%) 

Κατά την 
έναρξη  (%) 

Σε 5 χρόνια  
(%) 

Κατά την 
έναρξη  
(%) 

Σε 5 χρόνια  
(%) 

Καµία θέση 46,1 39,3 36,5 29,7 27,3 8,5 

1-5 θέσεις 38,6 37,1 53,6 47,5 54,5 60,6 

6-19 θέσεις 12,9 13,8 8,6 19,9 6,8 21,1 

20+ θέσεις 2,4 9,9 1,3 2,9 11,4 9,9 

Σύνολο 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Πηγή: ΙΟΒΕ 

  

Επιπλέον, σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, η Ελλάδα καταλαµβάνει 

την τρίτη χαµηλότερη θέση στο ποσοστό των νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών που 

αναµένουν να προσφέρουν θέσεις στην έναρξη της επιχείρησης ή στα επόµενα 5 

χρόνια (Πίνακας 2.12). Ακόµα πιο έντονη είναι η απόκλιση στα πολύ δυναµικά 

εγχειρήµατα, θεωρώντας ως τέτοια τα εγχειρήµατα που προσβλέπουν στην 

απασχόληση τουλάχιστον 20 ατόµων. Με πρωτοπόρο την Ιρλανδία (23%), η Ελλάδα 

βρίσκεται στην 11η θέση της κατάταξης, ισοβαθµώντας µε τη Σλοβενία, και 

υστερώντας σηµαντικά από χώρες που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα, όπως η 

Τουρκία (18%). Η απόκλιση από τις επιδόσεις των ευρωπαϊκών κρατών σε όρους 

απασχόλησης (και άρα ανάπτυξης) πολύ δυναµικών εγχειρηµάτων υπογραµµίζει για 

άλλη µια φορά το διαχρονικό χαρακτήρα της µέσης νέας επιχείρησης στην Ελλάδα, 

δηλαδή µία πολύ µικρή επιχείρηση που ξεκινά ως πολύ µικρή και παραµένει πολύ 

µικρή. 
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Πίνακας 2.12 

Προοπτικές απασχόλησης στα νέα εγχειρήµατα (2008) 

Χώρες 
Συνολική 
ΤΕΑ (%) 

 

Προσφέρει 
θέσεις εργασίας 
τώρα ή στα 
επόµενα 5 
χρόνια  

(% του συνολικού 
πληθυσµού) 

Προσφέρει 
θέσεις εργασίας 
σήµερα ή/και 
στα επόµενα 5 
χρόνια (% ΤΕΑ) 

Αναµένονται 
πάνω από 20 

θέσεις εργασίας 
στα επόµενα 5 
χρόνια (% του 

συνολικού 
πληθυσµού) 

Αναµένονται 
πάνω από 20 

θέσεις εργασίας 
στα επόµενα 5 

χρόνια  
(% ΤΕΑ) 

Βέλγιο 2,9 2,3 82 0,3 11 

∆ανία 4,4 3,4 77 0,3 7 

Φινλανδία 7,3 4,8 65 0,4 5 

Γαλλία 5,6 4,1 72 0,3 6 

Γερµανία 3,8 2,3 61 0,3 7 

Ελλάδα 9,9 5,9 60 0,5 10 

Ουγγαρία 6,6 3,4 51 0,2 4 

Ισλανδία 10,1 8,2 82 1,9 19 

Ιρλανδία 7,6 6,3 82 1,7 23 

Ιταλία 4,6 3,4 74 0,4 9 

Ιαπωνία 5,4 4,4 81 0,9 17 

Κορέα 10,0 8,6 86 1,4 14 

Λετονία 6,5 3,2 48 1,1 17 

Ολλανδία 5,2 4,1 80 0,2 4 

Νορβηγία 8,7 6,0 69 1,0 12 

Ρουµανία 4,0 2,7 68 0,5 13 

Σλοβενία 6,4 4,6 73 0,7 10 

Ισπανία 7,0 6,0 85 0,4 5 

Τουρκία 6,0 4,8 80 1,1 18 

Ην. Βασίλειο 5,9 3,9 65 0,6 11 

ΗΠΑ 10,8 8,0 74 2,3 22 

Μ.Ο. Ε.Ε.-15 5,8 4,2 72 0,5 8 

Μ.Ο. Ε.Ε.- 27 5,9 4,0 69 0,5 9 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
  

Όσον αφορά στον εξαγωγικό προσανατολισµό, οι ελληνικές επιχειρήσεις αρχικών 

σταδίων δεν αξιολογούνται ευνοϊκά για άλλη µια χρονιά. Και αυτό γιατί, κατά το 2008 

µόλις το 5% δηλώνουν πως τουλάχιστον οι µισοί πελάτες τους βρίσκονται εκτός 

συνόρων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων βρίσκεται στο 

12%. Επιπλέον, τέσσερις στις δέκα ελληνικές επιχειρήσεις συνδιαλλάσσονται µόνο µε 

εγχώριους πελάτες. Εποµένως, στα αρνητικά των νέων εγχειρηµάτων που 

εκδηλώνονται στην Ελλάδα θα πρέπει να λογιστεί η σταθερή έµφασή τους στο 

εσωτερικό περιβάλλον και στην κάλυψη της εγχώριας ζήτησης που επιβεβαιώνεται και 

για το 2008. Η Ελλάδα κατέχει τη χαµηλότερη σχετική επίδοση στην Ευρώπη, 

γεγονός που υπερθεµατίζει το λιανεµπορικό χαρακτήρα των περισσότερων 

νέων/επίδοξων εγχειρηµάτων στη χώρα.  
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Πίνακας 2.13 

Εξαγωγικός προσανατολισµός (2008) 

 
Χώρες 

Συνολική 
ΤΕΑ (%) 

 

Πάνω από 
50% οι 
πελάτες 
του 

εξωτερικού 
(% επί του 
συνολικού 
πληθυσµού) 

Πάνω από 
50% οι 
πελάτες 
του 

εξωτερικού 
(% επί του 

ΤΕΑ) 

Εξαγωγές: 
Πελάτες 
µόνο 

εντός της 
χώρας (% 

ΤΕΑ) 

Εξαγωγές: 
1-25% οι 
πελάτες 
του 

εξωτερικού 
(% ΤΕΑ) 

Εξαγωγές: 
26-75% οι 
πελάτες 
του 

εξωτερικού 
(% ΤΕΑ) 

Εξαγωγές: 
76-100% οι 
πελάτες του 
εξωτερικού 
(% ΤΕΑ) 

Βέλγιο 2,9 0,9 30 15 39 28 17 

∆ανία 4,4 0,3 7 67 22 7 4 

Φινλανδία 7,3 0,6 8 54 34 6 6 

Γαλλία 5,6 0,7 13 52 28 10 9 

Γερµανία 3,8 0,6 15 21 60 11 7 

Ελλάδα 9,9 0,1 1 42 48 9 2 

Ουγγαρία 6,6 0,2 3 77 15 7 1 

Ισλανδία 10,1 1,6 16 17 61 11 11 

Ιρλανδία 7,6 1,4 18 36 38 14 13 

Ιταλία 4,6 0,2 5 55 35 8 2 

Ιαπωνία 5,4 0,1 2 52 40 6 1 

Νότιος Κορέα 10,0 1,3 13 54 27 13 6 

Λετονία 6,5 1,1 17 32 34 23 11 

Μεξικό 13,1 0,3 2 71 22 6 2 

Ολλανδία 5,2 0,6 11 52 34 6 9 

Νορβηγία 8,7 1,4 16 25 54 11 11 

Ρουµανία 4,0 1,2 29 18 33 30 19 

Σλοβενία 6,4 1,2 19 39 34 14 14 

Ισπανία 7,0 0,9 13 56 23 13 7 

Τουρκία 6,0 0,8 14 47 32 13 8 

Ην. Βασίλειο 5,9 0,7 12 51 34 8 7 

ΗΠΑ 10,8 1,2 11 32 51 11 5 
Μ.Ο. 
Ευρώπης 5,9 0,7 12 44 34 13 9 

Μ.Ο. GEM 6,9 0,8 13 44 36 12 8 

Σηµ.: Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Μολαταύτα, σχεδόν οι µισές νέες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι το ¼ της πελατείας τους 

βρίσκεται στο εξωτερικό (ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2007 κυµαινόταν στο 

21%), αν και το 65% των επιχειρήσεων αυτών δραστηριοποιούνται κυρίως στον 

τοµέα των υπηρεσιών και της µεταποίησης. Το 11% που δηλώνει ακόµα πιο έντονη 

εξωστρέφεια (µε πάνω από το ¼ των πελατών στο εξωτερικό) ουσιαστικά αφορά 

κυρίως σε επιχειρήσεις τουριστικού χαρακτήρα που λόγω της φύσης της 

δραστηριότητάς τους, απευθύνονται αναπόφευκτα σε «πελάτες εξωτερικού».  
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2.5. Ύψος επένδυσης  

Όπως κάθε χρόνο, η έρευνα του GEM εξετάζει το ύψος της επένδυσης που 

σχεδιάζουν να ξεκινήσουν (ή έχουν ήδη ξεκινήσει) οι επιχειρηµατίες αρχικών 

σταδίων. Το ύψος αυτής της δαπάνης των νέων/ επίδοξων εγχειρηµάτων θεωρείται 

ένα µέτρο της οικονοµικής βαρύτητας αυτών των εγχειρηµάτων κατά το 2008. Θα 

πρέπει να σηµειωθεί ότι, ως επενδυτική δαπάνη στην περίπτωση αυτή νοείται το 

χρηµατικό ποσό που απαιτεί η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση και δε συνδέεται µε 

το κόστος έναρξης µιας επιχείρησης στην Ελλάδα- το οποίο είναι ένα σηµαντικό, αλλά 

διαφορετικό ζήτηµα11.  

Βάσει των αποτελεσµάτων της φετινής έρευνας, τα µισά σχεδόν εγχειρήµατα που 

βρίσκονταν στη φάση της ίδρυσης απαιτούσαν έως 50.000 ευρώ, σε αύξηση 

συγκριτικά µε το 2007 (45.000 ευρώ). Σηµαντικό ρόλο στις µεταβολές της 

απαιτούµενης επενδυτικής δαπάνης διαδραµατίζει ο αριθµός των µεγάλων 

επενδυτικών σχεδίων (επενδύσεις άνω των 150.000 ευρώ), ο οποίος βαίνει 

αυξανόµενος και το 2008 (Πίνακας 2.14). 

Με βάση το συνολικό αριθµό των εγχειρηµάτων που εκτιµάται ότι βρίσκονταν σε 

φάση έναρξης το 200812, µπορεί να εκτιµηθεί αντίστοιχα και το συνολικό ύψος των 

επενδύσεων που δυνητικά µπορούν να λάβουν χώρα στην Ελλάδα. Το ύψος της 

µόχλευσης αυτής για το 2008 φτάνει στα 26 δισεκ. € περίπου, προσεγγίζοντας έτσι 

τα επίπεδα του 2006 (27 δισεκ. €). Ο διευρυµένος όγκος των κεφαλαίων που 

θεωρητικά ενεργοποιήθηκαν µέσα στο 2008 οφείλεται στην εκτίναξη της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Μπορεί, λοιπόν, να ισχυριστεί κανείς πως αν 

όλα τα επίδοξα εγχειρήµατα που κατέγραψε η φετινή έρευνα προχωρήσουν πράγµατι 

στο στάδιο της υλοποίησης θα προκύψει µία αντίστοιχου ύψους κεφαλαιακή εισροή 

στην ελληνική οικονοµία.   

Ο Πίνακας 2.14 αποτυπώνει την εικόνα που σχηµατίζουν τα κλιµάκια επένδυσης τα 

τελευταία τρία χρόνια. Παρατηρεί κανείς πως, παρά την αύξηση των µεγάλων 

επενδύσεων (πάνω από 150.000 ευρώ) κατά το 2008, η µέση επένδυση µειώνεται 

                                                
11 Σύµφωνα µε την ετήσια µελέτη της Παγκόσµιας Τράπεζας για τη φετινή χρονιά (Doing Business 
2008), το κόστος αυτό συνεχίζει να αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην 
Ελλάδα, αν και οι απαιτούµενες για την ίδρυση µιας ΕΠΕ µεσαίου µεγέθους διαδικασίες (15) και ηµέρες 
υλοποίησής τους (38 ηµέρες) δεν έχουν αυξηθεί περαιτέρω. Εντούτοις, οι διαδικασίες αυτές επιβαρύνουν 
τον επιχειρηµατία κατά $5.054, 7,5% περισσότερο δηλαδή από ό,τι το 2007.  

12 Για την εκτίµηση του αριθµού των νέων / επίδοξων εγχειρηµάτων γίνεται αρχικά αναγωγή των νέων / 
επίδοξων επιχειρηµατιών στον πληθυσµό και στη συνέχεια λαµβάνεται υπόψη ο µέσος αριθµός των 
ιδιοκτητών ανά εγχείρηµα.  
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ελαφρώς σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Τούτο φανερώνει πως η αύξηση της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και ειδικά της επιχειρηµατικότητας ανάγκης 

αφορούσε στην ίδρυση µικρών επιχειρήσεων που δεν απαιτούσαν την επένδυση 

σηµαντικών κεφαλαίων και που αποτέλεσαν την «εύκολη λύση» στα άτοµα που δεν 

είχαν τη δυνατότητα επιλογής άλλων επαγγελµατικών διαδροµών. Η τελευταία στήλη 

του πίνακα αποτυπώνει την ίδια συµµετοχή του επίδοξου / νέου επιχειρηµατία 

ανάλογα µε το επενδυτικό κλιµάκιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυσή του. 

Παγιώνοντας την τάση των τελευταίων πέντε ετών, οι νέοι / επίδοξοι επιχειρηµατίες 

συνεχίζουν να καλύπτουν µε ίδιους πόρους περίπου τη µισή επένδυση, αν και τα 

αντίστοιχα ποσοστά ίδιας συµµετοχής υποχωρούν και στα τέσσερα επενδυτικά 

κλιµάκια (Πίνακας 2.14). Αυτό που παραµένει αναλλοίωτο, είναι το εύλογο εύρηµα 

της συρρίκνωσης της ίδιας συµµετοχής, όσο υψηλότερο είναι το ύψος της 

επένδυσης. Έτσι, στα επενδυτικά σχέδια που απαιτούν ένα συνολικό κεφάλαιο έως 

25.000 €, οι επίδοξοι επιχειρηµατίες καλύπτουν µε ίδιους πόρους κατά µέσο όρο το 

68,3% της αντίστοιχης επένδυσης, ενώ για τα µεγάλα εγχειρήµατα (άνω των 150.000 

ευρώ), είναι µικρότερη του 25%. Εποµένως, οι νέοι/ επίδοξοι επιχειρηµατίες στην 

Ελλάδα προσέφυγαν σε ακόµα µεγαλύτερο βαθµό από ό,τι τις προηγούµενες χρονιές 

στην άντληση ρευστού από άλλες πηγές χρηµατοδότησης, πέρα από τη συνήθη 

πρακτική του δανεισµού από την οικογένεια ή το στενό περιβάλλον και της 

προσωπικής αποταµίευσης. Θα πρέπει, εποµένως, να λογιστεί στα θετικά της φετινής 

χρονιάς η εντονότερη προσφυγή σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης ή γενικότερα σε 

προσπορισµό ξένων κεφαλαίων. 

Τα αποτελέσµατα αυτά υπογραµµίζουν για άλλη µια χρονιά την ανάγκη περαιτέρω 

ανάπτυξης της µικροχρηµατοδότησης (µικροπίστωσης). Η πλειοψηφία των νέων/ 

επίδοξων επιχειρήσεων στην Ελλάδα απαιτούν µικρό ύψος επένδυσης µεν, ενέχουν 

σηµαντική ανάληψη κινδύνου από τον επιχειρηµατία δε, ο οποίος χρησιµοποιεί 

κυρίως δικούς του πόρους. Έτσι, η µικροχρηµατοδότηση βοηθά αυτούς που έχουν 

µεγαλύτερη ανάγκη να υλοποιήσουν τις επιχειρηµατικές ιδέες τους και να ωφεληθούν 

από τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, σε συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα 

χρηµατοπιστωτικά ινστιτούτα, ανακοίνωσε τον Ιούλιο του 2009 τη θέσπιση ενός νέου 

µηχανισµού προώθησης της µικροχρηµατοδότησης, η οποία θα απευθύνεται σε 

µικρές επιχειρήσεις και σε ανέργους που επιθυµούν να ξεκινήσουν τη δική τους 
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επιχείρηση. Η Επιτροπή αναµένει να τεθεί σε λειτουργία η νέα αυτή υπηρεσία το 

201013. 

Πίνακας 2.14 

Κατανοµή των επίδοξων εγχειρηµάτων σε επενδυτικά κλιµάκια 

 
*Εκτίµηση µε βάση τον συνολικό αριθµό των επίδοξων εγχειρηµάτων κάθε έτους 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

                                                

13 “A Shared commitment for employment”,3 June2009 (δες IP/09/859 και MEMO/09/259, διαθέσιµα 
στο http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=89&newsId=547&furtherNews=yes 

 

Κλιµάκιο 
επένδυσης 

(σε €) 

Ποσοστιαία κατανοµή 
εγχειρηµάτων 

Μέσος όρος (σε €) 
Ποσοστό ίδιας 
συµµετοχής 

 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 

<25.000 22,6% 26,8% 26,90% 15.714 13.800 15.941 84,5% 78,3% 68,3% 

25.001-
50.000 

29,0% 30,4% 30,70% 40.000 37.647 43.333 93,0% 65,2% 54,2% 

50.001-
100.000 

22,6% 16,1% 14,80% 71.111 84.444 82.692 64,9% 48,7% 40,3% 

100.001-
150.000 

14,5% 12,5% 11,30% 128.889 137.143 144.500 77,3% 45,1% 33,8% 

Πάνω από 
150.000 

11,3% 14,3% 16,30% 305.833 406.250 415.790 61,1% 26,8% 23,5% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

3.1 Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο του εννοιολογικού µοντέλου του GEM, οι απόψεις των ατόµων για την 

έννοια της επιχειρηµατικότητας και ο τρόπος που αξιολογούν και προσδιορίζουν τα 

χαρακτηριστικά της έχει επιπτώσεις στην «προσφορά» και στη «ζήτηση» της 

επιχειρηµατικότητας σε µία οικονοµία. Στην πλευρά της προσφοράς, το µέγεθος της 

δεξαµενής των δυνητικών επιχειρηµατιών που υπάρχουν σε µια οικονοµία εξαρτάται από 

δύο οµάδες παραγόντων: α) από τη συνολική πολιτισµική υποστήριξη και την κουλτούρα 

για την επιχειρηµατικότητα, από την εικόνα, δηλαδή, που έχει διαµορφωθεί στην 

κοινωνία για τους επιχειρηµατίες και την αντίστοιχη επιλογή απασχόλησης και β) από πιο 

προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων που σχετίζονται µε τη διάθεση για αξιοποίηση 

των πιθανών ευκαιριών, το ευρύτερο δηµογραφικό προφίλ τους, την εµπιστοσύνη που 

έχουν στις ικανότητές τους, αλλά ενδεχοµένως και από την πιθανή εκπαίδευσή τους 

στην έννοια, τις διαδικασίες και τις ανάγκες της επιχειρηµατικότητας.  

 

Στην πλευρά της ζήτησης επιχειρηµατικότητας, η καθοριστικότερη παράµετρος για την 

εξέλιξή της είναι σαφώς η ύπαρξη επαρκών επιχειρηµατικών ευκαιριών. Η ποσότητα, 

αλλά και η ποιότητα αυτών των ευκαιριών εξαρτώνται όµως περισσότερο από το 

ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον και ενδεχοµένως τη χρονική συγκυρία. Έτσι, σε ένα 

περιβάλλον οικονοµικής κρίσης, περιορισµένης ρευστότητας και φειδωλής 

χρηµατοδότησης από εγχώριους ή µη χρηµατοδοτικούς οργανισµούς, οι «καλές» 

ευκαιρίες ή απλώς τα µέσα για την αξιοποίησή τους περιορίζονται αντίστοιχα. Συνεπώς, 

ένα ευνοϊκό µακροοικονοµικό περιβάλλον οικονοµικής µεγέθυνσης, πολιτικής 

σταθερότητας και ευνοϊκού κλίµατος, µε αρκετές δράσεις ενίσχυσης της νέας 

επιχειρηµατικότητας κτλ, αναµένεται να βελτιώσει τις συνθήκες εκδήλωσης 

επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης και το αντίστροφο. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, όµως, το ενδιαφέρον στρέφεται περισσότερο στην πλευρά της 

προσφοράς επιχειρηµατικότητας. Πιο συγκεκριµένα, εξετάζεται η εξέλιξη των τεσσάρων 

προσωπικών και των τεσσάρων πολιτισµικών παραγόντων τα οποία µετρώνται 
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συστηµατικά στο πλαίσιο της έρευνας του GEM. Υπενθυµίζεται ότι τα πρώτα 

χαρακτηριστικά αναφέρονται: α) στην εξοικείωση του ατόµου µε πρότυπα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την ύπαρξη δηλαδή κάποιου προσώπου στο άµεσο 

συγγενικό / φιλικό περιβάλλον του που ξεκίνησε πρόσφατα µία επιχείρηση, β) στο 

επίπεδο αυτοπεποίθησής του, είτε σε επίπεδο γνώσεων / ικανοτήτων για έναρξη µιας 

επιχείρησης, είτε γ) σε επίπεδο φόβου αποτυχίας, ως αποτρεπτικού παράγοντα για την 

εκδήλωση επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και τέλος δ) στην ύπαρξη πιθανών 

επιχειρηµατικών ευκαιριών στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο κινείται, την 

άποψή του δηλαδή για την τρέχουσα επιχειρηµατική συγκυρία. Για παράδειγµα, όταν τα 

άτοµα συναναστρέφονται άλλους (επιτυχηµένους) επιχειρηµατίες είναι πιθανόν να 

ενισχύεται η αυτοπεποίθησή τους για τις ικανότητές τους, χωρίς προφανώς να έχουν 

µεταβληθεί οι πραγµατικές τους δεξιότητες. Η τάση αυτή ισχυροποιείται, µάλιστα, όταν 

το οικονοµικό κλίµα είναι ευνοϊκό. Η εµπειρική έρευνα έχει δείξει ότι, ο ρόλος αυτών των 

προσωπικών χαρακτηριστικών είναι εξαιρετικά σηµαντικός και µπορεί να επηρεάσει το 

βαθµό εκδήλωσης επιχειρηµατικότητας σε µία χώρα14.  

 

Η δεύτερη οµάδα παραγόντων σχετίζεται περισσότερο µε τα ευρύτερα πολιτισµικά 

χαρακτηριστικά κάθε χώρας και αναφέρεται στις κοινωνικές αντιλήψεις που υπάρχουν για 

την επιχειρηµατικότητα. Οι παράγοντες αυτοί καταγράφουν τις απόψεις του ερωτώµενου 

για το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο κινείται και τον τρόπο που θεωρεί ότι 

προσεγγίζονται διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας συνολικά από την κοινωνία. Αν και οι 

εθνικές επιδόσεις σε αυτούς τους παράγοντες δε διαφοροποιούνται σηµαντικά από το 

ένα έτος στο άλλο, καθώς αντανακλούν παγιωµένες αντιλήψεις στο ελληνικό περιβάλλον, 

ακόµα και µικρές µεταβολές από χρονιά σε χρονιά ενδεχοµένως να έχουν ενδιαφέρον και 

να σηµατοδοτούν µία αλλαγή στην εθνική κουλτούρα.  

 

Στο ∆ιάγραµµα 3.1 (προσαρµογή από Wennekers 2006) αποτυπώνεται µία ενδεικτική 

συσχέτιση των προσωπικών κυρίως παραγόντων ως ένα εννοιολογικό µοντέλο των 

βασικών συστατικών της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Οι 14 διαστάσεις του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, οι οποίες εξετάζονται στην έρευνα των ειδικών 

εµπειρογνωµόνων του GEM15 επηρεάζουν το βαθµό στον οποίο οι άνθρωποι 

                                                
14 Μια σχετική οικονοµετρική εργασία έχει παρουσιαστεί άλλωστε και σε προηγούµενη έκθεση του ΙΟΒΕ (βλ. 
Ιωαννίδης & Τσακανίκας 2006). 

15 Οι παράγοντες αυτοί είναι: η Χρηµατοδοτική Υποστήριξη, οι Κυβερνητικές Πολιτικές, τα Κυβερνητικά 
Προγράµµατα, η Παιδεία και Μόρφωση, η Μεταφορά τεχνολογίας, η Εµπορική και Επαγγελµατική Υποδοµή, 
το πόσο «ανοιχτή» είναι η Αγορά / Εµπόδια Εισόδου, η Πρόσβαση σε Υλικές Υποδοµές, τα Πολιτισµικά και 
Κοινωνικά Πρότυπα, η Επιχειρηµατική Ικανότητα, το Οικονοµικό Κλίµα, η Σύνθεση του Πληθυσµού, τα 



Κεφάλαιο 3 Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 69

αντιλαµβάνονται τις πιθανές ευκαιρίες να ξεκινήσουν µια επιχείρηση, αλλά και το βαθµό 

στον οποίο θεωρούν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες για να 

ξεκινήσουν και να διαχειριστούν αυτό το εγχείρηµα. Είναι προφανές ότι δεν υπάρχει 

αντικειµενικός τρόπος αξιολόγησης του πόσο πραγµατικές είναι αυτές οι ευκαιρίες ή οι 

δεξιότητες του ατόµου και εποµένως, η προσέγγιση παραµένει υποκειµενική, καθώς 

επαφίεται στην αντίληψη των συµµετεχόντων στην έρευνα για το περιβάλλον τους και 

τις δυνατότητές τους.  

 

∆ιάγραµµα 3.1 

 

 
 

Είναι επίσης δυνατό τα άτοµα να αποφασίζουν να ξεκινήσουν µια επιχείρηση όταν 

προκύψει µια πολύ συγκεκριµένη επιχειρηµατική ευκαιρία, ανεξάρτητα από την 

προϋπάρχουσα πρόθεσή τους να γίνουν επιχειρηµατίες. Εποµένως, για τους δυνητικούς 

αυτούς επιχειρηµατίες, η αντίληψη για τις υφιστάµενες ευκαιρίες µπορεί να µην 

προϋπάρχει, αλλά να προκύψει στην πορεία. Άλλωστε, ένα ρεύµα της σχετικής 

βιβλιογραφίας αναφέρει ότι οι ευκαιρίες πάντα υπάρχουν, απλά «περιµένουν» να 

ανακαλυφθούν από δυνητικούς επιχειρηµατίες (Shane 2003). Σύµφωνα µε αυτήν την 

άποψη άλλωστε, οι κυβερνήσεις πρέπει να αναλαµβάνουν δράση για να αυξήσουν τις 

πιθανότητες ανακάλυψης αυτών των ευκαιριών.  

Ακόµα πάντως και αν ένα άτοµο είναι θετικά διακείµενο προς την επιχειρηµατικότητα και 

έχει ανακαλύψει µία ευκαιρία, δεν είναι βέβαιο ότι τελικά θα κινηθεί επιχειρηµατικά. 

                                                                                                                                            
Χαρακτηριστικά της Εργασίας και το Πολιτικό, Θεσµικό και Κοινωνικό Πλαίσιο. Αναλυτική περιγραφή αυτών 
µπορεί να αναζητηθεί στην 1η µελέτη του ΙΟΒΕ για το GEM (Ιωαννίδης 2004). 
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∆ιάφορες εναλλακτικές σκέψεις, ενσυνείδητες ή υποσυνείδητες, πρέπει να 

συνυπολογιστούν και να αξιολογηθούν. Καταρχάς, υπάρχει η αξιολόγηση του κόστους 

ευκαιρίας (opportunity cost), η οποία περιλαµβάνει τη σύγκριση των αποδόσεων της 

ανάληψης επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας µε το εναλλακτικό σενάριο µιας (συνήθως) 

µισθωτής απασχόλησης και άρα της εγκατάλειψής της. Στη συνέχεια, προκύπτει το 

ζήτηµα της αξιολόγησης της ανταπόδοσης του ρίσκου (risk reward): ακόµα κι αν η 

απόδοση της  επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης υπερβαίνει το κόστος ευκαιρίας, οι 

(αντιληπτοί) κίνδυνοι µπορούν να είναι πολύ υψηλοί και να µην επιτρέπουν τη 

µετατροπή µίας «λανθάνουσας» διάθεσης για εκδήλωση επιχειρηµατικής δράσης σε 

πραγµατική έναρξη µιας επιχείρησης. Μάλιστα, η αξιολόγηση αυτή ενδεχοµένως να 

επηρεάζεται και από άλλα χαρακτηριστικά του ατόµου, όπως π.χ. δηµογραφικά 

χαρακτηριστικά (ηλικία, φύλο, κτλ) ή ακόµα και θεσµικούς περιορισµούς. Άλλη είναι, για 

παράδειγµα, η εκτίµηση του κινδύνου της επιχειρηµατικής ευκαιρίας από ένα άτοµο 

µεγαλύτερης ηλικίας σε σχέση µε ένα άτοµο νεότερης ηλικίας. Μεγάλο µέρος αυτού του 

κινδύνου ενσωµατώνεται στην έννοια του φόβου της αποτυχίας που αναλύεται στη 

συνέχεια.  

Αυτό που θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί είναι ότι η αλληλουχία των ενεργειών που 

οδηγούν στην εκδήλωση της επιχειρηµατικότητας δεν είναι πάντα a priori 

προσδιορισµένη. Είναι αρκετά πιθανό κάποια άτοµα να αποφασίσουν να ξεκινήσουν µια 

επιχείρηση όταν εµφανίζεται µία πολύ συγκεκριµένη ευκαιρία, σε µία περιοχή µάλιστα 

στην οποία ενδεχοµένως µέχρι τότε να µην αντιλαµβάνονταν κάποια ευκαιρία. Αυτά τα 

άτοµα µπορεί να µην είχαν ξανασκεφτεί να ιδρύσουν µία επιχείρηση, αλλά να 

αποφασίσουν να το κάνουν επειδή ακριβώς αυτή η «ξαφνική» ευκαιρία εµφανίστηκε σε 

µια δεδοµένη χρονική στιγµή.  

Συνεπώς, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες οι µεταβλητές που µετρώνται 

ετησίως στο GEM, οι οποίες επιδρούν ως ένα βαθµό στην εκδήλωση νέας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε µία χώρα και τελικά συνεισφέρουν στην εξήγηση 

κάποιων χαρακτηριστικών της που επισηµάνθηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο. 

Επιπροσθέτως, αναλύονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών αρχικών 

σταδίων που εντόπισε η έρευνα το 2008. 

3.2 Η εξέλιξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας  

Κοινό χαρακτηριστικό των ευρηµάτων όλων των ερευνών που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στο πλαίσιο του GEM είναι το χάσµα µεταξύ ανδρών - γυναικών στην εκδήλωση 

επιχειρηµατικότητας. Το χάσµα αυτό διαφοροποιείται από χώρα σε χώρα και φαίνεται να 
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είναι µεγαλύτερο στις περισσότερο αναπτυγµένες οικονοµίες. ∆ιαπιστώνεται, έτσι, για 

παράδειγµα ότι στις χώρες που δίνουν έµφαση στην καινοτοµία η συµµετοχή των 

ανδρών στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων είναι σχεδόν διπλάσια αυτής των 

γυναικών, αν και το χάσµα έχει περιοριστεί αρκετά σε Ισπανία, Γερµανία, ΗΠΑ και 

Ελλάδα. Αντίθετα, σε ορισµένες χώρες χαµηλού κόστους και ιδιαίτερα στην Λατινική 

Αµερική, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα σχεδόν προσεγγίζει την ανδρική. 

Η τάση αυτή για τις πιο ανεπτυγµένες χώρες έχει ερµηνευτεί από τη σαφή προτίµηση 

των γυναικών - ειδικά στη αρχή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας – για τη 

µισθωτή εργασία (σε θέσεις στο δηµόσιο τοµέα ή σε µεγάλες επιχειρήσεις), όπου 

παρέχονται σηµαντικές διευκολύνσεις στην εργαζόµενη µητέρα (ιατρικές υπηρεσίες, 

άδειες µητρότητας, κτλ). Αυτές, δηλαδή, οι θεσµικά κατοχυρωµένες ευνοϊκότερες 

συνθήκες εργασίας για τις γυναίκες δικαιολογούν την εστίαση και την εντονότερη 

προσπάθεια για εύρεση / διατήρηση κάποιας αντίστοιχης µισθωτής εργασίας, ειδικά αν 

εκλείπουν πιθανά κίνητρα ευκαιρίας που θα µπορούσαν να σηµατοδοτήσουν µία αλλαγή 

συµπεριφοράς του γυναικείου πληθυσµού.  

Αντίθετα, σε αρκετές από τις χώρες χαµηλού κόστους ή χώρες βελτίωσης 

αποτελεσµατικότητας η συµµετοχή των γυναικών είναι αρκετά υψηλή. Είναι σαφές ότι 

στις χώρες αυτές η επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι περισσότερο εκτεταµένη, λόγω 

δυσκολότερων συνθηκών βιοπορισµού, αλλά και περιορισµένης δυνατότητας πρόσβασης 

σε καθιερωµένες αγορές εργασίας. Το γεγονός αυτό ωθεί τις γυναίκες προς την 

επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, ενάντια ίσως ακόµα και σε ισχυρά κοινωνικά 

στερεότυπα που αντιµετωπίζουν την επιχειρηµατικότητα ως αυστηρά ανδρική υπόθεση 

και ωθούν τις γυναίκες στην αποκλειστική ενασχόληση µε την οικογένεια.  

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.116 αντανακλούν όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω. Στην Ελλάδα, το 2008 το 12,1% των ανδρών ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν 

στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος και αντίστοιχα το 7,7% των γυναικών. Και οι 

δύο δείκτες έχουν ενισχυθεί σηµαντικά σε σχέση µε το προηγούµενο έτος, λόγω της 

γενικότερης ανόδου της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Η αύξηση, όµως, στις 

γυναίκες το 2008 είναι µεγαλύτερη, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα σχεδόν το 40% 

πλέον των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων να είναι γυναίκες, έναντι περίπου 30% την 

προηγούµενη διετία. Σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες, η Ελλάδα κερδίζει αρκετές θέσεις 

στη σχετική ευρωπαϊκή κατάταξη, λόγω της γενικότερης αύξησης της 

επιχειρηµατικότητας και υπερτερεί των αντίστοιχων ευρωπαϊκών, αλλά και παγκόσµιων 

                                                
16 Η ανδρική επιχειρηµατικότητα αναφέρεται στο ποσοστό των ανδρών ηλικίας 18-64 ετών κάθε χώρας που 
ασκούν επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. Αντίστοιχα ορίζεται η επιχειρηµατικότητα των γυναικών. 
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µέσων όρων (χώρες καινοτοµίας 32,8%, ευρωπαϊκές χώρες 32,5%, σύνολο GEM 

35,4%).  

Πίνακας 3.1 

Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων µε βάση το φύλο  

(% ατόµων ηλικίας 18-64 ετών, 2008) 

Χώρες 
Επιχειρηµατικότητα 
Αρχικών σταδίων 

Ανδρών 

Επιχειρηµατικότητα 
Αρχικών σταδίων 

Γυναικών 

Χώρες Α 20,21 14,05 

Χώρες Β 13,96 9,09 

ΗΠΑ 12,68 8,84 

Ελλάδα 12,07 7,67 

Ολλανδία 7,05 3,32 

Βέλγιο 4,02 1,66 

Γαλλία 8,03 3,26 

Ισπανία 8,08 5,97 

Ιταλία 6,40 2,80 

Ην. Βασίλειο 8,07 3,69 

∆ανία 6,06 2,79 

Νορβηγία 12,11 5,19 

Γερµανία 4,09 3,44 

Ιαπωνία 7,79 3,02 

Κορέα 14,81 5,01 

Ιρλανδία 11,21 3,98 

Ισλανδία 12,87 7,16 

Φινλανδία 10,11 4,52 

Σλοβενία 8,75 4,01 

Ισραήλ 8,86 3,97 

Χώρες Γ 9,06 4,46 

Μ.O. Ευρώπης 9,06 4,38 

M.O.  GEM 12,97 8,00 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: 
καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Στον Πίνακα 3.2 αποδίδεται το µερίδιο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων ως ποσοστό του συνολικού δείκτη συγκριτικά για κάθε χώρα. Αποδίδεται  

δηλαδή, το τµήµα της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που αφορά γυναίκες και 

πώς αυτό έχει εξελιχθεί τα τελευταία τρία χρόνια. Παρατηρεί, κανείς, πως τα 

αποτελέσµατα της τελευταίας τριετίας για τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

χαρακτηρίζονται από σταθερή βελτίωση που δεν επηρεάζεται από την αυξοµείωση του 

ποσοστού των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων γενικά.  
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Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τη φετινή έρευνα και το οποίο συνιστά 

σηµαντική διαφοροποίηση σε σχέση µε τα προηγούµενα έτη είναι η επιπλέον βελτίωση 

των κινήτρων της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Πιο συγκεκριµένα, σχεδόν σε όλες τις 

προηγούµενες έρευνες είχε διαπιστωθεί ότι ένα ευρύ τµήµα της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας είχε κίνητρο την ανάγκη, σε µεγαλύτερο βαθµό, µάλιστα, από το 

αντίστοιχο των ανδρών. Το 2008, ωστόσο, η εικόνα ανατρέπεται (Πίνακας 3.3). Πάνω 

από τις µισές (53,3%) γυναίκες νέες / επίδοξες επιχειρηµατίες δηλώνουν ως κίνητρο 

αποκλειστικά την ευκαιρία, έναντι 37,6% των αντίστοιχων ανδρών. Οι δε γυναίκες 

επιχειρηµατίες ανάγκης δε ξεπερνούν το 25%, ποσοστό που αν και είναι υψηλό γενικά 

(2η υψηλότερη επίδοση στις χώρες καινοτοµίας), είναι 10 µονάδες χαµηλότερο από 

εκείνο των ανδρών. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, µε την εξέλιξη αυτή η Ελλάδα ανήκει σε ένα µικρό σύνολο 

χωρών του GEM (15) όπου η ανδρική επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι µεγαλύτερη από 

την αντίστοιχη γυναικεία (Πίνακας 3.4). Στις περισσότερες, δηλαδή, χώρες συµβαίνει το 

αντίστροφο, χωρίς µάλιστα αυτό να συνδέεται µε το επίπεδο ανάπτυξης των 

εξεταζόµενων οικονοµιών. Το εύρηµα αυτό είναι σηµαντικό, εµφανίζεται για πρώτη φορά 

στις έρευνες του GEM στην Ελλάδα και ενδεχοµένως να υποδηλώνει µία ποιοτική αλλαγή 

στα εγχειρήµατα των γυναικών. Ωστόσο, είναι περισσότερο πιθανό να αποτελεί µία 

συγκυριακή εξέλιξη και να συνδέεται µε την εκτίναξη συνολικά της επιχειρηµατικότητας 

ανάγκης, η οποία φαίνεται απλώς να «άγγιξε» το 2008 περισσότερο τους άνδρες. 

Σε ό,τι αφορά άλλα χαρακτηριστικά της γυνακείας επιχειρηµατικότητας µπορούν να 

αναφερθούν τα εξής:  

� Το 45% των γυναικών επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων διαθέτει ανώτερη / 

ανώτατη εκπαίδευση, έναντι 39% των αντίστοιχων ανδρών, ποσοστό που 

παγιώνει τη σχετική διαφορά που εντοπίστηκε και το 2007. Το γεγονός ότι οι 

γυναίκες νέες επιχειρηµατίες έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το ίδιο ή και 

ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης είναι σηµαντικό, ιδιαίτερα για τη χάραξη σχετικών 

πολιτικών. 

� Το 31% των γυναικών επιχειρηµατιών αρχκών σταδίων έχει συνεταιριστεί µε 

τουλάχιστον άλλο ένα άτοµο (άνδρα ή γυναίκα) έναντι 21% των αντίστοιχων 

ανδρών. Φαίνεται, δηλαδή, οι Ελληνίδες να συµµετέχουν σε επιχειρηµατικές 

οµάδες που είναι µεγαλύτερες από εκείνες που συµµετέχουν οι άνδρες 

επιχειρηµατίες, παρ’ όλο που µέρος αυτής της διαφοράς µπορεί απλώς να 

ερµηνεύεται από συνεταιρισµό µε το σύζυγο.  
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� Μόνο το 1% των εγχειρηµάτων των γυναικών – έναντι 5,9% των ανδρών -  

αφορούν δραστηριοποίηση σε κάποιον κλάδο µεσαίας ή υψηλής τεχνολογίας, 

σύµφωνα µε την ταξινόµηση του ΟΟΣΑ. Άλλωστε, αυτό δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι δύο στα τρία εγχειρήµατα που έχουν ξεκινήσει γυναίκες αφορούν σε 

προϊόντα / υπηρεσίες µε άµεσο αποδέκτη τον καταναλωτή (π.χ. λιανεµπόριο) και 

άρα  η δραστηριότητα των Ελληνίδων στη µεταποιητική δραστηριότητα και στις 

υπηρεσίες προς επιχειρήσεις είναι περιορισµένη. Σαφώς το ίδιο συµβαίνει και 

στους άνδρες, όχι όµως µε την ίδια ένταση. Σε κάθε πάντως περίπτωση, η 

διάρθρωση των νέων εγχειρηµάτων στην Ελλάδα (και για τα δύο φύλα) ανά 

Πίνακας 3.2 

Εξέλιξη γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων σε σχέση µε τη συνολική 

επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχικών σταδίων  

(% συµµετοχής στο σύνολο) 

 Χώρες Συνολική 
(ΤΕΑ) 
2008 

Γυναικεία 
(%) 2008 

Συνολική 
(ΤΕΑ) 
2007 

Γυναικεία 
(%) 2007 

Συνολική 
(ΤΕΑ) 
2006 

Γυναικεία 
(%) 2006 

Χώρες Α 17,1 38,0 - - - - 

Χώρες Β 11,5 36,8 - - - - 

Βέλγιο 2,9 29,2 3,2 31,5 2,7 30,8 

Γαλλία 5,6 28,9 3,2 34,8 4,4 31,0 

Γερµανία 3,8 45,7 - - 4,2 35,6 

∆ανία 4,4 31,5 5,4 42,3 5,3 32,6 

Ελλάδα 9,9 38,9 5,7 30,3 7,9 25,8 

Ην.Βασίλειο 5,9 31,4 5,5 32,7 5,8 30,1 

ΗΠΑ 10,8 41,1 9,6 37,3 10,0 7,4 

Ιαπωνία 5,4 28,0 4,3 35,2 2,9 2,6 

Ιρλανδία 7,6 26,2 8,2 35,7 7,4 27,8 

Ισλανδία 10,1 35,8 12,5 30,0 11,3 30,2 

Ισπανία 7,0 42,5 7,6 36,0 7,3 36,7 

Ισραήλ 6,4 31,0 5,4 33,8 - - 

Ιταλία 4,6 30,4 5,0 33,0 3,5 37,5 

Κορέα 10,0 25,3 - - - - 

Νορβηγία 8,7 30,0 6,5 33,3 9,1 24,3 

Ολλανδία 5,2 32,0 5,2 35,8 5,4 24,3 

Σλοβενία 6,4 31,4 4,8 28,2 4,6 33,5 

Φινλανδία 7,3 30,9 6,9 34,9 5,0 44,4 

Χώρες Γ 6,8 32,8 - - - - 

M.O. Ευρώπης 6,8 32,5 6,0 33,1 6,3 4,0 

M.O. GEM 10,5 35,4 9,1 37,0 9,5 7,5 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

τοµέα δραστηριότητας συνεχίζει να συγκλίνει περισσότερο µε τις υπό ανάπτυξη 

χώρες, παρά µε τις αναπτυγµένες, καθώς τα νέα εγχειρήµατα χαρακτηρίζονται 
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διαχρονικά από «ρηχότητα», όπως έχουν επισηµάνει και προηγούµενες µελέτες 

του ΙΟΒΕ. 

Πίνακας 3.3 

Κίνητρα επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων µε βάση το φύλο  

Ελλάδα, (% διάρθρωση, 2008) 

 Κίνητρο: 
αποκλειστικά 
µια  ευκαιρία 

Κίνητρο: 
 ως ένα βαθµό 
µια ευκαιρία 

Κίνητρο: 
 η ανάγκη 

Σύνολο 

Άνδρες 37,6% 27,4% 35,0% 100% 

Γυναίκες 53,3% 21,3% 25,3% 100% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 
Πίνακας 3.4 

Ποσοστό επιχειρηµατικότητας ανάγκης  

στη συνολική επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανά φύλο (2008) 

Χώρες Επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης στους 

άνδρες 
 (ως % της ανδρικής 
επιχειρηµατικότητας 
αρχικών σταδίων) 

Επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης στις 
γυναίκες  

(ως % της γυναικείας 
επιχειρηµατικότητας 
αρχικών σταδίων) 

Χώρες Α 28,02 36,62 

Χώρες Β 29,07 35,75 

ΗΠΑ 4,81 22,24 

Ελλάδα 35,0 25,30 

Ολλανδία 6,52 14,02 

Βέλγιο 12,43 0,68 

Γαλλία 10,34 9,94 

Ισπανία 13,23 16,87 

Ιταλία 10,15 24,15 

Ην. Βασίλειο 16,23 9,13 

∆ανία 6,43 6,41 

Νορβηγία 5,78 9,08 

Γερµανία 29,85 22,29 

Ιαπωνία 24,15 20,14 

Κορέα 42,19 34,97 

Ιρλανδία 19,09 15,17 

Ισλανδία 5,28 5,66 

Φινλανδία 10,49 18,11 

Σλοβενία 10,85 14,79 

Ισραήλ 22,00 19,67 

Χώρες Γ 16,37 17,04 

Μ.Ο. Ευρώπης 22,40 23,92 

Μ.Ο.  GEM 24,90 31,55 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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� Από την άλλη πλευρά, εξετάζοντας άλλα ποιοτικά χαρακτηριστικά της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας, µπορεί να σηµειωθεί πως οι γυναίκες υπολείπονται των 

ανδρών νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών όσον αφορά στη νεωτερικότητα των 

τεχνολογιών/διαδικασιών που χρησιµοποιούν στην επιχείρησή τους, το βαθµό 

καινοτοµίας, όπως αυτός αξιολογείται µέσω της έντασης του ανταγωνισµού στην 

αγορά στην οποία εισέρχονται και το βαθµό εξωστρέφειας του εγχειρήµατος. 

Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.5, µόλις το 18,4% των γυναικών νέων 

επιχειρηµατιών κάνουν χρήση τεχνολογιών/ διαδικασιών που έχουν αναπτυχθεί 

τον τελευταίο χρόνο για την παραγωγή προϊόντων/ παροχή υπηρεσιών, ενώ οι 

αντίστοιχοι άντρες ξεπερνούν το 25%. Επίσης, από τους εγχώριους νέους κι 

επίδοξους επιχειρηµατίες που έχουν ενσωµατώσει πιο µοντέρνες τεχνολογίες στις 

επιχειρηµατικές διαδικασίες τους, µόλις µία στις τρεις είναι γυναίκες.  

 

Πίνακας 3.5 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων  

στην Ελλάδα ανά φύλο, 2008 

Συνολική 

ΤΕΑ (%) 

ΤΕΑ κατά 

φύλο (%) 

Χρήση νέων τεχνολογιών/ 

διαδικασιών  

(% γυναικείας/ ανδρικής ΤΕΑ) 

Ανταγωνιστές που 

προσφέρουν το ίδιο 

προϊόν/ υπηρεσία  

(% γυναικείας/ανδρικής 

ΤΕΑ) 

Παροχή προϊόντων/ 

υπηρεσιών που 

θεωρούνται νέα από 

τους πελάτες  

(%γυναικείας/ ανδρικής 

ΤΕΑ) 

Γυναικεία  
Εντελώς 

νέες 
Νέες Παλαιότερες Πολλοί Λίγοι Κανείς Όλοι Κάποιοι Κανείς 

7,7 18,4 9,2 72,4 39,5 42,1 18,4 33,3 25,3 41,3 

Ανδρική  

9,9 

12,1 
25,6 23,0 51,3 45,8 48,3 5,9 21,2 24,6 54,2 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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3.3 Άλλα ∆ηµογραφικά χαρακτηριστικά των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών  

 

3.3.1 Ηλικία νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών 

Η αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2008 οδήγησε σε 

διεύρυνση του ποσοστού του πληθυσµού που εισήλθε στον επιχειρηµατικό στίβο. 

Μάλιστα, όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.6, τα ποσοστά συµµετοχής των Ελλήνων στην 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ξεπερνούν τους αντίστοιχους µέσους όρους των 

ευρωπαϊκών και καινοτόµων χωρών για όλα τα ηλικιακά κλιµάκια.  

Ειδικότερα, τα άτοµα ηλικίας 25-34 ετών είναι τα πλέον ενεργά σε όρους 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µιας και σχεδόν το 18% του συνολικού πληθυσµού 

αυτής της ηλικίας δηλώνει επιχειρηµατίας αρχικών σταδίων. Το συγκεκριµένο ποσοστό 

είναι το υψηλότερο για αυτήν την ηλικιακή οµάδα στις χώρες καινοτοµίας, και φαίνεται 

να συγκλίνει περισσότερο µε το µέσο όρο των λιγότερο αναπτυγµένων οικονοµιών. 

Κρίσιµη θεωρείται, επίσης, και η αύξηση του ποσοστού των ατόµων ηλικίας 55-64 ετών. 

Το 2007, µόλις το 3,7% των ατόµων αυτών δήλωνε πως προσπαθούσε να/ είχε µόλις 

ξεκινήσει µια επιχείρηση, όταν φέτος η συµµετοχή τους έχει φτάσει το 5,7% του 

ηλικιακού κλιµακίου.  

Πιο σηµαντικό είναι, όµως, να εξεταστεί η ηλικιακή διάρθρωση της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων και µάλιστα, σε σύγκριση µε τις άλλες χώρες (Πίνακας 3.7). Κι αυτό 

γιατί το 2008, η µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία που εντόπισε η έρευνα 

του GEM ήταν τα 38 έτη, ενώ ο καθιερωµένος επιχειρηµατίας ήταν κατά µέσο όρο 46 

ετών (36 και 44 ετών αντίστοιχα την προηγούµενη χρονιά). Σηµειώθηκε, δηλαδή, µια 

άνοδος της ηλικίας των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων κατά το 2008. 

Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τον τριπλασιασµό του ποσοστού των νέων/ 

επίδοξων επιχειρηµατιών ηλικίας άνω των 55 χρονών (10,8% από 3,6% το 2007). 

Ενδιαφέρον έχει να σηµειωθεί εδώ πως, σχεδόν οι µισοί (48%) νέοι/ επίδοξοι 

επιχειρηµατίες αυτού του ηλικιακού κλιµακίου δηλώνουν πως το κίνητρό τους ήταν µόνο 

η ανάγκη, εύρηµα που αντικατοπτρίζει τη γενικότερη άνοδο της επιχειρηµατικότητας 

ανάγκης για το 2008.  

Ταυτόχρονα, το ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων που ανήκουν στο 

ηλικιακό κλιµάκιο των 18-34 ετών συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς το 2008 οι µισοί από 

τους νέους / επίδοξους επιχειρηµατίες ανήκουν σε αυτό το ηλικιακό κλιµάκιο (42% το 

2007 και 39% το 2006). 
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Η άνοδος της µέσης ηλικίας του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία θα µπορούσε να αποδοθεί 

κατά ένα µέρος στην οικονοµική κρίση. Η έναρξη της κρίσης το 2008 και η πιθανή 

απώλεια εξαρτηµένης εργασίας ή ακόµα και η δυσαρέσκεια µε το επίπεδο των αµοιβών 

φαίνεται να ενισχύει την επιλογή της αυτοαπασχόλησης και σε µεγαλύτερης ηλικίας 

άτοµα. Έτσι, άτοµα τα οποία δεν είχαν έως σήµερα εξετάσει το ενδεχόµενο να εισέλθουν 

στον επιχειρηµατικό στίβο, πιθανόν να αποφασίζουν πλέον να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηµατικά λόγω ανάγκης. 

Πράγµατι, η επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας, η οποία ξεκίνησε το 2008 και 

εντάθηκε το 2009 σε συνδυασµό µε τις απώλειες θέσεων εργασίας, οδηγεί σε ενίσχυση 

εναλλακτικών µορφών απασχόλησης και ιδιαίτερα της αυτοαπασχόλησης. Όσο 

επιδεινώνεται το περιβάλλον της αγοράς εργασίας και τµήµατα του πληθυσµού 

δυσκολεύονται να βρουν κάποια σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή χάνουν την εργασία 

τους, ενισχύεται η απόφασή τους να αναπτύξουν κάποια µικρή επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, ακόµα και αν η χρηµατοδότηση από το τραπεζικό σύστηµα είναι 

φειδωλή.   
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Πίνακας 3.6 

Ποσοστό ατόµων ανά ηλικιακό κλιµάκιο που συµµετέχουν στην επιχειρηµατικότητα αρχικών 
σταδίων (2008) 

Χώρες 
Συνολική 
ΤΕΑ (%) 

% 
πληθυσµού 

18-24 
ετών 

% πληθυσµού 
25-34 ετών 

% 
πληθυσµού 
35-44 ετών 

% 
πληθυσµού 
45-54 ετών 

% 
πληθυσµού 
55-64 ετών 

Χώρες Α 17,13 14,33 22,07 17,85 16,16 10,56 

Χώρες Β 11,52 10,90 14,84 12,92 10,28 5,89 

ΗΠΑ 10,76 10,19 12,29 12,47 10,33 7,81 

Ελλάδα 9,86 7,33 17,49 8,93 7,70 5,70 

Ολλανδία 5,20 4,60 8,53 5,87 5,11 1,64 

Βέλγιο 2,85 3,56 4,50 3,05 1,89 1,62 

Γαλλία 5,64 3,87 9,62 5,53 4,88 3,66 

Ισπανία 7,03 4,96 9,42 8,09 6,05 4,76 

Ιταλία 4,62 2,86 9,40 5,34 3,22 1,07 

Ην. Βασίλειο 5,91 3,70 8,05 7,53 6,34 2,79 

∆ανία 4,44 2,61 7,02 6,40 4,16 1,23 

Νορβηγία 8,70 11,91 11,70 9,69 8,16 2,85 

Γερµανία 3,77 3,04 6,88 3,29 3,04 2,83 

Ιαπωνία 5,42 3,49 6,30 5,37 5,50 5,57 

Κορέα 9,99 1,67 14,37 12,85 9,85 5,71 

Ιρλανδία 7,59 6,37 8,54 9,78 8,23 3,52 

Ισλανδία 10,05 6,16 12,21 13,46 9,55 6,86 

Φινλανδία 7,34 5,58 10,32 9,83 7,20 3,78 

Σλοβενία 6,40 4,19 11,84 7,42 4,99 1,98 

Ισραήλ 6,45 5,65 8,02 9,40 3,88 3,46 

Χώρες Γ 6,78 5,10 9,81 8,02 6,12 3,71 

Μ.Ο. Ευρώπης 6,72 5,91 10,12 7,64 5,79 3,13 

Μ.Ο. GEM 10,49 9,00 13,96 11,68 9,60 5,80 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Πίνακας 3.7 

∆ιάρθρωση των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων ανά ηλικιακό κλιµάκιο, (Ελλάδα 2008) 

Χώρες Νέοι 
επιχειρηµατ
ίες 18-24 
ετών  
(% της 
ηλιακής 
οµάδας) 

Νέοι 
επιχειρηµατ
ίες 25-34 
ετών  
(% της 
ηλιακής 
οµάδας) 

Νέοι 
επιχειρηµατί
ες 35-44 
ετών  
(% της 
ηλιακής 
οµάδας) 

Νέοι 
επιχειρηµατ
ίες 45-54 
ετών  
(% της 
ηλιακής 
οµάδας) 

Νέοι 
επιχειρηµατ
ίες 55-64 
ετών 
 (% της 
ηλιακής 
οµάδας) 

Σύνολο 

Χώρες Α 20,42 36,15 22,57 14,96 5,90 100,0 

Χώρες Β 17,53 35,14 24,70 15,88 6,75 100,0 

ΗΠΑ 14,82 24,35 25,70 22,30 12,82 100,0 

Ελλάδα 9,09 41,39 21,89 16,86 10,77 100,0 

Ολλανδία 11,77 31,64 27,79 22,53 6,27 100,0 

Βέλγιο 16,58 31,55 25,03 15,68 11,15 100,0 

Γαλλία 9,80 35,74 22,80 19,01 12,65 100,0 

Ισπανία 8,23 32,30 29,29 18,34 11,85 100,0 

Ιταλία 6,75 42,51 30,69 15,61 4,44 100,0 

Ην. Βασίλειο 9,17 27,48 30,69 23,65 9,02 100,0 

∆ανία 7,60 31,30 34,59 20,59 5,92 100,0 

Νορβηγία 19,16 26,82 26,89 20,59 6,54 100,0 

Γερµανία 10,39 33,58 22,21 19,86 13,96 100,0 

Ιαπωνία 7,73 25,20 22,67 19,98 24,42 100,0 

Κορέα 2,30 34,11 32,45 23,40 7,74 100,0 

Ιρλανδία 12,72 28,63 29,07 21,87 7,71 100,0 

Ισλανδία 9,96 28,18 29,94 20,71 11,21 100,0 

Φινλανδία 10,44 27,66 27,52 22,50 11,88 100,0 

Σλοβενία 8,54 41,74 25,78 18,06 5,89 100,0 

Ισραήλ 17,11 32,39 31,88 10,71 7,91 100,0 

Χώρες Γ 10,67 32,03 27,60 19,57 10,12 100,0 

Μ.Ο. 
Ευρώπης 

12,60 34,48 26,22 18,34 8,36 100,0 

Μ.Ο. GEM 15,29 34,03 25,43 17,30 7,96 100,0 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 



Κεφάλαιο 3 Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 81

3.3.2. Επίπεδο εκπαίδευσης νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών 

Το µορφωτικό επίπεδο ενός ατόµου αναγνωρίζεται στην παγκόσµια βιβλιογραφία  ως 

ένας από τους σηµαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη, αλλά και την 

επιτυχία µιας νέας επιχειρηµατικής δράσης (Gartner, 1989, Riley, 2002, Delmar and 

Davidsson, 2000). Η εκπαίδευση διευρύνει τις ικανότητες διαχείρισης κεφαλαίου και 

ανθρώπινου δυναµικού, ενώ καλλιεργεί προσόντα που επηρεάζουν την τάση για 

απασχόληση17. Πέραν, όµως από τη συµβατική αγορά εργασίας, η εκπαίδευση 

διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην επιλογή ανάληψης ή µη επιχειρηµατικής δράσης και στην 

τελική επίδοση της δράσης αυτής (Van Praag and Cramer, 2001). Μάλιστα, µελέτες 

έχουν δείξει πως η επίδοση της επιχειρηµατικότητας, δηλαδή η επίδοση του 

εγχειρήµατος, έχει ευθεία και θετική σχέση µε την επίσηµη εκπαίδευση (Sluis et al., 

2004). Ειδικότερα, όσο υψηλότερη είναι η βαθµίδα της εκπαίδευσης του ατόµου και 

περισσότερα τα χρόνια της παρεχόµενης εκπαίδευσης, τόσο µεγαλύτερες είναι οι 

πιθανότητες για επιτυχία του εγχειρήµατος (Lofstrom, 2002).  

Η εκπαίδευση επιδρά στην έναρξη και την επιτυχία µιας επιχειρηµατικής δράσης και µε 

έµµεσο τρόπο, µιας και η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου είναι από τους 

σηµαντικότερους παράγοντες της έναρξης επιχειρηµατικής δράσης. Οι τράπεζες και άλλοι 

πάροχοι κεφαλαίου χρησιµοποιούν, άλλωστε, και το επίπεδο εκπαίδευσης ως µέσο 

επιλογής φιλόδοξων επιχειρηµατιών, για τις ικανότητες και τα προσόντα των οποίων 

συνήθως δεν έχουν σαφή εικόνα (Parker and Van Praag, 2004). 

Για τους παραπάνω λόγους, το GEM µελετά το επίπεδο εκπαίδευσης των νέων/ επίδοξων 

επιχειρηµατιών ως µέτρο της ικανότητας αναγνώρισης και εκµετάλλευσης 

επιχειρηµατικών ευκαιριών. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.8, οι απόφοιτοι ανώτατης 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα δείχνουν εντονότερη ροπή ως προς την είσοδό τους στον 

επιχειρηµατικό στίβο (10,67% των ατόµων από το σύνολο του πληθυσµού που έχει 

ολοκληρώσει την τριτοβάθµια εκπαίδευση). Μάλιστα, η επίδοση αυτή είναι η 2η 

υψηλότερη στην Ευρώπη, κερδίζοντας αρκετές θέσεις σε σχέση µε πέρυσι. Η επίδοση 

της Ελλάδας κυµαίνεται σε υψηλότερα επίπεδα τόσο σε σύγκριση µε την Ευρώπη, όσο 

και µε τις χώρες καινοτοµίας. Γενικότερα, φαίνεται πως στην Ελλάδα το 2008 η 

συµµετοχή από όλα τα εκπαιδευτικά κλιµάκια είναι υψηλή, λόγω του συνολικά 

υψηλότερου δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων.  

                                                
17 Από την άλλη πλευρά, κάποιες µελέτες υπογραµµίζουν το «σύνδροµο Bill Gates», δηλαδή τους 
επιχειρηµατίες που σταµάτησαν µε τη θέλησή τους την πορεία της επίσηµης εκπαίδευσής τους και εντούτοις, 
έφτασαν σε υψηλά επίπεδα καινοτοµίας και προσωπικού οφέλους. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, η εξέταση του επιπέδου της εκπαίδευσης των 

επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων που εντοπίστηκαν στην έρευνα του 2008 (Πίνακας 3.9). 

Το 2008 οι  περισσότεροι νέοι/ επίδοξοι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα  έχουν ολοκληρώσει 

µόλις τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (46,2%), σε αύξηση συγκριτικά µε πέρυσι. Από την 

άλλη πλευρά, πάνω από ένας στους τέσσερις επιχειρηµατίες είναι κάτοχος 

µεταπτυχιακού/ διδακτορικού διπλώµατος. Η πιο σηµαντική αλλαγή σε σύγκριση µε το 

2007 όµως, αφορά στους νέους/ επίδοξους επιχειρηµατίες που έχουν ολοκληρώσει 

πανεπιστηµιακές σπουδές. Το ποσοστό των ατόµων αυτών συρρικνώνεται έντονα και 

φτάνει σε χαµηλότερα επίπεδα από αυτά του 2006, αντισταθµίζοντας έτσι τη διόγκωση 

του 2007. 

Έτσι, ενώ το 2007 σχεδόν το 60% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών ήταν απόφοιτοι 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και άνω, φέτος το ποσοστό αυτό µόλις που ξεπερνά το 40% 

και είναι σαφώς µικρότερο από το ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων που 

διαθέτουν απλώς ένα Απολυτήριο Λυκείου. Εποµένως, θα µπορούσε να υποστηρίξει 

κανείς πως τα υψηλά ποσοστά των ανώτατων εκπαιδευτικών κλιµακίων στην έρευνα του 

2007 ήταν συγκυριακά και δε σηµατοδότησαν την απαρχή µιας σηµαντικής αλλαγής στο 

δηµογραφικό προφίλ του επιχειρηµατία στην Ελλάδα. Και αυτή η µεταβολή σε σχέση µε 

την προηγούµενη χρονιά θα µπορούσε κατά ένα µέρος να αποδοθεί στις πρώτες ενδείξεις 

της κρίσης και της έντονης ανόδου της επιχειρηµατικότητας ανάγκης. 
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Πίνακας 3.8 

Ποσοστιαία διάθρωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ως προς το εκπαιδευτικό 
κλιµάκιο  

Χώρες 

Συνολική 
ΤΕΑ 
(% 

συνολικού 
πληθυσµού) 

Νέοι 
επιχειρηµατίες- 
Πρωτοβάθµια 
ή/και µερική 
δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση  
 (% του επιπέδου 
αυτού εκπαίδευσης)  

Νέοι 
επιχειρηµατίες

- 
∆ευτεροβάθµια 
εκπαίδευση 

 (% του επιπέδου 
αυτού 

εκπαίδευσης) 

Νέοι 
επιχειρηµατίες 
– Ανώτερη 
εκπαίδευση 

(% του επιπέδου 
αυτού εκπαίδευσης) 

Νέοι 
επιχειρηµατίες

- 
Τριτοβάθµια/ 
Ανώτατη 
εκπαίδευση 
 (% του επιπέδου 

αυτού 
εκπαίδευσης) 

Χώρες Α 17,13 11,47 15,39 10,62 14,80 

Χώρες Β 11,52 7,43 10,63 10,74 12,55 

ΗΠΑ 10,76 13,09 7,63 10,46 11,03 

Ελλάδα 9,86 8,50 10,26 6,43 10,67 

Ολλανδία 5,20 9,46 4,50 4,02 0,00 

Βέλγιο 2,85 2,03 2,14 2,50 5,45 

Γαλλία 5,64 3,31 1,72 5,30 2,41 

Ισπανία 7,03 5,07 6,04 6,74 7,15 

Ιταλία 4,62 3,12 3,94 0,00 7,95 

Ην. Βασίλειο 5,91 4,51 5,54 3,91 6,94 

∆ανία 4,44 2,78 2,49 5,65 5,77 

Νορβηγία 8,70 9,48 9,95 0,00 7,28 

Γερµανία 3,77 1,04 0,59 2,63 0,11 

Ιαπωνία 5,42 1,49 4,08 5,45 6,83 

Κορέα 9,99 3,45 7,86 4,48 14,11 

Ιρλανδία 7,59 8,50 3,94 8,09 8,35 

Ισλανδία 10,05 9,37 6,34 9,12 11,60 

Φινλανδία 7,34 5,94 8,46 4,93 8,00 

Σλοβενία 6,40 2,00 5,35 9,18 10,62 

Ισραήλ 6,45 4,72 5,30 8,71 6,98 

Χώρες Γ 6,78 5,44 5,34 5,42 7,29 

Μ.Ο. 
Ευρώπης 

6,72 4,50 6,04 5,95 7,96 

Μ.Ο. GEM 10,49 7,26 9,29 8,53 10,83 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Πίνακας 3.9 

Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

ως προς το εκπαιδευτικό κλιµάκιο, Ελλάδα (2008) 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο 

2008 

(%) 

2007 

(%) 

2006 

(%) 

Μερική 

∆ευτεροβάθµια 
11,6 10,1 9,2 

∆ευτεροβάθµια 46,2 30,3 54,2 

Τριτοβάθµια 15,5 38,5 18,3 

Μεταπτυχιακό/ 

∆ιδακτορικό 
26,6 21,1 18,3 

Σύνολο 100 100 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

3.3.3. Εισόδηµα νέου / επίδοξου επιχειρηµατία 

Σε προηγούµενες µελέτες του ΙΟΒΕ έχει αποδειχθεί η ύπαρξη ισχυρής συσχέτισης µεταξύ 

του ύψους του εισοδήµατος ενός νέου/ επίδοξου επιχειρηµατία και της ανάληψης 

επιχειρηµατικής δράσης από τον τελευταίο18. Η σχέση αυτή έλκει τη σηµασία της από το 

γεγονός ότι, το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης που απαιτείται για την εκκίνηση 

ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος καλύπτεται στην Ελλάδα από τον ίδιο τον 

επιχειρηµατία µέσω κυρίως προσωπικής αποταµίευσης ή της οικονοµικής συνεισφοράς 

ατόµων από το στενό οικογενειακό/επαγγελµατικό περιβάλλον. Ταυτόχρονα, η 

πλειονότητα των εγχειρηµάτων δεν απαιτεί µεγάλες χρηµατικά επενδύσεις. Το 2008, για 

παράδειγµα, σχεδόν οι µισές επιχειρήσεις αρχικών σταδίων απαιτούσαν την επένδυση το 

πολύ 50 χιλιάδων ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος των οποίων καταβλήθηκε από τον ίδιο τον 

επιχειρηµατία – επενδυτή (Βλέπε προηγούµενο κεφάλαιο). 

Το GEM, λόγω των διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών των χωρών που συµµετέχουν 

στην έρευνα, προχωρά σε αναγωγή των εισοδηµατικών επιπέδων σε µια κοινή κλίµακα, 

βασισµένη σε σχετικά και όχι απόλυτα µεγέθη. Έτσι, υιοθετείται η διάκριση σε τρία 

κλιµάκια: κατώτερο 1/3 της κατανοµής εισοδηµάτων του πληθυσµού, µεσαίο και 

ανώτερο αντίστοιχα επίπεδο εισοδήµατος.  

                                                
18 Η θετική αυτή σχέση έχει αποδειχθεί και οικονοµετρικά (βλ. Ιωαννίδης & Τσακανίκας 2006). 
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Ο Πίνακας 3.10 απεικονίζει την κατανοµή αυτή στην Ελλάδα. Φαίνεται πως το 2008 ένας 

στους τρεις επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων προερχόταν από το χαµηλότερο 

εισοδηµατικό κλιµάκιο του ελληνικού πληθυσµού, χαρακτηριστικό που διατηρείται 

σχεδόν αναλλοίωτο την τελευταία εξαετία. Εντούτοις, καταγράφεται µια σηµαντική 

αλλαγή όσον αφορά στη συµµετοχή των ατόµων που προέρχονται από το µεσαίο και το 

ανώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο. Συγκριτικά µε την προηγούµενη έρευνα, έχει 

αντιστραφεί το ποσοστό συµµετοχής ατόµων από τις οµάδες αυτές: ενώ το 2007 το 

28,4% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων προερχόταν από το ανώτερο 1/3 της 

κατανοµής εισοδηµάτων, η παρουσία των ατόµων αυτών ενισχύεται σηµαντικά το 2008 

και ξεπερνά το 45%. Παρ’ όλο που φέτος αυξήθηκαν οι µεγάλες επενδύσεις  (πάνω από 

150.000 ευρώ), οι αλλαγές αυτές δε συµβαδίζουν µε τη σηµαντική αύξηση της 

επιχειρηµατικότητας ανάγκης που καταγράφεται στη φετινή έρευνα.  

 

Πίνακας 3.10 

 Ποσοστιαία διάθρωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων  

ανά εισοδηµατικό κλιµάκιο  

Εισοδηµατικό 
κλιµάκιο 

2008 
Μέσος όρος 
2004-2008* 

Χαµηλότερο 1/3 31,9 19,0 

Μεσαίο 1/3 21,8 36,4 

Ανώτερο 1/3 46,3 44,6 

Σύνολο 100 100,0 
*επανασταθµισµένο στο συνολικό δείγµα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 
Πίνακας 3.11 

Η επιχειρηµατικότητα αρχικών ανά εισοδηµατικό κλιµάκιο στην Ελλάδα (2008)  

σε σύγκριση µε άλλες χώρες  

Εισοδηµατικό 

κλιµάκιο 

% 

αντίστοιχου 

πληθυσµού 

στην Ελλάδα 

Θέση στις 

Χώρες 

Καινοτοµίας 

Ευρώπη 

(µ.ο.) 

Χώρες 

Α 

(µ.ο.) 

Χώρες 

Β 

(µ.ο.) 

Χώρες 

Γ 

(µ.ο.) 

Χώρες 

GEM 

(µ.ο.) 

Χαµηλότερο 1/3 9,37 1η 2,91 9,09 5,00 3,51 5,18 

Μεσαίο 1/3 7,14 3η 3,91 10,51 7,86 4,14 6,64 

Ανώτερο 1/3 12,58 1η 5,61 11,77 9,40 5,46 7,96 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Ο Πίνακας 3.11 επιβεβαιώνει για άλλη µια χρονιά τη θετική σχέση ανάµεσα στην 

εκδήλωση επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και το εισόδηµα, αφού και στις τρεις 

κατηγορίες χωρών παρατηρείται αύξηση του ποσοστού των νέων/ επίδοξων 

επιχειρηµατιών παράλληλα µε την αύξηση του εισοδήµατος. Παρ’ ότι διαχρονικά τα 

ελληνικά δεδοµένα ακολουθούν την κατανοµή αυτή, το 2008 είναι έντονη η µείωση της 

συµµετοχής στην επιχειρηµατικότητα ατόµων από τα µεσαία εισοδηµατικά κλιµάκια. 

Εντούτοις, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην κατάταξη των χωρών 

καινοτοµίας και στις τρεις κατηγορίες εισοδήµατος και οι αντίστοιχες επιδόσεις της 

υπερτερούν κατά πολύ αυτών των χωρών του GEM, γεγονός που αποδίδεται στην 

ενίσχυση της συνολικής επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Είναι σηµαντικό να 

σηµειωθεί πως, το 2007 οι ελληνικές επιδόσεις  υστερούσαν των  αντίστοιχων µέσων 

όρων σε όλα τα στρώµατα. Η φετινή αλλαγή στη συµµετοχή των ατόµων από το 

ανώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο αντιστάθµισε τη συρρίκνωση του 2007. Παρά την 

επιφύλαξη για την πορεία της τάσης κατά τις επόµενες έρευνες, το εισόδηµα θα 

συνεχίσει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηµατικότητας, µιας 

και η απαιτούµενη δαπάνη για την έναρξη ενός εγχειρήµατος στην Ελλάδα αυξάνεται 

διαχρονικά και η κύρια πηγή άντλησης χρηµατοδότησης είναι, όπως έχει σηµειωθεί, η 

προσωπική αποταµίευση ή ο δανεισµός από την οικογένεια.  

 

3.4 Προσωπικοί παράγοντες  

Εκτός από την εξέταση ποσοτικών παραµέτρων σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων, η έρευνα του GEM παραδοσιακά εξετάζει και την αντίληψη των νέων/ 

επίδοξων επιχειρηµατιών αναφορικά µε κάποιους παράγοντες που έχει αποδειχθεί ότι 

επηρεάζουν την αντίληψη και την ψυχολογία των επιχειρηµατιών αυτών και εποµένως, 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση ή όχι της επιχειρηµατικότητας. 

3.4.1 Συναναστροφή µε νέους επιχειρηµατίες  

Ο πρώτος προσωπικός παράγοντας που εξετάζεται είναι η συναναστροφή µε κάποιον που 

ξεκίνησε ένα εγχείρηµα τα τελευταία δύο χρόνια. Η προσωπική γνωριµία µε έναν νέο 

επιχειρηµατία θεωρείται ότι επηρεάζει θετικά όποιον επιθυµεί να εισέλθει στον κόσµο 

των επιχειρήσεων, µιας και αυτός µπορεί να αποτελέσει σηµείο αναφοράς, παρέχοντας 

γνώσεις από την εµπειρία του, δυνατότητα δικτύωσης µε άλλους επιχειρηµατίες ή 

σχετικούς µε τη µέλλουσα επιχείρηση φορείς κτλ.  

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.12, σχεδόν το 40% των Ελλήνων είναι σχετικά 

εξοικειωµένο µε τη νέα επιχειρηµατική δραστηριοποίηση µέσω κάποιου ατόµου στο 
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κοινωνικό περιβάλλον του.  Η επίδοση αυτή κινείται στα ίδια επίπεδα τόσο µε τις χώρες 

καινοτοµίας, όσο και µε το σύνολο των χωρών του GEM και είναι κατά πολύ υψηλότερη 

σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές (29% το 2007 και 32% το 2006). Παρατηρείται, 

λοιπόν, σαφής βελτίωση του συγκεκριµένου δείκτη, µιας και αναστρέφεται η πτωτική 

πορεία των τελευταίων ετών, µε την Ελλάδα να φτάνει πλέον στο επίπεδο άλλων 

αναπτυγµένων χωρών. Αυτό τελικά σηµαίνει ότι τα γενικά υψηλά επίπεδα 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφονται στις εθνικές έρευνες αφορούν 

άτοµα που σε µεγάλο ποσοστό βρίσκονται σε επαφή µε επιχειρηµατικά πρότυπα.  

Ενδιαφέρον έχει να εξεταστούν, όµως, οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε 

αυτούς τους προσωπικούς παράγοντες ως προς το φύλο, µιας και τέτοιου είδους 

αναλύσεις βοηθούν στην κατανόηση του χάσµατος µεταξύ της ανδρικής και γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας.  

Η µεγαλύτερη εξοικείωση των αντρών έναντι των γυναικών µε πρότυπα επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης µέσω της προσωπικής γνωριµίας µε επιχειρηµατία είναι 

αδιαµφισβήτητη για όλες τις κατηγορίες χωρών, και για το σύνολο του GEM. Στην 

Ελλάδα, το 45% των αντρών γνωρίζει κάποιον νέο επιχειρηµατία, ενώ το αντίστοιχο 

ποσοστό των γυναικών δε ξεπερνά το 35%. Παρ’ όλ’ αυτά, και σε µια χρονιά που 

ενισχύεται το ποσοστό αντρών και γυναικών που δηλώνουν συναναστροφή µε ένα νέο 

επιχειρηµατία συγκριτικά µε πέρυσι (36% των αντρών και 22% των γυναικών), η 

«ψαλίδα» µεταξύ ανδρών και γυναικών αµβλύνεται σηµαντικά. Το εύρηµα αυτό, σε 

συνδυασµό µε την ταυτόχρονη άνοδο της γυναικείας επιχειρηµατικότητας φέτος, µπορεί 

να οδηγήσει στο συµπέρασµα ότι ο παράγοντας αυτός είναι αρκετά καθοριστικός στην 

επιλογή κάποιων γυναικών να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά.  

Πράγµατι, αν αποµονώσουµε το στοιχείο αυτό στο υποσύνολο των επιχειρηµατιών 

αρχικών σταδίων, πάνω από το 55% των γυναικών δηλώνουν ότι γνωρίζουν προσωπικά 

έναν επιχειρηµατία, µε το αντίστοιχο ποσοστό των αντρών να πλησιάζει το 57%.  

 

3.4.2. Επιχειρηµατική Συγκυρία  

Οι αντιλήψεις των ατόµων σχετικά µε την ύπαρξη προοπτικής ανάπτυξης κάποιου 

εγχειρήµατος στην περιοχή που ζουν τους προσεχείς έξι µήνες θεωρείται πρώιµος 

δείκτης της εµφάνισης νέας επιχειρηµατικότητας. Οι έρευνες του GEM έχουν καταγράψει 

µια ανοδική πορεία του δείκτη αυτού από το 2001 και έπειτα, γεγονός που αποτυπώνει 

την αισιοδοξία µε την οποία εµφορούνταν οι επίδοξοι επιχειρηµατίες. Σαφώς, τα επίπεδα 

αισιοδοξίας διέφεραν αναλόγως µε το επίπεδο ανάπτυξης µιας χώρας, µε όσες χώρες 
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βασίζονται στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας να σηµειώνουν συνήθως καλύτερες 

επιδόσεις.  

Τα αποτελέσµατα του 2008 για τον συγκεκριµένο παράγοντα φαίνεται να έχουν 

επηρεαστεί από τη διεθνή χρηµατοοικονοµική κρίση, αλλά µε δεδοµένο ότι η κρίση 

αποτελούσε αντικείµενο συζήτησης, παρά είχε απεικονιστεί σε όρους πραγµατικής 

οικονοµίας, δε θεωρούνται ακόµα περιγραφικά των δυσµενών επιπτώσεων της κρίσης.  

Γενικά, φαίνεται ότι η επίδοση στο δείκτη αυτό είναι αντιστρόφως ανάλογη του επιπέδου 

ανάπτυξης µιας χώρας, µιας και οι οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία 

καταγράφουν τα χαµηλότερα ποσοστά. Τα αποτελέσµατα αυτά δικαιολογούνται από το 

σχετικό κορεσµό που απαντάται σε τοµείς της οικονοµίας των πιο αναπτυγµένων χωρών, 

ενώ στις άλλες δύο κατηγορίες  οι ενδιαφερόµενοι ελπίζουν σε ύπαρξη περισσότερων 

επαγγελµατικών ευκαιριών στο προσεχές µέλλον.  

Η επίδοση των Ελλήνων επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων το 2008 είναι, έτσι, 

χαµηλότερη σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά (28,11% , έναντι 29% το 2007). 

Εντούτοις, δεδοµένων των ιδιαίτερων οικονοµικών συνθηκών που χαρακτήρισαν το 

2008, η επίδοση της Ελλάδας θα πρέπει να αποτιµηθεί θετικά, αφού οι µεγάλες 

οικονοµικές δυνάµεις της Ευρώπης (Ηνωµένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία, Γερµανία) 

καταγράφουν πολύ πιο έντονη συρρίκνωση του εν λόγω δείκτη. Τούτο αποτελεί 

απόρροια του ότι οι οικονοµίες αυτές ήρθαν αντιµέτωπες µε σοβαρότερες και πιο άµεσες 

χρονικά επιπτώσεις της παγκόσµιας κρίσης από ό,τι η Ελλάδα, καθώς το 2008 είχε ήδη 

καταγραφεί επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας σε αυτές τις χώρες.   

Εποµένως, παρά το γεγονός ότι η συγκυρία για έναρξη επιχείρησης βελτιώθηκε και το 

2008, οι εκτιµήσεις για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που υπάρχουν στο ελληνικό 

περιβάλλον εξακολουθούν να είναι σχετικά περιορισµένες και δυσµενέστερες όλων των 

αντίστοιχων µέσων όρων.  

Όσον αφορά στην αντιµετώπιση των πιθανών ευκαιριών ανά φύλο, οι Έλληνες 

αναµένουν σε µεγαλύτερο βαθµό την ύπαρξη ευκαιριών στο προσεχές µέλλον από ό,τι οι 

Ελληνίδες (30,3% και 26,2% αντιστοίχως). Η σχέση αυτή αντιστρέφεται όταν η ανάλυση 

εστιάζεται στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων, καθώς πάνω από τις µισές 

Ελληνίδες επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων αναγνωρίζουν επιχειρηµατικές ευκαιρίες στον 

περίγυρό τους, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών είναι µικρότερο του 40%.   
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Πίνακας 3.12 

 Προσωπική γνώση ατόµου που ξεκίνησε νέα επιχείρηση τα προηγούµενα 2 έτη: Ποσοστό 

θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών, 2008 

Γνωριµία µε επιχειρηµατία 
Χώρες 

% στο σύνολο του 
πληθυσµού  

Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες Α 48,73 55,58 42,03 

Χώρες Β 44,97 49,52 40,50 

ΗΠΑ 37,20 40,86 33,62 

Ελλάδα 39,15 44,58 34,74 

Ολλανδία 34,98 44,25 25,74 

Βέλγιο 29,48 35,39 23,51 

Γαλλία 32,94 37,97 28,28 

Ισπανία 37,60 40,29 34,98 

Ιταλία 32,00 36,35 27,67 

Ην. Βασίλειο 25,95 30,64 21,18 

∆ανία 44,02 48,36 40,00 

Νορβηγία 38,68 46,31 30,94 

Γερµανία 31,12 33,87 28,34 

Ιαπωνία 23,24 29,02 16,94 

Κορέα 37,77 45,21 30,35 

Ιρλανδία 37,23 40,73 33,70 

Ισλανδία 64,45 71,85 57,22 

Φινλανδία 50,43 56,09 44,21 

Σλοβενία 53,60 61,70 44,98 

Ισραήλ 37,83 41,72 33,69 

Χώρες Γ 38,20 43,62 32,78 

Μέσος όρος Ευρώπης 40,08 45,60 34,60 

Μέσος όρος  GEM 42,83 48,24 37,49 
Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Με άλλα λόγια, οι Ελληνίδες νέες / επίδοξες επιχειρηµατίες εµφανίζουν πολύ υψηλότερη 

εγρήγορση και δυνατότητα αντίληψης επιχειρηµατικών ευκαιριών από τους άνδρες 

συναδέλφους τους και δικαιολογούν την απόφασή τους να σπεύσουν να αξιοποιήσουν 

αυτές τις, έστω και περιορισµένες, ευκαιρίες που έχουν εντοπίσει στο περιβάλλον τους.  

 

3.4.3. Γνώσεις και Ικανότητες  

Ένας άλλος παράγοντας που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας του GEM είναι το 

επίπεδο αυτοπεποίθησης του πληθυσµού όσον αφορά στις γνώσεις, τα προσόντα και την 

απαιτούµενη εµπειρία του για την έναρξη µιας επιχείρησης. Ο παράγοντας αυτός 

θεωρείται πρόδροµος δείκτης της εµφάνισης επιχειρηµατικότητας, αν και διαµορφώνεται 

µε βάση την προσωπική εκτίµηση του ερωτώµενου και άρα δε µπορεί να αποδώσει µια 
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αντικειµενική εικόνα του επιπέδου γνώσεων και ικανοτήτων. Γενικά, οι Έλληνες 

χαρακτηρίζονται από υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης. Έτσι, το 2008, η επίδοση της 

Ελλάδας (55,3%) είναι η 2η υψηλότερη στις χώρες καινοτοµίας, υπολειπόµενη ελάχιστα 

από αυτήν των ΗΠΑ (Πίνακας 3.14) και ακόµα υψηλότερη από την επίδοση του 2007 

(48%). Όµως το ότι πάνω από τους µισούς Έλληνες θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, 

την ικανότητα και την εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση, έρχεται σε 

αντίθεση µε τα χαµηλά ποσοστά αυτών που παραδέχονται ότι έχουν λάβει εκπαίδευση/ 

κατάρτιση σχετικά µε την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, όπως θα φανεί στο 

Κεφάλαιο 4. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την πιο συγκρατηµένη αυτοπεποίθηση 

που παρουσιάζουν χώρες µε υπερδιπλάσια ποσοστά καταρτισµένων νέων/ επίδοξων 

επιχειρηµατιών (π.χ. η Φινλανδία) υπογραµµίζει την υποκειµενικότητα του εξεταζόµενου 

παράγοντα, ενισχύοντας την άποψη ότι ενδεχοµένως ο µέσος Έλληνας να υπερτιµά τις 

δυνατότητές του.  

Οι διαφορές στην αποτίµηση των ικανοτήτων και των γνώσεων µεταξύ των διάφορων 

χωρών συνεχίζουν να υφίστανται, µιας και οι χώρες που βασίζονται στην καινοτοµία 

παρουσιάζουν χαµηλότερα ποσοστά επιχειρηµατιών, συνειδητά σίγουρων για τις 

ικανότητές τους σε σύγκριση µε τις λιγότερο αναπτυγµένες χώρες, όπου φαίνεται να 

επικρατούν περισσότερο αισιόδοξες απόψεις.  

Ενδιαφέρουσα είναι η εξέλιξη του εν λόγω δείκτη και µεταξύ των φύλων: στο σύνολο 

του πληθυσµού, οι γυναίκες παραδοσιακά υστερούν έναντι των ανδρών (46,2% των 

γυναικών νιώθούν σίγουρες για το επίπεδο γνώσεων και ικανοτήτων τους αναφορικά µε 

την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άντρες φτάνει το 

66,1%), κάτι που παραµένει αναλλοίωτο και το 2008. Το χάσµα αυτό, όµως, 

συρρικνώνεται όσον αφορά στους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων (94,2% των ανδρών 

έναντι 86,5% των γυναικών) γεγονός που αποδεικνύει ότι οι Ελληνίδες επιχειρηµατίες 

αρχικών σταδίων δε διαφοροποιούνται σηµαντικά ως προς την εκτίµηση στις 

επιχειρηµατικές τους ικανότητες και το βαθµό αυτοπεποίθησής τους.  
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Πίνακας 3.13 

 Καλές Ευκαιρίες Έναρξης Νέας Επιχειρηµατικότητας το Προσεχές Εξάµηνο:  

% θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών, 2008 

Επιχειρηµατικές ευκαιρίες το προσεχές 6µηνο 
Χώρες 

% στο σύνολο του 

πληθυσµού  Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες Α 50,46 52,59 48,45 

Χώρες Β 40,83 43,15 38,44 

ΗΠΑ 36,57 40,83 32,25 

Ελλάδα 28,11 30,31 26,20 

Ολλανδία 39,09 42,60 35,59 

Βέλγιο 14,10 18,53 9,32 

Γαλλία 21,59 24,80 18,59 

Ισπανία 25,40 28,14 22,81 

Ιταλία 29,66 31,16 28,05 

Ην. Βασίλειο 30,18 33,68 26,45 

∆ανία 62,15 63,49 60,90 

Νορβηγία 38,79 41,16 36,35 

Γερµανία 23,91 29,55 18,15 

Ιαπωνία 7,64 7,44 7,85 

Κορέα 14,76 18,26 10,94 

Ιρλανδία 26,55 24,61 28,46 

Ισλανδία 36,67 41,55 31,85 

Φινλανδία 50,18 52,40 47,65 

Σλοβενία 44,75 49,48 39,35 

Ισραήλ 27,35 29,52 24,94 

Χώρες Γ 30,97 33,75 28,09 

M.O. Ευρώπης 34,43 37,35 31,43 

M.O.  GEM 38,41 40,93 35,85 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

3.4.4. Φόβος Αποτυχίας 

Εκτός από τους παράγοντες που θεωρούνται πρόδροµοι δείκτες της ανάπτυξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η έρευνα του GEM εξετάζει το κατά πόσο ο φόβος  

µιας αποτυχίας στην επιχειρηµατική τους δραστηριότητα αποτρέπει ουσιαστικά τα άτοµα 

από την ανάληψη τέτοιων εγχειρηµάτων. Το 2008, παρατηρείται αύξηση του αριθµού 

των ατόµων που παραδέχονται την επίδραση αυτού του φόβου στις αποφάσεις τους, 

τόσο στις ευρωπαϊκές χώρες, όσο και τις χώρες του ΟΟΣΑ (40% και 38% αντιστοίχως). 

Χαρακτηριστική είναι η διεύρυνση του ποσοστού ακόµα και στις ΗΠΑ, όπου ο φόβος της 

αποτυχίας παραµένει στα χαµηλότερα επίπεδα ανάµεσα στις αναπτυγµένες χώρες. Η 

αύξηση αυτή αποδίδεται στις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που χαρακτήρισαν το 
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2008. Γενικότερα, κατά τη διάρκεια οικονοµικών υφέσεων, οι επιχειρηµατικές αποτυχίες 

τείνουν να έχουν εντονότερες επιπτώσεις, καθότι οι εναλλακτικές πηγές εισοδήµατος 

συρρικνώνονται19.  

Η παραδοσιακά υψηλή αυτοπεποίθηση των Ελλήνων εξακολουθεί να µη µετριάζει το 

φόβο τους για την επιχειρηµατική αποτυχία (Πίνακας 3.15). Έτσι, το 2008, το 60% 

σχεδόν των νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών παραδέχονται αυτόν το φόβο, ποσοστό που 

διατηρείται αναλλοίωτο σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Μάλιστα, η επίδοση αυτή 

είναι η δεύτερη χειρότερη στο σύνολο του GEM, και υπολείπεται µόνο της Ρωσίας. 

Φαίνεται, λοιπόν, πως ο φόβος της αποτυχίας παραµένει διαχρονικά  ένας από τους 

πλέον βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής 

αυτοπεποίθησης σε ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση.  

Εξετάζοντας τις επιδόσεις των δύο φύλων, οι γυναίκες εξακολουθούν να υστερούν για 

άλλη µια χρονιά. Ξεπερνώντας την επίδοση του 2007, φέτος το 62,5% των γυναικών 

(έναντι του 50,3% των αντρών) δηλώνει ότι φοβάται την επιχειρηµατική αποτυχία. 

Ενδιαφέρουσα, όµως, είναι η εξέλιξη στο επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων: ενώ, παραδοσιακά το ποσοστό των νέων / επίδοξων γυναικών επιχειρηµατιών 

που παραδέχονται αυτόν τον φόβο ως αποτρεπτικό παράγοντα είναι πολύ µεγαλύτερο 

του αντίστοιχου των ανδρών (πάνω από το 65% έναντι 25% στους άνδρες το 2007), 

φέτος οι γυναίκες επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων φαίνεται να είναι εξίσου δυναµικές µε 

τους άνδρες: µόλις το 26,1% αυτών απαντούν θετικά στη σχετική ερώτηση έναντι 

26,8% των αντρών. Εντούτοις, η διαπίστωση αυτή δε δικαιολογεί την έλλειψη 

αυτοπεποίθησης των γυναικών που σηµειώθηκε προηγουµένως, γεγονός που θα πρέπει 

να αποδοθεί στην υποκειµενικότητα των απαντήσεων που διαµορφώνουν τους εν λόγω 

δείκτες.  

 

                                                
19 GEM, 2008 Executive Report, σελ. 17 
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Πίνακας 3.14 

 Γνώσεις, Ικανότητα και Εµπειρία Επιχειρηµατικότητας:  

% θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών (2008) 

Γνώσεις, ικανότητα και εµπειρία 
επιχειρηµατικότητας Χώρες 

% στο σύνολο 
του 

πληθυσµού Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες Α 63,93 70,27 57,69 

Χώρες Β 54,54 61,10 47,96 

ΗΠΑ 55,66 65,17 46,45 

Ελλάδα 55,30 66,13 46,18 

Ολλανδία 37,81 48,61 27,01 

Βέλγιο 36,26 47,67 24,54 

Γαλλία 24,66 33,46 16,64 

Ισπανία 46,51 48,88 44,21 

Ιταλία 40,05 46,45 33,73 

Ην. Βασίλειο 49,91 60,14 39,38 

∆ανία 32,17 41,52 23,52 

Νορβηγία 40,63 51,39 29,53 

Γερµανία 35,14 39,07 31,15 

Ιαπωνία 12,54 19,82 4,69 

Κορέα 30,08 41,92 18,34 

Ιρλανδία 47,80 55,41 40,14 

Ισλανδία 51,81 66,87 37,34 

Φινλανδία 39,07 46,78 30,69 

Σλοβενία 50,80 60,83 40,11 

Ισραήλ 40,86 51,03 29,99 

Χώρες Γ 40,39 49,51 31,31 

Μέσος όρος 
Ευρώπης 

43,91 52,55 35,34 

Μέσος όρος  GEM 49,96 57,57 42,38 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 
Καθότι ο φόβος για µια πιθανή επιχειρηµατική αποτυχία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 

αποτροπής των νέων/ επίδοξων επιχειρηµατιών, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί η 

ενδεχόµενη επίδραση της εκπαίδευσης και ειδικά της εκπαίδευσης/ κατάρτισης που 

εστιάζει στους τρόπους ανάπτυξης µιας επιχείρησης στην αντιµετώπιση µιας µελλοντικής 

αποτυχίας.  

Με βάση τα στοιχεία του GEM, οι Έλληνες επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων που 

παραδέχονται την ψυχολογική επίδραση που έχει στις επιχειρηµατικές τους αποφάσεις µια 

πιθανή αποτυχία είναι κατά 70% απόφοιτοι δευτεροβάθµιας βασικής εκπαίδευσης και 

µόλις το 17,4% αυτών έχουν εκπαιδευτεί ειδικά στην ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας. 

Αντιθέτως, περίπου οι µισοί από όσους δηλώνουν πως δε διστάζουν να εισέλθουν στον 

επιχειρηµατικό στίβο λόγω µιας ενδεχόµενης αποτυχίας είναι πτυχιούχοι 
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ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης και σχεδόν ένας στους τέσσερις έχει καταρτιστεί ειδικά 

επί της επιχειρηµατικότητας. ∆εδοµένων των προοπτικών βελτίωσης στη χώρα σε όρους 

παροχής εκπαίδευσης/κατάρτισης για την επιχειρηµατικότητα, τα παραπάνω στοιχεία 

υπογραµµίζουν τον αντίκτυπο που εύλογα έχουν οι επιπλέον γνώσεις στην 

αυτοπεποίθηση των εν δυνάµει και νέων επιχειρηµατιών και συµπερασµατικά, στην ίδια 

την ανάπτυξη νέας επιχειρηµατικότητας.  

 

3.5 Πολιτισµικοί παράγοντες 

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και στη φετινή έρευνα εξετάζονται κάποιοι παράγοντες που 

θεωρούνται περιγραφικοί της κουλτούρας, των πολιτισµικών χαρακτηριστικών και των 

κοινωνικών αντιλήψεων µιας χώρας, δεδοµένου ότι η είσοδος στον επιχειρηµατικό στίβο 

και γενικότερα η ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας σε κάθε εξεταζόµενη χώρα δε µένει 

ανεπηρέαστη -έστω και εµµέσως- από τέτοιους παράγοντες. Όπως σηµειώθηκε και 

προηγουµένως, ακόµα και οι προσωπικοί παράγοντες διαµορφώνονται σε ένα βαθµό από 

πολιτισµικά χαρακτηριστικά και κοινωνικές επιταγές που µπορούν να αποτελέσουν 

εµπόδια ή εφαλτήρια για την ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας. Η έρευνα του GEM  

επικεντρώνεται σε τέσσερις παράγοντες, οι οποίοι καταγράφουν τις απόψεις του 

ερωτώµενου για το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο κινείται και τον τρόπο που θεωρεί 

ότι προσεγγίζονται διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας συνολικά από τον πληθυσµό. Πιο 

συγκεκριµένα, εξετάζονται i) ο βαθµός στον οποίο αποδίδεται απαξία στις κοινωνικές / 

οικονοµικές ανισότητες στη χώρα, ii) ο βαθµός στον οποίο είναι αποδεκτή η 

επιχειρηµατική σταδιοδροµία ως επαγγελµατική επιλογή, καθώς και iii) κατά πόσο ο 

επιχειρηµατίας τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής και σεβασµού, αλλά και iv) προβολής στα 

ΜΜΕ σε µία χώρα.  
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Πίνακας 3.15 

 Φόβος Αποτυχίας ως Παράγοντας Αποτροπής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας:  

Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών 

Φόβος αποτυχίας 
Χώρες 

% στο σύνολο του 
πληθυσµού Άνδρες Γυναίκες 

Χώρες Α 33,73 30,26 37,23 

Χώρες Β 37,37 33,74 41,02 

ΗΠΑ 28,22 26,74 29,67 

Ελλάδα 56,96 50,28 62,49 

Ολλανδία 25,67 24,85 26,52 

Βέλγιο 25,85 25,06 26,65 

Γαλλία 50,37 45,17 55,18 

Ισπανία 51,79 50,19 53,35 

Ιταλία 49,41 44,58 54,14 

Ην. Βασίλειο 36,44 33,50 39,45 

∆ανία 42,88 41,12 44,51 

Νορβηγία 22,73 21,54 23,97 

Γερµανία 48,65 41,04 56,41 

Ιαπωνία 40,62 41,01 40,20 

Κορέα 33,26 28,19 38,34 

Ιρλανδία 37,76 33,56 41,96 

Ισλανδία 35,29 32,83 37,72 

Φινλανδία 30,43 24,45 36,97 

Σλοβενία 31,40 28,52 34,52 

Ισραήλ 42,23 39,44 45,21 

Χώρες Γ 38,33 35,12 41,51 

Μέσος όρος Ευρώπης 38,71 35,00 42,37 

Μέσος όρος  GEM 36,94 33,58 40,29 
Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

 



Κεφάλαιο 3 Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 96

Αναλυτικότερα:  

Ο πρώτος παράγοντας αφορά στο ποσοστό των πολιτών της κάθε χώρας που θα 

επιθυµούσε το σύνολο του πληθυσµού να απολαµβάνει το ίδιο βιοτικό επίπεδο. Αυτό, 

δηλαδή, που εξετάζεται είναι η δυναµική της ελληνικής νοοτροπίας αναφορικά µε την 

εξίσωση του πλούτου, κάτι που ουσιαστικά επηρεάζει µάλλον εµµέσως το βαθµό 

εκδήλωσης νέας επιχειρηµατικότητας σε µία χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό των Ελλήνων 

κυµαίνεται στο 61% (63% πέρυσι), επίδοση αρκετά υψηλότερη από το µέσο όρο της 

Ευρώπης, αλλά αρκετά χαµηλότερη σε σύγκριση µε τις χώρες καινοτοµίας και το σύνολο 

των χωρών του GEM. Έτσι, η Ελλάδα συνεχίζει να εµφανίζεται ως µία χώρα όπου δεν 

ευνοούνται οι έντονες οικονοµικές ανισότητες20. Σε αντίθεση µε παλαιότερες έρευνες, το 

2008 λιγότεροι από τους µισούς ερωτηθέντες δήλωσαν πως η ελληνική κοινωνία είναι 

δεκτική σε αυτή την επιλογή καριέρας (Πίνακας 3.16). Ενώ το 2007 µόνο ένας στους 

τρεις διαφωνούσε µε τη δήλωση αυτή και η σχετική επίδοση ήταν από τις υψηλότερες 

στην Ευρώπη, φέτος η Ελλάδα κατατάσσεται στην τρίτη χαµηλότερη θέση ανάµεσα στις 

χώρες καινοτοµίας (προπορευόµενη µόνο της Ιρλανδίας και του Βελγίου) και ξεπερνά 

οριακά το ποσοστό που αντιστοιχεί στις χώρες που βασίζονται στους χαµηλού κόστους 

συντελεστές. Τα ευρήµατα αυτά υποδηλώνουν τη διστακτικότητα της κοινωνίας 

απέναντι στην ίδρυση µιας νέας επιχείρησης ως ιδεατή επαγγελµατική σταδιοδροµία, 

γεγονός που θα µπορούσε να αποδοθεί στη νοοτροπία του πληθυσµού σχετικά µε την 

αντιµετώπιση µιας αβέβαιης ή τουλάχιστον µη πλήρως εξασφαλισµένης επαγγελµατικής 

δραστηριότητας. Το δυσµενές κλίµα που καλλιέργησε η οικονοµική κρίση θεωρείται πως 

έδρασε κατασταλτικά σε σχέση µε προηγούµενες χρονιές (αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 

5). 

Από την άλλη πλευρά, δύο στους τρεις πιστεύουν ότι στην Ελλάδα οι επιτυχηµένοι 

επιχειρηµατίες απολαµβάνουν κοινωνική καταξίωση και σεβασµό. Εντούτοις, το ποσοστό 

αυτό είναι από τα χαµηλότερα στις χώρες υψηλής ανάπτυξης/ καινοτοµίας και 

υπολείπεται των µέσων όρων Ευρώπης, χωρών GEM, ακόµα και χωρών που βασίζονται 

στην αποτελεσµατικότητα. 

Επιπροσθέτως, απογοητευτικά είναι και τα αποτελέσµατα που εµφανίζει η Ελλάδα στον 

τέταρτο και τελευταίο πολιτισµικό παράγοντα που εξετάζεται στην έρευνα του GEM. Η 

                                                

20 Μάλιστα θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο παράγοντας αυτός εµφανίζει υψηλή συσχέτιση µε το επίπεδο της 
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων, αλλά και µε το επίπεδο της καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας (0,43 
σε p<1% και 0,48 σε p<1%). Μεγαλύτερη όµως ακόµα συσχέτιση, ιδιαίτερα µε το επίπεδο της 
επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (0,64 σε p<1%) καταγράφεται στον πολιτισµικό παράγοντα που 
σχετίζεται µε τη στάση της κοινής γνώµης απέναντι στην επιχειρηµατικότητα ως µία επιθυµητή 
επαγγελµατική επιλογή. 
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προβολή των επιτυχηµένων νέων επιχειρηµατιών στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης της 

χώρας φαίνεται να είναι πολύ περιορισµένη, κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά την 

ελληνική πραγµατικότητα. Το 2008, µόλις ένας στους πέντε θεωρεί ότι εµφανίζονται 

συχνά στα ΜΜΕ ιστορίες επιτυχηµένων νέων επιχειρηµατιών, ενώ το 2007 το αντίστοιχο 

ποσοστό ξεπερνούσε το 40%. Η επίδοση αυτή είναι η χαµηλότερη σε όλες τις χώρες 

καινοτοµίας και τους µέσους όρους που εξετάζονται21.  

Η ραγδαία µείωση του εν λόγω δείκτη αποτελεί πιθανότατα απότοκο της περιρρέουσας 

δυσαρέσκειας και αβεβαιότητας των πολιτών που έχει προξενήσει η οικονοµική κρίση. 

Όπως έχει σηµειωθεί σε όλες τις έρευνες του ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα, πέρα από 

έλλειψη σχετικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, η ελληνική πραγµατικότητα πάσχει και από 

την προώθηση της επιχειρηµατικότητας µέσω των ΜΜΕ. Η συλλογική κουλτούρα στην 

Ελλάδα χαρακτηρίζεται και από το εξής παράδοξο: ενώ τα ποσοστά αυτοαπασχόλησης 

στη χώρα είναι πολύ υψηλά και η εµπιστοσύνη στην αποτελεσµατικότητα και τη 

διαφάνεια του κρατικού µηχανισµού πολύ χαµηλή, η ανάληψη ιδιωτικής επιχειρηµατικής 

πρωτοβουλίας δε φαίνεται να έχει την αποδοχή που θα άρµοζε. Η αµφίδροµη σχέση 

µεταξύ βαθιά παγιωµένης νοοτροπίας και της στάσης των ΜΜΕ απέναντι στις 

επιχειρήσεις καλλιεργεί ακόµα πιο έντονα αυτή την αρνητική εικόνα σε περίοδο 

οικονοµικής κρίσης.  

Εντούτοις, µιας και έχει αποδειχθεί στην πράξη πως δε µπορεί να υπάρξει µακροχρόνια 

ανάπτυξη µέσω απόλυτου κρατισµού και η ιδιωτική πρωτοβουλία συµβάλλει καθοριστικά 

στην πρόοδο της οικονοµίας, θα πρέπει το κλίµα αυτό να εξισορροπηθεί. Σίγουρα, κάτι 

τέτοιο απαιτεί συστηµατικές προσπάθειες µε µακροχρόνιους στόχους. Η εισαγωγή της 

έννοιας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης τα τελευταία χρόνια µπορεί να συµβάλει 

καταλυτικά σε αυτή τη διαδικασία, δεδοµένου ότι στις αναπτυγµένες κοινωνίες γίνεται 

πλέον συζήτηση για ενδυνάµωση της επιχειρηµατικότητας µε ταυτόχρονη ωφέλεια του 

κοινωνικού συνόλου.  

 

                                                

21 Επιπλέον, και αυτός ο παράγοντας συσχετίζεται θετικά τόσο µε το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας 
αρχικών σταδίων σε µία χώρα όσο και µε την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα (0,57 και 0,5 οι συντελεστές 
συσχέτισης σε p<1%). Συνεπώς µία πιθανή αλλαγή του τρόπου προώθησης των επιτυχηµένων 
επιχειρηµατικών ιστοριών είναι βέβαιο – λόγω και της έντονης επίδρασης στην κοινή γνώµη – ότι θα 
βελτίωνε την εικόνα συνολικά της επιχειρηµατικότητας στη χώρα και εποµένως θα τόνωνε µακροπρόθεσµα 
την και τις επιδόσεις στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων.  
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Πίνακας 3.16 

Πολιτισµικοί παράγοντες σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα: Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον 

πληθυσµό 18-64 ετών 

Στη χώρα µου,  
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θα 
προτιµούσαν 

όλοι οι 
άνθρωποι να 
είχαν το ίδιο 

βιοτικό 
επίπεδο 

οι περισσότεροι 
θεωρούν την 
ίδρυση µιας 

νέας 
επιχείρησης µια 

επιθυµητή 
επιλογή 

επαγγελµατικής 
σταδιοδροµίας 

όσοι 
επιτυγχάνουν 
στην ίδρυση 
µιας νέας 

επιχείρησης 
έχουν 

κοινωνική 
καταξίωση 
και σεβασµό 

βλέπει κανείς 
συχνά ιστορίες 

για 
επιτυχηµένες 

νέες 
επιχειρήσεις 
στα ΜΜΕ 

Χώρες Α 2,9 2,6 60 47 46 38 

Χώρες Β 4,4 4,4 49 57 76 32 

Βέλγιο 7,3 9,2 70 46 90 71 

Γαλλία 5,6 2,8 61 63 70 48 

Γερµανία 3,8 4,0 66 56 80 50 

∆ανία 9,9 12,6 69 76 77 55 

Ελλάδα 6,6 5,3 61 48 61 19 

Ην.Βασίλειο 10,1 7,1 59 61 71 81 

ΗΠΑ 7,6 9,0 80 55 81 65 

Ιαπωνία 4,6 6,5 87 68 64 40 

Ιρλανδία 5,4 7,9 45 26 56 59 

Ισλανδία 10,0 : 71 69 69 67 

Ισπανία 6,5 3,0 83 75 77 71 

Ισραήλ 13,1 4,9 : 66 57 52 

Ιταλία 5,2 7,2 59 85 69 61 

Κορέα 8,7 7,7 63 61 68 71 

Νορβηγία 4,0 2,1 49 : 69 56 

Ολλανδία 6,4 5,6 81 58 78 67 

Σλοβενία 7,0 9,1 64 68 58 43 

Φινλανδία 6,0 4,8 79 72 80 63 

Χώρες Γ 5,9 6,0 77 52 74 54 

Μ.O. Ευρώπης 10,8 8,3 51 63 74 73 

Μ.Ο. GEM 10,2 7,8 67 65 72 60 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

 

4.1 Εκπαίδευση / κατάρτιση στην έναρξη επιχείρησης  

Το ζήτηµα της εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα έχει απασχολήσει την ερευνητική 

οµάδα του GEM, στην προσπάθεια κατανόησης των παραγόντων που προωθούν τη 

γέννηση / δηµιουργία µιας νέας επιχείρησης. Σαφώς, το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

επιχειρηµατιών αποτελεί έναν σηµαντικό παράγοντα που µπορεί να επηρεάσει τα 

ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Στη σύγχρονη άλλωστε 

βιβλιογραφία, η επιχειρηµατικότητα θεωρείται ως µια συνεχής διαδικασία ανακάλυψης 

ευκαιριών.22 Το τι όµως είναι σε θέση να ανακαλύψει ένα άτοµο δεν εξαρτάται απόλυτα 

από το είδος ή την ποιότητα της εκπαίδευσης που έχει λάβει, αλλά επηρεάζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τη σωρευµένη γνώση την οποία ήδη κατέχει και την εµπειρία που έχει 

αποκτήσει. Ένα υψηλό, δηλαδή, µορφωτικό επίπεδο δεν είναι αναγκαία και ικανή 

συνθήκη για να καθορίσει αν κάποιος είναι σε θέση να «εντοπίσει» στην αγορά κάποιες 

καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες ή όχι. Σηµαίνει όµως ότι, όταν τις ανακαλύψει θα είναι σε 

καλύτερη θέση να τις αξιοποιήσει, αν βεβαίως το επιθυµεί, εφόσον διαθέτει ένα επίπεδο 

γνώσεων που του επιτρέπει να σχεδιάσει καλύτερα ένα πρόγραµµα δράσης. Η 

εκπαίδευση δηλαδή τελικά διευρύνει τις ικανότητες διαχείρισης κεφαλαίου και 

ανθρώπινου δυναµικού, αλλά κυρίως το επίπεδο της λήψης στρατηγικών αποφάσεων για 

την πορεία του εγχειρήµατος. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία (Onstenk 2003, Parker & Van Praag 2004, Sluis et al. 2004, 

Sorensen & Chang 2004 κ.α.) ο ρόλος της εκπαίδευσης ως εφαλτήριο για τη δηµιουργία 

και εξέλιξη µιας νέας επιχειρηµατικής µονάδας αποκτά ολοένα και µεγαλύτερο ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Κι αυτό γιατί, ενώ αναµφισβήτητα, το υψηλό µορφωτικό επίπεδο αυξάνει 

εκθετικά τις ευκαιρίες για εύρεση εξαρτηµένης απασχόλησης στην αγορά εργασίας, η 

επίδραση του παράγοντα αυτού είτε στο πρώιµο στάδιο της απόφασης για ανάληψη ή µη 

επιχειρηµατικής  δράσης, είτε ως µέσο επίτευξης συγκεκριµένων στόχων εντός της 

επιχειρηµατικότητας (αποτελεσµατικότητα / αποδοτικότητα εγχειρήµατος) δεν έχει 

µελετηθεί επαρκώς.  

Σε προηγούµενες έρευνες του GEM και στις ετήσιες εκθέσεις του Παρατηρητηρίου για 

την Επιχειρηµατικότητα του ΙΟΒΕ, έχει αναφερθεί η προβληµατικότητα του 
                                                
22 Βλέπε Kirzner (1973) και (1997) και Shane and Venkataraman (2000). 
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εκπαιδευτικού συστήµατος στην Ελλάδα σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα. Έτσι, οι 

έρευνες στον πληθυσµό, αλλά και οι έρευνες στους ειδικούς εµπειρογνώµονες της 

επιχειρηµατικότητας έχουν υπογραµµίσει τη γενική αντίληψη πως η παρεχόµενη, 

στοχευµένη στην επιχειρηµατικότητα, εκπαίδευση δεν είναι επαρκής, είτε αυτή αφορά 

στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση (βασική εκπαίδευση) ή την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Το 

ζήτηµα άλλωστε έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύει το γεγονός 

της εισαγωγής µαθηµάτων για την επιχειρηµατικότητα στα περισσότερα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.23 Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν κυρίως στην εξοικείωση των 

φοιτητών µε την προοπτική επιχειρηµατικής σταδιοδροµίας και τον εφοδιασµό τους µε 

βασικές γνώσεις για µια τέτοια προοπτική. 

 

Στο πλαίσιο µιας λεπτοµερέστερης ανάλυσης του ρόλου της εκπαίδευσης στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα, η έρευνα του GEM για το 2008 περιελάµβανε µία ειδική 

ενότητα για το θέµα αυτό. Οι πρόσθετες ερωτήσεις που τέθηκαν, σκοπό είχαν την 

εξέταση των τάσεων που επικρατούν στις χώρες του GEM αναφορικά µε την 

εκπαίδευση/ κατάρτιση για την έναρξη µιας επιχείρησης, το είδος του εκπαιδευτικού 

φορέα, αλλά και το κατά πόσο η εκπαίδευση αυτή ήταν υποχρεωτική, στο πλαίσιο 

δηλαδή µιας αντίστοιχης εκπαιδευτικής πολιτικής ή απλώς το ίδιο το άτοµο επιδίωξε την 

ολοκλήρωσή της (εθελοντικά). Οι ερωτήσεις αφορούν όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

δηλαδή τόσο τη βασική εκπαίδευση (πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια), όσο και τη 

µεταδευτεροβάθµια εκπαίδευση που προσφέρεται είτε από ανώτατα / ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύµατα είτε από άλλους φορείς κατάρτισης. Γενικά, πάντως, στο πλαίσιο 

της έρευνας αναζητείται οποιαδήποτε εκπαίδευση στην έναρξη µιας επιχείρησης µπορεί 

να έχει λάβει το άτοµο στην έως σήµερα επαγγελµατική του καριέρα (δια βίου 

εκπαίδευση).  

 

Ο Πίνακας 4.1 απεικονίζει το ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών που έχει λάβει 

κάποια µορφή υποχρεωτικής ή εθελοντικής εκπαίδευσης / κατάρτισης σχετικά µε την 

ίδρυση µιας επιχείρησης. ∆ιαπιστώνεται ότι η συµµετοχή διαφέρει έντονα από χώρα σε 

χώρα, όχι όµως ανά κατηγορία χωρών. 

 

                                                
23 Αξίζει να σηµειωθούν οι σκέψεις για να εισαχθούν αντίστοιχα προγράµµατα και στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση. Επίσης, επισηµαίνεται η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την πιλοτική εφαρµογή στην δευτεροβάθµια 
εκπαίδευση του προγράµµατος Junior Achievement (http://www.sen.org.gr/Profile.aspx) 
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Πίνακας 4.1 
Ποσοστό του πληθυσµού 18-64 ετών που έλαβαν εθελοντική ή υποχρεωτική εκπαίδευση 

σχετικά µε το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης κατά τη διάρκεια ή µετά το σχολείο (2008) 
 

Εκπαίδευση / κατάρτιση στο Γυµνάσιο/ 

Λύκειο (σχολείο) Εκπαίδευση / κατάρτιση µετά το σχολείο 

 

Εθελοντική Υποχρεωτική 

Κάθε 

τύπου 

συνολικά 

Εθελοντική Υποχρεωτική 

Κάθε 

τύπου 

συνολικά 

Κάθε 

τύπου 

εκπαίδευ

σης/ 

Κατάρτι-

σης*  

Χώρες A 10,3 3,0 13,3 8,8 6,2 14,9 22,2 

Χώρες B 6,7 4,6 11,3 5,6 6,3 12,3 19,0 

Βέλγιο 17,8 7,0 24,8 3,0 15,2 18,2 33,3 

∆ανία 2,4 7,1 9,5 2,1 11,9 14,0 22,0 

Φινλανδία 10,1 7,8 17,9 19,6 20,8 40,4 47,9 

Γαλλία 5,3 4,9 10,2 5,9 6,6 12,5 18,1 

Γερµανία 10,3 2,0 12,3 8,4 4,7 13,2 21,0 

Ελλάδα 5,0 1,2 6,1 6,4 6,5 12,9 17,0 

Ισλανδία 6,5 5,3 11,8 11,3 6,5 17,8 26,7 

Ιρλανδία 8,1 5,8 14,0 9,9 7,6 17,5 26,1 

Ισραήλ 4,1 1,7 5,8 4,5 4,1 8,6 12,8 

Ιταλία 6,0 4,2 10,2 5,3 3,7 9,1 16,5 

Ιαπωνία 2,8 2,1 4,9 10,1 5,6 15,7 17,4 

Κορέα 2,7 3,2 5,9 3,8 5,4 9,2 13,6 

Σλοβενία 13,0 11,3 24,3 10,3 12,3 22,6 35,7 

Ισπανία 9,5 3,0 12,5 7,9 6,8 14,7 21,9 

Ην. Βασίλειο 5,8 3,1 8,9 7,7 6,1 13,8 19,5 

Χώρες Γ 7,3 4,6 11,9 7,7 8,3 16,0 23,3 

M.O. GEM 8,1 4,1 12,2 7,4 6,9 14,4 21,5 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
* το ποσοστό αυτό δεν αποτελεί ακριβές άθροισµα των επιµέρους κατηγοριών, καθώς υπάρχουν επικαλύψεις ως προς  
το τµήµα του πληθυσµού που έχει συµµετάσχει σε υποχρεωτική αλλά και εθελοντική αντίστοιχη κατάρτιση. 

 
 

Για παράδειγµα, το 48% του εργατικού δυναµικού στην Φινλανδία έχει λάβει εκπαίδευση 

/ κατάρτιση σχετικά µε την ίδρυση µιας επιχείρησης, κυρίως µετά το σχολείο, ενώ στο 

Ισραήλ το αντίστοιχο ποσοστό είναι µόνο 13%. Οι σηµαντικές διαφορές ανάµεσα σε 

χώρες µε παρόµοιο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης υπογραµµίζουν ότι άλλοι παράγοντες 

και όχι το βιοτικό επίπεδο ή ο βαθµός ανάπτυξης της χώρας, ερµηνεύουν τελικά τη 

συµµετοχή στην εκπαίδευση (όπως π.χ. κοινωνικές συνθήκες, αντιλήψεις, πολιτισµικές 

διαφορές κ.α.). 

 

Στην Ελλάδα, µόλις το 17% του πληθυσµού έχει συµµετάσχει σε εκπαίδευση/ κατάρτιση 

σχετικά µε την έναρξη επιχείρησης, επίδοση που είναι η 4η χαµηλότερη ανάµεσα στις 

χώρες που βασίζουν την οικονοµική τους ανάπτυξη στην καινοτοµία. Γενικά όµως το 
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ποσοστό της Ελλάδας είναι χαµηλότερο του µέσου όρου όλων των κατηγοριών χωρών, 

αλλά ακόµα και από το γενικό µέσο όρο του GEM. Μάλιστα, η Ελλάδα εµφανίζεται ως 

ουραγός µεταξύ των χωρών καινοτοµίας στην εκπαίδευση για την έναρξη επιχείρησης 

στο πλαίσιο του σχολείου (µόλις το 1,1% του εργατικού δυναµικού). Το µεγαλύτερο 

µέρος τελικά της όποιας εθελοντικής ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε αυτό το θέµα έχει 

γίνει µετά το πέρας της βασικής εκπαίδευσης (το 12,9% του εργατικού δυναµικού), 

φαινόµενο που αν και καταγράφεται στις περισσότερες χώρες, αποτυπώνεται µε 

µεγαλύτερη ένταση στην Ελλάδα. Το ίδιο συµβαίνει και µε τον εθελοντικό της 

χαρακτήρα καθώς τα 2/3 αυτών που δηλώνουν ότι συµµετείχαν σε τέτοιου είδους 

εκπαίδευσης το έκαναν από προσωπικό ενδιαφέρον, επίδοση που συγκλίνει στο µέσο όρο 

των χωρών καινοτοµίας (65%).  Πάντως,  πάνω από τους µισούς νέους επιχειρηµατίες 

που έλαβαν κάποια µορφής εκπαίδευση/ κατάρτιση αναφορικά µε την 

επιχειρηµατικότητα, είτε µετά είτε κατά τη διάρκεια του σχολείου, είναι απόφοιτοι 

ανώτατης εκπαίδευσης. 

 

Αξίζει επίσης να σηµειωθεί το γεγονός ότι η σχέση αυτού του είδους της εκπαίδευσης µε 

την ηλικία είναι αρνητική: το ποσοστό όσων έχουν λάβει εκπαίδευση µειώνεται µε την 

ηλικία, εκτός από την Ελλάδα, την Ισλανδία, το Ισραήλ και την Τζαµάικα, όπου δεν 

καταγράφεται τέτοια σχέση. Έτσι, στην Ελλάδα  ενώ στο ηλικιακό στρώµα 18-24 ετών 

το ποσοστό είναι 16,6% (έναντι 28% στην Ευρώπη και 26% στις χώρες καινοτοµίας) 

στο στρώµα 45-54 ετών το αντίστοιχο ποσοστό είναι 18% (έναντι 16% στην Ευρώπη 

και 17% στις χώρες της καινοτοµίας), ενώ ακόµα και στο στρώµα  55-64 ετών το 

ποσοστό κινείται στο 15,6% έναντι 13,1% στην Ευρώπη και 14,3% στις χώρες της 

καινοτοµίας). Προφανώς, αυτό το οποίο αντανακλούν τα παραπάνω αποτελέσµατα είναι 

ότι γίνεται προσπάθεια το έλλειµµα αυτής της µορφής εκπαίδευσης στις µικρότερες 

ηλικίες να αναπληρωθεί στις µεγαλύτερες ηλικίες.  

 

Επιπροσθέτως, η έρευνα του GEM έδειξε ότι, στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, 

οι γυναίκες συµµετέχουν σε πολύ µικρότερο βαθµό από ό,τι οι άντρες σε αυτή τη µορφή 

εκπαίδευσης / κατάρτισης. Σε όλες τις οικονοµίες χαµηλού κόστους οι άντρες έχουν 

σταθερά πολύ µεγαλύτερες πιθανότητες να λάβουν τέτοιου είδους κατάρτιση σε σχέση 

µε τις γυναίκες. Στις οικονοµίες που βασίζονται στη βελτίωση της αποδοτικότητας η 

διαφορά είναι στατιστικά σηµαντική µόνο στις µισές, ενώ στις καινοτόµες οικονοµίες αν 

και θα αναµενόταν η διαφορά µεταξύ των φύλων να είναι µικρότερη, αυτό τελικά δε 

συµβαίνει. Έτσι, σε 11 από τις 15 χώρες µε έµφαση στην καινοτοµία – µεταξύ των 
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οποίων και η Ελλάδα- , οι άντρες έχουν συµµετάσχει σε τέτοια προγράµµατα κατάρτισης 

σε σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό έναντι των γυναικών. Είναι προφανές ότι τα 

διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης στην εκπαίδευση/ κατάρτιση των γυναικών ανάµεσα 

στις τρεις εξεταζόµενες οµάδες κρατών µπορούν να αποδοθούν σε διαφορές στη 

συµµετοχή στη βασική εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας ανάµεσα στα δύο φύλα, αλλά 

και σε γενικότερες διαφορές στο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης ή σε πολιτισµικές 

διαφορές και χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας. Έτσι, στην Ελλάδα, το 22% των 

ανδρών ηλικίας 18-64 ετών έχει λάβει σχετική εκπαίδευση / κατάρτιση, έναντι µόλις 13% 

στις γυναίκες. Επιπλέον, το ποσοστό των ανδρών κινείται περί τον ευρωπαϊκό µέσο όρο 

(21,5%), ενώ το ποσοστό στις γυναίκες υστερεί αρκετά από αυτό (17,6%). 

 

Ο Πίνακας 4.2 απεικονίζει τα ποσοστά των ατόµων που έλαβαν εθελοντικά ή 

υποχρεωτικά εκπαίδευση/ κατάρτιση που στόχευε στην απόκτηση γνώσεων σχετικά µε 

την έναρξη µιας επιχείρησης µετά την πρωτοβάθµια ή τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, 

ανά φορέα εκπαίδευσης / κατάρτισης. Αυτό το οποίο διαπιστώνεται είναι ότι το 

µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού ήταν αυτοδίδακτοι και χρησιµοποίησαν πηγές όπως το 

διάβασµα, η παρατήρηση άλλων επιχειρηµατιών ή/ και η συνεργασία µε άλλους 

επιχειρηµατίες. Ακολουθεί η εθελοντική επίσηµη όµως εκπαίδευση και η εθελοντική 

εκπαίδευση που παρέχεται από πανεπιστήµιο ή άλλο εκπαιδευτικό φορέα, αλλά εκτός 

των πλαισίων της επίσηµης εκπαίδευσης. 

 

Στην Ελλάδα, η επίσηµη παροχή εκπαίδευσης αναφορικά µε την επιχειρηµατικότητα 

υστερεί κατά πολύ της ιδιωτικής/ εθελοντικής, µιας και µόλις το 1% του πληθυσµού (18-

64 ετών) έχει επιµορφωθεί υποχρεωτικά µέσω της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης24, ενώ και 

το αντίστοιχο ποσοστό για σχεδόν όλους τους άλλους πιθανούς φορείς είναι µηδενικό. 

Τα αποτελέσµατα αυτά υπογραµµίζουν την ανάγκη για τη χάραξη πολιτικής και την 

εφαρµογή σχετικών µέτρων που στόχο θα έχουν την ενσωµάτωση της υποχρεωτικής 

παρακολούθησης µαθηµάτων σχετικά µε την έναρξη µιας επιχείρησης, τουλάχιστον στο 

επίπεδο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.  

 

Τούτο υπερθεµατίζεται από το γεγονός ότι οι Έλληνες επίδοξοι ή νέοι επιχειρηµατίες 

αναζητούν εθελοντικά την κατάρτισή τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε µεγαλύτερο 

ποσοστό από τις περισσότερες χώρες ανάµεσα στις καινοτόµες οικονοµίες (3η 

υψηλότερη θέση). Το ίδιο ισχύει και για την εθελοντική κατάρτιση µέσω εµπορικών 
                                                
24 ∆εδοµένου ότι τουλάχιστον η πλειοψηφία των ερωτηθέντων έχει ολοκληρώσει τη βασική ή/και την 
τριτοβάθµια εκπαίδευση στην Ελλάδα. 
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επιµελητηρίων και κρατικών φορέων. Εντούτοις, µόνο το 8% των Ελλήνων νέων/ 

επίδοξων επιχειρηµατιών θεωρεί τον εαυτό του αυτοδίδακτο, σε αντίθεση µε το 30% 

των Φινλανδών (το υψηλότερο ποσοστό στις χώρες καινοτοµίας).  

 

Το γεγονός ότι η Φινλανδία είναι η χώρα µε το υψηλότερο ποσοστό σε κάθε κατηγορία 

εκπαίδευσης και φορέα, αλλά ακόµα και στους αυτοδίδακτους, υπογραµµίζει αφενός τη 

θεσµική υποστήριξη που παρέχεται στη χώρα αναφορικά µε την εκπαίδευση επί της 

επιχειρηµατικότητας, αλλά και την ίδια την κουλτούρα περί της επιχειρηµατικότητας η 

οποία ωθεί ένα αρκετά µεγάλο µέρος του πληθυσµού προς τη συστηµατική κατάρτισή 

του. ∆εν είναι τυχαία εποµένως η υψηλή θέση της Φινλανδίας στα πιο συνηθισµένα 

µοντέλα µέτρησης της ανταγωνιστικότητας (WEF, IMD), ενώ είναι σαφές ότι συνιστά ένα 

επιτυχηµένο παράδειγµα, το οποίο µια χώρα σαν την Ελλάδα, θα µπορούσε να 

χρησιµοποιήσει ως πρότυπο για το σχεδιασµό αντίστοιχων στρατηγικών εκπαίδευσης 

περί την επιχειρηµατικότητα. 

  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι σηµαντικό 2% του πληθυσµού έχουν χρησιµοποιήσει 

κάποια online µέθοδο κατάρτισης, ποσοστό που κινείται περί το µέσο όρο των χωρών 

καινοτοµίας (∆ιάγραµµα 4.1). 
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Πίνακας 4.2 

Ποσοστό του πληθυσµού 18-64 ετών που έλαβαν εθελοντική ή υποχρεωτική εκπαίδευση 

σχετικά µε το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης µετά το σχολείο, ανά είδος φορέα εκπαίδευσης 

   
Τριτοβάθµιο 

εκπαιδευτικό ίδρυµα 
Φορέας 

εκπαίδευσης 
 Επίσηµη Ανεπίσηµη 

εµπορικό 

επιµελητήριο 

κρατικός 

φορέας 
εργοδότης άλλος 

Αυτοδί-

δακτος 

Εθελοντική 

(Ε) ή 

Υποχρεωτική 

(Υ) 

εκπαίδευση 

Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Υ Ε Υ - 

Χώρες Α 8 1 4 1 3 0 3 1 3 1 3 0 10 

Χώρες Β 5 2 4 1 3 0 2 0 3 1 2 0 8 

Βέλγιο 7 3 2 3 1 2 1 3 1 1 1 2 8 

∆ανία 3 4 1 1 2 1 0 1 0 0 2 1 8 

Φινλανδία 16 14 9 1 5 0 6 1 3 1 6 1 30 

Γαλλία 4 2 1 1 5 1 4 1 1 0 4 0 8 

Γερµανία 6 1 2 0 7 1 3 1 4 1 3 0 10 

Ελλάδα 8 1 1 0 4 0 3 0 1 1 1 0 8 

Ισλανδία 7 3 4 1 2 0 2 0 4 1 4 0 14 

Ιρλανδία 6 3 6 1 4 0 6 1 3 2 1 0 14 

Ισραήλ 4 1 3 1 3 0 3 0 2 0 1 0 6 

Ιταλία 6 1 2 0 3 0 1 0 2 1 1 0 6 

Ιαπωνία 6 2 7 1 2 0 2 0 3 1 2 0 12 

Κορέα 4 1 3 1 2 0 1 0 1 0 1 0 4 

Σλοβενία 9 6 8 1 5 1 4 1 4 2 3 0 15 

Ισπανία 9 1 7 1 6 0 5 1 4 1 7 0 10 

Ην. Βασίλειο 6 2 4 1 3 1 3 0 2 1 1 0 10 

Χώρες Γ 7 3 4 1 4 0 3 1 2 1 3 0 11 

Μ.O.  GEM 7 2 4 1 3 0 3 1 3 1 2 0 10 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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∆ιάγραµµα 4.1 

 % του πληθυσµού 18-64 ετών που έχουν χρησιµοποιήσει  

online µέθοδο κατάρτισης σχετικά µε την έναρξη µιας επιχείρησης 
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4.2 Οι απόψεις των ειδικών για την εκπαίδευση περί επιχειρηµατικότητας  

Συµπληρωµατικά στην παραπάνω εικόνα µπορούν να αξιοποιηθούν και οι γνώµες των 

ειδικών στην επιχειρηµατικότητα σε κάθε χώρα. Όπως συµβαίνει κάθε χρόνο, ειδικοί 

εµπειρογνώµονες σε διάφορες διαστάσεις του φαινοµένου της επιχειρηµατικότητας 

έχουν επιλεχθεί ώστε να συνεισφέρουν και µε τις δικές τους εκτιµήσεις στην πιο 

ολοκληρωµένη µελέτη ζητηµάτων της επιχειρηµατικότητας. Στο πλαίσιο αυτό κλήθηκαν, 

µεταξύ άλλων, να αποτιµήσουν την ανάγκη για εκπαίδευση και κατάρτιση πάνω στην 

επιχειρηµατικότητα, τη διαθεσιµότητα αντίστοιχων προγραµµάτων στο εθνικό 

περιβάλλον, αλλά και την ποιότητά τους.  

 

Αυτό το οποίο διαπιστώνεται από την ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων είναι ότι η 

ανάγκη των νέων επιχειρηµατιών για «εξωτερική» βοήθεια µειώνεται ελαφρά όσο 

ανεβαίνει το επίπεδο ανάπτυξης των χωρών, ενώ και η διαθεσιµότητα της βοήθειας 

αυτής αυξάνεται, κυρίως εκτός της επίσηµης εκπαίδευσης. Άρα, στις περισσότερο 

αναπτυγµένες χώρες αν και φαίνεται να υπάρχει σχετικά µικρότερη ανάγκη για 

εκπαιδευτική υποστήριξη, τα διαθέσιµα εργαλεία βοήθειας είναι αρκετά, λόγω και της 
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πληθώρας των φορέων κατάρτισης / εκπαίδευσης που δραστηριοποιούνται στις σχετικές 

«αγορές». Το γεγονός που διαφοροποιεί, όµως, τις χώρες υψηλότερου επιπέδου 

ανάπτυξης από τις χώρες χαµηλού κόστους είναι η ποιότητα της εκπαίδευσης για την 

επιχειρηµατικότητα, όπως τουλάχιστον αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ειδικούς. Έτσι 

στις πρώτες, η ποιότητά της κρίνεται πολύ αυστηρά είτε αφορά την παρεχόµενη εντός 

του σχολείου, είτε µετά από το σχολείο, ενώ στις τελευταίες φαίνεται η ύπαρξη αυτών 

των δράσεων να είναι σηµαντικότερη από την ποιότητά τους.  

 

Συνεπώς, η µετά το σχολείο παρεχόµενη εκπαίδευση/ κατάρτιση σε θέµατα 

επιχειρηµατικότητας θεωρείται ανεπαρκής από τους ειδικούς σχεδόν σε όλες τις χώρες 

που βασίζουν την ανάπτυξή τους στην καινοτοµία. Με την άποψη αυτή οι ειδικοί στις 

χώρες αυτές υπογραµµίζουν την ανάγκη για αναβάθµιση της ποιότητας της 

παρεχόµενης εκπαίδευσης. Μάλιστα, δεδοµένης της σχέσης επιχειρηµατικότητας και 

καινοτοµίας, η υψηλής ποιότητας και διαθεσιµότητα εκπαίδευσης/ κατάρτισης για τους 

νέους επιχειρηµατίες θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για αυτή την οµάδα 

κρατών.  

 

Οι Έλληνες ειδικοί εµφανίζονται µάλιστα από τους πλέον δυσαρεστηµένους µε την 

ποιότητα της εκπαίδευσης για την επιχειρηµατικότητα. Η Ελλάδα συγκεντρώνει το 

χαµηλότερο ποσοστό ανάµεσα στις χώρες καινοτοµίας όσον αφορά στη διαθεσιµότητα 

σχετικής βοήθειας προς τους νέους επιχειρηµατίες που παρέχεται εκτός του επίσηµου 

εκπαιδευτικού συστήµατος. Οµοίως, µαζί µε τους Ιταλούς, οι Έλληνες ειδικοί στην 

επιχειρηµατικότητα κρίνουν την ποιότητα της παρεχόµενης εκπαίδευσης/ κατάρτισης 

στο σχολείο πολύ χαµηλή, καθώς οι δύο χώρες κατατάσσονται τελευταίες στην 

αντίστοιχη λίστα, ενώ παρόµοια αποδοκιµασία εκφράζεται και για την αντίστοιχη 

ποιότητα εκπαίδευσης µετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.  
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Πίνακας 4.3 

Ανάγκη, διαθεσιµότητα και ποιότητα της εκπαίδευσης / κατάρτισης µε θέµα την 
επιχειρηµατικότητα, ανά χώρα (µέσος όρος από 1: απολύτως λάθος – φτωχή ποιότητα έως 5: 

απολύτως σωστό, άριστη ποιότητα): οι απόψεις των ειδικών 
 

Χώρες Οι 

επιχειρηµατίες 

χρειάζονται 

βοήθεια στη 

στρατηγική 

τους πριν την 

έναρξη 

επιχείρησης 

Υπάρχει 

επαρκής 

βοήθεια για 

τους 

επιχειρηµατίες 

εκτός του 

εκπαιδευτικού 

συστήµατος 

Ποιότητα της 

εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης επί της 

επιχειρηµατικότητας 

στο σχολείο 

Ποιότητα της 

εκπαίδευσης/ 

κατάρτισης επί της 

επιχειρηµατικότητας 

µετά το σχολείο 

Χώρες A 4,2 2,5 1,7 2,5 

Χώρες B 4,2 2,8 2,1 3,4 

∆ανία 4,3 3,1 2,4 2,4 

Φινλανδία 4,0 3,7 2,5 2,8 

Γερµανία 3,6 3,9 1,9 2,7 

Ελλάδα 3,7 2,4 1,8 2,5 

Ιρλανδία 4,1 3,6 2,5 3,0 

Ιταλία 4,0 2,8 1,8 2,8 

Κορέα 3,9 3,6 2,4 2,9 

Νορβηγία 4,3 2,9 2,6 2,9 

Σλοβενία 3,8 3,5 2,4 3,0 

Ισπανία 4,3 3,3 1,9 2,9 

Ην. Βασίλειο 3,9 3,3 2,1 2,9 

Χώρες Γ 4,0 3,3 2,2 2,8 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

 

4.3 Η επίδραση της εκπαίδευσης περί επιχειρηµατικότητας στην 
επιχειρηµατική δραστηριοποίηση 

Μία ενδιαφέρουσα σχέση που µπορεί να εξεταστεί από τα διαθέσιµα στοιχεία του GEM 

είναι η επίδραση που µπορεί να έχει η εθελοντική ή υποχρεωτική εκπαίδευση για την 

έναρξη µιας επιχείρησης στις αντιλήψεις του ατόµου για την ύπαρξη επιχειρηµατικών 

ευκαιριών στην περιοχή που ζει, αλλά και στο βαθµό αυτοπεποίθησής του25. Οι 

αντιλήψεις αυτές, θεωρούνται πρώιµοι δείκτες της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

                                                
25 Ο παράγοντας της αυτοπεποίθησης εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας του GEM µέσω µιας αυτο-
αξιολόγησης των προσόντων, των γνώσεων και της εµπειρίας των ερωτώµενων στο να ξεκινήσουν µία 
επιχείρηση. 
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σταδίων, καθώς έχει παρατηρηθεί ότι υψηλές επιδόσεις σε αυτούς τους δείκτες 

συνδέονται µε υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων. 

 

Ο Πίνακας 4.4 συνοψίζει τα αποτελέσµατα στον πληθυσµό έχοντας εξαιρέσει από το 

δείγµα το τµήµα του πληθυσµού που σχετίζεται µε κάποιον τρόπο µε την 

επιχειρηµατικότητα, δηλαδή επίδοξους, νέους ή ακόµα και καθιερωµένους 

επιχειρηµατίες, ώστε να µην επηρεάζονται αντίστοιχα τα αποτελέσµατα.  

 

Πίνακας 4.4 

 Ποσοστό του πληθυσµού (18-64) που δεν έχει σχέση µε την επιχειρηµατικότητα και οι 

αντιλήψεις του για την επιχειρηµατικότητα ανάλογα µε την εκπαίδευση / κατάρτιση  

στην έναρξη µιας επιχείρησης 

 

 

Θα υπάρξουν καλές επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες τους επόµενους 6 µήνες (%) 

Έχω τα προσόντα, τις γνώσεις και την 
εµπειρία να ιδρύσω µια εταιρία (%) 

Εκπαίδευση / 
Κατάρτιση 

Εθελοντική 
(%) 

Υποχρεωτική 
(%)  

Καµία (%) 
Εθελοντική 

(%) 
Υποχρεωτική 

(%)  
Καµία (%) 

Χώρες A 46,6 49,4 40,7 75,6 73,8 53,2 

Χώρες B 51,2 45,9 36,5 76,2 68,0 45,6 

Βέλγιο 12,2 18,9 12,0 41,6 66,4 25,0 

∆ανία 57,1 65,9 60,8 50,8 45,3 25,9 

Φινλανδία 56,5 48,0 45,6 57,1 36,7 16,2 

Γαλλία 35,7 25,0 20,5 75,8 39,0 20,3 

Γερµανία 36,2 38,0 17,7 59,9 37,5 24,8 

Ελλάδα 21,5 43,6 23,9 58,8 50,0 44,0 

Ισλανδία 38,7 37,2 32,3 76,5 61,4 36,5 

Ιρλανδία 29,6 28,9 24,4 66,7 56,6 34,7 

Ισραήλ 41,5 52,0 21,7 55,9 73,3 31,0 

Ιταλία 33,0 35,8 28,1 53,3 53,6 32,3 

Ιαπωνία 13,0 16,3 6,2 34,5 19,1 6,3 

Κορέα 36,8 19,2 10,8 39,5 20,0 21,8 

Σλοβενία 53,9 52,9 36,5 73,6 5308 34,0 

Ισπανία 29,7 27,5 23,4 53,2 51,4 40,2 

Ην. Βασίλειο 39,8 31,1 26,2 74,2 59,6 40,0 

Χώρες Γ 35,7 36,0 26,0 58,1 48,2 28,9 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 
 

Όπως απεικονίζει ο Πίνακας 4.4, δε φαίνεται να υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ των 

εξεταζόµενων µεταβλητών, ούτε κάποια ιδιαίτερη διαφοροποίηση στις κατηγορίες 

χωρών. Στις περισσότερες χώρες, όσοι δεν έχουν λάβει κάποια σχετική εκπαίδευση / 

κατάρτιση, είτε υποχρεωτική είτε εθελοντική, εµφανίζουν µικρότερα ποσοστά αντίληψης 

επιχειρηµατικών ευκαιριών, αλλά και αυτοπεποίθησης στην έναρξη µιας επιχείρησης. 
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Συνεπώς, η συµµετοχή σε αυτά τα εκπαιδευτικά προγράµµατα φαίνεται να έχει µία µικρή 

θετική επίδραση στον τρόπο που το άτοµο αντιλαµβάνεται τις ευκαιρίες στο περιβάλλον, 

αλλά και στην αυτοπεποίθησή του.  

 

Η Ελλάδα δε διαφοροποιείται από αυτή τη γενική εικόνα, αν και φαίνεται ότι κυρίως η 

υποχρεωτική εκπαίδευση/ κατάρτιση επηρεάζει θετικά την αντίληψη περί ευκαιριών. 

Γενικά, πάντως, φαίνεται ότι στις χώρες χαµηλού κόστους εκφράζεται µεγαλύτερη 

αυτοπεποίθηση σε σχέση µε τις άλλες χώρες, φαινόµενο όµως που είναι ανεξάρτητο από 

την εκπαίδευση. Η αντίληψη αυτή πιθανώς εκπορεύεται από το υψηλότερο επίπεδο 

ικανοτήτων και δεξιοτήτων που απαιτείται στις αναπτυγµένες οικονοµίες για την έναρξη / 

διατήρηση µιας νέας επιχείρησης, καθώς απαιτείται µεγαλύτερος βαθµός εξειδίκευσης 

στην αγορά ενώ επικρατεί εντονότερος ανταγωνισµός στο αντίστοιχο επιχειρηµατικό 

περιβάλλον. Οι συνθήκες αυτές οδηγούν τα άτοµα σε περισσότερο συγκρατηµένες 

εκτιµήσεις για τις ικανότητες ένταξής τους στον επιχειρηµατικό στίβο, ενώ αντίθετα στις 

χώρες χαµηλότερου επιπέδου ανάπτυξης η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση δεν απαιτεί 

ιδιαίτερες δεξιότητες.  

 

Ακόµα, εξετάστηκε η επίδραση της εκπαίδευσης που αφορά στην έναρξη επιχείρησης σε 

όσους δηλώνουν ότι σκέφτονται να ξεκινήσουν µια επιχείρηση τα επόµενα τρία χρόνια. 

Από τα αποτελέσµατα γίνεται σαφές ότι, στις περισσότερες χώρες, ακόµα και στις χώρες 

χαµηλού κόστους το ποσοστό αυτών που έχουν παρακολουθήσει εθελοντικά κυρίως ή 

υποχρεωτικά κάποιας µορφής εκπαίδευση/ κατάρτιση είναι σηµαντικά υψηλότερο σε 

σχέση µε όσους δεν έχουν συµµετάσχει σε κάτι αντίστοιχο. Είναι πιθανό, βέβαια, αυτό 

το µικρό ποσοστό όσων δεν έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση και προτίθενται να 

ξεκινήσουν ένα εγχείρηµα τα επόµενα χρόνια να αντιπροσωπεύει άτοµα τα οποία έχουν 

ήδη εµπειρία από τον κόσµο των επιχειρήσεων και θεωρούν ότι δεν χρειάζονται τέτοια 

εκπαίδευση. Πάντως, ειδικά στις χώρες καινοτοµίας το ποσοστό των τελευταίων είναι 

πολύ µικρό (8,8%), σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες χώρες όπου το ποσοστό είναι 

υψηλότερο γεγονός που υποδηλώνει ότι η επιχειρηµατική δραστηριοποίηση σε 

απαιτητικές αγορές προϋποθέτει κάποια αντίστοιχη εκπαίδευση. 

 

Το ποσοστό των Ελλήνων που αναµένει να ξεκινήσει µια επιχείρηση στα επόµενα τρία 

χρόνια και έχει παρακολουθήσει εθελοντικά κάποιας µορφής κατάρτιση είναι πολύ 

χαµηλότερο από το µέσο όρο όλων των κατηγοριών χωρών, ενώ αποτελεί την 4η 

χαµηλότερη επίδοση ανάµεσα στις οικονοµίες που δίνουν έµφαση στην καινοτοµία. 
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Πίνακας 4.5 

% του πληθυσµού  (18-64) που αναµένει να ξεκινήσει µια επιχείρηση τα επόµενα τρία χρόνια  

και είδος εκπαίδευσης/κατάρτισης 

Προσδοκεί να ξεκινήσει µια επιχείρηση 
τα επόµενα 3 χρόνια 

 
Εθελοντική 
κατάρτιση 

Υποχρεωτική 
κατάρτιση 

Καµία 
κατάρτιση 

Χώρες Α 62,4 55,9 37,2 

Χώρες Β 44,8 34,7 21,6 

Βέλγιο 10,4 15,6 5,4 

∆ανία 17,1 10,4 6,2 

Φινλανδία 15,5 8,9 3,7 

Γαλλία 31,9 30,4 11,7 

Γερµανία 17,8 10,3 3,6 

Ελλάδα 18,2 19,5 16,1 

Ισλανδία 34,5 20,9 12,8 

Ιρλανδία 23,2 14,5 6,5 

Ισραήλ 42,6 34,1 15,1 

Ιταλία 22,8 12,6 7,4 

Ιαπωνία 24,9 6,4 5,8 

Κορέα 44,8 25,5 20,6 

Σλοβενία 24,2 12,2 5,6 

Ισπανία 12,3 8,7 6,7 

Ην. Βασίλειο 15,8 12,6 5,2 

Χώρες Γ 23,7 16,2 8,8 

Χώρες Α: χαµηλού κόστους,  Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Εστιάζοντας λίγο περισσότερο στα αποτελέσµατα της Ελλάδας, διαπιστώνεται ότι η 

ευρεία πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (78%) δεν έχει λάβει κάποια 

σχετική εκπαίδευση / κατάρτιση στην έναρξη επιχείρησης. Η διάρθρωση αυτή 

προσοµοιάζει µάλιστα µε εκείνη των καθιερωµένων, όπου επίσης ένα ποσοστό της 

τάξης του 22,6% έχει συµµετάσχει σε κάποια τέτοια κατάρτιση, συνήθως βέβαια µετά 

το σχολείο. Πάντως, ακόµα και από τα άτοµα τα οποία δεν έχουν σχέση µε 

επιχειρηµατικότητα, ένα σηµαντικό 15,7% έχει εκδηλώσει σχετικό ενδιαφέρον, 

ποσοστό όµως που σε µεγάλο βαθµό ανταποκρίνεται σε εκείνο το τµήµα του 

πληθυσµού που σκέφτεται να ιδρύσει µια επιχείρηση στα επόµενα τρία χρόνια.  Τέλος, 

εξετάστηκε η επίδραση της εκπαίδευσης / κατάρτισης στην έναρξη επιχείρησης στα 

προσωπικά χαρακτηριστικά. Από τα αποτελέσµατα διαπιστώνεται ότι τα άτοµα που 

έχουν συµµετάσχει σε εθελοντική ή υποχρεωτική αντίστοιχη εκπαίδευση φοβούνται 

την αποτυχία σε µικρότερο βαθµό από όσους δεν έχουν συµµετάσχει σε κάτι σχετικό. 

Επίσης, έχουν ισχυρότερα αναπτυγµένη την αυτοπεποίθησή τους, έχουν ήδη επαφή µε 

πρότυπα επιχειρηµατικότητας στο κοντινό τους περιβάλλον και αναγνωρίζουν 
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περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο περιβάλλον τους. Είναι προφανές, βέβαια, 

ότι αυτά τα αποτελέσµατα πρέπει να αντιµετωπίζονται µε προσοχή. 

 

Πίνακας 4.6 

 Συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης / κατάρτισης  

και επιχειρηµατική δραστηριοποίηση  

Εκπαίδευση/ κατάρτιση ως προς 

την έναρξη επιχείρησης 

Επιχειρηµατίες 

αρχικών σταδίων  

Καθιερωµένοι 

επιχειρηµατίες 

Μη 

επιχειρηµατίες 

Καµία εκπαίδευση 78,1% 77,4% 84,3% 

Κάποια εκπαίδευση 21,9% 22,6% 15,7% 

 100% 100% 100% 

Υποχρεωτική εκπαίδευση στο σχολείο 1,3% 0,9% 1,2% 

Εθελοντική εκπαίδευση στο σχολείο 3,9% 6,1% 5,0% 

Εκπαίδευση µετά το σχολείο 18,2% 18,3% 11,4% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

Από τη στιγµή που ένα µεγάλο τµήµα έχει συµµετάσχει εθελοντικά σε τέτοιου είδους 

κατάρτιση, έχει δηλαδή επιλέξει κάποια δράση εκπαίδευσης αυτού του χαρακτήρα, 

προφανώς είναι περισσότερο «ευαίσθητο» στα ζητήµατα της επιχειρηµατικότητας. Η 

έναρξη µιας επιχείρησης, δηλαδή, ενδεχοµένως να βρίσκεται στα µεσοπρόθεσµα ή 

µακροπρόθεσµα σχέδιά του, τα οποία θέλει να υποστηρίξει διευρύνοντας τη γνώση του 

ως προς αυτό το αντικείµενο. 

Πίνακας 4.7 

Συµµετοχή σε προγράµµατα εκπαίδευσης / κατάρτισης και προσωπικά χαρακτηριστικά:  

% θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών 

 Στο επόµενο 

εξάµηνο θα 

υπάρξουν καλές 

ευκαιρίες για την 

ίδρυση µιας 

επιχείρησης 

∆ιαθέτω τις 

γνώσεις, 

ικανότητα και 

εµπειρία που 

απαιτούνται για 

µια νέα 

επιχείρηση 

Ο φόβος της 

αποτυχίας, θα 

µε απέτρεπε 

από το να 

ξεκινήσω µια 

νέα επιχείρηση 

Γνωρίζω 

προσωπικά 

έναν νέο 

επιχειρηµατία 

Καθόλου 

εκπαίδευση/ 

κατάρτιση 

25,3 60,0 53,1 40,5 

Κάποια 

εκπαίδευση/ 

κατάρτιση 

30,1 72,4 45,9 49,1 

Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ:  

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ 

 

Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) συλλέγει και αναλύει 

δεδοµένα για την επιχειρηµατική δραστηριότητα από πολλές χώρες και περιοχές του 

πλανήτη από το 1999. Η έρευνα του 2008, λοιπόν, κλείνει την πρώτη δεκαετία του 

ερευνητικού προγράµµατος. Στο διάστηµα αυτό, τα ευρήµατα του GEM έχουν 

αποτελέσει τη βάση για την εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων τόσο για τη 

διαχρονική εξέλιξη κάποιων δεικτών στις διάφορες χώρες που έχουν πάρει µέρος στις 

έρευνες –κάτι που αντανακλά την επίπτωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην 

οικονοµική ανάπτυξη-, όσο και για τη διαχρονική σταθερότητα κάποιων άλλων –κάτι που 

αντανακλά τη σταθερότητα των πολιτισµικών παραγόντων που επηρεάζουν την έφεση 

προς την επιχειρηµατικότητα. 

Ένα δεδοµένο που έχει τεκµηριωθεί την περασµένη δεκαετία είναι η εξάρτηση της 

επιχειρηµατικότητας από τον οικονοµικό κύκλο. Πράγµατι, η παγκόσµια κάµψη της 

οικονοµικής δραστηριότητας το 2001 φαίνεται ότι οδήγησε στην κάµψη των δεικτών της 

επιχειρηµατικότητας, όπως αποκάλυπτε η Παγκόσµια Έκθεση του GEM για το 2002.26 

Αλλά η επίπτωση ήταν σχετικά µικρή και σίγουρα προσωρινή, καθώς η οικονοµική 

µεγέθυνση τα επόµενα χρόνια επανέφερε τους δείκτες της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας στα προηγούµενα επίπεδα. Βεβαίως, η σηµερινή συγκυρία της βαθειάς 

παγκόσµιας ύφεσης δεν µπορεί παρά να έχει σοβαρές συνέπειες για την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, πράγµα που αναµένεται να αποκαλύψει η έρευνα του 2009, έτος κατά 

το οποίο η παγκόσµια ύφεση βρίσκεται στο απόγειό της.  

Ωστόσο, τα ευρήµατα του 2008 παρέχουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για τις επιπτώσεις 

της κρίσης. Η έρευνα του GEM διεξάγεται κατά τη διάρκεια του Μαΐου – Ιουνίου κάθε 

έτους, άρα η έρευνα του 2008 είχε διεξαχθεί πριν από το ξέσπασµα της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης, το οποίο τοποθετείται τον Σεπτέµβριο του 2008 µε την 

κατάρρευση της Lehman στις ΗΠΑ. Από την άλλη πλευρά, τα πρώτα σύννεφα πάνω από 

την παγκόσµια οικονοµία ήταν ήδη ορατά το καλοκαίρι του 2008, άλλωστε το πρόβληµα 

των χαµηλότοκων ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων (subprimes) και γενικότερα η κρίση 

                                                
26 Βλέπε Reynolds et al (2003). 



Κεφάλαιο 5 Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 114

της αγοράς ακινήτων στις ΗΠΑ ήταν ήδη φανερή από την προηγούµενη χρονιά. Άρα, 

είναι εύλογο να αναµένεται ότι το καλοκαίρι του 2008 τα άτοµα που προσεγγίστηκαν από 

τους ερευνητές του GEM θα διακατέχονταν τουλάχιστον από κάποια ανησυχία µπροστά 

στην επιδείνωση του παγκόσµιου οικονοµικού κλίµατος.  

Στο παρόν Κεφάλαιο επιχειρείται µια πρώτη ανάλυση κάποιων βασικών ευρηµάτων της 

έρευνας του 2008, υπό το πρίσµα της διερεύνησης των επιπτώσεων της 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης. Η παρουσίαση των δεδοµένων ακολουθεί τη δοµή της 

παρουσίασης των δεδοµένων του GEM, που εγκαινίασε η Παγκόσµια Έκθεση για το 

2008. Θα επιχειρηθεί λοιπόν να προσεγγιστούν οι επιπτώσεις της κρίσης µε βάση τις 

τρεις συνιστώσες της επιχειρηµατικότητας: α) τις επιχειρηµατικές στάσεις και αντιλήψεις, 

β) την επιχειρηµατική δραστηριότητα και γ) τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες. Η 

συγκεκριµένη παρουσίαση, και η ανάλυση που βασίζεται σε αυτήν, βασίζεται στην 

υπόθεση ότι η κρίση επηρεάζει µε διαφορετικό τρόπο κάθε συνιστώσα της 

επιχειρηµατικότητας.  

Ωστόσο, δεν είναι µόνο οι συνιστώσες της επιχειρηµατικότητας που αναµένεται να 

επηρεάζονται διαφορετικά από την κρίση. Ανάλογη διαφοροποίηση αναµένεται να 

εκδηλώνεται και ανάλογα µε το επίπεδο ανάπτυξης κάθε οικονοµίας, δεδοµένου ότι η 

κρίση, ιδιαίτερα δε εντός του 2008, δεν είχε ακόµα επηρεάσει όλες τις οικονοµίες στον 

ίδιο βαθµό. Σε αυτή τη βάση, ακολουθείται εδώ η διάκριση όλων των χωρών που πήραν 

µέρος στην έρευνα του GEM27 το 2008 σε τρεις οµάδες: α) οικονοµίες που βασίζονται 

στην εκµετάλλευση συντελεστών παραγωγής (factor driven), β) οικονοµίες που 

βασίζονται στην βελτίωση της αποτελεσµατικότητας (efficiency driven) και γ) οικονοµίες 

που βασίζονται στην εκµετάλλευση της καινοτοµίας (innovation driven). Με δεδοµένη τη 

µεγάλη υπεροχή της επιχειρηµατικότητας ανάγκης στην πρώτη οµάδα χωρών, είναι 

εύλογη η υπόθεση ότι τα πρώτα σηµάδια της κρίσης δεν αναµένεται ότι θα είχαν 

σηµαντική επίπτωση σε οποιαδήποτε από τις τρεις συνιστώσες της επιχειρηµατικότητας. 

Με βάση αυτή την υπόθεση, θα παρουσιαστούν τα δεδοµένα µόνο για τις δύο τελευταίες 

οµάδες, που περιλαµβάνουν χώρες υψηλότερης ανάπτυξης. 

 Τέλος, ενδιαφέρει εδώ να εξεταστεί η θέση της Ελλάδας σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα 

δεδοµένα των δύο οµάδων χωρών. Μολονότι για τη χώρα µας δεν υπάρχουν δεδοµένα 

για όλα τα έτη όπως για άλλες χώρες, τα ελληνικά δεδοµένα της τελευταίας πενταετίας 

επιτρέπουν την εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων σχετικά µε τον τρόπο που οι 

συνιστώσες της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα αντέδρασαν στα πρώτα σηµάδια της 

                                                
27 Όπως έχει ήδη αναφερθεί, το GEM ακολουθεί εδώ τη διάκριση των χωρών που εισήγαγε το Global 
Competitiveness Report 2008-2009. Βλέπε Porter and Schwab (2008). 



Κεφάλαιο 5 Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 115

κρίσης. Έχει, λοιπόν, ενδιαφέρον αυτή η αντίδραση να συγκριθεί µε τις αντιδράσεις 

στους µέσους όρους των δύο οµάδων χωρών, πράγµα που θα επιτρέψει την εξαγωγή 

ενός πρώτου συµπεράσµατος για το κατά πόσον η αντίδραση της ελληνικής 

επιχειρηµατικότητας µοιάζει περισσότερο µε αυτή των οικονοµιών που βασίζονται στην 

καινοτοµία, ή σε εκείνων που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα. 

 

5.1 Επιχειρηµατικές στάσεις και αντιλήψεις 

Το GEM διερευνά τις κοινωνικές στάσεις και αντιλήψεις για την επιχειρηµατικότητα σε 

κάθε χώρα µε µια σειρά ερωτήσεων που απευθύνονται σε όλα τα άτοµα που προσεγγίζει 

η έρευνα, ανεξάρτητα από το αν κάθε συγκεκριµένος ερωτώµενος ασκεί επιχειρηµατική 

δραστηριότητα ή όχι. Η µέθοδος αυτή επιτρέπει τη συγκέντρωση αξιόπιστων στατιστικά 

δεδοµένων σχετικά µε ζητήµατα όπως η φιλικότητα κάθε κοινωνίας προς την 

επιχειρηµατικότητα, οι εκτιµήσεις των ερωτώµενων για τη συγκυρία και για τις 

προσωπικές τους ικανότητες για την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, οι στάσεις 

τους έναντι του ενδεχόµενου επιχειρηµατικής αποτυχίας, κα.  

Είναι βέβαια φανερό ότι κάποιοι από τους παράγοντες που διερευνά το GEM είναι 

µακροπρόθεσµης ισχύος, άρα δεν αναµένεται να επηρεάζονται από την συγκυρία της 

σηµερινής κρίσης. Για παράδειγµα, τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά µιας κοινωνίας όπως 

αυτά που αφορούν τη φιλικότητά της προς την επιχειρηµατικότητα είναι λογικό να 

υποτεθεί ότι δεν επηρεάζονται από την συγκυρία. Επίσης, δεν αναµένεται να επηρεάζεται 

η υποκειµενική αντίληψη των ατόµων ως προς τις ικανότητές τους να ασκήσουν 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Αντίθετα, υπάρχουν δεδοµένα τα οποία εξαρτώνται 

άµεσα από τη συγκυρία και στα οποία αναµένεται τα πρώτα σηµάδια της παγκόσµιας 

χρηµατοπιστωτικής κρίσης να είχαν άµεσες επιπτώσεις. Η ανάλυση σε αυτό το Μέρος θα 

επικεντρωθεί λοιπόν σε δύο µεταβλητές αυτού του τύπου: α) την αντίληψη 

επιχειρηµατικών ευκαιριών και β) τη στάση έναντι του ενδεχοµένου της αποτυχίας. Είναι 

ακριβώς σε αυτές τις δύο µεταβλητές που αναµένεται η αντανάκλαση των πρώτων 

ενδείξεων της κρίσης να είναι ισχυρότερη. 

Η διαχρονική εξέλιξη της πρώτης από αυτές τις µεταβλητές απεικονίζεται στο ∆ιάγραµµα 

5.1. Για κάθε έτος από το 2001 έως και το 2008 παρουσιάζονται τα ποσοστά των 

ατόµων που απάντησαν ότι «βλέπουν» καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες το επόµενο 

εξάµηνο από τη στιγµή της διεξαγωγής της έρευνας. Τα δεδοµένα αποτελούν τους 

ετήσιους µέσους όρους για τις δύο οµάδες χωρών (εκµετάλλευση αποτελεσµατικότητας 
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και έµφαση στην καινοτοµία) καθώς και για την Ελλάδα (από το 2003 και µετά, 

δεδοµένου ότι αυτό ήταν το πρώτο έτος της ελληνικής συµµετοχής στο GEM).  

 
∆ιάγραµµα 5.1 

Ποσοστό των ατόµων που διαπιστώνουν την ύπαρξη καλών επιχειρηµατικών ευκαιριών  
το επόµενο διάστηµα 
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Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
 Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Το ανωτέρω γράφηµα αποκαλύπτει ότι, και για τις δύο οµάδες χωρών, η αντίληψη 

καλών επιχειρηµατικών ευκαιριών καταγράφει µια πτώση το 2008, σε σύγκριση µε το 

προηγούµενο έτος κατά το οποίο εµφανίστηκε το ανώτατο επίπεδο της δεκαετίας. Είναι 

εύλογο, λοιπόν, να υποτεθεί ότι η πτώση αντανακλά την επιδείνωση του οικονοµικού 

κλίµατος που προκλήθηκε από τα πρώτα σηµάδια της κρίσης. Άλλωστε, η σχέση της 

πτώσης µε την κρίση αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι οι χώρες µε τη µεγαλύτερη 

µείωση της αντίστοιχης µεταβλητής είναι η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Λετονία και η 

Ουγγαρία, χώρες δηλαδή που, όπως φάνηκε καθαρά τους επόµενους µήνες του 2008, 

αντιµετώπισαν τα σοβαρότερα προβλήµατα µε την οικονοµική κρίση. Βεβαίως, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, το µεγάλο ερώτηµα είναι το τι θα αποκαλύψει η έρευνα του 2009, τη 

χρονιά δηλαδή κατά την οποία η κρίση έφτασε στο απόγειό της. 

Μικρή µείωση των προσδοκιών για καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες εµφανίζεται και στην 

Ελλάδα το 2008, µολονότι ο ρυθµός της εµφανίζεται πολύ οµαλότερος σε σχέση µε τις 

δύο οµάδες χωρών. Ωστόσο, όπως έχει επανειληµµένα παρατηρηθεί από το ΙΟΒΕ στις 

ετήσιες Εκθέσεις του GEM, το περίεργο τα προηγούµενα χρόνια ήταν το χαµηλό 

ποσοστό του πληθυσµού στην Ελλάδα που θεωρούσε ότι θα υπάρξουν καλές 
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επιχειρηµατικές ευκαιρίες το επόµενο διάστηµα. Όπως είναι φανερό από το ανωτέρω 

γράφηµα, οι Έλληνες δεν «έβλεπαν» επιχειρηµατικές ευκαιρίες ακόµα και σε φάσεις όπου 

η ελληνική οικονοµία αναπτυσσόταν µε ταχύτατους ρυθµούς. Ίσως δε αυτό να εξηγεί 

την ήπια πτώση της µεταβλητής το 2008, δεδοµένου ότι οι σχετικές επιδόσεις της χώρας 

µας ήταν χαµηλές ούτως ή άλλως. 

Ο επόµενος παράγοντας ο οποίος αξίζει να διερευνηθεί είναι ο φόβος της αποτυχίας, το 

ποσοστό δηλαδή των ατόµων που παραδέχονται ότι ο φόβος της αποτυχίας θα τους 

απέτρεπε από το να εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο. Τα σχετικά δεδοµένα 

παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα 5.2 που ακολουθεί. Και εδώ, καταγράφεται η εξέλιξη των 

µέσων όρων για τις δύο οµάδες χωρών, από το 2001 έως και το 2008. Παρουσιάζεται 

επίσης η εξέλιξη των ελληνικών δεδοµένων από το 2003 και µετά. 

Οι πρώτες ενδείξεις της κρίσης οδήγησαν λοιπόν σε απότοµη αύξηση του παράγοντα του 

φόβου της αποτυχίας και στις δύο οµάδες χωρών. Ωστόσο, αξίζει να παρατηρηθούν δύο 

χαρακτηριστικά των γραφηµάτων που παρουσιάζονται στο ∆ιάγραµµα. Το πρώτο είναι 

ότι οι διακυµάνσεις του σχετικού ποσοστού είναι εντονότερες στις οικονοµίες που 

βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα της εκµετάλλευσης συντελεστών παραγωγής, κάτι 

που ενδεχοµένως προέρχεται από το ότι οι δυνατότητες εύρεσης απασχόλησης σε αυτές 

τις οικονοµίες µετά από µιαν ενδεχόµενη επιχειρηµατική αποτυχία είναι µικρότερες σε 

σύγκριση µε τις οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία. Το δεύτερο είναι το γεγονός 

ότι ο ρυθµός αύξησης του ποσοστού στην πρώτη οµάδα χωρών κατά το 2008 είναι πολύ 

πιο έντονος από τη δεύτερη. Και τα δύο χαρακτηριστικά εξηγούνται µε βάση τη σχετική 

σηµασία της επιχειρηµατικότητας ανάγκης και της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας στις 

δύο οµάδες χωρών. Σε οικονοµίες που βασίζονται στην εκµετάλλευση συντελεστών 

παραγωγής, η επιχειρηµατικότητα ανάγκης είναι υψηλότερη, άρα ο φόβος της 

επιχειρηµατικής αποτυχίας πηγάζει από το γεγονός ότι η ελπίδα ανακάλυψης 

επιχειρηµατικών ευκαιριών µετά από µια ενδεχόµενη αποτυχία είναι ασθενέστερη. 

Αντίθετα, σε οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία, η προσδοκία ανακάλυψης 

επιχειρηµατικών ευκαιριών, ακόµα και σε περίοδο κρίσης, είναι ισχυρότερη. 
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∆ιάγραµµα 5.2 
Ποσοστά ατόµων που δηλώνουν ότι ο φόβος της αποτυχίας 

θα τους απέτρεπε να ξεκινήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα 
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Τα ελληνικά δεδοµένα σχετικά µε τον παράγοντα του φόβου της αποτυχίας έχουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Όπως έχει καταγραφεί σε όλες τις Εκθέσεις του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο 

του GEM, η Ελλάδα κατείχε την πρώτη θέση παγκοσµίως ως προς τον συγκεκριµένο 

παράγοντα σε ολόκληρη την πενταετία 2003-2007, ενώ το 2008 υποχωρεί στη δεύτερη 

θέση, παραχωρώντας την πρώτη στη Ρωσία. Από µόνο του, το στοιχείο αυτό αξίζει να 

µελετηθεί και να επιχειρηθεί να εξηγηθεί, όπως έχει γίνει σε προηγούµενες Εκθέσεις για 

την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ενδιαφέρον εδώ είναι ότι 

στην Ελλάδα το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν ότι φοβούνται την επιχειρηµατική 

αποτυχία συρρικνώνεται µε την εµφάνιση της κρίσης, σε αντίθεση µε την τάση στις 

περισσότερες άλλες χώρες. Το εύρηµα αυτό χρειάζεται βεβαίως µεγαλύτερη συζήτηση. 

∆εν είναι τυχαίο ότι η πτώση της µεταβλητής του φόβου της αποτυχίας στην Ελλάδα 

συµβαδίζει µε σηµαντική άνοδο δύο άλλων µεταβλητών κατά το 2008, της 

Επιχειρηµατικότητας Αρχικών Σταδίων (∆είκτης ΤΕΑ κατά την ορολογία του GEM) και της 

Επιχειρηµατικότητας Ανάγκης (εις βάρος της Επιχειρηµατικότητας Ευκαιρίας). Και οι δύο 

αυτοί δείκτες αφορούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα και, ως εκ τούτου, θα 

εξεταστούν αναλυτικότερα στο επόµενο Μέρος. Ωστόσο, φαίνεται ότι η είσοδος στον 

επιχειρηµατικό στίβο λόγω ανάγκης στην ελληνική περίπτωση σχετικοποιεί τον φόβο της 

αποτυχίας, ενδεχοµένως επειδή το άτοµο αισθάνεται ότι οι επαγγελµατικές του 
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προοπτικές είναι ούτως ή άλλως δυσµενείς, άρα µια ενδεχόµενη επιχειρηµατική αποτυχία 

δεν πρόκειται να χειροτερέψει σηµαντικά µια ήδη άσχηµη κατάσταση. Αν ευσταθεί αυτή 

η υπόθεση, δεν πρέπει να βιαστεί κανείς να υποστηρίξει ότι οι Έλληνες εµφανίζονται το 

2008 να είναι πιο τολµηροί επιχειρηµατικά.  

 

5.2 Επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η ετήσια έρευνα του GEM διεξάγεται κατά τους µήνες Μάιο 

και Ιούνιο, άρα τα δεδοµένα του 2008 συνελέγησαν πριν από το ξέσπασµα της 

παγκόσµιας κρίσης τον Σεπτέµβριο του ίδιου έτους. Τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα 

ήταν βεβαίως ήδη ορατά, ωστόσο, ο τρόπος µε τον οποίο το GEM µετρά τη νέα 

επιχειρηµατικότητα ενδεχοµένως δεν επιτρέπει την καταγραφή κάποιων µεταβολών στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην αρχή του περσινού καλοκαιριού. Υπενθυµίζεται ότι, 

κατά το GEM, οι επιχειρηµατίες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια της δραστηριότητάς 

τους είναι εκείνοι που είτε α) έχουν κάνει απλώς κάποιες πρώτες ενέργειες για την 

ίδρυση µιας επιχείρησης (οι επίδοξοι επιχειρηµατίες), είτε β) έχουν ήδη ξεκινήσει αλλά η 

επιχείρησή τους δεν έχει ακόµα ξεπεράσει την ηλικία των 3,5 ετών (οι νέοι 

επιχειρηµατίες). ∆εδοµένου λοιπόν ότι, και για τις δύο κατηγορίες, κάποιες πρώτες 

ενέργειες είχαν ήδη γίνει, δεν αναµένεται ότι οι πρώτες ενδείξεις της κρίσης θα 

οδηγούσαν σε σηµαντικές αλλαγές στην συµπεριφορά τους. Το ∆ιάγραµµα 5.3 που 

ακολουθεί, παρουσιάζει την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στις δύο 

οµάδες χωρών που εξετάστηκαν και στο προηγούµενο Μέρος, καθώς και στην Ελλάδα. 

Μια πρώτη παρατήρηση σχετικά µε τα ανωτέρω γραφήµατα είναι ότι η 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων φαίνεται ότι είναι πολύ σταθερότερη στις 

οικονοµίες που βασίζονται στην καινοτοµία σε σύγκριση µε εκείνες που βασίζονται στην 

αποτελεσµατική χρήση των συντελεστών παραγωγής. Για τις τελευταίες, η 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων εµφανίζει πολύ εντονότερες διακυµάνσεις. Ωστόσο, 

και στις δύο οµάδες χωρών το 2008 καταγράφει ελαφρά αύξηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, κάτι που µάλλον επιβεβαιώνει την υπόθεση που διατυπώθηκε 

παραπάνω, ότι η εµφάνιση της κρίσης δε µπορούσε να αναιρέσει τα πρώτα βήµατα προς 

επιχειρηµατική δραστηριοποίηση που είχαν ήδη γίνει, µε αποτέλεσµα η επιχειρηµατική 

δραστηριότητα να εµφανίζεται ανεπηρέαστη από την κρίση. Βεβαίως, και στις δύο 

οµάδες χωρών εµφανίζεται µια κάµψη του ρυθµού αύξησης, αν και δε φαίνεται ότι είναι 

στατιστικά σηµαντική. Και πάλι, αναµένεται τα δεδοµένα που θα καταγράψει η έρευνα 
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του 2009 να δώσουν σαφέστερη εικόνα για την επίδραση της κρίσης στη νέα 

επιχειρηµατικότητα. 

∆ιάγραµµα 5.3 
Εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 
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Για άλλη µια φορά, τα ελληνικά δεδοµένα διαφοροποιούν την εικόνα της χώρας µας 

σηµαντικά και από τις δύο οµάδες χωρών. Εδώ τα πρώτα σηµάδια της κρίσης φαίνεται 

ότι οδήγησαν σε δραµατική αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Πώς 

µπορεί να εξηγηθεί αυτό το εύρηµα; Σύµφωνα µε την παγκόσµια Έκθεση του GEM για το 

2008 (Bosma et al 2009), η κρίση θέτει σε κίνηση αντίρροπες δυνάµεις στο πλαίσιο µιας 

εθνικής οικονοµίας. Από τη µια πλευρά, οι διαφαινόµενες δυσκολίες, και κυρίως εκείνες 

που αφορούν τη χρηµατοδότηση, ενδεχοµένως αποθαρρύνουν κάποια άτοµα να 

εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο, ακόµα και αν σχεδίαζαν να το κάνουν. Από την 

άλλη, η προσδοκία ότι η κρίση θα χειροτερέψει, και άρα η πιθανότητα υψηλής ανεργίας, 

ενδεχοµένως ωθούν κάποιους να λειτουργήσουν «προληπτικά» εξασφαλίζοντας για τον 

εαυτό τους απασχόληση µέσω της αυτοαπασχόλησης. Αν δεχθεί κανείς αυτό το σχήµα, 

φαίνεται ότι οι Έλληνες λειτούργησαν µπροστά στις πρώτες ενδείξεις της κρίσης µε βάση 

το δεύτερο σενάριο, αυξάνοντας δηλαδή σηµαντικά την αυτοαπασχόληση. Και πάλι 

βεβαίως, η έρευνα του 2009 αναµένεται να επιτρέψει την εξαγωγή πιο βάσιµων 

συµπερασµάτων. Ωστόσο, η υπόθεση αυτή υποδηλώνει ότι οι Έλληνες φαίνεται ότι είναι 

πολύ απαισιόδοξοι ως προς την ικανότητα της ελληνικής οικονοµίας να διατηρεί την 

απασχόληση µέσα στην κρίση. 
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Μολονότι η εµφάνιση της κρίσης δεν φαίνεται να επηρέασε άµεσα την επιχειρηµατική 

δραστηριότητα παγκοσµίως, είναι ενδιαφέρον να διερευνηθεί η επίπτωσή της στα 

κίνητρα άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι έρευνες του GEM έχουν 

αποκαλύψει ότι το κίνητρο της ανάγκης είναι ισχυρότερο όσο χαµηλότερο είναι το 

αναπτυξιακό επίπεδο µιας χώρας. Η έναρξη, λοιπόν, της κρίσης ενδεχοµένως να 

επηρέασε διαφορετικά τον αριθµό των ατόµων που αποφάσισαν να εισέλθουν στον 

επιχειρηµατικό στίβο για λόγους ανάγκης, σε σύγκριση µε εκείνους που το έκαναν µε 

σκοπό την εκµετάλλευση µιας ευκαιρίας. Αξίζει, λοιπόν, να διερευνηθεί το κατά πόσον τα 

πρώτα σηµάδια της κρίσης είχαν οποιαδήποτε επίπτωση στην ποσότητα των 

επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων που ξεκίνησαν µε κίνητρο την ανάγκη. Το ∆ιάγραµµα 5.4 

που ακολουθεί παρουσιάζει την εξέλιξη του ποσοστού όσων δήλωσαν την ανάγκη ως 

βασικό κίνητρο της επιχειρηµατικής τους δραστηριοποίησης στις δύο οµάδες χωρών, 

καθώς και την εξέλιξη του ποσοστού αυτού στην Ελλάδα. 

 
∆ιάγραµµα 5.4 

Επιχειρηµατικότητα Ανάγκης, % του πληθυσµού στις ηλικίες 18-64 
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Παρατηρείται ότι το ποσοστό των ατόµων που ξεκινούν επιχειρηµατική δραστηριότητα 

εξ ανάγκης είναι περίπου τέσσερις φορές µεγαλύτερο στις οικονοµίες που βασίζονται 

στην αποτελεσµατικότητα της χρήσης συντελεστών παραγωγής, σε σύγκριση µε εκείνες 

που βασίζονται στην εκµετάλλευση της καινοτοµίας. Ωστόσο, προβάλλεται µια ακόµα 

σηµαντικότερη διαφορά ανάµεσα στις δύο οµάδες χωρών. Στις οικονοµίες που 
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βασίζονται στην καινοτοµία, η επιχειρηµατικότητα ανάγκης παραµένει σταθερά κάτω του 

1% του πληθυσµού, αλλά κυρίως δε φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου από τον 

οικονοµικό κύκλο. Αντιθέτως, στις οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατική 

χρήση συντελεστών παραγωγής, αφενός οι διακυµάνσεις του δείκτη είναι εντονότερες, 

αφετέρου, εµφανίζεται µια απότοµη αύξηση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης κατά το 

έτος της προηγούµενης σηµαντικής επιβράδυνσης της παγκόσµιας οικονοµίας, το 2002. 

Και εδώ, η έρευνα του 2009 πρέπει να αναµένεται µε ενδιαφέρον, καθότι θα αποκαλύψει 

το κατά πόσον η σταθερότητα του δείκτη στην πρώτη οµάδα χωρών θα διατηρηθεί και 

το κατά πόσον θα εµφανιστεί µια απότοµη αύξηση του δείκτη στη δεύτερη οµάδα, κατ’ 

αντιστοιχία του φαινοµένου του 2002. Βεβαίως, η πολύ µεγαλύτερη σοβαρότητα της 

σηµερινής κρίσης ενδεχοµένως να οδηγήσει σε πολύ εντονότερες µεταβολές σε σχέση µε 

το παρελθόν και για τις δύο οµάδες χωρών. 

Οι διακυµάνσεις του δείκτη της επιχειρηµατικότητας ανάγκης είναι πολύ εντονότερες 

στην Ελλάδα. Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης ξεκινάει από το 2,8% το 2003 (το πρώτο 

έτος ελληνικής συµµετοχής στο ερευνητικό πρόγραµµα του GEM), επίπεδο αντίστοιχο 

του µέσου όρου στις οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα χρήσης 

συντελεστών παραγωγής. Τα επόµενα χρόνια µειώνεται σταθερά (µε εξαίρεση το 2006) 

και φθάνει στα επίπεδα των χωρών που βασίζονται στην καινοτοµία, κάτω δηλαδή από 

1%. Ωστόσο, τα πρώτα σηµάδια της κρίσης αποκαλύπτουν πόσο εύθραυστη ήταν η 

µείωση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης τα προηγούµενα χρόνια στη χώρα µας. Ο 

δείκτης εκτοξεύεται και πάλι στα επίπεδα της πρώτης οµάδας χωρών, και µάλιστα πριν 

αποκαλυφθεί πλήρως το πραγµατικό µέγεθος της κρίσης. Η αύξηση είναι τόσο µεγάλη 

που φαίνεται ότι εξηγεί σχεδόν απόλυτα τη µεγάλη αύξηση του δείκτη 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2008, που εξετάστηκε 

προηγουµένως. Με άλλα λόγια, η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων αυξήθηκε το 

2008 αποκλειστικά και µόνο λόγω της εµφάνισης πολλών νέων επιχειρηµατικών 

εγχειρηµάτων τα οποία όµως είχαν ως κίνητρο την ανάγκη εξασφάλισης του βιοπορισµού 

των ιδρυτών τους.  

 

5.3 Επιχειρηµατικές φιλοδοξίες 

Η τελευταία διάσταση της επιχειρηµατικότητας που αξίζει να διερευνηθεί αφορά τις 

φιλοδοξίες των επίδοξων και νέων επιχειρηµατιών, τις προσδοκίες τους, δηλαδή, σχετικά 

µε τις προοπτικές των εγχειρηµάτων που ξεκίνησαν εντός του 2008. Το ερώτηµα, 

λοιπόν, είναι πώς τα πρώτα σηµάδια της κρίσης επηρέασαν το πόσο φιλόδοξα ήταν αυτά 
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τα εγχειρήµατα. Θα εξεταστούν εδώ δύο πλευρές αυτής της φιλοδοξίας, αφενός η 

καινοτοµία των εγχειρηµάτων και, αφετέρου, οι προοπτικές για τη δηµιουργία 

απασχόλησης. Στα ∆ιαγράµµατα που ακολουθούν θα παρουσιαστούν τα δεδοµένα για 

αυτές τις δύο πλευρές για τις δύο οµάδες χωρών καθώς και για την Ελλάδα. 

Η επίδραση της κρίσης στην καινοτοµία των εγχειρηµάτων µπορεί να είναι αµφίσηµη. 

Από τη µία πλευρά, η κρίση αυξάνει την απαισιοδοξία των επιχειρηµατιών για το µέλλον 

και είναι λογικό να υποτεθεί ότι η απαισιοδοξία θα είναι µεγαλύτερη όσο πιο αβέβαιο 

είναι το µέλλον ενός εγχειρήµατος. Είναι δε φανερό ότι, όσο πιο καινοτοµική είναι µια 

νέα επιχειρηµατική πρωτοβουλία, τόσο πιο αβέβαιη θα είναι η έκβασή της. Από την άλλη 

όµως πλευρά, η κρίση πλήττει κυρίως τις καθιερωµένες δραστηριότητες, άρα 

αναπόφευκτα δηµιουργεί και ευκαιρίες για νέες, οι οποίες δεν είχαν µέχρι εκείνη τη 

στιγµή δοκιµαστεί ακριβώς λόγω του εφησυχασµού των κύριων παικτών στην αγορά. Το 

παράδειγµα που αξίζει να αναφερθεί εδώ είναι ότι το πρώτο σουπερµάρκετ εµφανίστηκε 

στις ΗΠΑ στην αρχή της µεγάλης ύφεσης του 1930.28 

Το ερευνητικό πρόγραµµα του GEM διερευνά το ζήτηµα της καινοτοµίας µε την ερώτηση 

προς τους επίδοξους/νέους επιχειρηµατίες για τον αν οι πελάτες τους θα θεωρήσουν το 

προϊόν ή την υπηρεσία που θα προσφέρουν ως κάτι εντελώς νέο, το οποίο δεν έχει 

κοντινά υποκατάστατα σήµερα στην αντίστοιχη αγορά. Το ∆ιάγραµµα 5 που ακολουθεί 

παρουσιάζει τη διαχρονική εξέλιξη του σχετικού δείκτη για τις δύο οµάδες χωρών και για 

την Ελλάδα. 

Ο δείκτης καινοτοµίας είναι διαχρονικά υψηλότερος στις οικονοµίες που βασίζονται στην 

αποτελεσµατική χρήση συντελεστών παραγωγής σε σύγκριση µε εκείνες που βασίζονται 

στην εισαγωγή καινοτοµιών. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι η καινοτοµία ενός 

εγχειρήµατος εξαρτάται από τη συγκεκριµένη αγορά στις οποία απευθύνεται κάθε 

επίδοξος/νέος επιχειρηµατίας και το κατά πόσον υπάρχουν ήδη σε αυτήν 

προϊόντα/υπηρεσίες συγκρίσιµα και άρα ανταγωνιστικά µε αυτά που εκείνος προσφέρει. 

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι λοιπόν λογικό οι χώρες χαµηλότερου επιπέδου ανάπτυξης να 

εµφανίζουν υψηλότερη καινοτοµία, δεδοµένου ότι έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν 

καθιερωµένα προϊόντα ή διεργασίες από τις ανεπτυγµένες χώρες, τα οποία όµως είναι 

εντελώς νέα για τις δικές τους αγορές. Στις οικονοµίες που βασίζονται στην εισαγωγή 

καινοτοµιών, ο δείκτης της καινοτοµίας µεταβάλλεται σταθερά αυξητικά. Αντίθετα, στις 

οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατική χρήση συντελεστών παραγωγής ο 

δείκτης εµφανίζει σχετικά απότοµες αυξοµειώσεις. Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον εδώ είναι 

                                                
28 Βλέπε Hirooka (2003). 
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ότι και στις δύο οµάδες χωρών ο δείκτης κινείται ανοδικά µεταξύ 2007 και 2008, κάτι 

που, σε πρώτη άποψη τουλάχιστον, φαίνεται ότι υποδηλώνει το δεύτερο από τα δύο 

σενάρια που συζητήθηκαν παραπάνω, ότι δηλαδή οι πρώτες ενδείξεις της κρίσης 

οδήγησαν σε άνοδο της καινοτοµίας και όχι στο αντίθετο. 

 
∆ιάγραµµα 5.5 

Ποσοστό των επίδοξων/νέων επιχειρηµατιών που δήλωσε ότι όλοι 
οι πελάτες τους θα θεωρήσουν τον προϊόν/υπηρεσία ως νέο 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

2005 2006 2007 2008

Χώρες Α Χώρες Β Ελλάδα

c

 

Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Όπως έχει παρατηρηθεί και σχολιαστεί από το ΙΟΒΕ σε όλες τις προηγούµενες Εκθέσεις 

του για την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, ο δείκτης καινοτοµίας καταγραφόταν 

πάντα σε επίπεδα χαµηλότερα και από τις δύο οµάδες χωρών. Ωστόσο, το 2008 

αποκαλύπτεται µια σηµαντικότατη αύξηση, και µάλιστα ο ρυθµός της αύξησης είναι 

εντυπωσιακά ταχύτερος από τον ρυθµό της αύξησης στις δύο οµάδες. Σε πρώτη 

τουλάχιστον ανάγνωση, φαίνεται να πρόκειται για παράδοξο εύρηµα. Θα περίµενε κανείς 

η µεγάλη άνοδος της επιχειρηµατικότητας ανάγκης, που έχει ήδη σχολιαστεί παραπάνω, 

να συµβαδίζει µε την ίδρυση λιγότερο καινοτοµικών εγχειρηµάτων. Εδώ όµως 

παρατηρείται το αντίθετο, καθώς η άνοδος της επιχειρηµατικότητας ανάγκης φαίνεται ότι 

συµβαδίζει µε υψηλότερη καινοτοµία. Άρα, ενδεχοµένως η κρίση να ωθεί περισσότερα 

άτοµα να εισέλθουν στον επιχειρηµατικό στίβο λόγω φόβου για τη µελλοντική τους 

απασχόληση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η είσοδος αυτή δεν γίνεται και µε όρους 
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καινοτοµίας, όσον αφορά τα προϊόντα/υπηρεσίες τα οποία σχεδιάζουν να διαθέτουν στην 

αγορά που θα δραστηριοποιηθούν. 

Βεβαίως, ο σηµαντικότερος δείκτης των επιχειρηµατικών φιλοδοξιών είναι το µέγεθος της 

επιχείρησης την οποία ο επίδοξος/νέος επιχειρηµατίας προσδοκά να δηµιουργήσει. Το 

ερευνητικό πρόγραµµα του GEM διερευνά το ζήτηµα αυτό µέσω της απασχόλησης που ο 

ίδιος ο επιχειρηµατίας δηλώνει ότι προσδοκά να δηµιουργήσει µε ορίζοντα µία πενταετία 

µετά την ίδρυση της επιχείρησής του. Σε αυτό το πλαίσιο, ο δείκτης Υψηλής Μεγέθυνσης 

(High Growth) είναι το ποσοστό του πληθυσµού κάθε χώρας που αναµένει ότι θα 

δηµιουργήσει πάνω από 20 θέσεις εργασίας σε µια πενταετία. Η διαχρονική εξέλιξη του 

δείκτη για τις δύο οµάδες χωρών και την Ελλάδα παρουσιάζεται στο ∆ιάγραµµα 5.6. 

∆ιάγραµµα 5.6 
Ποσοστό του πληθυσµού που προσδοκά ότι θα δηµιουργήσει  

πάνω από 20 θέσεις εργασίας σε µία πενταετία 
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Χώρες Β: βελτίωσης αποτελεσµατικότητας, Χώρες Γ: καινοτοµίας  
Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Για όλη την εξεταζόµενη χρονική περίοδο (2005-8) το ποσοστό του πληθυσµού που 

φιλοδοξούσε να δηµιουργήσει πάνω από 20 θέσεις εργασίας µετά από µια πενταετία δεν 

ξεπερνούσε το 1%, κατά µέσο όρο. Αξίζει να επισηµανθεί µια σηµαντική διαφορά 

ανάµεσα στις οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατικότητα χρήσης συντελεστών 

παραγωγής και σε εκείνες που βασίζονται στην εισαγωγή καινοτοµιών. Με εξαίρεση το 

2005, ο δείκτης παραµένει σταθερά υψηλότερος στην πρώτη οµάδα χωρών. Φαίνεται 

λοιπόν ότι η έµφαση αυτών των οικονοµιών στην επιδίωξη οικονοµιών κλίµακας 

δηµιουργεί ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον για την εµφάνιση επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων 

υψηλών δυνατοτήτων µεγέθυνσης, κυρίως στον τοµέα της βιοµηχανίας. Αντίθετα, στη 
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δεύτερη οµάδα χωρών, η έµφαση στις υπηρεσίες και στην καινοτοµική παραγωγή που 

απευθύνεται σε νησίδες (niche) αγοράς βασίζεται περισσότερο στην εκµετάλλευση της 

γνώσης παρά στην υψηλή συγκέντρωση εργατικού δυναµικού. 

Ωστόσο, και στις δύο οµάδες χωρών ο δείκτης εµφανίζει άνοδο ανάµεσα στο 2007 και το 

2008, µε άλλα λόγια, φαίνεται ότι η εµφάνιση της κρίσης επηρέασε θετικά παρά 

αρνητικά τις επιχειρηµατικές φιλοδοξίες, τουλάχιστον στο βαθµό που αυτές αναφέρονται 

στις προοπτικές δηµιουργίας απασχόλησης. Μένει βεβαίως να αποσαφηνιστεί αν ο 

σχετικός δείκτης χαρακτηρίζεται από κυκλικότητα γενικώς, πράγµα που, αν πράγµατι 

συµβαίνει, υποδηλώνει ότι υπάρχει µια σχετική σταθερότητα, ότι δηλαδή παγκοσµίως 

υπάρχει ένα ποσοστό του πληθυσµού γύρω στο 1% που έχει υψηλές φιλοδοξίες για 

δηµιουργία απασχόλησης ανεξάρτητα από το επίπεδο της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η Ελλάδα εµφανίζει και αυτή αύξηση του δείκτη το 2008, µια συµπεριφορά δηλαδή 

παρόµοια µε εκείνη και των δύο οµάδων χωρών. Ωστόσο, υπάρχουν δύο πιο σηµαντικές 

παρατηρήσεις που πρέπει να γίνουν εδώ. Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι στην Ελλάδα 

το ποσοστό του πληθυσµού που προσδοκά να δηµιουργήσει εγχειρήµατα µε σηµαντική 

επίπτωση στην απασχόληση σε βάθος χρόνου είναι διαχρονικά χαµηλότερο από τον 

δείκτη και στις δύο οµάδες χωρών. Με άλλα λόγια, και όπως έχουν επισηµάνει 

επανειληµµένα οι Εκθέσεις του ΙΟΒΕ για την επιχειρηµατικότητα, η επίπτωση της νέας 

επιχειρηµατικότητας στην απασχόληση είναι στη χώρα µας εξαιρετικά ασθενής. 

Πρόκειται βέβαια για εύρηµα αναµενόµενο σε κάποιο βαθµό, µε δεδοµένο αφενός το 

µικρό µέγεθος της ελληνικής οικονοµία και, αφετέρου, τον ενδοστρεφή χαρακτήρα της 

οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η δεύτερη παρατήρηση είναι πως η διακύµανση του δείκτη στην Ελλάδα φαίνεται ότι 

κινείται παράλληλα µε τον δείκτη στις οικονοµίες που βασίζονται στην αποτελεσµατική 

χρήση συντελεστών παραγωγής. Βεβαίως, η έρευνα του 2009 θα δείξει κατά πόσον αυτή 

η παράλληλη πορεία θα συνεχιστεί. Ωστόσο, το εύρηµα αυτό ενδεχοµένως µας οδηγεί να 

επικεντρώσουµε την προσοχή µας στην εξήγηση της διακύµανσης στους ίδιους 

παράγοντες που την εξηγούν και σε αυτή την οµάδα χωρών. 
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1. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) 

Από το 1997 µέχρι σήµερα, το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα 

(Global Entrepreneurship Monitor, GEM) έχει εξελιχθεί σε ένα από τα σηµαντικότερα 

ερευνητικά προγράµµατα παγκοσµίως, που προάγει τη µελέτη της 

επιχειρηµατικότητας και βοηθά στη βαθύτερη κατανόηση της σχέσης µεταξύ της 

επιχειρηµατικότητας και της γενικότερης ανάπτυξης µιας χώρας. Ο συντονισµός του 

έργου γίνεται από το London Business School και το Babson College (ΗΠΑ), µε τις 

αντίστοιχες εθνικές οµάδες να περιλαµβάνουν κυρίως πανεπιστήµια και ερευνητικά 

κέντρα. Το υπόδειγµα µεταβλητών (ποσοτικών όσο και ποιοτικών) που θεωρείται ότι 

επηρεάζει το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα είναι κοινό για όλες τις 

οµάδες και µε βάση αυτό κάθε ερευνητική οµάδα συνεισφέρει στην έρευνα µε τα 

εθνικά εµπειρικά στοιχεία της. Έτσι, πραγµατοποιούνται: α) η διακρατική επεξεργασία 

των αντίστοιχων δεδοµένων, β) οι συγκριτικές αναλύσεις και γ) οι εθνικές 

επεξεργασίες από την κάθε οµάδα. Εποµένως, τo GEM αποτελεί µέχρι σήµερα το 

µοναδικό πρόγραµµα που µπορεί να παράσχει µία συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) της επιχειρηµατικότητας σε ένα ευρύ σύνολο χωρών, µε 

εναρµονισµένες µεταβλητές µέτρησης.  

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήµατα της έρευνας του GEM είναι ο διαφοροποιούµενος 

κάθε χρονιά αριθµός των χωρών που συµµετέχουν (κατά την έρευνα του 2008-2009 

έλαβαν µέρος 43 χώρες), και η ανάλυση των δεδοµένων µε βάση και το επίπεδο της 

οικονοµικής ανάπτυξης ανά κράτος. Με τον τρόπο αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους 

συµµετέχοντες όχι µόνο να αφουγκραστούν τις τάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης της 

επιχειρηµατικότητας σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, αλλά και να συγκριθούν µε 

χώρες που βρίσκονται σε παρόµοιο αναπτυξιακό στάδιο. Τούτο καθιστά την όποια 

σύγκριση πιο ουσιαστική και ταυτόχρονα αναδεικνύει τις καλύτερες πρακτικές (best 

practices) που δυνητικά µπορούν να µεταλαµπαδηθούν.  

Το GEM, λοιπόν, έχει ως στόχο:  

• Να µετρήσει το επίπεδο επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και να εξηγήσει τις 

διαφορές που εµφανίζονται ανάµεσα στις εξεταζόµενες χώρες 

• Να αποκαλύψει τους παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποιητικά επίπεδα 

επιχειρηµατικότητας 

• Να προτείνει πολιτικές που µπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα 

επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα. 
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2. Βασικοί ορισµοί και δείκτες επιχειρηµατικότητας: µεθοδολογικό 

πλαίσιο του GEM 

Το ερευνητικό µοντέλο του GEM  προσεγγίζει την έννοια της επιχειρηµατικότητας σε 

ένα αρκετά ευρύ πλαίσιο, καθώς καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Εντούτοις, η ανάλυση εστιάζεται στον επιχειρηµατία, δηλαδή στις 

δραστηριότητές του, τις ανάγκες που εκφράζει, τις πεποιθήσεις, τα χαρακτηριστικά 

του κτλ. Μέσω αυτού του ευρύ φάσµατος, γίνεται δυνατή και η εξέταση της 

επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, η οποία έχει αναγνωρισθεί από το GEM ως 

πολυεπίπεδη και  εξελισσόµενη. 

Η έρευνα αναγνωρίζει και τη σηµασία των διαδικασιών, των συµπεριφορών και των 

συγκυριών που οδήγησαν ένα άτοµο στην ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης (µιας και 

η επιχειρηµατικότητα είναι µια διαδικασία που αρχίζει αρκετά προτού µια εταιρία γίνει 

λειτουργική), ενώ δεν αµελείται και η εξέταση των παραγόντων που διατηρούν στη 

ζωή µια επιχείρηση. Κάποιος που ξεκινά µια επιχείρηση και προσπαθεί να «σταθεί» σε 

µια πολύ ανταγωνιστική αγορά είναι επιχειρηµατίας, ακόµα και αν οι προσδοκίες του 

είναι πολύ συγκρατηµένες. Αλλά και ένας καθιερωµένος για πολλά έτη επιχειρηµατίας 

µπορεί να είναι ακόµα καινοτόµος, ανταγωνιστικός και να επιθυµεί την περαιτέρω 

µεγέθυνση και ανάπτυξη της επιχείρησής του. Το GEM ενδιαφέρεται, εποµένως, για 

όλους τους πιθανούς τύπους επιχειρηµατία, µε στόχο τη συστηµατική µελέτη µιας 

ευρείας ποικιλίας επιχειρηµατικών χαρακτηριστικών: κίνητρα, καινοτοµία, 

ανταγωνιστικότητα, προσδοκίες.    

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συλλογή δεδοµένων του GEM καλύπτει έναν ευρύτερο 

κύκλο ζωής της επιχειρηµατικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα, ενδιαφέρεται: α) για 

τα άτοµα από το σηµείο που δεσµεύουν πόρους για να αρχίσουν µια επιχείρηση, 

βρίσκονται δηλαδή στα αρχικά στάδια εκδήλωσης της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, 

έχοντας προβεί απλώς σε κάποιες προκαταρτικές ενέργειες προετοιµασίας της 

επένδυσής του, β) για τα άτοµα που είναι που έχουν ξεκινήσει µόλις τη λειτουργία 

του εγχειρήµατός τους και γ) για τα άτοµα που είναι ιδιοκτήτες / διοικούν µια 

καθιερωµένη επιχείρηση.  

Στο Σχήµα 1 αποδίδεται γραφικά η επιχειρηµατική διαδικασία και οι αντίστοιχοι τύποι 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που χρησιµοποιεί το GEM και αυτή τη χρονιά, που 

ορίζονται ως εξής:  
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Συνολική επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 

∆υνητικός  
επιχειρηµατίας:  

Γνώσεις & 
ικανότητες 

Επίδοξος 
επιχειρηµατίας: 

Βρίσκεται στην 
έναρξη του 
εγχειρήµατος 

Νέος 
 επιχειρηµατίας: 

 
(επιχείρηση 
< 3,5 ετών) 

 

Καθιερωµένος 
επιχειρηµατίας 

(επιχείρηση 
> 3,5 ετών) 

Σύλληψη ιδέας ∆ηµιουργία 
επιχείρησης 

Επιβίωση 

α) Οι «επίδοξοι» επιχειρηµατίες (nascent entrepreneurs). Είναι τα άτοµα που 

βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηµατικής τους δράσης, έχουν προχωρήσει 

σε κάποιες πρώτες ενέργειες όπως συγκέντρωση κεφαλαίων για την επιχείρηση, 

σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου, κτλ. ή έχουν πράγµατι ξεκινήσει τη λειτουργία του 

εγχειρήµατος τους, δεν έχουν όµως ακόµα πληρώσει µισθούς είτε στους ίδιους, είτε 

στους υπαλλήλους / συνεργάτες τους για περισσότερους από τρεις µήνες. 

β) Οι «νέοι» επιχειρηµατίες (new entrepreneurs), οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες / διοικούν 

κάποια επιχείρηση που έχει πληρώσει µισθούς για περισσότερο από τρεις, αλλά 

λιγότερο από 42 µήνες. 

γ) Οι «καθιερωµένοι» επιχειρηµατίες (established entrepreneurs), τα άτοµα δηλαδή 

που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν µια επιχείρηση που βρίσκεται σε λειτουργία – µε 

πληρωµές µισθών- περισσότερο από 42 µήνες. 

Σχήµα 1: Η επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του GEM 

 

Σύµφωνα µε το GEM, η πληρωµή αµοιβών για διάστηµα περισσότερο από τρεις µήνες 

(συµπεριλαµβανοµένων της αντιµισθίας των ιδιοκτητών) αποτελεί τη βασική 

προϋπόθεση για την ουσιαστική έναρξη µιας επιχείρησης και θεωρείται το «γεγονός 

της γέννησης» των επιχειρήσεων. Είναι, λοιπόν, αυτό το σηµείο που διαχωρίζει τους 

επίδοξους από τους νέους επιχειρηµατίες, στοιχείο που συνδέεται ωστόσο 

περισσότερο µε την ηλικία ενός εγχειρήµατος. Σε κάθε περίπτωση πάντως από το 

άθροισµα επίδοξων και νέων επιχειρηµατιών προκύπτει ο δείκτης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας αρχικών σταδίων (ΤΕΑ) ο οποίος, κατά το GEM, αποτελεί τον 

πρωταρχικό και θεµελιώδη δείκτη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µιας χώρας. Ο 

δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει και αποδίδει µια δυναµική, νέα επιχειρηµατική 

δραστηριότητα, ακόµα κι αν ένα σηµαντικό µέρος των επίδοξων δεν κατορθώσει να 

ολοκληρώσει τις ενέργειές του και να ξεκινήσει τελικά το εγχείρηµά του. Η 



Παραρτήµατα Η Επιχειρηµατικότητα στα πρόθυρα της κρίσης 

 

 Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 135

κινητικότητα που αυτοί οι επιχειρηµατίες προσδίδουν στην οικονοµία µπορεί να 

θεωρηθεί σηµαντική, ακόµα και ως µοχλός πίεσης προς τις ήδη υπάρχουσες 

επιχειρήσεις. Άλλωστε, αν δε συµµετέχει κανείς στα πρώτα στάδια ίδρυσης µιας 

επιχείρησης (start-up), τότε δε θα υπάρχει εκδήλωση επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, µε ό,τι αυτό σηµαίνει για την οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν πληρώσει µισθούς και 

αµοιβές για περισσότερο από 42 µήνες θεωρούνται καθιερωµένοι επιχειρηµατίες. Οι 

επιχειρηµατίες αυτοί έχουν ξεπεράσει το κρίσιµο όριο των 3,5 ετών λειτουργίας και 

έχουν επιβιώσει. Υψηλά ποσοστά καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας φανερώνουν 

θετικές συνθήκες για την επιχειρηµατική επιβίωση σε µία χώρα. Από την άλλη πλευρά 

όµως, αν µια χώρα διαθέτει υψηλό βαθµό καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας, αλλά 

χαµηλό δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων, τότε υπάρχει µάλλον χαµηλό 

επίπεδο δυναµισµού στην επιχειρηµατικότητα. Εποµένως, το ποσοστό του 

πληθυσµού που συµµετέχει στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της 

επιχειρηµατικότητας αποτελεί το συνολικό δείκτη της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας µιας χώρας.  

Στο Πλαίσιο 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συνοπτικά η ορολογία και οι βασικοί 

δείκτες που χρησιµοποιούνται στην παρούσα έκθεσης.  

Πλαίσιο 1 
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ∆ΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Επίδοξοι Επιχειρηµατίες 

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα  άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που – κατά το τελευταίο 12-µηνο από τη 

στιγµή της έρευνας - είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες 

στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος 

(συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης), στο οποίο θα είναι 

ιδιοκτήτες είτε του συνόλου, ή κάποιου µέρους του («συνεταίρος»). Οι 

ενέργειες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν από τη συγκέντρωση 

κεφαλαίου και την αναζήτηση χώρων εγκατάστασης και απαραίτητου 

εξοπλισµού, έως τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου για 

αναζήτηση χρηµατοδότη, κ.α. Στην κατηγορία αυτή περιλαµβάνονται 

ωστόσο και όσοι/όσες έχουν προχωρήσει πράγµατι στην έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης και έχουν ήδη πληρώσει µισθούς ή έχουν 

έναν κύκλο εργασιών από αυτή τη δραστηριότητα, όχι όµως για 

διάστηµα µεγαλύτερο των τελευταίων τριών µηνών. Επιπροσθέτως, 

αυτή η ενέργεια ενδεχοµένως να εντάσσεται στην υπάρχουσα εργασία 

του ατόµου και να πραγµατοποιείται για λογαριασµό του εργοδότη, µε 

τη συµµετοχή του ερωτώµενου να αφορά έτσι έναν διοικητικό / 

διευθυντικό ρόλο και όχι απαραίτητα ιδιοκτησία. 

Νέοι Επιχειρηµατίες  

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που τη στιγµή της έρευνας ήταν 

ιδιοκτήτες – συµµετείχαν στην ιδιοκτησία ενός νέους εγχειρήµατος / 

δραστηριότητας για το οποίο έχουν ήδη πληρώσει µισθούς και έχουν 

καταγράψει ένα κύκλο εργασιών για τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι 

περισσότερους από 42 µήνες 
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Επιχειρηµατίες Αρχικών Σταδίων 

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα που εντάσσονται στις δύο παραπάνω κατηγορίες σύµφωνα 

µε του αντίστοιχους ορισµούς 

Καθιερωµένοι Επιχειρηµατίες  

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που κατά τη στιγµή της έρευνας ήταν 

ιδιοκτήτες – συµµετείχαν στην ιδιοκτησία µιας καθιερωµένης 

επιχείρησης, δηλαδή µιας επιχείρησης που έχει πραγµατοποιήσει 

αµοιβές, πληρωµές ή οποιεσδήποτε άλλες πληρωµές στους ιδιοκτήτες 

για περισσότερους από 42 µήνες. 

Συνολική Επιχειρηµατική 

∆ραστηριότητα 

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που είτε εµπλέκονται σε επιχειρηµατική 

δραστηριότητα αρχικών σταδίων είτε είναι καθιερωµένοι επιχειρηµατίες 

(βλ. παραπάνω) 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

Αρχικών Σταδίων Υψηλών 

Προσδοκιών Μεγέθυνσης 

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που είναι επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων 

(όπως ορίστηκαν παραπάνω) και αναµένουν ότι το εγχείρηµά τους θα 

απασχολεί τουλάχιστον 20 εργαζοµένους σε πέντε χρόνια από τώρα 

Ποσοστό Αναστολής 

Επιχειρηµατικής δραστηριότητας  

(% του πληθυσµού 18-64 ετών) 

Τα άτοµα ηλικίας 18-64 ετών που κατά τους τελευταίους 12 µήνες από 

τη στιγµή της έρευνας ανέστειλαν τη λειτουργία µιας επιχείρησης, 

εξαγόρασαν το µερίδιό τους και παραιτήθηκαν, πούλησαν την 

επιχείρηση εγχείρηµα ή/ και γενικά έπαψαν να συµµετέχουν στη 

λειτουργία της ανεξάρτητα από το αν αυτή συνέχισε ή όχι τη 

λειτουργίας της. 

Χαρακτηριστικά της Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας Αρχικών Σταδίων 

Επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας 

Ποσοστό αυτών που εµπλέκονται σε επιχειρηµατική δραστηριότητα 

αρχικών σταδίων (όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω)  οι οποίοι: (α) 

δηλώνουν ότι ασχολήθηκαν επιχειρηµατικά µε κίνητρο την αξιοποίηση 

µιας ευκαιρίας και όχι από την έλλειψη εναλλακτικών επιλογών 

απασχόλησης και (β) δηλώνουν ότι βασική αιτία για να αξιοποιήσουν 

αυτή την ευκαιρία είναι η διάθεση εργασιακής ανεξαρτησίας ή η 

αύξηση του εισοδήµατός τους και όχι απλώς η συντήρηση του 

εισοδήµατός τους στα ίδια επίπεδα  

Επιχειρηµατικότητα Αρχικών 

Σταδίων µε Υψηλές Προσδοκίες 

Μεγέθυνσης  

Ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (όπως ορίστηκαν 

παραπάνω) που αναµένουν να απασχολήσουν τουλάχιστον 20 

απασχολούµενους στα επόµενα πέντε χρόνια.  

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

Αρχικών Σταδίων, µε 

Προσανατολισµό Νέα Προϊόντα-

Υπηρεσίες 

Ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (όπως ορίστηκαν 

παραπάνω) που εκτιµούν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία τους είναι 

καινούργιο για κάποιους πελάτες και θεωρούν ότι δεν προσφέρουν 

πολλές επιχειρήσεις το ίδιο προϊόν ή υπηρεσία. 

Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα 

Αρχικών Σταδίων, µε Εξωστρεφή 

Προσανατολισµό 

Ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων (όπως ορίστηκαν 

παραπάνω) που εκτιµούν ότι τουλάχιστον 25% της πελατείας τους 

προέρχεται από ξένες χώρες. 
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3. Γιατί διαφέρουν τα στοιχεία του GEM από τα επίσηµα δηµογραφικά 

στοιχεία (µητρώα) των επιχειρήσεων; 

Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το GEM διαφοροποιούνται από τα επίσηµα 

στατιστικά - δηµογραφικά των νέων επιχειρήσεων (µητρώα). Το GEM είναι κατά 

βάση µια κοινωνική έρευνα που εστιάζει στα άτοµα, σε αυτούς δηλαδή που 

οργανώνουν, ξεκινούν και διατηρούν τις επιχειρήσεις σε µια οικονοµία. Οι  

σηµαντικότερες διαφορές των στοιχείων του GEM από τα συνήθη δηµογραφικά 

(µητρώα) των νέων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:  

1ον Το µεθοδολογικό εργαλείο είναι κοινό και εναρµονισµένο για όλες τις χώρες που 

συµµετέχουν στο GEM, επιτρέποντας αξιόπιστες συγκρίσεις µεταξύ των χωρών, όπως 

άλλωστε επιβεβαιώνεται από τη συνεκτικότητα των ετήσιων αποτελεσµάτων. 

Αντιθέτως, εναρµονισµένα δηµογραφικά στοιχεία επιχειρήσεων και µητρώα δεν 

υπάρχουν, καθώς δεν έχουν ευδοκιµήσει οι σχετικές πρωτοβουλίες από EUROSTAT, 

ΟΟΣΑ, Παγκόσµια Τράπεζα κτλ.  

2ον Το ερευνητικό πλαίσιο του GEM αποτελεί µια δειγµατοληπτική προσέγγιση, 

υπονοεί στατιστικές αβεβαιότητες στα συνολικά αποτελέσµατα ανά χώρα γι’ αυτό και 

χρησιµοποιεί διαστήµατα εµπιστοσύνης στους βασικούς δείκτες. Εξάλλου, είναι σαφές 

ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εγγραφής και καταγραφής των επιχειρήσεων σε 

διάφορες χώρες, καθώς  µερικές επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούµενοι επιχειρηµατίες 

δεν καταχωρούνται, ενώ άλλες επιχειρήσεις µπορούν να υπάρχουν για φορολογικούς 

και µόνο λόγους, χωρίς πραγµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

3ον Το GEM προσεγγίζει ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία έναρξης µιας 

επιχείρησης, καθιερωµένους επιχειρηµατίες, αλλά και αυτοαπασχολούµενους που 

ενδεχοµένως να µη χρειάζεται να καταχωρηθούν σε κάποια βάση (business 

registries). Το GEM δίνει έµφαση άλλωστε σε στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην 

επιχειρηµατικότητα, αλλά και στην πρόθεση για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, 

εστιάζοντας στα αρχικά στάδια έναρξης µιας επιχείρησης. Πρόκειται εποµένως για µια 

διαδικασία και µια χρονική περίοδο επώασης που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους 

φορείς χάραξης πολιτικής.  

4ον Το GEM δεν προσφέρεται για την αποτύπωση του αριθµού των επιχειρήσεων που 

υπάρχουν σε µια χώρα ή στα επίσηµα ποσοστά έναρξης επιχειρήσεων από τα σχετικά 

µητρώα, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί π.χ. για την κλαδική διάρθρωση των 

επιχειρήσεων σε µια χώρα. Προσφέρει περισσότερο στη µέτρηση του επιχειρηµατικού 
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πνεύµατος και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε διαφορετικές φάσεις ύπαρξης 

µιας επιχείρησης. Προσφέρει, επίσης, πληροφορίες για άλλα επιχειρηµατικά 

χαρακτηριστικά, που δεν είναι γενικά διαθέσιµα στα σχετικά µητρώα, όπως τα 

κίνητρα των αυτοαπασχολούµενων, ο βαθµός καινοτοµίας, οι προοπτικές ανάπτυξης 

κτλ.  

Εποµένως, τα δεδοµένα του GEM δεν προσπαθούν να υποκαταστήσουν τα επίσηµα 

µητρώα των επιχειρήσεων που υπάρχουν σε µία χώρα, αλλά περισσότερο τα 

συµπληρώνουν µε επιπρόσθετα στοιχεία για το γενικότερο κοινωνικοοικονοµικό 

πλαίσιο εκδήλωσης της επιχειρηµατικότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

επιχειρηµατιών. 

4. Το εµπειρικό µέρος του ερευνητικού προγράµµατος GEM 

Ένα από τα ισχυρότερα ερευνητικά πλεονεκτήµατα του GEM είναι ο όγκος των 

στοιχείων που έχει πλέον σχηµατιστεί από το 1999 και η δηµιουργία εναρµονισµένων 

µεταβλητών µέτρησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο 

χωρών. Με βάση και το εννοιολογικό µοντέλο που παρουσιάστηκε νωρίτερα, τα 

µεθοδολογικά εργαλεία του GEM βασίζονται στις εξής πηγές δεδοµένων:  

• Έρευνα πεδίου (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε τυχαία αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών, σε µεγέθη που κυµαίνονται φέτος 

από 1.500 έως και 30.000 άτοµα. 

• Προσωπικές συνεντεύξεις και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από άτοµα που 

ειδικεύονται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε διάφορες πλευρές του 

φαινοµένου της επιχειρηµατικότητας (ειδικοί ή εµπειρογνώµονες 

επιχειρηµατικότητας). Αναλόγως µε τη χώρα, πραγµατοποιούνται έως και 50 

αντίστοιχες συνεντεύξεις.  

• Τυποποιηµένα εθνικά στοιχεία µακροοικονοµικών κυρίως δεικτών για την 

αντίστοιχη οικονοµία που λαµβάνονται από αξιόπιστες διεθνείς πηγές (π.χ. 

Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ΟΗΕ, κτλ).   

Με βάση τον όγκο αυτού του υλικού, οι συντονιστές του προγράµµατος 

διαµορφώνουν την ετήσια παγκόσµια έκθεση (Global Report) που περιγράφει την 

εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και παρουσιάζει τις εθνικές 

συγκρίσεις σε σχέση µε διάφορες διαστάσεις του ζητήµατος. Η ετήσια έκθεση 

διανέµεται διεθνώς σε κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις που 
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ενδιαφέρονται ειδικά για το ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας και είναι προσβάσιµη στο 

δικτυακό τόπο www.gemconsortium.org. Επιπροσθέτως, µέλη της συντονιστικής 

οµάδας συντάσσουν θεµατικές εκθέσεις, όπου αναλύονται κάθε χρόνο ειδικά θέµατα 

που άπτονται επιµέρους διαστάσεων της επιχειρηµατικότητας. 

5. Ο ρόλος του ΙΟΒΕ στο GEM 

Το ΙΟΒΕ αποτελεί τον εθνικό ερευνητικό συνεργάτη του GEM και συµµετείχε την 

περίοδο 2008-2009 για έκτη συνεχόµενη φορά στο έργο, µέσω του Παρατηρητηρίου 

για την Επιχειρηµατικότητα που θεσµοθέτησε το 2007. Τα στοιχεία της έρευνας για 

την επόµενη περίοδο (2009-2010) βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας, µε το 

εµπειρικό τµήµα του έργου να έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.   

Η ερευνητική οµάδα του Παρατηρητηρίου είναι υπεύθυνη για την άρτια διεξαγωγή 

των σχετικών ερευνών και την προκαταρτική επεξεργασία των δεδοµένων, πριν την 

αποστολή τους στους συντονιστές. Μετά την εναρµόνιση όλων των διεθνών 

δεδοµένων, αναλύει πλευρές της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερο ελληνικό 

ενδιαφέρον, ενώ συντάσσει και την Εθνική Έκθεση για την επιχειρηµατικότητα στη 

χώρα που αποσκοπεί στο να αναδείξει εθνικές ιδιαιτερότητες και πιθανές 

διαφοροποιήσεις. Στόχος είναι πάντα η παραγωγή προτάσεων δηµόσιας πολιτικής για 

την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπ’ όψη τα 

ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά. 

Το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο GEM, διεξάγει δύο έρευνες πεδίου: µία 

έρευνα πεδίου στον ελληνικό πληθυσµό σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 2.000 ατόµων 

και µία έρευνα πεδίου σε 36 εµπειρογνώµονες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως «ειδικοί» 

σε διάφορες διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας29.  

Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το Παρατηρητήριο 

Επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ, επισκεφτείτε το σχετικό σύνδεσµο (link) στον 

ιστοτόπο του ΙΟΒΕ: http://www.iobe.gr. 

 

                                                
29 Η έρευνα πληθυσµού εκπονείται από την εταιρεία Datapower µε τη βοήθεια του συστήµατος 
τηλεφωνικών συνεντεύξεων CATI. Το δείγµα επιλέχθηκε µε την τεχνική της πολυσταδιακής 
στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας, µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικού 
διαµερίσµατος, αστικότητα της περιοχής, φύλο και ηλικία.  


