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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η παρούσα Εθνική Έκθεση είναι η τρ ίτη  της σειράς ετησίων εκθέσεων που εκπονεί 
το  ΙΟΒΕ, συμμετέχοντας στο δ ιεθνές ερευνητικό  πρόγραμμα g lo b a l  e n t r e p r e n e u r s h ip  

m o n i to r  (GEM). To Πρόγραμμα αυτό σ υλλέγει εμπειρικά δεδομένα -πρωτογενή και δ ευ τε 
ρογενή· από κάθε χώρα και παρουσιάζει τα  συνολικά ευρήματα στην ετήσ ια  έκδοση του 
υπό τον γενικό τίτλο  “World Report on Entrepreneurship”.

Όπως κάθε χρόνο, η συμμετοχή του ΙΟΒΕ είχε δύο κυρίως σκέλη: Πρώτον, ήταν υπεύ
θυνο γ ια  τη διεξαγωγή των αναγκαίων ερευνών στον ελληνικό πληθυσμό, την επ εξεργα
σία των αποτελεσμάτων με βάση την κοινή μεθοδολογία και την ένταξη τους στο δ ιεθνές 
αναλυτικό πλαίσιο του GEM, ώστε να επ ιτυγχάνετα ι η δ ιεθνής συγκρ ισ ιμότητα των σ το ι
χείων. Δεύτερον, ήταν υπεύθυνο για τη  συγγραφή τη ς  παρούσας Ετήσιας Έ κθεσης γ ια  
την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, η οποία επ ικεντρώ νεται στα ιδ ια ίτερα  χαρακτηρ ι
στικά που εμφανίζει η επ ιχειρηματικότητα στη χώρα μας.

Παραμένει σταθερή επιδίωξη του ιο β ε  να συνεχίσει να μετέχει ως εθνικός εκπρόσω
πος στο ερευνητικό  consortium του gem , και να συνεχίσει να δ ιεξά γει τ ις  ετήσ ιες  έρευνες 

γ ια την επ ιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Σκοπός άλλω στε του ιο β ε  είναι αφενός η εκ 
του σύνεγγυς παρακολούθηση των εξελ ίξεω ν στον τομέα  τη ς  επ ιχειρηματικότητας στην 
Ελλάδα, αφετέρου η δημιουργία χρονολογικών σειρών που θα επιτρέψουν την αποτύ
πωση πιο μακροχρόνιων τάσεων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικώ ν τη ς  στη χώρα, σε 
σύγκριση πάντα με τ ις  εξελ ίξε ις  και τάσ εις  που επ ικρατούν στο δ ιεθνές περιβάλλον.

Το ιο β ε  ευχαρ ισ τεί όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου και κυρί
ως τους ειδ ικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ο καθένας στον τομέα  του βοήθησαν στην 
ερμηνεία τη ς  επ ιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ευχαριστούμε τέλος τον κύριο χορηγό 
του έργου, την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που χρηματοδότησε τη φετινή ερευνητική  
προσπάθεια.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Το 2005 ήταν το τρ ίτο  έτος ελληνικής συμμετοχής στο ερευνητικό  πρόγραμμα του 
Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου γ ια  την Επιχειρηματικότητα. Βασικός άξονας ανάλυσης 
παραμένει η αποτύπωση του επιπέδου και των χαρακτηριστικώ ν τη ς  επ ιχειρηματικότη
τας αρχικών σταδίων, δηλαδή των νέων και επίδοξων εγχειρημάτω ν και επιχειρηματιών. 
Για πρώτη φορά ωστόσο το ενδιαφέρον της έρευνας σ τρέφ ετα ι και στους καθιερω μέ
νους επ ιχειρηματίες, ώστε να αποτυπωθεί μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα τη ς  επ ιχειρημα
τικότητας στην Ελλάδα. Ως καθιερωμένος επ ιχειρηματίας ορ ίζετα ι το  άτομο που συμμε
τέχε ι στην ιδ ιοκτησία ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος που λε ιτουργε ί τουλάχιστον
3,5 έτη. Γίνεται έτσ ι εφ ικτή  η αποτύπωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικώ ν όλων των 
εγχειρημάτων ανεξάρτητα της φάσης στην οποία βρίσκονται. Ταυτόχρονα, η διαμόρφω 
ση προτάσεων πολιτικής αφορά πλέον συνολικά την επ ιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, 

ενώ η συγκέντρωση δεδομένων μιας τρ ιετ ία ς , δ ίνει τη  δυνατότητα  ανάλυσης τόσο των 
διαχρονικών μεταβολών, όσο και και των διαχρονικά σταθερών χαρακτηριστικώ ν της επι

χειρηματικής δραστηρ ιότητας στην Ελλάδα.

Τα βασικά ευρήματα της έρευνας το 2005

Τα βασικά ευρήματα που καταγράφηκαν από την έρευνα του GEM στον ενεργό πλη
θυσμό ηλικίας 18-64 ετών, είνα ι τα  εξής:

•  Κατά το  2005 στην Ελλάδα σχεδόν το 17% αυτού του πληθυσμού (πάνω από 1,1 
εκατ. άτομα) σ χετίζετα ι με κάποιου τύπου επ ιχειρηματική δραστηριοποίηση ε ίτε  
αυτή είναι ενεργή, ε ίτε  έχει μόλις ξεκινήσει ή πρόκειτα ι να ξεκινήσει σύντομα.

•  Διαρθρωτικά, το 10,5% (περίπου 700 χιλ. άτομα) ήταν Καθιερωμένοι Επιχειρη
ματίες, συμμετείχαν δηλαδή στην ιδ ιοκτησία εξ ολοκλήρου ή μέρους ενός επ ιχει
ρηματικού εγχειρήματος, το  οποίο λε ιτουργε ί γ ια διάστημα μεγαλύτερο των 42 
μηνών.

•  Το υπόλοιπο 6,5% του πληθυσμού (περίπου 420 χιλ. άτομα) βρισκόταν το  2005 
στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβα- 
νομένης της αυτοαπασχόλησης), δηλαδή ήταν επίδοξος ή/και νέος επ ιχειρηματί

ας (5,8% το 2004).

•  Το 5,2% (περίπου 340 χιλ άτομα) του πληθυσμού ήταν Επίδοξοι Επ ιχειρηματίες, 
είχαν δηλαδή κατά το τελευτα ίο  12-μηνο ξεκινήσει κάποιες προκαταρκτικές ενέρ 
γε ιες  στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος ή λειτουργούσαν ένα 

εγχείρημα το πολύ για τρε ις  μήνες.
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•  Ένα 1,6% (περίπου 105 χιλ. άτομα) ανήκουν στην κατηγορία των Νέων Επιχει
ρηματιών, ήταν δηλαδή ιδ ιοκτή τες  ή διηύθυναν ενα νέο εγχείρημα που λ ε ιτο υ ρ 
γούσε γ ια  τουλάχιστον τρεις , αλλά  όχι περισσότερους από 42 μήνες. Δ ιαχρονικά 
διαπιστώνεται μείωση των νέων και άνοδος των επίδοξων επιχειρηματιών, κάτι που 
υποδηλώνει ότι όλο και περισσότεροι σκέφτοντα ι να γίνουν επ ιχειρηματίες και 
ξεκινούν κάποιες προκαταρτικές ενέργειες, αλλά όλο και λ ιγό τερ ο ι προχωρούν 
πράγματι στη φάση της υλοποίησης.

•  Ένα 15% του πληθυσμού (περίπου 980 χιλ. άτομα) δηλώνει ότι σχεδιάζει να ξεκ ι
νήσει μια επιχειρηματική δραστηρ ιότητα μέσα στην επόμενη τρ ιετ ία .

•  Τέλος, κατά το 2005 ένα 3% του ενεργού πληθυσμού ανέστειλε την επιχειρημα
τική του δραστηριότητα ή διέκοψε την λειτουργία  μιας επ ιχείρησης γ ια  οποιοδή- 
ποτε λόγο.

Επιχειρηματικότητα ανάγκης και ευκαιρίας

Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η έρευνα του 2005 καταγράφει πτώση της επιχειρημα
τικότητας ανάγκης, του ποσοστού των ατόμων δηλαδή που στράφηκαν στην επ ιχειρημα
τική δραστηρ ιότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης. 
Το ποσοστό αυτό υποχωρεί στο 14,2% το 2005, έναντι σχεδόν 40% το  2003, κάτι που 
σημαίνει αντίστροφα ότι όλο και περισσότεροι Έ λληνες στρέφοντα ι στην επ ιχειρηματι
κή δραστηρ ιότητα για να εκμεταλλευτούν μια ευκαιρία την οποία αντιλαμβάνοντα ι στο 
ευρύτερο περιβάλλον τους. Άρα, η δραστηρ ιότητά τους έχει μεγαλύτερες δυνατότητες 
να αποδειχθεί επιτυχής, καθώς βασίζεται στη διάγνωση μιας πραγματικής ευκα ιρ ίας και 
όχι στην έλλειψη άλλων επιλογών. Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή εξέλιξη , η Ελλάδα κα
τατάσσετα ι μόλις στην 17η θέση ανάμεσα σε 35 χώρες του GEM ως προς την επ ιχειρη
ματικότητα ευκαιρίας, κάτι που υποδηλώνει τα  μεγάλα περιθώρια βελτίωσης που ακόμα 
υπάρχουν για αυτήν την ποιοτική διάσταση της επιχειρηματικότητας.

Η τομεακή διάσταση της επιχειρηματικότητας

Για τρ ίτη  συνεχή χρονιά, η Ελλάδα καταγράφει υψηλά ποσοστά νέων εγχειρημάτων
που έχουν ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή. Αυτά αντιπροσωπεύουν πλέον σχεδόν το  
70% (σταθερά πάνω από 55% στην τρ ιετία ) του συνόλου των νέων εγχειρημάτων, επ ίδο
ση που είναι η υψηλότερη ανάμεσα στις εξεταζόμενες χώρες. Επιπροσθέτως, το 2005 
υποχοορει το ποοοοτο tcov syxsiprmcrrcov που προοφερουν unr|psoi0 (̂  0 0  επι^βιριήοει^ 
εγχειρήματα δηλαδή που θεωρητικά απαιτούν ένα μεγαλύτερο βαθμό εξειδ ίκευσ ης και 
τεχνογνωσίας. Τα ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη «ρηχότητα» τη ς  
νέας επ ιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι αυτή δεν εκδηλώ νεται 
σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» μέχρι το προϊόν στον τελικό καταναλωτή, αλλά μόνο
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στον έσχατο κρίκο αυτής της  αλυσίδας. Πρόκειτα ι γ ια  εγχειρήματα  με π εριορ ισμένες 
δυνατότητες σημαντικής επίδρασης στην οικονομική ανάπτυξη σε όρους απασχόλησης, 
εξαγωγών, κτλ, ενώ η επικράτηση αυτών των δραστηριοτήτω ν αποτελεί χαρακτηρ ισ τικό  
κυρίως χωρών με μεσαίο ή χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης.

Το πλέον αρνητικό εύρημα όμως είναι ότι η «ρηχότητα» της επ ιχειρηματικής δρα σ τη 
ρ ιότητας στην Ελλάδα αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό όχι μόνο τη ς  νέας επ ιχειρημα
τικότητας, αλλά και τη ς  καθιερωμένης. Πάνω από το 60% των καθιερωμένων εγχειρημά
των απευθύνονται στον τελ ικό  καταναλωτή. Άρα, η νέα επ ιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 
τε ίν ε ι απλώς να αναπαράγει, αντί να ανανεώνει, την τομεακή κατανομή των δραστηρ ιο 
τήτω ν στην ελληνική οικονομία.

Ιδιοκτησία και μορφή απασχόλησης

Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αποτελεί μια μάλλον «μοναχική» υπόθεση, ως 

συνέπεια άλλωστε του υψηλού ποσοστού των αυτοαπασχολούμενων. Ο μέσος όρος των 

ιδιοκτητών ενός εγχειρήματος που βρισκόταν το 2005 στη φάση της εκκίνησης είναι μόλις
1,3 άτομα, επίδοση που φέρνει την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις της παγκόσμιας κα
τάταξης. Η εικόνα δεν αλλάζει παρά μόνο οριακά στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα 
(μέσος όρος ιδιοκτητών στο 1,4), επίδοση επίσης χαμηλή σε σχέση με άλλες χώρες.

Η μοναχικότητα της επ ιχειρηματικής λειτουργίας αντικατοπτρίζετα ι όμως και στην 
ένταση τη ς  απασχόλησης του επ ιχειρηματία στο εγχείρημά του. Έτσι, το 85% των νέων 
και επίδοξων επιχειρηματιών στην Ελλάδα δηλώνουν ότι απασχολούνται ή πρόκειται 
να απασχοληθούν πλήρως στο εγχείρημά τους. Πάντως δύο στους δέκα από αυτούς 
που ξεκινούν ένα εγχείρημα, δεν εγκαταλείπουν αμέσως την προηγούμενη εργασία τους, 
αλλά απασχολούνται συμπληρωματικά στο νέο εγχείρημα. Αν όμως το εγχείρημα κα
θ ιερωθεί (3,5 χρόνια λειτουργίας), τό τε  τουλάχιστον ο ένας από αυτούς αφοσιώνεται 
πλήρως σε αυτό. Έτσι, το  90% των καθιερωμένων επιχειρηματιών είναι πλήρως απασχο
λούμενοι (75% στην Ευρώπη), κάτι που σημαίνει ότι ο Έ λληνας επ ιχειρηματίας αφιερώνει 
τη  μέγιστη προσπάθεια -  και το  χρόνο - στη λειτουργία  της  επιχείρησής του.

Επιχειρηματικότητα και καινοτομία

Μόνο το 5,9% των νέων εγχειρημάτων που εντοπίστηκαν στην έρευνα (θα) προ
σφέρει προϊόντα / υπηρεσίες που είναι εντελώς νέα και πρωτοποριακά για όλους τους 
δυνητικούς πελάτες του. Είναι η 4η χαμηλότερη επίδοση στις χώρες του GEM, σε υπο
χώρηση σε σχέση με το 2004, αν και σε όλες τις  χώρες τα  «συνηθισμένα» εγχειρήματα 

κυριαρχούν.

Από την άλλη πλευρά όμως, η Ελλάδα εμφανίζει ένα από τα  πιο υψηλά ποσοστά πα- 

γκοσμίως (10,3%) καθιερωμένων επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι το  προϊόν / υπηρεσία
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αντιμετω π ίζετα ι ως νέο/νέα γ ια  όλους τους π ελάτες τους, ενώ π ερ ιορ ίζοντα ι οι περιπτώ 
σεις αυτών που δεν δείχνουν καινοτομικά σε κανένα πελάτη. Συνεπώς, υπάρχει μία δ ιά θε
ση των καθιερωμένων επιχειρηματιών γ ια  συνεχή καινοτομία, ώ στε να παραμένουν α ντα 
γω νιστικο ί και να δ ιατηρούν τη  θέση τους στην αγορά την οποία δραστηρ ιοπ οιούντα ι.

Τεχνολογική αναβάθμιση

Αρκετά υψηλό ποσοστό των νέων / επίδοξων επιχειρηματιών (47%) δηλώνει ότι 
χρησιμοποιεί στην παραγωγή των προϊόντων του τεχνολογίες / διαδικασίες που έχουν 
λανσαριστεί στην αγορά λιγότερο από ένα χρόνο. Πρόκειτα ι γ ια  την 3η υψ ηλότερη επ ί
δοση στις χώρες του gem , με διαχρονική μάλιστα αυξητική τάση. Ό λο και π ερ ισσότερο ι 
από αυτούς που ξεκινούν ένα νέο εγχείρημα επ ιλέγουν τ ις  πιο σύγχρονες τεχνο λο γ ίες  / 
δ ιαδικασίες γ ια  τα  εγχειρήματά τους, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή τοπ οθέτησή 
τους στην αγορά.

Το ίδιο θετική είναι όμως η εικόνα και στην καθιερωμένη επ ιχειρηματικότητα. Το 35% 
των καθιερωμένων επιχειρηματιών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του νέες  
τεχνολογίες και διαδικασίες, σε αύξηση μάλιστα σε σχέση με τ ις  προηγούμενες χρονιές. 
Άρα η καινοτομική διάθεση χαρακτηρ ίζει την επιχειρηματική δραστηρ ιότητα  στην Ε λλά
δα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται το  εγχείρημα.

Επιχειρηματικότητα και ανταγωνισμός

Η ανάγκη γ ια  καινοτομική συμπεριφορά ε ιδ ικά  από το υς  νέους επ ιχε ιρ η μ α τίες  
απ οτελεί συνέπεια και του ότι π ρόκειτα ι να ε ισέλθουν σε μία έντονα ανταγω νισ τική  
αγορά. Πράγματι στην Ελλάδα, τρία στα τέσσερα νέα εγχειρήματα αναφέρονται 
σε αγορές στις οποίες υπάρχουν ήδη πολλοί ανταγωνιστές που προσφέρουν πα
ραπλήσια προϊόντα. Παρόλο που στις περισσότερες χώρες η πλειονότητα των επ ιχει
ρήσεων δημιουργείται σε αγορές με ισχυρό ανταγωνισμό, ένα σημαντικό τμήμα τους 
αφορά και αγορές με περιορισμένο ακόμα ανταγωνισμό. Το πιο απογοητευτικό στο ιχείο  
είναι όμως ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου κανείς νέος ή επίδοξος επ ιχειρηματίας 
δεν δηλώνει ότι δραστηριοποιείται σε μία εντελώς νέα αγορά. Άρα η νέα επ ιχειρηματι
κή δραστηριότητα που εκδηλώνεται στην Ελλάδα το 2005 δεν φα ίνετα ι να δημ ιουργεί 
κάποιες νησίδες αγοράς, αλλά εστιάζει στις ήδη υπάρχουσες (περισσότερο ή λ ιγότερο) 
ανταγωνιστικές αγορές.

Υψηλός ανταγωνισμός διαπιστώνεται και στις περισσότερες αγορές των καθιερω μέ
νων επιχειρηματιών. Έτσι, η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της παγκόσμιας κατάτα
ξης όσον αφορά στην ένταση του ανταγωνισμού, αφού το 77% των επιχειρηματιών θεωρεί 
ότι έχει πολλούς ανταγωνιστές (65 /ο περίπου στην Ευρώπη). Επομένως τα υψηλά επίπεδα 

καινοτομίας, δεν φαίνεται να δημιουργούν εξειδίκευση και νησίδες αγοράς, αλλά αποτε
λούν οριακές βελτιώσεις με στόχο μικρή διαφοροποίηση από τον έντονο ανταγωνισμό.
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Επιχειρηματικότητα και επίπτωση στην απασχόληση

Τρία στα τέσσερα νέα / επίδοξα εγχειρήματα, θα έχουν κάποια πρόσθετη επίπτω
ση στην απασχόληση, εκτός δηλαδή των ιδιοκτητών. Οι τελ ευ τα ίο ι δηλώνουν δηλαδή 
ό τι (θα) απασχολούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο ε ίτε  κατά την έναρξη λε ιτο υργ ία ς  τη ς  
επιχείρησης, ε ίτε  μέσα στην επόμενη πενταετία . Το αρνητικό ωστόσο σημείο εντοπ ίζετα ι 
στην ένταση της επίπτωσης στην απασχόληση, καθώς σε όρους θέσεων εργασ ίας που 
τα  ελληνικά εγχειρήματα θα μπορούν να προσφέρουν σε βάθος πενταετίας, υστερούν 
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Αλλά και στην καθιερωμένη επ ιχειρηματικότητα τρ ε ις  στους δέκα δεν απασχολούν 
στο εγχείρημά τους κανέναν πέραν του εαυτού τους. Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο  
είνα ι ότι παρά τα  στοιχεία  αναπτυξιακής δυναμικής των καθιερωμένων επιχειρήσεων, σε 
όρους απασχόλησης οι προοπτικές είνα ι περιορισμένες: μόνο οι μισοί προσδοκούν στη 
δημιουργία το πολύ τεσσάρων θέσεων εργασ ίας σε ορίζοντα πενταετίας.

Επιχειρηματικότητα και δημογραφικά χαρακτηριστικά

Η χαμηλή γυνα ικεία  επ ιχειρηματικότητα εξακολουθεί να χαρακτηρ ίζε ι την  Ελλάδα σε 
σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Σταθερά μόνο ένα στα τέσσερα άτομα που ξεκι
νούν ένα νέο εγχείρημα είναι γυναίκα, ενώ η γυναικεία επιχειρηματικότητα ευκαιρίας 
υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους άνδρες. Πάντως τα  νέα εγχειρήματα  των γυναικών 
δεν φ α ίνετα ι να υστερούν στα ποιοτικά χαρακτηρ ισ τικά  τους, καθώς σε όρους καινοτομί
ας και χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας, εμφανίζουν κοινή συμπεριφορά.

Ηλικιακά, η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα παραμένει και το 
2005 υπόθεση μεγαλύτερων ηλικιών. Κατά μέσο όρο ο νέος / επ ίδοξος επ ιχειρηματίας 
είνα ι 36,5 ετών, ενώ συνολικά δύο στους τρ ε ις  νέους / επ ίδοξους επ ιχειρηματίες ανήκουν 
στο ηλικιακό στρώμα 25-44 ετών, πρόκειτα ι δηλαδή για άτομα που βρίσκονται σε φάση 
επαγγελματικής στοχοθέτησης και δημιουργικής ανόδου. Στην καθιερωμένη επ ιχειρη
ματικότητα, δυναμική είναι η παρουσία των ατόμων ηλικίας 45-54 ετών, ενώ γενικά ο 
καθιερωμένος επ ιχειρηματίας είνα ι 43,5 ετών.

Αν και διεθνώς το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο συνδέεται με εντονότερη εκδήλωση 
επιχειρηματικότητας, στην Ελλάδα η εκπαίδευση δεν φαίνεται να λειτουργεί ως προσδιορι- 
στικός παράγοντας για αυτήν. Πάντως τέσσερις στους δέκα επιχειρηματίες αρχικών σταδίων 
είναι απόφοιτοι τουλάχιστον τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που υποστηρίζει θετικά την 
εκδήλωση μιας πιο ποιοτικής και με μεγαλύτερη αναπτυξιακή δυναμική επιχειρηματικότητα. 
Ανεξάρτητη της μόρφωσης που διαθέτει το άτομο είναι και η καθιερωμένη επιχειρηματικότη
τα. Πολύ χαμηλό είναι το ποσοστό των καθιερωμένων επιχειρηματιών με μεταπτυχιακές σπου

δές, γεγονός που συνδέεται με το ότι μεγάλο τμήμα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 
αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν και διοικούνται από γενιές με διαφορετικό 

εκπαιδευτικό υπόβαθρο σε σχέση με τη σημερινή διάρθρωση της αγοράς εργασίας.
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Επιχειρηματικότητα και προσωπικά χαρακτηριστικά

Στην Ελλάδα ένα ποσοστό 35% του πληθυσμού ηλ ικ ίας 18-64 ετών δηλώ νει ό τ ι έχε ι 
προσωπική γνωριμία με έναν επ ιχειρηματία που ξεκίνησε τη  δρα σ τηρ ιό τη τά  του  κατά 
την πιο πρόσφατη διετία. Η επίδοση αυτή υσ τερε ί σε σχέση με τους  δ ιεθνε ίς  μέσους 
όρους και φανερώνει μικρή εξοικείωση με πρότυπα επ ιχειρηματικής συμπεριφοράς που 
εκδηλώνεται στο κοινωνικό περίγυρό του. Ταυτόχρονα όμως, οι Έλληνες εξακολουθούν  
να εμφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα αυτοπεποίθησης, με τους μισούς να θεωρούν ότι 
διαθέτουν τις γνώσεις και την ικανότητα να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση. Με τη ν  
επίδοση αυτή η Ελλάδα βρίσκεται στην 1̂  θέση στην Ευρώπη.

Από την άλλη πλευρά όμως, σταθερά υψηλά παραμένει και ο βασ ικότερος ανασ ταλ
τικός παράγοντας στη μετουσίωση αυτής τη ς  υψηλής αυτοπεποίθησης σε ουσ ιασ τική  
επιχειρηματική δραστηριοποίηση. Σχεδόν έξι στους δέκα (οι περισσότεροι στις χώρες 
του GEM) δηλώνουν ότι ο φόβος της αποτυχίας, θα τους απέτρεπε από την έναρξη  
μιας νέας επιχείρησης. Ουσιαστικά το ποσοστό αυτό υπ εραντισταθμ ίζει την  αυτοπεποί
θηση και περιορίζει τη  δυναμική που θα μπορούσε αυτή να έχει στην εκδήλωση επ ιχει
ρηματικής συμπεριφοράς. Ακόμα ένα απογοητευτικό στοιχείο  είνα ι η εκτίμηση γ ια  πε
ριορισμένες επιχειρηματικές ευκα ιρ ίες στην Ελλάδα, αφού μόλις δύο σ τα εννέα άτομα 
(3η χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη) εκτιμούν ότι υπάρχουν καλές επ ιχειρηματικές 
ευκαιρίες στη χώρα, κάτι που θα δικαιολογούσε έτσ ι και μία πιθανή ενεργοποίηση περισ
σότερων ατόμων προς εκμετάλλευσή τους.

Αυτά τα προσωπικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται πάντως μεταξύ νέων / επ ίδο
ξων επιχειρηματιών και μη επιχειρηματιών. Οι πρώτοι εμφανίζουν υψηλή αυτοπεποίθη
ση και σχετικά έντονη επαφή με άλλους νέους επ ιχειρηματίες. Ο φόβος τη ς  αποτυχίας 
αγγίζει όμως το 43% αυτών, ενώ παράλληλα η άποψή τους για περιορισμένες επ ιχει
ρηματικές ευκαιρίες, συγκλίνει με την άποψη συνολικά του ελληνικού πληθυσμού. Από 
την άλλη πλευρά, οι καθιερωμένοι επ ιχειρηματίες τοποθετούνται κάπου ενδιάμεσα, αν 
και προσεγγίζουν περισσότερο τους νέους / επίδοξους επιχειρηματίες. Παρόλο που δ ε ί
χνουν πιο σίγουροι για τις  ικανότητες και τ ις  γνώσεις τους, οι απόψεις τους γ ια τ ις  περ ι
ορισμένες ευκαιρίες ταυτίζοντα ι με τους τελευτα ίους. Ταυτόχρονα, δεν έχουν απολέσει 
το υψηλό αίσθημα φόβου για την αποτυχία, σε ποσοστό που συγκλίνει μάλιστα με το  
μη επιχειρηματικό τμήμα του πληθυσμού. Αυτό φανερώνει αφενός το δύσκολο επ ιχειρη
ματικό περιβάλλον, αλλά και το διαρκή φόβο τους για πιθανό στιγματισμό τους από μία 
ενδεχομένως λανθασμένη κίνηση.

Πολιτισμικο ί παράγοντες

Διαχρονικά στην Ελλάδα, επτά στα 10 άτομα θεωρούν ότι η κοινή γνώμη σ τέκετα ι 

θετικά απέναντι στην επιχειρηματικότητα ως μία επιθυμητή επαγγελματική επιλογή, επ ί
δοση σταθερά υψηλότερη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αντίστοιχης ευρύτητας
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-  και σταθερά υψ ηλότερα από τ ις  ά λλες  χώρες - είνα ι και η άποψη ότι οι επ ιτυχημένοι 
επ ιχειρηματίες τυγχάνουν κοινωνικής αποδοχής και σεβασμού στην ελληνική κοινωνία. 
Ωστόσο, π αρατηρείτα ι διαχρονική κάμψη αυτής τη ς  εκτίμησης, κάτι που σημαίνει ότι 
αμβλύνετα ι σταδιακά αυτή η θετική εικόνα. Άλλω στε σταθερά μόνο το 40% του πλη
θυσμού θεωρεί ότι εμφανίζονται στα μ μ ε  συχνά ιστορίες επιτυχημένων νέων επιχει
ρηματιών, επίδοση με την οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στις 
εξεταζόμενες χώρες. Το επίπεδο δηλαδή δημόσιας προβολής των νέων επ ιχειρηματιών 
είνα ι χαμηλό και επιβεβαιώνει την αίσθηση γ ια  τάσ εις  δαινομοποίησης της επ ιχειρηματι

κότητας.

Βασικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και πολιτικές

Η συγκέντρωση δεδομένων γ ια  μια ολόκληρη πλέον τρ ιε τ ία  κάνει δυνατή και την 
επισήμανση των χαρακτηριστικώ ν τη ς  επ ιχειρηματικότητας που δεν μεταβάλλοντα ι βρα
χυπρόθεσμα, και χαρακτηρίζουν έτσ ι το πλαίσιο τη ς  επ ιχειρηματικής δραστηρ ιότητας 
στην Ελλάδα. Η έρευνα αναδεικνύει έξι σταθερά χαρακτηριστικά, τα οποία συνιστούν 

ισάριθμα προβλήματα για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Η επι
σήμανση των προβλημάτων αυτών μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση στοχευμένων 

πολιτικών, οι οποίες θα επ ικεντρώ νονται σ ’ αυτά και θα επιδιώκουν την άμβλυνση των 
συνεπειών τους. Γι’ αυτό στην Έ κθεση αναλύοντα ι τα  συγκεκριμένα προβλήματα της  
επ ιχειρηματικότητας και α να ζητούντα ιτα  μέτρα πολιτικής που ενδέχετα ι να επηρεάσουν 
θετικά  τα  προβλήματα αυτά. Έμφαση δ ίνετα ι κυρίως στα μέτρα που αφορούν το μέλλον 
και περιλαμβάνονται στο Σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (2006) γ ια  το επαν ιι και στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων. Τα χαρακτηρ ισ τικά  είναι:

1ον. Η εκτίμηση ότι σπανίζουν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες

•  Την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων επιχειρηματιών δηλώνουν ότι 
κινητοποιούνται γ ια  την εκμετάλευση μιας ευκαιρίας, δηλώνουν επίσης ότι δεν 
«βλέπουν» σημαντικές ευκα ιρ ίες γύρω τους. Την τελευ τα ία  τρ ιε τ ία  το ποσοστό 
εκείνων που απαντούν ότι το  επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκα ιρ ίες γ ια  
την ίδρυση μιας επιχείρησης στην περιοχή τους βαίνει σταθερά μειούμενο. Το ότι 
δεν πρόκειται γ ια τυχαίο εύρημα είναι φανερό από το γεγονός ότι αυξάνουν δ ια 
χρονικά εκείνοι που σκέφτοντα ι να ξεκινήσουν ένα νέο εγχείρημα, ενώ μειώνονται 
εκείνοι που πραγματικά ξεκίνησαν.

Η έρευνα γύρω από την επ ιχειρηματικότητα έχει δε ίξε ι ό τι ένα άτομο αντιλαμβάνετα ι 
περισσότερες ευκαιρίες, όσο ευκολότερη θεω ρεί ότι είναι η εκμετάλευσή τους. Άρα, η 
μείωση των εμποδίων που αντιμετωπίζει η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας 
στην Ελλάδα και η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών θα οδηγήσει στην αντίλη
ψη και εκμετάλλευση περισσότερων ευκαιριών. Στο Σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης

(2006) γ ια το ε π α ν  ιι αναγνωρίζεται ευθέως το πρόβλημα και η απλούστευση του ε π ιχ ε ι 
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ρηματικού περιβάλλοντος παρουσιάζεται ως βασικός Άξονας Προτεραιότητας. Ο σ τό 
χος αυτός πρέπει να εξε ιδ ικευθεί και να αναλυθεί περισσότερο και κυρίως να τε θ ε ί υπό 
αξιολόγηση σε τακτά  χρονικά διαστήματα. Οι δ ε ίκ τες  που χρησ ιμοποιεί η Π αγκόσμια 
Τράπεζα στην Έκθεση (αριθμός διαδικασιών γ ια  την έναρξη μιας επ ιχείρησης, χρόνος 
που απαιτείτα ι γ ια  την έναρξη ή το κλείσ ιμο μιας επιχείρησης, κόστος ίδρυσης, κλπ) θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια τέτο ια  αξιολόγηση, σε ποσοτικούς όρους.

2ον. Ο προσανατολισμός των νέων εγχειρημάτων προς την τελική κατανάλωση

•  Η Ελλάδα καταγράφει το  μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη νέων εγχειρημάτω ν 
που έχουν ως αντικείμενο την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τον τελ ικό  
καταναλωτή. Το ποσοστό αυτό παραμένει εντυπωσιακά αμετάβλητο  στη δ ιάρκεια  
τη ς  τρ ιετίας, πάνω από το 50%. Μάλιστα η έρευνα γ ια  το  2005, η οποία γ ια  πρώτη 
φορά διερευνά τα χαρακτηριστικά των «καθιερωμένων» επιχειρηματιών, αποκα
λύπτει ότι παρόμοια ποσοστά καταγράφονται και σε αυτό τον τύπο επ ιχειρημα
τικότητας. Το ανησυχητικό στοιχείο είνα ι ό τι οι επ ιχειρηματικές δ ρ α σ τη ρ ιό τη τες  
που σήμερα ξεκινούν φαίνεται ότι απλώς αναπαράγουν, αντί να μεταβάλλουν, την  
τομεακή κατανομή της επ ιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία.

Με δεδομένο ότι μεγάλη επικέντρωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τελ ικό  
καταναλωτή παρατηρείται σε όλες τ ις  χώρες της Νότιας Ευρώπης, το  πρόβλημα αποτε
λε ί απλώς μια νοτιο-ευρωπαϊκή παράμετρο του γενικότερου ζητήματος τη ς  «δικτύωσης», 
το οποίο τ ίθετα ι τόσο από τ ις  ευρωπαϊκές πολιτικές γ ια  την επ ιχειρηματικότητα, όσο και 
και από εθνικές πολιτικές (επ αν II). Στο τελευτα ίο , η προώθηση της δ ικτύω σης των επι
χειρήσεων τ ίθετα ι ως κεντρικός στόχος του Προγράμματος. Αλλά οι δ ιαπ ιστώ σεις τη ς  
έρευνας του gem  υποδηλώνουν ότι το ζητούμενο προς ενθάρρυνση δεν είναι απλώς η 
δικτύωση, αλλά η ενθάρρυνση της σχέσης ανάμεσα σε ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχει
ρήσεις, με τις τελευταίες να αποτελούν πελάτες των πρώτων. Άρα, το πρόβλημα δεν 
είναι η δικτύωση γενικώς, αλλά κυρίως το άνοιγμα των επιχειρηματικών οριζόντων των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην παροχή υπηρεσιών προς τις μεγαλύτερες.

3°ν ο  κεντρικός ρόλος της οικογένειας στη χρηματοδότηση νέων εγχειρημάτων

•  Οπως και σε όλες τ ις  χώρες, το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που απ α ιτού
νται για την έναρξη επιχειρηματικής δραστηρ ιότητας προέρχετα ι από την  απο
ταμίευση του ίδιου του επιχειρηματία. Το υπόλοιπο προέρχετα ι κυρίως από την 
οικογένεια του, ενώ ένα μικρότερο μέρος από τραπεζικό δανεισμό και κρ α τικές  
ενισχύσεις. Ωστόσο, η έρευνα αποδεικνύει ότι ο ρόλος της ο ικογένειας ε ίνα ι ακό- 
μα ισχυρότερος στην Ελλάδα στην περίπτωση της  λεγάμενης «άτυπης επ ένδυ
σης». Ως άτυπος επενδυτής ορ ίζετα ι ένα άτομο το οποίο χρηματοδοτε ί ένα νέο 
εγχείρημα που ξεκινάει κάποιος άλλος, χωρίς ο ίδ ιος να αποκτά την ιδ ιοκτησ ία  
οποιουδήποτε μεριδίου του νέου εγχειρήματος. Εδώ αποκαλύπτεται ό τι ο απο
δέκτης της άτυπης επένδυσης είναι κυρίως συγγενής του επενδυτή, ποσοστό 
υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του GEM.
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Αυτή η οικογενειακή διάσταση τη ς  επ ιχειρηματικής χρηματοδότησης στην Ελλάδα 
πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδίασμά νέων χρηματοδοτικώ ν θεσμών στο 
πλαίσιο του επ α ν  ιι (Άξονας Π ροτεραιότητας 4). Για παράδειγμα, αξίζει να διερευνηθεί η 
δυνατότητα προώθησης συνεργειών ανάμεσα σε αυτούς τους θεσμούς και την οικο
γενειακή χρηματοδότηση, πράγμα που μπορεί να συμβάλει ώστε ο όγκος αυτών των 

πόρων να χρησιμοποιείται πιο ορθολογικά.

40ν. Ο μεγάλος φόβος της αποτυχίας

•  Η ελληνική «πρωτιά» στο φόβο τη ς  αποτυχίας υποδηλώνει ότι όλα τα  αρνητικά 
που συνεπάγεται αυτό το χαρακτηριστικό λειτουργούν στην περίπτωση τη ς  χώ
ρας μας στο μέγιστο βαθμό. Η επιχειρηματική δράση σημαίνει πάνω απ’ όλα πρω
τοβουλία, πειραματισμό και ανάληψη κινδύνων. Αν λοιπόν ο φόβος τη ς  αποτυχίας 
αποτρέπει ικανά άτομα από το να ακολουθήσουν επ ιχειρηματική δραστηρ ιότητα, 
τό τε  τα εγχειρήματα που θα τείνουν να εμφανίζοντα ι θα είναι λ ιγότερο  τολμηρά 
και καινοτομικά. Θα είναι περισσότερο προσανατολισμένα σε δραστηρ ιό τητες 
που θεωρούνται οτι παρέχουν σ ίγουρες αποδόσεις, παρά σε δρασ τηρ ιό τητες 
υψηλού ρίσκου και υψηλών αποδόσεων. Είναι ακριβώς γ ια  αυτό το  λόγο που η 
εθνική πρωτιά στον φόβο τη ς  αποτυχίας αποκαλύπτει ένα μεγάλο κίνδυνο γ ια  την 
ελληνική οικονομία, τα  νέα εγχειρήματα που αναδύονται να είναι λ ιγότερο ικανά 
να ανανεώνουν και να αναβαθμίζουν το παραγωγικό δυναμικό σε σύγκριση με άλ
λες χώρες.

Δύο είνα ι οι κατευθύνσεις πολιτικής στις οποίες οδηγούν αυτές οι διαπιστώσεις. Η 
πρώτη αφόρα την ανάγκη αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου, με στόχο τη  δ ιευκό
λυνση της δεύτερης ευκαιρίας. Η ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη  σχετική διαδικα
σία. Η δεύτερη κατεύθυνση έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο τη ς  αποτυχίας. Σχετικά ερ 
γαλεία  εδώ είναι η εκπαίδευση των επιχειρηματιών ώστε να είναι σε θέση να διακρίνουν 
νωρίς ενδεχόμενα προβλήματα, αλλά και γ ια  τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρα μέ
τρα αντιμετώπισής τους. Η Ελλάδα υστερεί σε μηχανισμούς βοήθειας προς τον επ ιχειρη
ματία μετά την έναρξη της δραστηρ ιότητάς του. Το σχεδιαζόμενο ε π α ν  ιι θα μπορούσε να 
αποτελέσει το  πλαίσιο γ ια τη  δημιουργία τέτοιω ν μηχανισμών. Ένας ακόμα παράγοντας 
αποφασιστικής σημασίας, ο οποίος μάλιστα μπορεί να γίνει στόχος πολιτικής, είναι το 
ασφαλιστικό σύστημα, και ιδιαίτερα ο βαθμός στον οποίο διευκολύνει μεταβάσεις από 
και προς την επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος είναι ο επ ιχειρηματίας να α ισθά
νετα ι ότι τα  ασφαλιστικά του δικαιώματα επηρεάζονται κατά το  δυνατόν λ ιγότερο  από 
αλλαγές στην σταδιοδρομία του, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι περ ισσότερες από 
μία στη διάρκεια της επαγγελματικής του ζωής. Και είναι βέβαια φανερό ότι το  ζήτημα 
αυτό πρέπει να αρχίσει ήδη να συζητείται, ενόψει του διαλόγου για  το ασφαλιστικό και 

των αλλαγών οι οποίες, κατά την κυβέρνηση, θα πρέπει να αποφασιστούν την επόμενη 

τετρ α ετ ία  κυβερνητικής θητείας.
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5ον. Η αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος

•  Για όλη την προηγούμενη τρ ιετ ία , οι ε ιδ ικο ί σε θέματα επ ιχειρηματικότητας που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα του GEM θεώρησαν ότι η σχέση του εκπ αιδευτικού 
συστήματος με την επ ιχειρηματικότητα συνιστά ένα από τα  σ ημαντικότερα  προ
βλήματα στην περίπτωση τη ς  Ελλάδας. Η εκτίμηση αυτή φ α ίνετα ι να επ ιβεβα ι
ώνεται από την έρευνα πεδίου, όπου αποδεικνύεται ότι στην Ελλάδα το  επίπεδο 
εκπαίδευσης δεν επηρεάζει το αν κάποιο άτομο θα ακολουθήσει επ ιχειρηματική  
δραστηρ ιότητα ή ποιού τύπου θα είναι αυτή. Μ ολονότι το  πρόβλημα δ ια χέετα ι σε 
όλες τ ις  βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, εκδηλώ νετα ι ιδ ια ίτερ α  στο επ ί
πεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία δεν προσφέρει σ τους φ ο ιτη τές  ούτε  
τ ις  γνώσεις, αλλά ούτε και τους εξοικειώ νει με την  προοπτική να ακολουθήσουν 
επιχειρηματική σταδιοδρομία.

Τα τελευτα ία  χρόνια έχουν εισαχθεί μαθήματα σχετικά  με την επ ιχε ιρηματικότητα  
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το Σχέδιο γ ια  την Αναπτυξιακή Στρατηγική  του  Υπουρ
γείου Ανάπτυξης (2006) προβλέπει την περαιτέρω  εμβάθυνση τέτο ιω ν δράσεων και την  
προέκτασή τους σε δύο νέες κατευθύνσεις: στη δευτεροβάθμ ια  εκπαίδευση και στη 
στενότερη σύνδεση της  έρευνας με τ ις  επ ιχειρήσεις. Ωστόσο, τέτο ιο υ  τύπου δράσεις 
αναπόφευκτα αφορούν μικρό μέρος των νέων που φο ιτούν στα πανεπιστήμια και τα  τ ε ι .  

Έτσι, το γενικότερο πρόβλημα της σύνδεσης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την 
παραγωγή παραμένει οξύ. Στη δημόσια συζήτηση το πρόβλημα τ ίθ ετα ι συνήθως από μία 
μόνο σκοπιά, τ ις  δυνατότητες δηλαδή των πτυχιούχων να εξασφαλίσουν ικανοποιητική 
απασχόληση, σχετική μάλιστα με το αντικείμενο των σπουδών τους. Ωστόσο, το  πρόβλη
μα είναι πολύ ευρύτερο. Αφορά ουσιαστικά την αυτοκατανόηση του ρόλου του ελληνικού 
πανεπιστημίου ως μέρους του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με ό,τι κάτι τέ το ιο  
συνεπάγεται γ ια τον προσανατολισμό των σπουδών, τ ις  προσφερόμενες εξε ιδ ικεύσ εις , 
τ ις  μεθόδους διδασκαλίας και βεβαίως τις  κατευθύνσεις τη ς  έρευνας.

6ον. Η αμφίθυμη στάση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα

•  Το τελευτα ίο  σταθερό χαρακτηριστικό της  επ ιχειρηματικότητας στην Ελλάδα 
που αναδεικνύεται από τ ις  έρευνες του gem  είναι η αμφίθυμη στάση τη ς  ε λ λ η 
νικής κοινωνίας προς την επιχειρηματική δραστηρ ιότητα. Μια σειρά  ευρημάτων, 
τα  οποία μάλιστα επαναλαμβάνονται σταθερά καθ’ όλη τη  δ ιάρκεια  τη ς  π ροη
γούμενης τρ ιετίας, υποδηλώνουν αυτή την αμφιθυμία. Οι Έ λληνες θεω ρούν την  
επιχειρηματική σταδιοδρομία ως κοινωνικά αποδεκτή επ αγγελματική επ ιλογή, 
ταυτόχρονα όμως θεωρούν ότι η ελληνική κοινωνία απεχθάνεται μ εγά λες  δ ια 
φορές στα επίπεδα εισοδήματος, ενώ τα  μέσα μαζικής ενημέρω σης ελά χ ισ τα  

προβάλλουν επ ιτυχημένες επ ιχειρηματικές ιστορίες. Επιθυμούν και σχεδ ιάζουν 
να ακολουθήσουν επιχειρηματική δραστηρ ιότητα, αλλά δεν βλέπουν γύρω  το υ ς  

σημαντικές επ ιχειρηματικές ευκαιρίες. Εχουν μεγάλη εμπιστοσύνη σ τις  ικανότη-
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τέ ς  τους, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζονται ως παγκόσμιοι πρω ταθλητές στον φόβο 
τη ς  αποτυχίας. Αυτά τα  αμφίσημα χαρακτηρ ιστικά  πιθανώς να περιορίζουν την  
υγιή εκδήλωση επ ιχειρηματικής δραστηρ ιότητας στην Ελλάδα και να αμβλύνουν 
τα  ποιοτικά χαρακτηρ ιστικά και τη δυναμική της.

Η στάση τη ς  ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επ ιχειρηματικότητα δύσκολα βέβαια 
μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής, δεδομένου ότι βασίζετα ι σε βαθειά ριζω
μένες νοοτροπίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στόχοι συγκεκριμένων μέτρων και 
ρυθμίσεων μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων. Ίσως ο σημαντικότερος άξονας πάνω 
στον οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν προσπάθειες σε μια τέτο ια  κατεύθυνση αφορά 
τη  γενική προβολή της  επ ιχειρηματικότητας. Η ελληνική κοινωνία πρέπει να αρχίσει να 
εξοικειώ νετα ι με ιστορίες επιτυχίας, με έμφαση όμως όχι στα θετικά που προέκυψαν για  
το  βιοτικό επίπεδο του ίδιου του επιχειρηματία, αλλά στο γεγονός ότι αυτός δημιούργη
σε κάτι καινούριο (επιχείρηση, προϊόν, κλπ), το  οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς τη  δική του 
δράση. Είναι φανερό ότι είναι ακριβώς αυτή η «δημιουργική» πλευρά της  επ ιχειρηματικό

τη τα ς  που είναι εξα ιρετικά  υποβαθμισμένη στην οπτική τη ς  ελληνικής κοινωνίας.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ 2005

1.1 Η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

Στην ενότητα αυτή εξετάζεται το επίπεδο της νέας επιχειρηματικότητας που εκδηλώ

νεται στην Ελλάδα το 20051. Η νέα επιχειρηματικότητα, αν και δ ια τη ρ ε ίτο  εννοιολογικά χα

ρακτηριστικά των προηγούμενων ετών και του σχετικού δείκτη TEA (Total Entrepreneurial 

Activity), αναφέρεται πλέον ορθότερα ως Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων (Early- 

Stage Entrepreneurial activity), διαμορφώνοντας έτσι τον αντίστοιχο νέο Δείκτη που πλέον 

υπολογίζεται για κάθε χώρα. Η επιχειρηματικότητα αυτού του τύπου εξακολουθεί να περι

λαμβάνει δύο κατηγορίες ατόμων:

α) Τους επίδοξους (nascent) επιχειρηματίες, που περιλαμβάνουν τα  άτομα ηλικίας 

18-64 ετών που -  κατά το τελευτα ίο  12-μηνο από τη στιγμή της έρευνας - είχαν 

ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου 

εγχειρήματος, στο οποίο θα είναι ιδ ιοκτήτες ε ίτε του συνόλου, ή κάποιου μέρους 

του («συνεταίρος»)2. Οι ενέργειες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν από τη συγκέ

ντρωση κεφαλαίου και την αναζήτηση χώρων εγκατάστασης και απαραίτητου εξο

πλισμού, έως τη σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου για αναζήτηση χρηματο
δότη, κ.α. Στην κατηγορία των επίδοξων επιχειρηματιών περιλαμβάνονται ωστόσο 
και όσοι/όσες έχουν προχωρήσει πράγματι στην έναρξη λειτουργίας της επιχείρη
σης 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 ερ 

γασία 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.

β) Τους νέους επιχειρηματίες (ηλικίας 18-64 ετών), που περιλαμβάνουν όσους / όσες 

είναι ιδιοκτήτες ή διευθυντές ενός νέους εγχειρήματος / δραστηριότητας γ ια το 

οποίο έχουν ήδη πληρώσει μισθούς και έχουν καταγράψει ένα κύκλο εργασιών για 

τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 μήνες3.

'Υπενθυμίζεται ότι η έννοια της νέας επιχειρηματικότητας και του νέου επιχειρηματία αναφέρεται στη διάσταση του 
καινούριου (πρόσφατου) εγχειρήματος και δεν θα πρέπει να συγχέεται π.χ με την ηλικία του ατόμου. Έτσι σε ολόκληρη την 
έκθεση η αντίστοιχη αναφορά αποδίδει αυτήν την έννοια, εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά.

2Συμπεριλαμβάνονται οι αυτοαπασχολούμενοι.
3 Τα 3,5 χρόνια λειτουργίας θεωρούνται έτσι ένα κρίσιμο και κομβικό σημείο για τη βιωσιμότητα ενός νέου επιχειρηματικού 

εγχειρήματος.
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Στην ουσία ο νέος αυτός δείκτης αντιστοιχεί απόλυτα στον χρησιμοποιούμενο σε 

προηγούμενες εκθέσεις Δείκτη Συνολικής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (TEA, Total 

Entrepreneurial Activity), καθώς καταγράφει το  ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 18-64 

ετών σε κάθε χώρα που εμπίπτει σε μία ή / και στις δύο παραπάνω κατηγορίες επ ιχειρημα

τικής δραστηριοποίησης4.

Σύμφωνα λοιπόν με τα  στοιχεία της φετινής έρευνας, στην Ελλάδα κατά το  2005 ένα 

6,5% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επ ιχειρη

ματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυταπασχόλησης). Μ εταξύ των δύο 

κατηγοριών που συνθέτουν αυτού του τύπου την επιχειρηματικότητα, περίπου ένας στους 

τέσσερις ανήκει στην κατηγορία των νέων επιχειρηματιών. Μόνο δηλαδή ένα 1,6% του 

πληθυσμού 18-64 ετών το 2005 διεύθυνε / συμμετείχε στην ιδιοκτησία μίας νέας επ ιχείρη

σης που είχε λιγότερο από 3,5 χρόνια ζωής.

Με την επίδοση του 6,5% στην επιχειρηματικότητα «αρχικών σταδίων», η Ελλάδα κα

τατάσσεται ακριβώς στη μέση της σχετικής κλίμακας των χωρών του GEM (στην 17η θέση 

των 35 χωρών), ωστόσο είναι η 5η ευρωπαϊκή (σε 20 χώρες αντιστοίχως). Οι χώρες με την 

υψηλότερη επιχειρηματικότητα είναι η Βενεζουέλα (25%), Ταϊλάνδη (20,7%), Ν.Ζηλανδία 

(17,6%) και Τζαμάικα (17%), ενώ στον αντίποδα βρίσκονται η Ουγγαρία (1,9%), η Ιαπωνία 

(2,2%) το Βέλγιο (3,9%) και η Σουηδία (4,0%). Όπως επομένως συνέβαινε και στις προη

γούμενες ετήσιες έρευνες του GEM, η σχέση του επιπέδου νέας επ ιχειρηματικότητας και 

της οικονομικής ανάπτυξης ή του βιοτικού επιπέδου μιας χώρας είναι μάλλον αμφίσημη, 

αφού υψηλή επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων εμφανίζουν χώρες με διάφορα επίπεδα 

κατά κεφαλήν εισοδήματος, ενώ χώρες με ισχυρή ανάπτυξη, και υψηλότερο ε ισοδηματι

κό επίπεδο μπορεί να παρουσιάζουν χαμηλά επίπεδα αντίστοιχης επ ιχειρηματικότητας. 

Άλλωστε ο μέσος όρος αυτού του δείκτη στις ευρωπαϊκές χώρες εκτιμάται στο 5,9%, ενώ 

στις υπόλοιπες χώρες είναι σχεδόν διπλάσιος, προσεγγίζοντας το  12% (8,4% στο σύνολο 

των χωρών του GEM). Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι έξι στις οκτώ πρώτες χώρες σε 

εκδήλωση επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων κατά το 2005 έχουν πραγματικό κατά κε

φαλήν ετήσιο ΑΕΠ κάτω από 6500$. Άρα η οικονομική δυσπραγία εξακολουθεί να αποτελεί 

κινητήριο μοχλό για την εμφάνιση νέας επιχειρηματικότητας αυτού του τύπου, με έντονο 

δηλαδή τον χαρακτήρα της αυτοαπασχόλησης και του μικρού μεγέθους επιχειρήσεων, 
όπως θα φανεί και στη συνέχεια.

4 Βλέπε προηγούμενες εκθέσεις.
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Διάγραμμα 1.1

Ποσοστό ατόμων ηλικ ίας 18-64 ετών που εμπλέκεται σε επιχειρηματικότητα αρχικών 
σταδίων (νέοι κα ι επίδοξοι επιχειρηματίες) ανά χώρα το 2005 (95% διάστημα εμπιστοσύνης)
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων G EM

Πάντως με βάση τον συνολικό ενεργό πληθυσμό των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών, η επί
δοση αυτή για την Ελλάδα αναφέρεται σε έναν αριθμό πάνω από 420000 άτομα. Πρόκειται 
επομένως για ένα πολύ σημαντικό τμήμα του ελληνικού πληθυσμού το οποίο φαίνεται να 

δηλώνει ότι κατά το 2005 βρισκόταν σε αυτήν τη φάση προεργασίας ή έναρξης κάποιας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρατηρείται μία σημαντική άνοδος αυτού του 

τύπου επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα (από το 5,8%) η οποία οφείλετα ι σχεδόν αποκλει

στικά σε άνοδο των επίδοξων επιχειρηματιών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αυξήθηκε κυρίως 

ο αριθμός των ατόμων που έχουν ξεκινήσει τ ις  προκαταρτικές ενέργειες γ ια έναρξη επι

χειρηματικής δραστηριότητας, και όχι οι νέοι επιχειρηματίες. Μάλιστα στην τρ ιετ ία  2003- 

2005 για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα πλέον στοιχεία για την Ελλάδα, διαπιστώνεται μία 

σταδιακή μείωση των νέων επιχειρηματιών (2,16% το  2004 και 3,85% το  2003) και αντίστοι

χη άνοδος των επίδοξων επιχειρηματιών (2,92% το 2003 και 3,66% το 2004). Επομένως, 

μπορεί όλο και περισσότεροι/ες στην Ελλάδα να σκέφτονται να γίνουν επ ιχειρηματίες και 

να ξεκινούν κάποιες προκαταρτικές ενέργειες, αλλά όλο και λ ιγότεροι προχωρούν πράγ
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ματι στη φάση της υλοποίησης. Προφανώς, επιθυμητό είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

τμήμα αυτών των επίδοξων «επιχειρηματιών» να κατορθώσει να οριστικοποιήσει το  πλαί

σιο λειτουργίας της επιχείρησής του, να περάσει στη φάση της έναρξης δραστηριότητας, 

καταγραφής κάποιου τζίρου και πληρωμής μισθών, για τουλάχιστον τρε ις  μήνες ώστε να 

υπάρξει και μεγαλύτερη εισροή στην κατηγορία των νέων επιχειρηματιών.

Η έρευνα πεδίου προσεγγίζει ωστόσο και τα  άτομα τα οποία κατά το τελευτα ίο  12-μηνο 
δηλώνουν ότι διέκοψαν ή ανέστειλαν τη λειτουργία μιας επιχείρησης στην οποία ήταν ιδ ιο
κτήτες ή απλώς παραιτήθηκαν από την επιχείρηση που διοικούσαν5. Καταγράφεται έτσ ι ένα 
μέτρο του «θανάτου» των επιχειρήσεων Το ποσοστό αυτό προσεγγίζει το  3%, οριακά αυξη
μένο σε σχέση με το 2004 (2,6%). Η επίδοση αυτή υπερτερεί από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 
(1,9%, 3η υψηλότερη στην Ευρώπη), είναι όμως χαμηλότερη του μέσου όρου των χωρών του 
GEM, καθώς οι χώρες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο αλλά με υψηλή νέα επιχειρηματικότητα, 
εμφανίζουν αντίστοιχα υψηλά ποσοστά παύσης επιχειρηματικής δραστηριότητας6.

Μία άλλη σημαντική παράμετρος που αποδίδει την επιχειρηματική προδιάθεση ή εγρή
γορση για εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε μία χώρα αναφέρεται στην αντίστοι
χη πρόθεση επιχειρηματικότητας η οποία δηλώνεται σε έναν πιο μακροχρόνιο ορίζοντα. Το 
15% των ατόμων ηλικίας 18-64 ετών στην Ελλάδα δηλώνει ότι σχεδιάζει να προχωρήσει σε 
κάποια μορφή έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένης της αυτα- 
πασχόλησης) μέσα στα επόμενα τρ ία χρόνια. Το ποσοστό αυτό είναι οριακά ενισχυμένο σε 
σχέση με το 2004 (13,5%), ενώ με την επίδοση αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται στην 13η θέση, 
αλλά στην 3η θέση στην Ευρώπη, καθώς οι χώρες με υψηλά επίπεδα νέας επιχειρηματικότη

τας κυριαρχούν και σε αυτήν τη δυνητική εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς.

1.2 Τα κίνητρα της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων: Ανάγκη
έναντι ευκαιρ ίας

Από την ανάλυση των κινήτρων που ωθούν αυτό το τμήμα του πληθυσμού στην εκ
δήλωση της επιχειρηματικής συμπεριφοράς που χαρακτηρίζεται ως επ ιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων και άρα εντάσσεται στο πλαίσιο της παρούσας ανάλυσης, προκύπτει ένα 
ενδιαφέρον εύρημα. Στην έρευνα του 2005 παγιώνεται πλέον στην Ελλάδα η ανοδική πο
ρεία της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, περιορίζοντας την επ ιχειρηματικότητα ανάγκης 
σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Υπενθυμίζεται ότι κάθε άτομο που χαρακτηρίζεται ως νέος / 
επίδοξος επιχειρηματίας, ερωτάται κατά πόσο το κίνητρό του ήταν κυρίως η εκμετάλλευση

5 Δεν περιλαμβάνονται εδώ οι περιπτώσεις εταιρειών που πουλήθηκαν σε τρίτους,
6 Η εξαγωγή ενός επιχειρηματικού ισοζυγίου, καταγραφής δηλαδή γεννήσεων -  θανάτων επιχειρήσεων, είναι 

δύσκολη με τα στοιχεία της έρευνας του GEM, αφού υπάρχουν αρκετές μεθοδολογικές αδυναμίες σύγκρισης. Αφενός μεν 
διαφέρει η χρονική βάση για μία τέτοια σύγκριση, αφού από τη μία πλευρά καταγράφεται η λειτουργία μιας επιχείρησης 
για 3,5 χρόνια και από την άλλη το κλείσιμο μίας επιχείρησης κατά τον τελευταίο χρόνο, αφετέρου το κλείσιμο μπορεί να 
αφορά συνταξιοδότηση ή παραίτηση από μία επιχείρηση, κάτι που δεν σημαίνει απαραίτητα αναστολή λειτουργίας της 
επιχείρησης.
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μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας που αναγνώρισε στο περιβάλλον και την αγορά στην οποία 
κινείται, ή ήταν απλώς η ανάγκη που το οδήγησε σε αυτήν την επιλογή. Μόνο το  14,2% 
δηλώνει ότι αναγκάστηκε να προβεί σε αυτήν την ενέργεια  λόγω έλλειψης άλλων επιλογών 
εργασίας ή/και δυσαρέσκειας με την υπάρχουσα απασχόληση, όταν το 2004 το  αντίστοιχο 
ποσοστό ήταν διπλάσιο (28%) και το  2003 σχεδόν 40%7. Αναλυτικότερα σε ολόκληρη την 
περίοδο για την οποία υπάρχουν πλέον διαθέσιμα στοιχεία (2003-2005) η εικόνα γ ια  την 
επιχειρηματικότητα ευκαιρίας στην Ευρώπη αποτυπώνεται στον Πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1

Επιχειρηματικότητα ευκαιρίας ως ποσοστό της συνολικής επιχειρηματικότητας 
αρχικών σταδίων στην Ευρώπη (2003-2005)

2003 2004 2005
Ισλανδία 83,8% 88,7% 89,4%

Ο λλανδία 83,6% 84,5% 89,2%

Δανία 90,3% 90,8% 87,6%

Σλοβενία 76,0% 83,5% 87,4%

Βέλγιο 86,3% 83,6% 86,5%

Ν ορβηγία 89,1% 82,5% 84,3%
Ε λβετία 84,5% - 84,3%
Α υστρ ία - - 83,7%

Ισπανία 89,4% 88,0% 83,4%

Ελλάδα 61,4% 66,2% 80,8%
Λ ετονία - - 80,5%

Σουηδία 91,0% 87,9% 80,2%

Ιταλία 90,9% 71,3% 80,2%

Ιρλανδία 83,1% 86,2% 80,0%
Φ ινλανδία 86,3% 79,7% 77,1%

Η ν. Βασίλειο 83,8% 87,8% 75,1%
Γερμανία 71,6% 70,0% 69,8%

Ο υγγαρ ία - 64,1% 58,4%

Γαλλία 57,9% 75,5% 49,3%

Κροατία 68,0% 54,7% 47,8%

Π ορτογαλία - 74,9% -

Πολωνία - 64,7% -

Σημ. Σε κάθε χώρα υπάρχει και ένα μικρό συνήθως ποσοστό που δεν έχει τοποθετηθεί σαφώς σε έναν από τους 
δύο τύπους κινήτρων και δηλώνει συνδυασμό των δύο ή κάποιο άλλο κίνητρο. Στον παραπάνω πίνακα καταγράφεται το 
ποσοστό που έχει δηλώσει σαφώς ως κίνητρο την ευκαιρία.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

'Υπάρχει και ένα 5.1% που δηλώνει είτε συνδυασμό των δυο κίνητρων ή κάποιο άλλο κίνητρο.
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Η διαρθρωτική αυτή πάντως βελτίωση της επ ιχειρηματικότητας δίνει τη  δυνατότητα  
στην Ελλάδα να ανέλθει μόλις στην 17η θέση μεταξύ των χωρών GEM (από την 22η το  
2004), στην επ ιχειρηματικότητα ευκαιρίας, με το  5,25% του πληθυσμού τη ς  να δηλώ νει ότι 
προχώρησε στην εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Αν και μεταξύ των ευρω 
παϊκών χωρών κατατάσσεται σε καλύτερη θέση (5η), με δεδομένη άλλωστε την αύξηση τη ς  
συνολικής επιχειρηματικότητας, είναι γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικά περιθώ ρια 
βελτίωσης αυτής της  ποιοτικής διάστασης της επιχειρηματικότητας. Αντίστοιχα βέβαια, 
ένα 0,92% του πληθυσμού εντάσσεται στην επιχειρηματικότητα ανάγκης, επίδοση που ε ί
ναι καλύτερη από το σύνολο των χωρών GEM και οριακά από τον ευρωπαϊκό μέσο.

Όπως γίνετα ι φανερό από το Διάγραμμα 1.2 και 1.3 το 2005 υψηλότερη επ ιχειρηματι
κότητα ανάγκης εμφανίζουν κυρίως χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης, ωστόσο η υψηλή 
συνολική επιχειρηματικότητα επιτρέπει σε αρκετές να βρίσκονται στις πρώτες θέσεις τη ς  
παγκόσμιας κατάταξης και στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Από όλες πάντως τ ις  χώ ρες 
που συμμετέχουν στο GEM, τη δυσμενέστερη σχέση επιχειρηματικότητας ευκα ιρ ίας / ανά
γκης το 2005 εμφανίζουν η Κροατία και η Γαλλία, όπου τα  εγχειρήματα ευκαιρ ίας είνα ι λ ιγό 
τερο από τα  μ ισάτου συνόλου, ενώ σε Βραζιλία, Κίνα, Ουγγαρία και Ν. Αφρική, είνα ι κάτω 

από το 60% των συνολικών (78% ο μέσος όρος στο σύνολο GEM, αλλά και στην Ευρώπη).

Διάγραμμα 1.2
Δείκτης επιχειρηματικότητας (αρχικών σταδίων) ευκαιρίας (2005) 

ανά χώρα (ανά 100 άτομα ηλικ ίας 18-64 ετών)
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Διάγραμμα 1.3

Δείκτης επιχειρηματικότητας (αρχικών σταδίων) ανάγκης (2005) 
ανά χώρα (ανά 100 άτομα ηλικ ίας 18-64 ετών)
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Στην έρευνα του 2005 γίνετα ι όμως μία ακόμα πιο ενδελεχής αναζήτηση στα ελατήρια 

που καθόρισαν την επιλογή των επιχειρηματιών ευκαιρίας. Η πλειονότητα αυτών (56%) 

δηλώνει ότι ο λόγος που προχώρησαν στην εκμετάλλευσή της ήταν η αύξηση του εισοδή

ματος τους, η βελτίωση δηλαδή του επιπέδου ζωής τους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό δη

λώνει ότι επιθυμούσε μεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία. Μάλιστα η επιλογή της αύξη

σης του εισοδήματος είναι κυρίαρχη στους επίδοξους επιχειρηματίες ευκαιρίας, αφού σε 

συντριπτικό ποσοστό (80%) επιλέγουν αυτήν την απάντηση, ενώ πιο ισορροπημένη εικόνα 

καταγράφεται στους νέους επιχειρηματίες (παραμένοντας όμως και σε αυτούς κυρίαρχος 

παράγων).

Επιπροσθέτως, στην ερώτηση για το αν αυτό που προηγήθηκε ήταν η επιχειρηματική 

ιδέα ή η επιθυμία να ξεκινήσουν ένα εγχείρημα, οι μισοί δηλώνουν την πρώτη επιλογή. 

Ωστόσο ένα σημαντικό 40% - το οποίο γίνεται 66% στους επίδοξους Έλληνες / Ελληνίδες 

επιχειρηματίες - δηλώνει ότι σε πρώτη φάση γεννήθηκε η επιθυμία έναρξης μιας επιχεί

ρησης. Επομένως, διαπιστώνεται ότι η αντίληψη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας στο περι

βάλλον στο οποίο κινείται το άτομο υποστηρίζεται τελικά κατά ένα μεγάλο μέρος όχι απο-
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κλειστικά από τη  δυναμική ή τ ις  προοπτικές που μπορεί να έχει η εκμετάλλευσή της, αλλά 

και από μία επιθυμία να ξεκινήσει ένα εγχείρημα στη βάση της τόνωσης του  προσωπικού 

εισοδήματος. Ενισχύεται επομένως η άποψη που υποστηρίζει ότι καθοριστικός παράγο

ντας στην εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα δεν είνα ι μόνο ο όγκος 

των επιχειρηματικών ευκαιριών που υπάρχουν στην ελληνική οικονομία και ο βαθμός που 

αυτές γίνοντα ι αντιληπτές από το  άτομο, αλλά και η ίδια η επιθυμία του  ατόμου να γ ίνε ι 

επ ιχειρηματίας και άρα να αναζητήσει πιο προσεκτικά τον χώρο στον οποίο θα μπορούσε 

να δραστηριοποιηθεί.

1.3 Η κλαδική διάσταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων

Η έννοια της κλαδικής- ή τομεακής -  διάστασης των εγχειρημάτων τα  οποία εντοπ ί
στηκαν αναφέρεται βεβαίως στο είδος και το  περιεχόμενο των δραστηριοτήτω ν που αυτά 

αφορούν8. Όπως κάθε χρόνο οι δραστηριότητες που εντοπίζονται στην έρευνα κατατάσ

σονται σε 4 ευρείες κατηγορίες: α) τον πρωτογενή τομέα  (Γεωργία, Κτηνοτροφία, Θήρα, 

Δασοκομία, Αλιεία, Ορυχεία, Λατομεία), β) τον βιομηχανικό τομέα  (Κατασκευές, Μεταποίη

ση, Μεταφορές και Διανομή Χονδρικής) γ) τ ις  Υπηρεσίες προς Επιχειρήσεις, όπου δηλαδή 

οι βασικοί πελάτες είναι άλλες επιχειρήσεις και δ) τα  Προϊόντα / υπηρεσίες προς κατανα

λωτές, που περιλαμβάνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους τελ ικούς κατανα

λωτές ως φυσικά πρόσωπα (λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία / εστιατόρια, υπηρεσίες υγείας, 

υπηρεσίας εκπαίδευσης, κοινωνικές υπηρεσίες, ψυχαγωγία, κλπ.).

Από τα  αποτελέσματα της έρευνας του 2005 διαπιστώνεται ότι σχεδόν το 70% των νέων 

/επίδοξων εγχειρημάτων στην Ελλάδα εντάσσεται στην κατηγορία των προϊόντων / υπηρε

σιών με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή ως φυσικό πρόσωπο. Πρόκειται γ ια  το  υψηλό

τερο ποσοστό στην Ευρώπη και 3° υψηλότερο στο σύνολο των χωρών GEM, ενώ σε σχέ

ση με το 2004 έχει παρουσιάσει σημαντική άνοδο (56%). Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1.2,

- που εστιάζει στον ευρωπαϊκό χώρο - με μέσο όρο στην τρ ιετία  2003-2005 στην περιοχή 

του 60%, η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή των εγχειρημάτων αυ

τής της κατηγορίας στο σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων9.

Αναδεικνύεταί έτσι και πάλι η διάσταση της “ρηχής” επ ιχειρηματικότητας που έχει 

αναφερθεί για την περίπτωση της Ελλάδας σε προηγούμενες εκθέσεις, καθώς πρόκειτα ι 

για εγχειρήματα με περιορισμένες δυνατότητες σημαντικής επίδρασης στην οικονομική

0 Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Επιχειρηματικότητας για να μπορεί να εξυπηρετήσει τ ις  διεθνείς συγκρίσεις, 
χρησιμοποιεί τη διεθνή ταξινόμηση ISIC (International Standard Industry Codes) του OHE βάσει της οποίας κωδικοποιεί τ ις  
επιχειρηματικές δραστηριότητες που καταγράφονται στην έρευνα.

9 Στην ουσία περίπου το 40% όλων των εγχειρημάτων αφορά στην έναρξη μίας λιανεμπορικής επιχείρησης και άλλο 
ένα 20% αφορά κάποια επιχείρηση εστίασης.
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ανάπτυξη της χώρας σε όρους απασχόλησης, εξαγωγών, δημιουργίας νέων αγορών, κτλ. 

Άλλωστε, η κυριαρχία αυτών των δραστηριοτήτων στην νέα επιχειρηματική δραστηρ ιότη

τα  αποτελεί χαρακτηριστικό χωρών με μάλλον χαμηλό και μεσαίο επίπεδο ανάπτυξης (με 

βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ), παρόλο που και στις χώρες με υψηλότερο επίπεδο ανάπτυ

ξης αποτελούν επίσης την κύρια κατηγορία δραστηριοτήτων, αλλά με μικρότερη ένταση 

(σχεδόν 20 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα). Αντίθετα, οι δραστηριότητες που σχετίζο

νται με υπηρεσίες προς επιχειρήσεις και οι οποίες θεωρείται ότι μπορεί να έχουν μεγα

λύτερη επίδραση στη συνολική ανάπτυξη μιας οικονομίας, περιορίζονται γ ια  την Ελλάδα 

στο 8%, σε υποχώρηση μάλιστα σε σχέση με το 2004, όταν στις χώρες υψηλής ανάπτυξης 

καταλαμβάνουν περίπου το 27% των νέων εγχειρημάτων10 (Διάγραμμα 1.4).

Διάγραμμα 1.4
Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων κατά τομέα

κα ι επίπεδο χωρών

Προϊόντα/Υπηρεσίες 
προς καταναλωτές

Υπηρεσίες 
προς επιχερήσεις

Βιομηχανική
δραστηριότητα

Πρωτογενής
δραστηριότητα

I I I I
] 43,47

161.84

82

8

I 26

.

10,98

125.3
22,75

14.33 
___] 4,44

□ Χώρες μεσαίου εισοδήματος □ Χώρες υψηλού εισοδήματος

Σημ. Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος έχουν κατά μέσο όρο (2005) κατά κεφαλήν ΑΕΠ περίπου στα 6200$,
ενώ αυτές με υψηλό (στις οποίες περιλαμβάνεται οριακά και η Ελλάδα) ξεπερνούν τις 38000$.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Στην πρωτογενή δραστηριότητα η Ελλάδα εμφανίζει το  2005 ελάχιστα νέα εγχειρήματα 

(2° χαμηλότερο ποσοστό στον ευρωπαϊκό χώρο). Είναι γεγονός ότι και στην υπόλοιπη Ευ

ρώπη, ο αριθμός των αντίστοιχων επιχειρηματικών εγχειρημάτων είναι μικρός και μάλλον 

φθίνων. Πάντως τουλάχιστον τέσσερις χώρες διατηρούν διψήφια ποσοστιαία συμμετοχή

10 Ο χωρισμός των χωρών έχει γίνει με cluster analysis συνυπολογίζοντας δύο κριτήρια: το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και 
τον ρυθμό μεγέθυνσης της οικονομίας. Έτσι δημιουργείται η ομάδα των χωρών με χαμηλό μεσαίο εισόδημα, αλλά μεγάλη 
ανάπτυξη (13 συνολικά) και η ομάδα υψηλού εισοδήματος, αλλά χαμηλής -  μεσαίας ανάπτυξης (22 χώρες). Η Ελλάδα 
εντάσσεται στη δεύτερη ομάδα κυρίως λόγω υψηλού ρυθμού ανάπτυξης αφού έχει το χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από 
τις υπόλοιπες.



1 0
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟ ΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006

στην εξεταζόμενη τρ ιετ ία  (Κροατία, Γαλλία, Σουηδία, Ισλανδία), αν και μόνο στην Κροατία  

η εξέλιξη είναι αυξητική γ ια  αυτού του είδους τ ις  δραστηριότητες. Έ τσ ι τα  αντίσ το ιχα  

εγχειρήματα στις χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος συγκλίνουν ως ποσοστό του  

συνόλου στην περιοχή του 4%. Ωστόσο, όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκ 

θέσεις καταγράφονται αρκετά εγχειρήματα και σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώ ρες (όπως 

π.χ. Βέλγιο, Γαλλία, Ολλανδία) που ερμηνεύονται από νέες καινοτομικές π ρω τοβουλίες 

στην οινοπαραγωγή και τ ις  βιολογικές καλλιέργειες. Στο πλαίσιο αυτό η δ ικα ιολογ ία  τη ς  

συρρίκνωσης του αγροτικού τομέα αν και επηρεάζει την ελληνική επίδοση, σαφώς δεν 

μπορεί να δικαιολογήσει την περιορισμένη δραστηριοποίηση. Θα περίμενε κανείς άλλω 

στε ότι, ιδ ια ίτερα σε μια χώρα με το κλίμα της Ελλάδας, αντίστοιχες πρω τοβουλίες και 

καινοτομικές δραστηριότητες θα μπορούσαν να ευδοκιμήσουν. Ενδεχομένως, οι εξελ ίξε ις  

στην αναθεωρημένη Κοινή Αγροτική Πολιτική και οι νέες κατευθύνσεις προς αυτούς το υ ς  

τομείς να δημιουργήσουν καταλληλότερες συνθήκες και ευκα ιρ ίες δραστηρ ιοποίησης και 

σε αυτόν τον τομέα.

Στην Ελλάδα, η μεγάλη άνοδος των εγχειρημάτων με κατεύθυνση το υ ς  καταναλω τές 

τροφοδοτήθηκε κυρίως από τη μείωση (για τρ ίτη μάλιστα χρονιά) του ποσοστού τω ν νεων 

εγχειρημάτων στη βιομηχανική δραστηριότητα και βεβαίως στις υπηρεσίες προς επ ιχειρή

σεις. Μόνο το 22% των εγχειρημάτων της έρευνας εντάσσεται στην πρώτη κατηγορ ία  (ένα

ντι 33,1% το 2003) και 8,3% στην τελευταία. Η επίδοση στις υπηρεσίες προς επ ιχειρήσεις 

είναι μάλιστα η χαμηλότερη σε ολόκληρη την Ευρώπη και 4η χαμηλότερη στο σύνολο του  

GEM. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος όρος στην Ευρώπη για  το  2005 είνα ι 27% και στο 

σύνολο των χωρών GEM στο 22%. Στην ουσία ο αριθμός των νέων εγχειρημάτω ν στις  υπη

ρεσίες προς τ ις  επιχειρήσεις επανέρχεται στα επίπεδα του 2003 (8,62%), φανερώ νοντας 

ότι η αύξηση του 2004 ήταν συγκυριακή. Ταυτόχρονα με βάση τα  δεδομένα τη ς  τρ ιε τ ία ς  

2003-2005, ο μέσος όρος των εγχειρημάτων στον τομέα των υπηρεσιών προς επ ιχειρήσεις 

περιορίζεται στο 10% του συνόλου, επίδοση που είναι η χαμηλότερη σε ολόκληρη την  Ευ

ρώπη. Παραμένει επομένως έντονη η ανάγκη για ποιοτική αναβάθμιση τη ς  επ ιχειρηματιΚΤί ς 

δραστηριότητας, καθώς οι δραστηριότητες που εκδηλώνονται στην Ελλάδα σε αυτόν τον  

τομέα είναι πολύ περιορισμένες. Υπενθυμίζεται ότι αυτές οι δραστηρ ιότητες είνα ι γεν ικά  

επιθυμητές στη «δεξαμενή» νέας επιχειρηματικότητας σε μία οικονομία γ ια τ ί έχουν μεγα 

λύτερη θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη (σε όρους καινοτομίας, απασχόλησης, 

ανταγωνιστικότητας), αλλά σαφώς απαιτούν ένα μεγαλύτερο βαθμό εξειδ ίκευσ ης και τ ε 
χνογνωσίας από το άτομο που συμμετέχει στην ίδρυσή τους.

Τα εγχειρήματα που αφορούν προϊόντα / υπηρεσίες προσανατολισμένα προς τον τ ε 

λικό καταναλωτή ως φυσικό πρόσωπο αποτελούν ενδεχομένως επ ιχειρηματικές ευκα ιρ ί

ες, αλλά έχουν περιορισμένη μελλοντική δυναμική και δυνατότητα σημαντικής επ ίδρασης
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στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, ενώ το πιθανότερο είναι ότι αφορούν μία πρόσκαιρη 

κίνηση αξιοποίησης μίας επιχειρηματικής ευκαιρίας. Η επόμενη ενότητα αγγίζει τη  μία από 

αυτές τ ις  διαστάσεις, αναδεικνύοντας τον ατομικό χαρακτήρα της επ ιχειρηματικότητας 

στην Ελλάδα.

Πίνακας 1.2

Ποσοστιαία κατανομή της επιχειρηματικής δραστηριότητας 
αρχικών σταδίων στην Ευρώπη κατά τομέα

ΕΑΣ*
2005

Πρωτογενής
δραστηριότητα

Βιομηχανική
δραστηριότητα

Υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις

Προϊόντα / 
Υπηρεσίες προς 

καταναλωτές

2004 2005
Μ.ο

03-05
2004 2005

Μ.ο

03-05
2004 2005

Μ.ο

03-05
2004 2005

Μ.ο

03-05

Βέλγιο 3,9 9,1 7,1 6,3 19,2 16,8 21,4 24,7 32,2 27,7 47 44,0 44,6

Κροατία 6,1 12,7 15,3 12,5 19,9 46,6 29,9 14,1 14,0 17,7 53,4 24,2 40,0

Δανία 4,8 4,7 5,9 6,8 31,1 23,9 24,9 31,3 40,3 36,1 32,9 29,9 32,2

Φινλανδία 5,0 9,5 10,0 7,2 26,5 27,9 38,3 21,5 34,9 23,9 42,5 27,2 30,6

Γαλλία 5,4 17,3 13,4 18,3 18,7 22,1 18,2 24,5 21,3 18,9 39,5 43,2 44,6

Γ ερμανία 5,4 3,9 3,6 3,5 19,8 20,4 22,7 35,4 31,2 34,4 40,8 44,7 39,4

Ελλάδα 6,5 2,3 0,6 1,7 26,3 21,7 27,0 14,6 8,3 10,5 56,8 69,4 60,7

Ουγγαρία 1,9 5,2 6,0 5,6 30,8 16,0 23,4 14,4 22,6 18,5 49,5 55,5 52,5

Ισλανδία 10,7 11 10,7 12,0 34,4 43,2 38,6 23,3 18,2 18,9 31,3 27,9 30,5

Ιρλανδία 9,8 10,9 5,1 7,0 30,5 36,4 31,9 23 27,8 25,9 35,6 30,7 35,2

Ολλανδία 4,4 11,3 5,2 9,6 30,1 24,4 28,1 27,3 28,3 28,2 31,3 42,1 34,1

Νορβηγία 9,3 10,1 5,5 7,4 24 27,2 23,8 25 34,8 30,9 40,9 32,4 37,8

Πολωνία - 9,0 - 9,0 31,8 - 31,8 17,9 - 17,9 41,3 - 41,3

Πορτογαλία - 0,0 - 0,0 18,3 - 18,3 11,2 - 11,2 70,5 - 70,5

Σλοβενία 4,4 0,0 1,5 5,2 31 32,2 30,0 48,6 36,0 42,4 20,4 30,3 22,4

Ισπανία 5,5 2,3 0,0 1,5 44,3 23,9 26,3 17,1 25,6 32,7 36,4 50,5 39,5

Σουηδία 4,0 15,3 7,7 11,1 30,5 18,5 26,3 25,3 32,2 28,7 28,9 41,6 33,8

Ην. Βασίλειο 6,2 4,6 3,1 4,1 20,2 26,9 24,4 35,3 31,1 32,1 39,9 39,0 39,5

Ιταλία 5,0 - 1,0 1,0 - 23,7 23,7 - 22,1 22,1 - 53,3 53,3

Ελβετία 6,1 - 8,0 5,5 - 21,6 22,5 25,7 29,2 - 44,7 42,7

Αυστρία 5,3 - 3,9 3,9 - 17,6 17,6 - 36,7 36,7 - 41,9 41,9

Λετονία 6,7 - 9,7 9,7 - 25,0 25,0 - 22,5 22,5 - 42,8 42.8

*ΕΑΣ: Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM,
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1.4 Ιδιοκτησία και μορφή απασχόλησης

Η επιχειρηματική δραστηριότητα παραμένει στην Ελλάδα, ειδικά μάλιστα στα αρχικά 
στάδια, μία ατομική υπόθεση. Τα στοιχεία της έρευνας επιτρέπουν την ανίχνευση της ερ
γασιακής σχέσης που αποκτά με το εγχείρημα ο νέος / επίδοξος επιχειρηματίας με ένα 
διττό τρόπο. Καταρχάς μπορεί να εξεταστεί η συμμετοχή του στην ιδιοκτησία του επιχει
ρηματικού εγχειρήματος, ενώ σε δεύτερο επίπεδο εξετάζεται η μορφή της απασχόλησης 
που (θα) έχει σε αυτό. Η εξέταση του πρώτου ζητήματος, εκτιμώντας τον μέσο αριθμό των 
ιδιοκτητών μιας επιχείρησης, επιβεβαιώνει τον μοναχικό χαρακτήρα της επιχειρηματικότη
τας στην Ελλάδα, ενώ η εξέταση του δεύτερου, αναδεικνύει την απόφαση έναρξης μιας 
επιχείρησης ως βασική επαγγελματική επιλογή, που δημιουργεί έτσι μια θέση πλήρους 
απασχόλησης.

Πράγματι, ο μέσος αριθμός των ιδιοκτητών στα επίδοξα εγχειρήματα τα οποία εντοπί
στηκαν στην έρευνα το 2005, δεν ξεπερνά τα 1,3 άτομα, κάτι που σημαίνει ότι σε κάθε πέντε 
επίδοξους επιχειρηματίες αντιστοιχούν τέσσερα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Αντίστοιχη 
είναι η εικόνα και στις νέες επιχειρήσεις (λειτουργία μέχρι 3,5 έτη) με 1,2 ιδιοκτήτες. Πρό
κειται για τον χαμηλότερο μέσο όρο ιδιοκτητών ανά επίδοξο εγχείρημα στο σύνολο tcov 
χωρών GEM για το 2005 και το δεύτερο χαμηλότερο σε νέα εγχειρήματα, όπως προκύπτει 
από τα σχετικά διαγράμματα.

Αναλυτικότερα στο Διάγραμμα 1.5 αποτυπώνεται ο μέσος αριθμός ιδιοκτητών ενός 
επίδοξου εγχειρήματος για όλες τις χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα του GEM  το 
2005, με παράλληλη ένδειξη (τελεία) για τον αντίστοιχο μέσο όρο τριετίας 2003-2005. Για 
την Ελλάδα, ο δείκτης εμφανίζει υποχώρηση σε σχέση με το 2004, ενώ συνολικά για την 
εξεταζόμενη τριετία ο μέσος αριθμός ιδιοκτητών είναι 1,4 άτομα, σταθερά η χαμηλότερη 
από όλες τις χώρες και σε σημαντική απόσταση από τον συνολικό μέσο όρο (1,8 ιδιοκτή
τες ανά επίδοξο εγχείρημα). Δύο στα τρία άτομα που εντόπισε η έρευνα δηλώνουν ότι στα 
εγχειρήματά που πρόκειται να ξεκινήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει (και λειτουργούν το πολύ 
τρεις μήνες) αποτελούν τον μοναδικό ιδιοκτήτη. Οι υπόλοιποι δηλώνουν ότι συνεταιρίζο
νται με άλλο ένα ή το πολύ δύο άτομα για την έναρξη αυτής της νέας δραστηριότητας.

Από τις υπόλοιπες χώρες, η Αυστρία εμφανίζει τον υψηλότερο μέσο όρο ιδιοκτητών, 
όπου σε κάθε πέντε επίδοξους επιχειρηματίες αντιστοιχούν δύο εγχειρήματα, ενώ πάνω 
από δύο ιδιοκτήτες ανά εγχείρημα στην Ευρώπη εμφανίζουν ακόμα η Ιταλία, Νορβηγία και 
Ισπανία.
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Διάγραμμα 1.5

Μέσος αριθμός ιδιοκτητών ανά επίδοξο επιχειρηματικό εγχείρημα το 2005

2,5

Ευρωπαϊκός μέσος: 1,8 
Μέσος όρος GEM: 1,8 2,5

1,5
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Σημ. Με τελεία συμβολίζεται ο μέσος όρος τριετίας

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Στο Διάγραμμα 1.6 αποτυπώνεται αντίστοιχα ο μέσος αριθμός ιδιοκτητών των νέων 

εγχειρημάτων στις χώρες του GEM, επιχειρήσεων δηλαδή που έχουν πληρώσει μισθούς 

για διάστημα μεγαλύτερο των τριών και μικρότερο των 42 μηνών. Ενδιαφέρον εύρημα το 

γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών, αυτός ο μέσος αριθμός είναι μικρό

τερος των αντίστοιχων επίδοξων, κάτι που σημαίνει ότι μέλος / μέλη της ιδρυτικής ομάδας 

ενδεχομένως να αποχωρούν από την επιχειρηματική προσπάθεια στα πρώτα 3,5 χρόνια 

λειτουργίας. Η Ελλάδα εμφανίζει και σε αυτήν την περίπτωση αρκετά χαμηλό αριθμό ιδ ι

οκτητών, υπερτερώντας οριακά μόνο της Γαλλίας, αν και ο μέσος όρος τρ ιετίας εκτιμάται 

περίπου σε 1,4 άτομα. Επομένως επιβεβαιώνεται ο μοναχικός χαρακτήρας της επιχειρη

ματικότητας στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε ότι αφορά το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, 

όπως θα φανεί και στη συνέχεια, αρκετοί από τους επίδοξους ή νέους επιχειρηματίες προ

βλέπουν θετική πορεία του εγχειρήματος τους σε επίπεδο απασχόλησης, θεωρώντας δη

λαδή ότι θα είναι σε θέση να προσφέρουν κάποιες νέες θέσεις εργασίας μεσοπρόθεσμα.

Πάντως σε όρους τρ ιετίας και παρά το γεγονός ότι το 2005 καταγράφεται μικρότερος 

αριθμό ιδιοκτητών στα νέα εγχειρήματα απ’ ότι στα επίδοξα, στην Ελλάδα ο αριθμός των 

ιδιοκτητών μιας επιχείρησης παραμένει γενικά σταθερός -  οριακά ίσως μάλιστα να αυ

ξάνεται κιόλας - από τη φάση του σχεδιασμού στην υλοποίηση του εγχειρήματος (όπως 

προκύπτει από τις ενδείξεις με την τελεία  στα επόμενα διαγράμματα). Μάλιστα η Ελλάδα
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ανήκει σε ένα μικρό αριθμό χωρών (μαζί με Γαλλία, Ουγγαρία και Φινλανδία) όπου συμβα ί

νει αυτό, αφού στις υπόλοιπες χώρες φαίνεται ο αρχικός συνεταιρ ισμός να π λήττετα ι σε 

αρκετές περιπτώσεις και να μην παραμένει αρραγής, ειδ ικά στην κρίσιμη νηπιακή φάση 

λειτουργίας της επιχείρησης. Δύο συμπεράσματα προκύπτουν γ ια  την ελληνική ε ικόνα 

επομένως: Η φάση της εκκίνησης μπορεί να είναι ατομική υπόθεση, στην π ορεία  όμως και 

όπως θα φανεί στη συνέχεια και σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα (καθιέρωση), ενδεχομ έ

νως να εμπλέκονται περισσότερα άτομα στην επιχείρηση ακόμα και σε όρους ιδ ιοκτησ ίας. 

Επιπροσθέτως ο όποιος συνεταιρισμός υπάρχει στο πρώτο κρίσιμο στάδιο β ιω σ ιμότητας 

της επιχείρησης (3,5 χρόνια) παραμένει αρραγής και δεν φα ίνετα ι κάποιος από το υ ς  αρ χ ι
κούς ιδ ιοκτήτες να αποχωρεί.

Διάγραμμα 1.6

Μέσος αριθμός ιδιοκτητών ανά νέο επιχειρηματικό εγχείρημα το 2005
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Με βάση τα  παραπάνω δεδομένα, τον συνολικό ενεργό πληθυσμό ηλικίας 18-64 ετών, 

αλλά και τα  ποσοστά των επίδοξων επιχειρηματιών που εντοπίστηκαν στη φετινή έρευνα  του  

πληθυσμού, προκύπτει ένας συνολικός αριθμός επίδοξων εγχειρημάτων γ ια  το  2005 στην 

Ελλάδα που ξεπερνά τις  270000, σημαντικά ενισχυμένος σε σχέση με το  2004. Σημειώ νετα ι 

ωστόσο ότι πρόκειται για έναν «δυνητικό» αριθμό επιχειρήσεων, καθώς δεν είνα ι βέβαιο 

ότι οι επίδοξοι θα γίνουν τελικά και νέοι επιχειρηματίες. Αν η ανάλυση εσ τιασ τε ί μόνο
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στις νέες επιχειρήσεις, που έχουν ήδη ξεκινήσει να λειτουργούν και πληρώνουν μισθούς 

για τουλάχιστον 3 μήνες (αλλά λιγότερο από 42), τό τε  ο αριθμός των εγχειρημάτων 

περιορίζεται στις 87000, μειωμένος σε σχέση με το 2004 (108000). Συνολικά επομένως η 

επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2005 αναφέρεται σε περίπου 350000 

εγχειρήματα.

Όπως αναφέρθηκε και στην αρχή της υπο-ενότητας, εκτός από το ζήτημα της ιδ ιοκτη

σίας, ένα μέτρο του βαθμού συμμετοχής του νέου / επίδοξου επιχειρηματία στην ουσιαστι

κή διαχείριση της επιχείρησης είναι η μορφή της απασχόλησης που σχεδιάζει να έχει στην 

επιχείρηση που δημιουργεί. Γ ια τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων / επίδοξων επ ιχειρη

ματιών (85%), το  εγχείρημα το οποίο ξεκινούν αποτελεί μία εργασία πλήρους απασχόλη

σης (τουλάχιστον 38 ώρες την εβδομάδα). Πρόκειται γ ια το 2° υψηλότερο ποσοστό στο 

σύνολο των χωρών του GEM, καθώς υπολείπεται μόνο από την Ισπανία (92%), ενώ είναι χα

ρακτηριστικό ότι το ποσοστό στους επίδοξους επιχειρηματίες αγγίζει το  93%, επίδοση που 

είναι η υψηλότερη στο GEM. Οι επιδόσεις αυτές φανερώνουν ότι για τους Έλληνες / Ελλη- 

νίδες η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν αποτελεί (ή πρόκειται να αποτελέσει) 

κάποια συμπληρωματική εργασιακή δραστηριότητα, αλλά βασική επαγγελματική επιλογή. 

Από την άλλη πλευρά, η μικρή υποχώρηση του αντίστοιχου ποσοστού στο 79% στις νέες 

επιχειρήσεις (τουλάχιστον 3-μηνη λειτουργία), φανερώνει ότι κάποιο μερίδιο από αυτούς 

που πράγματι προχωρούν στην έναρξη του εγχειρήματος, δεν εγκαταλείπει αμέσως την 

προηγούμενη εργασία του και ασχολείται λ ιγότερο από 38 ώρες την εβδομάδα σε αυτήν 

(λογίζεται ως μερικώς απασχολούμενος για την ανάλυση)11. Εφόσον όμως το εγχείρημα 

περάσει το κρίσιμο στάδιο των 3,5 ετών και η επιχείρηση φαίνεται να καθιερώνεται, τό τε  

μετατρέπεται σε βασική επαγγελματική δραστηριότητα όπως θα φανεί και σε επόμενο κε

φάλαιο (90% πλήρως απασχολούμενοι στην καθιερωμένη επιχείρηση).

Πάντως, από το Διάγραμμα 1.7 δεν φαίνεται να υπάρχει σχέση μεταξύ του επιπέδου 

της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων που εκδηλώνεται σε μία χώρα και του είδους 

της απασχόλησης, όπως αποδεικνύει άλλωστε και ο σχετικός στατιστικός έλεγχος τόσο 

στο σύνολο των χωρών GEM, όσο και μόνο στην Ευρώπη. Χώρες με υψηλό δείκτη επιχει

ρηματικότητας αρχικών σταδίων μπορεί να κατατάσσονται ε ίτε υψηλά στη σχετική κλίμακα 

(Βενεζουέλα, Τζαμάικα), είτε και χαμηλά (Βραζιλία, Χιλή).

11 Πάντως για την πλειοψηφία των χωρών του GEM, η εξέλιξη των αντίστοιχων ποσοστών είναι αντίστροφη. Είναι 
υψηλότερο το ποσοστό της πλήρους απασχόλησης στις νέες επιχειρήσεις, από ότι στα επίδοξα εγχειρήματα γι' αυτό και 
ποσοστό της πλήρους απασχόλησης είναι 69% στους επίδοξους και αυξάνεται στο 75% στους νέους επιχειρηματίες.
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Διάγραμμα 1.7

Ποσοστό των νέων και επίδοξων επιχειρηματιών (2005) που (θα) έχει πλήρη απασχόληση στο
επιχειρηματικό του εγχείρημα
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

1.5 Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων:
καινοτομία και ανταγωνισμός

Όπως διαπιστώθηκε και στα προηγούμενα, η πλειονότητα των νέων ή επίδοξων επ ιχει

ρηματικών εγχειρημάτων αφορά μάλλον «ρηχές» δραστηριότητες, αναφέρονται δηλαδή 

σε προϊόντα / υπηρεσίες που έχουν ως άμεσο αποδέκτη τον καταναλωτή. Το γεγονός αυτό 

προδιαθέτει για μία επιχειρηματικότητα μάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων, χωρίς μεγά

λες πιθανότητες θετικής επίδρασης σε όρους απασχόλησης, καινοτομίας, ή δημ ιουργίας 
νέων αγορών.

Πράγματι, τα  «ποιοτικά» στοιχεία της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων στην Ελ

λάδα παραμένουν και το 2005 μη ικανοποιητικά. Τα εγχειρήματα τα  οποία εντοπίστηκαν 

διέπονται από έναν αρκετά χαμηλό βαθμό καινοτομικότητας σε σχέση με τ ις  άλλες χώρες, 

κάτι που επιβεβαιώνει την μάλλον «ρηχή» επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται 

ότι αυτού του τύπου η καινοτομικότητα συνδέεται με την έννοια της καινοτομίας προϊόντος 

και είναι εξωγενώς προσδιορισμένη κατά μία έννοια, καθώς αποτελεί την «εντύπωση» του 

καινούριου που δημιουργείται στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, στους αποδέ-
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κτες δηλαδή των προϊόντων / υπηρεσιών12. Βεβαίως, η έρευνα καταγράφει την υποκειμε

νική άποψη του επιχειρηματία για το κατά πόσον οι πελάτες του θα θεωρήσουν το  προϊόν 

τους νέο ή όχι. Στο Διάγραμμα 1.8, αποτυπώνεται έτσι ακριβώς η ποσοστιαία διάρθρωση 

των επιχειρηματικών εγχειρημάτων σε όρους καινοτομίας, όπως τουλάχιστον την αντιλαμ

βάνεται ο δυνητικός πελάτης: σε πόσους από αυτούς, τα  προϊόντα / υπηρεσίες που (θα) 

προσφέρουν αυτά τα νέα και επίδοξα εγχειρήματα θεωρούνται καινούρια και πρωτοπορι

ακά (μη συνηθισμένα κατά μία έννοια);

Διάγραμμα 1.8
Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Τι ποσοστό αυτών 

παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που (θα) θεωρούνται νέα κα ι πρωτοποριακά από όλους, 
μερικούς ή  κανέναν από τους δυνητικούς πελάτες

□  Όλοι οι πελάτες Π Μερικοί μερικούς απο τους πελάτες □  Κανείς απο τους πελάτες

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Μόνο το 5,9% των επιχειρηματικών εγχειρημάτων που εντοπίστηκαν στην έρευνα (θα) 

προσφέρει προϊόντα / υπηρεσίες που είναι πράγματι εντελώς νέα και πρωτοποριακά για 

όλους τους δυνητικούς πελάτες στους οποίους (θα) απευθύνεται. Είναι η 4η χαμηλότερη 

επίδοση στις χώρες του GEM, με τον αντίστοιχο μέσο όρο να διαμορφώνεται στο 12,8%, 

ενώ αντίστοιχα υψηλός είναι και ο ευρωπαϊκός μέσος όρος: το 11,8% των νέων και επίδο

12 Σε αντιδιαστολή δηλαδή με την καινοτομία που προκύπτει στο εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και σχετίζεται 
με την υιοθέτηση τεχνολογιών / διαδικασιών που δεν ήταν διαθέσιμες έναν χρόνο πριν τη στιγμή της έρευνας (καινοτομία 
διαδικασιών).
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ξων ευρωπαϊκών εγχειρημάτων παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που θα φανούν κα ινοτομ ικά 

στο σύνολο των πελατών τους. Σε σχέση με το  2004, η εικόνα στην Ελλάδα έχε ι επ ιδεινω 

θεί, αφού το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 20%, ίσως ως συνέπεια του μεγαλύτερου μερ ιδ ίου 

εγχειρημάτων που εντασσόταν τό τε στις υπηρεσίες προς επ ιχειρήσεις και τη  βιομηχανία.

Μόνο ένας στους τέσσερις νέους / επίδοξους επιχειρηματίες δηλώνει το  2005 ότι το  

εγχείρημά του συγκεντρώνει κάποια στοιχεία νεωτερισμού και σε μερικούς τουλάχιστον απο 

του πελάτες τους το προϊόν ή η υπηρεσία θα φανεί πρωτοποριακό. Για τη μεγάλη όμως πλει

ονότητα αυτών των επιχειρηματιών, τα  εγχειρήματά τους (σχεδόν 70%) δεν συγκεντρώνουν 

κανέναν βαθμό «καινοτομίας», με αποτέλεσμα να πιστεύουν ότι κανείς από τους  δυνητικούς 

πελάτες δεν πρόκειται να θεωρήσει ότι “αγοράζει” κάτι καινούριο σε σύλληψη και περ ιεχό

μενο. Βεβαίως σε όλες τις χώρες τα «συνηθισμένα» εγχειρήματα κυριαρχούν, χωρίς μάλιστα 

να μπορεί να εντοπιστεί κάποια στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των χωρών 

υψηλότερου ή μεσαίου εισοδήματος (63% ο ευρωπαϊκός μέσος, 59% ο συνολικός)13.

Πάντως πρέπει να σημειωθεί ότι μεταξύ των νέων και των επίδοξων επ ιχειρηματιώ ν 

στην Ελλάδα καταγράφεται μία διαφοροποίηση (αν και μόνο οριακά σ τατισ τικά  σημαντι
κή), καθώς ένα 10,7% των νέων επιχειρηματιών δηλώνει ότι προσφέρει εντελώ ς νέα  και 
πρωτοποριακά προϊόντα για όλους τους πελάτες του, ποσοστό διπλάσιο από το υ ς  επ ίδο
ξους (μόλις 4,6%). Αντίστροφα, ενώ το 80% των επίδοξων δεν αναμένει κανέναν «εντυπω

σιασμένο» πελάτη, στους νέους το ποσοστό περιορίζεται στο 72%. Φ αίνεται επομένως ° τ ι 
ενώ στα πρώτα στάδια έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, οι προσδοκίες Υία 

καινοτομικά προϊόντα / υπηρεσίες είναι εξαιρετικά περιορισμένες, στο στάδ ιο  τω ν πρώ
των 3,5 ετών λειτουργίας της επιχείρησης, υπάρχει ένα μερίδιο επ ιχειρηματιώ ν που αντι
λαμβάνεται στην επαφή με την αγορά ότι υπάρχει περιθώριο, με μ ικρές δ ιαφοροπ οιήσεις 

προϊόντος, να εμφανιστούν με έναν μεγαλύτερο βαθμό καινοτομικότητας. Πάντως αυτές  
οι μικρές μετατοπίσεις δεν μεταβάλλουν τη γενική εικόνα της περιορισμένης «προσλαμβσ 
νουσας» καινοτομικότητας των νέων και επίδοξων εγχειρημάτων, η οποία μάλιστα επ ιδει 
νώνεται ως τάση το 2005.

Εκτός όμως από την έννοια της προσλαμβάνουσας καινοτομικότητας που αναφερε 

τα ι στον βαθμό που οι πελάτες αντιλαμβάνονται κάτι το  καινούριο και πρωτοποριακό στα 

παρεχόμενα προϊόντα / υπηρεσίες, η έρευνα προσεγγίζει και τη διάσταση της κα ινοτομ ίας 

από την πλευρά του επιχειρηματία, στη βάση της χρησιμοποίησης διαδικασιών και μεθό

δων που είναι σχετικά καινούριες και δεν ήταν διαθέσιμες στην αγορά μέχρι πρόσφατα. 

Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα ζητά από τους επιχειρηματίες να αναφέρουν αν οι τεχνολο 

γίες / διαδικασίες οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παραγωγή / παροχή των προϊόντων / 

υπηρεσιών είναι διαθέσιμες «στην αγορά» πάνω από πέντε χρόνια, ένα έως πέντε χρόνια, η

13 Σε τρεις μόνο χώρες (Χιλή, Ταϊλάνδη και Αργεντινή) η εικόνα ανατρέπεται ελαφρά, καθώς φαίνεται να κυριαρχούν τα  
εγχειρήματα που θα φανούν πρωτοποριακά σε μερικούς τουλάχιστον από τους πελάτες τους.
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είνα ι εντελώς νέες και έχουν εμφανιστεί κατά το τελευτα ίο  μόλις χρόνο από τη διεξαγωγή 

της έρευνας.

Στο Διάγραμμα 1.9, αποτυπώνεται η ποσοστιαία διάρθρωση των επιχειρηματικών εγ 

χειρημάτων σε όρους νέας τεχνολογίας, όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ο νέος 

και επίδοξος επιχειρηματίας. Η διάκριση εδώ γίνετα ι σε εγχειρήματα που στηρίζονται σε: 

α) εντελώς μοντέρνες τεχνολογίες (λιγότερο από έναν χρόνο από την εμφάνισή τους), β) 

καινούριες τεχνολογίες (διαθέσιμες τα  τελευτα ία  πέντε χρόνια) και γ) παλαιότερες τεχνο

λογίες (πάνω από πέντε χρόνια από την εμφάνισή τους).

Διάγραμμα 1.9

Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Τι ποσοστό αυτών
χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες / διαδικασίες;

□  Εντελώς νέες τεχνολογίες □  Καινούργιες τεχνολογίες (1-5 έτη) □  Παλαιότερες τεχνολογίες (πάνω απο 5 χρόνια)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Όπως διαπιστώνεται και από το Διάγραμμα, είναι πολύ υψηλό το ποσοστό των νέων 

και επίδοξων επιχειρηματιών που δηλώνει ότι χρησιμοποιεί -  κατά την άποψή του βεβαίως

-  μοντέρνες και εντελώς καινούριες τεχνολογίες. Σχεδόν στα μισά εγχειρήματα (47%) δη

λώνεται ότι χρησιμοποιούνται τεχνολογίες που έχουν “λανσαριστεί” στην αγορά λιγότερο 

από ένα χρόνο από τη στιγμή της έρευνας. Πρόκειται γ ια την 3  ̂ υψηλότερη επίδοση στο 

σύνολο των χωρών GEM και 2Γ| υψηλότερη στην Ευρώπη, με τους αντίστοιχους μέσους 

όρους να βρίσκονται στην περιοχή του 20%. Μάλιστα στα επίδοξα εγχειρήματα το ποσο-
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στό είναι πολύ υψηλότερο (σχεδόν 70%), ενώ περιορίζεται στις νέες επ ιχειρήσεις, εξέλ ιξη  

λογική, αφού οι τελευτα ίες περιλαμβάνουν επιχειρηματικές μονάδες που έχουν ήδη ξεκ ι

νήσει τη λειτουργία τους (μέχρι 3,5 χρόνια λειτουργίας) και επομένως έχουν ήδη ενσωμα

τώσει τη νέα τεχνολογία στο επιχειρηματικό τους μοντέλο.

Σε σχέση με το 2004, το ποσοστό έχει σχεδόν διπλασιαστεί (ήταν περίπου 24%), κάτι 

που φανερώνει αφενός τη μάλλον συγκυριακή φετινή εξέλιξη, αφ ετέρου συνδέετα ι με την 

άνοδο των επίδοξων, έναντι των νέων επιχειρηματιών στη φετινή έρευνα. Υπενθυμίζεται 

ότι από το 6,5% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών που εκτιμήθηκε ότι συνθέτει την  επι

χειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, μόνο το  1,6% λογ ίζετα ι στην κατηγορ ία  

του νέου επιχειρηματία (λειτουργία 3 έως 42 μήνες). Επομένως, η δ ιευρυμένη συμμετοχή 

κατά το 2005 των επίδοξων επιχειρηματιών, οι οποίοι πιθανόν πράγματι να επιθυμούν να 

ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό τους εγχείρημα τεχνολογίες / δ ιαδ ικασ ίες που μόλις 

εμφανίστηκαν στην αγορά στην οποία πρόκειται να δραστηριοποιηθούν, ερμηνεύει ενδε

χομένως σε έναν βαθμό αυτή τη θετική εξέλιξη.

Εκτός όμως από το βαθμό της καινοτομικότητας των επιχειρηματικών εγχειρημάτων, 
είτε αυτή σχετίζεται με το  πόσο αντιληπτή γίνετα ι από τους πελάτες, ε ίτε  σχετίζετα ι με τ ις  
τεχνολογίες και διαδικασίες που ενσωματώνονται σε αυτά, σημαντικό στοιχείο δ ιάκρισης 
μίας ποιοτικής επιχειρηματικότητας είναι ο βαθμός του ανταγωνισμού που επ ικρατεί στην 
αντίστοιχη αγορά. Στην έρευνα του GEM, η ένταση του ανταγωνισμού προσδιορίζετα ι από 
τον αριθμό των άλλων επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν στην αγορά και προσφέρουν 
παραπλήσια προϊόντα / υπηρεσίες με το επίδοξο ή νέο εγχείρημα. Το Διάγραμμα 1.10, 
αποδίδει την ποσοστιαία διάρθρωση των επιχειρηματικών εγχειρημάτων ως προς το  σ το ι
χείο αυτό, διακρίνοντας μεταξύ εγχειρημάτων σε αγορές με πολλούς ανταγωνιστές, λ ί

γους ανταγωνιστές και κανέναν ανταγωνιστή.

Οπως γίνεται φανερό από το διάγραμμα, τρ ία  στα τέσσερα εγχειρήματα που συνθέ

τουν την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων συνδέονται με αγορές στις οποίες υπάρ

χουν ήδη πολλοί ανταγωνιστές που προσφέρουν τα  ίδια προϊόντα / υπηρεσίες. Π ρόκειτα ι 

για την 3η υψηλότερη επίδοση στο σύνολο των χωρών GEM, πίσω μόνο από Ιαπωνία και 

Ουγγαρία, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη είναι μόλις 56%. Παρόλο που στις 

περισσότερες χώρες η πλειονότητα των εγχειρημάτων αφορούν επ ιχειρήσεις που δημι- 

ουργούνται σε κλάδους με ισχυρό ανταγωνισμό, ένα σημαντικό τμήμα τους αφορά στην ε ί

σοδο σε μία αγορά με περιορισμένο ακόμα ανταγωνισμό (λίγοι ανταγωνιστές προσφέρουν 

παραπλήσια προϊόντα / υπηρεσίες), με τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται 
στο 35% (24% στην Ελλάδα).
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Διάγραμμα 1.10
Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Τι ποσοστό αυτών 

αντιμετωπίζει ισχυρό, μέτριο ή  και καθόλου ανταγωνισμό;

□  Κανένας ανταγωνιστής Π Λίγοι ανταγωνιστές □  Πολλοί ανταγωνιστές

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Το πιο απογοητευτικό στοιχείο είναι όμως ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα όπου κανείς 

νέος ή επίδοξος επιχειρηματίας δεν δηλώνει ότι δραστηριοποιείται σε μία εντελώς νέα 

αγορά, μία νησίδα δηλαδή αγοράς, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο τον πρωτοπόρο σε 

μία νέα αγορά. Μάλιστα τόσο το 2003, όσο πολύ περισσότερο το 2004, υπήρχε ένα ση

μαντικό ποσοστό που απαντούσε θετικά σε αυτή την ερώτηση: περίπου 10% το  2004 (σε 

αύξηση από το  6% το 2003) δήλωνε ότι εισέρχεται σε μία εντελώς νέα αγορά χωρίς αντα

γωνιστές, επίδοση που είχε αποδοθεί σχεδόν εξ ’ ολοκλήρου σε δραστηριότητες στον το 

μέα των υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι 15% των εγχειρημάτων του 2004 

αφορούσε αυτές τις  δραστηριότητες, οι οποίες ωστόσο περιορίζονται σε 8% το 2005, κάτι 

που φαίνεται να δρα καθοριστικά για την απώλεια αυτής της καινοτομικής διάστασης της 

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα

Αντίθετα, κατά μέσο όρο στην Ευρώπη, το 2005 περίπου 8% των εγχειρημάτων δεν 

αντιμετωπίζουν κανέναν ανταγωνιστή, κάτι που σημαίνει ότι προσφέρουν εντελώς καινοτό- 

μα προϊόντα / υπηρεσίες. Η δυνατότητα επομένως των ελληνικών εγχειρημάτων που κατα

γράφονται στη φετινή έρευνα να δημιουργήσουν μία νέα αγορά, να διευρύνουν τα  όριά της 

και να συμβάλουν σε κάποιο βαθμό στην επέκτασή της, είναι πολύ περιορισμένη.

Παρόλο που δεν προκύπτει κάποια συσχέτιση μεταξύ του βαθμού του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζει το νέο 
εγχείρημα και τους είδους της δραστηριότητας για το σύνολο των χωρών του GEM, στην Ελλάδα εξετάζοντας διαχρονικά 
το  δείγμα προκύπτει μία σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και του βαθμού ανταγωνισμού η 
οποία και είναι καθοριστική για την επίδοση της χώρας σε αυτήν τη διάσταση της επιχειρηματικότητας
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1.6 Μεσοπρόθεσμες προοπτικέςβιωσιμότηταςτης επιχειρηματικότητας αρχικών

σταδίων: απασχόληση, κόστος και απόσβεση επένδυσης

Μία από τ ις  σημαντικές διαστάσεις των εγχειρημάτων τα  οποία συνθέτουν τη ν  επ ιχε ι

ρηματικότητα αρχικών σταδίων είναι η συνεισφορά τους στη συνολική απασχόληση μιας 

χώρας. Δύο παράμετροι εξετάζονται στην έρευνα πεδίου: αφενός ο αρ ιθμός τω ν ερ γα ζο 

μένων που απασχολεί αυτό το νέο εγχείρημα κατά τη στιγμή τη ς  έρευνας, α φ ετέρ ο υ  οι 

θέσεις εργασίας που θα είναι σε θέση να προσφέρει σε έναν χρονικό ορ ίζοντα  π ενταετίας, 

υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι κατορθώνει να επιβιώσει και ξεπ εράσει το  κρ ίσ ιμο οριο 

των 3,5 ετών λειτουργίας. Από τη μία πλευρά εξετάζετα ι δηλαδή η «εναρκτήρια» σ υνε ισ φ ο

ρά του νέου εγχειρήματος σε όρους απασχόλησης, αφ ετέρου η προοπτική του  στη δημ ι

ουργία απασχόλησης μέσα σε μία πενταετία. Ο συνδυασμός των δύο κριτηρίω ν, δηλαδή 

τα  εγχειρήματα τα οποία (θα) απασχολούν έστω και ένα άτομο πλέον τω ν ιδ ιοκτητώ ν ή θα 

είναι σε θέση να προσφέρουν τουλάχιστον μία θέση απασχόλησης σε πέντε χρόνια  χα ρ α 

κτηρίζονται ως «εργοδοτικές» επιχειρήσεις (employer firms). Το επίπεδο τη ς  εμφ άν ισής 

τους ανά χώρα, αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 1.11.

Διάγραμμα 1.11
Ποσοστό της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων που μπορεί να Θεωρηθεί 

ως «εργοδοτική»: Απασχολεί σήμερα ή πρόκειται να απασχολεί σε 5 χρόνια πρόσθετα ατομα
εκτός των ιδιοκτητών
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006 23

Πίνακας 1.3
Ποσοστό επίδοξων εγχειρημάτων που αναμένεται να προσφέρουν έστω κα ι μ ία  νέα θέση απα

σχόλησης (εκτός των ιδιοκτητών), είτε με την έναρξη λειτουργίας της, είτε σε βάθος πενταετίας

2003 2004 2005 Μέσος όρος 
τριετίας

Ισπανία 86,8% 89,2% 90,8% 88,9%

Γ αλλ ία 92,5% 74,7% 75,0% 80,7%

Ισλανδία 72,5% 82,0% 82,2% 78,9%

Ιρλανδ ία 79,8% 75,9% 75,9% 77,2%

Σουηδ ία 82,1% 75,2% 74,1% 77,1%

Ο λλανδ ία 77,9% 75,7% 77,6% 77,1%

Ε λβετία 76,7% - 76,8% 76,7%

Ο υγγα ρ ία - 69,8% 83,5% 76,7%

Ελλάδα 70,2% 66,3% 89,7% 75,4%

Φ ινλανδία 77,9% 73,1% 73,9% 74,9%

Ην. Β ασ ίλειο 69,6% 73,3% 76,9% 73,2%

Κ ροατία 67,9% 70,8% 80,2% 73,0%

Σλοβενία 64,3% 81,6% 71,1% 72,3%

Ιταλία 76,1% 65,1% 74,7% 72,0%

Βέλγιο 72,2% 76,6% 67,0% 71,9%

Ν ορβηγία 66,3% 77,1% 71,0% 71,4%

Δ ανία 68,0% 70,6% 74,8% 71,1%

Γ ερμαν ία 73,9% 73,2% 65,0% 70,7%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία των νέων και επίδοξων 

εγχειρημάτων που κατέγραψε η έρευνα στην Ελλάδα (-9 0 % ), πιο κάτω οι ιδ ιοκτήτες 

τους δηλώνουν ότι (θα) απασχολούν τουλάχιστον ένα ακόμα άτομο είτε κατά την έναρξη 

λειτουργίας της επιχείρησης, είτε (εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό στα πρώτα στάδιά της) 

μέσα στην επόμενη πενταετία. Αποτελεί την 2  ̂ υψηλότερη επίδοση στις χώρες του GEM, 

πίσω μόνο από την Ισπανία, ενώ ο συνολικός μέσος όρος προσδιορίζεται στο 76%. Πρόκειται 

γ ια μία μάλλον συγκυριακή εκτίναξη αυτού του ποσοστού, αφού στην προηγούμενη διετία
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μόνο περίπου το 70% των εγχειρημάτων μπορούσε να ενταχθεί σε αυτή την κατηγορία, 
των λεγάμενων εργοδοτικών εγχειρημάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως αν εξεταστούν 
συνθετικά τα αποτελέσματα των τριών τελευταίων ερευνών του GEM ως προς αυτή τη 
διάσταση στις ευρωπαϊκές χώρες (Πίνακας 1.3), η Ελλάδα βρίσκεται περί το μέσο της 
σχετικής κατάταξης. Με την επίδοσή της να εκτιμάται περίπου στο 75%, υποδηλώνεται ότι 
τρία στα τέσσερα εγχειρήματα που καταγράφτηκαν την τριετία 2003-2005 θα έχουν κάποια 
επίπτωση στην απασχόληση, πέραν δηλαδή της μόνιμης απασχόλησης που προσφέρουν 
στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης.

Το αρνητικό ωστόσο σημείο που χαρακτηρίζει την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 
στην Ελλάδα είναι η ένταση της επίπτωσης στην απασχόληση. Μπορεί δηλαδή η Ελλάδα να 
ξεπερνά άλλες χώρες ως προς τον αριθμό των εγχειρημάτων που (θα) προσφέρουν δώσουν 
έστω και μία θέση εργασίας, ωστόσο σε όρους συνολικού αριθμού θέσεων εργασίας τα 
ελληνικά εγχειρήματα μάλλον υστερούν. Πράγματι, αν και το όριο που χρησιμοποιείται 
για τη διακρατική σύγκριση είναι εξαιρετικά αυστηρό και απαιτεί ένα εγχείρημα για να 
θεωρείται υψηλών δυνατοτήτων ως προς την προοπτική δημιουργίας απασχόλησης να 
δημιουργήσει πάνω από 19 θέσεις εργασίας, εντούτοις η ελληνική επίδοση υστερεί κατά 
πολύ από τον μέσο όρο του GEM, όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1.12.

Διάγραμμα 1.12
Ποσοστό των νέων και επίδοξων εγχειρημάτων (2005) με πολύ υψηλές προοπτικές 

απασχόλ?]σης (>19 θέσεις εργασίας σε πέντε χρόνια) ανά χώρα
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Διαπιστώνεται λοιπόν ότι μόνο για το 1,4% των εγχειρημάτων που καταγραφηκαν κότα 
το 2005, ο, ιδιοκτήτες τους θεωρούν πιθανόν να είνο, οε θέση να π ρ ο σ φ έ ρ ο υ ν  πανω απο 
19 θέσεις εργασίας σε βάθος πενταετίας. Αν κα. σε άνοδο από το 2004 (1%) εξακολουθεί 
να αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη (2" χαμηλότερη στο GEM) _ και φανερώ
νει πρακτικά τις περιορισμένες δυνατότητες των εγχε.ρημάτων αυτών να αλλαξουν - σε μ. 
πενταετία - κατηγορία μεγέθους κα. από πολύ μ.κρές επιχειρήσεις (<10 στόμα) να γίνουν 
έστω μικρές επιχειρήσεις15.

Ο συνολικός μέσος όρος των χωρών του GEM, αλλά και της Ευρώπης εκτιμάται στο 
επίπεδο του 9,2%, ενώ γενικά μία πιο μακροχρόνια ανάλυση που εχει γίνει στα στοιχεία 
της περιόδου 2000-2004 φανερώνει ότι μόνο το 10% των νέων και επίδοξων εγχειρημάτων 
έχει πιθανότητες να προσφέρει τουλάχιστον 20 θέσεις εργασίας σε πέντε χρ 
έναρξη λειτουργίας του (κατά την εκτίμηση του ιδιοκτήτη βέβαια). Επομένως η επίδοση 
της Ελλάδας απέχει πολύ από αυτές τις τιμές, κάτι που φανερώνει ότι ακόμα κ  ̂ Υ 
χειρήματα που φαίνεται να έχουν κάποιο βαθμό καινοτομίας (νέα προϊόντα / υπηρ 
ή χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες, δεν έχουν τη δυνατότητα να αναπτυχθούν σε 
βαθμό που να αλλάξουν πλέον κατηγορία μεγέθους και να αποτελέσουν σημαντικό ρ ς 
μονάδες οικονομικής δραστηριότητας.

Πάντως το γεγονός αυτό δεν ανατρέπει τη σχετικά θετική εικόνα που αναφέρθη 
στην αρχή της υποενότητας, με την έννοια ότι τα περισσότερα εγχειρήματα μπορεί να μη 
είναι σε θέση να προφέρουν 20 θέσεις εργασίας, αλλά θα έχουν κάποια επίπτωση στη 
απασχόληση προσφέροντας λιγότερες ή περισσότερες θέσεις εργασίας. Είναι άλλ 
χαρακτηριστικό ότι τα προγράμματα προώθησης της (γυναικείας, νεανικής) επιχειρημ 
τικότητας που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγ 
στικότητα, είχαν πολύ πιο συγκρατημένες προσδοκίες και απαιτούσαν σε ορισμένες P 
πτώσεις σε βάθος δύο ετών τη δημιουργία τουλάχιστον δύο θέσεων εργασίας. Ενδε 
στο Πρόγραμμα προώθησης Νεανικής Επιχειρηματικότητας η υψηλότερη βαθμολογ 
μπορεί να αποκομίσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο στο κριτήριο δημιουργίας 
σχόλησης σχετίζεται με πάνω από 8 θέσεις εργασίας16. Με αυτήν την έννοια Υ Υ 
ότι η πλειονότητα των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών εμφανίζεται με αρκ η
προσδοκίες - 60% προβλέπει τέσσερις έως 10 νέες θέσεις εργασίας , χωρίς μ 
ποια εξωγενή απαίτηση π.χ για την είσπραξη μιας επιδότησης, είναι ένα θετικό χ 
την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλαδα.

Πολύ σημαντικό στοιχείο των επιχειρηματικών σχεδίων που εξετάζονται στο πλαίσιο 
του GEM είναι βέβαια το ζήτημα του κόστους τους. Το ύψος της επένδυσης την οποία

15 Γενικά κατά το 2005, ο μέσος αριθμός των απασχολούμενων στα νέα και επίδοξα εγχειρήματα στην Ελλάδα κατά τη 
στιγμή της  έρευνα ς είναι 5,2 άτομα, ενώ στην πρόβλεψη για την επόμενη πενταετία ο  μέσος όρος γίνεται 9,2.

16 http://www.antagonistikotita.gr

http://www.antagonistikotita.gr
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πρόκειται να υλοποιήσει ο νέος / επίδοξος επιχειρηματίας αποτελεί άλλω στε και ένα  μέτρο  

της  βαρύτητάς της στο εγχώριο οικονομικό περιβάλλον. Σύμφωνα με την  έρευνα, κατά 

μέσο όρο τα  εγχειρήματα που βρίσκονταν στη φάση της ίδρυσης το  2005 απαιτούσαν ένα 

κεφάλαιο ύψους περίπου 72000 ευρώ, ωστόσο τα  μισά περίπου απαιτούσαν μέχρι 50000 
ευρώ 17.

Πίνακας 1.4

Κατανομή των επίδοξων εγχειρημάτων τον 2005 σε επενδυτικά κλ ιμ ά κ ια

Κλιμάκιο επένδυσης 
(σ ε€ )

Ποσοστιαία
κατανομή

εγχειρημάτων
Μέσος όρος 

(σε € )
Εκτιμώμενο σύνολο 

επένδυσης κλιμακίου 
(σε δισεκ. € )*

Ποσοστό ίδιας 
συμμετοχής

10000-25000 25,0% 18923 1,282 92,7%

25001-50000 26,9% 37857 2,760 82,6%

50001-100000 19,2% 74400 3,871 51,5%

100001-150000 19,2% 128000 6,660 71,1%

πάνω από 150000 9,6% 190000 4,943 37,5%

Σύνολο 100% 72038 19,522 65 ,9%

' του 2005 στην Ελλάδα

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων G EM

Γενικά καταγράφεται μια υποχώρηση του μέσου απαιτούμενου κεφαλα ίου σε σχέση 
με την προηγούμενη διετία, όταν είχε εκτιμηθεί μία μέση απαίτηση γ ια  περίπου 83000 € , 

ωστόσο έχουν αυξηθεί τα  εγχειρήματα που απαιτούν μία αρχική επένδυση μεγαλύτερου  

ύψους. Υπενθυμίζεται ότι τη διετία 2003-2004 μόνο 17% των εγχειρημάτω ν ξεπερνούσαν 

σε απαιτούμενο κεφάλαιο τις  100000 € , ενώ το  2005 φτάνουν σχεδόν το  30%. Το γεγονό ς  

ότι στην έρευνα του 2005 αυξήθηκε το επίπεδο της επίδοξης επ ιχειρηματικότητας και άρα 

αναφερόμαστε πλέον σε έναν αριθμό 271000 εγχειρημάτων που βρίσκονται σε φάση ένα ρ 
ξης, επιτρεπει μια εκτίμηση για το συνολικό ύψος των επενδύσεων που δυνητικά  θα μπο

ρούσαν να εκδηλωθούν στην Ελλάδα. Με βάση αυτές τ ις  εκτιμήσεις το  συνολικό κεφάλα ιο  

το οποίο φαίνεται να μοχλεύεται και να ενεργοποιείται κατά μία έννοια το  2005 ξεπερνά τα

19,5 δισεκ € . Αν δηλαδή περνούσαν στη φάση της υλοποίησης όλα τα  επ ίδοξα εγχε ιρ ήμ α 

τα που κατέγραψε η έρευνα το 2005 θα είχαμε μία κεφαλαιακή εισροή αυτού του  ύψους.

17 Τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν σχεδόν αποκλειστικά τα επίδοξα εγγειοήυατπ (< " \ , λ ι
ξεκινήσει), καθώς απο τους - έτσι και αλλιώς λιγότερους σε αριθμό - νέους ε η Τ ε ? ο η ^ τ ί Λ ^  λε ιτουργ ια  ε.φ° σ° ν εχεΐ 
στοιχεία. *·'“ χειρηματιες δεν υπαρχουν επαρκή διαθέσιμα
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Πρόκειτα ι βεβαίως για σημαντικότατη αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (12,2 

δισεκ. €) η οποία οφείλεται σαφώς στην άνοδο της επ ιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων 

που καταγράφετα ι το  2005.

Η τελευτα ία  στήλη του παραπάνω πίνακα αποτυπώνει το  ποσοστό της ίδιας συμμετο

χής, την οικονομική συνεισφορά δηλαδή του επίδοξου επιχειρηματία σε κάθε επενδυτι

κό κλιμάκιο. Έτσι στα επενδυτικά σχέδια που απαιτούν ένα συνολικό κεφάλαιο κάτω από 

20000 € , περίπου το 92% του συνόλου των επενδύσεων καλύφθηκε από ίδιους πόρους, με 

το ποσοστό αυτό να μειώνεται γενικά όσο το κόστος της επένδυσης διευρύνεται, με εξα ί

ρεση το 4° υψηλότερο κλιμάκιο επένδυσης18. Συνολικά περίπου το 66% των συνολικών κε

φαλαίων που απαιτήθηκαν για την έναρξη επίδοξων εγχειρημάτων το 2005, προήλθε από 

αποταμίευση του ίδιου του επιχειρηματία, κάτι που σηματοδοτεί μία σημαντική αύξηση σε 

σχέση με την προηγούμενη διετία (περίπου 52%).

Δύο ακόμα κρίσιμες παράμετροι που χαρακτηρίζουν τ ις  προσδοκίες των νέων και επίδο

ξων επιχειρηματιών αφορούν αφενός τον χρόνο απόσβεσης του ποσού που συνεισέφεραν 

στην έναρξη αυτής της επιχείρησης, αφετέρου την οικονομική απόδοση του εγχειρήματος 

σε βάθος δεκαετίας. Σύμφωνα με τα  συνολικά στοιχεία του GEM, όλοι οι επίδοξοι επιχειρη

ματίες στην Ελλάδα αναμένουν απόσβεση της επένδυσής τους, φαινόμενο που καταγρά

φετα ι σε αρκετές χώρες και αντανακλά τη βεβαιότητα ότι το  εγχείρημα έχει τουλάχιστον 

ένα επίπεδο βιωσιμότητας που θα τους εξασφαλίσει την επιστροφή της επένδυσής τους. 

Το γεγονός ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες δεν συμβαίνει αυτό, ενδεχομένως να σχετίζε

τα ι με το επίπεδο αισιοδοξίας των αντίστοιχων επίδοξων επιχειρηματιών ανά χώρα και το 

αντίστοιχο επιχειρηματικό περιβάλλον που μπορεί να γεννά μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως 

προς την επιτυχία του εγχειρήματος. Πάντως γενικά ο παγκόσμιος μέσος όρος κινείται στο 

επίπεδο του 97-98%, σε άνοδο από το 2004 (94-95%), κάτι που φανερώνει μία σταδιακή 

εξάλειψη αυτής της αβεβαιότητας. Ειδικά στην Ελλάδα και αναλύοντας περισσότερο τα  

εθνικά δεδομένα διαπιστώνεται ότι το 54% των επίδοξων επιχειρηματιών δηλώνει ότι ανα

μένει να αποσβέσει την επένδυσή του το πολύ σε δύο χρόνια, ενώ ένα 27% έχει ένον πιο 

μακροχρόνιο ορίζοντα πενταετίας. Γενικά υπάρχει μία συσχέτιση μεγέθους επένδυσης και 

χρόνου απόσβεσης με τ ις  πλέον μακροχρόνιες εκτιμήσεις να αφορούν όπως είναι λογικό 

τις  πιο «ακριβές» επενδύσεις.

Ό ταν όμως εξετάζεται το ζήτημα της οικονομικής απόδοσης των επενδύσεων αυτών, 

τό τε τα  αντίστοιχα ποσοστά αισιοδοξίας περιορίζονται. Μόνο το 75% των επίδοξων επι

χειρηματιών θεωρεί ότι το εγχείρημά του μπορεί να καταστεί κερδοφόρο ακόμα και σε 

ορίζοντα δεκαετίας. Η επίδοση αυτή είναι μάλιστα χαμηλότερη από το μέσο όρο τόσο των

18 Περαιτέρω ανάλυση αυτών των εγχειρημάτων με φαινομενικά διαφορετική επενδυτική συμπεριφορά φανερώνει 
υψηλότερο μέσο αριθμό ιδιοκτητών κάτι που υποδηλώνει μεγαλύτερο καταμερισμό του ρίσκου και του επενδυτικού βάρους 
σε αρκετούς επίδοξους επιχειρηματίες.
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χωρών του GEM, όσο και της Ευρώπης στην περιοχή του (81-82%), ενώ έχει υποχωρήσει 

σημαντικά σε σχέση με το 2004 (93%). Δηλαδή παρόλο που όλοι οι επ ίδοξοι επ ιχε ιρηματί

ες  στην Ελλάδα πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα θα αποσβέσουν την επένδυσή τους, ένας 

στους τέσσερ ις δεν πιστεύει πραγματικά ότι μπορεί να αποκομίσει κέρδος από αυτήν.

Διάγραμμα 1.13
Ποσοστό επίδοξων επιχειρηματιών οι οποίοι αναμένουν ότι τουλάχιστον θα αποσβέσουν

την επένδυση' τους (2005)
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Διάγραμμα 1.14
Ποσοστό επίδοξων επιχειρηματιών οι οποίοι αναμένουν ότι θα αποκομιοουν 

καθαρό κέρδος από την επένδυσή τους (2005)
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Γενικά πάντως οι οικονομικές προσδοκίες από το εγχείρημα είναι μάλλον περιορισμέ

νες, καθώς σε βάθος δεκαετίας, το 50% δηλώνει ότι θα έχει απλώς διπλασιάσει το ποσό 

της επένδυσής του. Υπάρχει βεβαίως και ένα 11-12% που θεωρεί ότι θα επιτύχει πεντα- 

πλασιασμό, δεκαπλασιασμό, ή ακόμα και εικοσαπλασιασμό της επένδυσής του, αλλά είναι 

μάλλον μικρό για να υποστηριχθεί ένα γενικευμένο πνεύμα αισιοδοξίας.

1.7 Ο ρόλος των άτυπων επενδυτών

Στην ενότητα αυτή αποδίδονται τα  βασικά αποτελέσματα που προκύπτουν από την 

έρευνα του 2005 σχετικά με τον ρόλο των άτυπων επενδυτών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφω

να με τη μεθοδολογία του GEM, ο «άτυπος επενδυτής» είναι το  άτομο το οποίο, δηλώνει 

ότι έχει χρηματοδοτήσει με προσωπικά κεφάλαια κατά την τελευτα ία  τρ ιετ ία  την έναρξη 

επιχειρηματικής δραστηριότητας από κάποιον άλλον, χωρίς δηλαδή ο ίδιος να γίνετα ι ιδιο

κτήτης μεριδίου, ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο νέο εγχείρημα19.
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Στο Διάγραμμα 1.15 αποτυπώνεται ο εκτιμώμενος αριθμός των άτυπων επενδυτών για 
όλες τ ις  χώρες που έλαβαν μέρος στην έρευνα του GEM το 2005. Σύμφωνα με αυτά, στην 
Ελλάδα ένα 2,6% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 ετών όσο σχεδόν και το προηγούμενο έτος 
(2,7%, περίπου 180 χιλιάδες άτομα), δήλωσαν ότι έχουν χρηματοδοτήσει με προσωπικούς

19 Πρόκειται για την απόδοση στα ελληνικά του όρου “ informal investor” . Σε αυτήν την χρηματοδότηση δεν 
περιλαμβάνονται ενέργειες όπως η πιθανή αγορά μετοχών μιας επιχείρησης ή αμοιβαίων κεψαλαίων.
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τους πόρους ένα νέο εγχείρημα που ξεκίνησε κάποιος άλλος. Η οταθερή επ ίδοση αυτή 
ωστόσο υστερεί έναντι των αντίστοιχων μέσων όρων, αν και βρίσκετα ι σε επαφή με τον  
αντίστοιχο ευρωπαϊκό. Οπως είναι φανερό και σε αυτήν την περίπτωση, υψηλό ποσοστό 
άτυπων επενδυτών εμφανίζουν τόσο χώρες με υψηλά επίπεδα ανάπτυξης, (Νορβηγία, Κα
ναδάς, Ελβετία κλπ.), όσο και με χαμηλά (Τζαμάικα, Ταϊλάνδη, κλπ.).

Κατά μέσο όρο το  ύψος της άτυπης επένδυσης το  2005 π ροσδιορ ίζετα ι περίπου στα 
48000 € , ωστοσο το  μεσο ύψος επένδυσης εκτιμάται στα 40000 € , σημαντικά ενισχυμένο 
σε σχέση με τα  προηγούμενα έτη. Αν εξεταστεί το  ζήτημα αυτό σε όρους τρ ιε τ ία ς  τό τε  ο 
μέσος ορος υψους επένδυσης παραμένει στην περιοχή των 47000 € , όμως γεν ικά  ο ι μ ισοί 
άτυποι επενδυτές δαπάνησαν το πολύ έως 30000 € . Σε κάθε περίπτωση το  ποσό αυτό  
μπορεί να θεωρηθεί αρκετά υψηλό σε σχέση με άλλες χώρες, γεγονός που σημα ίνει ότι 
οι επίδοξοι επιχειρηματίες ενδεχομένως έχουν πρόσβαση σε ένα σημαντικό ύψ ος δ ιαθέσ ι
μων κεφαλαίων. Δεδομένου όμως του μέσου ύψους εισοδήματος στην Ελλάδα, το  υψηλό 
αυτό ύψος των άτυπων επενδύσεων αντανακλούν μάλλον τ ις  υψηλές κεφ αλα ια κές  απαι
τήσεις για την εκκίνηση νέων εγχειρημάτων στην Ελλάδα, παρά την φα ινομενική  αφθονία 

κεφαλαίων διαθέσιμων για τη χρηματοδότηση τη ς  επ ιχειρηματικότητας.

Στον Πίνακα 1.5 αποτυπώνεται η ποσοστιαία διάρθρωση των άτυπων επενδυτώ ν με 
βάση τη σχέση τους με τον επιχειρηματία - αποδέκτη της χρηματοδότησης γ ια  τη ν  περίοδο 
2003-2005.

Πίνακας 1.5

Άτυποι επενδυτές και σχέση με επιχειρηματία στην Ελλάδα κα ι στην Ευρώπη
κατά την τρ ιετία  2003-2005

Ποσοστιαία 
διάρθρωση στην 

Ελλάδα

Ποσοστιαία 
διάρθρωση στην 

Ευρώπη*
Μέλος στενής οικογένειας 
(σύζυγος, αδερφός, τέκνο, γονιός, εγγόνι) 47,1% 44,7%

άλλος συγγενής
(εξ αίματος / εξ αγχιστείας) 9,2% 5,9%

συνάδελφος 14,3% 10,0%

φίλος ή γείτονας 26,1% 23,5%

Άλλος 3,4% 15,9%

Σύνολο 100,0% 100,0%

* Στοιχεία 2003-2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Διάγραμμα 1.16
Ποσοστό ηλικίας 18-64 ετών που χρηματοδότησαν με προσωπικά κεφάλαια μ ια  νέα επιχείρη
ση κα ι οι οποίοι αναμένουν ότι θα αποκομίσουν καθαρό κέρδος από την επένδυση τους (2005)
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Είναι φανερός ο οικογενειακός χαρακτήρας των άτυπων επενδύσεων στην Ελλάδα, σε 
βαθμό μάλιστα μεγαλύτερο από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πέντε στους εννέα άτυπους 
επενδυτές συνδέονται με οικογενειακή σχέση, κυρίως από το στενό περιβάλλον, ενώ στην 
υπόλοιπη Ευρώπη είναι πέντε στους δέκα. Το πιο ενδιαφέρον ωστόσο στοιχείο είναι ότι 
μόνοι οι μισοί από τους άτυπους επενδυτές, θεωρούν ότι η επένδυσή τους μπορεί να 
αποφέρει κάποιο κέρδος. Πρόκειται για εύρημα το οποίο φαίνεται να παραβιάζει οποια
δήποτε έννοια οικονομικού ορθολογισμού και ερμηνεύεται από την οικογενειακή σχέση 
άτυπου επενδυτή και χρηματοδότη, κάτι που ενδεχομένως σημαίνει ότι τα  κίνητρα τέτοιων 
επενδύσεων είναι περισσότερο κοινωνικά παρά στενά οικονομικά. Μάλιστα, οι χώρες που 
εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά με πεποίθηση κέρδους είναι αυτές όπου είναι σημαντικά 
υψηλό το  μερίδιο των επενδύσεων σε συναδέλφους ή φίλους, κάτι που αναδεικνύει έναν 

μεγαλύτερο ορθολογισμό σε αυτήν την επιλογή.

Τα αποτελέσματα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι σημαντικό μέρος του ύψους 
της επένδυσης για κάποιο νέο εγχείρημα προέρχεται από αποταμίευση του ίδιου του επι
χειρηματία, καταδεικνύουν το υψηλό ρίσκο σε οικονομικούς όρους που ενέχει η έναρξη 
επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα και την αντίστοιχη έλλειψη ενός ισχυρό-
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τερου ρόλου άλλων μηχανισμών χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων. Το γεγονός ότι 
έχουν πολλαπλασιασθεί τα  τελευτα ία  χρόνια οι δυνατότητες που παρέχονται από δ ιάφ ο 
ρες πηγές, δεν φαίνεται να έχει κεντρίσει το  ενδιαφέρον των επίδοξων επ ιχειρηματιώ ν ή να 
έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη τους. Μια εξήγηση για αυτό μπορεί να είνα ι ότι προτιμάτα ι 
το  κόστος της ενδεχόμενης αποτυχίας - και σαφώς όχι μόνο το  οικονομικό -  να π ερ ιορ ι
στεί στο οικογενειακό περιβάλλον και να μηντύχει αντικείμενο δ ιαπραγμάτευσης με κάποι
ον άλλον φορέα. Σε κάθε περίπτωση αποτελεί ένα στοιχείο που πρέπει να αντιμετω π ιστεί 
και σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής.
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Για πρώτη φορά το 2005, η έρευνα του GEM παρέχει συγκριτικά δεδομένα γ ια  τους 

«καθιερωμένους» επιχειρηματίες, για όλες τ ις  χώρες που έλαβαν μέρος στο ερευνητικό 

πρόγραμμα κατά το έτος αυτό. Ως καθιερωμένος επιχειρηματίας ορίζεται το  άτομο που 

είναι ιδ ιοκτήτης ολόκληρου ή μόνον ενός μέρους ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, το  

οποίο έχει πληρώσει μισθούς ή κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των 42 μηνών. Το χρονικό 

αυτό όριο ορίζεται λοιπόν από το ερευνητικό πρόγραμμα ως το όριο που διακρίνει την «επι
χειρηματικότητα αρχικών σταδίων», που εξετάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο, από την 

επιχειρηματική δραστηριότητα των «καθιερωμένων» επιχειρηματιών. Πρόκειται βέβαια γ ια 

διάκριση με εξαιρετική αναλυτική χρησιμότητα, καθώς επιτρέπει τη  μελέτη της μετάβασης 

από τα  αρχικά στάδια υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ιδέας, στη φάση της ωριμότητας 

και καθιέρωσης του εγχειρήματος, έχοντας δηλαδή επιδείξει στοιχεία βιωσιμότητας. Επι

πλέον, είνα ι εφικτή η σύγκριση των χαρακτηριστικών μεταξύ των δύο τύπων επ ιχειρηματι

κότητας (καθιερωμένης και αρχικών σταδίων), αναδεικνύοντας τ ις  ομοιότητες και τ ις  δ ια

φορές που αυτές εμφανίζουν, κάτι που ενδεχομένως επιτρέπει την ανίχνευση εκείνων των 
στοιχείων των εγχειρημάτων αρχικών σταδίων που μπορούν να οδηγήσουν στην καθιέρωση.

Ωστόσο, κρίνεται απαραίτητο να απαντηθούν προκαταρκτικά δύο ερωτήματα σχετικά με 

τη  διάκριση αυτή. Το πρώτο αφορά το όριο των 42 μηνών που έχει επιλεγεί, και το  δεύτερο 

αφορά την ακριβή έννοια της επιχειρηματικότητας στην περίπτωση των καθιερωμένων

επιχειρηματιών.

Σχετικά μετο πρώτο ερώτημα, η έρευνα γύρω απότο φαινόμενοτης επιχειρηματικότητας 

έχει αποκαλύψει ότι διεθνώς -μ ε  σημαντικές βέβαια αποκλίσεις ανάμεσα σε δ ιάφορες 

Χώρες, όπως θα φανεί και στην συνέχεια-τα νέα εγχειρήματα που καταφέρνουν να φτάσουν 

την ηλικία των τριών με πέντε ετών, αποτελούν ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου 

των εγχειρημάτων που ξεκινούν. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι τα  εγχειρήματα 

που κατορθώνουν να υπερβούν αυτό το όριο ηλικίας έχουν περισσότερες π ιθανότητες να 

επιζήσουν και να αναπτυχθούν. Το όριο των 42 μηνών έχει λοιπόν τεθεί από το ερευνητικό 

πρόγραμμα του GEM με βάση αυτή την εμπειρική παρατήρηση20.

Το δεύτερο ερώτημα τίθετα ι ως αποτέλεσμα μιας επιφανειακής ασυνέπειας ανάμεσα 

στον ορισμό της επιχειρηματικότητας στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας αρχικών 

σταδίων και στην περίπτωση της «καθιερωμένης» επιχειρηματικότητας: ενώ στην πρώτη

20 Για μια αναλυτικότερη θεμελίωση αυτής της επιλογής βλέπε Reynolds, κ.α. (2005).
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η επιχειρηματικότητα ορίζεται ως οποιαδήποτε προσπάθεια για έναρξη μιας νέας

δραστηριότητας, στη δεύτερη ταυτίζετα ι με την ιδιοκτησία. Και εδώ, ωστόσο, το  αναλυτικό

πλαίσιο του GEM θεμελιώνεται στη σύγχρονη βιβλιογραφία, σύμφωνα με την οποία

τόσο η έναρξη μιας νέας δραστηριότητας, όσο και η ιδιοκτησία παραγωγικών πόρων,

συνιστούν απλώς διαφορετικές πλευρές του φαινομένου της επ ιχειρηματικότητας.21 Με

βάση αυτή τη θεμελίωση, το GEM περιγράφει την έπιχειρηματικότητα των καθιερωμένων

επιχειρηματιών με τον όρο: Καθιερωμένη Επιχειρηματική Ιδιοκτησία (Established Business

Ownership). Το πρώτο συνθετικό παραπέμπει στην ηλικία του εγχειρήματος, το  δεύτερο

στο γεγονος οτι αυτο συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα και το τρ ίτο  στην ιδ ιοκτησία 
του εγχειρήματος.

2.1 Καθιερωμένη επιχειρηματική ιδιοκτησία

Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της έρευνας στον πληθυσμό, το  Δ ιάγραμμα 2.1 

παρουσιάζει τον Δείκτη της Καθιερωμένης Επιχειρηματικής Ιδιοκτησίας γ ια  όλες τ ις  χώρες 

που έλαβαν μέρος στην έρευνα κατά το 2005. Ο Δείκτης είναι το  ποσοστό των ατόμων 

ηλικίας από 18 έως 64 ετών που δήλωσαν ότι ήταν ιδ ιοκτήτες - ε ξ  ολοκλήρου ή εν μέρει- 

και συμμετείχαν στην διοίκηση ενός εγχειρήματος το οποίο είχε πληρώσει μισθούς ή/και 
κέρδη για διάστημα μεγαλύτερο των 42 μηνών.

Διάγραμμα 2.1
Ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες /  ασκούν διοίκηση μ ια ς  

καθιερωμένης επιχείρησης (τουλάχιστον 3,5 χρόνια λειτουργίας) ανα χώρα το 2005
(95% διάστημα εμπιστοσύνης)

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων G EM  

21 Βλέπε Kirzner (1973) και (1979).
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Μια πρώτη διαπίστωση είναι ότι η κατάταξη των χωρών με βάση το ύψος της 
καθιερωμένης επιχειρηματικότητας δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, δεδομένου ότι δεν 
φαίνεται να υπάρχουν κάποιες σαφείς αρχές που να είναι σε θέση να δικαιολογήσουν 
τη θέση μιας χώρας στην παγκόσμια κατάταξη, σε αντίθεση με αυτά που έχουν ήδη 
συζητηθεί σε σχέση με την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων. Ετσι, σε υψηλές θέσεις 
της κατάταξης εμφανίζοναι χώρες τόσο χαμηλού εισοδήματος (Κίνα, Ταϊλάνδη), όσο και 
υψηλού (Ελβετία, Αυστραλία). Αντίστοιχα, στις χαμηλές θέσεις εμφανίζονται τόσο χώρες 
υψηλού εισοδήματος (Γαλλία, Αυστρία), όσο και χαμηλού (Ν. Αφρική, Μεξικό).

Δύο παράγοντες ευθύνονται για το φαινόμενο αυτό, και μάλιστα, έχουν ιδιαίτερη 
σημασία για την εξήγηση της υψηλής θέσης στην κατάταξη (4η στο σύνολο των χωρών 
του GEM, αλλά 1η μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών) που καταλαμβάνει η Ελλάδα, με 
ποσοστό 10,5%. Ο πρώτος είναι ο μέσος όρος των ιδιοκτητών αυτής της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Όσο μικρότερος είναι ο μέσος όρος, τόσο περισσότερα θα είναι 
τα εγχειρήματα που καταγράφονται από την έρευνα. Ο λόγος είναι ότι ο ορισμός της 
καθιερωμένης επιχειρηματικότητας απαιτεί ένα άτομο να είναι τόσο ιδιοκτήτης, όσο και να 
ασκεί διοίκηση στην επιχείρηση. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο μέσος όρος των ιδιοκτητών είναι 
υψηλός, η καταγραφόμενη καθιερωμένη επιχειρηματικότητα μπορεί να εμφανίζεται σχετικά 
χαμηλή, δεδομένου ότι ενδεχομένως λίγοι εκ των ιδιοκτητών να ασκούν ταυτόχρονα και 
διοίκηση. Τα σχετικά δεδομένα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2.2 που ακολουθεί.

Διάγραμμα 2.2
Μέσος αριθμός ιδιοκτητών σε καθιερωμένες επιχειρήσεις ανά χώρα (2005)
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Η Ελλάδα εμφανίζει τον 4° χαμηλότερο μέσο όρο (1,36) ιδιοκτητών καθιερωμένων επι

χειρήσεων παγκοσμίως και τον δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη μετά την Ιρλανδία. Ας 

σημειωθεί ότι η επίδοση αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό (1,73), αλλά 

και από τον παγκόσμιο (1,68) μέσο όρο. Είναι φανερό ότι ο αριθμός των ιδ ιοκτητώ ν δεν 

μπορεί παρά να αντανακλά και το  μέγεθος της καθιερωμένης επιχείρησης. Στην Ελλάδα 

λοιπόν η καθιερωμένη επιχείρηση τείνει να είναι πολύ μικρή σε μέγεθος, σε σύγκριση με 

τα  διεθνή δεδομένα. Η διαπίστωση αυτή σχετίζεται βέβαια με το  φαινόμενο τη ς  αυτοαπα

σχόλησης, το  οποίο είναι ιδιαίτερα ισχυρό στην περίπτωση της Ελλάδας και θα εξετα σ τε ί 

αναλυτικότερα και στη συνέχεια.

Ο δεύτερος παράγοντας που εξηγεί το φαινόμενο είναι η βιωσιμότητα των νέων εγ 

χειρημάτων, η πιθανότητα δηλαδή ένα νέο εγχείρημα να επιβιώσει, να περάσει το  κρίσ ιμο 

όριο των 3,5 ετών και να αναδειχθεί σε καθιερωμένη επιχείρηση. Στο ερευνητικό  πρόγραμ

μα του GEM, η πιθανότητα αυτή εκφράζεται ως ο λόγος του Δείκτη Καθιερωμένης Επιχει

ρηματικότητας προς τον Δείκτη Επιχειρηματικότητας Αρχικών Σταδίων. Ό σο υψ ηλότερος 

είναι ο λόγος αυτός -  στο GEM αναφέρεται ως Λόγος Μετάβασης (Transition Ratio) από 

την Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων σε Καθιερωμένη Επιχειρηματικότητα - τόσο με

γαλύτερο είναι το μέρος των αρχικών εγχειρημάτων που κατορθώνουν να επιβιώσουν και 

να καθιερωθούν. Το Διάγραμμα 2.3 αποδίδει τα  σχετικά δεδομένα.

Διάγραμμα 2.3
Κατάταξη των χωρών G EM  με βάση το λόγο μετάβασης: από την επ ιχειρηματικότητα αρ

χικών σταδίων στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα (2005)
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Η Ελλάδα καταλαμβάνει λοιπόν την τρίτη θέση στη διεθνή κλίμακα, με άλλα λόγια, 

εμφανίζει τον τρ ίτο  υψηλότερο Λόγο Μετάβασης (1,61), ανάμεσα σε όλες τ ις  χώρες που 

έλαβαν μέρος στην έρευνα του GEM το 2005. Πρόκειται για διαπίστωση με εξαιρετικό 

ενδιαφέρον, δεδομένου ότι στη διεθνή βιβλιογραφία22 θεωρείται ότι υψηλή βιωσιμότητα 

νέων εγχειρημάτων χαρακτηρίζει κυρίως τις  οικονομίες των χωρών υψηλού εισοδήματος. 

Αλλωστε, στο ίδιο συμπέρασμα οδηγούν τα δεδομένα του ανωτέρω Διαγράμματος, στο 

οποίο η Ιαπωνία και η Φινλανδία καταλαμβάνουν τις  δύο πρώτες θέσεις, ενώ αμέσως μετά 

την Ελλάδα ακολουθούν η Ελβετία και η Σουηδία.

Κλείνοντας την ενότητα αυτή αξίζει να αποτυπωθεί η εικόνα της συνολικής επιχειρη

ματικότητας όπως αυτή αποδίδεται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί. Πιο συγκεκριμένα, 

συνοψίζοντας τα  σχετικά δεδομένα για όλες τις χώρες του GEM το 2005, παρουσιάζεται, 

α) το  ποσοστό των «επίδοξων» και των «νέων» επιχειρηματιών που συνθέτουν τη συνολική 

επ ιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, β) το ποσοστό των «καθιερωμένων» επιχειρηματιών, 

ενώ γ ια  πρώτη φορά καταγράφεται γ) το επίπεδο της συνολικής επιχειρηματικής δραστη

ριότητας σε μία χώρα συνθέτοντας τις επιμέρους κατηγορίες, επ ιχειρηματικότητας που 

εντάσσονται στο πλαίσιο ανάλυσης του GEM.

Από τα  δεδομένα του Πίνακα 2.1 προκύπτει ότι στην Ελλάδα σχεδόν το 17% του πλη

θυσμού ηλικίας 18-64 ετών (πάνω δηλαδή από 1,1 εκατ. άτομα) σχετίζετα ι με κάποιου 
τύπου επιχειρηματική δραστηριοποίηση: είναι ιδιοκτήτης ή διοικεί ένα επιχειρηματικό εγ

χείρημα που είναι ε ίτε καθιερωμένο (πάνω από 3,5 χρόνια ζωής), ε ίτε νέο (με αμοιβές 

μισθών και τζίρο για τουλάχιστον τρεις μήνες και έως 42 μήνες), ε ίτε λογίζετα ι ακόμα ως 

επίδοξο εγχείρημα, μιας και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τη λειτουργία του ή έχει αποδώσει 

μισθούς ή/κέρδη μόνο μέχρι τρεις μήνες. Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται 

στην 10^ θέση στο σύνολο των χωρών GEM, στην 3  ̂ όμως θέση στην Ευρώπη (πίσω μόνο 

από Ιρλανδία και Ισλανδία που δεν απέχουν όμως και ιδιαίτερα), ενώ υπερτερεί από τους
/  . /  OQ

αντιστοίχους μέσους ορούς .

Πάντως η Ελλάδα συνεχίζει να εμφανίζει το 2005 το υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχο

λούμενων στην Ευρώπη των 25, με 30% των απασχολούμενων να δηλώνουν ότι είναι αυτο- 

πασχολούμενοι, ε ίτε με προσωπικό είτε χωρίς. Είναι χαρακτηριστικό ότι η αμέσως επόμενη 

Χώρα είναι η Ιταλία με πέντε ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα και η Πορτογαλία (24%), 

ενώ στην περιοχή του 20% κινούνται δύο νέες χώρες μέλη, η Κύπρος και η Πολωνία. Με 

πολύ αργό ρυθμό πάντως περιορίζεται αυτό το ποσοστό στην Ελλάδα, ενώ στις υπόλοιπες 

χώρες με υψηλή αυτοαπασχόληση το ποσοστό παραμένει σταθερό.

22 Βλέπε Minniti κ.α. (2006). , ,c v v c . ..
23 Η εκτίμηση αυτή δεν απέχει ιδιαίτερα από τα αποτελέσματα της Ερευνας Εργατικού Δυναμικου (ΕΣΥΕ) παρολο που η

σύγκριση δεν μπορεί να είναι απόλυτη. Περίπου το 19% του πληθυσμού 18-64 ετών δηλώνει αυτοαπασχολούμενο το 2005.
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Πίνακας 2.1

Συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα (% ατόμων ηλικίας 18-64 ετών) ανά χώρα το 2005

Επίδοξοι
επιχειρηματίες

Νέοι
επιχειρηματίες

Συνολική 
επιχειρηματική 
δραστηριότητα 

(αρχικών σταδίων 
early-stage)*

Καθιερωμένοι
επιχειρηματίες

Συνολική
επιχειρηματική
δραστηριότητα

Αργεντινή 5,9% 3,9% 9,5% 5,0% 14,1%

Αυστραλία 6,5% 4,7% 10,9% 9,6% 20,4%

Αυστρία 3,0% 2,4% 5,3% 3,8% 8,8%

Βέλγιο 2,9% 1,2% 3,9% 5,6% 9,4%

Βενεζουέλα 18,8% 7,5% 25,0% 8,6% 33,1%

Βραζιλία 3,3% 8,2% 11,3% 10,1% 21,4%

Γαλλία 4,7% 0,7% 5,4% 2,3% 7,5%

Γ ερμανία 3,1% 2,7% 5,4% 4,2% 9,4%

Δανία 2,4% 2,4% 4,8% 4,4% 8,8%

Ελβετία 2,6% 3,7% 6,1% 9,7% 15,4%

Ελλάδα 5 ,2 % 1 ,6% 6 ,5 % 1 0 ,5 % 1 6 ,9 %

Ην. Βασίλειο 3,4% 2,9% 6,2% 5,1% 11,2%

Ην. Πολιτείες 8,8% 5,2% 12,4% 4,7% 16,2%

Ιαπωνία 1,1% 1,1% 2,2% 5,4% 7,4%

Ιρλανδία 5,7% 4,7% 9,8% 8,1% 17,7%

Ισλανδία 8,5% 2,7% 10,7% 7,3% 17,6%

Ισπανία 2,4% 3,4% 5,7% 7,7% 13,2%

Ιταλία 2,9% 2,3% 4,9% 6,4% 11,3%

Καναδάς 6,6% 3,6% 9,3% 7,4% 16,6%
Κίνα 5,6% 9,4% 13,7% 13,2% 26,7%
Κροατία 4,1% 2,5% 6,1% 3,7% 9,7%
Λετονία 4,2% 2,8% 6,6% 5,0% 11,5%
Μεξικό 4,6% 1,4% 5,9% 1,9% 7,6%
Ν. Αφρική 3,6% 1,7% 5,1% 1,3% 6,0%
Ν. Ζηλανδία 9,4% 10,0% 17,6% 10,8% 28,2%
Νορβηγία 4,4% 5,2% 9,2% 7,3% 15,6%
Ολλανδία 2,5% 1,9% 4,4% 5,7% 9,4%
Ουγγαρία 1,1% 0,8% 1,9% 2,0% 3,8%
Σιγκαπούρη 3,9% 3,7% 7,2% 4,7% 11,9%
Σλοβενία 3,0% 1,4% 4,4% 6,3% 10,1%
Σουηδία 1,7% 2,5% 4,0% 6,3% 10,2%
Ταϊλάνδη 9,7% 13,1% 20,7% 14,1% 34,8%
Τζαμάικα 10,5% 6,7% 17,0% 9,5% 26,4%
Φινλανδία 3,1% 1,9% 5,0% 8,6% 13,5%
Χιλή 6,0% 5,3% 11,1% 3,8% 14,4%
Μέσος όρος 
G EM

5 ,0 % 3 ,9 % 8 ,4 % 6 ,6 % 1 4 ,8 %

Μέσος όρος 
Ευρώπης 3 ,5 % 2 ,5 % 5 ,8 % 6 ,0 % 1 1 ,6 %

* Στην περίπτωση που το άτομο εμπλέκεται σε δύο εγχειρήματα καί λογίζεται τόσο ως επίδοξος, όσο και νέος 
επιχειρηματίας, στο άθροισμα προσμετράται μόνο μία φορά, γ ι’ αυτό και παρατηρούνται μικρές αποκλίσεις

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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2.2 Η κλαδική διάσταση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας

Τα υψηλά επίπεδα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας αποτελούν μία θετική εικό

να γ ια  την Ελλάδα οτο βαθμό που αποτυπώνουν έναν ιοχυρό ρόλο του επιχειρηματικού κό- 

ομου, με ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο καθιέρωσης και άρα επιβίωσης στην αγορά. Ωστόσο, 

η θετική εικόνα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας στη χώρα μας μετριάζεται εξετά 

ζοντας τους τομείς της οικονομίας στους οποίους κυρίως αναφέρεται. Και εδώ, η ανάλυση 

χρησιμοποιεί τους τέσσερις ευρείς τομείς της κατάταξης του ΟΗΕ, στους οποίες κατηγο

ριοποιούνται όλα τα  εγχειρήματα είτε καθιερωμένα, είτε αρχικών σταδίων. Ο Πίνακας 2.2 

συγκεντρώνει τα  σχετικά δεδομένα.

Τα σχετικά με την Ελλάδα δεδομένα επιβεβαιώνουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο 
την «ρηχότητα» της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, που έχει περιγράφει 
και στις προηγούμενες Εθνικές Εκθέσεις του GEM, δηλαδή το γεγονός ότι το  μεγαλύτε- 
ρο μέρος αυτής της δραστηριότητας κατευθύνεται σε εγχειρήματα με άμεσο πελάτη τον 
τελ ικό  καταναλωτή. Μολονότι οι παρατηρήσεις αυτές αφορούσαν την επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων, μιας και οι εκθέσεις εκείνες έστιαζαν κυρίως στο αρχικό στάδιο της 
επ ιχειρηματικής δραστηριότητας, τα  ανωτέρω δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η ρηχότητα 
αποτελεί χαρακτηριστικό της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα γενικά, τόσο 
εκείνης που αφορά τα  αρχικά στάδια ενός νέου εγχειρήματος, όσο και εκείνης που αφορά 

τους καθιερωμένους επιχειρηματίες.

Με το  ποσοστό λοιπόν καθιερωμένων επιχειρηματιών που σχετίζονται με προϊόντα / 
υπηρεσίες προς τον τελ ικό  καταναλωτή να υπερβαίνει το  60%, η Ελλάδα καταλαμβάνει μια 
από τ ις  υψηλότερες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη, και την πρώτη θέση στην Ευρώπη*. 
Αντίστροφο, καταλαμβάνει μια από τις χαμηλότερες θέσεις διεθνώς (5,5%), και τη  χαμη
λότερη στην Ευρώπη, στον τομέα των υπηρεσιών προς τις  επ.χειρησεις, ενω πολυ χαμηλό 

είνα ι το  ποσοστό των καθιερωμένων εγχειρημάτων στον πρωτογενή τομέα.

   · ̂  Πηητοναλίας από την έρευνα του 2005, η οποία εμφάνιζε υψηλότερο ποσοστό
24 Ας σημειωθεί ωστόσο η απουσία της Η , ε την Ελλάδα, στους προηγούμενους κύκλους της έρευνας του

δραστηριοτήτων προς τον τελικό καταν^ ^ τικότητα αρχικών σταδίων.
GEM, π ο υ  α φ ο ρ ο ύ σ α ν  βέβαια την επ ιχειρη μ α τικότη τα  μλ
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Πίνακας 2.2
Ποσοστιαία διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικής δραστηριότητας ανά χώρα κατά τομέα (2005)

Χώρες Πρωτογενής
δραστηριότητα

Βιομηχανική
δραστηριότητα

Υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις

Προϊόντα / 
Υπηρεσίες προς 

καταναλωτές
Ην. Πολιτείες 
Ν. Αφρική 
Ελλάδα
Ολλανδία
Βέλγιο
Γαλλία
Ισπανία
Ουγγαρία
Ιταλία
Ελβετία
Αυστρία
Ην. Βασίλειο
Δανία
Σουηδία
Νορβηγία
Γ ερμανία
Μεξικό
Αργεντινή
Βραζιλία
Χιλή
Αυστραλία 
Ν. Ζηλανδία 
Σιγκαπούρη 
Τ αίλάνδη 
Ιαπωνία 
Κίνα
Καναδάς
Ιρλανδία
Ισλανδία
Φινλανδία
Λετονία
Κροατία
Σλοβενία
Βενεζουέλα
Τζαμάικα

3,5%
0,0%
2,1%
15,7%
17,1%
27,2%
0,2%
I,7% 
7,1% 
15,8%
II,8% 
6,3% 
10,5% 
18,4% 
28,0% 
12,2% 
5,8% 
2,9% 
4,2% 
3,5% 
10,2% 
22,2%
1,8% 
3,8% 
0,0% 
17,0% 
12,7% 
22,0% 
20,0% 
27,7% 
15,0% 
4,1%
1,9% 
6,0% 
3,7%

38,1%
28,7%
31,0%
26,1%
22,3%
12,3%
30,5%
40,4%
24,8%
26,8%
24,7%
36,8%
31,9%
29,0%
27,4%
27,2%
2,9%

35,7%
32,6%
40,9%
36,7%
30,6%
30,9%
20,7%
33,9%
33,8%
26,1%
39,1%
39,3%
27,7%
33,5%
53,1%
49,7%
16,0%
11,2%

28,6%
8,7%
5,5%

21,3%
21,3%
17,6%
23,4%
13,6%
24,6%
21,8%
28,2%
30,3%
26,0%
25,6%
21,0%
22,9%

9,0%
16,6%
10,2%
10,1%
26,8%
30,3%
21,9%

0,5%
32,3%

1,4% 
31,3% 
17,2% 
14,1% 
23,1% 

8,1% 
25,7% 
24,3%
11,7% 

1,8%

29,7%
62,7%
61,4%
36,9%
39,3%
42,9%
45,8%
44,3%
43,6%
35,6%
35,3%
26,6%
31,6%
27,0%
23,6%
37,7%
82,3%
44,7%
52,9%
45,6%
26,3%
16,9%
45,5%
75,0%
33,8%
47,8%
29,9%
21,6%
26,7%
21,6%
43,4%
17,1%
24,1%
66,3%
83,4%Μέσος όρος 

GEM 10,4% 30,1% 18,8% 40,7%
Μέσος όρος

13,3%Ευρώπης 31,7% 20,8% 34,2%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Πίνακας 2.3
Ποσοστιαία διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ανά τομέα (2003-2005)

2003 2004 2005

Πρωτογενής δραστηριότητα 2,8 3,5 2,2

Βιομηχανική δραστηριότητα 30,7 29,1 31,3

Υπηρεσίες προς επιχειρήσεις 12,3 11,9 5,3

Προϊόντα / Υπηρεσίες 
προς καταναλωτές

54,2 55,5 61,2

Σύνολο 100% 100,0% 100%

Σημ. Οι μικρές αποκλίσεις σε σχέση με την κατανομή του Πίνακα 2.2, οφείλονται στην απουσία των 
συντελεστών στάθμισης που χρησιμοποιεί το GEM για τα διεθνικά αποτελέσματα, αφού εδώ εστιάζουμε στα 
ελληνικά δεδομένα.

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Με δεδομένη τη  σημασία της τομεακής διάρθρωσης της καθιερωμένης επ ιχειρηματι
κότητας, αξίζει να διερευνηθεί κατά πόσον η κατανομή των δραστηριοτήτων στους τέσσε
ρις τομείς που ανέδειξε η έρευνα για το 2005 συνιστά ένα τυχαίο εύρημα, ή αν, αντίθετα, 
αποτελεί σταθερό χαρακτηριστικό της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, 
Στον Πίνακα 2.3, αποτυπώνεται η αντίστοιχη ποσοστιαία διάρθρωση τη ς  καθιερωμένης 
επ ιχειρηματικότητας ανά τομέα για τα τρία τελευταία έτη.

Παρά τ ις  επιμέρους διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται το  σχετικό βάρος του κάθε 

τομέα  φα ίνετα ι ότι διακρίνεται από διαχρονική σταθερότητα. Έτσι, κατά μέσον όρο, οι κα

θιερωμένα, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα  κινούνται σε 

ποσοστά κάτω του 3,0% - αν και λόγω του μικρού αριθμού των αντίστοιχων εγχειρημάτων, 

υπάρχει σχετικά έντονη διακύμανση στην εξέλιξή τους - η βιομηχανία γύρω στο 30%, οι 
υπηρεσίες προς επιχειρήσεις στην περιοχή του 10%, ενώ τα  προϊόντα και οι υπηρεσίες 

προς τον τελ ικό  καταναλωτή κινούνται σταθερά σε ποσοστά πάνω από το  54%. Η «ρηχότη- 

τα» λοιπόν της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αφορά τόσο την επιχειρημα

τικότητα  αρχικών σταδίων, όσο κα, την επιχειρηματική δραστηριότητα των καθιερωμένων 

επιχειρηματιών. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 51% των καθιερωμένων επιχειρηματιών που 
εντόπισε η έρευνα δηλώνει ότι δραστηριοποιείται στο χώρο του Λιανικού Εμπορίου ή ξ ε 

νοδοχεία / Εστιατόρια, ενώ ένα 13% ακόμα ασχολείται με τον κατασκευαστικό κλάδο.

Από την άλλη πλευρά, τα  τομεακά δεδομένα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

στη χώρα μας φαίνεται ότι μοιάζουν εξαιρετικά μα τα  αντίστοιχα δεδομένα της επιχειρη

ματικότητας αρχικών σταδίων. Με άλλα λόγια, τα  νέα εγχειρήματα που ξεκινούν σήμερα
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τείνουν να κατευθύνονται στις ίδιες δραστηριότητες προς τις οποίες έχει στραφεί η επιχει
ρηματικότητα και κατά το παρελθόν. Το ανησυχητικό συμπέρασμα που προκύπτει λοιπόν 
είναι ότι η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα τείνει μάλλον να αναπαράγει, 
παρά να μεταβάλλει την τομεακή διάρθρωση της οικονομίας.

2.3 Ιδιοκτησία και μορφή απασχόλησης

Έχει ήδη αναφερθεί ο χαμηλός μέσος όρος των ιδιοκτητών καθιερωμένων εγχειρημά
των στην Ελλάδα, κάτι που, όπως φάνηκε στο Διάγραμμα 2.2, έχει ως αποτέλεσμα η χώρα 
να καταλαμβάνει την 4η χαμηλότερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη των χωρών του GEM  
με 1,36 ιδιοκτήτες ανά καθιερωμένο εγχείρημα. Αξίζει εδώ να διερευνηθεί η σύγκριση αυ
τού του χαρακτηριστικού με την αντίστοιχη εικόνα που αφορά στην επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων και η οποία παρουσιάστηκε στο προηγούμενο Κεφάλαιο.

Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι όλες οι χώρες εμφανίζουν σχετικά σταθερά ποσοστά 
ιδιοκτησίας σε επίδοξα, νέα και καθιερωμένα εγχειρήματα. Αυτό σημαίνει ότι στο μεγαλύ
τερο μέρος της επιχειρηματικής δραστηριόητας σε κάθε χώρα, ο μέσος όρος των εταίρων 
που δραστηριοποιούνται σε ένα εγχείρημα φαίνεται ότι μεταβάλλεται ελάχιστα σε σχέση 
με την ηλικία του εγχειρήματος. Ιδιαίτερα για την Ελλάδα, τα δεδομένα του Διαγράμματος 
2.2 σε συνάρτηση με την εικόνα για τα εγχειρήματα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια (βλ. 
προηγούμενο κεφάλαιο) επιβεβαιώνουν τον «μοναχικό» χαρακτήρα της επιχειρηματικότη
τας, αφού αποκαλύπτουν ότι σε όλες τις φάσεις εκδήλωσης επιχειρηματικής δραστηριότη
τας στη χώρα, ο αριθμός των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους είναι μικρός, είτε τα εγχειρήματα 
είναι εντελώς νέα, είτε είναι ήδη καθιερωμένα. Με άλλα λόγια, ο αριθμός των ατόμων που 
εμπλέκονται σε ένα εγχείρημα τείνει να είναι από τους χαμηλότερους παγκοσμίως (στην 
πλειονότητα των εγχειρημάτων ο αριθμός των συνεταίρων δεν ξεπερνά τα τρία άτομα).

Ο μέσος όρος του αριθμού των ιδιοκτητών χρησιμοποιήθηκε στο προηγούμενο Κε
φάλαιο για τον υπολογισμό του αριθμού των νέων εγχειρημάτων. Δυστυχώς δεν είναι 
δυνατό να υπολογιστεί αντίστοιχα ο αριθμός των καθιερωμένων εγχειρημάτων. Ο λόγος 
είναι ότι η ερευνητική μεθοδολογία του GEM επικεντρώνεται σε άτομα και όχι σε επι
χειρήσεις και άρα δεν είναι σε θέση να καταγράψει φαινόμενα όπως η πολυιδιοκτησία, 
ενώ οι ατομικές επιχειρήσεις που είναι και η μεγαλύτερη κατηγορία επιχειρήσεων περι
λαμβάνουν ελεύθερους επαγγελματίες που συνδυάζουν ενδεχομένως διάφορες δρα
στηριότητες. Ωστόσο, με βάση κάποιες εύλογες υποθέσεις, τα δεδομένα δεν φαίνεται
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ότι αφ ίσταντα ι σημαντικά από τη μόνη απογραφική πηγή που είνα ι διαθέσιμη γ ια  αυτό 

το  μέγεθος, το  μητρώο επιχειρήσεων της ΕΣΥΕ, το οποίο αναφέρετα ι στο 200225.

Όπως εξετάστηκε και στην περίπτωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, αξί

ζει ακόμα να διερευνηθεί η απασχόληση του ίδιου του καθιερωμένου επιχειρηματία στο 

εγχείρημα του οποίου είναι ιδιοκτήτης. Μάλιστα, με δεδομένο ότι ο καθιερωμένος επιχει

ρηματίας ορίζετα ι από το GEM ως βασικά ιδιοκτήτης ενός μέρους του εγχειρήματος, είναι 

λογικό να αναμένεται ότι ενδεχομένως η απασχόλησή του σε αυτό μπορεί να μην έχει την 

ίδια ένταση με την απασχόληση κάποιου ο οποίος μόλις τώρα ξεκινά μια νέα δραστηριό

τητα. Γ ια τη διερεύνηση αυτή είναι χρήσιμα τα δεδομένα του Πίνακα 2.4, ο οποίος παρου

σιάζει τα  ποσοστά των καθιερωμένων επιχειρηματιών που δήλωσαν ότι απασχολούνται 

πλήρως με την επιχείρησή τους και εκείνων που απασχολούνται μόνο μερικώς, για όλες τ ις  

χώρες του GEM κατά το 2005.

Με ποσοστό πλήρους απασχόλησης στο 90%, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση 

στην παγκόσμια κατάταξη, μετά την Ισπανία. Ας σημειωθεί ότιτόσο για το σύνολο των χωρών 

του GEM, όσο και στις χώρες της Ευρώπης, μόνο τρείς στους τέσσερις καθιερωμένους 

επ ιχειρηματίες απασχολούνται πλήρως στις επιχειρήσεις τους. Ο Έλληνας καθιερωμένος 

επιχειρηματίας εμφανίζεται λοιπόν εξαιρετικά «αφοσιωμένος» στην επιχείρησή του. Η 

θετική πλευρά αυτού του ευρήματος είναι βέβαια προφανής: μεγαλύτερος έλεγχος στη 

λειτουργία  του εγχειρήματος από τον ίδιο τον επιχειρηματία, άρα καλύτερη δυνατότητα 

διεύθυνσης, ιδ ια ίτερα σε συνθήκες αυξημένου ανταγωνισμού και γρήγορων αλλαγών στο 

πλαίσιο των αγορών στις οποίες δραστηριοποιείται. Ωστόσο, το εύρημα υποδηλώνει και 

κάποιες αρνητικές πλευρές της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Πρώτον, 

σχετίζετα ι άμεσα με το μικρό ποσοστό συνιδιοκτησίας, το οποίο έχει ήδη συζητηθεί. Όσο 

μικρότερος είναι ο αριθμός των ατόμων που είναι ιδιοκτήτες και ταυτόχρονα διοικούν ένα 

καθιερωμένο εγχείρημα, τόσο περισσότερο αποκλειστική θα είναι η ενασχόλησή τους με 

αυτό. Δεύτερον, με δεδομένο το υψηλό επίπεδο αυτοαπασχόλησης στη χώρα μας, το 

υψηλό ποσοστό πλήρους απασχόλησης των καθιερωμένων επιχειρηματιών δεν συνιστά 
παρά την άλλη όψη της πραγματικότητας ότι έν α ς  μεγάλος αριθμός αυτοαπασχολουμένων 

δεν απασχολεί άλλο προσωπικό -  πέραν του ίδιου του ιδιοκτήτη δηλαδή. Υπενθυμίζεται 

άλλωστε ότι σύμφωνα με την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της, το ποσοστό των 

αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό στο σύνολο των απασχολούμενων στην Ελλάδα το 

2005 εκτιμάται στο 22,1%, ενώ οι αυτοαπασχολούμενοι με προσωπικό αγγίζουν το 8,0%.

25 Σύμφωνα με αυτήν την απογραφή ο αριθμός των προσωπικών επιχειρήσεων και των ΑΕ. ΕΠΕ. OE. ΕΕ που 
καταγράφονται στην Ελλάδα το 2002 είναι της τάξης των 843000 μονάδων
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Πίνακας 2.4

Μορφή απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις (2005) (% επιχειρήσεων)

Χώρες Πλήρης απασχόληση Μερική Απασχόληση

Ην. Πολιτείες 68,04 31,96
Ν. Αφρική 87,07 12,93
Ελλάδα 89,90 10,10
Ολλανδία 71,05 28,95
Βέλγιο 84,71 15,29
Γαλλία 76,84 23,16
Ισπανία 95,91 4,090
Ουγγαρία 74,87 25,13
Ιταλία 76,14 23,86
Ελβετία 52,55 47,45
Αυοτρία 74,89 25,11
Ην. Βασίλειο 83,21 16,79
Δανία 79,10 20,90
Σουηδία 49,48 50,52
Νορβηγία 69,57 30,43
Γ ερμανία 75,92 24,08
Μεξικό 84,69 15,31
Αργεντινή 79,27 20,73
Βραζιλία 69,77 30,23
Χιλή 71,62 28,38
Αυστραλία 66,96 33,04
Ν. Ζηλανδία 78,55 21,45
Σιγκαπούρη 83,07 16,93
Ταϊλάνδη 84,13 15,87
Ιαπωνία 84,47 15,53
Κίνα 72,01 27,99
Καναδάς 70,58 29,42
Ιρλανδία 84,36 15,64
Ισλανδία 64,15 35,85
Φινλανδία 70,33 29,67
Λετονία 75,59 24,41
Κροατία 87,96 12,04
Σλοβενία 86,02 13,98
Βενεζουέλα 62,30 37,70
Τζαμάικα 91,70 8,30
Μέσος όρος GEM 76,48 23,52

Ευρώπη 76,13 23,87

IΙηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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2.4 Πόσο καινοτομική είναι η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα;

Ο βασικός λόγος για  τον οποίο η επιχειρηματικότητα έχει λάβει κεντρική θέση στο 

ερευνητικό πρόγραμμα της οικονομικής επιστήμης τα  τελευτα ία  χρόνια βασίζεται στην 

πεποίθηση ότι είναι σε θέση να μεταβάλει τα  δεδομένα της οικονομίας, μια διαδικασία που ο 

Schumpeter (1942) περιέγραφε ως διαδικασία της «δημιουργικής καταστροφής». Η βασική 

λειτουργία  που θέτει σε κίνηση αυτή τη διαδικασία είναι η καινοτομία, η συνεχής δηλαδή 

εισαγωγή νέων προϊόντων, νέων διαδικασιών παραγωγής και νέων μορφών οργάνωσης 

στην παραγωγική διαδικασία. Συνήθως, η καινοτομικότητα συσχετίζεται με την εμφάνιση 

νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, οι οποίες αλλάζουν τα δεδομένα στις αγορές των 

αγαθών. Σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίστηκε η καινοτομικότητα της Επιχειρηματικότητας 

Αρχικών Σταδίων στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Ωστόσο, καινοτομικά μπορούν επίσης να 

δρουν και οι καθιερωμένες επιχειρήσεις. Μάλιστα, από μερικές απόψεις η καινοτομικότητα 

των καθιερωμένων επιχειρήσεων είναι ακόμα μεγαλύτερης σημασίας για μια οικονομία, 

δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές κατέχουντη γνώση και τις ικανότητες να ακολουθήσουν 

καινοτομική συμπεριφορά με μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας απ’ ότι μια νέα επιχείρηση 

που βρίσκεται στα αρχικά της στάδια.

Η έρευνα του GEM διερευνά το θέμα της καινοτομίας των καθιερωμένων επιχειρηματιών 

και από τ ις  δύο πλευρές που έθεσε ο Schumpeter: τόσο ως την παραγωγή και διάθεση 
στην αγορά νέων προϊόντων/υπηρεσιών, όσο και ως την εισαγωγή νέων τεχνολογιών/ 

διαδικασιών παραγωγής. Η πρώτη πλευρά -  που σχετίζεται περισσότερο με την έννοια 

της καινοτομίας προϊόντος (product innovation) - εξετάζεται σε αυτή την ενότητα και η 

δεύτερη -  που αναφέρεται περισσότερο σε καινοτομία διεργασίας (process innovation) - 

στην αμέσως επόμενη. Γ ιατη διερεύνηση της πρώτης πλευράς, η έρευνα πληθυσμού θέτει 

το  ερώτημα αν το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρεται στην αγορά είναι νέο γ ια  όλους 

τους πελάτες της επιχείρησης, μόνο για κάποιους από αυτούς, ή για κανέναν. Πρέπει 

βέβαια να επισημανθεί εδώ ότι οι απαντήσεις αποτελούν απλώς υποκειμενικές εκτιμήσεις 

των επιχειρηματιών σχετικά με το πώς το προϊόν ή η υπηρεσία που διαθέτουν στην αγορά 

αντιμετωπίζεται από τους πελάτες τους. Ο Πίνακας 2.5 που ακολουθεί συγκεντρώνει τα  

σχετικά δεδομένα.
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Πίνακας 2.5

Ποσοστιαία διάρθρωση καθιερωμένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων:
Τι ποσοστό αυτών παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που θεωρούνται νέα κα ι πρωτοποριακά 

από όλους, μερικούς ή  κανέναν από τους πελάτες;

Χώρες Όλοι 
οι πελάτες

Μερικοί 
από τους πελάτες

Κανείς 
από τους πελάτες

Ην. Πολιτείες 4,16 16,29 79,56
Ν. Αφρική 11,69 20,92 67,39
Ελλάδα 10,25 24,08 65,67
Ολλανδία 8,30 11,85 79,85
Βέλγιο 10,57 21,36 68,07
Γαλλία 3,40 25,06 71,54
Ισπανία 12,00 21,46 66,54
Ουγγαρία 2,27 17,44 80,29
Ιταλία 7,21 16,13 76,66
Ελβετία 5,51 20,75 73,75
Αυστρία 11,08 14,77 74,15
Ην. Βασίλειο 5,99 19,68 74,33
Δανία 12,77 21,12 66,11
Σουηδία 4,14 17,04 78,82
Νορβηγία 5,75 16,41 77,84
Γ ερμανία 7,99 21,06 70,94
Μεξικό 10,80 34,59 54,60
Αργεντινή 11,30 28,76 59,94
Βραζιλία 0,83 8,07 91,10
Χιλή 13,09 50,79 36,12
Αυστραλία 5,33 15,94 78,73
Ν.Ζηλανδία 7,37 17,13 75,51
Σιγκαπούρη 9,99 17,71 72,30
Ταϊλάνδη 18,36 29,63 52,01
Ιαπωνία 3,71 25,30 70,98
Κίνα 17,93 16,64 65,44
Καναδάς 5,83 28,54 65,63
Ιρλανδία 4,65 14,56 80,79
Ισλανδία 3,37 23,62 73,01
Φινλανδία 6,62 24,94 68,44
Λετονία 4,07 14,29 81,63
Κροατία 7,95 18,56 73,49
Σλοβενία 5,62 16,20 78,18
Βενεζουέλα 4,81 9,88 85,31
Τζαμάικα 7,75 17,83 74,42

Μέσος όρος GEM 8,35 20,37 71,27
Ευρώπη 7,97 18,75 73,28

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Μια πρώτη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι υψηλή καινοτομικότητα εμφανίζουν 
τόσο χώρες υψηλού εισοδήματος (Καναδάς, Βέλγιο, Δανία, κλπ.), όσο και χαμηλού (π.χ. 
Βραζιλία). Ένας λόγος που εξηγεί αυτό το φαινόμενο είναι ότι στη μεθοδολογία του GEM, 
όπως άλλωστε συμβαίνει στις πιο γνωστές έρευνες καινοτομίας26, η καινοτομία έχει ευρεία 
έννοια και ορίζεται σε σχέση με τη συγκεκριμένη αγορά. Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας 
επιχειρηματίας δηλώνει ότι το προϊόν του είναι νέο για τους καταναλωτές -το πιθανότερο- 
μόνο για την εθνική αγορά στην οποία αυτός δραστηριοποιείται. Ο ορισμός αυτός εξηγεί 
την υψηλή καινοτομικότητα που εμφανίζουν χώρες χαμηλού εισοδήματος, δεδομένου ότι 
η εισαγωγή σε αυτές προϊόντων που είναι ήδη γνωστά στις ανεπτυγμένες χώρες συνιστά 
κάτι το καινοτομικό.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη έκπληξη από τα ανωτέρω δεδομένα αφορά τη θέση της χώρας 
μας. Πράγματι, η Ελλάδα εμφανίζεται με ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά παγκοσμίως 
(10,3%), καθιερωμένων επιχειρηματιών οι οποίοι δηλώνουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία 
που διαθέτουν στην αγορά είναι νέο για όλους τους πελάτες τους. Αντίστοιχα, οι έλληνες/ 
ελληνίδες επιχειρηματίες εμφανίζουν σχετικά χαμηλό ποσοστό παγκοσμίως (66%) 
περιπτώσεων όπου το προϊόν/υπηρεσία που προσφέρουν είναι γνωστά σε όλους τους 
πελάτες. Αυτή η, εκ πρώτης όψεως, υψηλή καινοτομικότητα των Ελλήνων επιχειρηματιών 
είναι βέβαια ένα εύρημα με εξαιρετικό ενδιαφέρον, ενώ φαίνεται να αποτελεί συνέχεια μίας 
αυξητικής πορείας διαχρονικά. Πράγματι εξετάζοντας την εξέλιξη αυτού του στοιχείου 
στην περίοδο για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (Πίνακας 2.6), διαπιστώνεται μία 
σταδιακή αύξηση των περιπτώσεων εντελώς ή εν μέρει καινοτομικών εγχειρημάτων, ενώ 
περιορίζεται το ποσοστό αυτών που δεν δείχνουν καινοτομικά σε κανένα πελάτη. Η υψηλή 
επίδοση το 2006 ενδεχομένως λοιπόν να συνιστά τυχαίο εύρημα, ωστόσο διαμορφώνεται 
μία τάση που είναι σαφώς αυξητική.

Πίνακας 2.6
Διαχρονική εξέλιξη «καινοτομικότητας» καθιερωμένων εγχειρημάτων 

( %  εγχειρημάτων που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά)

2003 2004 2005
Από όλους 4,7 7,7 10,2
Από κάποιους 7,9 15,5 24,1
Από κανέναν 87,4 76,8 65,7

Σύνολο 100 100 100

Π ηγή: Ε π εξ ερ γα σ ία  στοιχείω ν G E M

26 Ενδεικτικά  C om m un ity  Innovation Su rve y  (C IS ), που διεξάγει η Ε .Ε . Η καινοτομία, ορίζεται ως η εισαγωγή ενός νέου 
ή σημαντικά βελτιω μένου προϊόντος (υλικό αγαθό ή υπηρεσία) στην αγορά ή η εισαγωγή σε μία επιχείρηση μίας νέας ή 
σημαντικά βελτιω μένης παραγωγικής διαδικασίας.
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Αυτό που έχει βέβαια ιδιαίτερη σημασία είναι η σύγκριση των επιδόσεων σχετικά με 

την καινοτομικότητα των καθιερωμένων, με τ ις  αντίστοιχες επιδόσεις των επίδοξων και των 

νέων επιχειρηματιών, που εξετάστηκαν στο προηγούμενο Κεφάλαιο. Η προφανής διαπί

στωση είναι ότι η τάση είναι αντίθετη στις δύο κατηγορίες επιχειρηματιών: με άλλα λόγια, 

η υψηλή καινοτομικότητα βαίνει αυξανόμενη διαχρονικά στην περίπτωση των καθιερω μέ

νων επιχειρηματιών, ενώ βαίνει μειούμενη στην επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών 

σταδίων. Μάλιστα, αξίζει να επισημανθεί ότι η υψηλή καινοτομικότητα των καθιερωμένων 

επιχειρηματιών συμβαδίζει με χαμηλά ποσοστά καθιερωμένης επ ιχειρηματικότητας στον 

τομέα των υπηρεσιών προς τις  επιχειρήσεις, όπως φάνηκε στο προηγούμενο μέρος.

Η σύγκριση λοιπόν μεταξύ καθιερωμένης επιχειρηματικότητας και επ ιχε ιρηματικότη 
τας  αρχικών σταδίων για το ζήτημα της καινοτομικότητας οδηγεί σε δύο συμπεράσματα. 

Πρώτον, είναι σίγουρα θετική η αυξητική τάση της καινοτομικότητας των καθιερωμένων 

επιχειρηματιών. Ωστόσο, το  γεγονός ότι αυτή η αυξημένη κα ινοτομικότητα συμβαδίζει 

μ ετηντο μ εα κή  ρηχότητα που συζητήθηκε ήδη, περιορίζει την αναπυξιακή δυναμική που 

θα μπορούσε να εμπεριέχει η καινοτομία. Δεύτερον, το γεγονός ότι η επ ιχειρηματικό

τητα  αρχικών σταδίων εμφανίζει στην Ελλάδα επίπεδα καινοτομικότητας χαμηλότερα 

από εκείνα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας υποδηλώνει ότι η δυνατότητά  τη ς  να

μεταβάλλει μεσοπρόθεσμα την αναπτυξιακή κατεύθυνση της ελληνικής ο ικονομίας είνα ι 
μάλλον μικρή.

2.5 Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα και τεχνολογία

Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα που εξα 

σφαλίζει την καινοτομικότητα και άρα και την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας. Σε αυτό 

το πλαίσιο, το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM διερευνά ειδικά το  ζήτημα τη ς  τεχνολο

γίας, θέτοντας την ερώτηση και στους καθιερωμένους επιχειρηματίες -  όπως άλλωστε 

και στους νέους και / επίδοξους- για το αν η τεχνολογία και οι δ ιαδικασίες παραγωγής 

που χρησιμοποιούν ήταν διαθέσιμες για διάστημα μικρότερο του έτους, μεταξύ ενός και 

πέντε ετών, ή γ ια  διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας. Ο Πίνακας 2.7 που ακολουθεί

συγκεντρώνει όλα τα σχετικά δεδομένα για τις  χώρες που έλαβαν μέρος στο ερευνητικό  
πρόγραμμα του GEM το 2005.
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Πίνακας 2.7

Ποσοστιαία διάρθρωση καθιερωμένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: 
Τι ποσοστό αυτών χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες /  διαδικασίες;

Χώρες

Ην. Πολιτείες
Ν. Αφρική
Ελλάδα
Ολλανδία
Βέλγιο
Γαλλία
Ισπανία
Ουγγαρία
Ιταλία
Ελβετία
Αυστρία
Ην. Βασίλειο
Δανία
Σουηδία
Νορβηγία
Γ ερμανία
Μεξικό
Αργεντινή
Βραζιλία
Χιλή
Αυστραλία
Ν.Ζηλανδία
Σιγκαπούρη
Ταϊλάνδη
Ιαπωνία
Κίνα
Καναδάς 
Ιρλανδία 
Ισλανδία 
Φινλανδία 
Λετονία 
Κροατία 
Σλοβενία 
Βενεζουέλα 

 Τζαμάικα

Εντελώς νέες 
τεχνολογίες

Μέσος όρος GEM 

Ευρώπη

2,53
8,40

35,38
2.91 

97,79 
10,30
6,29

18.91 
10,37
6,81
4,73
6,51
3,09
2,80

24,25
2,66

22,46
20,27
15,54
95,23

5,03
5,90

11,43
9,35
8,99

19,31
2,00
5,23
5,11

16,02
16,75
23,04

2,20
15,92
16,96

Καινούριες τεχνολογίες 
(1 με 5 χρόνια)

16,01

15,06

11,97
11,49
26,33
10,19
1.76 

12,15
0,35
0,00

10,82
9,54
8,99

14,23
4,49

10,05
10,79
7.81 
5,56
8.81 
5,96
4.77 
7,01 
9,17

13,97
15,37
15,89
13,28
8,87

13,25
7.28 
9,8

9,89
28,34

8,58
14,69
19.28

Παλαιότερες
τεχνολογίες

10,59

10,23

85,51
80,12
38,29
86,90

0,45
77,55
93,36
81,09
78,81
83,65
86,28
79,26
92.41 
87,15
64.97 
89,53
71.98
70.92
78.50 

0,00
87,96
84.92
74.60 
75,28
75.13
67.41
89.13
81.51
87.60 
74,19 
73,36 
48,62 
89,21 
69,39 
63,76

73,39

74,71

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Και εδώ, η εμφάνιση χωρών τόσο υψηλού, όσο και χαμηλού επιπέδου εισοδήματος και 

στα δύο άκρα της παγκόσμιας κατάταξης εξηγείτα ι από το γεγονός ότι στις υπό ανάπτυξη 

χώρες είναι αναμενόμενο να εισάγονται νέες τεχνολογίες με υψηλότερους ρυθμούς σχετικά 

με τ ις  ανεπτυγμένες, δεδομένου του χαμηλότερου επιπέδου εκκίνησης. Και πάλι, ωστόσο, 

εντύπωση προκαλεί η θέση της Ελλάδας, που καταλαμβάνει μία από τ ις  υψηλότερες θέσεις 

στην παγκόσμια κατάταξη. Το 35,4% των καθιερωμένων επιχειρηματιών δηλώνει το  2005 

ότι χρησιμοποιεί στην επιχείρησή του τεχνολογίες και διαδικασίες που δεν ήταν δ ιαθέσ ιμες 

πριν από έναν χρόνο από τη στιγμή της διενέργειας της έρευνας. Και αντίστροφα, μόνο 

το 38,3% των καθιερωμένων επιχειρηματιών δηλώνει ότι οι τεχνολογίες / δ ιαδικασίες τους 

είναι παλαιότερες της πενταετίας. Σε σχέση μάλιστα με τ ις  προηγούμενες χρονιές η τάση 

είναι και πάλι αυξητική, αφού το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι η τεχνολογία  που 

χρησιμοποιούν δεν ήταν διαθέσιμη πριν από ένα χρόνο ήταν 21,7% το  2003 (31,2% το 

2004). Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι τα  χαρακτηριστικά των καθιερωμένων επιχειρήσεων 

συγκλίνουν με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της επ ιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, 

όπως διαπιστώθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Σε κάθε περίπτωση, παρά το  αναμφίβολα 

θετικό στοιχείο για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και τη διάθεση των επιχειρηματιών 

να καινοτομήσουν, η πολύ μεγάλη διαφορά σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέσους 

όρους θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο στις επόμενες εκθέσεις, ώστε να ανιχνευθει 

ενδεχομένως το ακριβές περιεχόμενό της.

2.6 Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα και ανταγωνισμός

Ο βαθμός του ανταγωνισμού στις αγορές μιας οικονομίας αποτελεί βασικό κίνητρο 

για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ συνδέεται έντονα και με την έννοια 
της καινοτομίας. Ετσι, ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματικού πλαισίου 

που εξετάζει το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM είναι η ένταση του ανταγωνισμού. Στην 

έρευνα λοιπόν του πληθυσμού, οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες κλήθηκαν να απαντήσουν 

κατά πόσον στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται υπάρχουν πολλές, λ ίγες ή και 

καμία επιχειρήσεις που προσφέρουν παραπλήσια προϊόντα ή υπηρεσίες με τα  δικά τους, 
ορίζοντας έτσι κατά μία έννοια τρ ία επίπεδα έντασης του σχετικού ανταγωνισμού. Ο 
Πίνακας 2.8 παρουσιάζει τα  σχετικά δεδομένα.
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Πίνακας 2.8

Ποσοστιαία διάρθρωση καθιερωμένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων: Τι ποσοστό αυτών 

αντιμετωπίζει ισχυρό, μέτριο ή και καθόλου ανταγωνισμό;

Χώρες
Πολλοί ανταγωνιστές

(πολλές επιχειρήσεις 
παρέχουν παραπλήσια 

προϊόντα)

Λίγοι ανταγωνιστές
(λίγες επιχειρήσεις 

παρέχουν παραπλήσια 
προϊόντα)

Κανένας ανταγωνιστής
(καμία επιχείρηση δεν 
παρέχει παραπλήσια 

προϊόντα)
Ην. Πολιτείες 58,68 35,41 5,91
Ν. Αφρική 59,47 40,53 0,00
Ελλάδα 77,11 21,62 1,27
Ολλανδία 57,79 32,41 9,8
Βέλγιο 62,68 32,90 4,42
Γ αλλία 68,27 22,57 9,16
Ισπανία 69,91 25,11 4,98
Ουγγαρία 81,28 15,70 3,03
Ιταλία 70,25 27,92 1,83
Ελβετία 65,39 30,84 3,77
Αυστρία 77,73 17,46 4,81
Ην. Βασίλειο 58,65 36,83 4,52
Δανία 63,00 31,20 5,80
Σουηδία 55,21 38,14 6,65
Νορβηγία 59,23 33,84 6,94
Γ ερμανία 71,08 26,43 2,50
Μεξικό 55,01 37,25 7,75
Αργεντινή 55,49 37,20 7,31
Βραζιλία 71,09 24,80 4,11
Χιλή 55,80 43,29 0,91
Αυστραλία 52,73 36,85 10,43
Ν. Ζηλανδία 49,95 43,09 6,96
Σιγκαπούρη 69,19 23,83 6,98
Ταϊλάνδη 71,96 22,55 5,49
Ιαπωνία 76,55 20,48 2,96
Κίνα 74,45 18,66 6,89
Καναδάς 59,35 34,22 6,43
Ιρλανδία 59,47 34,83 5,70
Ισλανδία 61,11 31,76 7,13
Φινλανδία 74,69 19,50 5,81
Λετονία 77,34 14,50 8,16
Κροατία 62,74 31,52 5,74
Σλοβενία 61,54 34,34 4,12
Βενεζουέλα 68,96 26,70 4,34
Τζαμάικα 50,22 38,25 11,53

Μέσος όρος GEM 64,67 29,79 5,55

Ευρώπη 66,72 27,97 5,31

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Και εδώ, η κατάταξη των χωρών δεν φαίνεται να μπορεί να εξηγηθεί από κάποια σαφή 
αρχή, αφού υψηλά στην κατάταξη εμφανίζονται χώρες τόσο υψηλού, όσο και χαμηλού 
βαθμού ανάπτυξης, και το αντίθετο. Αυτό είναι βέβαια αναμενόμενο σε κάποιο βαθμό. 
Για παράδειγμα, σε μια χώρα υψηλού επιπέδου ανάπτυξης είναι φυσικό να συνυπάρχουν 
ανταγωνιστικές αγορές με ισχυρή καινοτομικότητα, όπου οι επιχειρήσεις που προσφέρουν 
νέα και καινοτομικά προϊόντα αντιμετωπίζουν, για κάποια χρονική περίοδο τουλάχιστον, 
περιορισμένο ανταγωνισμό.

Γιατην Ελλάδα διαπιστώνεται ένα αυξημένο επίπεδο ανταγωνισμού στις περισσότερες 
αγορές των καθιερωμένων επιχειρηματιών. Έτσι βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της 
παγκόσμιας κατάταξης όσον αφορά στην ένταση του ανταγωνισμού, αφού το 77,1% των 
επιχειρηματιών θεωρεί ότι έχει πολλούς ανταγωνιστές έναντι 65% περίπου στο σύνολο του 
GEM και στην Ευρώπη. Μικρότερο από τους αντίστοιχους συνολικούς μέσους όρους είναι 
και το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι υπάρχουν στην αγορά λίγες γενικά επιχειρήσεις 
που παρέχουν τα ίδια προϊόντα / υπηρεσίες (μόνο 21% έναντι 28% στην Ευρώπη). Οι 
επιδόσεις αυτές είναι βέβαια αποτέλεσμα του πολύ χαμηλού ποσοστού των καθιερωμένων 
επιχειρηματιών που δηλώνουν ότι δεν αντιμετωπίζουν καθόλου ανταγωνισμό. Μόνο το 
1,3% εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία, επίδοση που αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα 
ποσοστά παγκοσμίως.

Αλλά και τα συνολικά δεδομένα της τριετίας 2003-2005 φαίνεται ότι επιβεβαιώνουν 
τον έντονο ανταγωνισμό που οι Έλληνες καθιερωμένοι επιχειρηματίες θεωρούν ότι 
αντιμετωπίζουν στις αγορές των προϊόντων και των υπηρεσιών τους. Το ποσοστό εκείνων 
που συμφωνούν με την πρόταση περί ύπαρξης έντονου ανταγωνισμού κινείται κατά μέσο 
όρο στην περιοχή του 70%. Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται στις χώρες που 
εμφανίζουν έντονα ανταγωνιστικές εσωτερικές αγορές καθ’ όλη την προηγούμενη τριετία. 
Αξίζει βέβαια να σημειωθεί ότι προκαλεί εντύπωση η συνύπαρξη στην περίπτωση της 
Ελλάδας υψηλής καινοτομικότητας με υψηλό ανταγωνισμό. Είναι φανερό ότι θα περίμενε 
κανείς το ακριβώς αντίθετο, ότι υψηλή καινοτομικότητα θα σήμαινε ταυτόχρονα ότι ο 
επιχειρηματίας δημιουργεί νέες αγορές στις οποίες δεν υπάρχουν ήδη πολλοί ανταγωνιστές. 
Ισως λοιπόν το παράδοξο αυτό να πρέπει να οδηγήσει σε έναν μετριασμό της θετικής 
εικόνας σε σχέση με την καινοτομικότητα των ελλήνων καθιερωμένων επιχειρηματιών, 
με την έννοια ότι μάλλον πρόκειται στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων για μικρού 
βεληνεκούς καινοτομίες, που διαφοροποιούν οριακά και μόνο, τα προϊόντα τους από εκείνα 
των ανταγωνιστών.
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2.7 Η αναπτυξιακή δυναμική

Για πρώτη φορά το 2005, το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM κατασκευάζει ενα νεο 

δείκτη, ο οποίος αποτελεί σύνθεση των επιδόσεων κάθε χώρας στους τομείς της καινοτο

μίας, του ανταγωνισμού και της τεχνολογίας: τον Δείκτη Αναπτυξιακής Δυναμικής (Growth 

Potential). Πρόκειται ουσιαστικά για τέσσερις επιμέρους δείκτες, καθώς η αναπτυξιακή 

δυναμική ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος διακρίνεται σε τέσσερα επίπεδα, α) Μηδε

νική (ανυπαρξία καινοτομίας, υψηλός ανταγωνισμός, καμία τεχνολογική αναβάθμιση), β) 

Κάποια δυναμική χωρίς όμως τεχνολογική αναβάθμιση (κάποια καινοτομία, σχετικά μικρός 

ανταγωνισμός, αλλά καμία τεχνολογική αναβάθμιση), γ) Κάποια αναπτυξιακή δυναμική που 

συμπεριλαμβάνει τεχνολογική αναβάθμιση (κάποια καινοτομία, σχετικά μικρός ανταγωνι
σμός, αλλά και κάποια τεχνολογική αναβάθμιση), δ) Υψηλή αναπτυξιακή δυναμική (υψηλή 

καινοτομικότητα, μικρός ανταγωνισμός, υψηλή τεχνολογική αναβαθμιση. Ο Πίνακας 2.9 

που ακολουθεί παρουσιάζει τα  σχετικά δεδομένα.

Όπως είναι αναμενόμενο, στις περισσότερες περιπτώσεις το επίπεδο των τεσσάρων 

δεικτών βαίνει μειούμενο, καθώς αυξάνει το επίπεδο της αναπτυξιακής δυναμικής. Το γε 

γονός αυτό αντανακλάται ιδιαίτερα στο ύψος των δεικτών για το  σύνολο των χωρών του 

GEM, αλλά και γ ια  το σύνολο των χωρών της Ευρώπης. Ωστοσο,τα δεδομενατης Ελλαδας 
παρουσιάζουν ενδιαφέρουσες πλευρές που τα κάνουν να διαφοροποιούνται σημαντικά 

από τη γενική τάση. Στην κατηγορία της μηδενικής αναπτυξιακής δυναμικής, η Ελλαδα 

εμφανίζει επίδοση πολύ χαμηλότερη του μέσου όρου. Ενώ για το σύνολο των χωρών του 

GEM, αλλά και γ ια  τ ις  χώρες της Ευρώπης, δύο στους τρεις καθιερωμένους επιχειρηματίες 
3- - ,- , ' τηΤn \/Π πναπτύΕουν τις επιχειρήσεις τους, στην Ελλάδαδεν φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να avuiuuc,u ν,

ΤΟ αντίστοιχο ποσοστό είνα. μόλις τέσσερ,ς στους δέκα. Στις δύο κατηγορίες που αναφέ- 

ρονται σε «κόπο,ο» αναπτυξιακή δυναμική, η Ελλάδα καταγράφει σημανπκά υψηλότερα
τ,Λχ/^ήπι ιιπ όσο και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μάλιστα, ποσοστά σε σχέση τοσο με τον παγκόσμιό, υυυ r\ui κο ^

, ,  , , , _ χ , πχήΓτιπ τηυ πανκόσμιου και του ευρωπαϊκού στην τρ ίτητο  ελληνικό ποσοστο είναι υπερδιπλάσιο του ι iuy μ
κατηγορία, που περιλαμβάνει σημαντική τεχνολογική αναβάθμιση. Τέλος, ο ελληνικός δεί 

κτης είνα, στα επίπεδα του παγκόσμ,ου κο, ευρωπαϊκού μέσου όρου στην τέταρτη  κατη

γορία, εκείνη δηλαδή που α ν τ α ν α κ λ ά  μεγάλη αναπτυξ,ακή δυναμική. Επομένως, η Ελλαδα 

εμφανίζετα ι να έχει καθιερωμένη επιχειρηματικότητα που μπορεί να επηρεάσει αναπτυξ,
n ΠΛλο των καθιερωμένων επιχειρήσεων στο ελληνικό ακα, κατι που ενισχύει τον κρίσιμο ροΛυ ιων ruu ^ ^

οικονομικό περιβάλλον.
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Πίνακας 2.9

Αναπτυξιακή δυναμική καθιερωμένων εγχειρημάτων 
(ποσοστιαία διάρθρωση)

Μηδενική
δυναμική

Κάποια 
δυναμική 

(χωρίς νέες 
τεχνολογίες)

Κάποια 
δυναμική 
(με νέες 

τεχνολογίες)

Υψηλή δυναμική

Ην. Πολιτείες 79,51 17,97 2,53 0,00
Ν. Αφρική 73,14 18,46 5,56 2,83
Ελλάδα 42,30 22,32 34,11 1,27
Ολλανδία 77,73 19,36 2,46 0,45
Βέλγιο 0,43 1,78 91,64 6,14
Γαλλία 70,04 19,66 10,3 0,00
Ισπανία 73,63 20,09 5,42 0,87
Ουγγαρία 74,57 6,52 18,91 0,00
Ιταλία 78,56 11,07 8,18 2,19
Ελβετία 77,68 15,52 6,5 0,31
Αυστρία 80,07 15,21 4,37 0,36
Ην. Βασίλειο 76,15 17,33 5,44 1,07
Δανία 72,00 24,90 3,09 0,00
Σουηδία 73,47 23,73 2,80 0,00
Νορβηγία 61,65 14,10 20,72 3,53
Γ ερμανία 78,59 18,75 2,66 0,00
Μεξικό 45,89 31,64 22,46 0,00
Αργεντινή 52,30 27,43 18,4 1,87
Βραζιλία 78,04 6,42 15,09 0,45
Χιλή 2,84 1,93 89,35 5,88
Αυστραλία 73,30 21,67 3,96 1,07
Ν.Ζηλανδία 71,38 22,71 4,36 1,54
Σιγκαπούρη 69,70 18,87 10,24 1,19
Ταϊλάνδη 65,61 25,05 7,43 1,92
Ιαπωνία 76,06 14,95 8,99 0,00
Κίνα 59,61 21,09 18,62 0,69
Καναδάς 73,13 24,87 2,00 0,00
Ιρλανδία 75,92 18,85 5,23 0,00
Ισλανδία 76,17 18,72 4,39 0,73
Φινλανδία 64,28 19,70 15,41 0,61
Λετονία 69,71 13,55 14,41 2,34
Κροατία 63,14 13,82 21,52 1,52
Σλοβενία 78,97 18,82 1,70 0,51
Βενεζουέλα 73,46 10,63 15,36 0,56
Τζαμάικα 66,61 16,43 14,69 2,27

Μέσος όρος 
Ευρώπης 68,25 16,69 13,96 1,10

Μέσος όρος 
GEM 66,45 17,54 14,81 1,20

Πηγή: Επεξεργασία στυιχεκυν GEM
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2.8 Κ α θ ιερ ω μ ένη  επιχε ιρηματικότητα  και δημιουργία απασχόλησης

Μια σημαντική υπόθεση που διαπερνά το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM είναι ότι η 

επ ιχειρηματικότητα οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και οτην άνοδο της απασχόλησης. 

Και είνα ι φανερό ότι το  θέμα της απασχόλησης είναι ιδιαίτερα κρίσιμο στο πλαίσιο της 

καθιερωμένης επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τ ις  

επ ιχειρήσεις που έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν μετά το πρώτο δύσκολο χρονικό 

δ ιάστημα από την ίδρυσή τους, και άρα είναι σε θέση να εξασφαλίσουν απασχόληση με 

μεγαλύτερο βαθμό ασφάλειας από τα  εγχειρήματα που ξεκινούν σήμερα. Από την άλλη 

πλευρά, το  γεγονός ότι αυτές οι επιχειρήσεις έχουν ήδη «καθιερωθεί» -με την έννοια που 

δίνει σε αυτό τον όρο το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM- ενδεχομένως τους εξασφαλίζει 

καλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και άρα αύξησης της απασχόλησης στο μέλλον.

Βεβαίως, το  μικρό μέγεθος της καθιερωμένης επιχείρησης στην Ελλάδα, όπως έχει 

διαπιστωθεί από πληθώρα ευρημάτωντα οποία έχουν ήδη παρουσιαστεί στις προηγούμενες 

ενότητες αυτού του κεφαλαίου, σημαίνει ότι η δυνατότητα δημιουργίας απασχόλησης 

από μια μεμονωμένη καθιερωμένη επιχείρηση είναι μάλλον περιορισμένη. Πρόκειται γ ια 

βάσιμη υπόθεση, η οποία επιβεβαιώνεται από τη διαχρονική σταθερότητα των στοιχείων 

του Πίνακα 2.10 που ακολουθεί, ο οποίος παρουσιάζει την απασχόληση που εξασφάλισαν 

στην Ελλάδα οι καθιερωμένες επιχειρήσεις κατά τα τρία προηγούμενα έτη.

Πίνακας 2.10
Τρέχουσες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις (% επιχειρήσεων)

2003 2004 2005 Μ.ο τριετίας

0 θέσεις 29,21 29,84 27,30 28,8
1-4 θέσεις 49,23 50,84 54,03 51,4
5-10 θέσεις 14,94 15,71 8,90 13,2
11 -20 θέσεις 4,32 1,85 7,81 4,7
Πάνω από 20 2,30 1,77 1,95 2,0

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Κατά μέσο όρο στην εξεταζόμενη τριετία περίπου τρεις στους δέκα καθιερωμένους 

επ ιχειρηματίες δεν απασχολούν στο εγχείρημά τους κανέναν πέραν του εαυ ς

Πρόκειτα ι προφανώς για  άλλη μια έκφραση του φαινομένου της αυτοαπασχόλησης, 

έχει σχολιαστεί επανειλημμένα σε αυτό το Κεφάλαιο. Πέντε στους δέκα προσφ 'ρ
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μόλις μεταξύ μιας και τεσσάρων θέσεων εργασίας, ενώ μόλις ένας στους δέκα απασχολεί 
προσωπικό άνω των δέκα ατόμων. Το 2005 πάντως μειώνεται ελαφρά το ποσοστό των 
εγχειρημάτων που δεν απασχολούν κανέναν άλλον πλην του «ιδιοκτήτη» προς όφελος της 
αμέσως επόμενης κατηγορίας.

Ωστόσο, το πλέον ανησυχητικό στοιχείο για την καθιερωμένη επιχειρηματικότητα στη 
χώρα μας είναι ότι παρά τα θετικά στοιχεία αναπτυξιακής δυναμικής των καθιερωμένων 
επιχειρήσεων που εντοπίστηκαν προηγούμενα, σε όρους δημιουργίας απασχόλησης οι 
προοπτικές αυτές είναι περιορισμένες. Τα δεδομένα προκύπτουν από την πρόβλεψη του 
επιχειρηματία για την προσδοκώμενη απασχόληση μετά από μια πενταετία, για τις θέσεις 
εργασίας δηλαδή που θα προσφέρει σε έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Ο Πίνακας 
2.11 παραθέτει τα δεδομένα για την περίοδο 2003-2005.

Π ίνακας 2.11
Εκτιμώμενες θέσεις απασχόλησης στις καθιερωμένες επιχειρήσεις στα επόμενα 5 χρόνια

(%  επιχειρήσεων)

2003 2004 2005 Μ.ο τριετίας

0 θέσεις 28,79 28,46 25,85 27,7

1 -4 θέσεις 48,59 48,64 51,17 49,5
5-10 θέσεις 14,99 10,94 16,00 14,0

11-20 θέσεις 3,74 7,05 5,13 5,3
Πάνω από 20 3,90 4,92 1,85 3,6

Σύνολο 100,00 100,00 100,00 100,00

Πηγή: Ε π εξερ γα σ ία  στοιχείω ν G E M

Και εδώ, είναι αξιοσημείωτη η διαχρονική σταθερότητα των προσδοκιών ως προς τη 
δημιουργία απασχόλησης, δεδομένου ότι τα στοιχεία διαφοροποιούνται ελάχιστα στη 
διάρκεια της τριετίας. Αλλά σταθερότητα υπάρχει και από μια άλλη -ανησυχητική αυτή τη 
φορά- πλευρά: οι προσδοκίες για τη δημιουργία απασχόλησης διαφοροποιούνται ελάχιστα 
από τη σημερινή απασχόληση που έχουν δημιουργήσει οι συγκεκριμένες καθιερωμένες 
επιχειρήσεις. Έτσι, για το 2005, το ποσοστό των καθιερωμένων επιχειρηματιών που 
προσδοκούν μηδενική απασχόληση σε ορίζοντα πενταετίας είναι μόλις κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό εκείνων που έχουν μηδενική απασχόληση σήμερα. 
Ακόμα, οι μισοί καθιερωμένοι επιχειρηματίες προσδοκούν απασχόληση μόλις μεταξύ μιας 
και τεσσάρων θέσεων εργασίας σε ορίζοντα πενταετίας, ενώ πολύ χαμηλό ποσοστό της 
τάξης μόλις του 9% προσδοκά σε δημιουργία μελλοντικά άνω των δέκα θέσεων εργασίας.



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006 57

Πάντως ο σχεδόν διπλασιασμός του ποσοστού στην κατηγορία 5-10 θέσεων (τρέχουσα 

-  μελλοντική απασχόληση) μπορεί να θεωρηθεί ως ικανοποιητικός, μιας και φανερώνει ότι 

υπάρχει κάποια σχετική δυναμική σε αυτό το επίπεδο των θέσεων εργασίας. Η ίδια αργή 

δυναμική προκύπτει και και από την Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (ΕΣΥΕ). Πιο συγκεκριμένα 

οι αυτοαπασχολούμενοι στην Ελλάδα αποτελούν περίπου το 30% του συνόλου των 

απασχολούμενων, σε ελαφρά μείωση σε σχέση με το 1998 (32,8%). Η μείωση αυτή είναι 

αποτέλεσμα περισσότερο της σημαντικής υποχώρησης των αυτοαπασχολούμενων χωρίς 

προσωπικό (από 25,5% το 1998 σε 22,1% το 2005), όταν αντίθετα οι αυτοαπασχολούμενοι 

με προσωπικό ήταν 7,4% (1998) και γίνονται 8,0%. Φαίνεται επομένως σταδιακά μία 

μεγαλύτερη δυναμική σε όρους απασχόλησης, αφού περιορίζεται ο όγκος των πρώτων, 

ταχύτερα  μάλιστα από την αύξηση των τελευταίων, κάτι που σημαίνει περισσότερες θέσεις 

εργασ ίας ακόμα και γ ια τ ις  ατομικές επιχειρήσεις .



i



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΤΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Οι έρευνες του GEM προσφέρουν έναν πλούτο στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστι
κά των ατόμων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι προηγούμενες εθνικές εκ
θέσεις για την Ελλάδα έχουν αναλύσει διεξοδικά ζητήματα όπως η επιχειρηματικότητα των 
γυναικών, η ηλικιακή κατανομή των νέων επιχειρηματιών και το μορφωτικό τους επίπεδο. 
Ωστόσο, η έρευνα του 2005 παρέχει τη δυνατότητα πληρέστερης προσέγγισης αυτών των 
ζητημάτων για δύο λόγους. Πρώτον, το γεγονός ότι το 2005 ήταν το τρίτο έτος ελληνικής 
συμμετοχής στο GEM σημαίνει ότι έχουν πλέον συγκεντρωθεί δεδομένα για μια ολόκληρη 
τριετία, κάτι που επιτρέπει την ανάδειξη τόσο των χαρακτηριστικών της επιχειρηματικό
τητας στην Ελλάδα που παραμένουν διαχρονικά σταθερά και αποτελούν κατά μία έννοια 
πάγια χαρακτηριστικά της, όσο και εκείνων που φαίνεται ότι μεταβάλλονται στη διάρκεια 
του χρόνου, δείχνουν περισσότερο ευμετάβλητα και ενδεχομένως μπορούν να αποτελέ- 
σουν πεδία παρέμβασης και σε όρους δημόσιας πολιτικής. Δεύτερον, τα δεδομένα του 
2005 προσφέρουν τη δυνατότητα προσέγγισης αυτών των χαρακτηριστικών όχι μόνο για 
την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, αλλά και για την «καθιερωμένη» επιχειρηματι 
κότητα, με βάση τον ορισμό της έννοιας που συζητήθηκε στην αρχή του προηγούμενου 

Κεφαλαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν κεφάλαιο προσεγγίζει τέσσερα δημογραφικά χαρακτη
ριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα: τους παράγοντες του φύλου, της ηλικίας, 

του μορφωτικού επιπέδου και του εισοδήματος.

3.1 Επιχειρηματικότητα και φύλο

Όλες ο, προηγούμενες έρευνες του GEM, τόοο οι δ,εθνείς όσο κα, ο, ελλην,κές, έχουν 
επισημάνει το χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων των 
δύο φύλων. Τα δεδομένα του 2005, τα οποία παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3.1 που ακο- 
λουθεί, επιβεβαιώνουν απόλυτα αυτό το εύρημα.
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Διάγραμμα 3.1

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων στα δυο φύλα: 
ποσοστό ατόμων ηλικίας 18-64 ετών (2005)
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Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων G EM

Πίνακας 3.1
Συγκρ ιτική  εικόνα διάρθρωσης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων με βάση το φύλο 

σε διάφορες κατηγορίες χωρών (% ατόμων ηλικίας 18-64 ετών)

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
Ευρώπη GEM Ελλάδα

Ανδρική
επιχειρηματικότητα 11,63% 8,38% 7,88% 10,51% 9,68%

Γ υναικεία 
επιχειρηματικότητα 8,51% 4,48% 3,75% 6,39% 3,37%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Γ ια κάθε χώρα, παρουσιάζονται δύο στήλες: η πρώτη αντιπροσωπεύει το  ποσοστό των 

ανδρών ηλικίας 18-64 ετών που ασκούν επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (επίδοξοι και 

νέοι επιχειρηματίες), ενώ η δεύτερη στήλη αντιπροσωπεύει το  αντίστοιχο ποσοστό των 

γυναικών. Στην Ελλάδα λοιπόν διαπιστώνεται ότι το  2005 ένα 9,7% των ανδρών ηλικίας 18-
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64 ετών (περίπου 310000 άτομα) βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος 

και αντίστοιχα ένα 3,4% των γυναικών (περίπου 110000 άτομα). Και οι δύο δείκτες εμφα

νίζουν άνοδο σε σχέση με το 2004 (8,65% στους άνδρες, 2,9% στις γυναίκες) στο πλαίσιο 

άλλωστε της ανόδου του συνολικού δείκτη, με τη γυναικεία μάλιστα επιχειρηματικότητα να 

εμφανίζει ταχύτερη άνοδο από τους άνδρες. Με την επίδοση στους άνδρες, η Ελλάδα κα

τατάσσετα ι στην 4η θέση στην Ευρώπη (μία θέση υψηλότερη σε σχέση με το 2004), υπερ

τερώ ντας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (αλλά όχι από τον συνολικό μέσο όρο των χωρών 

GEM), ενώ στις γυναίκες, παρά την άνοδο, η Ελλάδα παραμένει σε απόσταση από τους 

αντίστοιχους μέσους όρους, καταλαμβάνοντας την 12η θέση στην Ευρώπη (14η το 2004).

Σε όλες τ ις  χώρες, η υπεροχή των ανδρών είναι σαφέστατη, με μόνη εξαίρεση την 
Ουγγαρία, όπου οι γυναίκες επιχειρηματίες υπερτερούν, όμως αποτελεί γενικά μία χώρα 
με πολύ χαμηλή επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων (μόλις 1,9%). Ωστόσο, αξίζει να επι- 

σημανθεί η διαφορά ανάμεσα στις ανεπτυγμένες και τις υπό ανάπτυξη χώρες, η διαφορά 
στην επ ιχειρηματικότητα ανδρών και γυναικών είναι εντονότερη στις πρώτες παρά στις 

τελευτα ίες, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 3.1. Πράγματι, ο λόγος του ποσοστού των 
ανδρών δια το ποσοστό των γυναικών είναι 2,04 στην Ευρώπη, αλλά μόνο 1,6 στο σύνολο 
των χωρών του GEM. Όπως δε έχει συζητηθεί αναλυτικά σε παλιότερες εκθέσεις του GEM, 
αυτό το  αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο αν αναλογιστεί κανείς τις δύσκολες συνθήκες γ ια 
την εξασφάλιση του βιοπορισμού, αλλά και την περιορισμένη δυνατότητα πρόσβασης σε 
καθιερωμένες αγορές εργασίας στις υπό ανάπτυξη χώρες, κάτι που αναγκάζει τ ις  γυναί
κες να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα27 ακόμα και ενάντια σε ισχυρά κοινωνικά 

στερεότυπα που τ ις  θέλουν να ασχολούνται αποκλειστικά με την οικογένεια.

Επιπλέον, στις χώρες με υψηλή ανάπτυξη (χώρες υψηλού εισοδήματος) τα  χαμηλό

τερ α  επίπεδα γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας ερμηνεύονται και από τη σαφή 

προτίμηση - ειδ ικά στη αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας -  της μισθωτής ερ 

γασ ίας στον δημόσιο τομέα ή σε μεγάλες επιχειρήσεις που παρέχουν σημαντικές διευ 

κολύνσεις στην εργαζόμενη μητέρα (ασφάλιση, ιατρικές υπηρεσίες, άδειες μητρότητας, 

κτλ). Οι ευνοϊκότερες και θεσμικά κατοχυρωμένες επομένως συνθήκες εργασίας για τις  

γυναίκες δικαιολογούν μία εντονότερη προσπάθεια για εύρεση / διατήρηση μισθωτής ερ

γασ ίας αυτού του τύπου, ειδικά αν εκλείπουν πιθανά κίνητρα ευκαιρίας που θα μπορούσαν 

να σηματοδοτήσουν μία αλλαγή συμπεριφοράς του γυναικείου πληθυσμού.

Οι τελευτα ίες  έρευνες του GEM έχουν δείξει ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην 

Ελλάδα κινείτα ι σταθερά σε χαμηλά επίπεδα. Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στον Πί

νακα 3.2 επιτρέπουν την αναλυτικότερη συζήτηση της κατάστασης. Γ ια τους λόγους που 

αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, ο Πίνακας περιλαμβάνει μόνο τις χώρες της

 ^Μ<αΓμάλΐοτα όλες ο. έρευνες στοιχειοθετούν ότι πρόκειται στην πλειονότητα των περιπτώσεων για επιχειρηματικότητα
ανάγκης, παρά για επιχειρηματικότητα ευκαιρίας.
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Ευρώπης, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί ότι συγκρίνονται χώρες με παραπλήσιο επίπεδο ανά
πτυξης, αλλά και κοινά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Ο Πίνακας 3.2 περιλαμβάνει συγκριτι
κά δεδομένα για την πρόσφατη τριετία (2003-2005) και καταγράφει τη γυναικεία επιχειρη
ματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων ως ποσοστό του αντίστοιχου δείκτη σε κάθε έτος. 
Δηλαδή σε αδρές γραμμές αποδίδει το τμήμα της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων 
που αφορά γυναίκες.

Πίνακας 3.2
Εξέλιξη γυναικείας επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην Ευρώπη σε σχέση 

με τη συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων (% συμμετοχής στο σύνολο)

Επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνολική 
(TEA) 2005

Γ υναικεία 
(%)2005

Συνολική 
(TEA) 2004

Γ υναικεία 
(%) 2004

Συνολική 
(TEA) 2003

Γ υναικεία 
(%) 2003

Αυστρία 5,28 34,7% - - - -

Βέλγιο 3,93 30,8% 3,47 29,6% 3,87 25,6%

Γ αλλία 5,35 31,0% 6,03 31,6% 1,40 48,8%

Γ ερμανία 5,39 35,6% 5,07 30,6% 5,21 32,1%

Δανία 4,75 32,6% 5,31 30,0% 5,88 24,5%

Ελβετία 6,06 40,2% - - 7,41 29,9%

Ελλάδα 6,50 25,8% 5,77 25,1% 6,77 29,4%

Ην.Βασίλειο 6,22 30,1% 6,25 31,4% 6,36 30,1%

Ιρλανδία 9,83 27,8% 7,7 32,5% 8,10 22,7%

Ισλανδία 10,66 30,2% 13,57 35,2% 11,24 33,9%
Ισπανία 5,65 36,7% 5,15 28,3% 6,77 30,1%
Ιταλία 4,94 37,5% 4,32 26,5% 3,19 50,0%
Κροατία 6,11 20,9% 3,73 23,2% 2,56 27,8%
Λετονία 6,65 37,2% - - _ -

Νορβηγία 9,25 24,3% 6,98 25,5% 7,46 26,3%
Ολλανδία 4,36 24,3% 5,11 30,5% 3,60 33,1%
Ουγγαρία 1,9 63,2% 4,29 40,4%
Σλοβενία 4,36 33,5% 2,6 30,7% 4,05 20,7%
Σουηδία 4,04 37,1% 3,71 29,6% 4,12 25,3%
Φινλανδία 4,97 44,4% 4,39 35,5% 3,14 20,9%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Στους τέσσερις λοιπόν Έλληνες οι οποίοι βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης μιας νέας 
επιχειρηματικής δραστηριότητας, μόνο μία είναι γυναίκα, και μάλιστα το δεδομένο αυτό 
παραμένει σταθερό διαχρονικά, ενώ ήταν ενισχυμένο μόνο το 2003 όπου είχε καταγραφει 
και το υψηλότερο επίπεδο επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων. Με την επίδοση αυτή, 
η Ελλάδα κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη (ήταν στη χαμηλότερη το 
2004). Με δεδομένο δε ότι η ενθάρρυνση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί 
κεντρικό στοιχείο των πολιτικών ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στη χώρας μας όπως 
βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη28- τα δεδομένα αυτά υποδηλώνουν την αστοχία αυτών 
των πολιτικών και άρα αναδεικνύουν την ανάγκη βαθύτερης ανάλυσης της συμμετοχής 
των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ένας τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι μέσω της διάκρισης επιχειρηματικότη 
τας ανάγκης και ευκαιρίας. Έχει ήδη αναφερθεί ότι οι έρευνες του GEM έχουν αποκαλύψει 
την μεγάλη υπεροχή των γυναικών στην πρώτη κατηγορία, ιδιαίτερα στις υπό ανάπτυξη 
χώρες. Το ερώτημα λοιπόν που αξίζει να προσεγγιστεί είναι αν η ίδια λογική μπορεί να βο 
ηθήσει στην εξήγηση της χαμηλής επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων των Ελληνίδων. 
Για τη διερεύνηση του ζητήματος παρατίθεται ο Πίνακας 3.3 στη συνεχεία, ο οποίος πα
ρουσιάζει τα δεδομένα της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας ανδρων και γυναικών, για ολες 
τις ευρωπαϊκές χώρες για την περίοδο 2004 - 2005.

Ο Πίνακας παρουσιάζει τα ποσοστά ανδρών και γυναικών για τα δυο έτη, που δήλωσαν 
ως κίνητρο της ανάληψης επιχειρηματικής δραστηριότητας την προσπάθεια αξιοποίησης μιας 
ευκαιρίας. Η σταδιακή αύξηση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας στην Ελλάδα κατά την τε 
λευταία τριετία -  και αντίστροφα, η μείωση της επιχειρηματικότητας ανάγκης, που συζητηθηκε 
αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 -  επηρεάζει αντίστοιχα και τις επιδόσεις βάσει φύλου. Ετσι περίπου 
το 88% των εγχειρημάτων των Ελλήνων και το 71% των Ελληνίδων αφορά σε επιχειρηματικό 
τητα ευκαιρίας, σε σημαντική δηλαδή αύξηση σε σχέση με το 2004. Ωστόσο η διαφορά των 
δύο δεικτών (17 ποσοστιαίες μονάδες) είναι η 2η υψηλότερη στην Ευρώπη μετα την Γαλλία, 
ενώ υπάρχουν χώρες όπου η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας των γυναικών είναι υψηλότερη των 
ανδρών (π.χ Φινλανδία, Ουγγαρία, Ελβετία). Επομένως, η γυναικεία επιχειρηματικότητα στην
Ελλάδα μπορεί να εμφορείται και αυτή κ α τ ά  πλειοψηφία από κίνητρα αξιοποίησης επιχείρημα

, Γτγέσπ υετην αντίστοιχη επιχειρηματικότητατικων ευκαιριών, ωστοσο υστερεί σημαντικό σε υχ^υι ι ι
των ανδρών, κάτι που τελικά της προσδίδει λιγότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Είναι βέβαιο, και έχει πράγματι επισημανθεί σε πολλές εκθέσεις της ερευνητικής ομά
δας του GEM,29 ότι οι διαφορές στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανδρών και γυναικών 
αντανακλούν βαθύτερες πολιτισμικές και κοινωνικές σταθερές, οι οποίες δύσκολα μετα 
βάλλονται μεσοπρόθεσμα. Με δεδομένη αυτή τη διαπίστωση, αξίζει να διερευνηθει αν αυ 
τές οι πολιτισμικές και κοινωνικές σταθερές ισχύουν μόνο στην περίπτωση της επιχείρημα 
τικότητας αρχικών σταδίων ή αν, αντίθετα, χαρακτηρίζουν επίσης και την «καθιερωμενη 
επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με τον ορισμό αυτής της έννοιας που έχει ήδη συζητη ει

στην αρχή του Κεφαλαίου 2.

28 Βλέπε Πράσινη Βίβλο (2003).
29 Βλέπε ιδιαίτερα Minniti (2005)
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Πίνακας 3.3

Ποσοστό της επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων που έχει ως κίνητρο την 
εκμετάλλευση κάποιας επιχειρηματικής ευκαιρίας

2004 2005
Ανδρική

Επιχειρηματική
Δραστηριότητα

Ευκαιρίας

Γυναικεία
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα

Ευκαιρίας

Ανδρική
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα

Ευκαιρίας

Γυναικεία
Επιχειρηματική
Δραστηριότητα

Ευκαιρίας
Αυστρία - - 87,7% 77,9%
Βέλγιο 84,8% 79,5% 89,5% 86,4%
Γαλλία 76,1% 73,6% 57,5% 34,4%
Γ ερμανία 69,1% 64,6% 69,5% 71,2%
Δανία 94,1% 83,3% 92,2% 86,2%
Ελβετία - - 81,9% 89,3%
Ελλάδα 69,5% 56,6% 88,3% 70,9%
Ην.Βασίλειο 89,6% 84,1% 72,7% 83,4%
Ιρλανδία 88,5% 81,8% 79,7% 81,5%
Ισλανδία 88,7% 89,0% 89,1% 91,2%
Ισπανία 86,7% 90,7% 84,9% 83,1%
Ιταλία 71,8% 69,7% 85,5% 79,5%
Κροατία 50,0% 70,1% 41,5% 65,2%
Λετονία - - 83,3% 73,3%
Νορβηγία 85,4% 73,7% 87,5% 83,6%
Ολλανδία 84,3% 85,5% 91,2% 86,0%
Ουγγαρία 67,3% 59,8% 57,6% 68,2%
Σλοβενία 87,2% 75,5% 90,6% 79,4%
Σουηδία 87,7% 88,5% 81,4% 80,0%
Φινλανδία 79,5% 80,1% 75,5% 88,5%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Ο Πίνακας 3.4 που ακολουθεί παραθέτει τα  δεδομένα που αφορούν τα  ποσοστά της 
καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ανδρών και γυναικών για τις  χώρες της Ευρώπης, ως 
μέσους όρους της τρ ιετίας 2003, 2004 και 2005. Η επικέντρωση εδώ στα δεδομένα της 
τρ ιετίας δικαιολογείται από το γεγονός ότι αναφέρονται σε άτομα με σχετικά μακροχρόνια 
επιχειρηματική δραστηριότητα, κάτι που σημαίνει ότι δεν αναμένονται σημαντικές διακυ
μάνσεις στο σχετικά βραχύ χρονικό διάστημα της τριετίας.
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Πίνακας 3.4
Ποσοστιαία συμμετοχή γυναικών στην καθιερωμένη επιχειρηματική  

δραστηριότητα στην Ευρώπη (μέσος όρος 2003-2005)

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα 
(μ.ο 2003-2005)

Βέλγιο 35,5%

Γαλλία 25,0%

Γερμανία 27,0%

Δανία 29,6%

Ελλάδα 34,7%

Ην.Βασίλειο 28,0%

Ιρλανδία 27,2%

Ισλανδία 26,9%

Ισπανία 33,9%

Ιταλία 25,3%

Κροατία 32,9%

Νορβηγία 30,6%

Ολλανδία 30,7%

Σλοβενία 27,3%

Σουηδία 25,8%

φινλανδία 30,6%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Σύμφωνα μ ετα  στοιχεία αυτά, η Ελλάδα εμφανίζει το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό συμ 

μετοχής γυναικών στην καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ευρώπη, μετά το 

Βέλγιο. Σε αντίθεση όμως με αυτή τη χώρα, στην οποία ο δείκτης της καθιερωμένης επιχει 

ρηματικότητας είναι σχετικά χαμηλός, η Ελλάδα εμφανίζει -  όπως έχει ήδη αναφερθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο - την υψηλότερη τιμή του δείκτη καθιερωμένης επιχειρηματικότη 

τα ς  ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, η συμμετοχή των Ελληνίδων στην καθιερωμένη 

επιχειρηματική δραστηριότητα είναι υψηλή όχι μόνον ως ποσοστό, αλλά και σε απόλυτους 

αριθμούς. Πρόκειται γ ια  εύρημα που δεν είναι εύκολο να εξηγηθεί, με δεδομένο μάλιστα το 

γεγονός ότι η γυναικεία επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων παραμένει χαμηλή και διαχρο 

νικά σταθερή, άρα δεν μπορεί να υποτεθεί ότι δημιουργεί νέες Ελληνίδες επιχειρηματίες με 

ρυθμούς τέτο ιους, ώστε η γυναικεία καθιερωμένη επιχειρηματικότητα να τείνει να εξισωθεί 

με την ανδρική. Άλλωστε όπως προκύπτει και από τις έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΣΥΕ) 

το  ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων γυναικών δεν ξεπερνά το 2005 το 21 /ο.
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Μια πιθανή εξήγηση αυτού του παραδόξου είναι ότι φαίνεται να λειτουργεί ένας άρ
ρητος καταμερισμός εργασίας ανάμεσα στα φύλα, όπου ο άνδρας αναλαμβάνει βασικά 
την πρωτοβουλία για την εκκίνηση ενός επιχειρηματικού εγχειρήματος, αλλά σε μεγάλο 
ποσοστό είναι η γυναίκα που αναλαμβάνει τη διαχείριση, καθώς το συγκεκριμένο εγχείρη
μα καθιερώνεται. Ενδεχομένως πρόκειται για ενδοοικογενειακό καταμερισμό ρόλων, με 
τη σύζυγο να διαδέχεται τον σύζυγο στο ρόλο του επιχειρηματία. Η υπόθεση αυτή θα 
μπορούσε να ερμηνεύσει σε κάποιο βαθμό την αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην 
καθιερωμένη επιχειρηματική δραοτηριότητα διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα. Από την άλλη 
πλευρά μπορεί απλώς να ερμηνεύεται από ρυθμιστικούς ή φορολογικούς περιορισμούς 
του ελληνικού (και ίσως όχι μόνο) φορολογικού / νομικού συστήματος, καθώς σε αρκετές 
περιπτώσεις η επιχείρηση ανήκει ουσιαστικά σε άνδρες, αλλά λόγω παράλληλης απασχό
λησης ή για λόγους που εξυπηρετούντο φορολογικό προφίλ του ζευγαριού να προτιμάται 
η καταγραφή της ιδιοκτησίας στη γυναίκα. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρόκειται για ζήτη
μα εξαιρετικής σημασίας, στο οποίο η ερευνητική ομάδα του ΙΟ ΒΕ θα εστιάσει και στους 
επόμενους κύκλους της έρευνας του GEM.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα των Ελληνίδων αξίζει όμως ακόμα να συσχετιστεί με 
τις ποιοτικές πλευρές της επιχειρηματικότητας, οι οποίες έχουν εξεταστεί αναλυτικά στα 
Κεφάλαια 1 και 2. Πρόκειται για την καινοτομικότητα των εγχειρημάτων τους σε επίπεδο 
προϊόντος / υπηρεσίας, την καινοτομικότητα με την έννοια της αναβάθμισης της τεχνολο
γίας και των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται, και τέλος την ένταση του ανταγωνισμού 
στις αγορές που αφορούν τα εξεταζόμενα εγχειρήματα.

Ο Πίνακας 3.5 που ακολουθεί παρουσιάζει τα ποσοστά ανδρών και γυναικών που βρί
σκονταν σε φάση εκκίνησης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων), και οι οποίοι εκτιμούν το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία που δι
αθέτουν στην αγορά θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από όλους, μόνο μερικούς, ή και 
κανέναν από τους πελάτες τους. Για την εκτέλεση της ανάλυσης υπάρχει πλέον η δυνατό
τητα χρησιμοποίησης τριών ερευνών (2003-2005), κάτι που αυξάνει τη στατιστική επάρκεια 
των δεδομένων. Τα αντίστοιχα ποσοστά που παρουσιάζονται αποδίδουν επομένως τους 
μέσους ορούς ολόκληρης της τελευταίας τριετίας, ενώ σε παρένθεση δίνεται και ένας εν
δεικτικός αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη για λόγους σύγκρισης, παρόλο που αυτός 
αναφέρεται σε έναν μέσο όρο διετίας.

Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα αποτελέσματα, ως προς την καινοτομικότητα προϊόντων 
και υπηρεσιών, οι επιδόσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων επιχειρηματιών είναι σχεδόν 
κοινές. Πρόκειται για ενδιαφέρον συμπέρασμα, ιδιαίτερα αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι 
οι γυναίκες υστερούν σημαντικά των ανδρών ως προς την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, 
όπως φάνηκε προηγούμενα. Παρ’ όλη λοιπόν αυτή την υστέρηση, η επιχειρηματική δρα
στηριότητα αρχικών σταδίων των Ελληνίδων δεν υστερεί καθόλου εκείνης των ανδρών
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ως προς την καινοτομικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που οι Ελληνίδες επιχει

ρηματίες (πρόκειται να) προσφέρουν στις αγορές. Μάλιστα στο 17% των περιπτώσεων 

οι Ελληνίδες δηλώνουν ότι τα  εγχειρήματά τους (θα) προσφέρουν προϊόντα / υπηρεσίες 

που θα θεωρηθούν εντελώς νέα και πρωτοποριακά από όλους τους πελάτες, υψηλότερα 

από το  αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών. Επιπροσθέτως μπορεί να σημειωθεί ότι αυτή η 

ελαφ ρά πιο καινοτομική προσέγγιση διατηρείται και στις καθιερωμένες Ελληνίδες επιχει

ρηματίες, αφού σχεδόν στο 30% των περιπτώσεων δηλώνουν ότι έστω κάποιος αριθμός 

πελατών θα αντιληφθεί τα  προϊόντα / υπηρεσίες ως καινοτομικά (έναντι λιγότερο από 25% 

στους άνδρες). Σε σχέση πάντως με την υπόλοιπη Ευρώπη, τα εγχειρήματα των Ελληνί

δων υστερούν σε καινοτομία προϊόντος σε ότι αφορά τα  πρώτα στάδια λειτουργίας μιας 

επ ιχείρησης, υπερτερούν όμως στα καθιερωμένα, με μεγαλύτερο ποσοστό να αναζητά τη 
διαφοροποίηση.

Πίνακας 3.5

Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση 
το βαθμό καινοτομίας προϊόντος / υπηρεσίας:

Τι ποσοστό ανά φύλο παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά 
από όλους, μερικούς ή κανέναν από τους δυνητικούς πελάτες;

Όλοι 
οι πελάτες

Μερικοί από τους 
πελάτες

Κανείς 
από τους πελάτες

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

Άνδρες 13,9%
(13,4%)

20,4%
(26,2%)

65,7%
(60,4%)

Γ υναίκες 17,4%
(13,3%)

19,3%
(30,2%)

63,3%
(56,5%)

Σύνολο 14,9%
(13,4%)

20,1%
(27,5%)

65,1%
(59,1%)

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα

Άνδρες 11,3%
(7,7%)

12,4%
(18,4%)

76,3%
(73,9%)

Γ υναίκες 15,7%
(6,6%)

13,4%
(17,9%)

70,9%
(75,5%)

Σύνολο 12,9%
(7,3%)

12,8%
(18,2%)

74,3%
(74,4%)

* Σε παρένθεση ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη διετια 2003 2004 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

30 Τα πρωτογενή στοιχεία για αυτά τα μεγέθη για το 2005 στις χώρες που συμμετείχαν στο GEM δεν είναι διαθέσιμα, γι' 
αυτό και χρησιμοποιείται ενδεικτικά ο μέσος όρος διετίας 2003-2004 στην υπόλοιπη ανάλυση που περιλαμβάνεται σε αυτήν 
την ενότητα.
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Η έλλειψη οποιοσδήποτε σημαντικής διαφοράς ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες χα

ρακτηρίζει επίσης και την επίδοση των Ελληνίδων και Ελλήνων επιχειρηματιών σχετικά με 

τη  δεύτερη πλευρά της έννοιας της καινοτομικότητας: την εισαγωγή νέων τεχνολογιώ ν / 

διαδικασιών στην παραγωγή / παροχή των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Οι άνδρες που 

δηλώνουν ότι οι τεχνολογίες / διαδικασίες που χρησιμοποιούν δεν ήταν δ ιαθέσ ιμες γ ια  

διάστημα μεγαλύτερο του έτους αποτελούν το 30% του συνόλου των ανδρών επ ιχειρημα

τιών την τελευτα ία  τρ ιετία , όπως συμβαίνει και στις γυναίκες (31%). Και πάλι λοιπόν, παρά 

την υστέρηση των Ελληνίδων στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, η δραστηρ ιότητά τους 

αποδεικνύεται το  ίδιο καινοτομική σε επίπεδο διεργασιών με εκείνη των ανδρών. Στην πε

ρίπτωση της καθιερωμένης μάλιστα επιχειρηματικότητας το ποσοστό των γυναικών είναι 

σχεδόν διπλάσιο από τους άνδρες και τριπλάσιο σε σύγκριση με τ ις  αντίστοιχες ευρωπαίες 

επιχειρηματίες. Αποτυπώνεται επομένως μία πολύ θετικότερη εικόνα γ ια  την υιοθέτηση 

νέων τεχνολογιών / διαδικασιών σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη (όπως άλλωστε συμ

βαίνει και στους άνδρες), η οποία αν και είναι ευκταία, ενδεχομένως να αφορά πολύ μικρό 

τμήμα των διαδικασιών και να αντικατοπτρίζει μία γενικά «εύκολα» θετική απάντηση από 

την πλευρά των ερωτώμενων.

Πίνακας 3.6
Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα ως προς τη χρήση 

νέων τεχνολογιών / διαδικασιών: Τι ποσοστό ανά φύλο χρησιμοποιεί εντελώς νέες τεχνολογίες 
/ διαδικασίες (δεν ήταν διαθέσιμες πριν από έναν χρόνο);

Οι τεχνολογίες / διαδικασίες είναι 
διαθέσιμες για λιγότερο από έναν χρόνο Ευρωπαϊκός μέσος όρος*

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

Άνδρας 30% 13,4

Γ υναίκα 31% 13,2

Σύνολο 30% 13,6
Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα

Άνδρας 21% 11,1

Γ υναίκα 39% 12,1

Σύνολο 28% 11,4

* ο μέσος όρος αναφέρεται στη διετία 2003-2004 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων G EM

Τέλος, ο Πίνακας 3.7 που ακολουθεί παρουσιάζει τα  ελληνικά δεδομένα ως προς το 
τρ ίτο  ποιοτικό κριτήριο, την ένταση του ανταγωνισμού. Εδώ οι Ελληνίδες και οι Έ λληνες 
επ ιχειρηματίες δηλώνουν αν στην αγορά όπου δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δρα-
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στηριοποιηθούν αντιμετωπίζουν πολλούς ανταγωνιστές, λίγους, ή κανέναν ανταγωνιστή, 
αν δηλαδή εισέρχονται σε μία νέα νησίδα αγοράς. Ενδεχομένως να πρόκειται γ ια  ένα κρι
τή ρ ιο  που προσεγγίζετα ι με λιγότερο υποκειμενικό τρόπο σε σχέση π.χ. με την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιώ ν / διαδικασιών και επομένως να αποτελεί ουσιαστικό ποιοτικό χαρακτηρι
στικό των εγχειρημάτω ν που καταγράφονται στην έρευνα του GEM.

Πίνακας 3.7

Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περίοδον 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση τον βαθμό αντα
γωνισμού: Τι ποσοστό ανά φύλο αντιμετωπίζει ισχυρό, μέτριο ή / και καθόλου ανταγωνισμό;

Πολλοί Λίγοι Κανένας
ανταγωνιστές ανταγωνιστές ανταγωνιστής

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

Άνδρας 70,0%
(53,0%)

21,3%
(36,1%)

8,6%
(10,8%)

Γ υναίκα 49,0%
(50,8%)

41,3%
(37,6%)

9,6%
(11,6%)

Σύνολο 64,2%
(52,3%)

27,0%
(36,6%)

8,9%
(11,1%)

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα

Άνδρας 70,2%
(64,7%)

23,3%
(29,6%)

6,5%
(5,7%)

Γ υναίκα 71,6%
(63,4%)

24,6%
(30,6%)

3,7%
(6,0%)

Σύνολο 70,7%
(64,3%)

23,7%
(30,0%)

5,5%
(5,8%;

* Σε παρένθεση ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη διετία 2003-2004 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Σύμφωνα λοιπόν με τα  αποτελέσματα, η υπεροχή των Ελληνίδων επιχειρηματιών έναντι 

των ανδρών είνα ι πραγματικά εντυπωσιακή. Το ποσοστό των Ελληνίδων που απαντούν ότι 

δεν αντιμετωπίζουν κανένα ανταγωνιστή στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται είναι 

9,6% έναντι 8,6% των ανδρών, ωστόσο η σημαντικότερη διαφορά εντοπίζεται στην κατηγο

ρία των λίγων ανταγωνιστών: Στο 41% των περιπτώσεων των Ελληνίδων, σχεδόν διπλάσιο 

σε σχέση με το  ποσοστό των ανδρών, δηλώνεται ότι αντιμετωπίζουν λίγους ανταγωνιστές 

στην αγορά στην οποία δραστηριοποιούνται, κάτι που έχει βέβαια ως αποτέλεσμα το πο

σοστό των γυναικών που αντιμετωπίζει πολλούς ανταγωνιστές να είναι σημαντικά μικρό

τερ ο  από αυτό των ανδρών (49% έναντι 70%). Με την επίδοση αυτή μάλιστα βρίσκονται 

στον αντίστοιχο μέσο όρο στην Ευρώπη, κάτι που σημαίνει ότι μοιάζουν με τ ις  ευρωπαίες
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«συναδέλφους» τους, όταν αντίθετα τα  ανδρικά εγχειρήματα υστερούν, αφού φαίνεται 

στην πλειονότητά τους να αφορούν εξαιρετικά ανταγωνιστικές αγορές. Στην καθιερωμένη 

επ ιχειρηματικότητα οι δ ιαφορές αυτές εξανεμίζονται και οι Έλληνες και Ελληνίδες επιχει- 

ρηματίες έχουν μία μάλλον κοινή συμπεριφορά, υστερώντας κατά τον ίδιο παράγοντα από 

τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

3.2 Επιχειρηματικότητα και ηλικία

Η ηλικία στην οποία κυρίως εκδηλώνεται η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων δ ι

αφέρει σημαντικά ανάμεσα στις χώρες που λαμβάνουν μέρος στις ετήσ ιες έρευνες του 

GEM. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια γενικά χαρακτηριστικά τα  οποία φαίνεται ότι παραμένουν 

διαχρονικά σταθερά. Ενα πρώτο χαρακτηριστικό είναι η υπεροχή των χωρών χαμηλού ε ι

σοδήματος στους δείκτες επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων σε όλα τα  ηλικιακά κλιμά- 

Αυτό δεν είναι βέβαια περίεργο με δεδομένο το υψηλό ποσοστό επ ιχειρηματικότητας 

αρχικών σταδίων σε αυτές τ ις  χώρες, όπως συζητήθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1. Ένα 

ύτερο σταθερό χαρακτηριστικό είναι οι υψηλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη της 

ραλίας, της Ν. Ζηλανδίας και των ΗΠΑ. Πρόκειται γ ια  μια άλλη έκφανση ενός πολιτι- 

μ ού παράγοντα ο οποίος έχει επανειλημμένα επισημανθεί και σχολιαστεί στις εκθέσεις 

ης ερευνητικής ομάδας του GEM, σχετικά με την ιδια ίτερη φ ιλικότητα της αγγλοσαξονι

κής παράδοσης με την επιχειρηματικότητα.31

Αντίστροφα, στις χαμηλές θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης και σε όλα τα  ηλικιακά 

μάκια εμφανίζονται χώρες υψηλού εισοδήματος. Και εδώ αξίζει ίσως να επισημανθεί 

ολιτισμικό χαρακτηριστικό, η τελευτα ία  θέση στην παγκόσμια κατάταξη που κατα- 

μβ ει η Ιαπωνία στις ηλικίες 18-34 ετών, πράγμα που φα ίνετα ι να επιβεβαιώνει ένα 

X που υποτίθεται ότι χαρακτηρίζει την κουλτούρα αυτής της χώρας: την υπακοή 

ς η ικιακά μεγαλύτερους και γενικότερα την αναγνώριση του ηγετικού ρόλου των 
μεγαλύτερων ηλικιών.

aCJ 3 8 παΡουσίάζει συνοπτικά αυτά τα  δεδομένα, με ιδ ια ίτερη έμφαση στη 
ση της άδας στο διεθνές περιβάλλον. Ετσι, το  ποσοστό των επιχειρηματιών αρχι- 

ων σε κάθε ηλικιακό κλιμάκιο, καθώς και η θέση της  χώρας στην παγκόσμια και 

ρ η κατάταξη, συγκρίνονται με τους αντίστοιχους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς 
μέσους ορούς, αλλά και με τους αντίστοιχους μέσους όρους ανάλογα με το  βιοτικό επίπε
δο των εξεταζόμενων χωρών.

31 Βλέπε Reynolds et al (2002) και Ιωαννίδης (2004).
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Πίνακας 3.8
Η  επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανά ηλικιακό κλιμάκιο στην Ελλάδα (2005)

Ηλικιακή
ομάδα

%
αντίστοιχου
πληθυσμού

(Ελλάδα)

Θέση στην 
παγκόσμια 
κατάταξη

Θέση στην 
Ευρώπη

Μέσος όρος 
GEM

Μέσος όρος 
Ευρώπης

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
(μ.ο.)

18-24
ετών 1,15% 32ΐ 18ΐ 6,54% 4,36% 8,6% 4,7%

25-34
ετών 7,31% 24ΐ 12ΐ 11,02% 8,06% 13,8% 8,5%

35-44
ετών 8,99% 16ΐ 5ΐ 9,96% 7,29% 11,2% 7,9%

45-54
ετών 8,47% 13η 3ΐ 7,57% 4,97% 8,3% 5,6%

55-64
ετών 4,07% 15ΐ 4ΐ 4,66% 2,53% 4,7% 3,4%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Διαπιστώνεται λοιπόν ότι η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων το 2005 είναι υπόθεση 

μεγαλύτερων ηλικιών στην Ελλάδα, τόσο σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών του GEM, 

όσο και με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η Ελλάδα ξεπερνά 

τον παγκόσμιο μέσο όρο μόνο στο ηλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετών, ενώ ειδικά στις ηλικίες 

από 18 έως 24 ετών η θέση που καταλαμβάνει είναι πολύ χαμηλή (μόνο το 1,15% του αντί

στοιχου πληθυσμού ήταν το 2005 επιχειρηματίες αρχικών σταδίων). Η Ελλάδα έτσι υπολεί

πεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου στα δύο χαμηλότερα κλιμάκια, ενώ υπερτερεί γενικά 

στις ηλικίες άνω των 35 ετών. Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι, και πάλι, η σημαντικότερη 

δ ιαφορά -σχεδόν διπλάσια- του ελληνικού ποσοστού από το ευρωπαϊκό καταγράφεται στο 

ηλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετών, όπου το 8,47% του αντίστοιχου πληθυσμού το 2005 βρισκό

ταν στις πρώτες φάσης ίδρυσης / λειτουργίας μιας επιχείρησης, η 3" υψηλότερη επίδοση 

στην Ευρώπη.

Αν εξεταστούν οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων που κατέγραψε η έρευνα την τ ε 

λευτα ία  τρ ιετ ία  (2003-2005) συνολικά -  έτσι ώστε να αποφεύγονται αφενός συγκυριακές 
μεταβολές, αφετέρου να συγκεντρώνεται ένας μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών ανά 

κλιμάκιο και να βελτιώνεται η αξιοπιστία της ηλικιακής διάρθρωσης - τότε προκύπτει το 

προφίλ που παρουσιάζεται στον Πίνακα 3.9.
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Πίνακας 3.9

Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ως προς
την ηλικία (2003-2005)

Ηλικία
Επιχειρηματική δραστηριότητα 
αρχικών σταδίων (early-stage) 

(Μέσος όρος τριετίας)*

18-24 ετών 8,9%

25-34 ετών 35,4%

35-44 ετών 30,2%

45-54 ετών 17,2%
55-64 ετών 8,3%
Σύνολο 100%

*επανασταθμισμένο στο συνολικό δείγμα των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Διαπιστώνεται λοιπόν μια μικρή υπεροχή των μεγαλύτερων ηλικιών στην εκδήλωση 

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, καθώς μόνο το 44% αυτών ανήκει στα δύο πρώτα 

κλιμάκια (έως 34 ετών), ενώ η πλειονότητα ανήκει στα επόμενα κλιμάκια. Μάλιστα ση

μειώνεται μία διαχρονική υποχώρηση της συμμετοχής των δύο χαμηλότερων ηλικιακων 

κλιμακίων (18-24 και 25-34 ετών), καθώς το 2003 η συμμετοχή τους ξεπερνούσε το  50%. 

Κατά μέσο όρο λοιπόν στην εξεταζόμενη περίοδο ένας στους τέσσερ ις νέους / επίδοξους 

επιχειρηματίες ήταν άνω των 45 ετών (δύο στους έντεκα όμως το  2003). Αν η τάση αυτή 

παγιωθεί και στους επόμενους κύκλους της έρευνας και οδηγεί σε μια σταθερή και οχι 

συγκυριακή διάρθρωση, είναι σαφές ότι είναι ανησυχητική. Γιατί, βεβαίως, η έναρξη επι

χειρηματικής δραστηριότητας σε μεγαλύτερη ηλικία σημαίνει μεν ότι ο επ ιχειρηματίας έχει 

αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση, ενδεχομένως όμως να έχει γ ίνει και περισσότε

ρο «συντηρητικός», λιγότερο δηλαδή ανοικτός στον πειραματισμό και στη δοκιμή νέων ιδε

ών και προσεγγίσεων. Σε μια διαφορετική ανάγνωση πάντως των δεδομένων φα ίνετα ι ότι 

κατά μέσο όρο στην τρ ιετία  2003-2005, δύο στους τρεις επιχειρηματίες αρχικών σταδίων 

ανήκουν στη δυναμική ηλικιακή κατηγορία των 25 -  44 ετών, άτομα δηλαδή που βρίσκονται 

σε φάση επαγγελματικής στοχοθέτησης και δημιουργικής ανόδου.

Η ηλικιακή κατανομή της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα διαφοροποιείται, προς την 

μάλλον λογική κατεύθυνση, στην κατηγορία της καθιερωμένης επ ιχειρηματικότητας. Ο Πί

νακας 3.10 που ακολουθεί παρουσιάζει τη διάρθρωση των καθιερωμένων επιχειρηματιών 

που η έρευνα εντόπισε στην Ελλάδα ως καθιερωμένους επιχειρηματίες κατά την τελευτα ία

τριετία .
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Πίνακας 3.10

Ποσοστιαία διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 
ως προς την ηλικία (2003-2005)

Ηλικία Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα 
(Μέσος όρος τριετίας)*

18-24 ετών 6,2%

25-34 ετών 13,1%

35-44 ετών 31,1%

45-54 ετών 32,4%

55-64 ετών 17,2%

Σύνολο 100%
*επανασταθμισμένο στο συνολικό δείγμα των καθιερωμένων επιχειρηματιών 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Με δεδομένο ότι ο ορισμός της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας απαιτεί το  επιχει

ρηματικό εγχείρημα να έχει ξεπεράσει την ηλικία των 3,5 ετών, μπορεί να θεωρηθεί ως 

ιδ ια ίτερα  υψηλό το ποσοστό καθιερωμένων επιχειρηματιών που βρίσκεται στο ηλικιακό 

κλιμάκιο 18-24 ετών (6,2%)32. Μια πιθανή εξήγηση είναι το πλήθος των μικρών οικογενεια

κών επιχειρήσεων στη χώρα μας, στις οποίες ο γόνος της οικογένειας απασχολείται από τη 

στιγμή που εγκαταλείπει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, φαινόμενο που είναι αναμενόμενο 

να είνα ι ιδ ια ίτερα έντονο σε μια χώρα με υψηλή ανεργία νέων, όπως η Ελλάδα.

Από τα  υπόλοιπα στοιχεία δεν προκαλεί έκπληξη ότι ένας στους δύο καθιερωμένους 

επ ιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι άνω των 45 ετών. Πρέπει να σημειωθεί μάλιστα ότι με 

δεδομένο το  υψηλό ποσοστό της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, που 

συζητήθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2, ως συνέπεια της υψηλής αυτοαπασχόλησης στην 

Ελλάδα, η ελληνική επίδοση στο ηλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετών είναι η υψηλότερη στην 

Ευρώπη. Το ποσοστό δηλαδή του ελληνικού πληθυσμού αυτού του ηλικιακού εύρους που 

συμμετέχει στην ιδιοκτησία ή διευθύνει μια επιχείρηση με τουλάχιστον 3,5 χρόνια λειτουρ

γ ία  είνα ι το  υψηλότερο στην Ευρώπη (περίπου 15%)33. Σχεδόν δηλαδή δύο στα 13 άτομα 

ηλικίας 45-54 ετών δηλώνει καθιερωμένος επιχειρηματίας, εύρημα που συνιστά μιαν ακόμα 

έκφανση του γεγονότος ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα τείνει να είναι στην Ελλάδα 

υπόθεση των μεγαλύτερων ηλικιών34.

32 Στην ουσία βέβαια, όπως δείχνουν τα πρωτογενή στοιχεία κάθε έτους, το 95% αυτών είναι τουλάχιστον 21 ετών
33 Όπως άλλωστε διαπιστώνεται από τις Έρευνες Εργατικού Δυναμικού (ΕΣΥΕ), η ηλικιακή κατηγορία των 45-64 ετών 

αποτελεί το κλιμάκιο με τα χαμηλότερα επίπεδα ανεργίας (μόλις 5,8% το 2005).
34 Γενικά πάντως μπορεί να αναφερθεί ότι κατά μέσο όρο ο επιχειρηματίας αρχικών σταδίων είναι 36,5 ετών, ενω ο 

καθιερωμένος επιχειρηματίας είναι 43,5 ετών.
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Και η ηλικιακή κατανομή της επιχειρηματικότητας αξίζει να συσχετιστεί με τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά που έχουν ήδη συζητηθεί: καινοτομικότητα προϊόντος/υπηρεσίας, καινο- 
τομικότητα τεχνολογίας/διαδικασιών και ένταση ανταγωνισμού. Ο Πίνακας 3.11 που ακο
λουθεί παρουσιάζει τις επιδόσεις ανάλογα με τα ηλικιακά κλιμάκια στα οποία ανήκαν όσοι 
βρίσκονταν σε φάση εκκίνησης μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας (επιχειρηματικότητα 
αρχικών σταδίων), αλλά και αντίστοιχα οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες. Τα άτομα αυτά κλή
θηκαν να εκτιμήσουν το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία που διαθέτουν στην αγορα 
θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από όλους, μόνο μερικούς, ή και κανέναν από τους πελά
τες τους, ενώ τα ποσοστά αυτά αποδίδουν τους μέσους όρους ολόκληρης της τελευταίας 
τριετίας.

Π ίνακας 3.11
Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση το βαθμό 
καινοτομίας προϊόντος / υπηρεσίας: Τι ποσοστό ανά ηλικιακό κλιμάκιο παρέχει προϊόντα / 
υπηρεσίες που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από όλους, μερικούς ή κανέναν από τους

δυνητικούς πελάτες;

Όλοι 
οι πελάτες

Μερικοί από τους 
πελάτες

Κανείς 
από τους πελάτες

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων

18-24 ετών 11,8%
(12,2%)

14,7%
(35,8%)

73,5%
(52,0%)

25-34 ετών 11,9% 
(13,6%)

16,3%
(28,9%)

71,9%
(57,5%)

35-44 ετών 14,4%
(14,1%)

17,8%
(27,3%)

67,8%
(58,6%)

45-54 ετών 26,2%
(12,9%)

23,1%
(24,1%)

51,6%
(63.0%)

55-64 ετών 10,8%
(12,2%)

13,5%
(26,1%)

75,7%
(61,6%)

Σύνολο 14,9%
(13,3%)

20,1%
(27,6%)

65,1%
(59.0%)

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα

18-24 ετών 16,4%
(8,7%)

32,7%
(23,2%)

50,9%
(68,1%)

25-34 ετών 3,9%
(8,4%)

22,5%
(18,8%)

73,5%
(72.8%)

35-44 ετών 16,1%
(6,7%)

8,5%
(18,9%)

75,4%
(74,4%)

45-54 ετών 20,2%
(7,3%)

5,6%
(19,6%)

74,2%
(73,1%)

55-64 ετών 2,8%
(7,6%)

14,8%
(15,9%)

82,4%
(76,5%)

Σύνολο 12,9%
(7 ,3%)

12,8%
(18,6%)

74,3%
(74,1%)

Σημ: Σε παρένθεση ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη διετία 2003-2004 

Πηγή: Ε π εξερ γα σ ία  στοιχείω ν G E M
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Ένα περίπου κοινό ποσοστό (της τάξης του 72-73%) των νέων / επίδοξων επιχειρη
ματιών ατόμων ηλικίας 18-24 ετών και 25-34 ετών δηλώνει ότι κανείς από τους πελάτες 
δεν πρόκειται να θεωρήσει τα  προϊόντα / υπηρεσίες νέα και πρωτοποριακά. Από την άλλη 
πλευρά το ποσοστό αυτών που πιστεύουν ότι το προϊόν ή η υπηρεσία που σχεδιάζουν να 
διαθέσουν -ή ήδη διαθέτουν- στην αγορά θεωρείται νέο και πρωτοποριακό από όλους τους 
πελάτες τους αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες και φτάνει στο υψηλότερο σημείο στο 
ηλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετών. Εκεί το 26% εμφανίζεται πολύ αισιόδοξο στη δυναμική που 
έχουν τα  προϊόντα του και άλλο ένα 23% πιστεύει ότι θα «αγγίξει» αρκετούς πελάτες ως 
καινοτόμος επιχειρηματίας. Η επίδοση αυτή υπερτερεί του ευρωπαϊκού μέσου, περιορίζο
ντας τελ ικά  στο 50% αυτούς που δεν θεωρούν τα προϊόντα / υπηρεσίες τους καινοτομικά. 
Στην ίδια θετική εκτίμηση προβαίνουν και οι αντίστοιχοι καθιερωμένοι επιχειρηματίες, αν 
και θα πρέπει να σημειωθεί η θετική δυναμική που δείχνουν οι πιο νέοι καθιερωμένοι επι
χειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονται ως εξαιρετικά καινοτόμοι σε ποσοστά που υπερβαί
νουν τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.

Εντυπωσιακή είναι η υπεροχή του κλιμακίου (45-54 ετών) και στη δεύτερη πλευρά της 
καινοτομικότητας, που αφορά την εισαγωγή τεχνολογιών/διαδικασιών που δεν ήταν δια
θέσιμες γ ια  διάστημα μεγαλύτερο του έτους από τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας 
πεδίου. Ο Πίνακας 3.12 συγκεντρώνει τα σχετικά δεδομένα.

Στο ηλικιακό κλιμάκιο των 45-54 ετών, το 37% των επίδοξων και νέων επιχειρηματιών 

δήλωσε ότι χρησιμοποιεί στο εγχείρημά του εντελώς νέες τεχνολογίες / διαδικασίες, οι 

οποίες δεν ήταν διαθέσιμες πριν από ένα χρόνο. Μολονότι λοιπόν θα περίμενε κανείς ότι 

η εξοικείωση με τ ις  νέες τεχνολογίες θα συνδεόταν με χαμηλότερες ηλικίες, στην Ελλάδα 

μεγάλο ποσοστό των πιο «δυναμικών» εγχειρημάτων ξεκινούν από πενηντάρηδες” . Η επι

χειρηματική χρήση της τεχνολογίας δεν μπορεί βέβαια παρά να συνδέεται με το επίπεδο 

εκπαίδευσης του επιχειρηματία -ζήτημα που εξετάζεται αναλυτικά στην επόμενη ενότη

τα- άρα, τα  ανωτέρω δεδομένα ενδεχομένως υπονοούν ότι στην Ελλάδα δεν είναι η επι

στημονική/τεχνολογική γνώση που έχει κεντρική σημασία στην απόφαση ενός ατόμου να 

ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά η γνώση της αγοράς που αποκτάται με την 

εμπειρία.

Η εικόνα που παρουσιάζεται στην περίπτωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας 

είναι πολύ διαφορετική. Εδώ κυριαρχούν οι μικρότερες ηλικίες, με τα ποσοστά συμμετο

χής στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα να μειώνονται σταθερά καθώς αυξάνει η ηλικία. 

Μια ενδεχόμενη εξήγηση αυτού του φαινομενικά παράδοξου ευρήματος είναι ότι οι καθιε

ρωμένοι επιχειρηματίες, με δεδομένο ότι ήδη είναι ιδιοκτήτες και διοικούν μιαν επιχείρηση 

που ήδη λειτουργεί, είναι πιο εύκολο να πάρουν την απόφαση να εισαγάγουν τεχνολογικές 

και οργανωτικές καινοτομίες. Αντίθετα, κάποιος που σκέφτεται να ξεκινήσει επιχειρημα

τική δραστηριότητα πρέπει πρώτα να συσσωρεύσει τη γνώση που θα του επιτρέψει να 

αντιληφθεί μιαν ευκαιρία στην αγορά στην οποία ενδεχομένως ήδη εργάζεται. Εάν λοιπόν
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αυτή η συσσώρευση γνώσης οδηγεί στην ανάληψη πρωτοβουλίας σε μεγαλύτερη ηλικία, 

τό τε  και η εισαγωγή τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών θα εκδηλω θεί επίσης αρ

γότερα, σε σύγκριση με την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων.

Πίνακας 3.12
Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα ως προς τη χρήση 
νέων τεχνολογιών / διαδικασιών: Τι ποσοστό ανά ηλικ ιακό κλιμάκιο  χρησιμοποιεί εντελώς 

νέες τεχνολογίες / διαδικασίες (δεν ήταν διαθέσιμες πριν από ένα χρόνο);

Οι τεχνολογίες / διαδικασίες είναι 
διαθέσιμες για λιγότερο από έναν 

χρόνο
Ευρωπαϊκός μέσος όρος*

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων
18-24 ετών 26,5% 17,5%

25-34 ετώ ν 34,1% 13,1%

35-44 ετών 28,0% 12,3%

45-54 ετώ ν 36,9% 13,5%

55-64 ετών 13,5% 14,1%

Σύνολο 30,1% 13,4%

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
18-24 ετώ ν 40,0% 17,4%

25-34 ετών 30,4% 13,4%

35-44 ετών 34,2% 11,4%

45-54 ετών 22,1% 10,8%

55-64 ετών 21,8% 10,5%

Σύνολο 28,0% 11,4%
* ο μέσος όρος αναφέρεται στη διετία 2003-2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Τέλος, η τελευτα ία συσχέτιση αναφέρεται στη σχέση της ηλικίας του ατόμου και την 

ένταση του ανταγωνισμού (Πίνακας 3.13). Όπως και προηγουμένως, τα  ποσοστά αποτε

λούν τους μέσους όρους της πρόσφατης τρ ιετίας (2003 -  2005).

Από τα  αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι οι πιο νέοι σε ηλικία επίδοξοι / νέοι επ ιχειρημα

τίες, αλλά και οι καθιερωμένοι δραστηριοποιούνται εντονότερα σε εν δυνάμει νέες νησίδες 

αγοράς. Εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό (της τάξης του 45-47%) αυτών που δηλώνουν 

ότι αντιμετωπίζουν λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή. Ωστόσο, ειδ ικά στην κατηγορία του 

«μηδενικού» ανταγωνισμού το ηλικιακό κλιμάκιο 45-54 ετών εμφανίζεται ιδ ια ίτερα δυναμι

κό. Πάντως αναδεικνύεται σαφώς η ύπαρξη μιας καμπύλης μορφής U στην επιχειρηματι-
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κότητα αρχικών σταδίων, με την είσοδο σε αγορές με μικρό ανταγωνισμό να εκπορεύεται 

τόσο από τ ις  πολύ μικρότερες ηλικίες, όσο και από τις  πολύ μεγαλύτερες. Αυτό σημαίνει 

δηλαδή ότι κατά την έναρξη μιας νέας επιχείρησης λειτουργεί από τη μία πλευρά η ικανό

τη τα  εντοπισμού μιας ευκαιρίας σε δυνητική νησίδα αγοράς, αλλά ταυτόχρονα και η γνώ

ση που αποκτάται μέσω της εμπειρίας σε έναν κλάδο, που οδηγεί σε απόφαση άσκησης 

νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας σε περιοχές που θα αντιμετωπίζει λ ιγότερο έντονο 

ανταγωνισμό. Το ότι στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα η διάθεση για είσοδο σε νέες 

αγορές αμβλύνεται όσο αυξάνεται η ηλικία, προκύπτει ως συνέπεια και της μακροχρονιό- 

τερ η ς  λειτουργίας της επιχείρησης που δημιουργεί αρκετούς ανταγωνιστές.

Πίνακας 3.13
Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση το βαθμό 

ανταγωνισμού: Τι ποσοστό ανά ηλικιακό κλιμάκιο αντιμετωπίζει ισχυρό, μέτριο ή  / και
καθόλου ανταγωνισμό;

Πολλοί
ανταγωνιστές

Λίγοι
ανταγωνιστές

Κανένας
ανταγωνιστής

Επιχειρηματικό τητα αρχικών σταδίων

18-24 ετών 52,9%
(49,3%)

35,3%
(41,0%)

11,8% 
(9,7%;

25-34 ετών 64,4%
(54,2%)

28,9%
(35,9%)

6,7%
(9,9%)

35-44 ετών 63,6%
(51,7%)

25,4%
(38,2%)

11,0%
(10,1%)

45-54 ετών 76,9%
(53,0%)

9,2%
(34,6%)

13,8%
(12,4%)

55-64 ετών 54,1%
(51,7%)

43,2%
(35,1%)

2,7%
(13,2%)

Σύνολο 64,2%
(52.4%)

27,0%
(36,7%)

8,9%
(10,9%)

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα

18-24 ετών 54,5%
(71,0%)

40,0%
(20,3%)

5,5%
(8,7%)

25-34 ετών 60,8%
(64,4%)

34,3%
(31,0%)

4,9%
(4,6%)

35-44 ετών 73,9%
(65,2%)

22,1%
(29,9%)

4,0%
(4,9%)

45-54 ετών 79,3%
(64,1%)

13,6%
(29,7%)

7,0%
(6,2%)

55-64 ετών 66,9%
(64,2%)

27,5%
(29,7%)

5,6%
(6,0%)

Σύνολο 70,7%
(64,6%)

23,8%
(29,8%)

5,5%
(5,6%;

Σημ: Σε παρένθεση ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη διετία 2003 2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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3.3 Επιχειρηματικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης

Το εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών αποτελεί βέβαια ένα σημαντικό παράγο

ντα που καθορίζει τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στη 

σύγχρονη βιβλιογραφία, η επιχειρηματικότητα θεωρείται ως διαδικασία ανακάλυψης ευ 

καιριών.35 Το τ ι όμως είναι σε θέση να ανακαλύψει ένα άτομο εξαρτάτα ι από την γνώση την 

οποία ήδη κατέχει, με άλλα λόγια, η ανακάλυψη μιας επιχειρηματικής ευκα ιρ ίας βασίζεται 

αποφασιστικά στην συσσωρευμένη γνώση του ατόμου. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι το  

εκπαιδευτικό επίπεδο καθορίζει απόλυτα το αν κάποιος θα ανακαλύψει κάποιες επ ιχειρη

ματικές ευκαιρίες ή όχι. Σημαίνει όμως ότι, αν τις  ανακαλύψει, θα είναι σε καλύτερη θέση 

να τ ις  αξιοποιήσει, εφόσον κατέχει ένα επίπεδο γνώσεων που του επιτρέπει να σχεδιάσει 

καλύτερα ένα πρόγραμμα δράσης.

Δεδομένων των δυσκολιών σύγκρισης των εκπαιδευτικών βαθμιδών ανάμεσα σε χώ

ρες με πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα, το  ερευνητικό πρόγραμμα του GEM 

διακρίνει το  εκπαιδευτικό επίπεδο σε τέσσερα κλιμάκια: α) άτομα που έχουν αποκτήσει 

μόνο μερική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, β) άτομα με ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκ

παίδευση, γ) απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δ) απόφοιτοι σε ανώτερο επίπεδο 

(μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ). Ο Πίνακας 3.14 που ακολουθεί παρουσιάζει τα  σχετικά 
δεδομένα για την Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλους μέσους όρους που χρησιμοποιούνται 
στην έρευνα.

Πίνακας 3.14
Η  επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ελλάδα (2005)

Εκπαιδευτικό
επίπεδο

%
αντίστοιχου
πληθυσμού

(Ελλάδα)

θέση στην 
παγκόσμια 
κατάταξη

θέση στην 
Ευρώπη

Μέσος όρος 
GEM

Μέσος όρος 
Ευρώπης

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
(μ.ο.)

Μερική
Δευτεροβάθμια 2,63% 28η 15η 6,54% 5,82% 8,91% 5,05%

Δευτεροβάθμια 7,15% 10η 3ΐ 6,2% 4,41% 8,95% 5,52%

Τριτοβάθμια 8,66% 15η 4η 8,87% 5,41% 12,16% 7,69%
Μεταπτυχιακό/
Διδακτορικό 8,43% 22η 4η 10,05% 7,17% 13,67% 8,36%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείοιν GEM

35 Βλέπε Kirzner (1973) και (1997) και Shane and Venkataraman (2000).
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Όπως είνα ι αναμενόμενο, οι χώρες με υψηλό δείκτη επιχειρηματικότητας αρχικών στα

δίων καταγράφουν υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά επί

πεδα. Δεν είνα ι λοιπόν περίεργο ότι ο μέσος όρος των χωρών του GEM υπερβαίνει σταθερά 

τον ευρωπαϊκό. Είναι δε αξιοσημείωτο ότι, τόσο για το σύνολο των χωρών του GEM, όσο 

και γ ια  τ ις  χώρες της Ευρώπης, τα  ποσοστά αυξάνουν, καθώς ανεβαίνει το  εκπαιδευτικό 

επίπεδο, εκτός από μια μικρή πτώση στο δεύτερο κλιμάκιο (δευτεροβάθμια εκπαίδευση). 

Ωστόσο, φα ίνετα ι ότι οι αντίστοιχες ελληνικές επιδόσεις διαφοροποιούνται από τον γενικό 

κανόνα. Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλότερος τόσο από τον παγκόσμιο, όσο 

και από τον ευρωπαϊκό, στο χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο, όπου μόλις το 2,63% του 

πληθυσμού των Ελλήνων / Ελληνίδων με μερική δευτεροβάθμια εκπαίδευση εντάσσεται 

στην κατηγορ ία  των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων, ενώ υπερτερεί από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο στα άλλα τρ ία  εκπαιδευτικά κλιμάκια, με επιδόσεις στην περιοχή του 7-8,5%. Δεν 

π αρατηρείτα ι δηλαδή η ξεκάθαρη αυξητική τάση που καταγράφεται στους υπόλοιπους 

μέσους όρους. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με όσα διαπιστώνονται σε άλλες χώρες, στην 

Ελλάδα δεν φα ίνετα ι ο δείκτης επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων να μεταβάλλεται με 

το  εκπαιδευτικό επίπεδο, όσο έντονα αυτό συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Ο Π ίνακας 3.15 επιτρέπει τη βαθύτερη διερεύνηση των ελληνικών δεδομένων, καθώς 

εστιάζει στα ελληνικά δεδομένα της τελευταίας τριετίας. Εμφανίζει την εξέλιξη της διάρ

θρωσης τη ς  επ ιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο ως ποσοστό 

τη ς  συνολικής δραστηριότητας του αντίστοιχου έτους.

Πίνακας 3.15
Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ως προς το εκπαιδευτικό

επίπεδο (2003-2005)

Εκπαιδευτικό
Επιχειρηματική δραστηριότητα αρχικών σταδίων (early-stage)

επίπεδο
2003 2004 2005 Μέσος όρος 

τριετίας*
Μερική
Δευτεροβάθμια 9,3% 7,4% 8,8% 8,8%

Δευτεροβάθμια 48,4% 50% 50,7% 49,6%

Τριτοβάθμια 22,8% 24,2% 22,6% 23,0%

Μεταπτυχιακό/
Διδακτορικό 19,5% 18,5% 17,8% 18,6%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

*εηανασταθμίσμένο στο συνολικό δείγμα των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων 
Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Σε όρους τρ ιετίας λοιπόν, σχεδόν έξι στους δέκα νέους επ ιχειρηματίες βρίσκονταν 

στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και ένας στους έξι δεν την είχε ολοκλη

ρώσει. Τέσσερις στους δέκα ήταν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή και ανώτερου 

επιπέδου, με τη διάρθρωση αυτή να παραμένει μάλλον σταθερή διαχρονικά.

Το επόμενο ερώτημα που προκύπτει προς διερεύνηση είναι εάν η εικόνα αυτή δ ιαφο

ροποιείται σημαντικά στην περίπτωση της καθιερωμένης επ ιχειρηματικότητας. Και εδώ, 

τα  ποσοστά ανά εκπαιδευτικό κλιμάκιο που καταγράφονται στην Ελλάδα συγκρίνονται με 
αντίστοιχους μέσους όρους από την έρευνα (Πίνακας 3.16 ).

Πίνακας 3.16
Η  καθιερωμένη επιχειρηματικότητα ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ελλάδα (2005)

Εκπ αιδευτικό
επίπεδο

%
αντίστοιχου
πληθυσμού

(Ελλάδα)

θέση στην 
παγκόσμια 
κατάταξη

θέση στην 
Ευρώπη

Μέσος όρος 
GEM

Μέσος όρος 
Ευρώπης

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
(μ.ο.)

Μ ερική
Δ ευτεροβάθμια 9,47% 71 2ΐ 6,04% 5,26% 5,90% 6,90%

Δ ευτεροβάθμια 12,82% 2·ί 11 4,59% 4,86% 4,83% 6,03%

Τριτοβάθμια

Μ εταπτυχιακό/

11,09% 

4,21%

4η 2η 5,63% 5,08% 6,84% 6,31%

Διδακτορικό 30η 17ΐ 7,51% 6,77% 8,08% 7,89%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Σε αντίθεση με την επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, στην περίπτωση τη ς  καθιε
ρωμένης επιχειρηματικότητας παρατηρείται σχετικά μικρή διακύμανση των μέσων όρων, 

σε όλα τα  εκπαιδευτικά επίπεδα, με μάλλον μικρές αποκλίσεις μεταξύ τους. Τα δεδομένα 

υποδηλώνουν λοιπόν ότι η έφεση προς το επιχειρείν είναι ανεξάρτητη από τη μόρφωση 

που κατέχει ένα άτομο. Τα ποσοστά της Ελλάδας είναι σταθερά υψηλότερα από τον πα

γκόσμιο και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα τρ ία χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης, κάτι 

βέβαια αναμενόμενο, με βάση τον υψηλό δείκτη καθιερωμένης επ ιχειρηματικότητας στη 

χώρα μας, που συζητήθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 2. Με βάση αυτά τα  ποσοστά, η Ελ

λάδα καταλαμβάνει μια από τις  πρώτες θέσεις τόσο στην παγκόσμια, όσο και στην ευρω 

παϊκή κατάταξη των χωρών του GEM. Ωστόσο, το ελληνικό ποσοστό κατακρημνίζεται στο 

υψηλότερο μορφωτικό κλιμάκιο, εκείνο δηλαδή που περιλαμβάνει τους καθιερωμένους 

επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές. Εδώ η Ελλάδα υστερεί κάτω 

όχι μόνο από τον ευρωπαϊκό, αλλά και από τον παγκόσμιο μέσο όρο.
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Π ρόκειτα ι βέβαια γ ια ένα αρνητικό εύρημα, δεδομένου ότι υποδηλώνει μειωμένη συμ

μετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα του πιο μορφωμένου τμήματος του πληθυ

σμού, και άρα εκείνου που, κατά τεκμήριο, είναι σε καλύτερη θέση να ασκήσει «ποιοτική» 

επ ιχειρηματικότητα. Τα υψηλά ποσοστά του πληθυσμού με μερική δευτεροβάθμια ή έστω 

ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για 

τουλάχιστον 3,5 χρόνια (στην πράξη πολύ περισσότερο όπως αποδεικνύουν τα  πρωτογενή 

δεδομένα), δ ικα ιολογούνται βεβαίως από το γεγονός ότι ένα μεγάλο τμήμα της καθιερω

μένης επ ιχειρηματικότητας αφορά οικογενειακές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν από γενιές 

ατόμων με δ ιαφορετικό  εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Πρόκειται δηλαδή για άτομα, που ξεκί

νησαν μία επιχείρηση για καθαρά βιοποριστικούς λόγους, χωρίς να έχουν ολοκληρώσει ή 

επ ιδ ιώ ξει να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.

Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται και στον Πίνακα 3.17 που ακολουθεί, όπου παρουσιά

ζετα ι η διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ανά εκπαιδευτικό κλιμάκιο, για 

ολόκληρη την προηγούμενη τρ ιετία  στην Ελλάδα.

Οι μέσοι όροι της  τρ ιετίας επιβεβαιώνουν τη χαμηλή συμμετοχή στην καθιερωμένη 

επ ιχειρηματικότητα  των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο. Μόνο ένας στους τέσσερις 

είνα ι απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με μικρή συνεισφορά από άτομα με ακόμα 

υψ ηλότερο μορφωτικό επίπεδο, ενώ η πλειονότητα των καθιερωμένων επιχειρηματιών - 

όπως είνα ι αναμενόμενο - αποτελείται από αποφοίτους λυκείου (ή εξατάξιου γυμνασίου).

Πίνακας 3.17
Ποσοστιαία διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ως προς 

το εκπαιδευτικό επίπεδο (2003-2005)

Εκπαιδευτικό
Καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

επίπεδο
2003 2004 2005 Μέσος όρος 

τριετίας*
Μερική
Δευτεροβάθμια 23,2% 22,8% 20,4% 22,4%

Δευτεροβάθμια 53,0% 52,7% 55,2% 53,6%

Τριτοβάθμια 18,5% 19,3% 18,7% 18,7%

Μεταπτυχιακό/
Διδακτορικό 5,3% 5,2% 5,7% 5,4%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

*επανασταθμισμένο στο συνολικό δείγμα των καθιερωμένων επιχειρηματιών

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Αξίζει ακόμα να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα στο μορφωτικό είπεδο και τα τρία ποι
οτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας, τα οποία έχουν συζητηθεί επανειλημμένα 
στα προηγούμενα: καινοτομικότητα προϊόντων/υπηρεσιών, καινοτομικότητα τεχνολογίας/ 
διαδικασιών και ένταση ανταγωνισμού. Η ανάλυση εστιάζει εδώ στα ελληνικά δεδομένα 
της τελευταίας τριετίας. Επίσης, για να είναι δυνατή η εξαγωγή σαφέστερων (και στατι
στικά συνεκτικών) συμπερασμάτων, τα κλιμάκια ομαδοποιούνται σε δύο μόνο, εννοιολογι- 
κά διακριτές ωστόσο, κατηγορίες: α) Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (που περιλαμβάνει και 
όσους δεν την συμπλήρωσαν) και β) Τριτοβάθμια εκπαίδευση (που περιλαμβάνει και όσους 
έχουν κάνει μεταπτυχιακές ή και ανώτερες ακόμα σπουδές). Ο Πίνακας 3.18 που ακολου
θεί παρουσιάζει τα σχετικά δεδομένα για το πρώτο από τα τρία ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
την καινοτομικότητα προϊόντων/υπηρεσιών.

Πίνακας 3.18
Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση τον βαθμό 

καινοτομίας προϊόντος / υπηρεσίας: Τι ποσοστό ανά εκπαιδευτικό κλιμάκιο παρέχει προϊόντα 
/ υπηρεσίες που θεωρούνται νέα και πρωτοποριακά από όλους, μερικούς ή  κανέναν από τους

δυνητικούς πελάτες;

Όλοι 
οι πελάτες

Μερικοί από τους 
πελάτες

Κανείς 
από τους πελάτες

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων
Απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας
Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας

13,9%
(11,8%)
16,0%

(15,5%)

12,1%
(25,5%)
25,0%

(30,0%)

74,0%
(62,7%)
59,0%

(54,5%)
Σύνολο 19,5%

(13,4%)
17,4%

(27,4%)
67,8%

(59,1%)Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
Απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας
Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας

13,8%
(6,5%)
11,5%
(8,7%)

12,3%
(17,0%)
14,0%

(20,5%)

73,9%
(76,5%)
74,5%

(70,8%)
Σύνολο 13,0%

(7,3%)
12,9%

(18,3%)
74,1%

(74,4%)
Σημ. Σε παρένθεση ο αντίστο,χος ευρωπαϊκός μέοος όρος ν,α τη δ,ετία 2003-2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Ε,να, εμφανής μία θετ,κή σχέση της κα,νοτομίας ατα προϊόντα που πρόκε,τα, να δ,αθέ- 
τε, -  η ηδη δ,αθετετ ένα νέο εγχείρημα με το μορφωτ,κό επίπεδο του επ,χε,ρηματία. Η με
γαλύτερη διαφοροποίηση εντοπίζετα, στην κατηγορία «μερ,κοί από τους πελάτες», όπου
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το ποσοστό των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων που έχουν ολοκληρώσει τριτοβάθμια 
εκπαίδευση είναι σχεδόν διπλάσιο του ποσοστού αυτών με δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 
Η ίδια σχέση εντοπίζεται και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, αν και όχι με την ίδια ένταση, 
ενώ στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα η εικόνα δεν είναι σαφής, καθώς περίπου τα 
ίδια ποσοστά επιχειρηματιών από κάθε εκπαιδευτικό κλιμάκιο δηλώνουν χαμηλή ή υψηλή 
καινοτομικότητα αντίστοιχα.

Ο επόμενος Πίνακας παρουσιάζει τα αντίστοιχα αποτελέσματα σχετικά με το δεύτερο 
ποιοτικό χαρακτηριστικό, την καινοτομία με την έννοια της αναβάθμισης της τεχνολογίας 
ή των διαδικασιών που χρησιμοποιούνται. Εδώ οι διαφορές δεν είναι στατιστικά σημα\Λ:ι- 
κές. Μάλιστα, οι επιχειρηματίες με τριτοβάθμια εκπαίδευση υπερτερούν ελάχιστα στην 
επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, ενώ ισχύει το αντίστροφο στην κατηγορία της καθι
ερωμένης επιχειρηματικότητας. Μολονότι ενδεχομένως θα αναμενόταν το αντίθετο, στην 
Ελλάδα η αναβάθμιση των τεχνολογιών / διαδικασιών δεν φαίνεται ότι συσχετίζεται με το 
μορφωτικό επίπεδο του επιχειρηματία. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι η αναζήτηση νέων διαδι
κασιών από τον επιχειρηματία αποτελεί ένα γνώρισμα που προκύπτει περισσότερο μέσα 
από την πίεση από τον ανταγωνισμό και την ανάγκη να εμφανίζεται πιο ανταγωνιστικός και 
καινοτόμος, και λιγότερο από την εκπαίδευση που έχει λάβει.

Πίνακας 3.19
Ποσοστια ία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα ως προς τη χρήση 
νέων τεχνολογιών / διαδικασιών: Τι ποσοστό ανά εκπαιδευτικό κλιμάκιο χρησιμοποιεί εντε

λώς νέες τεχνολογίες / διαδικασίες, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες πριν από έναν χρόνο;

Οι τεχνολογίες / διαδικασίες είναι 
διαθέσιμες για λιγότερο από έναν χρόνο

Ευρωπαϊκός μέσος όρος*

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων
Απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας 31,3% 13,1%

Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας 30,2% 14,2%

Σύνολο 30,4% 13,6%

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
Απόφοιτοι
Δευτεροβάθμιας 29,9% 12,4%

Απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας 24,3% 10,1%

Σύνολο 28,0% 11,5%

* ο μέσος όρος αναφέρεται στη διετία 2003-2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Τέλος για το τρίτο ποιοτικό χαρακτηριστικό που εξετάζεται, την ένταση του ανταγωνι
σμού, το ποσοστό των επιχειρηματιών με τριτοβάθμια μόρφωση που δηλώνει ότι δεν αντι
μετωπίζει ανταγωνισμό είναι ελαφρά ανώτερο από τους επιχειρηματίες δευτεροβάθμιας εκ
παίδευσης. Ακόμα σημαντικότερη είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες επιχειρηματιών 
αρχικών σταδίων ως προς εκείνους που δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν πολλούς ανταγωνι
στές. Εδώ το ποσοστό των επιχειρηματιών με τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι κατά δέκα ποσο
στιαίες μονάδες χαμηλότερο από το ποσοστό της άλλης ομάδας. Ωστόσο, στην περίπτωση 
της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας οι διαφορές ανάμεσα στις δύο δεν είναι, και πάλι, 
στατιστικά σημαντικές, κάτι που υποδηλώνει ότι τελικά στην καθιερωμένη επιχειρηματικότη
τα η σημασία της μόρφωσης στη διαμόρφωση του ανταγωνισμού αμβλύνεται.

Συνεπώς, το γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από την παραπάνω ανάλυση είναι ότι 
το μορφωτικό επίπεδο έχει γενικά μάλλον ασθενή επίδραση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα, ενώ δεν φαίνεται να έχει καμία 
επίπτωση στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας.

Πίνακας 3.20

Ποσοστιαία διάρθρωση εγχειρημάτων περιόδου 2003-2005 στην Ελλάδα με βάση το βαθμό 
ανταγωνισμού: Τι ποσοστό ανά εκπαιδευτικό κλιμάκιο αντιμετωπίζει ισχυρό, μέτριο ή  / κα ι

καθόλου ανταγωνισμό;

Πολλοί
ανταγωνιστές

Λίγοι
ανταγωνιστές

Κανένας
ανταγωνιστής

Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων
Απόφοιτοι 69,1% 22,4% 8,5%
Δ ευτεροβάθμ ιας (56,9%) (32,9%) (10,2%)
Απόφοιτο ι 57,4% 32,1% 10,5%
Τριτοβάθμ ιας (46,3%) (41,7%) (12,0%)

Σύνολο 64,2% 26,5% 9,4%
(52,2%) (36,8%) ( 11,0%)

Καθιερωμένη επιχειρηματικότητα
Απόφοιτοι 74,1% 20,4% 5,5%
Δ ευτεροβάθμ ιας (66,1%) (28,0%) (5,9%)
Απόφοιτοι 64,7% 30,2% 5,1%
Τρπ οβάθμιας (61,3%) (33,1%) (5,6%)

Σύνολο 71,0% 23,7% 5,4%
(64,3%) (29,9%) (5,8%)

Σημ: Σε παρένθεση ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος για τη διετία 2003-2004

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜ ΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006 85

3.4 Επιχειρηματικότητα και εισόδημα

Το τελευτα ίο  ζήτημα που εξετάζεται σε αυτό το Κεφάλαιο είναι η σχέση της επιχειρη

ματικής δραστηριότητας με το επίπεδο του εισοδήματος. Όπως έχει αναφερθεί στις προη

γούμενες εκθέσεις του GEM, αλλά και όπως συζητήθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 1 για το 

2005, το  μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης που απαιτείται για την εκκίνηση ενός επι

χειρηματικού εγχειρήματος καλύπτεται από τον ίδιο τον επιχειρηματία μέσω κυρίως προ

σωπικής αποταμίευσης ή με την οικονομική συνεισφορά ατόμων από το στενό οικογενειακό 

ή επαγγελματικό περιβάλλον. Αναπόφευκτα λοιπόν, αναμένεται να υπάρχει ισχυρή συσχέ- 

τιση αναμεσα στην επιχειρηματική δραστηριότητα και το επίπεδο του εισοδήματος36.

Με δεδομένες τ ις  σημαντικότατες διαφορές στις γενικές οικονομκές συνθήκες και στα 

κατά κεφαλήν εισοδήματα ανάμεσα στις χώρες που συμμετέχουν στην έρευνα του GEM, η 

σύγκριση απαιτεί την αναγωγή των εισοδηματικών επιπέδων σε μια κοινή κλίμακα, βασισμέ

νη όχι σε απόλυτα μεγέθη αλλά σε σχετικά. Έτσι, το  ερευνητικό πρόγραμμα του GEM κατα

νέμει τον πληθυσμό κάθε χώρας σε τρεις κλίμακες: κατώτερο, μεσαίο και ανώτερο επίπεδο 

εισοδήματος, εντάσσοντας δηλαδή τον πληθυσμό της έρευνας είτε στο χαμηλότερο 1/3 

της αντίστοιχης κατανομής εισοδημάτων, είτε στο μεσαίο 1/3, ε ίτε στο υψηλότερο 1/3 του 

συνολικού πληθυσμού. Ο Πίνακας 3.21 που ακολουθεί παρουσιάζει τα  σχετικά δεδομένα 

γ ια  την Ελλάδα, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μέσους όρους της έρευνας του GEM.

Πίνακας 3.21
Η  επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων ανά εισοδηματικό κλιμάκιο στην Ελλάδα (2005)

Εισοδηματικό
κλιμάκιο

%
αντίστοιχου
πληθυσμού

(Ελλάδα)

θέση στην 
παγκόσμια 
κατάταξη

θέση στην 
Ευρώπη

Μέσος όρος 
GEM

Μέσος όρος 
Ευρώπης

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χαμηλότερο 1/3 1,2% 31η 17η 6,4% 4,0% 9,0% 4,9%

Μεσαίο 1/3 6,1% 17ΐ 6η 8,2% 4,6% 11,3% 6,0%

Ανώτερο 1/3 13,7% 9η 1η 10,7% 7,2% 12,8% 8,7%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Τα στοιχεία του Πίνακα τόσο στο σύνολο των χωρών του GEM, οσο κα. στην Ευρώπη, 
επιβεβαιώνουν τη  θετική συσχέτιση ανάμεσα στην εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφο
ράς κα, το  εισόδημα. Όσο υψηλότερο το εισόδημα, τόσο ισχυρότερη εμφανίζεται η ροπη

--------^ - „ 11ΓΤπβληΤή αυτή εντάσσεται σε μία οικονομετρική προσέγγιση, πράγματι αποδεικνύεται
36 Στο επόμενό κεφαλαίο, οπου η μεταρΛητη αυ ι c, 

ότι δρα θετικά και στην εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς.
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προς επιχειρηματική δραστηριότητα. Μολονότι δε τα  ποσοστά στο σύνολο των χωρών 
του GEM είναι γενικά υψηλότερα -κά τ ι αναμενόμενο με βάση τους υψηλότερους δείκτες 
επ ιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων-, και ειδικά από τ ις  χώρες μεσαίου εισοδήματος, η 

γενική τάση ισχύει απόλυτα και γ ια την Ευρώπη.

Η ίδια τάση χαρακτηρίζει και τα  ελληνικά δεδομένα. Ωστόσο, το εντυπωσιακό στην πε
ρίπτωση της Ελλάδας είναι η μεγάλη συμμετοχή του πληθυσμού από το ανώτερο κλιμάκιο, 
επίδοση που οδηγεί και στην άνοδο της θέσης της χώρας τόσο στην παγκόσμια, όσο και 
στην ευρωπαϊκή κατάταξη. Αντίθετα η ελληνική επίδοση στο χαμηλότερο εισοδηματικό κλι
μάκιο βρίσκεται πολύ κάτω από τον παγκόσμιο και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς μόνο 
το  1,2% εκδηλώνει αυτή τη συμπεριφορά. Η πραγματικότητα αυτή δεν φαίνεται ότι μπορεί 
να εξηγηθεί από τις  ανάγκες της χρηματοδότησης νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων. Οι 
προηγούμενες εθνικές Εκθέσεις της ερευνητικής ομάδας του IOBE/GEM γ ια  την Ελλάδα 
έχουν δείξει ότι η πρόσβαση σε χρηματοδότηση δεν δ ιαφέρει σημαντικά από τ ις  άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον εντονότατο ρόλο της 
οικογένειας στην οικονομική ενίσχυση των μελών της, κάτι που βέβαια μειώνει τη σημασία 
του προσωπικού εισοδήματος για το αν κάποιος θα ενεργοποιηθεί επιχειρηματικά ή όχι. 
Με αυτά τα δεδομένα, η υπόθεση που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι στην Ελλάδα το ε ι
σόδημα δεν αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για  την εκδήλωση επιχειρηματικότητας, 
αλλά μάλλον κοινωνική/πολιτισμική ώθηση για άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστη
ριότητας. Πράγματι άλλωστε όπως φαίνεται και από τον επόμενο πίνακα οι μισοί από τους 
επιχειρηματίες αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα προέρχονται από το  ανώτερο ε ι
σοδηματικό κλιμάκιο (ολόκληρου του πληθυσμού της έρευνας), ενώ σημαντικό τμήμα του 

προέρχεται και από το μεσαίο κλιμάκιο37.

Πίνακας 3.22
Ποσοστιαία διάρθρωση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων ως προς το εισοδηματικό

κλιμάκιο (2003-2005)

Εισοδηματικό
κλιμάκιο

Καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

2003 2004 2005
Μέσος όρος 

τριετίας*
Χαμηλότερο 1/3 12% 21% 10% 13%

Μεσαίο 1/3 40% 28% 37% 36%

Ανώτερο 1/3 48% 51% 52% 51%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

*επ ανασταθμ ισμένο στο συνολικό δείγμα  τω ν επ ιχειρηματιώ ν αρχικών σταδίω ν

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Ά' Πρέπει βεβαίως να σημειωθεί ότι πρόκειται για μία ερώτηση που αρκετές φορές δεν απαντάται από σημαντικό τμήμα 
του δείγματος, κάτι που ενδεχομένως να επηρεάζει τα δεδομένα
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Πίνακας 3.23
Η  καθιερωμένη επιχειρηματικότητα ανά εισοδηματικό κλιμάκιο στην Ελλάδα (2005)

Εισοδηματικό
κλιμάκιο

%
αντίστοιχου
πληθυσμού

(Ελλάδα)

θέση στην 
παγκόσμια 
κατάταξη

θέση στην 
Ευρώπη

Μέσος όρος 
GEM

Μέσος όρος 
Ευρώπης

Χώρες
μεσαίου

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χώρες
υψηλού

εισοδήματος
(μ.ο.)

Χαμηλότερο 1/3 3,2% 15η 9η 3,8% 3,2% 4,8% 3,9%

Μεσαίο 1/3 13,3% 4 ΐ 1η 6,3% 5,3% 6,8% 6,2%

Ανώτερο 1/3 16,1% 4 ΐ 2η 9,8% 8,9% 7,9% 8,2%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Πίνακας 3.24

Ποσοστιαία διάρθρωση της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας ως προς το εισοδηματικό

κλιμάκιο (2003-2005)

Εισοδηματικό
κλιμάκιο

Καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα

2003 2004 2005 Μέσος όρος 
τριετίας*

Χ αμηλότερο  1/3 10% 15% 13% 12%

Μ εσαίο  1/3 45% 43% 49% 44%

Α νώ τερο 1/3 45% 42% 38% 44%

Σύνολο 100% 100% 100% 100%

*επανασταθμισμένο στο συνολικό δείγμα των καθιερωμένων επιχειρηματιών

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

 ^ , Ί , ,ρ ν α  αάλλον ενισχύεται από τα  δεδομένα τουΗ υπόθεση που διατυπώθηκε προηγουμε μ
α μ ιρνπ ρπινειοηματικότητα. Σε αντιστοιχία οσων ανα- Πινακα 3.23, που αφόρα στην καθιερωμενη ε χ μ ΐμ

A-rrvrn π ηνικώ ν σταδίων, παρατηρείται και παλι μεγαλύτερηφέρθηκαν για την επιχειρηματικότητα αρχικω

συμμετοχή στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα οπό το  υψηλοτερο στρωμοτα εισοδή

ματος. Ωστόσο, ενδεχομένως εδώ η αιτιακή σχέση είνα. τώρα αντίστροφη. Δεν εινοι τσ 

επίπεδο του εισοδήματος που επιτρέπει την εκκίνηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

αλλά η δραστηριότητα αυτή που εξασφαλίζε, υψηλότερα ε,σοδήματα. Η Ελλαδα βρίσκεται 

πολύ κοντό σε αυτούς τους μέσους όρους μόνα στο κατώτερο εισοδηματικο κλιμάκιο, ενω 

διακρίνεται γ ιο  την υψηλότερη συμμετοχή των ανώτερων στρωμάτων. Το 16% των ατόμων
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από το  ανώτερο εισοδηματικό κλιμάκιο στην Ελλάδα και το  13% των ατόμων από το  μεσαίο 

κλιμάκιο είναι καθιερωμένος επιχειρηματίας, επίδοση που φέρνει τη χώρα στην 4η θέση 

στην παγκόσμια κατάταξη και στα δύο αυτά κλιμάκια. Σε πολύ μεγαλύτερο λοιπόν βαθμό 

απο τ ις  περισσότερες χώρες, η καθιερωμένη επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα φα ίνετα ι ότι 

είνα ι συνυφασμένη με υψηλά εισοδήματα, αφού το  88% των καθιερωμένων επιχειρηματιών 

εντάσσεται στο μεσαίο και ανώτερο στρώμα όπως φανερώνει και Πίνακας 3.24.

Σε ότι αφορά τέλος τις  συσχετίσεις του εισοδήματος με τα  ποιοτικά χαρακτηριστικά 

τη ς  επιχειρηματικότητας, οι σχετικές αναλύσεις δεν ανέδειξαν κάποιες σημαντικές δ ιαφο

ροποιήσεις, παρά μόνο το ότι τα  εγχειρήματα των ατόμων από χαμηλότερα εισοδηματικά 

κλιμάκια δεν υστερούν σε όρους καινοτομίας ή τεχνολογίας. Σε κάθε περίπτωση πάντως η 

σχέση εισοδήματος και ποιοτικών χαρακτηριστικών του εγχειρήματος είναι πολύ ασαφής 

χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, καθώς δεν είναι απαραίτητο ότι τα  άτομα που προ

έρχονται από υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια δεσμεύουν πράγματι και μεγαλύτερους 

, *30uc’ Υια το εΥΧείΡΠμά τους. Μεγαλύτερο ενδιαφέρον υπάρχει έτσ ι στη σχέση μεταξύ 
ψους επένδυσης και καινοτομίας που είναι ένα θέμα που περιλαμβάνεται στα ζητήματα 

που θα εξετάσει η ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ σε επόμενες εκθέσεις της.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Όπως έχει εξηγηθεί σε προηγούμενες εκθέσεις, το ερευνητικό consortium του GEM 

υ ιοθετε ί ένα σύνολο από οκτώ μεταβλητές οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ενδεικτικο ί 

παράγοντες που ενδεχομένως παίζουν ρόλο στην εκδήλωση νέας επ ιχειρηματικής δρα

σ τηρ ιό τη τας σε μία χώρα. Οι παράγοντες αυτοί χωρίζονται σε δύο ομάδες: η πρώτη 

ομάδα σ χετίζετα ι περισσότερο με παράγοντες του άμεσου περιβάλλοντος του ατόμου 

και υπό αυτήν την έννοια αναφέρεται περισσότερο σε προσωπικά χαρακτηριστικά του 

ατόμου. Αυτά περιλαμβάνουν την εξοικείωσή του με κάποιο πρότυπο επ ιχειρηματικής 

δραστηρ ιότητας, την ύπαρξη δηλαδή κάποιου προσώπου στο άμεσο συγγενικό / φ ιλικό 

περιβάλλον του που ξεκίνησε πρόσφατα μία επιχείρηση, το επίπεδο αυτοπεποίθησής 

του, ε ίτε  σε επίπεδο γνώσεων / ικανοτήτων, είτε σε επίπεδο φόβου αποτυχίας, ως απο

τρεπτικού δηλαδή παράγοντα για την εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς και τ έ 

λος την ύπαρξη πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών που αντιλαμβάνεται στο κοινωνικο

-  οικονομικό περιβάλλον στο οποίο κινείται (επιχειρηματική συγκυρία).

Η δεύτερη ομάδα παραγόντων σχετίζετα ι περισσότερο με τα ευρύτερα πολιτισμι

κά χαρακτηρ ισ τικά  της εξεταζόμενης χώρας, τις  κοινωνικές νόρμες και αντιλήψεις που 

υπάρχουν — κατά μία έννοια - σε αυτήν. Τέσσερις παράγοντες καταγράφουν τ ις  απόψεις 

του ερωτώμενου γ ια  το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο κινείται και τον τρόπο που θεω

ρεί ότι προσεγγίζοντα ι διαστάσεις της επιχειρηματικότητας συνολικά από τους Ελληνες. 

Ο βαθμός στον οποίο αποδίδεται απαξία στις κοινωνικές / οικονομικές ανισότητες στη 

χώρα, ο βαθμός στον οποίο είναι αποδεκτή η επιχειρηματική σταδιοδρομία ως επαγγελ

ματική επιλογή, καθώς και κατά πόσο ο επιχειρηματίας τυγχάνει κοινωνικής αποδοχής 

και σεβασμού, αλλά και προβολής σε μία χώρα, περιλαμβάνονται στους εξεταζόμενους 

παράγοντες. Τα αποτελέσματα της έρευνας για κάθε ομάδα παραγόντων ακολουθούν 

στις δύο επόμενες υποενότητες.

4.1 Προσωπικοί παράγοντες

Στον Πίνακα 4.1 καταγράφεται το προφίλ των προσωπικών χαρακτηριστικών του ελ

ληνικού πληθυσμού οε σύγκριση με τ ις  ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν στο GEM, 

με βάση τα  διαθέσιμα στοιχεία για την τρ ιετία  πλέον 2003-2005. Υπενθυμίζεται ότι τα
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απ οτελέσματα αυτά βασίζονται σε ένα μικτό αντιπροσωπευτικό δείγμα εθνικού πληθυ

σμού που απ οτελείτα ι αφενός από τους νέους & επίδοξους επ ιχειρηματίες και τους κα

θ ιερω μένους επ ιχειρηματίες που έχουν εντοπ ιστεί από τ ις  έρευνες τη ς  εξεταζόμενης 

τρ ιετ ία ς , αλλά  και από άτομα που δεν έχουν εκδηλώσει (μέχρι τη  στιγμή τη ς  έρευνας 

τουλάχιστον) κάποια επιχειρηματική διάθεση.

Πίνακας 4.1
Οι προσωπικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας (2003-2005): 

Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσμό 18-64 ετών

Επιχειρη
ματικότητα

αρχικών
σταδίων

(μ.ο.
2003-05)

Καθιερωμέ
νη επιχειρη
ματικότητα 

(μ.ο. 
2003-05)

Γνωρίζω 
προσωπικά 

έναν νέο 
επιχειρη

ματία

Διαθέτω τις 
γνώσεις, 
ικανότητα 

και εμπειρία 
που απαι

τούνται για 
μια νέα επι

χείρηση

Στο επόμε
νο εξάμηνο 
θα υπάρ

ξουν καλές 
ευκαιρίες 

για την 
ίδρυση μιας 
επιχείρησης

Ο φόβος 
της αποτυ
χίας, θα με 
απέτρεπε 
από το να 
ξεκινήσω 

μια νέα επι
χείρηση

Ισλανδία 11,82 7,31 72 48 56 41

Ιρλανδία 8,54 7,09 42 48 43 39

Νορβηγία 7,90 6,57 42 41 42 25

Ελλάδα 6,35 12,21 35 50 23 58

Ην.Βασίλειο 6,28 5,33 27 50 37 34

Ισπανία 5,86 6,76 28 42 37 45

Δανία 5,31 5,02 47 38 52 33

Γερμανία 5,02 4,38 38 38 15 49

Ολλανδία 4,36 5,17 30 37 35 30

Γαλλία 4,26 1,74 38 31 17 49

Φινλανδία 4,17 5,56 45 37 45 37

Ιταλία 4,15 4,46 33 33 25 35

Κροατία 4,13 2,78 47 46 27 41

Σουηδία 3,96 5,90 47 43 42 37

Βέλγιο 3,76 3,96 33 40 33 32

Σλοβενία 3,67 5,30 42 39 30 31

Ευρώπη 5,60 5,64 40 41 35 39
GEM 9,60 6,57 41 46 36 36

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Στην Ελλάδα την περίοδο 2003-2005 ένα ποσοστό 35% του πληθυσμού ηλικίας 18-64 

ετών δηλώ νει ότι έχει προσωπική γνωριμία με έναν νέο επιχειρηματία, κάποιον που ξεκ ί

νησε δηλαδή τη  δραστηρ ιότητά  του κατά την πιο πρόσφατη δ ιετία . Το 2005 μάλιστα το 

ποσοστό αυτό έχει μειωθεί, παρά την αύξηση της επ ιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, 

οπότε με τη  μέση αυτή επίδοση η Ελλάδα υστερεί τόσο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 

όσο και από το  μέσο όρο του συνόλου των χωρών GEM. Μόνο έτσ ι τέσσερ ις στους 11 

Έ λληνες  / Ελληνίδες φα ίνετα ι να έχουν «παραστάσεις» από επ ιχειρηματικές δραστηρ ι

ό τη τες  στον κοινωνικό τους περίγυρο και άρα να διαθέτουν κάποιο επίπεδο εξοικείω σης 

με πρότυπα επ ιχειρηματικής δραστηριοποίησης που μπορούν να λειτουργήσουν ως κί

νητρο και γ ια  αυτούς, ώστε να συμπεριφερθούν αναλόγως.

Ταυτόχρονα όμως, οι Έ λληνες εξακολουθούν να εμφανίζουν πολυ υψηλά επίπεδα 

αυτοπεποίθησης. Ακριβώς οι μισοί θεωρούν ότι διαθέτουν τ ις  γνώσεις, την ικανότητα 

και την  εμπειρ ία  γ ια  να ξεκινήσουν μία νέα επιχείρηση. Με την επίδοση αυτή η Ελλαδα 

υπ ερτερεί από τους αντίστοιχους μέσους όρους, ενώ κατέχει μαζί με το Ην. Βασίλειο την 

1π θέση στην Ευρώπη. Προφανώς εδώ αποτυπώνεται το πάγιο χαρακτηριστικό γνώρισμα 

του Έ λληνα  που σε ένα βαθμό ίσως υπερτιμά τις  δυνατότητές του και θεωρεί οτι μπορεί

ν α  π ε τ ύ χ ε ι  ό ,τ ι σ τό χ ο  έ χ ε ι θ έσ ε ι.

Από την  άλλη πλευρά όμως, σταθερά υψηλά παραμένει κα, ο βασικότερος ανασταλ-
μ. ιττίρ m e  υψηλής αυτοπεποίθησης σε ουσιαστική τ ικος  παραγοντας στη μετουσίωση αυτής της υΨ ι is

επ ιχειρηματική  δραστηριοποίηση, με περαιτέρω διεύρυνση μάλιστα κατά το 2005. Σχε

δόν έξ ι σ τους δέκα δηλώνουν ότι ο φόβος της αποτυχίας, θα τους απετρεπε απο την 

προσπάθεια έναρξης μιας νέας επιχείρησης, επίδοση που είναι -σταθερά σε ολόκληρη 

την  εξεταζόμενη  περίοδο- η υψηλότερη στο σύνολο των χωρών του GEM. Στην ουσία 

το  ποσοστό αυτό υπεραντισταθμίζει την προηγούμενη επίδοση (αυτοπεποίθηση), κατι
Ο ' ' . Γ ρ η ιια ν ία  Γ α λ λ ία  κα ι Ιτα λ ία , όπ ου  δ η λ α δ ή  ο φ ό β ο ς  τ η ςπ ο υ  σ υ μ β α ίν ε ι ε π ίσ η ς  σ ε  Ισ π α ν ία , ι ερμυν ιια , ^

αποτυχίας υπερ,σχύε, του επ,πέδου αυτοπεποίθησης. Η Ελλάδα πάντως εμφαν,ζε, υψη

λό τερ ο  επίπεδα επ,χε,ρηματ,κότητας αρχ,κών σταδίων από όλες αυτές τ,ς χώρες στην 

εξετα ζόμενη  τρ ,ετία . Σε κάθε περίπτωση, ο φόβος της επ,χε,ρηματ,κής αποτυχ,ας κα, ο 
συνεπακόλουθος κο,νων,κός στ,γματ,σμός παραμένε, το  βασ,κότερο οντ,κ,νητρσ στην 

εκδήλω ση νέας επ,χε,ρηματ,κότητας στην Ελλάδα μία πραγματ,κότητα που δεν φα,νε- 

τα ι να μεταβάλλετα ι, με την πάροδο των ετών, αλλά μάλλον να παγιώνεται.

μ-  , ' πτηινρίο που αναδεικνύει η έρευνα του GEM είναι η εκτί-Ενα ακόμα απογοητευτικο στοιχείο πυυ
μηση γ,α  περ,ορ,σμένες επ,χε,ρηματ,κές ευκα,ρίες στην Ελλάδα. Μόλ,ς δύο στα εννεα 

άτομο κατά μέσο όρο στην εξεταζόμενη τρ ιετία  εκτ,μούν ότ, η επ,χε,ρηματική συγκυρία 

είνα, θετ,κή, π,στεύουν δηλαδή ότ, υπάρχουν καλές επ,χε,ρηματ,κές ευκα,ρ,ες στη χωρα, 

κάτ, που θα δ,κα,ολσγούσε έτσ, κα, μία π,θανή ενεργοποίηση περ,σσότερων ατόμων προς 

εκμετά λλευσ ή  τους. Πρόκε,τα, γ ια  την 3- χαμηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, π,σω μονο
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από Γαλλία και Γερμανία που πάσχουν όμως από ασθενική οικονομική ανάπτυξη (σε α ν τ ί

θεση δηλαδή με την Ελλάδα), υστερώντας έτσ ι από τους αντίστο ιχους μέσους όρους. 

Ειδικά μάλιστα στην έρευνα του 2005 καταγράφετα ι το χαμηλότερο ποσοστό (περίπου 

19%) σχεδόν 10 ποσοστια ίες μονάδες χαμηλότερα από το 2004. Πάντως και πάλι θα πρέ

πει να αναφερθεί ό τι η επίδοση αυτή δεν συνάδει με την αύξηση του δε ίκτη  επ ιχειρημα

τικό τη τα ς  αρχικών σταδίων που καταγράφετα ι στην Ελλάδα κατά το  2005.

Μ εγαλύτερο αναλυτικό ενδιαφέρον όμως έχει η εξέταση γ ια  το  αν οι τέσ σ ερ ις  αυτο ί 

προσωπικοί παράγοντες διαφοροποιούνται ανάλογα με την επ ιχειρηματική δραστηρ ιο - 

ποίηση ή όχι του ερωτώμενου. Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζονται έτσ ι συγκρ ιτικά  οι θ ετ ικές  

απαντήσεις τους σε κάθε έναν από τους εξεταζόμενους παράγοντες ώ στε να εξε τα σ τε ί 

αν υπάρχει δ ιαφορετική συμπεριφορά των νέων / επίδοξων επ ιχειρηματιών και των καθι

ερωμένων επιχειρηματιών σε σχέση με όσους δεν είναι επ ιχειρηματίες.

Πίνακας 4.2

Οι προσωπικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα (2003-2005):
Ποσοστό θετικών απαντήσεων

Επιχειρημα
τίες αρχικών 

σταδίων

Καθιερωμέ
νοι επιχει
ρηματίες

Μη επιχει
ρηματίες

Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκ ίνησ ε μια 

επ ιχείρηση  τα  τ ε λ ε υ τα ία  δύο έτη
50 46 36

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 66 61 36

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 65 53 33
Δ ιαθέτω  τ ις  γνώ σεις , ικα νό τη τα  και εμπ ειρ ία  

που απ α ιτο ύντα ι γ ια  να ξεκ ινήσω  μια νέα  επ ι

χε ίρησ η
79 76 50

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 82 81 38

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 88 88 39
Στο επόμενο εξάμηνο θα υπ άρξουν κα λές  ε υ 

κ α ιρ ίε ς  γ ια  τη ν  ίδρυση μ ιας επ ιχε ίρησ ης σ την 

π ερ ιοχή  μου
27 23 26

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 59 47 30

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 59 47 34

Φ οβάμα ι τη ν  απ οτυχ ία , σε βαθμό που θα με 

απ έτρεπ ε από το  να ξεκ ινήσ ω  μ ια  νέα  επ ιχ ε ί

ρηση
43 52 57

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 27 32 32

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005)I ---------------------- ----------- 22 21 42

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Οι δ ιαφ ορές είναι εμφανείς, ειδικά μεταξύ των νέων / επίδοξων επιχειρηματιών και των 

ατόμων που δεν έχουν εκδηλώσει κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι νέοι και επί

δοξο ι επ ιχειρηματίες εμφανίζονται με πολύ έντονο το αίσθημα αυτοπεποίθησης, καθώς 

οκτώ στους δέκα δηλώνουν ότι διαθέτουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και ικανότητες για 

τη ν  ανάληψη κάποιας νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Το υψηλό αυτό ποσοστό είνα ι 

δ ικαιολογημένο, καθώς αναφέρεται σε άτομα που βρίσκονται τη στιγμή της έρευνας στα 

αρχικά στάδια εκδήλωσης επιχειρηματικότητας και επομένως βρίσκονται σε μία φάση 

δυναμικής τοποθέτησης στο οικονομικό τους περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει άλλω στε και 

σ τις  χώρες μεσαίου εισοδήματος το 2005, ενώ στις χώρες υψηλότερου εισοδήματος το 

ποσοστό είνα ι ακόμα μεγαλύτερο (περίπου 88%). Μάλιστα ειδικά το 2005, έτος στο οποίο 

αυξάνετα ι στην Ελλάδα η επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων, το αντίστοιχο ποσοστό 

κ ινείτα ι στην περιοχή του 90%38.

Την ίδ ια υψηλή αυτοπεποίθηση εμφανίζουν και οι καθιερωμένοι επ ιχειρηματίες, πα

ρόλο που σχεδόν ένας στους τέσσερις εμφανίζεται δ ιατακτικός στο να ξεκινούσε τώρα 

μία νέα επιχείρηση, παρουσιάζοντας έτσ ι ένα πιο συγκρατημένο προφίλ σε σχέση με 

ά λλες  χώρες. Αντίθετα, μόνο το μισό ποσοστό των μη επιχειρηματιών απαντά θετικά στη 

σχετική  ερώτηση, φανερώνοντας ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης που ενδεχομένως ερμη

νεύει τη  μη ενεργοποίησή τους στην κατεύθυνση αυτή39. Πάντως είναι πολύ υψηλότερο 

σε σχέση με τ ις  αντίσ το ιχες μέσες απαντήσεις των μη επιχειρηματιών τόσο στις χώρες 

μεσαίου όσο και υψηλού εισοδήματος, κάτι που υποδηλώνει το διαστρωματικό χαρακτή

ρα αυτού του παράγοντα στην Ελλάδα.

Από την άλλη πλευρά όμως και παρά την φαινομενική ισχυρή αυτοπεποίθησή τους, 

το  43% των νέων / επίδοξων επιχειρηματιών δηλώνει ότι φοβαται το ενδεχόμενό της  απο

τυχίας, κάτι που ενδεχομένως να λειτουργήσει τελικά ανασταλτικά στην υλοποίηση του 

κρίσ ιμου επόμενου βήματος. Πρόκειται για πολύ υψηλή τιμή, καθώς στις υπόλοιπες χώ 

ρες το  αντίσ το ιχο ποσοστό κινείται στην περιοχή του 22 με 27%. Υπενθυμίζεται ότι η 
π λειονότητα  των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων είναι επίδοξοι επιχειρηματίες, έχουν 

δηλαδή απλώς ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες και δεν έχουν περάσει στη 

φάση τη ς  ίδρυσης της επιχείρησης (νέοι επιχειρηματίες), κάτι το  οποίο ενδεχομένως 

σημαίνει ό τι αυτο ί δ ιακατέχονται από μεγαλύτερο φοβο της αποτυχίας. Κι ομως, ε ξ ε 

τάζοντας αναλυτικότερα τα πρωτογενή στοιχεία προκύπτει ότι αυτοί που φοβούνται 

περ ισσότερο την αποτυχία είναι τελικά οι νέοι επιχειρηματίες και λ ιγότερο οι επίδοξοι:

38 Αντίστοιχη είναΐ η εικόνα στις περισσότερες χώρες που εμφάνισαν το 2005 υψηλή επιχειρηματικότητα αρχικών
σταδίων (ενδεικτικά στην Ιρλανδία στο 89%, στο Ην. Βασίλειο 92/ο)

30 Προφανώς οι αιτίες για την μη επιχειρηματική δραστηριοποιηση αυτών των ατόμων δεν εξαντλούνται ουτε 
ερμηνεύονται αποκλειστικά από τους προσωπικούς παράγο^ες, καθώς υπαρχουν διάφοροι λογοι για τους οποίους κάποιο 
άτομο δεν επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά μεταξύ των οποίων βέβαια η ικανοποίηση απο την τρέχουσα εργασία 
/ απασχόληση. Το ενδιαφέρον στρέφεται αφενός μεν στο γεγονός ότι σκιαγραφειται ενα πιο διατακτικό προφίλ για αυτήν 
την κατηγορία πληθυσμού, αφετέρου στις διαφορές που εμφανίζουν οι νέοι / επίδοξοι και οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες
σε σχέση με αυτούς.
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τρ ε ις  στους τέσ σ ερ ις  ιδ ιοκτή τες  μίας νέας επιχείρησης (3 έως 42 μήνες λε ιτουργ ίας) 

δηλώνουν ότι φοβούντα ι το  ενδεχόμενο της αποτυχίας. Αυτοί βρίσκοντα ι επομένως σε 

μία φάση αναμονής μέχρι να μπορέσουν να καταστήσουν την επ ιχείρηση τους  βιώσιμη 

και έχοντας ήδη ρ ισκάρει κατά μία έννοια, δ ιακατέχονται από μεγαλύτερη  αγωνία σε 

σχέση με τους επίδοξους επ ιχειρηματίες, που ενδεχομένως να μην αναλάβουν τελ ικά  το  

αντίστοιχο ρίσκο και να μην προχωρήσουν στην υλοποίηση των σχεδίων τους. Μια ακόμα 

ερμηνεία θα μπορούσε να είναι το  γεγονός ότι συνειδητοποιούν τ ις  ρ εα λ ισ τ ικές  δυσκο

λ ίες  που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν αποκτώντας άμεση επαφή με το  επ ιχειρηματικό 

περιβάλλον.

Ακόμα όμως και αν καταφέρουν να «διαβούν» το κρίσιμο όριο των 3,5 ετών και κα

θιερωθούν, ο φόβος της αποτυχίας όχι μόνο παραμένει ισχυρός, όπως υποδηλώνει ο 

σχετικός πίνακας, αλλά εντείνετα ι ακόμα περισσότερο. Το 52% των καθιερωμένων επι

χειρηματιώ ν -  λίγο χαμηλότερα δηλαδή από τους μη επ ιχειρηματίες - εξακολουθεί να 

δ ιακατέχετα ι από τον φόβο για το ενδεχόμενο της επ ιχειρηματικής αποτυχίας, όταν στις  

ά λλες  χώρες υψηλού εισοδήματος αυτοί περιορίζονται στο 21% του συνόλου (32% στις  

μεσαίου εισοδήματος). Αυτό φανερώνει ότι οι Έ λληνες / Ελληνίδες καθιερω μένοι επ ιχει

ρηματίες αισθάνονται σε μεγάλο βαθμό διαρκή πίεση για  την επ ιτυχία και φόβο γ ια  το 

ενδεχόμενο «πισωγύρισμα» που μπορεί να επ ιφέρει μία αποτυχία στην επ ιχειρηματική 

τους καριέρα, χωρίς μάλιστα αυτός ο φόβος να υποχωρεί ή να περιορ ίζετα ι, παρά την 

καθιέρωση. Ο παράγοντας αυτός είναι εξίσου ισχυρός και στους μη επ ιχειρηματίες, κάτι 

που αναδεικνύει τελ ικά  έναν από τους πλέον βασικούς ανασταλτικούς π αράγοντες στην 

εκδήλωση νέας επ ιχειρηματικότητας από τον υπόλοιπο πληθυσμό, εμπόδιο που υπάρχει 

σε πολύ χαμηλότερο βαθμό στις άλλες χώρες.

Στα υπόλοιπα προσωπικά χαρακτηριστικά, οι νέοι / επίδοξοι επ ιχειρηματίες εμφ ανί

ζουν μία μεγαλύτερη επαφή με πρότυπα επ ιχειρηματικότητας στο κοντινό τους περιβάλ

λον, καθώς σε ποσοστό 50% απαντούν θετικά στη σχετική ερώτηση (έναντι μόνο 36% 

στους μη επιχειρηματίες). Πάντως μικρό μπορεί να θεωρηθεί το αντίσ το ιχο  ποσοστό 

στους καθιερωμένους επιχειρηματίες, αφού μόνο τέσσερ ις στους εννέα δηλώνουν προ

σωπική γνωριμία με νέο επιχειρηματία (ενδεικτικά στην Ιρλανδία το αντίστο ιχο  ποσοστό 

είνα ι 67%). Γενικά όμως και σε αυτό το χαρακτηριστικό, οι επ ιχειρηματίες, νέο ι και καθι

ερωμένοι, φα ίνετα ι να υστερούν σε σχέση με τους αντίστοιχους συναδέλφους τους  σε 

ά λλες  χώρες, ενώ ομοιότητα υπάρχει μόνο στους μη επ ιχειρηματίες.

Όσον αφορά στην επιχειρηματική συγκυρία, οι απόψεις όλων των κατηγοριών πληθυ

σμού συγκλίνουν και είναι απαισιόδοξες, ενώ απέχουν σημαντικά σε σχέση με τ ις  μέσες 

απόψεις στις υπόλοιπες χώρες. Αν και οριακά υψηλότερο ποσοστό των νέων / επίδοξων 

επιχειρηματιών αντιλαμβάνετα ι καλές επιχειρηματικές ευκα ιρ ίες στην περιοχή που ζει, 

ουσιαστικά μόνο τρε ις  στους 11 Έ λληνες πολίτες 18-64 ετών -  ανεξαρτήτω ς επιχειρη-
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ματικής ή όχι δραστηριοποίησης βλέπουν θετικά το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ακόμα 

δηλαδή και στο πλέον δυναμικό τμήμα του πληθυσμού που βρίσκεται στα αρχικά στάδια 

εκδήλω σης επ ιχειρηματικής δραστηριότητας, η άποψη για τ ις  βραχυ-μεσοπρόθεσμες 

δυνατότητες  του ελληνικού οικονομικού περιβάλλοντος να δημιουργήσει ευκα ιρ ίες είναι 

μάλλον απαισιόδοξη. Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι και η άποψη αυτή εμφανίζει δ ιαχρο

νική σ ταθερ ότητα  στους νέους / επίδοξους επιχειρηματίες, ενώ είναι ιδ ια ίτερα χαμηλή 

το  2005 γ ια  τους καθιερωμένους επιχειρηματίες, αλλά και τον υπόλοιπο πληθυσμό (μόλις 

19% απαντούν θετικά  στη σχετική ερώτηση το 2005). Πάντως, υπενθυμίζεται ότι η συ

ντρ ιπ τική  πλειονότητα των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων έχουν δηλώσει ως κίνητρο 

γ ια  τη  δραστηριοποίησή τους την εκμετάλλευση μιας ευκαιρίας. Επομένως, προφανώς 

υπάρχουν κάποιες περιορισμένες ευκαιρίες στο οικονομικό περιβάλλον τ ις  οποίες θεω 

ρητικά αυτό το  τμήμα του πληθυσμού σπεύδει να αξιοποιήσει.

Συνοψίζοντας επομένως τα  αποτελέσματα της έρευνας ως προς τα προσωπικά χαρα

κτηρ ισ τικά  του  ελληνικού πληθυσμού 18-64 ετών, οι νέοι και επίδοξοι επ ιχειρηματίες, αυ

το ί δηλαδή που βρίσκονται στα αρχικά στάδια μιας επιχειρηματικής δραστηριοποίησης 

εμφανίζοντα ι να έχουν σημαντικές διαφορές σε σχέση κυρίως με τους μη επ ιχειρηματίες 

ως προς τους  τρ ε ις  από τους τέσσερ ις εξεταζόμενους παράγοντες. Οι πρώτοι εμφανίζο 

ντα ι με πολύ υψηλό αίσθημα αυτοπεποίθησης και σχετικά έντονη προσωπική επαφή με 

άλλους νέους επ ιχειρηματίες. Ο φόβος της αποτυχίας αγγίζει όμως το 43 /ο αυτών, γεγο 
νός αρνητικό, ενώ παράλληλα η άποψή τους για ουσιαστικα περιορισμενες επ ιχειρηματι

κές ευκα ιρ ίες  στο περιβάλλον το οποίο ζουν, συγκλίνει με την άποψη συνολικά του ελλη 

νικού πληθυσμού. Από την άλλη πλευρά, οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες τοποθετούντα ι 

κάπου ενδιάμεσα, αν και προσεγγίζουν περισσότερο τους νέους / επίδοξους επιχείρημα 

τ ίες , όπως είνα ι και λογικό. Παρόλο που δείχνουν πιο σίγουροι για τις  ικανότητες και τις  

γνώ σεις τους και έχουν -  και λογικά λόγω επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεγαλύτερη 

επαφή με νέους επ ιχειρηματίες σε σχέση με το υπόλοιπο τμήμα του πληθυσμού, εν τού- 

το ις  οι απόψεις τους γ ια  την επιχειρηματική συγκυρία ταυτίζοντα ι με τους τελευτα ίους. 

Ταυτόχρονα, δεν έχουν απολέσειτο υψηλό αίσθημα φοβου για το ενδεχόμενό αποτυχίας, 

σε ποσοστό που συγκλίνει μάλιστα με το μη επιχειρηματικό τμήμα του πληθυσμού, κάτι 
που φανερώ νει το  δύσκολο και μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και τον 

δ ιαρκή φόβο γ ια  πιθανό στιγματισμό ενός καθιερωμένου επιχειρηματία, από μία ενδεχο

μένως λανθασμένη κίνηση.

Στη συνέχεια  εξετάζσντα. οι τυχόν διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σ τις  επι

δόσ εις  σε αυτούς τους προσωπικούς παράγοντες, με βάση το  φύλο των ερωτώμενων, 

ελέγχοντα ς παράλληλα τις  αντίστοιχες μέσες επ.δόσεις στις υπόλοιπες χώρες μεσαίου

και υψηλού εισοδήματος40.

“  Η ανάγκη για στατιστικώς επαρκή αριθμό γυναικών επιχειρηματιών (καθιερωμένων και νέων) στην Ελλάδα οδηγεί στη 
s „  παοόλο που τα συγκριτικά στοιχεία απο τις υπολοιπες χώρες αναφερονταιχρησιμοποίηση των στοιχείων τριετίας 2003-2004, παρυ/\υ uuu iu γ ^

στο 2005.
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Πίνακας 4.3
Οι προσωπικοί παράγοντες με διάκριση ως προς το φύλο (2003-2005)

Επιχειρηματίες
αρχικών
σταδίων

Καθιερωμένοι
επιχειρηματίες

Μη
επιχειρηματίες

ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ

Γνωρίζω προσω πικά κάποιον που ξεκ ίνησ ε 

μ ια  επ ιχ ε ίρ ησ η  τα  τ ε λ ε υ τα ία  δύο έ τη
51 46 53 34 43 33

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 67 61 63 55 41 32

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 68 58 55 45 38 31

Δ ια θέτω  τ ις  γνώ σ εις , ικα νό τη τα  και 

εμ π ε ιρ ία  που απ α ιτούντα ι γ ια  να ξεκινήσω  

μ ια  ν έα  επ ιχείρηση

81 76 78 71 64 48

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 85 82 85 77 46 36

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 90 84 89 84 50 37

Στο επ όμενο εξάμηνο θα υπάρξουν 
κα λές  ευ κ α ιρ ίες  γ ια  τη ν  ίδρυση μιας 

επ ιχε ίρ ησ ης σ την  π ερ ιοχή  μου
32 26 23 23 29 23

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 60 63 46 47 33 30

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 63 56 51 41 38 32

Φ οβάμα ι τη ν  απ οτυχία , σε βαθμό που θα 

με απ έτρεπ ε από το  να ξεκινήσω  μια νέα  

επ ιχείρηση
34 59 48 58 52 58

Χώρες μεσαίου εισοδήματος (2005) 23 34 30 35 29 35

Χώρες υψηλού εισοδήματος (2005) 20 28 20 25 38 43

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

Το πρώτο στοιχείο που ξεχωρίζει από αυτά τα  αποτελέσματα είναι βεβαίως ο ισχυρός 

ρόλος του φόβου της αποτυχίας ως αποτρεπτικού παράγοντα εκδήλωσης επ ιχειρηματι

κής συμπεριφοράς, ειδικά στις γυναίκες. Ανεξάρτητα από το αν είναι επ ίδοξες ή ακόμα 

και καθιερωμένες επιχειρηματίες, οι γυναίκες σε ποσοστό σχεδόν 60% - όσο δηλαδή και 

οι αντίστο ιχες μη επιχειρηματίες - δηλώνουν ότι φοβούνται την αποτυχία. Π ρόκειτα ι γ ια  

μία πολύ υψηλή επίδοση, που υπερτερεί από τις  αντίστοιχες μέσες επ ιδόσεις στις  άλλες  

χώρες μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Υψηλότερη επίδοση σε σχέση με τ ις  ά λλες  χώ

ρες εμφανίζουν και οι άνδρες, αφού ο παράγοντας αυτός είναι χαρακτηρ ισ τικά  υψηλός
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σ την ελλην ική  έρευνα πληθυσμού, ωστόσο είναι φανερό ότι οι απαντήσεις των ελλην ί

δων δρουν καθοριστικό  στη διεύρυνση τη ς  σημασίας αυτού του παράγοντα.

Σημαντικός προσδιοριστικός παράγοντας για τ ις  Ελληνίδες επ ιχειρηματίες αρχικών 

σταδίων είνα ι η προσωπική επαφή με πρότυπα επιχειρηματικότητας στον ίδιο βαθμό που 

αυτό συμβαίνει στους άνδρες, ωστόσο και τα  δύο φύλα υστερούν σε σχέση με τη  σημα

σία αυτού του παράγοντα σε άλλες χώρες. Το επίπεδο αυτοπεποίθησης φαίνεται επίσης 

να δρα καθοριστικά στις γυναίκες, αφού όσες έχουν εκδηλώσει κάποια επιχειρηματική 

δραστηρ ιότητα , προσεγγίζουν σε αυτόν τον παράγοντα τους αντίστοιχους άνδρες επι

χε ιρηματίες , ενώ διαφοροποιούνται έντονα σε σχέση με τις  γυναίκες μη επιχειρηματίες. 

Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι γυναίκες σε ολόκληρο τον κόσμο -  ανεξάρτητα του 

ε ισοδηματικού επιπέδου τη ς  χώρας - εμφανίζονται αφενός μεν να γνωρίζουν προσωπικά 

λ ιγότερους νέους επ ιχειρηματίες σε σχέση με τους άνδρες, ενώ και το  επίπεδο της αυτο

πεποίθησής τους είναι χαμηλότερο από αυτούς. Το ίδιο συμβαίνει και με τον φόβο της απο

τυχίας, αν και δεν φτάνει τ ις  χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας σε αυτόν τον τομέα, ενώ οι 

απόψεις το υς  γ ια  την επιχειρηματική συγκυρία συγκλίνουν με αυτές των ανδρών στις χώ

ρες μεσαίου εισοδήματος και είναι πιο απαισιόδοξες στις χώρες υψηλού εισοδήματος41.

4.2 Πολιτισμικοί παράγοντες

Η δεύτερη  ομάδα παραγόντων που αναφέρεται στα ευρύτερα χαρακτηρ ιστικά  του 

ελληνικού  πολιτισμικού περιβάλλοντος απέναντι στην επιχειρηματικότητα, παρουσιάζε

τα ι στον Πίνακα 4.4. Ως ένα βαθμό μπορεί να θεωρηθεί ότι και οι προσωπικοί παράγοντες 
που παρουσιάστηκαν προηγούμενα επηρεάζονται και διαμορφώνονται από τ ις  κυρίαρ

χες  π ολιτισμ ικές και κοινωνικές αντιλήψεις σε μία χώρα.

Ο πρώτος παράγοντας σχετίζετα ι με το ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας που 

π ιστεύει ό τι οι περισσότεροι συμπολίτες του επιθυμούν όλοι οι κάτοικοι αυτής να είχαν το 

ίδιο βιοτικό επίπεδο. Στην ουσία εδώ εξετάζεται η ισχύς μιας κουλτούρας που δίνει αξία 

στην εξίσωση εισοδημάτων και πλούτου, παράγοντας που ωστόσο επηρεάζει μάλλον εμ 

μέσως τον βαθμό εκδήλωσης νέας επιχειρηματικότητας. Διαχρονικά λοιπόν επτά στους 

10 πολίτες τη ς  Ελλάδας θεωρούν ότι οι περισσότεροι Ελληνες θα προτιμούσαν όλοι οι 

άνθρωποι να είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο. Πρόκειται γ ια αρκετά υψηλή επίδοση, που 

υπ ερτερεί των αντίστοιχων συνολικών μέσων όρων (41 θέση στην Ευρώπη), με την Ελλάδα 

να εμφανίζετα ι έτσ ι ως μία χώρα όπου δεν ευνοούνται οι έντονες οικονομικές ανισότητες. 

Ομως πρέπει να σημειωθεί ότι το 2005 καταγράφεται μία υποχώρηση σχεδόν έξ ι ποσοστι

αίων μονάδων στην αντίστοιχη επίδοση, κάτι που αμβλύνει ανάλογα τη  σχετική τάση.

“ Global Entrepreneurship Monitor (2005), Report on Women and Entrepreneurship (2006).
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Μ εγαλύτερη συσχέτιση ωστόσο με την εκδήλωση νέας επ ιχειρηματικότητας κατα

γρά φ ετα ι στον πολιτισμικό παράγοντα που σχετίζετα ι με τη στάση τη ς  κοινής γνώμης 

απέναντι στην επ ιχειρηματικότητα ως μία επιθυμητή επαγγελματική επιλογή. Και πάλι το 

70% θεω ρεί ό τι η ελληνική κοινωνία είναι δεκτική σε αυτή την επιλογή καριέρας, α ντ ιμ ε

τω π ίζεται δηλαδή θετικά σε σχέση με άλλες επαγγελματικές επιλογές. Η υπεροχή έναντι 

των αντίστοιχων συνολικών μέσων όρων είναι και εδώ παρούσα, με την επίδοση αυτή να 

παγιώνεται σε αυτά τα  επίπεδα για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Αντίστοιχη ευρύτητα  αποδοχής συγκεντρώνει και η άποψη ότι οι επ ιτυχημένοι επ ιχει

ρηματίες τυγχάνουν κοινωνικής αποδοχής και σεβασμού στην ελληνική κοινωνία, με την 

ελληνική επίδοση να κινείται και εδώ σταθερά υψηλότερα από τους αντίσ το ιχους μέσους 

όρους. Ωστόσο, παρατηρείτα ι διαχρονική κάμψη αυτής της θετικής εκτίμησης, καθώς το 

2005 με την άποψη αυτή συμφωνεί το 67,5% του πληθυσμού έναντι 75% το 2003. Επομέ

νως αντί να γ ίνοντα ι βήματα προόδου προς αυτήν την κατεύθυνση, φα ίνετα ι μάλλον να 

αμβλύνεται αυτή η θετική εικόνα, κάτι που σίγουρα δεν ω φελεί στην κατεύθυνση εν ίσχυ

σης της  νέας επιχειρηματικότητας.

Η σχετική «δαιμονοποίηση» του επιχειρηματία έχει αναφερθεί άλλω στε ως φαινόμε

νο που υπάρχει στο ελληνικό περιβάλλον, φαινόμενο το οποίο επ ιτείνει το  γεγονός ότι η 
προβολή των επιτυχημένων νέων επιχειρηματιών στα μέσα ενημέρωσης τη ς  χώρας είναι 

μάλλον περιορισμένη. Πράγματι εδώ και τρία χρόνια το ποσοστό των ατόμων που θεωρεί 

ότι εμφανίζονται στα ΜΜΕ συχνά success stories, επιτυχημένες ιστορίες δηλαδή νέων επι

χειρηματιών παραμένει σταθερό στην περιοχή του 40%. Με αυτήν την επίδοση η Ελλάδα 

κατατάσσεται στις τελευτα ίες θέσεις ως προς το επίπεδο δημόσιας προβολής των νέων 

επιχειρηματιών, πίσω μόνο από Γαλλία και Ισπανία, από τις οποίες πάντως δ ιατηρεί υψηλό

τερη επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων. Είναι άλλωστε γεγονός ότι τα  ΜΜΕ τη ς  χώρας 

φαίνεται να προτιμούν την προβολή περιπτώσεων επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που 

εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφορά, παρά την ανάδειξη κάποιων θετικών στοιχείων ή 

κινήσεων που μπορούν να λειτουργούν ως πρότυπα και για άλλους επιχειρηματίες.

Στην ουσία στους τρεις  πρώτους παράγοντες η Ελλάδα εμφανίζει μία πολιτισμική 

ομοιότητα με τ ις  χώρες που έχουν υψηλότερη επ ιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων από 

αυτήν, παρά με τις  χώρες που υστερούν σε αυτόν τον δείκτη. Αντίθετα, η επίδοση στον 

τελευτα ίο  παράγοντα είναι εξα ιρετικά χαμηλή ακόμα και σε σύγκριση με χώρες με πολύ 

χαμηλή επίδοση στον δείκτη επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, κάτι που φανερώνει 

μία δυσαρμονία μεταξύ της διάστασης της επ ιχειρηματικότητας και της  υγιούς προβο

λής που αυτή απολαμβάνει από τα εγχώρια μέσα μαζικής ενημέρωσης.
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Πίνακας 4.4

Οι πολιτσμικοίπαράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση επιχειρηματικότητας (2003-2005): 
Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσμό 18-64 ετών

Επιχειρη
ματικότητα 

αρχικών 
σταδίων 

(μ.ο. 2003- 
05)

Καθιερωμέ
νη επιχειρη
ματικότητα 
(μ.ο. 2003- 

OS)

Στη χώρα 
μου, οι 

περισσό
τεροι θα 

προτιμού
σαν όλοι οι 
άνθρωποι 

να είχαν το 
ίδιο βιοτικό 

επίπεδο

Στη χώρα 
μου, οι πε
ρισσότεροι 
θεωρούν 

την ίδρυση 
μιας νέας 
επιχείρη
σης μια 

επιθυμητή 
επιλογή 

επαγγελμα
τικής σταδι

οδρομίας

Στη χώρα 
μου, όσοι 
επιτυγχά
νουν στην 

ίδρυση μιας 
νέας επι
χείρησης 
έχουν κοι
νωνική κα
ταξίωση και 

σεβασμό

Στη χώρα 
μου, βλέ
πει κανείς 

συχνά ιστο
ρίες για επι
τυχημένες 

νέες επιχει
ρήσεις στα 
μέσα ενη
μέρωσης.

Ισλανδία 11,82 7,31 62 62 69 82

Ιρλανδία 8,54 7,09 81 67 80 81

Νορβηγία 7,90 6,57 66 58 64 69

Ελλάδα 6,35 12,21 70 69 71 40

Ην.Βασίλειο 6,28 5,33 74 53 72 55

Ισπανία 5,86 6,76 55 67 54 35

Δανία 5,31 5,02 55 49 74 46

Γερμανία 5,02 4,38 60 55 73 50

Ολλανδία 4,36 5,17 58 79 67 60

Γαλλία 4,26 1,74 52 55 59 36

Φινλανδία 4,17 5,56 61 36 86 67

Ιταλία 4,15 4,46 55 67 61 43

Κροατία 4,13 2,78 70 68 51 49

Σουηδία 3,96 5,90 63 52 60 55

Βέλγιο 3,76 3,96 62 65 65 43

Σλοβενία 3,67 5,30 72 50 66 52

Ευρώπη 5,60 5,64 63 59 66 52

GEM 9,60 6,57 63 62 67 59

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM
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Στον επόμενο πίνακα καταγράφονται οι επιμέρους διαφοροποιήσεις αυτών των πα

ραγόντων που μπορεί να εμφανίζουν οι δ ιάφορες κατηγορίες πληθυσμού όπως αυτές 

ορ ίζοντα ι από το  επίπεδο επιχειρηματικής ή μη δραστηριοποίησης στην εξεταζόμενη 

τρ ιετ ία , σε αντιστο ιχ ία  δηλαδή της ανάλυσης των προσωπικών παραγόντων. Γ ίνεται 

δηλαδή και εδώ η υπόθεση ότι ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς τους παράγοντες να 

επηρεάζουν εντονότερα τη  συμπεριφορά μιας πληθυσμού, να υπάρχει δηλαδή κάποιος 

παράγοντας που ξεχωρίζει και καθορίζει τη  συμπεριφορά των νέων / επίδοξων επ ιχειρη

ματιών από τους καθιερωμένους επ ιχειρηματίες ή το υπόλοιπο τμήμα του πληθυσμού 

των μη επιχειρηματιών. Επιπλέον γ ίνετα ι διάκριση και με βάση το  φύλο των ερωτώμενων 

γ ια  να εξεταστούν τυχόν διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά ανδρών και γυναικών.

Πίνακας 4.5
Οι πολιτισμ ικο ί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσμού στην Ελλάδα (2003-2005):

Ποσοστό θετικών απαντήσεων

Επιχειρηματίες 
αρχικών σταδίων

Καθιερωμένοι
επιχειρηματίες

Μη
επιχειρηματίες

ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ ΑΝΔ ΓΥΝ ΣΥΝ

Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θα 
προτιμούσαν όλοι οι άνθρωποι να 
είχαν το ίδιο βιοτικό επίπεδο

79 85 81 72 72 72 64 73 69

Στη χώρα μου, οι περισσότεροι θε
ωρούν την ίδρυση μιας νέας επι
χείρησης μια επιθυμητή επιλογή 
επαγγελματικής σταδιοδρομίας

69 71 69 69 69 69 67 71 69

Στη χώρα μου, όσοι επιτυγχάνουν 
στην ίδρυση μιας νέας επιχείρη
σης έχουν κοινωνική καταξίωση 
και σεβασμό

81 81 81 74 74 74 71 71 71

Στη χώρα μου, βλέπει κανείς συ
χνά ιστορίες για επιτυχημένες 
νέες επιχειρήσεις στα μέσα ενη
μέρωσης

44 45 45 41 51 45 45 38 42

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM



Η Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η Μ Α Τ ΙΚ Ο Τ Η Τ Α  ΣΤΗ Ν  ΕΛ Λ Α Δ Α  2005 - 2006 101

Όπως ίσως είναι αναμενόμενο, οι διαφορές εδώ είναι πιο περιορισμένες σε σχέση 
με τα προσωπικά χαρακτηριστικά. Διαπιστώνεται λοιπόν ότι περίπου κοινό ποσοστό του 
πληθυσμού (της τάξης του 55% και 58% αντίστοιχα) ανεξάρτητα από το αν είναι επιχει
ρηματίες ή όχι, συμφωνούν ότι δεν υπάρχει συχνή κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης της 
χώρας των επιτυχημένων επιχειρηματιών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εκτενής διαφή
μιση και παρουσίαση κάποιων ιστοριών που να μπορούν να δράσουν θετικά στη διάθεση 
για εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας. Πρόκειται επομένως για ένα χαρακτη
ριστικό της ελληνικής κοινωνίας που γίνεται αντιληπτό από όλες τις ομάδες πληθυσμού 
και αποτελεί ενδεχομένως ένα πεδίο που πρέπει να τύχει περισσότερης προσπάθειας για 
να αλλάξει προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Κοινό είναι και το ποσοστό των ατόμων που θεωρεί ότι η ελληνική κοινωνία αποδέχε
ται την επιχειρηματική σταδιοδρομία ως επιθυμητή επιλογή καριέρας, καθώς επτά στους 
10 συμφωνούν σε αυτήν την άποψη, ανεξάρτητα της επαγγελματικής τους επιλογής. 
Από την άλλη πλευρά οριακές διαφορές εντοπίζονται στον βαθμό καταξίωσης και σεβα
σμού τον οποίο απολαμβάνουν οι επιχειρηματίες από την ελληνική κοινωνία. Οι νέοι και 
επίδοξοι επιχειρηματίες πιστεύουν ότι οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζονται με πολύ μεγα
λύτερο σεβασμό, καθώς το 81% αυτών εμφορείται από αυτήν την άποψη, ενώ οι καθιε
ρωμένοι επιχειρηματίες φαίνεται να έχουν μία πιο συγκρατημένη άποψη που προσεγγίζει 
μαλιστα περισσότερο τους μη επιχειρηματίες (74 έναντι 71% αντίστοιχα). Ενδεχομένως 
το γεγονος οτι αυτοί είναι οι αποδέκτες τελικά αυτών των αισθημάτων, να ερμηνεύει την 
πιο ήπια προσέγγιση από την πλευρά τους για τον βαθμό καταξίωσης και σεβασμού που 
απολαμβάνουν από την ελληνική κοινωνία.

Τέλος σε ότι αφορά τον πρώτο πολιτισμικό παράγοντα, εξαιρετικά θετική άποψη για 
την αξία που δίνουν οι Έλληνες στην εξίσωση του βιοτικού επιπέδου φαίνεται να έχουν 
οι νεοι / επίδοξοι επιχειρηματίες, ενώ πιο συγκροτημένοι σε αυτό εμφανίζονται τόσο οι 
καθιερωμένοι επιχειρηματίες, όσο και οι μη επιχειρηματίες.

Σε ό,τι αφορά τις διαφοροποιήσεις με βάση το φύλο, προκύπτει μία μάλλον κοινή συ
μπεριφορά στους περισσότερους παράγοντες και ανεξάρτητα από την επιχειρηματική 
τους δραστηριοποίηση ή όχι. Ειδικά οι απαντήσεις στους καθιερωμένους επιχειρηματίες 
διαφοροποιούνται ελάχιστα και μόνο ως προς τον βαθμό προβολής επιτυχημένων επιχει
ρηματικών ιστοριών από τα ΜΜΕ, με τις γυναίκες να αποτιμούν ευνοϊκότερα την υπάρ- 
χουσα κατάσταση. Το 51% θεωρεί ότι υπάρχει συχνή προβολή (έναντι 41% των αντίστοι
χων ανδρών), επίπεδο που υπερτερεί τόσο από τις αντίστοιχες γυναίκες μη επιχειρηματί
ες, όσο και τις νέες / επίδοξες επιχειρηματίες. Επίσης μπορεί να σημειωθεί ότι η άποψη 
των γυναικών για την επιχειρηματική καριέρα ως επιθυμητή επαγγελματική επιλογή είναι 
επίσης κοινή διαστρωματικά, οριακά μάλιστα πιο θετική από τους αντίστοιχους άνδρες, 
ενώ το προφίλ των νέων και επίδοξων επιχειρηματιών δείχνει επίσης ανεξάρτητο από τις
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διαφοροποιήσεις φύλου. Συνεπώς, ενώ στα προσωπικά χαρακτηρ ισ τικά  εντοπ ίστηκαν 

κάποιες σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το φύλο οι οποίες ενδεχομένως να ερμη

νεύουν και το χαμηλότερο επίπεδο επ ιχειρηματικής δραστηριοποίησης, στα πολιτισμικά 

χαρακτηρ ισ τικά  οι απόψεις μάλλον είναι ταυτόσημες και ανεξάρτητες του φύλου.

Συνοψίζοντας επομένως την ανάλυση των δύο ομάδων παραγόντων γ ια  την περίοδο

2003-2005, προκύπτει ότι οι Έ λληνες / Ελληνίδες εμφανίζουν αρκετά υψηλά επίπεδα 
αυτοπεποίθησης σε βαθμό που υπερτερεί από τους μέσους όρους των υπόλοιπων χωρών 
που συμμετέχουν στην έρευνα. Η αυτοπεποίθηση αυτή δ ιακατέχει εντονότερα  τους νέ

ους / επίδοξους επ ιχειρηματίες σε σχέση με τ ις  υπόλοιπες κατηγορ ίες πληθυσμού, αλλά 
όχι τελ ικά  όσο έντονα συμβαίνει αυτό στους αντίστοιχους επ ιχειρηματίες αρχικών σ ταδ ί
ων στις υπόλοιπες χώρες. Είναι το υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης στους μη επ ιχειρημα
τ ίε ς  -  και ειδικά στους άνδρες - που δίνει τελ ικά  στην Ελλάδα την υπεροχή σε σχέση με 
τους συνολικούς μέσους όρους, επιβεβαιώνοντας τον δ ιαστρω ματικό χαρακτήρα αυτού 
του γνωρίσματος στον πληθυσμό. Η προσωπική επαφή με πρότυπα επ ιχειρηματικότητας, 

είναι εντονότερη στους νέους / επίδοξους επ ιχειρηματίες, ωστόσο συνολικά η Ελλάδα 

υστερεί σε αυτόν τον παράγοντα σε σύγκριση με ά λλες χώρες, με τους μη επ ιχειρηματί
ες πάντως που απαντούν θετικά να υπερισχύουν έναντι άλλων χωρών ε ίτε  μεσαίου, ε ιτε  

υψηλότερου εισοδήματος.

Τα δύο όμως πιο αρνητικά σημεία του ελληνικού περιβάλλοντος σχετίζοντα ι με τ ις  
επιχειρηματικές ευκα ιρ ίες που υπάρχουν και τον φόβο της αποτυχίας που δ ιακατέχει τον 
ελληνικό πληθυσμό. Και στις δύο περιπτώσεις οι επ ιδόσεις είναι δυσμενέστερες σε σχέ
ση με άλλες χώρες ακόμα και μεσαίου εισοδήματος σε όλες τ ις  κατηγορ ίες πληθυσμου. 
Περιορισμένο ποσοστό νέων, καθιερωμένων ή και μη επιχειρηματιών «βλέπει» καλές επι
χειρηματικές ευκαιρίες στο περιβάλλον τους που θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν, 

φαινόμενο που φαίνεται μάλιστα να γ ίνετα ι εντονότερο το  2005. Ταυτόχρονα, ο φόβος 
για ενδεχόμενη αποτυχία παραμένει ο υψηλότερος στις χώρες του GEM, αγγίζοντας μά
λιστα έντονα και τους ήδη καθιερωμένους επ ιχειρηματίες, ενώ είνα ι εξα ιρετικά  υψηλός 
σε γυναίκες που ξεκινούν ένα νέο εγχείρημα.

Από την άλλη πλευρά τα  πολιτισμικά χαρακτηρ ιστικά της Ελλάδας δεν φ α ίνετα ι να 
αποτελούν εμπόδιο στην εκδήλωση επ ιχειρηματικότητας, ενώ γίνοντα ι αντιληπτά με τον 
ίδιο τρόπο από όλες τ ις  κατηγορίες πληθυσμού, ανεξάρτητα της επ ιχειρηματικής τους ή 
μη δραστηριοποίησης. Η ελληνική κοινωνία αποδέχεται την επ ιχειρηματική σ ταδ ιοδρο
μία ως επαγγελματική επιλογή σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι συμβαίνει σε ά λλες  χώρες, 
κάτι που αντανακλάται και στο επίπεδο του σεβασμού και της  κοινωνικής καταξίωσης 
που απολαμβάνουν οι επιτυχημένοι επ ιχειρηματίες. Αυτό μάλιστα συμβαίνει παρά το γ ε 
γονός ότι τα  μέσα ενημέρωσης της χώρας δεν βοηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση, δεν 

διαφημίζουν επαρκώς τις  επ ιτυχημένες ιστορίες επ ιχειρηματικότητας, καθώς προφανώς 

επ ιλέγοντα ι περισσότερο αντιπαραδείγματα για προβολή και στηλίτευση.
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Επομένως σε επίπεδο δημόσιας πολιτικής, η εξάλειψη του φόβου γ ια  την επ ιχειρη

ματική  αποτυχία παραμένει η σημαντικότερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, 

ώ στε να δ ίνοντα ι επιπλέον ευκα ιρ ίες γ ια επιχειρείν, ενώ είναι γεγονός ότι η καλύτερη 

προβολή από τα  εγχώρια ΜΜΕ και των θετικών επιχειρηματικών παραδειγμάτων μπορεί 

να δ ιαμορφώ σει καλύτερη εικόνα για  την επ ιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και να συμβά- 

λ ε ι στη δ ιεύρυνση του επιπέδου εκδήλωσής της.

4.3 Η σχέση των προσωπικών και πολιτισμικών παραγόντων με την εκδήλωση 

επιχειρηματικής συμπεριφοράς

Στην υποενότητα αυτή εξετάζετα ι η επίδραση των προσωπικών και πολιτισμικών πα
ραγόντων στην εκδήλωση επ ιχειρηματικότητας ε ίτε  αρχικών σταδίων, ε ίτε  καθιερω μέ
νης, σε συνδυασμό με τα  δημογραφικά χαρακτηριστικά των ατόμων που συμμετείχαν 
στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία των τριών ερευνών πληθυ
σμού 2003-2005 (6008 άτομα) εξετάστηκαν τρεις  περιπτώσεις: α) η εκδήλωση επ ιχειρη
ματικό τη τας αρχικών σταδίων, β) η εκδήλωση καθιερωμένης επ ιχειρηματικότητας και γ) 
η εκδήλωση και των δύο τύπων επιχειρηματικότητας (συνολική επιχειρηματική δραστηρι- 
οποίηση)42. Στην ουσία εξετάζετα ι η θετική ή αρνητική επίδραση αυτών των παραγόντων 
στην εκδήλωση επ ιχειρηματικής συμπεριφοράς, κατά την εξεταζόμενη περίοδο. Αναλυ

τ ικό τερ α  η εξίσωση που χρησιμοποιήθηκε είναι η παρακάτω.
Ρ(ΕΠΙΧ=1) =  /  (ΗΛΙΚ, ΜΟΡΦ, ΕΙΣΟΔ, ΦΥΛΟ, ΠΡΟΣΩΠ, ΠΟΛΙΤΙΣΜ)

Η εξαρτημένη  μεταβλητή (ΕΠΙΧ) λαμβάνει την τιμή 1 στην περίπτωση που το άτομο 
έχε ι εκδηλώ σει κάποιο τύπο επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην εξεταζόμενη πε
ρίοδο και 0 αν δεν συμβαίνει αυτό. Στην πλευρά των ανεξάρτητων περιλαμβάνονται οι

μεταβλητές:
•  Ηλικία: μία συνεχής μεταβλητή που αντιστοιχίζετα ι στην ηλικία του ατόμου (λαμβάνει 

τ ιμ ές  από 18 ως 64)
•  Εκπαίδευση: μία βαθμωτή μεταβλητή που λαμβάνει τ ιμ ές από (1) για τα  άτομα με με

ρική ή ολοκληρω μένη πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (2) για αποφοίτους δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης (αποφοίτους λυκείου), (3) γ ια αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
και (4) γ ια  ακόμα υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο (κάτοχοι μεταπτυχιακών / δ ιδακτο

ρικών τίτλων, κτλ).
•  Εισόδημα: μία βαθμωτή μεταβλητή που λαμβάνει τ ιμ ές  από 1 έως 3, ανάλογα με το  

αν το  άτομο ανήκει στο χαμηλότερο 1/3 της συνολικής κατανομής εισοδημάτων, στο

μεσαίο 1/3 ή στο ανώτερο 1/3.

Τα άτομα που έχουν καταχωρηθεί σε αυτήν την εξεταζόμενη περίοδο ως επιχειρηματίες αρχικών σταδίων είναι 389, 
ενώ ο, καθιερωμένοι επιχειρηματίες είναι 711. Επίσης επειδή, οι τέσσερις προσωπικές και τεσσερις πολιτισμικές ερωτήσεις, 
γίνονται στο ήμισυ του συνολικού δείγματος των μη επιχειρηματιών εκ περιτροπής, η αναλυση γίνεται σε δυο βήματα: πρώτα 
με τις  τέσσερις προσωπικές ερωτήσεις και στη συνέχεια με τις τέσσερις πολιτισμικές ερωτήσεις.
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•  Φύλο: Ψ ευδομεταβλητή που λαμβάνει την τιμή 1 γ ια  άνδρες (0 γ ια  γυναίκες).

•  Μ εταβλητές προσωπικών παραγόντων: οι τέσσερ ις προσωπικοί παράγοντες που 

έχουν παρουσιαστεί αναλυτικότερα στα προηγούμενα και αποτελούν ψ ευδομετα- 

βλητές που λαμβάνουν την τιμή 1 στην περίπτωση θετικής απάντησης στη σχετική 

ερώτηση και 0 σε περίπτωση αρνητικής απάντησης.

•  Μ εταβλητές πολιτισμικών παραγόντων: οι τέσσερ ις πολιτισμικοί παράγοντες που 

αποτελούν ψευδομεταβλητές που λαμβάνουν την τιμή 1 στην περίπτωση θετικής 

απάντησης και 0 στην αντίθετη περίπτωση.

Από τα  αποτελέσματα του μοντέλου δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης (binary 

logit model) που παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.6 προκύπτουν τα  εξής ευρήματα:

Πίνακας 4.6
Αποτελέσματα δυαδικής λογιστικής παλινδρόμησης

Μεταβλητές Επιχειρηματίες Αρχικών 
Σταδίων

Καθιερωμένοι
Επιχειρηματίες

Επιχειρηματίες
(σύνολο)

Συντελεστές Συντελεστές Συντελεστές

Σταθερά -2.60 *** 
(0,45)

-3.54 *** 
(0.37)

-2.35 *** 
(0,31)

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 0.98***
(0,17)

0.75***
(0,13)

0.95***
(0,11)

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ -0.026
(0,15)

-0.31 ** 
(0,13)

-0.29 *** 
(0,11)

ΠΡΟΣ ΓΝΩΡΙΜ 0.019
(0,14)

0.17
(0,11)

0.14
(0,10)

ΦΟΒΟΣ -0.42***
(0.13)

-0.19*
(0.10)

-0.27***
(0.09)

ΦΥΛΟ 0.77***
(0,15)

0.43***
(0,11)

0.66***
(0,10)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 0.5***
(0,097)

0.77***
(0.07)

0.77***
(0,06)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.14*
(0,08)

-0.22***
(0,006)

-0.14**
(0,06)

ΗΛΙΚΙΑ -0.016***
(0,005)

0.02***
(0,004)

0.008**
(0,003)

LR statistic 140.8*** 234.3*** 360.1***

McFadden R2 0.087 0.099 0.122

Ν -  2524. * * * * * *  υποδηλώνουν σημαντικότητα σε επίπεδο ρ<1%, 5% και 10%
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Μεταβλητές Επιχειρηματίες 
Αρχικών Σταδίων

Καθιερωμένοι
Επιχειρηματίες

Επιχειρηματίες
(σύνολο)

Συντελεστές Συντελεστές Συντελεστές

Σταθερά -2.92 *** 
(0,45)

-3.69 *** 
(0,37)

-2.63 *** 
(0,31)

ΕΠΙΘ ΚΑΡΙΕΡ -0.07
(0,15)

-0.23 ** 
(0,11)

-0.19*
(0,1)

ΜΜΕ 0.099
(0,14)

0.083
(0,11)

0.08
(0,095)

ΑΠΟΔΟΧΗ 0.74 *** 
(0,19)

0.26 ** 
(0,13)

0.48 *** 
(0,11)

ΙΣΟΤΗΤΑ 0.51***
(0,17)

0.057
(0,12)

0.24 ** 
(0,10)

ΦΥΛΟ 0.73 *** 
(0,15)

0.34 *** 
(0,11)

0.56***
(0,095)

ΕΙΣΟΔΗΜΑ 0.44 *** 
(0,09)

0.78 *** 
(0,07)

0.73 *** 
(0,063)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 0.15 * 
(0,078)

-0.11 ** 
(0,058)

-0.04
(0,053)

ΗΛΙΚΙΑ -0.016 *** 
(0,005)

0.025 *** 
(0,04)

0.01 *** 
(0,003)

LR statistic 105.5*** 168.2*** 229.5***

McFadden R2 0.064 0.069 0.075

Ν =  2683  * * * * * *  υπ οδηλώ νουν σ η μ α ντ ικό τη τα  σ ε επ ίπεδο ρ<1% , 5% κα ι 10%

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM

ΤΟ επίπεδο τη ς  αυτοπεποίθησης ( ικ α ν ό τ η τ ε ς )  συνδέετα, θετ,κά με την εκδήλωση 

επ ιχειρηματικής συμπεριφοράς με υψηλά μάλιστα συντελεστή, ε ίτε  αυτή αφορά στα 
αρχικά στάδια, ε ίτε  στους καθιερωμένους επιχειρηματίες, Αναδεικνύεται επαμενως σε 

’ έναν ψυχολογικό παράγοντα που επιδρά καθοριστικά στην επιλσγή γ,α επιχειρηματική 

δραστηριοποίηση, τόσο στην πρώτη φάση έναρξης ενός εγχε,ρήματος, όσα κα, σε π,α 

μακροπρόθεσμη προοπτ,κή. Από την άλλη πλευρά, αρνητικά φαίνεται να συνδέονται ο. 

εκτιμήσ εις  γ,α τ ,ς  επ,χε,ρηματ,κές ευκαιρίες που υπάρχουν στο περιβάλλον (ΕΥΚΑ,ΡΙΕΣ), 

κυρίως λόγω των καθ,ερωμένων επ,χε,ρηματ,ών. αφού στους επ,χε,ρηματίες αρχ,κων
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σταδίων ο παράγοντας δεν προκύπτει σημαντικός. Η έντονη απαισιοδοξία των πρώτων 
δρα καθοριστικά σε αυτήν τη σχέση, καθώς μόνο το 21% αυτών έχει εκφράσει θετικές 

εκτιμήσεις για τον όγκο και το εύρος των ευκαιριών που υπάρχουν στο περιβάλλον του, 
ποσοστό μικρότερο από αυτό των μη επιχειρηματιών (27%). Η καθημερινή τριβή με την 

αγορά και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικοί 
ενδεχομένως να ερμηνεύει την απαισιόδοξη οπτική τους, σε αντίθεση με τα άτομα που 
δεν δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά και ενδεχομένως εκ του ασφαλούς να θεωρούν 
ότι υπάρχει μεγαλύτερος όγκος ευκαιριών από ό,τι πραγματικά συμβαίνει.

Ο  φόβος της αποτυχίας (ΦΟΒΟΣ) επηρεάζει -  όπως είναι αναμενόμενο - αρνητικά την 
εκδήλωση επιχειρηματικής συμπεριφοράς σε κάθε κατηγορία επιχειρηματία, αφού το 
αίσθημα αυτό παραμένει έντονο τόσο στους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων, όσο και 
στους καθιερωμένους. Από την άλλη πλευρά η προσωπική γνωριμία (Π Ρ Ο Σ _ γ ν ω ρ ιμ ) με 
κάποιον επιχειρηματία δεν φαίνεται να παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάληψη επιχειρημα
τικής δράσης.

Σε σχέση με τους πολιτισμικούς παράγοντες, το γεγονός ότι ο πληθυσμός παρου
σιάζει μία μάλλον ομοιογενή συμπεριφορά, ανεξάρτητα από το αν δραστηριοποιείται ή 
οχι επιχειρηματικό καθορίζει εν πολλοίς και τα αποτελέσματα της ανάλυσης. Η θετική 
άποψη για τον σεβασμό και την καταξίωση που συγκεντρώνει ο επιχειρηματίας στην ελ
ληνική κοινωνία (αποδοχή) επηρεάζει αντίστοιχα θετικά την εξεταζόμενη σχέση, καθώς 
ειδικά οι επιχειρηματίες αρχικών σταδίων (σε ποσοστό άνω του 80% όπως φάνηκε και 
προηγούμενα) συμφωνούν με αυτήν την άποψη.

Η συμφωνία με την άποψη ότι η κοινωνία θεωρεί την επιχειρηματική δραστηριοποί- 
η η ως μία επιθυμητή επιλογή καριέρας (ΕΠΙΘ_καριερ) φαίνεται να αποτελεί έναν πα- 

ρ Υ α που επηρεάζει αρνητικά την εκδήλωση επιχειρηματικότητας κυρίως λόγω των 
απόψεων των καθ,ερωμένων επ,χειρηματ,ών. Στην ουσία αυτό είνα, αποτέλεσμα της μη 
διαφοροπο,ησης μεταξύ των τριών κατηγοριών του πληθυσμού, αφού ο, απόψεις τους 
συγκλίνουν. Η θετ,κότερη άποψη που εκδηλώνουν σ, επ,χε,ρηματίες αρχ,κών σταδίων 

X η μ τους μη επιχειρηματίες για την επιθυμία της κοινωνίας για περιορισμό των 
ανισοτήτων ,,ςο τη τα ) δρα καθορ,στ,κά συνολικά στην επ,χε,ρημοτ,κή δραστηρ,οπαίηση, 
παρολο που η άποψη των καθιερωμένων είνα, π,ο μετριοπαθής κα. συγκλίνει με τους μη

*  ΡΠμστιες. Μη σημαντικός προκύπτει τέλος ο παράγοντας των ΜΜΕ, της προβολής 
δηλαδη που έχουν από τα μέσα ενημέρωσης ο. επιτυχημένοι επ,χε,ρηματίες, καθώς αυ
τός δεν φαίνεται να παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην απόφαση δραστηριοποίησης.

Φ ^  τα διΊμογραφικά χαρακτηριστικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν στην 
η, το βιοτικό επίπεδο του ατόμου όπως αυτό εκφράζεται από το μέσο μηνιαίο 

δημά του υποδεικνύεται σε όλες τ,ς περιπτώσεις ένας σημαντικός παράγοντας 
που επιδρά θετικά στην επιχειρηματικότητα. Αυτό σημαίνει ότ, η επιχειρηματική δρα-
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στηρ ιοποίηση εκδηλώ νεται περισσότερο από άτομα που προέρχονται από υψ ηλότερα 

ε ισοδήματα, κάτι που συνδέετα ι και με το γεγονός του υψηλού κόστους έναρξης μιας 

επ ιχείρησης, χρησιμοποιώντας κυρίως δικά τους κεφάλαια. Πράγματι, το  47% των επι

χειρηματιώ ν ε ίτε  αρχικών σταδίων, ε ίτε  καθιερωμένων, ανήκει στο ανώτερο κλιμάκιο 

ε ισ οδήματος (άνω 1/3), ενώ στους μη επ ιχειρηματίες το ποσοστό αυτό π ερ ιορ ίζετα ι στο 

27%. Ως προς το  φύλο, η χαμηλή γυναικεία επ ιχειρηματικότητα δ ικα ιολογεί τη  θετική 

σχέση που αναδεικνύετα ι μεταξύ ανδρών και εκδήλωσης επ ιχειρηματικής δραστηρ ιο- 

ποίησης, παρά το γεγονός ότι στην καθιερωμένη επ ιχειρηματικότητα η συμμετοχή των 

γυναικών είνα ι σχετικά  μεγαλύτερη.

Ηλικιακά, οι διαφοροποιήσεις μεταξύ επιχειρηματιών αρχικών σταδίων και καθιερω

μένων επιχειρηματιών σε σχέση με τους μη επιχειρηματίες αποδεικνύονται σημαντικές. 
Στη συνολική επ ιχειρηματικότητα η επίδραση της ηλικίας είναι θετική, κάτι που οφ είλετα ι 

στη θετική  τάση στην καθιερωμένη επιχειρηματική δραστηριοποίηση από άτομα μεγα

λύτερης ηλικίας. Στους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων όμως η επίδραση είναι αρνητι

κή, κάτι που υποδηλώνει την αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης τέτο ιας συμπεριφοράς 

από άτομα που προέρχονται από χαμηλότερα ηλικιακά στρώματα. Λογικό και αυτό το 

εύρημα, με δεδομένο ότι το 45% των τελευταίων είναι έως 34 ετών (39% στο σύνολο του 

πληθυσμού), ενώ γενικά η ηλικία ενός επιχειρηματία αρχικών σταδίων κατά μέσο όρο δεν 

ξεπερνά τα  37 έτη  (44 ετών ο καθιερωμένος).

Αλληλοσυγκρουόμενα είναι ωστόσο τα αποτελέσματα σε σχέση με το μορφωτικό 

επίπεδο των ατόμων που αναδεικνύεται μη σημαντικός παράγοντας στη εκδήλωση επι

χε ιρηματικής συμπεριφοράς. Ωστόσο, στις επιμέρους σχέσεις η επίδραση είναι δ ιαφο

ρετική  κατά περίπτωση. Συνδέεται αρνητικά με την επιχειρηματική συμπεριφορά στους 

καθιερω μένους επιχειρηματίες, ενώ θετικά στους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων. Πράγ

ματι, το  42% των καθιερωμένων επιχειρηματιών έχει απλώς ένα απολυτήριο Λυκείου και
, , 'χ0ι.ΓΓη ρπουένως στον συνολικό πληθυσμό, η εκδήλωσημονο το  31% εχει ανώτερη εκπαίδευση. £πυμ^ s

νέας επ ιχειρηματικότητας συναντάται περισσότερο οπό άτομα υψηλότερου μορφωτικού 

επιπέδου, κάτι που δεν ουμβσίνει στην καθιερωμένη επιχειρηματικότητα, καθώς αυτή 

περιλαμβάνει άτομα που έχουν δραστηριοποιηθεί σε προηγούμενες περιόδους με άλλες 

ενδεχομένως απαιτήσεις και ανάγκες.





ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: 

ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το γεγονός ότι η έρευνα του GEM επαναλαμβάνεται σε ετήσ ια βάση επιτρέπει την 

εξαγω γή συμπερασμάτων για  το πώς κάποιοι σημαντικοί δείκτες μεταβάλλονται από 

χρόνο σε χρόνο, όπως συζητήθηκε αναλυτικά στα προηγούμενα Κεφάλαια. Ωστόσο, 

πέρα από τη  διαπίστωση των διαχρονικών μεταβολών, η συγκέντρωση δεδομένων για  

μια ολόκληρη τρ ιε τ ία  κάνει δυνατή και την επισήμανση των διαχρονικών «σταθερών», 

των χαρακτηρ ιστικώ ν δηλαδή της επιχειρηματικότητας που δεν μεταβάλλονται βραχυ

πρόθεσμα, και χαρακτηρίζουν έτσ ι το πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηρ ιότητας στην 

Ελλάδα. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι να περιγράφει με αδρές γραμμές εκείνα 

τα  χαρακτηρ ισ τικά  τη ς  επιχειρηματικότητας που προκύπτουν από τ ις  έρευνες του GEM 

στην Ελλάδα και τα  οποία διακρίνονται από αξιοσημείωτη σταθερότητα, πέρα από ανα

μενόμενες αλλά  μ ικρές διακυμάνσεις στη διάρκεια της τριετίας.

Το γεγονός ότι τα  σχετικά δεδομένα έχουν ήδη παρουσιαστεί αναλυτικά, επιτρέπει 

την  επ ικέντρωση εδώ στον ποιοτικό χαρακτήρα αυτών των σταθερών. Ετσι, οι παραπο

μπές στα αριθμητικά δεδομένα της έρευνας θα είναι πολύ λίγες στο παρόν Κεφάλαιο. 

Αυτό το  πλαίσιο επιτρέπει την αναφορά και στα στοιχεία που προέκυψαν από την άλλη 

συνιστώσα του ερευνητικού προγράμματος του GEM, τις γνώμες των ειδικών σε θέματα 

επ ιχειρηματικότητας. Πρόκειται για στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις και 

την  συμπλήρωση ερωτηματολογίου, σχετικά με τα αρνητικά και τα θετικά χαρακτηρ ιστι

κά του επ ιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Ο ποιοτικός χαρακτήρας αυτών 

των δεδομένων κάνει χρήσιμη την εισαγωγή τους εδώ, δεδομένου ότι, όπως αναφέρθη

κε, η προσέγγιση σε αυτό το Κεφάλαιο είναι επίσης «ποιοτική».

Το γεγονός ότι η ανάλυση επικεντρώνεται στα διαχρονικά σταθερά χαρακτηριστικά 

τη ς  επ ιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα κάνει δυνατή τη διερεύνηση του βαθ

μού στον οποίο οι υπάρχουσες, αλλά και οι σχεδιαζόμενες πολιτικές για την ενίσχυση 

τη ς  επ ιχειρηματικότητας είναι επαρκώς στοχευμένες για την αντιμετώπιση αυτών των 

σταθερώ ν χαρακτηριστικών. Ελπίζεται ότι η συζήτηση σε αυτό το Κεφάλαιο θα διαγρά

ψει ένα χρήσιμο πλαίσιο για την προσέγγιση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών, 

και θα δώσει τη δυνατότητα οι σχεδιαζόμενες δράσεις να θέσουν προτεραιότητες με 

βάση τη  σοβαρότητα των σταθερών χαρακτηριστικών της επιχειρηματικότητας στην Ελ

λάδα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
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Οι αναφορές σ τις  π ολιτικές γ ια  την ενίσχυση τη ς  επ ιχειρηματικότητας αφορούν εδώ 

δύο επίπεδα, το  ευρωπαϊκό και το  ελληνικό. Σχετικά με το  πρώτο, η ανάγκη προώθησης 

τη ς  επ ιχειρηματικότητας στην Ευρώπη θεω ρείτα ι τόσο ως βασικός στόχος, όσο και ως 

βασικό εργαλείο  στο πλαίσιο τη ς  λεγάμενης «στρατηγικής της Λισαβόνας»43. Έ τσι, μετά 

την Πράσινη Βίβλο γ ια  την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (2003), που ήταν το  πρώτο 

κείμενο που έθετε  τα  προβλήματα και προδιέγραφε κάποιους άξονες πολιτικών γ ια  την 

αντιμετώπισή τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προχωρήσει στην κατάρτιση σειράς Σχε

δίων Δράσης (Action Plans) (2004, 2006) γ ια την προώθηση τη ς  επ ιχειρηματικότητας, 

τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε εθνικό επίπεδο. Μολονότι η έμφαση εδώ είνα ι βέβαια 

στην κατάσταση στην Ελλάδα, η αναφορά στην ευρωπαϊκή διάσταση των προβλημάτων 

και των πολιτικών γ ια  την αντιμετώπισή τους επιτρέπει την επισήμανση τόσο των ομοι
οτήτων, όσο και των διαφορών της ελληνικής περίπτωσης με τα  συμβαίνοντα σε ά λλες  

χώρες, γονιμοποιώντας έτσ ι των προβληματισμό γύρω από την καταλληλότητα  και την 

απ οτελεσματικότητα διαφόρων ιδεών για διαμόρφωση πολιτικών στο ελληνικό πλαίσιο.

Σχετικά τώρα με τ ις  ελληνικές πολιτικές ενίσχυσης της  επ ιχειρηματικότητας, η έμ 

φαση εδώ θα δοθεί όχι τόσο στα συγκεκριμένα μέτρα και ρυθμίσεις που ήδη εφ αρμό

ζονται, όσο στις  σ τρατηγικές κατευθύνσεις που έχει εξα γγε ίλε ι η ελληνική κυβέρνηση 

και οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, δημιουργούν το  πλαίσιο μέσα στο οποίο θα κ ινηθεί η 

επ ιχειρηματική δραστηρ ιότητα  στην Ελλάδα μεσοπρόθεσμα. Πιο συγκεκριμένα, θα γ ί

νει εδώ αναφορά σε δύο κείμενα στρατηγικού χαρακτήρα, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μ ε
ταρρυθμίσεων (2005) και στο Σχέδιο Κειμένου για την Αναπτυξιακή Στρατηγική, τους 

Αξονες Προτεραιότητας και τις Δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την 

Ανταγωνιστικότητα 2007-2013, (2006). Σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είνα ι να καταλήξει 

σε κάποιες πρώτες εκτιμήσεις σχετικά με τον βαθμό στον οποίο αυτά τα  κείμενα σ τρ α τη 

γικής αντιμετωπίζουν τα  σταθερά χαρακτηριστικά προβλήματα τη ς  επ ιχειρηματικότητας 

που επισημαίνονται εδώ, και να προτείνει ιδέες για το πώς οι κατευθύνσεις πολιτικής που 
περιέχουν θα μπορούσαν να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

5.1 Η έλλειψη επιχειρηματικών ευκαιριών

Ενα ελπιδοφόρο στοιχείο που καταγράφουν οι έρευνες της τρ ιετ ία ς  είνα ι η βαθμιαία 

αύξηση του ποσοστού επιχειρηματικότητας ευκαιρίας -ή  αντίστροφα, η μείωση της
επ ιχειρηματικότητας ανάγκης. Ετσι, στο ζήτημα αυτό η επίδοση τη ς  Ελλάδας τε ίν ε ι να

στην Ευρώπη συγκρ^εται ™ α θ ε ρ ά ° μ ^  όπου α ^λού  επιΧειΡ ^ ατικότΠτας· 1 κατάσταση
γίνει στη γηραιό ήπειρο. αντλουναι και σημαντικές ιδεες για το  τ ι πρεπει να

Ανάτττυεηο^για την τακτική ενηύ?™ ευχ0^ ιστ'ε ';' OTrlv Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου
V ,  τα , επιχειρηματικότητα, που



Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2 0 0 5 -2 0 0 6 111

εξομοιωθεί με εκείνη των χωρών υψηλού εισοδήματος. Μολονότι η διάκριση ανάμεσα 
στις δύο έννοιες είναι λεπτή, έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη, δεδομένου ότι επι
τρέπει τη διαφοροποίηση των περιπτώσεων όπου η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι 
αυτόνομη επιλογή, από εκείνες στις οποίες είναι αναγκαστική, λόγω έλλειψης άλλων 
δυνατοτήτων ικανοποιητικής απασχόλησης. Το γεγονός λοιπόν ότι και στην Ελλάδα η 
μεγάλη πλειονότητα των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών παύει να έχει ως κίνητρο την 
ανάγκη δείχνει ότι οι νέοι και οι επίδοξοι επιχειρηματίες ακολουθούν αυτή την κατεύθυν
ση επειδή πραγματικά την επιλέγουν, παρά λόγω έλλειψης άλλων επιλογών.

Ωστόσο, αυτό το θετικό εύρημα συμβαδίζει με ένα άλλο, έντονα αρνητικό. Την ίδια 

στιγμή που η πλειοψηφία των Ελλήνων επιχειρηματιών δηλώνουν ότι κινητοποιούνται 
για την εκμετάλευση μιας ευκαιρίας, δηλώνουν επίσης -και πάλι πλειοψηφικά- ότι δεν 

«βλέπουν» σημαντικές ευκαιρίες γύρω τους. Την τελευταία τριετία το ποσοστό εκεί
νων που απαντούν ότι το επόμενο εξάμηνο θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για την ίδρυση 
μιας επιχείρησης στην περιοχή τους βαίνει σταθερά μειούμενο. Το ότι δεν πρόκειται για 
τυχαίο εύρημα είναι φανερό από το γεγονός ότι, αν και ο δείκτης της επιχειρηματικότη
τας αρχικών σταδίων δεν μεταβάλλεται σημαντικά στη διάρκεια της τριετίας, μειώνεται 
σταθερά το ποσοστό των «νέων» επιχειρηματιών, ενώ αυξάνει σταθερά εκείνο των επίδο
ξων. Με άλλα λόγια, αυξάνουν διαχρονικά εκείνοι που σκέφτονται να ξεκινήσουν ή μόλις 
έχουν ξεκινήσει ένα νέο εγχείρημα, ενώ μειώνοναι εκείνοι που πραγματικά ξεκίνησαν και 
μάλιστα έκαναν και τα πρώτα βήματα. Τέλος, ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το ποσοστό 
εκείνων που βλέπουν επιχειρηματικές ευκαιρίες δεν διαφέρει ουσιαστικά αναμεσα σε 
επιχειρηματίες -επίδοξους, νέους ή καθιερωμένους- και μη επιχειρηματίες.

Όπως έχει ήδη επισημανθεί, το παράδοξο αυτού του ευρήματος εγκειται στο οτι 
αφορά μια χώρα με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι μάλιστα 
υπερβαίνουν τον μέσο όρο των χωρών της Ευρώπης. Αξίζει δε να σημειωθεί εδώ ότι οι 
συνεντεύξεις με ειδικούς σε θέματα επιχειρηματικότητας στη χωρά μας εμφανίζουν μια 
πιο αισιόδοξη εικόνα σε σχέση με τον πληθυσμό. Πράγματι, το ποσοστό των ειδικών που 
εκτιμούν ότι θα υπάρξουν καλές επιχειρηματικές ευκαιρίες στο άμεσο μέλλον είναι ση 
μαντικά υψηλότερο από τον πληθυσμό και κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Στην Ελλάδα υπάρχουν λοιπόν πολλοί που σκέφτονται να ξεκινήσουν επιχειρηματική 
δραστηριότητα, μολονότι οι περισσότεροι δεν «βλέπουν» γύρω τους σημαντικές επιχει
ρηματικές ευκαιρίες. Πώς μπορεί να εξηγηθεί αυτό το παράδοξο; Μια πιθανή εξήγηση 
είναι ότι ο επίδοξος επιχειρηματίας επικεντρώνει την προσοχή του στην ευκαιρία που ο 
ίδιος έχει αντιληφθεί και προσπαθεί να υλοποιήσει, ενώ ταυτόχρονα τείνει να πιστεύει 
ότι δεν υπάρχουν άλλες σημαντικές ευκαιρίες προς εκμετάλευση στον περίγυρό του. 
Ωστόσο και πάλι, το γεγονός ότι οι Έλληνες δεν αντιλαμβάνονται επιχειρηματικές ευκαι
ρίες -πέρα, ενδεχομένως, από αυτήν που επιδιώκουν οι ίδιοι- αναδεικνύει ένα αρνητικό
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στοιχείο  του επ ιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα, το  οποίο πρέπει να προβληματίσει. 

Μια υπόθεση σχετικά με το  γενικότερο οικονομικό κλίμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι 

ό τι το  φαινόμενο αυτό έχει σχέση με τη διεύρυνση τη ς  χρονικής απόστασης από τη  δρα

ματική μείωση των επιτοκίων στην ελληνική οικονομία από τα  τέλη  τη ς  δεκαετίας του 90’, 

εν όψει τη ς  ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ. Η ευφορία που δικαιολογημένα δημιουργούσε 

αυτή η μείωση των επιτοκίων δεν μπορούσε παρά να έχει ημερομηνία λήξης, ιδ ια ίτερα  

μάλιστα σε μια φάση που τα  επιτόκια αρχίζουν να κινούνται στην αντίθετη  κατεύθυνση.

Αν ευσταθεί αυτή η εξήγηση, η δυνατότητα μεταβολής του οικονομικού κλίματος εί
ναι περιορισμένη βραχυπρόθεσμα. Ενδεχομένως όμως να μπορεί να επηρεαστεί απο
τελεσματικότερα μέσω διαρθρωτικών πολιτικών. Η υπόθεση αυτή βασίζεται στη θεω

ρητική έρευνα για  την επιχειρηματικότητα, η οποία έχει δείξε ι πειστικά ότι η δυνατότητα  

αντίληψ ης μιας ευκαιρίας γ ια επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάτα ι αποφασιστικά 

από τον βαθμό ευκολίας με την οποία το άτομο κρίνει ότι θα ήταν σε θέση να εκμεταλευ- 

τ ε ίτ η  συγκεκριμένη ευκαιρία.45 Με άλλα λόγια, ένα άτομο αντιλαμβάνετα ι περισσότερες 

ευκα ιρ ίες, όσο ευκολότερη θεωρεί ότι είναι η εκμετάλευσή τους.

Η κατεύθυνση πολιτικής στην οποία οδηγεί αυτή η υπόθεση είναι η ανάγκη μείωσης 

των εμποδίων που αντιμετωπίζει η έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελ
λάδα και η απλούστευση των σχετικών διαδικασιών. Η επιτυχής εφαρμογή σχετικών 

μέτρων σε αυτή την κατεύθυνση δεν είναι απαραίτητο ότι θα οδηγήσει σε συνολικά υψη

λότερα επίπεδα επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά θα επιτρέψει σε περισσότερα 

επιχειρηματικά εγχειρήματα να ξεκινήσουν αντί να παραμένουν απλώς σχέδια και ιδέες 

στο μυαλό των επίδοξων ιδρυτών τους. Το πρόβλημα δεν είναι αποκλειστικά ελληνικό, γ ι’ 

αυτο στην Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη (2003) η άρση των 

εμποδίων στην επιχειρηματική δραστηριότητα τίθετα ι ως πρώτος άξονας π ροτερα ιότη

τας, θέση που επαναλαμβάνεται στα Σχέδια Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιροπής (2004 και 

2006) που ακολούθησαν. Σε αυτό το πλαίσιο εμπίπτουν και άξονες πολιτικής που προτεί- 

νονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχευση σε ε ιδ ικές κοινωνικές ομάδες όπως οι 

γυναίκες και οι μετανάστες. Πρέπει δε να σημειωθεί σχετικά ότι ενώ ο στόχος της ενί- 

σχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας έχει ενσωματωθεί στις ελληνικές πολιτικές 

για την επ ιχειρηματικότητα ήδη εδώ και κάποια χρόνια (ΕΠΑΝ I), η πολιτική με στόχο τους 
μετανάστες παραμένει ακόμα ζητούμενο.

Τα τελευτα ία  χρόνια έχουν υλοποιηθεί και στην Ελλάδα σημαντικά μέτρα για τη  δ ι

ευκόλυνση της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μόνο τον τελευτα ίο  χρόνο 

έχουν εισαχθεί δύο οημαντ,κά νομοθετήμοτα, ο Νόμος 3325/2005 γ,α την αδε,οδότηση 
μ^ιαποιητικών ειιιχειρήσεων και ο Νόμος για τον "Εκουγχρονιμό της Επιμελητηριακής

45 Βλέπε Kirzner (1973) και ιδιαίτερα (1980).
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Νομοθεσίας», ο οποίος αποβλέπει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην παροχή 

«υπηρεσιών μιας στάσης» (one stop shops). Ωστόσο, η κατάσταση στην Ελλάδα εξακο

λουθεί να παραμένει εξα ιρετικά  προβληματική. Σε πρόσφατη Εκθεση της  Παγκόσμιας 

Τράπεζας (2006)46 γ ια  την ευκολία του επιχειρείν σε δ ιάφορες χώρες, η Ελλάδα κατα

τάσ σ ετα ι μόλις στην 109η θέση ανάμεσα σε 175 χώρες, και μάλιστα στη χειρότερη θέση 

μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών και βεβαίως των ευρωπαϊκών —με μόνη εξα ίρεση την 

Κροατία. Αλλά το πιο ανησυχητικό γεγονός, και το οποίο σχετίζετα ι άμεσα με το ζήτημα 

που εξετά ζετα ι εδώ, είναι ότι η χαμηλή θέση της χώρας προκύπτει από την απογοητευ- 

τ ική  τη ς  επίδοση στον δείκτη  που αφορά την ευκολία ίδρυσης μιας επιχείρησης, στον 

οποίο η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις την 140η θέση στην παγκόσμια κατάταξη.

Στο Σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης (2006) για το ΕΠΑΝ II αναγνωρίζεται ευθέως 
το  πρόβλημα και η απλούστευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνιστά βασικό 

στόχο του Άξονα Προτεραιότητας 4. Ο στόχος αυτός πρέπει να εξειδ ικευθεί και να ανα

λυθεί περισσότερο και κυρίως να τεθεί υπό αξιολόγηση σε τακτά χρονικά διαστήματα. Οι 

δ ε ίκ τες47 που χρησιμοποιεί η Παγκόσμια Τράπεζα στην Εκθεση που μόλις αναφέρθηκε θα 

μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για μια τέτο ια  αξιολόγηση, σε ποσοτικούς όρους.

Μένει, ωστόσο, να δ ιερευνηθεί μία ακόμα πιθανή εξήγηση για το ότι οι Ελληνες δια 

πιστώνουν πως δεν υπάρχουν σημαντικές ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηρ ιότητα 

σήμερα. Μήπως λοιπόν οι δραστηρ ιότητες προς τις οποίες κατευθύνονταν παραδοσια 

κά οι επ ιχειρηματικές πρωτοβουλίες στην Ελλάδα έχουν φτάσει ουσιαστικά σε σημείο 

«κορεσμού»; Το ερώτημα είναι και βάσιμο αλλά και κρίσιμο, δεδομένου ότι, αν ευσταθεί, 

υπονοεί την  βαθμιαία εξάντληση του μοντέλου στο οποίο βασίστηκε η ανάπτυξη της 

χώρας τα  τελευ τα ία  χρόνια. Η διερεύνηση του ερωτήματος προϋποθέτει όμως τη συζή 

τηση  σχετικά  με ένα δεύτερο σταθερό χαρακτηριστικό του επιχειρηματικού περιβάλλο 

ντος στην Ελλάδα, το  οποίο εξετάζετα ι στην επόμενη υποενότητα.

5.2 Ο «ρηχός» χαρακτήρας της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα

Η Ελλάδα καταγράφει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρώπη νέων εγχειρημάτων 

που έχουν ως αντικείμενο την παροχή προίόντων και υπηρεσιών στον τελικό κατανα
λωτή. Το ποσοστό αυτό παραμένει εντυπωσιακά αμετάβλητο στη διάρκεια της τρ ιετίας, 

πάνω από το  50%. Μάλιστα, η έρευνα για το 2005, η οποία για πρώτη φορά διερευνά τα 

χα ρακτηρ ισ τικά  των «καθιερωμένων» επιχειρηματιών, αποκαλύπτει ότι παρόμοια ποσο

στά καταγράφοντα ι και σε αυτό τον τύπο επιχειρηματικότητας. Οπως έχει ήδη σχολια

46 Doing Business 2007. ΡΠΙγείοησης χρόνος που απαιτείται για την έναρξη ή το κλείσιμο μιας
47 Αριθμός διαδικασιών για την έναρξη μιας επιχείρησην χμ s

επιχείρησης, κόστος ίδρυσης, κλπ.
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στεί, το  ανησυχητικό εδώ είναι ό τι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες που σήμερα ξε
κινούν φαίνεται ότι απλώς αναπαράγουν, αντί να μεταβάλλουν, την τομεακή κατανομή 

της επιχειρηματικότητας στην ελληνική οικονομία.

Με βάση αυτή την εικόνα, ήδη από την πρώτη Εκθεση για την επ ιχειρηματικότητα 

στην Ελλάδα που αφορούσε το  2003- η ερευνητική ομάδα του ΙΟΒΕ έχει χαρακτηρ ίσει 

την ελληνική επ ιχειρηματικότητα ως δραστηριότητα εξα ιρετικά  «ρηχή». Τι σημαίνει όμως 

αυτός ο χαρακτηρισμός και γιατί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, θεω ρείτα ι ως κάτι ανη- 

συχητικό, Δύο είναι οι λόγοι που τον δικαιολογούν: ο πρώτος αναφέρετα ι στα προσωπικά 

χαρακτηρ ιστικό  του επιχειρηματία, ενώ ο δεύτερος στις δυνητικές επιπτώσεις τη ς  επι

χειρηματικής δραστηρ ιότητας στην οικονομική ανάπτυξη.

Η έναρξη ενός νέου εγχειρήματος βασίζεται πάντα στην αναγνώριση από ένα άτομο 

οτι η συγκεκριμένη δραστηριότητα θα είναι σε θέση να του προσφέρει ικανοποιητική 

απόδοση στο μέλλον. Το ζήτημα όμως είναι πώς αναγνωρίζει κανείς δυνητικά αποδοτικές 

περιοχές γ ια  δραστηριοποίηση. Το γεγονός ότι πάνω από τις  μισές επ ιχειρηματικές πρω- 

βουλίες που εκδηλώνονται σε ετήσ ια βάση κατευθύνονται στον τελ ικό  καταναλωτή 

σημαίνει ότι ο επιχειρηματίας έχει αντιληφθεί την αντίστοιχη ευκαιρία σκεπτόμενος 

και ο ίδιος ως καταναλωτής. Αυτό δηλαδή που δεν είναι σε θέση να «δει» είνα ι κάποια 

ρ ηριότητα ενταγμένη σε μιαν αλυσίδα αξίας, και όχι απλώς μια δραστηρ ιότητα  που 

λαμβάνει τον τελευτα ίο  κρίκο της αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο εύρος 

επιχειρηματικών ευκαιριών, εκείνες που προέρχονται από τη ζήτηση ενδιάμεσων προϊ- 

και υπηρεσιών από μεγαλύτερες επιχειρήσεις, βρίσκεται εκτός του οπτικού πε- 

σο των νέων, όσο και των καθιερωμένων επιχειρηματιών. Ενδεχομένως αυτές  οι 

ωσεις εξηγούν σε κάποιο βαθμό το πρόβλημα της προσλαμβανόμενης έλλειψ ης

ΚεφαλαίοατΐΚ^ ν ευΚαΐρΐ^ ν’ Π° υ συζΠτ ήθηκε στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος

με αυτό τον τρόπο, και αυτός είναι ο δεύτερος λόγος, η επ ιχειρηματική δρα

στηρ ιότητα εχει μ ικρότερες επιπτώσεις στη διάρθρωση της οικονομίας και άρα στην οι- 

μ ή ανάπτυξη, από τ ις  πολλαπλασιαστικές που θα μπορούσε να έχει αν σημαντικά 

ποσοστά της κατευθύνονταν σε όλα τα  στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και όχι μόνο 

αίο. Στην ουσία, εμφανίζεται εδώ ένας σοβαρός κίνδυνος γ ια  την ελληνική 

μ'α, με τη μορφή ενός χάσματος ανάμεσα στις μεσαίες και μεγάλες επ ιχειρήσεις 

ης ομίας και τις  μικρές -τόσο νεοίδρυόμενες, όσο και καθιερωμένες- επ ιχειρήσεις 
που κυρίως εμφανίζονται στην έρευνα του GEM48. Η ύπαρξη αυτού του χάσματος υπονο- 

ην περίπτωση της Ελλάδας οι μικρές επιχειρήσεις λειτουργούν σχεδόν απο- 
ά ως πελάτες των μεγάλων, ενώ η αντίθετη σχέση είναι εξαιρετικά σπάνια.

48 Με δεδομένο το μεγάλο πλήθος των μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, είναι αναμενόμενο ότι το δείγμα της έρευνας 
θα κυριαρχείται από τέτοιου τύπου επιχειρήσεις.
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Είναι ακριβώς αυτός ο προσανατολισμός στον τελικό  καταναλωτή που σχετικοποιεί 

τη  σημασία κάποιων θετικών ποιοτικών χαρακτηριστικών που απεκάλυψε η έρευνα, όπως 

τα  υψηλά ποσοστά καινοτομικότητας τόσο των τελικών προίόντων και υπηρεσιών, όσο 

και τη ς  τεχνολογίας/δ ιεργασ ιώ ν. Μολονότι πρόκειται γ ια χαρακτηριστικά αξιοσημείωτα, 

η συγκεκρ ιμένη  κλαδική διάρθρωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σημαίνει ότι ο 

μόνος τελ ικά  αποδέκτης των ωψελειών της καινοτομικότητας είναι ο τελ ικός καταναλω 

τής. Α λλά σε αυτό το  πλαίσιο, οι καινοτομίες δεν βελτιώνουν -τόσο ποιοτικά, όσο και απο 

την σκοπιά του κόστους- τ ις  εισροές των μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων της ελλη 

νικής οικονομίας, δεν βελτιώνουν δηλαδή την αλυσίδα αξίας πριν το προιον φτάσει στον 

τελ ικό  καταναλω τή. Είναι ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο που υποστηριχθηκε οτι η καινοτο- 

μική δρα σ τη ρ ιό τη τα  δεν μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Μπορεί το  πρόβλημα αυτό να αποτελέσει στόχο για την άσκηση πολιτικής; Στην 

π ραγματικότητα , με δεδομένο ότι μεγάλη επικέντρωση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

στον τελ ικό  καταναλωτή παρατηρείται σε όλες τις  χώρες της Νότιας Ευρώπης, το πρ 

βλήμα απ οτελεί απλώς μια νοτιο-ευρωπάίκή παράμετρο του γενικότερου ζητήματος της 

«δικτύωσης», το  οποίο τ ίθ ετα ι τόσο από τ ις  ευρωπαϊκές πολιτικές για την επιχειρηματικό

τη τα  (Πράσινη Βίβλος, 2003, Σχέδιο Δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2004), οσο και 

και από εθν ικές π ολιτικές (ΕΠΑΝ). Αλλά οι διαπιστώσεις της έρευνας του GEM φαίνεται 
ότι υποδηλώνουν την ανάγκη για πιο συγκεκριμένες στοχεύσεις. Με αλλα λόγια, το ζη-

c.'wm ππλώο η δικτύωση, αλλά η ενθάρρυνση της σχε- τουμενο προς ενθάρρυνση δεν είναι απΛως π οι ι*
σης ανάμεσα σε ΜΜΕ και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με τις τελευταίες να αποτε ουν
πελάτες των πρώτων. Eivcu δε σημαντικό να επ,αημανθεί ότ,, στ,ς σημερινες συνθήκες

, ' nnt\u η Ρ\/9 άοουνση της δικτύωσης με την έννοια πουτων ανοιχτών ανταγωνιστικών αγορών, η ενϋαρρυ ι is
' π. ητ-τίΎΓί'λρπ'υατική αν στοχεύει στην προώθηση της μόλις αναφέρθηκε δεν μπορεί να είναι αποτελεσμ

* ; ^ , . ππέπει να το υπερβαίνει, προωθωντας την
δ ικτύω σης μονο στο εθνικό πλαίσιο, αλλα πρε

εξω σ τρ έφ ε ια  των ελληνικών ΜΜΕ.

Η προώθηση τη ς  εξω στρέφε,ας αποτελεί πράγματι έναν από τους κεντρικούς στρα- 

τηγ ικο ύς  στόχους του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων που εξηγγε, ε η η 

ν ική Κυβέρνηση το  2005 κα, του Σχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης γ,α τον νεο ΕΠΑΝ
>  π ρ η ιν ο ά Φ ε τα ιε δ ω  α π α ιτ ε ί σ χ ε δ ια σ μ ο

(2006). Ωστόσο, η δ ιάσταση του προβλήματος πο ΡΥΡ
ε,δικών προγραμμάτων, κα, ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με δεδομενο οτι, όπως 

διαπιστώθηκε, το  πρόβλημα εμφανίζεται έντονο σε όλες τ,ς χώρες της Νοτιάς Ευρώπης, 

Γ,α παράδειγμα, η Ελληνική Κυβέρνηση θα μπορούσε να προωθήσει μια σχετική ραση
~ TvrrS inu Δ ο ά σ εω ν  γ ια  τ η ν  Ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ό τ η τα  τ η ς  Ε υρ ω -

σ τ η ν  ε π ό μ ε ν η  α ν α θ ε ώ ρ η σ η  το υ  Σ χ εο ιο υ  a p u u t-w  γ

παϊκής Επιτροπής.

Το ζήτημα αυτό συνδέεται βέβαια επίσης στενά με το ζήτημο της Έρευνας κα, της 
Τεχνολογίας. Καθώς το τεχνολογικό επίπεδο των οικονομιών αυξάνει ραγδαία, αυξάνουν
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και οι τεχνολογ ικές απαιτήσεις των επιχειρήσεων. Άρα, γ ια  να είνα ι σε θέση οι ΜΜΕ να 

αναδειχθούν σε προμηθευτές των μεγαλύτερων επιχειρήσεων θα πρέπει να ακολουθούν 

σ τρατηγ ικές  συνεχούς τεχνολογικής αναβάθμισης και εξειδ ίκευσης.

Είναι ελπιδοφόρο ότι όλα τα ζητήματα που αναφέρονται στις προηγούμενες παρα

γράφους τ ίθ εντα ι στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (2005), και 

πιο αναλυτικά στο Σχέδιο γ ια  την Αναπτυξιακή Στρατηγική (2006). Έτσι, στο τελευ τα ίο  

κείμενο η προώθηση της δικτύωσης των επιχειρήσεων τ ίθετα ι ως κεντρικός στόχος του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος, και μάλιστα τονίζετα ι η ανάγκη δικτύωσης των ελλην ι

κών και με ξένες επιχειρήσεις (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 2). Ο στόχος τη ς  δ ικτύω σης 

-τόσ ο  σε εθνικό, όσο και σε δ ιεθνές πλαίσιο- τίθετα ι μέσω πολλών δράσεων και στον 

τομέα  Ερευνας και Τεχνολογίας (Άξονες Προτεραιότητας 1 και 3). Σε αυτό τον τομέα  

εκφράζοντα ι και ορισμένες ενδιαφέρουσες νέες ιδέες σχετικά με τη  δικτύωση, όπως η 

πρόθεση να προωθηθεί η ανταλλαγή ερευνητών μεταξύ ερευνητικών και παραγωγικών 

φορέων (Άξονας Π ροτεραιότητας 3).

Ωστόσο, δύο ζητήματα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην πορεία της τελ ικής 

μορφοποίησης του ΕΠΑΝ II. Το πρώτο είναι ότι, αν και η δικτύωση αναμένεται να έχει θε

τικά αποτελέσματα για τ ις  επιχειρήσεις και για την οικονομία γενικότερα, αυτή τη  στιγμή 

δεν τ ίθετα ι ως αίτημα από τ ις  ίδ ιες τ ις  επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλο μέρος του 

σχεδιασμού και της  υλοποίησης του ΕΠΑΝ II θα πρέπει να αφιερωθεί στην προσέλκυση 

των επιχειρήσεων σε δράσεις που προωθούν τη δικτύωση. Το δεύτερο ζήτημα είνα ι ότι, 

όπως φάνηκε στ,ς προηγούμενες παραγράφους, το πρόβλημα δεν είναι μόνο η δικτύ
ωση γενικώς, αλλά κυρίως το άνοιγμα των επιχειρηματικών οριζόντων των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων στΠν παροχή υπηρεσιών προς τις μεγαλύτερες Εδώ θα κρ ιθεί 

η δυνατότητα της αναπτυξιακής πολιτικής να επηρεάσει την τομεακή διάρθρωση της 

επ ιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και να την οδηγήσει σε μορφές που μοιάζουν περισ

σότερο με την τομεακή διάρθρωση που εμφανίζουν οι χώρες υψηλού εισοδήματος Kat 

αναπτυξης. Είναι λοιπον αναγκαίο ο τελικός σχεδιασμός του ΕΠΑΝ II να στοχεύσει και σε 
αυτή τη  διάσταση του προβλήματος.

5 .3  Ο ο ικ ο γ εν ε ια κ ό ς  χαρακτήρας της χρηματοδότησης

Η χρηματοδότηση των νέων εγχειρημάτων είναι μια άλλη περιοχή στην οποία εμ
φ ανίζετα ι μια διαχρονικά σταθερή ελληνική ιδιαιτερότητα. Όπως και σε όλες τ ις  χώρες, 

το  μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που απαιτούνται για την έναρξη επ ιχειρηματικής 

δραστηρ ιότητας προέρχεται από την αποταμίευση του ίδιου του επιχειρηματία. Αλλά 

ιδ ια ίτερη σημασία εδώ έχει η προέλευση του υπολοίπου. Το μισό λοιπόν από αυτό προέρ-
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χετα ι σχεδόν αποκλειστικά από την οικογένεια του επιχειρηματία, ενώ το άλλο μισό από 

τραπεζικό δανεισμό και κρατικές ενισχύσεις. Με δεδομένο ότι οι επενδύσεις εκκίνησης 

σε νέα εγχειρήματα  αποτελούν στην Ελλάδα ένα σημαντικό ποσοστό του ΑΕΠ κατ έτος, 

ε ίνα ι φανερό ότι η ο ικογένεια επενδύει αξιοσέβαστα ποσά για την ενίσχυση του συγγε- 

νούς-επ ιχειρηματία.

Α λλά η έρευνα αποδεικνύει ότι ο ρόλος της οικογένειας είναι ακόμα ισχυρότερος 

στην Ελλάδα όταν αντικείμενο της ανάλυσης δεν είναι πλέον η πηγή της χρηματοδό

τησης, αλλά  η λεγάμενη «άτυπη επένδυση». Ως άτυπος επενδυτής ορίζεται ένα άτομο 

το  οποίο χρηματοδοτεί ένα νέο εγχείρημα που ξεκινάει κάποιος άλλος, χωρίς ο ίδ ιος να 

αποκτά την  ιδ ιοκτησ ία  οποιουδήποτε μεριδίου του νέου εγχειρήματος. Εδω αποκαλύ

π τετα ι ό τι ο αποδέκτης τη ς  άτυπης επένδυσης είναι κυρίως συγγενής του επενδυτή, σε 

ποσοστό υψηλότερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο των χωρών του GEM.

Στην Ελλάδα οι άτυπες επενδύσεις είναι λοιπόν μια έντονα οικογενειακή υπόθεση. 

Τα ποσά που χρηματοδότησαν εγχειρήματα μελών της στενής οικογένειας του άτυπου 

επενδυτή ήταν ποσοστιαία πολύ υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών του GEM. 

Αντίθετα , τα  ποσοστά είναι πολύ χαμηλότερα όταν αποδέκτες της άτυπης επένδυσης 

είνα ι πρόσωπα που δεν συνδέονται με συγγενική σχέση με τον άτυπο επενδυτή. Η δια 

φορά ανάμεσα σε συγγενική και μη σχέση γίνετα ι ακόμα μεγαλύτερη όταν συγκρίνουμε 

τη  μέση επένδυση ως ποσό. Παρατηρείτα ι εδώ ότι ο μέσος όρος του ποσού της άτυπης 

επένδυσης είνα ι σχεδόν διπλάσιος όταν αποδέκτης της χρηματοδότησης είναι μέλος της 

ο ικογένειας, ενώ μειώνεται σημαντικά όταν απουσιάζει οποιαδήποτε συγγενική σ χέσ η-.

Ωστόσο, αξίζε ι να παρατηρηθεί ότι οτην Ελλάδα υψηλά ποσά επενδύσεων κατευθύ- 

νοντα ι και σε συναδέλφους του άτυπου επενδυτή. Προφανώς η γνώση για τον συνάδελ

φο, που ο επενδυτής αποκτά από την κοινή τους θητεία στο ιδιο περιβάλλον εργασίας, 

επ ιτρέπει την  αντικειμενικότερη εκτίμηση των ικανοτήτων και της φερεγγυοτητας του, 

και άρα ενθαρρύνει υψηλότερα ποσά επενδύσεων. Φαίνεται λοιπον οτι η προσωπ,κη 

σχέση τ ο υ  άτυπου επενδυτή με τον ε π ι χ ε ι ρ η μ α τ ί α - α π ο δ ε κ τ η  τ η ς  επενδυσης εχει απο 

φασιστική σημασία για την πραγματοποίηση ά τ υ π ω ν  επενδύσε

Η διαπίστωση αυτή αντανακλά ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης, αφού φαίνεται οτι ο Ελ

ληνας εμπ ισ τεύετα ι δύσκολα τα χρήματά του σε άτομα με τα οποία δεν τον συνδεει προ

σωπική σχέση. Πρόκειτα ι γ ια  διαπίστωση με εξαιρετική σημασία για το πρόβλημα της 

χρηματοδότησ ης νέω ν  ε γ χ ε ιρ η μ ά τ ω ν  γ ια  δύο λόγους.

Ο πρώτος είνα, ότ, ένας επίδοξος επ,χε,ρπματίας έχε, έτσ, περ,ορ,αμένες πηγές 

χρηματοδότησης στα πολύ αρχικά στάδ,α τΠς δραστηριότητας του, όταν η πρόσβαση 

στο τραπεζικό σύστημα είνα, ακόμα δύσκολη. Ας σημειωθεί εδω οτι η χρηματοδότηση

 ---------------------- , c i χ ακπ 9ηη4-?005" Ιωαννίδης, Πολίτης, Τσακανίκας 2005.49 Βλεπε “ Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλαδα ^ου
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από Κεφάλα ια Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι εξα ιρετικά  χαμηλή στην Ελλάδα, όπως 

βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Έτσι, πέρα από την αποταμίευση του ίδιου του επ ίδο

ξου επ ιχειρηματία, η ο ικογένεια παραμένει η μόνη εναλλακτική  πηγή χρηματοδότησης.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι όταν οι άτυποι επενδυτές χρηματοδοτούν μέλη της 

οικογένειάς τους είναι αναμενόμενο ότι η απόφασή τους δεν υπόκειται στους περιο
ρισμούς του οικονομικού ορθολογισμού. Πράγματι, στην Ελλάδα μόλις ένας στους δύο 
άτυπους επενδυτές προσδοκά ότι θα αποκομίσει οποιοδήποτε κέρδος από την επένδυσή 
του! Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι ο Έ λληνας άτυπος επενδυτής επενδύει με 

βάση και μόνο την προσωπική σχέση του με τον επιχειρηματία, σημαίνει ό τι είνα ι δύ
σκολο να δημιουργηθούν θεσμοί μ ικροχρηματοδότησης, όπως εκείνο ι που υπάρχουν σε 

πολλές ανεπτυγμένες οικονομίες (“business angels” κλπ.).

Και πάλι, το πρόβλημα της χρηματοδότησης των νέων επιχειρηματικών εγχειρημά

των, αλλά και των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, δεν είνα ι αποκλειστικά ελληνικό. 

Κατά την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηματικότητα (2003), η πρόσβαση σε επαρκή και 

με ευνοϊκούς όρους χρηματοδότηση αποτελεί μια από τ ις  μεγαλύτερες προκλήσεις γ ια 
την ανάπτυξη της επ ιχειρηματικότητας στην Ευρώπη. Στο ίδιο κείμενο επ ισημαίνετα ι ότι 
στην Ευρώπη ο τραπεζικός δανεισμός αποτελεί ακόμα τον βασικό χρηματοδοτικό  μη
χανισμό γαι τη μεγάλη πλειοψηφία των ΜΜΕ, ενώ η χρηματοδότηση μέσω κεφαλαίων 

επιχειρηματικών συμμετοχών παραμένει ακόμα σε επίπεδο υπανάπτυξης.

Οι επισημάνσεις της Πράσινης Βίβλου ισχύουν βέβαια στο πολλαπλάσιο στην περί

πτωση της Ελλάδας, όπου ο ισχυρός ρόλος της ο ικογένειας στην επ ιχειρηματική χρημα
τοδότηση υποδηλώνει, πρώτον, την ύπαρξη ανισοτήτων στη δυνατότητα  χρηματοδότη 

σης, αλλά και υποβάθμιση των κινήτρων για ορθολογική χρήση των πόρων που δ ιατίθενα ι 
ενδοοικογενειακά. Από την άλλη πλευρά βέβαια, οι άτυπες ο ικογενειακές επενδύσεις 
υποδηλώνουν την ύπαρξη ενός όγκου χρηματοδοτικών πόρων που, αν χρησιμοποιούνταν 
περισσότερο ορθολογικά, θα μπορούσαν να επιδράσουν πολύ πιο αποφασιστικά στην 
οικονομική ανάπτυξη. Αυτή η οικογενειακή διάσταση της επ ιχειρηματικής χρηματοδό
τησης στην Ελλάδα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στον σχεδίασμά νέων χρηματο
δοτικών θεσμών στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ II (Άξονας Π ροτεραιότητας 4). Για παράδειγμα, 
αξ ίζε ι να δ ιερευνηθεί η δυνατότητα προώθησης συνεργειών ανάμεσα σε αυτούς τους 
θεσμούς και την οικογενειακή χρηματοδότηση, πράγμα που μπορεί να συμβάλει ώστε 

ο όγκος αυτών των πόρων να χρησιμοποιείται πιο ορθολογικά.

5.4 Ο φόβος της αποτυχίας

Η άσκηση επιχειρηματικής δραστηρ ιότητας δεν εξαρτάτα ι μόνο από το γενικό ο ι

κονομικό, πολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε χώρας, αλλά και από τ ις  προσωπικές
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προϋποθέσεις εκείνων που σε τελευτα ία  ανάλυση θα λάβουν την απόφαση να δράσουν 

επ ιχειρηματικά. Μία τέτο ια  προϋπόθεση είναι η εμπιστοσύνη του ατόμου στις ίκανότητές 

του. Σε αυτό τον τομέα, καθ’ όλη την προηγούμενη τρ ιετ ία  οι Ελληνες κατατάσσονται 

σ τις  πρώτες θέσεις της  παγκόσμιας κατάταξης, καθώς εκτιμούν ότι έχουν τη γνώση, 

την  εμπειρ ία  και τ ις  ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση επ ιχειρηματικής δρα

σ τηρ ιότητας . Αλλά παρά τη μεγάλη τους αυτοπεποίθηση, οι Ελληνες καταλαμβάνουν 

την πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη ως προς τον φόβο της αποτυχίας, αφού 

ομολογούν ότι ο φόβος αυτός θα τους απέτρεπε από το ξεκινήσουν επιχειρηματική δρα

σ τηρ ιότητα .

Η ελληνική «πρωτιά» σε αυτό το ζήτημα υποδηλώνει ότι όλα τα αρνητικά που συνεπά

γ ετα ι ο φόβος τη ς  αποτυχίας λειτουργούν στην περίπτωση της χώρας μας στο μέγιστο 

βαθμό. Επιχειρηματική δράση σημαίνει πάνω απ’ όλα πρωτοβουλία, πειραματισμό και 

ανάληψη κινδύνων. Αν λοιπόν ο φόβος της αποτυχίας αποτρέπει ικανα ατομα απο τον 

να ακολουθήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε τα εγχειρήματα που θα τείνουν 

να εμφανίζονται θα είναι λιγότερο τολμηρά και καινοτομικά. Θα είναι περισσότερο προ

σανατολισμένα σε δραστηρ ιότητες που θεωρούνται ότι παρέχουν σίγουρες αποδόσεις, 

παρά σε δρα σ τηρ ιό τη τες  υψηλού ρίσκου αλλά και υψηλών αποδόσεων. Είναι ακριβώς 

γ ια  αυτό  το  λόγο που η εθνική πρωτιά στον φόβο της αποτυχίας αποκαλύπτει ένα μεγάλο 
κίνδυνο γ ια  την ελληνική οικονομία: τα νέα εγχειρήματα που αναδύονται να είναι λιγοτε- 

ρο ικανά να ανανεώσουν και να αναβαθμίσουν το παραγωγικό δυναμικό σε σύγκριση με 

ά λλες  χώρες. Ας σημειω θεί εδώ ότι ενδεχομένως ο φόβος της αποτυχίας να αποτελεί 

έναν ακόμα παράγοντα που μπορεί να εξηγήσει τη συγκέντρωση των επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών των Ελλήνων σε δραστηριότητες που απευθύνονται στον τελικό κατανα 

λωτή, στο βαθμό που τέτο ιες  δραστηριότητες προσλαμβάνονται ως πιο σίγουρες σε 

σύγκρ ιση με δρα σ τηρ ιό τη τες  σε στάδια παραγωγής που είναι πιο απομακρυσμένα από

τον τελ ικό  καταναλωτή.

Ο φόβος τη ς  αποτυχίας δεν είναι δύσκολο να εξηγηθεί. Όπως εχει επισημανθεί απο 

την  Πράσινη Βίβλο τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη 

(2003), η επ ιχειρηματική αποτυχία στη Γηραιά Ήπειρο θεωρείται ακόμα ως στίγμα στη 

σ ταδ ιοδρομ ία  ενός ατόμου, το οποίο βαραίνει και δυσκολεύει οποιαδήποτε πρωτοβου

λ ία  που θα μπορούσε να αναλάβει στο μέλλον. Η κατάσταση είναι βέβαια αντίθετη στις 

ΗΠΑ, όπου η επ ιχειρηματική αποτυχία θεωρείται όχι μόνο ως αναπόφευκτη σε ορισμενες 

περιπτώσεις, αλλά  ενδεχομένως και ως χρήσιμη εμπειρία. Σύμφωνα με τα  κείμενα της 

Επιτροπής, ένα από τα  βασικά προβλήματα γύρω από το ζήτημα αυτό είναι ότι τα  εθνικά 

θεσμ ικά πλαίσ ια στην Ευρώπη δεν διακρίνουν επαρκώς μεταξύ αποτυχιών που έχουν δό 

λ ια  κ ίνητρα και εκείνων που προέρχονται από έντιμα επιχειρηματικά σφάλματα ή απλώς 

από ατυχία.



1 2 0 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006

Δύο είναι οι κατευθύνσεις πολιτικής προς τ ις  οποίες οδηγούν αυτές οι ιδέες, όπως 

αναλύετα ι δ ιεξοδ ικά στα κείμενα της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η πρώτη αφορά την ανά

γκη αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαίου, με στόχο τη  διευκόλυνση τη ς  δεύτερης ευ 

καιρίας, τη ς  δυνατότητας δηλαδή του επιχειρηματία να ξαναπροσπαθήσει, αξιοποιώντας 

μάλιστα την πολύτιμη εμπειρία που ακόμα και η αποτυχία μερικές φορές συσσωρεύει. Η 

ελληνική κυβέρνηση έχει ξεκινήσει τη διαδικασία αναμόρφωσης του πτωχευτικού δικαί

ου, το  προσχέδιο της  οποίας τ ίθετα ι πλέον σε δημόσια διαβούλευση.

Η δεύτερη κατεύθυνση έχει στόχο να μειώσει τον κίνδυνο της  αποτυχίας. Σχετικά 

εργαλεία  εδώ είναι η εκπαίδευση των επιχειρηματιών ώστε να είναι σε θέση να δ ιακρ ί

νουν νωρίς ενδεχόμενα προβλήματα, αλλά και για τη δυνατότητα να λαμβάνουν έγκαιρα 

μέτρα αντιμετώπισής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δ ίδετα ι στον ρόλο του χρηματοπ ιστω τι

κού συστήματος, έτσ ι ώστε, πέρα από την αυτονόητη επικέντρωση στη διατήρηση της 

ρευσ τότητάς του, να είναι σε θέση να καθοδηγήσει τ ις  νέες επ ιχειρήσεις σε καιρούς 

δυσκολιών και να τ ις  βοηθήσει να επιβιώσουν στην “κατα ιγ ίδα”. Η Ελλάδα υσ τερε ί σε 

μηχανισμούς βοήθειας προς τον επιχειρηματία μετά την έναρξη της  δραστηρ ιότητάς 

του. Το σχεδιαζόμενο ΕΠΑΝ II θα μπορούσε να αποτελέσει το πλαίσιο γ ια  τη  δημιουργία 

τέτοιων μηχανισμών. Στο Σχέδιο του Υπουργείου Ανάπυξης για την Αναπτυξιακή Στρα

τηγική (2006) προβλέπεται η στήρ ιξη της Επιχειρηματικής Παιδείας και των Σχολείων 

Επιχειρηματικότητας (Άξονας Π ροτεραιότητας 3). Ωστόσο, με βάση τα  παραπάνω, είναι 

ανάγκη να σχεδιαστούν αυτοί οι θεσμοί έτσι ώστε να μην προσφέρουν βοήθεια μόνο 

για την έ ν α ρ ξ η  επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και για τη συνέχισή της και κυ
ρ ίω ς  γ ια  τ η ν  αντιμετώπιση των δυσκολιών που κάθε νέα επιχειρηματική πρωτοβουλία 

θ α  σ υ ν α ν τ ή σ ε ι αναπόφευκτα.

Αλλά η ελληνική πρωτιά σχετικά με τον φόβο της αποτυχίας -η  οποία μάλιστα συνυ

πάρχει με υψηλή αυτοπεποίθηση για τις  προσωπικές ικανότητες των επιχειρηματιών, όπως 

διαπιστώθηκε- κάνει αναγκαία την εξέταση και άλλων εργαλείων πολιτικής για  την καταπο

λέμηση αυτού του φόβου. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην Ελλάδα είναι 

η δυσκολία μεταπήδησης από τη μισθωτή εργασία στην επιχειρηματική δραστηριότητα 

και το αντίστροφο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η επιλογή σταδιοδρομίας να αντιμετωπίζε

τα ι ως επιλογή οριστική και αμετάκλητη, η οποία παγιδεύει το άτομο σε μια πορεία χωρίς 

επιστροφή. Μια ένδειξη αυτής της νοοτροπίας είναι το γεγονός ότι οι Έ λληνες τείνουν να 

ξεκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μεγαλύτερη ηλικία, πράγμα που δεν μπορεί να 

εξηγηθεί μόνο από την αξία της συσσώρευσης πείρας. Αν αυτή η υπόθεση είναι σωστή, 

τό τε τα υψηλά ποσοστά φόβου αποτυχίας στην ελληνική περίπτωση δεν είναι δύσκολο να 

κατανοηθούν. Η αποτυχία τείνει να αντιμετωπίζεται σαν καταστροφή, σε μια πορεία χωρίς 

γυρισμό. Μάλιστα, σε όσο μεγαλύτερη ηλικία αποφασίζει κανείς μιαν αλλαγή σταδιοδρο

μίας, τόσο πιο επώδυνα θα αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο αποτυχίας.
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Σε αυτό το πλαίσιο, ένας παράγοντας αποφασιστικής σημασίας, ο οποίος μάλιστα 

μπορεί να γίνει στόχος πολιτικής, είναι το ασφαλιστικό σύστημα, και ιδιαίτερα ο βαθ
μός στον οποίο διευκολύνει μεταβάσεις από και προς την επιχειρηματική δραστηρι
ότητα. Στόχος είναι ο επιχειρηματίας να αισθάνεται ότι τα  ασφαλιστικά του δικαιώματα 

επ ηρεάζοντα ι κατά το δυνατόν λιγότερο από αλλαγές στην σταδιοδρομία του, οι οποίες 

μάλισ τα  μπορεί να είναι περισσότερες από μία στη διάρκεια της επαγγελματικής του 

ζωής. Και είνα ι βέβαια φανερό ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να αρχίσει ήδη να συζητείται, 
ενόψ ειτου  διαλόγου για το ασφαλιστικό και των αλλαγών οι οποίες, κατά την κυβέρνηση, 

θα πρέπει να αποφασιστούν την επόμενη τετραετία  κυβερνητικής θητείας.

Μια τελευ τα ία  περιοχή η οποία πρέπει να εξεταστεί για την άσκηση πολιτικής στην 

κατεύθυνση μετριασμού του φόβου της αποτυχίας είναι η διευκόλυνση της μεταβίβα
σης ιδιοκτησίας επιχειρήσεων. Το ζήτημα τοποθετείται σε υψηλή προτεραιότητα στην 
Πράσινη Βίβλο γ ια  την Επιχειρηματικότητα (2003) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφ ιε

ρώνεται σε αυτό ο τρ ίτος άξονας του Σχεδίου Δράσης για την Επιχειρηματικότητα (2006). 

Η έμφαση αυτή βασ ίζεται στην εμπειρική διαπίστωση ότι η εκδήλωση επ ιχειρηματικότη

τας  μέσω τη ς  εξαγοράς μιας επιχείρησης που ήδη λειτουργεί έχει περισσότερες πιθα

νό τη τες  επ ιτυχίας από την ίδρυση μιας νέας επιχείρησης. Το θέμα έχει βέβαια ιδιαίτερη 

σημασία στην περίπτωση της Ελλάδας, όπου η κυριαρχία της οικογενειακής επιχείρησης 

αντιμετω π ίζει πάγια το πρόβλημα της διαδοχής, και όπου το πέρασμα στους φυσικούς 

απογόνους μπορεί να μην είναι πάντα η καλύτερη λύση ούτε για την ίδια την επιχείρηση,
' ρττίλ/ριηηιιπτία και την οικογένειάτου. Και πάλι, είναι σημα- ουτε και γ ια  τον αποχωρουντα επιχειρηματ iu ι υ

7 ,,Π m ιΓπτρίται τώοα, ενόψει των προτάσεων του Υπουργείου ντικο  το  ζήτημα να αρχίσει να συςητειτιιι ιωμ<α, Ύ
. , , .ή τπι ι FnAN II κ α ι  ιδ ια ίτερα εκείνων που αφορούν ταΑνάπτυξης (2006) γ ια  τον σχεδιασμο του t i  ιαιμ μ, w . ^

. , „ Λ1Ι ...πίπτουν στο ΕΠΑΝ, όπως το ΤΕΜΠΜΕ και το ΤΑΝΕΟ, χρηματοδοτικά  εργαλεία  που εμπίπτουν υ ιυ
έτσ ι ώ στε νσ μη στοχεύουν αποκλειστικά στην ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων, 

αλλά  και στη διευκόλυνση της μεταβίβασης επ ιχ ε ιρ ή σ εω ν  που ήδη λειτουργούν.

5.5 Το πρόβλημα της εκπαίδευσης

Για όλη την προηγούμενη τριετία, οι ειδικοί σε θέματα επιχειρηματικότητας που έλαβαν 

μέρος στην έρευνα του GEM θεώρησαν ότι η σχέση του εκπαιδευτικού συστήματος με την
, Λ/Π ππό Τα σημαντικότερα προβλήματα στην περίπτωση τηςεπ ιχειρηματικότητα συνιστά ενα απο iu  υ ικ> /

' wn επ ιβ εβ α ιώ ν ε τα ι απο την ερευνά πεδίου, οπου απο- Ελλάδας. Η εκτίμηση αυτη φαίνεται να επιρεραιω μ ,
'rrc-sn εκπαίδευσης δεν επηρεάζει το αν κάποιο άτομοδεικνύεται οτι στην Ελλαδα το επιπεοο

^ χηπΓΓτηοιότπτα ή ποιού τύπου θα είναι αυτη. Μολονοτι θα ακολουθήσει επιχειρηματική δραστηρ
, , βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος, οι ειδικοίτο πρόβλημα διαχεεται σε ολες τις
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εκτιμούν ότι εκδηλώνεται ιδ ια ίτερα στο επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η οποία 

θεωρούν ότι δεν προσφέρει στους φ ο ιτητές ούτε τις  γνώσεις, αλλά ούτε και τους εξο ικει

ώνει με την προοπτική να ακολουθήσουν επιχειρηματική σταδιοδρομία.

Μ ολονότι το  ζήτημα τ ίθ ετα ι με ιδ ια ίτερη ένταση στην Ελλάδα, το  πρόβλημα έχει και 

ευρωπαϊκή διάσταση. Η Πράσινη Βίβλος για  την Επιχειρηματικότητα (2003) και τα  Σχέδια 

Δράσης50 τη ς  Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ακολούθησαν εκτιμούν ότι τα  εκπαιδευτικά 

συστήματα των ευρωπάίκων χωρών υπολείπονται σοβαρά του αμερικανικού στην προ

ετο ιμασ ία  των νέων με γνώσεις και δεξιότητες γ ια  το ενδεχόμενο άσκησης επ ιχειρημα

τικής  δραστηρ ιότητας. Αν και δεν διατυπώνεται ευθέως, η αντίληψη που διαπερνά αυτά 

τα  κείμενα είναι ό τι η εκπαίδευση στην Ευρώπη -κυρ ίω ς η τριτοβάθμια- έχει ιδ ια ίτερα 

«ακαδημαϊκό» χαρακτήρα, που δεν παρέχει στους νέους γνώσεις και δ εξ ιό τη τες  σ χετι

κές με την επ ιχειρηματικότητα, αλλά και δεν τους ενθαρρύνει να αναζητούν εμπορικές 

εφαρμογές των γνώσεων που αποκτούν στα πανεπιστήμια. Το πρόβλημα βέβαια είναι 

πολύ οξύτερο στα υψηλότερα επίπεδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στα οποία ο φ ο ι

τη τή ς  ασχολείτα ι άμεσα με την έρευνα. Είναι φανερό ότι είναι σε αυτά τα  επίπεδα που η 

προοπτική εμπορικών εφαρμογών αποκτά μεγάλη σημασία.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στα κείμενα της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής γ ίνετα ι ρητή αναφο
ρά σε όλες τ ις  βαθμίδες της εκπαίδευσης. Μάλιστα, στα παραδείγματα καλών πρακτικών 

που συνοδεύουν τους Άξονες Δράσεις του Σχεδίου Δράσης για την Επιχειρηματικότητα 

(2006) αναφέρονται παραδείγματα χωρών -Σλοβενία, Εσθονία- στις οποίες σχετικά προ

γράμματα έχουν ήδη εισαχθεί ακόμα και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι λοιπόν 

προφανές ότι στόχος των ευρωπαϊκών πολιτικών δεν είναι απλώς η προετοιμασία των 

νέων για την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, αλλά και η εξοικείωσή τους 

με τη λειτουργία  μιας οικονομίας αγοράς. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τα  παρα

δείγματα που αναφέρθηκαν προέρχονται από χώρες με κομμουνιστικό παρελθόν, γ ια 

τ ις  οποίες η εμπειρία από τη λειτουργία της οικονομίας της αγοράς είναι ακόμα μικρή. 

Αντίθετα, γ ια τ ις  περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες η παρέμβαση στην εκπαίδευση υποτί

θετα ι ότι στοχεύει άμεσα στην προετοιμασία για άσκηση επιχειρηματικότητας.

Ωστόσο, πρέπει να είναι φανερό ότι η εξοικείωση με την επιχειρηματική διαδικασία 

δεν ω φελεί μόνον εκείνους που πρόκειται να ασχοληθούν επιχειρηματικά, αλλά και όλους 

όσοι πρόκειται να απασχοληθούν στον ιδιωτικό τομέα. Με αυτή την έννοια, η εξοικείωση 

με την επ ιχειρηματικότητα αποτελεί έναν χρήσιμο πόρο, όχι μόνο για όποιον θέλει ο ίδιος 

να ακολουθήσει επιχειρηματική σταδιοδρομία, αλλά και για τις  επιχειρήσεις, οι οποίες 

έχουν να κερδίσουν από την απασχόληση προσωπικού με «επιχειρηματική» οπτική των

50 Αξίζει να σημειωθεί ότι στο Σχέδιο Δράσης (2006) η εκπαίδευση συνιστά τον πρώτο Άξονα παρέμβασης για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.
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πραγμάτων. Εδώ άλλω στε βασίζεται η έννοια της «εσωτερικής» επ ιχειρηματικότητας 

(intrapreneurship), η οποία συζητείτα ι στην βιβλιογραφία του management με ιδ ια ίτερη 

ένταση τελευτα ία .

Τα τελευ τα ία  χρόνια έχουν εισαχθεί μαθήματα σχετικά με την επ ιχειρηματικότητα 

στην τρ ιτοβάθμ ια  εκπαίδευση, αλλά επ ιλεκτικά και στην δευτεροβάθμια, και στην Ελλά

δα. Το Σχέδιο γ ια  την Αναπτυξιακή Στρατηγική του Υπουργείου Ανάπτυξης (2006) προ

βλέπει την  περαιτέρω εμβάθυνση τέτοιων δράσεων, και την προέκτασή τους σε δύο νέες 

κατευθύνσεις. Πρώτον, μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος 
σ τους νέους στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αξονας Προτεραιότητας 1) και, δεύτερον, 

με ένα πλέγμα προγραμμάτων που αποσκοπούν στην στενότερη σύνδεση της  έρευνας 

με τ ις  επ ιχειρήσεις (κυρίως Άξονες Προτεραιότητας 1 και 3).

Παρ’ όλην όμως τη σημασία τέτοιων δράσεων, το πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκ

παίδευσης στην Ελλάδα παραμένει σοβαρό. Ο λόγος είναι ότι, όπως είναι φανερό, κατ’ 

επ ιλογήν μαθήματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα και δράσεις που αποσκοπούν στη 

σύνδεση τη ς  έρευνας με τ ις  επιχειρήσεις αναπόφευκτα αφορούν μικρό μέρος των νέων 

που φο ιτούν στο πανεπιστήμια και τα  ΤΕΙ. Έτσι, το γενικότερο πρόβλημα της σύνδεσης 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την παραγωγή παραμένει οξύ. Στη δημόσ,α συζή
τησ η  το  πρόβλημα τ ίθετα ι συνήθως από μία μόνο σκοπιά, τ ις  δυνατότητες δηλαδή των 
πτυχιούχων να εξασφαλίσουν,κανοπο,ητική απασχόληση, σχετική μάλιστα με το  αντικεί

μενο των σπουδών τους. Ωστόσο, το πρόβλημα είνα, πολύ ευρύτερο. Αφορά ουσιαστικά 

την  αυτοκατανόηση του ρόλου του ελληνικού πανεπιστημίου ως μέρους του παραγωγι

κού σ υστήματος τη ς  χώρας, με ό,τι κάτι τέτο ιο  συνεπάγεται γ,α τον προσανατολισμό των 

σπουδών, τ ,ς  προσφερόμενες εξε,δ,κεύσεις. τ,ς μεθόδους διδασκαλίας κα, βεβαίως τ,ς 

κατευθύνσεις τη ς  έρευνας. Πλευρές αυτού του ζητήματος σχετίζονται κα, με τη  ουζήτη-

ση στην επόμενη υποενόητα.

5 .6  Γ ,α  μ ,α  κο ινω ν ία  φ ,λ ,κό τερ η  π ρος τη ν  επ ,χ ε ,ρ η μ α τ,κό τη τα  κα , τη  δ η μ ,ο υ ρ γ ία

Το τελευ τα ίο  σταθερό χ α ρ α κ τ η ρ ισ τ ικ ό  της επ ιχειρηματικότητας στην Ελλάδα που
, GEm  είναι και το πιο δύσκολο να προσεγγιστεί, ιδι-αναδεικνυετα ι απο τ ις  ερευνες του vjc.

ην άσκηση πολίτικης. Πρόκειται για την αμφίθυμηα ιτερα  μαλιστα ως αντικείμενο για πιν
, _ nnoc την επιχειρηματική δραστηριότητα Μια σειρά στάση της ελληνικής κοινωνίας προς την t, λ κ ιη ι  r  νν κ

^ οΓτπ\/πλααβάνονται σταθερα καθ’ ολη τη διάρκεια της  προ- ευρηματων, τα οποία μαλιστα επαναΛαμρυ
«Κηλί,'ινουν την ύπαρξη αυτής της αμφιθυμίας. Οι Έ λληνες θεω- ηγουμενης τρ ιετ ία ς , υποδηλώνουν u|v
' ~™*,nrSnouia ως κοινωνικά αποδεκτή επαγγελματική επιλογή, ρουν την επ ιχειρηματική σταοιοορομια

η -.., ΛΤ1 η ελληνική κοινωνία απεχθάνεται μεγάλες δ ιαφορές σταταυτοχρονα ομως θεωρουν οτι η , r- -, ^ -,



124 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2005 - 2006

επίπεδα εισοδήματος. Επιθυμούν και σχεδιάζουν να ακολουθήσουν επ ιχειρηματική δρα

στηρ ιό τητα , αλλά δεν βλέπουν γύρω τους σημαντικές επ ιχειρηματικές ευκα ιρ ίες. Έχουν 

μεγάλη εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους, αλλά ταυτόχρονα εμφανίζοντα ι ως παγκόσμι

οι πρω ταθλητές στον φόβο της  αποτυχίας. Η ίδια αμφιθυμία διαπιστώνεται και από τους 

ειδ ικούς, οι οποίοι περιγράφουν τη  στάση τη ς  ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επ ιχει

ρηματικότητα τόσο ως θετική προϋπόθεση, όσο και ως αρνητική γ ια  την ενθάρρυνση της 

άσκησης επ ιχειρηματικότητας.

Η αντιφ ατικότητα  της  στάσης της ελληνικής κοινωνίας προς την επ ιχειρηματικότητα 

εν ισχύετα ι ακόμα περισσότερο αν χαρακτηρ ιστικά όπως τα  παραπάνω συνδυαστούν με 

κάποια άλλα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα. Ένα πρώτο είνα ι η αξία την 

οποία οι Έ λληνες αποδίδουν στην ανεξαρτησία: «να μην έχω κανέναν πάνω απ’ το  κε

φάλι μου». Το γεγονός ότι η στάση αυτή συμβαδίζει με έλλειψη -κα τά  την εκτίμηση των 

ερωτωμένων- επιχειρηματικών ευκαιριών, υποδηλώνει ότι η ανεξαρτησία επ ιδιώκεται όχι 

γ ια τ ί επ ιτρέπει την υλοποίηση κάποιου επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο ενδεχομένως 

δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αν το άτομο δεν λειτουργούσε αυτόνομα, αλλά γ ια τ ί η 

ανεξαρτησία αξιολογείται ως αυτοσκοπός. Αξίζει δεν να σημειω θεί ότι, όπως αποκαλύ

πτουν τα  δεδομένα της έρευνας, η ανεξαρτησία εκτιμά τα ι όχι απλώς με την έννοια της 

απουσίας κάθετων σχέσεων εξάρτησης, αλλά και οριζόντιων σχέσεων, όπως φα ίνετα ι 

από το γεγονός ότι οι Έ λληνες απεχθάνονται τη  συνεργασία (χαμηλός μέσος όρος ιδ ι

οκτητών ενός εγχειρήματος, ε ίτε  νέου, ε ίτε  καθιερωμένου). Με άλλα λόγια, ο Ελληνας 

απεχθάνεται να έχει τόσο κάποιον πάνω από το κεφάλι του, όσο και κάποιον δίπλα 

του. Αν ευσταθεί αυτή η υπόθεση, το φαινόμενο της αυτοαπασχόλησης στην Ελλάδα 

δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της ιστορικής καχεξίας της ελληνικής οικονομίας, αλλά και 

αυταξία βαθειά ριζωμένη στη σύγχρονη ελληνική κουλτούρα.

Μια παρόμοια εικόνα προκύπτει από τη  στάση απέναντι στην εισοδηματική κατάστα

ση που υπονοείται από την επιχειρηματική ιδ ιότητα. Πράγματι, φα ίνετα ι ότι οι Ελληνες 

θεωρούν ότι το να είναι κάποιος επιχειρηματίας σημαίνει αυτόματα ότι κ ινείτα ι σε υψη

λότερα επίπεδα εισοδήματος, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη δραστηρ ιότητα  με την 

οποία ασχολείται. Είναι προφανές ότι μόνο έτσ ι μπορεί να εξηγηθεί το  γεγονός ότι το  

υψηλότερο εισόδημα αναδεικνύεται κατά την έρευνα στο σημαντικότερο κίνητρο άσκη

σης επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζονται σημαντικές 

επ ιχειρηματικές ευκαιρίες. Είναι λοιπόν η κοινωνική θέση που αξιολογείτα ι θετικά και όχι 

η επιχειρηματική δραστηριότητα καθαυτή.

Τέλος, το ίδιο αντιφατική είναι η εικόνα που προκύπτει από τις  γνώμες των ειδικών. Οι 

τελευ τα ίο ι αξιολογούν θετικά τόσο τ ις  κοινωνικές στάσεις απέναντι στην επιχειρηματική 

δραστηρ ιότητα ως τρόπο πλουτισμού, όσο και απέναντι στον επιχειρηματία προσωπικά, 

ως άτομο έξυπνο και ικανό. Ταυτόχρονα όμως εκτιμούν ότι η ελληνική κοινωνία αποδί
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δει στον επ ιχειρηματία σχετικά χαμηλό κύρος και σεβασμό. Από τη μια λοιπόν πλευρά 

έχουμε εκτίμηση για την προσωπική επιτυχία του επιχειρηματία και γ ια τ ις  ικανότητές 

του και από την άλλη φθόνο για την επιτυχία του. Η μόνη λογική με την οποία αυτές οι 

αντ ιθ ετ ικές  αντιλήψ εις μπορεί να συνυπάρχουν είναι αν δεχτούμε ότι η ελληνική κοινω
νία θαυμάζει μεν την επιτυχία, αλλά τείνει να την αντιμετωπίζει με καχυποψία, σαν να 

υποθέτει ότι η επιτυχία δεν μπορεί να έχει προέλθει από τη δημιουργική δραστηριότη

τα του ίδιου του επιχειρηματία.

Οι διαπιστώσεις αυτές συνιστούν απλώς ψηφίδες της γενικότερης εικόνας, σχετικά 

με τη  στάση τη ς  ελληνικής κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα. Ωστόσο, ξεκ ι

νώντας από αυτές τ ις  ψηφίδες μπορεί κανείς να προσπαθήσει να ανασυνθέσει τη  γεν ικό

τερη  εικόνα. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει την επι

χε ιρηματικότητα  περισσότερο ως κοινωνική θέση, παρά ως διαδικασία δημιουργίας. Με 

άλλα  λόγια, η πλειοψηφία των Ελλήνων φαίνεται ότι αντιλαμβάνεται ότι η λειτουργία 

του επιχειρηματία περιγράφει περισσότερο μια θέση στην κοινωνική ιεραρχία, παρά 

μια διαδικασία δημιουργίας νέου πλούτου, προς όφελος τόσο του ίδιου του επιχειρη
ματία, όσο και της κοινωνίας συνολικά. Μάλιστα, φαίνεται ότ. για ένα σοβαρό μέρος 

της κοινωνίας, η επ.χειρηματική δραστηρ.ότητα αντιμετωπίζετα. ως παίγνιο μηδεν.- 
κού αθροίσματος, όπου το όφελος που αποκομίζει ο επιχειρηματίας θεωρείται ότ. 

αφαιρείται από το κοινωνικό σύνολο.

Αν ευσ ταθεί η ανασύνθεση που επιχειρήθηκε παραπάνω, είναι εύκολα κατανοητό γ ι

α τί υποστηρίχθηκε στην αρχή αυτής της υποενότητας ότι η στάση της ελληνικής κοι

νωνίας απέναντι στην επιχειρηματικότητα δύσκολα μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο 

πολιτικής Σε αντίθεση με τ ις  άλλες σταθερές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην 

Ελλάδα που συζητήθηκαν στα προηγούμενα, εδώ έχουμε να κάνουμε με βαθειά ριζω

μένες νοοτροπίες, οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν στόχοι συγκεκριμένων μέτρων και 

ρυθμίσεων μέσω κυβερνητικών προγραμμάτων.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να γίνει έτσι ώστε οι 

νοοτροπίες που σκιαγραφήθηκαν παραπάνω να αρχίσουν να μεταβάλλονται και η ελληνική 

κοινωνία να αρχίσει να αντιμετωπίζει πιο φιλικά την επιχειρηματικότητα. Ίσως ο σημαντι

κότερος άξονας πάνω στον οποίο θα μπορούσαν να κινηθούν προσπάθειες σε μια τέτο ια  

κατεύθυνση αφορά τη  γεν,κή προβολή της επ,χε,ρηματ,κότητας. Η ελλην,κή κο,νωνία πρέ

πει να αρχίσε, να εξο,κε,ώνετα, με ,στορίες επ,τυχίας, με έμφαση όμως όχ, στα θετ,κά που 

προέκυψαν γ,σ το β,οτ,κό επίπεδο του ίδ,ου του επ,χε,ρηματία, αλλά στο γεγονός ότ, αυτός 

δημιούργησε κάτ, κα,νούριο (επιχείρηση, προϊόν, κλπ), το οποίο δεν θα υπήρχε χωρίς τη 

δική του δράση. Είνα, φανερό ότι είναι ακριβώς αυτή η «δημ,ουργ,κή» πλευρά της επ,χε,

ρηματ,κότητας που είνα, εξα,ρετ,κά υποβαθμισμένη στην οπτ,κή της ελλην,κής κο,νωνίας 

κα, η οποία θα πρέπει πλέον να περάσε, στο προσκήν,ο της σχετ,κής συζήτησης.



L
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1. Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (GEM)

Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (Global Entrepreneurship 

Monitor, GEM) αποτελεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό ερευνητικό πρόγραμμα παγκοσμιως, 

που μελετά την επιχειρηματικότητα σε διαχρονική βάση και συγκριτικά σε διάφορες χώ

ρες και περιοχές του κόσμου. Στόχος του GEM είναι να δημιουργηθεί μια ετήσια αξιολό

γηση των επιπέδων επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο εξεταζόμενων 

χωρών και να ανιχνευτούν οι προσδιοριστικοί παράγοντες που ερμηνεύουν τ ις  διαφορές 

που εμφανίζονται σε αυτήν την δραστηριότητα. Η έρευνα μπορεί έτσι να τροφοδοτήσει 

με περισσότερα στοιχεία τις  δημόσιες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και 

να αναδείξει τη συνεισφορά της ανάπτυξης επιχειρηματικού πνεύματος στη γενικότερη 

οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Τ ο ερευνητικό πρόγραμμα ξεκίνησε το 1999 με τη συμμετοχή 10 χωρών, ενώ την περίο

δο 2005-2006 εξασφαλίστηκε η συμμετοχή 35 χωρών. Συνολικά, το ερευνητικό consortium 

έχει μελετήσει πτυχές της επιχειρηματικότητας σε 43 χώρες. Ο συντονισμός του έργου 

γίνετα ι από το London Business School (Μ.Βρετανία) και το Babson College (ΗΠΑ), με τις  

αντίστοιχες εθνικές ομάδες να περιλαμβάνουν κυρίως Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέ

ντρα. Το υπόδειγμα μεταβλητών (ποσοτικών όσο και ποιοτικών) που θεωρείται ότι επηρε

άζει το  επίπεδο της επιχειρηματικότητας σε μια χώρα είναι κοινό για όλες τ ις  ερευνητικές 

ομάδες και με βάση αυτό κάθε ερευνητική ομάδα συνεισφέρει με τα εθνικά εμπειρικά στοι

χεία της. Έτσι πραγματοποιείται αφενός μεν η διακρατική επεξεργασία των αντίστοιχων 

δεδομένων και οι συγκριτικές αναλύσεις, αφετέρου δε οι εθνικές επεξεργασίες από την 
κάθε ομάδα.

Αναλυτικότερα στόχος του GEM είναι να:

•  Να μετρήσει τις 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 επιχειρη
ματικότητας

•  Να προτείνει πολιτικές που μπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα επιχειρηματικότη
τας σε μια χώρα.

To GEM αποτελεί έτσι το μοναδικό πρόγραμμα που μπορεί να παράσχει μία συγκριτική 

αξιολόγηση (benchmark) του επιπέδου της επιχειρηματικότητας σε ένα ευρύ σύνολο από 
χώρες, με εναρμονισμένες μεταβλητές μέτρησης.
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2. Οι βασικοί ορισμοί της επιχειρηματικότητας σύμφωνα με τη μεθοδολογία του GEM

Για τις  ανάγκες της έρευνας του GEM, η έννοια της επιχειρηματικότητας προσδιορίζε

τα ι σε ένα αρκετά ευρύ πλαίσιο, καθώς καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται τα  άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στά

δια εκδήλωσης της επιχειρηματικής συμπεριφοράς, που έχουν δηλαδή προβεί απλώς σε 

κάποιες προκαταρτικές ενέργειες προετοιμασίας της επένδυσης, είτε αυτά που έχουν ξε

κινήσει ήδη τη λειτουργία του εγχειρήματος τους, με την ανάλυση να αγγίζει και τα  άτομα 

που έχουν επιτύχει την εδραίωση της επιχείρησης τους. Στο πλαίσιο αυτό το GEM ορίζει 

τρ ε ις  τύπους επιχειρηματικής δραστηριότητας:

α) Τους «επίδοξους» επιχειρηματίες (nascent entrepreneurs), τα  άτομα δηλαδή 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 -  κατά τους τελευταίους τρεις 

μήνες - τη λειτουργία του εχγειρήματός τους, δεν έχουν όμως ακόμα πληρώσει μισθούς 

στους ίδιους ή ενδεχομένως στους συνεργάτες τους.

β) Τους «νέους» επιχειρηματίες (new entrepreneurs), οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες ή διευ

θύνουν κάποια επιχείρηση που έχει πληρώσει μισθούς για περισσότερο από τρεις μήνες, 

αλλά λιγότερο από 42 μήνες.

γ) Τους «καθιερωμένους» επιχειρηματίες (established entrepreneurs), τα άτομα δηλα

δή που είναι ιδ ιοκτήτες ή διευθύνουν μια επιχείρηση που βρίσκεται σε λειτουργία -  με 

πληρωμές μισθών- περισσότερο από 42 μήνες.

Γ ια τη μεθοδολογία του GEM, η πληρωμή μισθών για περισσότερους από τρεις μήνες 

(συμπεριλαμβανομένων της αντιμισθίας των ιδιοκτητών) αποτελεί τη βασική προϋπόθεση 

γ ια  την (πραγματική) έναρξη μιας επιχείρησης. Τελικά άρα, η διάκριση μεταξύ επίδοξων 

και νέων επιχειρηματιών, αφορά περισσότερο στην ηλικία ενός εγχειρήματος και τον χρό

νο επιβίωσής του. Ωστόσο, αν οι δύο αυτές κατηγορίες εξεταστούν μαζί, επίδοξοι και νέοι 

επ ιχειρηματίες, προκύπτει ο δείκτης επιχειρηματικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων, ο 

οποίος αποτελεί έναν πρωταρχικό και θεμελιώδη δείκτη της επιχειρηματικής δραστηριό

τητας μιας χώρας: αν δεν συμμετέχει κανείς στα πρώτα στάδια ίδρυσης μιας επιχείρησης 

(start-ups), τό τε  δεν θα υπάρχει εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας, με ότι αυτό 

σημαίνει γ ια την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.

Οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες, είναι αυτοί που έχουν ξεπεράσει το κρίσιμο στάδιο 

επιβίωσης ενός εγχειρήματος, το οποίο προσδιορίζεται σε πληρωμές μισθών για πάνω από 

42 μήνες. Αυτή η κατηγορία επιχειρηματικότητας δεν είχε μελετηθεί επαρκώς στις προ

ηγούμενες εκθέσεις της ερευνητικής ομάδας του ΙΟΒΕ, ωστόσο στην παρούσα έκθεση,
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γίνετα ι διεξοδική ανάλυση των χαρακτηριστικών και της συμπεριφοράς τους. Είναι προφα

νές ότι υπάρχει ιδ ια ίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον στη σύγκριση των καθιερωμένων επιχει

ρηματιών, με τους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων (επίδοξοι & νέοι επιχειρηματίες).

Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο, ότι λόγω του ότι η έρευνα του GEM επικεντρώνεται 

στα άτομα και όχι στις επιχειρήσεις, οι «καθιερωμένες» επιχειρήσεις είναι αυτές που δια

τηρούν ακόμα τουλάχιστον έναν ιδρυτή / διευθυντή της επιχείρησης, κάτι που δικαιολογεί 

το  γεγονός ότι τα  επίπεδα της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας είναι χαμηλότερα από 

τον αριθμό των επιχειρήσεων που υπάρχουν καταγεγραμμένες στις επίσημες στατιστικές 

κάθε χώρας.
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3. Το εννοιολογικό μοντέλο του GEM

Είναι γεγονός ότι οι περισσότερες αναλύσεις της οικονομικής ανάπτυξης και οικονο

μικής επίδοσης εστιάζουν κυρίως στις μεγάλες και καθιερωμένες επιχειρήσεις, - που απο

τελούν κατά μία έννοια την πρωταρχική οικονομία μιας χώρας - και κατά ένα μέρος στις 

μ ικρομεσαίες επιχειρήσεις (δευτερογενής οικονομία). Ωστόσο φαίνεται να απουσιάζει η 

ενδελεχής εξέταση της συνεισφοράς που μπορεί να έχουν στην καινοτομία και στον αντα

γωνισμό μιας οικονομίας οι νεοιδρυόμενες επιχειρήσεις (start-ups). Το εννοιολογικό του 

μοντέλο GEM ενσωματώνει και τις  δύο αυτές διαστάσεις και προσπαθεί να εξετάσει τη 

συνεισφορά όλων των επιχειρήσεων στην οικονομική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα το GEM 

θεωρεί ότι η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας μπορεί να είναι το αποτέλεσμα δυο παράλ

ληλων, αλλά στενά διασυνδεδεμένων δραστηριοτήτων (Σχήμα 1).

•  Των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τις καθιερωμένες επιχειρήσεις μιας χώρας

•  Των δραστηριοτήτων που σχετίζονται πιο άμεσα με τις επιχειρηματικές διαδικασίες 

δημιουργίας νέων εγχειρημάτων

Καταρχάς ολόκληρη η οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας εξελίσσεται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό, πολιτισμικό και πολιτικό πλαίσιο, το  οποίο έχει διαμορφωθεί ιστο 

ρικά και άρα πρέπει να θεωρείται δεδομένο βραχυπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, το πλαί 

σιο αυτό καθορίζει τα  δύο είδη δραστηριοτήτων που ενυπάρχουν σε μία οικονομία. Από 

τη μία πλευρά, η συνεισφορά στην εθνική οικονομική ανάπτυξη από τις μεγάλες εταιρίες 

μιας χώρας, επηρεάζεται κυρίως από το συνολικό επιχειρηματικό περιβάλλον στο οποίο 

αυτές δραστηριοποιούνται, το οποίο και είναι χαρακτηριστικό για κάθε χώρα. Το πλαίσιο 

αυτό χαρακτηρίζετα ι ως Γενικό Εθνικό Πλαίσιο της λειτουργίας της οικονομίας 

ριλαμβάνει μια σειρά παραγόντων που ορίζουν μεσοπρόθεσμα τις συντεταγμένες μέσα 

στις οποίες λαμβάνει χώρα το  οικονομικό γίγνεσθαι. Πρόκειται για παράγοντες όπως το 

πόσο «ανοιχτή» είναι η οικονομία, ο ρόλος του κράτους, το τεχνολογικό επίπεδο, η ευελιξία 

των αγορών εργασίας, κλπ. Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι 

μεγάλες ετα ιρ ίες  επηρεάζουν την οικονομική ανάπτυξη μέσω της δημιουργίας νέων εγκα 
ταστάσεων, νέων επιχειρήσεων συμβάλλοντας στην απασχόληση με τη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η αντικατάσταση μιας παλαιάς παραγωγικής εγκαταστασης 

με κάποια νέα, που ενσωματώνει νέες τεχνολογίες έχει ως συνέπεια την αύξηση και της 

παραγωγικότητας της οικονομίας.
Από την άλλη πλευρά, οι πιθανοί ή επίδοξοι επιχειρηματίες, αποφασίζουν την έναρ

ξη μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας ανάλογα με την ποιότητα κάποιων πρόσθετων 

χαρακτηριστικών που διαμορφώνονται στο υπάρχον επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτά 

αναφέρονται ως Διαστάσεις του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος και περιλαμβάνουν πα

ράγοντες όπως η χρηματοδοτική υποστήριξη, τα  κυβερνητικά προγράμματα ενίσχυσης
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της επιχειρηματικότητας, το  επίπεδο παιδείας και κατάρτισης, κλπ.. Οι παράγοντες αυτοί 

επηρεάζουν αφενός την ικανότητα της χώρας να «γεννά» νέα επιχειρηματικά εγχειρήματα 

και να δημιουργεί επιχειρηματικές ευκαιρίες, αφετέρου σε συνδυασμό με τ ις  δεξιότητες 

και τα  κίνητρα των κατοίκων της, να επηρεάζουν το επίπεδο εκδήλωσης επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ο επιτυχής συνδυασμός αυτών μπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρήσεις 

που θα αυξήσουν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό μέσα στην εθνική ή και παγκόσμια 

αγορά, επηρεάζοντας έτσ ι θετικά την εθνική οικονομική ανάπτυξη.

Επομένως, κατά μία έννοια, το  Γενικό Εθνικό Πλαίσιο της οικονομίας θέτει τους όρους 

της λειτουργίας των μεγάλων καθιερωμένων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που ήδη δραστη

ριοποιούνται στη χώρα, ενώ οι Διαστάσεις του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος επηρεάζουν 

τόσο τ ις  ευκαιρ ίες που εμφανίζονται σε μια οικονομία, όσο και τ ις  επιχειρηματικές δεξιό 

τητες και τα  κίνητρα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας να αντιλαμβάνεται και να δρα 
προς εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του GEM, η οικονομική υγεία μιας χώρας εξαρτάτα ι από το 

συνδυασμό του επιχειρηματικού πνεύματος με τη λειτουργία των καθιερωμένων εταιριών. 

Εντούτοις, το GEM έχει διαπιστώσει ότι η συνέργια αυτή εξαρτάται από το εθνικό εισόδη

μα (ΑΕΠ κατά κεφαλή), αφού στις περιπτώσεις χαμηλών επιπέδων εθνικού εισοδήματος, 

ο επιχειρηματικός τομέας παρέχει περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες δημιουργίας 

νέων αγορών. Αντίθετα όσο αυξάνει το εισοδηματικό επίπεδο, οι νέες τεχνολογίες και οι 

πιθανές νέες αγορές που αυτές δημιουργούν προσελκύουν το ενδιαφέρον των μεγαλύτε

ρων και καθιερωμένων εταιρειών οι οποίες λόγω και των οικονομιών κλίμακας μπορούν να 

ικανοποιήσουν την αυξανόμενη ζήτηση και τελικά να αυξήσουν το σχετικό τους ρόλο στην 

οικονομία. Ταυτόχρονα, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων περιορίζεται, καθώς όλο και 

περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν μία μισθωτή (και πιο σταθερή) απασχόληση την οποία 

και προτιμούν. Σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης όμως ο ρόλος της επιχειρηματι

κότητας διευρύνεται και πάλι, καθώς όλο και περισσότερα άτομα διαθέτουν τους πόρους 

και τ ις  ικανότητες να ιδρύσουν μία επιχείρηση σε ένα οικονομικό περιβάλλον που επιτρέπει 

την εκμετάλλευση των ευκαιριών. Είναι γεγονός πάντως ότι οι επιχειρηματίες στις διάφο

ρες χώρες αντιμετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενώ οι πολιτικές και 

οι όροι για την εκδήλωση επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορεί αφενός να διαφέρουν, 
αφετέρου να μην είναι το ίδιο αποτελεσματικές.

To GEM θεωρεί ότι η εξήγηση για την εκδήλωση υψηλότερων επιπέδων επιχειρημα

τικότητας σε μία χώρα έγκειται στη συνδυασμένη επίδραση τριών παραμέτρων: α) Τις 

διαφορές μεταξύ των χωρών στους εννέα παράγοντες που συνθέτουν τις  Διαστάσεις του 

Επιχειρηματικού περιβάλλοντος, β) Στις διαφορές μεταξύ των κατοίκων μιας χώρας σε ότι 

αφορά τις  επιχειρηματικές ευκαιρίες που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχουν σε αυτήν (ασυμ- 

μετρία προσδοκιών) και γ) στις διαφορετικές ικανότητες των κατοίκων και το μηχανισμό 

κινήτρων που έχουν για την εκμετάλλευση αυτών των ευκαιριών.



Σχήμα 1: Το Εννοιολογικό Μοντέλο GEM
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4. Το εμπειρικό κομμάτι του ερευνητικού προγράμματος GEM

Ενα από τα  ισχυρότερα ερευνητικά πλεονεκτήματα του GEM είναι ο όγκος των στοι

χείων που έχει πλέον σχηματιστεί από το  1999 και η δημιουργία εναρμονισμένων μεταβλη

τών 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:

•  Ερευνα πεδίου (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε τυχαία αντιπροσωπευτικά δείγματα 

ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών, σε μεγέθη που κυμαίνονται από 1.000 έως σχεδόν 
20.000 άτομα σε ορισμένες χώρες.

•  Προσωπικές συνεντεύξεις και συμπλήρωση ερωτηματολογίου από άτομα που ε ιδ ι

κεύονται σε ζητήματα που σχετίζονται με διάφορες πλευρές του προβλήματος της 

επιχειρηματικότητας (ειδικοί ή εμπειρογνώμονες). Ανάλογα με τη χώρα πραγμα

τοποιήθηκαν έως και 50 συνεντεύξεις με τους αντίστοιχους εμπειρογνώμονες που 

επιλέχτηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε να αντιπροσωπεύουν και τις  εννέα Διαστάσεις 
του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος.

•  Τυποποιημένα εθνικά στοιχεία μακροοικονομικών κυρίως δεικτών για την αντίστοιχη 

οικονομία που λαμβάνονται από αξιόπιστες διεθνείς πηγές στοιχείων όπως η Πα
γκόσμια Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ΟΗΕ, κτλ

Με βάση τον όγκο αυτού του υλικού, οι συντονιστές του προγράμματος διαμορφώ

νουν την ετήσια παγκόσμια έκθεση (Global Report) που περιγράφει την εξέλιξη της επιχει

ρηματικότητας σε παγκόσμιο επίπεδο και παρουσιάζει τις εθνικές συγκρίσεις σε σχέση με 

δ ιάφορες διαστάσεις του ζητήματος. Η ετήσια έκθεση διανέμεται διεθνώς σε κυβερνητικές 

υπηρεσίες, οργανισμούς και επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται ειδικά για το ζήτημα της επι

χειρηματικότητας και είναι προσβάσιμη στον δικτυακό τόπο: www.gemconsortium.org.

http://www.gemconsortium.org
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5. Ο ρόλος του ΙΟΒΕ στο GEM

Το ΙΟΒΕ αποτελεί τον εθνικό ερευνητικό συνεργάτη του GEM και συμμετείχε την πε

ρίοδο 2005-2006 γ ια  τρ ίτη  φορά στο ερευνητικό έργο, ενώ ήδη επεξεργάζεται τα  στοιχεία 

τη ς  επόμενης περιόδου (2006-2007). Είναι υπεύθυνο για την άρτια διεξαγωγή των σχετι 

κών ερευνών και την πρώτη επεξεργασία -  έλεγχο των δεδομένων, πριν την αποστολή τους 

στους συντονιστές, ενώ στη συνέχεια και μετά τον εναρμονισμό όλων των δεδομένων έχει 

την  ευθύνη εκπόνησης τη ς  Εθνικής Έκθεσης για την επιχειρηματικότητα στη χώρα της. 

Η έκθεση αυτή αποσκοπεί στο να αναδείξει τ ις  εθνικές ιδιαιτερότητες και ενδεχομένως 

διαφοροποιήσεις, ώστε να καταλήξει σε προτάσεις δημόσιας πολιτικής που λαμβάνουν 

υπόψη τα  ιδ ια ίτερα  εθνικά χαρακτηριστικά.

Το ΙΟΒΕ δ ιεξάγει 36 συνεντεύξεις με τους εμπειρογνώμονες, ενώ η ερευνά πληθυ

σμού εκτελε ίτα ι από την ετα ιρεία  Datapower. Στη μεθοδολογία διεξαγωγής της έρ ς 

πεδίου χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δείγμα ο η 

ψ ίας (multistage stratified sampling technique), με βάση τα  δημογραφικά χαρακτηρ 

κάθε γεω γραφ ικού διαμερίσματος, αστικότητα της περιοχής, φύλο και ηλικία. Τέλος, η 

έρευνα έγινε με τη  βοήθεια πληροφοριακού συστήματος τηλεφωνικών συνεντεύξεων CA 

(Computer Aided Telephone Interview).
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