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ΠΡΟΛΟΓΟ
Γηα 7ε ρξνληά, ην ΗΝΒΔ δεκνζηεχεη ηελ Δηήζηα Έθζεζε γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ
Διιάδα, ε νπνία αλαθέξεηαη ζηελ πεξίνδν 2009-2010. Ζ Έθζεζε απηή απνξξέεη απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπ ΗΝΒΔ ζην δηεζλέο εξεπλεηηθφ πξφγξακκα Global Entrepreneurship Monitor
(GEM). Ρν GEM απνηειεί κία θνηλνπξαμία απφ εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα θαη παλεπηζηήκηα ζην
πιαίζην ηεο νπνίαο ζπιιέγνληαη εκπεηξηθά δεδνκέλα απφ έλα επξχ ζχλνιν ρσξψλ. Ρν GEM
δεκνζηεχεη παγθφζκηεο, αιιά θαη εηδηθέο ζεκαηηθέο εθζέζεηο ζρεηηθά κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζπλεηζθέξνληαο ζηελ παγθφζκηα ζπδήηεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ρν ΗΝΒΔ, απνηειψληαο ηνλ απνθιεηζηηθφ ειιεληθφ εηαίξν ζηελ
εξεπλεηηθή θνηλνπξαμία ηνπ GEM, έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ νκαιή θαη νξζή δηεμαγσγή ησλ
αλαγθαίσλ εξεπλψλ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ, ηελ επεμεξγαζία ησλ απνηειεζκάησλ ζχκθσλα
κε ηελ θνηλή ελαξκνληζκέλε κεζνδνινγία θαη ηελ έληαμε ησλ ηειηθψλ ζηνηρείσλ ζην δηεζλέο
αλαιπηηθφ πιαίζην ηνπ GEM, έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ζηνηρείσλ.
Ήδε απφ ην 2008, νη εθζέζεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα απνηππψλνπλ ηηο επηδξάζεηο
ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θξίζεο. Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 2008-2009 γηα ηελ Διιάδα
είραλ κφιηο απνηππψζεη ηηο ειάζζνλεο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο ρψξεο, επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο
θξίζεο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηζηφ ηεο. Δληνχηνηο, νη εγρψξηεο νηθνλνκηθέο εμειίμεηο μεπέξαζαλ
ηηο δηεζλείο αξξπζκίεο ζηηο ηξαπεδηθέο αγνξέο θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκνζηνλνκηθέο
δπζρέξεηεο νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κηαο κνλαδηθήο νηθνλνκηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Θα
πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο, ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο αθνξνχλ ην 2009, θαη
επνκέλσο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο ξαγδαίεο εμειίμεηο ηνπ 2010.
Ξαξ’ φι’ απηά, ε έξεπλα ηνπ GEM ήδε απφ πέξπζη ζπκπεξηέιαβε ζπγθεθξηκέλεο
εξσηήζεηο επί ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο ζηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, έηζη ψζηε
λα απνηππσζνχλ, νπζηαζηηθά, νη εληππψζεηο θαη νη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αλά ρψξα.
Πε μερσξηζηφ θεθάιαην ηεο παξνχζαο κειέηεο αμηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα απηήο ηεο
ζπκπιεξσκαηηθήο έξεπλαο, ελψ απνηππψλνληαη θαη νη απφςεηο ησλ εηδηθψλ εκπεηξνγλσκφλσλ
ζρεηηθά κε ηα πξνζθφκκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο ζηε ρψξα.
Δπηπιένλ, ζηελ παξνχζα έθζεζε εμεηάδεηαη γηα πξψηε θνξά ην θαηλφκελν ηεο
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ GEM, κε ηνπο επηκέξνπο δείθηεο θαη ηε ζρεηηθή
αλάιπζε λα παξαηίζεληαη ζε μερσξηζηφ θεθάιαην.

5

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ......................................................................... 7
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ............................................................................................. 19
ΒΑΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΥΙΚΩΝ ΣΑΓΙΩΝ ........... 19
1.1 Ζ εμέιημε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 2010 ............................ 19
1.2 Ρα θίλεηξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο ............................................................... 28
2. Σαξαθηεξηζηηθά λέσλ εγρεηξεκάησλ ...................................................................................... 29
2.1. Θιαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ ................................................................ 29
2.2 Ξνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ: θαηλνηνκία,
αληαγσληζκφο, εμσζηξέθεηα ..................................................................................................... 31
2.3 Σξεκαηνδφηεζε λέσλ εγρεηξεκάησλ .................................................................................... 38

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ............................................................................................. 41
ΣΟ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ ΑΡΥΙΚΩΝ ΣΑΓΙΩΝ 41
2.1 Δηζαγσγή ........................................................................................................................... 41
2.2 Ζ εμέιημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ....................................................................... 42
2.3 Άιια Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ / επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ ............................... 46
2.4 Ξξνζσπηθνί παξάγνληεο ...................................................................................................... 47
2.5 Ξνιηηηζκηθνί παξάγνληεο ..................................................................................................... 50

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ............................................................................................. 55
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ...................................................... 55
3.1 Βαζηθνί δείθηεο ................................................................................................................... 55
3.2 Δίδε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ............................................................................................. 59
3.3 Ζ Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα ...................................................................... 61

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 ............................................................................................. 65
Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΡΙΗ ..................................... 65
4.1 Νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ ......................................... 65
4.2 Ζ επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ..................................... 70
4.3 Ππλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεζκψλ απφ
Δζληθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο ....................................................................................................... 76

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ......................................................................................... 81
1. Ρν Ξαγθφζκην Ξαξαηεξεηήξην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (GEM) ........................................... 82
2. Ρν ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ GEM ........................................................................................ 83
3. Βαζηθνί νξηζκνί θαη δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηνπ GEM ..................... 86
4. Γηαηί δηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ GEM απφ ηα επίζεκα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία (κεηξψα) ησλ
επηρεηξήζεσλ; .......................................................................................................................... 90
5. Ρν εκπεηξηθφ κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο GEM ....................................................... 91
6. Ν ξφινο ηνπ ΗΝΒΔ ζην GEM .................................................................................................. 92

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ........................................................................................ 93

6

ΤΝΟΠΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ
Ζ έθζεζε γηα ηελ πεξίνδν 2009-2010 πεξηιακβάλεη, φπσο θάζε ρξφλν, ηηο εμειίμεηο
ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φπσο απηνί έρνπλ νξηζηεί απφ ην GEM,
θαζψο θαη πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο εγρψξηαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ζε
ζχγθξηζε κε ηηο αληίζηνηρεο επηδφζεηο ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ
έξεπλα.

Ξεξηιακβάλεηαη

επίζεο

μερσξηζηφ

θεθάιαην

γηα

ηελ

θνηλσληθή

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ην βαζκφ αλάπηπμήο ηεο ζε δηάθνξεο ρψξεο, θαζψο θαη έλα
θεθάιαην φπνπ αλαιχνληαη εξσηήζεηο ζηνρεπκέλεο ζηηο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Βαζηθνί δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Ν δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ απνηειεί ην βαζηθφηεξν δείθηε
ηνπ GEM θαη πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο αηφκσλ: ηνπο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο, φζνπο
δειαδή έρνπλ θάλεη θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο ελέξγεηεο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο έλαξμεο ελφο
λένπ εγρεηξήκαηνο θαη ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, φζνπο δειαδή έρνπλ κφιηο μεθηλήζεη
κία λέα επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ην πνιχ 3,5 έηε.
To 2009, ν βαζηθφο δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα κεηψλεηαη
ειαθξψο, αλ θαη ε επίδνζή ηνπ απνηειεί ηε δεχηεξε πςειφηεξε ηεο ηειεπηαίαο
πεληαεηίαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ην 8,8% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ – δειαδή
πεξί ηα 610.000 άηνκα- δήισζαλ φηη βξίζθνληαη ζηα αξρηθά ζηάδηα έλαξμεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο). Ζ
πηψζε νθείιεηαη θπξίσο ζε πεξηνξηζκφ ησλ επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο νη λένη
επηρεηξεκαηίεο δηαηεξνχληαη ζηα ίδηα κε ηα πεξπζηλά επίπεδα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο, δειαδή νη επηρεηξεκαηίεο
πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο κηαο επηρείξεζεο πνπ ιεηηνπξγεί ηνπιάρηζηνλ 3,5
ρξφληα, απμάλνληαη ην 2009, κε ην ζρεηηθφ πνζνζηφ λα θηάλεη ζην πςειφηεξν ζεκείν
ηεο πεληαεηίαο.
Έηζη, ε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα αθνξά ζην 23,6%
ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ, πνζνζηφ ζρεδφλ δηπιάζην απφ ηηο αληίζηνηρεο
επηδφζεηο ησλ ρσξψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγεηαη ε
Διιάδα, αιιά θαη απφ ην κέζν φξν ηνπ ζπλφινπ ησλ ρσξψλ ηνπ GEM.
Ρν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ δειψλνπλ πσο ζθνπεχνπλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θάπνηα ζηηγκή ηα επφκελα ηξία ρξφληα φρη κφλν παξακέλεη πςειφ
(17% έλαληη 16,6% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά), αιιά απνηειεί θαη ην πςειφηεξν πνζνζηφ
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ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Ρνχην κπνξεί λα απνδνζεί ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ
εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο: είηε ιφγσ πίεζεο απφ πξαγκαηηθή απψιεηα ζέζεο εξγαζίαο, είηε
ιφγσ θφβνπ γηα ελδερφκελε απψιεηά ηεο βξαρππξφζεζκα ή αθφκα ιφγσ ηεο
δπζαξέζθεηαο απφ ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε. Ξεξηζζφηεξα άηνκα ζθέθηνληαη σο ιχζε
ηελ απηναπαζρφιεζε, αμηνπνηψληαο κηα επθαηξία ή έζησ θάηη πνπ πξνζιακβάλνπλ σο
επθαηξία.
ζνλ αθνξά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ δηέθνςαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά ην
2009, απμάλνληαη κφιηο νξηαθά ζπγθξηηηθά κε ην 2008 (2,6% έλαληη 2,3%). Έηζη, πεξίπνπ
180.000 άηνκα δειψλνπλ πσο δηέθνςαλ ηε ιεηηνπξγία ή έθιεηζαλ κηα επηρείξεζε πνπ
θαηείραλ ή ζπκκεηείραλ ζηε δηνίθεζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 1,8% ηνπ πιεζπζκνχ
δήισζε πσο αλέζηεηιε ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπ/ηεο δξαζηεξηφηεηα (απνρψξεζε απφ ηελ
επηρείξεζε, ελψ ε ηειεπηαία ζπλερίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο). Ωο θχξηα αηηία (45,7%) γηα ηελ
αλαζηνιή πξνθξίλεηαη ε έιιεηςε επαξθνχο θεξδνθνξίαο. Δληνχηνηο, ζα πξέπεη λα
ζεκεησζεί πσο ε έξεπλα ηνπ GEM δηεμήρζε ζηελ Διιάδα ην θαινθαίξη ηνπ 2009, φηαλ νη
επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ήηαλ αθφκα ήπηεο.
Σα θίλεηξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο
Ρν 2009, έλαο ζηνπο ηέζζεξηο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ δειψλεη σο βαζηθφ
θίλεηξν ηελ αλάγθε, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ήηαλ 33,4%.
Γειαδή, παξά ηηο πξψηεο ελδείμεηο ηεο θξίζεο, νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ
Διιάδα εμαθνινπζνχζαλ σο έλα βαζκφ λα αληηιακβάλνληαη επθαηξίεο ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ. Δληνχηνηο, ε αλάγθε θαίλεηαη λα θηλεηνπνηεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ
ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ζε εληνλφηεξν βαζκφ απφ φ,ηη ζηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο,
φπνπ ν κέζνο φξνο δελ μεπεξλά ην 17%. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο πεξίπνπ
ην 27% ησλ εγρψξησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (πνζνζηφ ειαθξψο εληζρπκέλν
απφ πέξπζη) δειψλεη σο θίλεηξν ην ζπλδπαζκφ αλάγθεο θαη επθαηξίαο, γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη πσο, αλ ζπλππνινγηζηεί θαη απηή ε «ζπγθεθαιπκκέλε» επηρεηξεκαηηθφηεηα
αλάγθεο, ε πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη ηειηθά αξθεηά
πςειφηεξε.
ζνλ αθνξά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, ν ζρεηηθφο δείθηεο δηεπξχλεηαη
θαη πξνζεγγίδεη ην 47% (39,5% πέξπζη). Θηλεηήξηνο κνριφο ηεο επηινγήο απηήο απνηειεί
ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο (26,8%), κε ηελ επηζπκία γηα
κεγαιχηεξε εξγαζηαθή αλεμαξηεζία λα δηέπεη ην 20% απηψλ ησλ επηρεηξεκαηηψλ,
πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην αληίζηνηρν ηνπ 2008 (14,5%).
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Η θιαδηθή δηάζηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Ξαξ’ φιν πνπ ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο πξνο θαηαλαισηέο απνξξνθνχλ φπσο
πάληα ην πςειφηεξν κεξίδην λέσλ εγρεηξεκάησλ ζηελ Διιάδα (ην πνζνζηφ ηνπο έρεη
κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη (46,5% έλαληη 58,0%) θαη αθφκα πεξηζζφηεξν
ζε ζρέζε κε ην 2006 (63,0%). Κάιηζηα, είλαη κφλν νξηαθά πςειφηεξν απφ ηνλ
επξσπατθφ κέζν φξν απφ ηνλ νπνίν ζπλήζσο ππεξηεξνχζε θαηά πνιχ. Ραπηφρξνλα,
εληππσζηαθή

θαη

ελζαξξπληηθή

είλαη

ε

αχμεζε

ησλ

εγρεηξεκάησλ

πνπ

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε κεηαπνίεζε/ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (36,5% έλαληη 23% ην
2008), ελψ ακεηάβιεην παξακέλεη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ
πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο.
Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Ρα

βαζηθά

πνηνηηθά

ραξαθηεξηζηηθά

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο,

ηα

νπνία

δηεξεπλψληαη ζην πιαίζην ηνπ GEM αθνξνχλ: α) ζηηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέαο
απαζρφιεζεο ζην εγρείξεκα, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία ζε βάζνο
πεληαεηίαο, β) ζηελ θαηλνηνκία ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ, γ) ηελ έληαζε
ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ φηη αληηκεησπίδνπλ/ζα
αληηκεησπίζνπλ, δ) ην βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο
πξσηνβνπιίαο θαη ε) ην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. Αλαιπηηθφηεξα:

πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
To 2009, ην 42% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ εληφπηζε ε έξεπλα
ηνπ GEM δελ απαζρνιεί θάπνην άιιν άηνκν (46,1% ην 2008), δειαδή ηα εγρεηξήκαηα
δελ πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πέξα απφ απηή ηνπ/ησλ κνλαδηθνχ(σλ) ηδηνθηήηε(ηψλ).
Ρν ππφινηπν πνζνζηφ δειψλεη πξνθαλψο φηη απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν αθφκα,
κε ην 43% λα πξνζθέξεη θαηά ηελ ίδξπζε εξγαζία ην πνιχ ζε 5 άηνκα. κσο θαη ζε κηα
πξννπηηθή πέληε εηψλ, ε ζπλεηζθνξά ζηελ απαζρφιεζε παξακέλεη θησρή: ην 38% ησλ
επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ εληφπηζε ε έξεπλα εμαθνινπζεί λα δειψλεη φηη δε
ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη θάπνηα ζέζε εξγαζίαο. Ξάλησο ζε κηα δηαθνξεηηθή
αλάγλσζε, ζρεδφλ νη κηζέο επηρεηξήζεηο πξνζδνθνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ έσο πέληε ζέζεηο
εξγαζίαο, ελψ νη αθφκα πην αηζηφδνμνη, φζνη δειψλνπλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα
πξνζθέξνπλ 6 σο 19 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θηάλνπλ ην 16%.
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βαζκφο θαηλνηνκίαο πξντφληνο
Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη γηα άιιε κηα θνξά απνζαξξπληηθά: Ρν 2009
ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ ζεσξεί φηη ηα πξντφληα/νη ππεξεζίεο πνπ (ζα)
πξνζθέξεη είλαη εληειψο λέα γηα φινπο ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο (ζα) απεπζχλνληαη
ππνρσξεί ζην 13,1% θαη είλαη ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο
(16,7%) αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηνπ GEM (17,2%).
Ραπηφρξνλα, ζρεδφλ νη κηζνί επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ παξαδέρνληαη πσο ηα
πξντφληα ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θακία πξσηνηππία, φπσο πάλησο ζπκβαίλεη θαη ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε.

έληαζε αληαγσληζκνχ
Κφλν ην 7,2% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ζεσξνχλ πσο
ην πξντφλ ηνπο είλαη κνλαδηθφ, κε ηελ έλλνηα φηη θακία άιιε επηρείξεζε δελ πξνζθέξεη ην
ίδην πξντφλ/ ηελ ίδηα ππεξεζία κε απηνχο, επίδνζε πνπ θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ
ηξίηε ρακειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζηηο θαηλνηφκεο νηθνλνκίεο. Αληηζέησο, πάλσ απφ ην
55% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζέξρεηαη ή ιεηηνπξγεί ζε κηα αγνξά κε αξθεηνχο αληαγσληζηέο.

βαζκφο εμσζηξέθεηαο
Ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ειαθξψο ζε ζρέζε κε
πέξπζη. Ξαξ’ φιν πνπ δχν ζηηο πέληε επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη κφλν κε
εγρψξηνπο πειάηεο, έλα 6,6% έρεη ηζρπξή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε ηνπιάρηζηνλ ηα
3/4 ησλ πειαηψλ λα βξίζθνληαη εθηφο ζπλφξσλ. Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο
φηη, παξά ην δηαρξνληθά έληνλα ιηαλεκπνξηθφ ραξαθηήξα ηεο κέζεο ειιεληθήο
επηρείξεζεο, ε κεηαπνίεζε ηνλψλεηαη ην 2009. Ραπηφρξνλα, ηα ¾ ησλ επηρεηξήζεσλ κε
εμαηξεηηθά έληνλν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ πειαηψλ εθηφο
ρψξαο) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Νη άιιεο κηζέο επηρεηξήζεηο απηνχ
ηνπ ηχπνπ είλαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θπξίσο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα πνπ δεδνκέλα
απεπζχλνληαη ζε «πειάηεο εμσηεξηθνχ».

επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο
Φησρέο είλαη νη επηδφζεηο ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ ζε φξνπο ηερλνινγίαο. Δλψ ην
πνζνζηφ απηψλ πνπ αξθείηαη ζηε ρξήζε παιαηάο ηερλνινγίαο παξακέλεη αλαιινίσην
ζρεδφλ ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη (58,1% έλαληη 59,4% ην 2008), νη επηρεηξήζεηο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγηθφ εμνπιηζκφ πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ αγνξά κφιηο ην
ηειεπηαίν έηνο ππνδηπιαζηάδνληαη (10,3% έλαληη 22,7% πέξπζη). Ωο εθ ηνχηνπ, κφλν κία
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ζηηο ηξεηο δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθά λέεο ηερλνινγίεο, κε ηελ έλλνηα φηη έρνπλ
εκθαληζηεί ηα ηειεπηαία 1-5 ρξφληα ζηελ αγνξά.

Υξεκαηνδφηεζε λέσλ εγρεηξεκάησλ
Ρα απνηειέζκαηα ηνπ 2009 απνηππψλνπλ ελίζρπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο άηππεο
ρξεκαηνδφηεζεο:

ην

2,3%

ηνπ

πιεζπζκνχ

ειηθίαο

18-64

δειψλεη

πσο

έρεη

ρξεκαηνδνηήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε πξνζσπηθά θεθάιαηα έλα λέν εγρείξεκα
πνπ μεθίλεζε θάπνηνο άιινο, φηαλ ην 2008 ην πνζνζηφ δε μεπεξλνχζε ην 1,8%.
Ραπηφρξνλα, ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη λα
ηζρπξνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη πηζησηηθήο ζηελφηεηαο. Έηζη, απφ ην
νχησο ή άιισο πςειφ πνζνζηφ ηνπ 40% θαηά ην νπνίν ν άηππνο επελδπηήο ήηαλ κέινο
ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο ηειεπηαίεο ηξεηο έξεπλεο ηνπ GEM, ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ
εθηνμεχεηαη ζην 66,7%: δχν ζηνπο ηξεηο άηππνπο επελδπηέο, δειαδή, ήηαλ κέιε ηνπ
ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο ηνπ δπλεηηθνχ επηρεηξεκαηία, νη νπνίνη θαίλεηαη λα
ρξεκαηνδνηνχλ ηα εγρεηξήκαηα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, θαζψο νη ηξαπεδηθέο
γξακκέο ρξεκαηνδφηεζεο αξρίδνπλ λα πεξηνξίδνληαη.
Δθηφο φκσο απφ κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ άηππσλ
επελδπηψλ ήηαλ θαη κεγαιχηεξεο έληαζεο (νηθνλνκηθήο βαξχηεηαο). Ζ αδπλακία
άληιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ πφξσλ απφ άιιεο πεγέο είρε σο απνηέιεζκα ην κέζν πνζφ
(δηάκεζνο) πνπ δαπαλήζεθε ην 2009 απφ άηππνπο επελδπηέο λα πξνζεγγίδεη ηηο €60.000,
φηαλ πέξπζη θπκαηλφηαλ ζηηο €40.000.
Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
Ρν 2009, θαηαγξάθεθε ζηελ Διιάδα ην 4ν πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 18-64 εηψλ (6%) αλάκεζα ζηηο ρψξεο
θαηλνηνκίαο. Ζ πηψζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζε ζχγθξηζε κε ην 2008 (7,7%) κπνξεί λα
απνδνζεί ζηε γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε ησλ δεηθηψλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φκσο ην
2009 πεξηνξίδεηαη ην κεξίδην ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πνζνζηφ ηνπ
ζπλνιηθνχ δείθηε επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζην 34% απφ 39% ην 2008,
επηζηξέθνληαο νπζηαζηηθά ζηα επίπεδα ηνπ 2007.
Κία ζηηο ηξεηο γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ δειψλνπλ φκσο πσο
θηλεηνπνηήζεθαλ ιφγσ αλάγθεο, ελψ ην 2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δελ μεπεξλνχζε ην
25%. Πηνλ αληίπνδα, νη άληξεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ κε θχξην θίλεηξν ηελ
αλάγθε πεξηνξίδνληαη ην 2009 (23,5% έλαληη 35,0%). Πηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο
πεξηζζφηεξεο ρψξεο άιισζηε, νη άλδξεο θηλεηνπνηνχληαη θαηά ηεθκήξην θπξίσο γηα ηελ
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αμηνπνίεζε κηαο επθαηξίαο θαη ζε πςειφηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη νη γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε,
νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηφζν ζηνπο άληξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ κε θχξην θίλεηξν ηελ αλάγθε είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο
ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο.
Ρν 2009, ν ηππηθφο επηρεηξεκαηίαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ άληξαο,
ειηθίαο 25-34 εηψλ. Πρεδφλ ηξεηο ζηνπο πέληε επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ είραλ
νινθιεξψζεη κφλν ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε (απφθνηηνη Ιπθείνπ). Δλδηαθέξνλ έρεη
ην γεγνλφο πσο, ζρεδφλ νη κηζνί επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ αλήθνπλ ζην αλψηεξν
θιηκάθην εηζνδήκαηνο (ην 2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ έθηαλε ην 30%), εχξεκα πνπ
πξνθαλψο αληαλαθιά ηηο απμεκέλεο δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο.

Πξνζσπηθνί παξάγνληεο
Ξάλσ απφ ηα 2/3 ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ην 2009
(56,1% ην 2008) δήισζε πσο ζπλαλαζηξέθεηαη κε λένπο επηρεηξεκαηίεο, επίδνζε
εμαηξεηηθά πςειή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο. Πεκαληηθή εμέιημε
απνηειεί θαη ε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ
πνπ δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ θάπνηνλ επηρεηξεκαηία, κε ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λα
θηάλεη ην 66% απφ 55% ην 2008.
Ρν πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ δειψλνπλ φηη ζα
ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο ην επφκελν
εμάκελν πεξηνξίδεηαη (33,8%) έλαληη ηνπ πεξίπνπ 40% πνπ επηθξαηνχζε ηελ ηειεπηαία
ηξηεηία. Νη άληξεο θαίλεηαη λα είλαη θαη πάιη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη ζπγθξηηηθά κε ηηο
γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ (34,3% έλαληη 32,7% ησλ γπλαηθψλ), κηαο θαη
ηξεηο ζηνπο πέληε «αηζηφδνμνπο» γηα ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο είλαη άληξεο.
πσο θάζε ρξνληά, νη Έιιελεο θαηαηάζζνληαη ζηηο πξψηεο ζέζεηο αλάκεζα ζηηο
ρψξεο ηνπ GEM αλαθνξηθά κε ην επίπεδν απηνπεπνίζεζήο ηνπο ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο,
ηα πξνζφληα θαη ηελ απαηηνχκελε εκπεηξία γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο. Ζ
επίδνζε ηνπ 2009 (58%) είλαη ε δεχηεξε πςειφηεξε αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ
ηνπ GEM, ππνιεηπφκελε κφλν απηήο ησλ Ζλσκέλσλ Αξαβηθψλ Δκηξάησλ (68%). Ζ
δηαρξνληθά πςειή επίδνζε ηεο Διιάδαο αληηβαίλεη ηηο πην ζπγθξαηεκέλεο εθηηκήζεηο
επηρεηξεκαηηψλ απφ ρψξεο κε πςειφηεξνπο δείθηεο. Αθφκα κεγαιχηεξε απηνπεπνίζεζε
εκθαλίδνπλ νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ, κηαο θαη ζρεδφλ ην 90% απηψλ δειψλεη
φηη δηαζέηεη ηηο γλψζεηο γηα λα μεθηλήζεη κηα επηρείξεζε.
Πην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δηεπξχλεηαη απφ
ην 2008, θαζψο ην 36% ησλ γπλαηθψλ (46% πέξπζη), έλαληη ηνπ 64% ησλ αλδξψλ (66%
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ην 2008), αηζζάλνληαη απηνπεπνίζεζε γηα ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Δληνχηνηο, φπσο θαη ην 2008, ην ράζκα ζρεδφλ
εμαιείθεηαη φηαλ εζηηάζνπκε ζηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ (89,2% ησλ αλδξψλ
έλαληη 86,4% ησλ γπλαηθψλ) γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη γηα άιιε κηα ρξνληά φηη νη
Διιελίδεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ δε δηαθνξνπνηνχληαη ζεκαληηθά απφ ηνπο
άληξεο ζε απηφ ην ραξαθηεξηζηηθφ.
Ξαξά ηελ ππεξβνιηθή ηνπο απηνπεπνίζεζε, νη Έιιελεο βξίζθνληαη ηαπηφρξνλα
ζηηο πξψηεο ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη αλαθνξηθά κε ην θφβν ηεο
απνηπρίαο (45% ηνπ πιεζπζκνχ). Ρν επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεη απνδεηρζεί πσο
ιεηηνπξγεί αληηζηξφθσο αλάινγα ηεο εκθάληζεο θφβνπ γηα ηελ απνηπρία. Έηζη, ην
πςειφηεξν πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δέρνληαη πσο ν θφβνο γηα πηζαλή
απνηπρία ηνπ λένπ εγρεηξήκαηφο ηνπο έρεη ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο
ηνπο απνθάζεηο έρνπλ νινθιεξψζεη κεξηθψο ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ελψ
κηθξφηεξνο είλαη απηφο ν θφβνο επίδξαζε έρεη κηα πηζαλή απνηπρία ζηνπο θαηφρνπο
παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο.

Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο
Ρν 66% ησλ Διιήλσλ ζεσξνχλ πσο ε αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
είλαη κηα θαιή επηινγή θαξηέξαο, πνπ απνηειεί ηελ 4ε θαιχηεξε επίδνζε αλάκεζα ζηηο
ρψξεο ηνπ GEM. ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία εθιακβάλεη ηνπο
επηρεηξεκαηίεο, είλαη γηα άιιε κηα θνξά πξφδειε ε πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζε ζχγθξηζε
κε ηηο άιιεο ρψξεο θαηλνηνκίαο. Αλ θαη ζρεδφλ εθηά ζηνπο δέθα ζεσξνχλ πσο νη
επηρεηξεκαηίεο ραίξνπλ θνηλσληθήο θαηαμίσζεο, ε επίδνζε απηή είλαη θαηά πνιχ
ρακειφηεξε απφ απηέο άιισλ ρσξψλ.
Ρέινο, ζε φ,ηη αθνξά ζηε ζπρλφηεηα πξνβνιήο ησλ επηηπρεκέλσλ λέσλ
επηρεηξεκαηηψλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο ρψξαο, κφλν έλαο ζηνπο ηξεηο
ζεσξνχλ πσο ε πξνβνιή απηή είλαη επαξθήο. Ξαξά ην ρακειφ πνζνζηφ, ε επίδνζε ηεο
Διιάδαο είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2008, φηαλ κφιηο έλαο ζηνπο πέληε ζεσξνχζε
φηη εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα ΚΚΔ ηζηνξίεο επηηπρεκέλσλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ.

Κνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα
Ζ έξεπλα ηνπ GEM ην 2009 εμέηαζε γηα πξψηε θνξά ηελ έλλνηα ηεο Θνηλσληθήο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα
αθνξά ζηα άηνκα ή ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο κε θνηλσληθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε
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αλαθνχθηζε κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ, ε αλαθχθισζε, ε ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ε
παξνρή ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη’ νίθνλ ζε ειηθησκέλνπο θαη αξξψζηνπο θηι. Ζ έξεπλα
εμέηαζε επίζεο ηε ζρέζε εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ
αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, ελψ θαηέηαμε ηηο θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζήο ηνπο, αιιά θαη ηνλ θχξην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπο
(νηθνλνκηθέο/θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο αμίεο).
Πχκθσλα

κε

ηα

απνηειέζκαηα,

ην

επίπεδν

εκθάληζεο

ηεο

θνηλσληθήο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο ηνπ GEM είλαη 1,8%, κε ην πνζνζηφ ηεο Διιάδαο λα
θηάλεη ην

1,9% ηνπ πιεζπζκνχ, φζν δειαδή θαηά κέζν φξν θαη ζηηο ρψξεο πνπ

βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία. πσο είλαη ινγηθφ, ηα πνζνζηά απηά απέρνπλ απφ ηελ
ηππηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ, αλ θαη ζε θάπνηεο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο
ζεσξείηαη πσο ηα δχν είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηθαιχπηνληαη ζε έλα βαζκφ.
Ζ έξεπλα ηνπ GEM θαλέξσζε επίζεο, πσο νη λεφηεξνη είλαη πεξηζζφηεξν
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, ελψ ην
κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εκπιεθνκέλσλ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα
έλαξμεο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο.
Κφλν ην 8,3% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Διιάδα απαζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά ζε απηήλ ηελ επηρείξεζε, ελψ εθηά ζηνπο δέθα κνηξάδνπλ ηνλ εξγαζηαθφ
ηνπο ρξφλν ζε εξγαζία κε ηε κνξθή ππαιιειηθήο ζρέζεο («πξσηλή δνπιεηά») θαη
θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο κε θνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα δηαθέξνπλ σο
πξνο

ην

πξνζσπηθφ

πνπ

απαζρνινχλ.

Ρν

4,6%

δειψλεη

πσο

απαζρνιεί

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζεινληψλ) 500 άηνκα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ
αλαγλψξηζε απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ σο ηνπηθψλ παξαξηεκάησλ δηεζλψλ θνηλσληθψλ
επηρεηξήζεσλ (π.ρ. Greenpeace, WWF, Γηεζλήο Ακλεζηία θηι.), αιιά ζρεδφλ νη κηζέο
απαζρνινχλ ην πνιχ νρηψ άηνκα. Ζ δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ
Διιάδα γίλεηαη πξνθαλήο θαη απφ ηηο πξνβιέςεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ
απαζρφιεζεο θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. Ξάλσ απφ ην 50% ησλ θνηλσληθψλ
επηρεηξεκαηηψλ ζεσξεί πσο ε επηρείξεζε ζα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ 20 λέεο ζέζεηο
εξγαζίαο ζην δηάζηεκα απηφ1.
Κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ GEM εμεηάζηεθε θαη ν βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο ησλ
θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ζρεδφλ κία ζηηο ηξεηο θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο ζεσξεί πσο εηζάγεη έλα λέν πξντφλ ζηε δεδνκέλε αγνξά, ελψ ηζάξηζκν
πνζνζηφ αλαγλσξίδεη σο θαηλνηφκν ηνλ ηξφπν παξαγσγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα
πιαίζηά ηεο. Ραπηφρξνλα, ην 48% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα ζεσξεί
1

Θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ε πιεηνςεθία ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα αθνξά ζε εζεινληηθή εξγαζία

14

πσο δξα ζε κηα εμεηδηθεπκέλε αγνξά ή/θαη ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πειαηψλ
(niche market/customers).
ζνλ αθνξά ζην πξνθίι ηνπ/ηεο θνηλσληθνχ/ήο επηρεηξεκαηία ζηελ Διιάδα, νη
άλδξεο

θαίλεηαη

λα

είλαη

πεξηζζφηεξν

δξαζηήξηνη

θαη

ζε

απηφ

ην

είδνο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη κηθξφηεξε απφ φ,ηη γηα
ηελ ηππηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ (67,6% έλαληη 32,4% νη γπλαίθεο). Ρν
54% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ κεηαιπθεηαθήο
εθπαίδεπζεο (επηβεβαηψλνληαο ηε ζρέζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμεο θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο), ελψ πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δειψλνπλ πσο θηλνχληαη ζην αλψηεξν
εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην. Απφ πιεπξάο ειηθίαο, νη άλδξεο θαίλεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη
ζε λεαξφηεξε ειηθία (φπσο θαη ζηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθφηεηα), θαζψο έλαο ζηνπο δχν
είλαη 18-34 εηψλ, ελψ ζρεδφλ ην 72% ησλ γπλαηθψλ δειψλνπλ απφ 25 έσο 44 εηψλ.

Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
Ζ εηήζηα έξεπλα ηνπ GEM έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ έξεπλα ηνπ 2009 εξσηήκαηα
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη εμεηάδνπλ αθξηβψο απηέο ηηο
αληηδξάζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζε θάζε ρψξα. Νη επηρεηξεκαηίεο ξσηήζεθαλ θαηά πφζν
ε ίδξπζε θαη ε δηαηήξεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη δπζθνιφηεξε θέηνο απφ φ,ηη ηελ
πεξπζηλή ρξνληά, θαζψο θαη ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θξίζε ζπξξηθλψλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο.
Γεληθφηεξα,

νη

θαζηεξσκέλνη

επηρεηξεκαηίεο

εκθαλίδνληαη

πεξηζζφηεξν

απαηζηφδνμνη απφ φ,ηη νη λένη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα απνδνζεί ζηε κεγαιχηεξε εκπεηξία,
ηελ ηξηβή κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ηε βαζχηεξε αληίιεςε ησλ απαηηήζεσλ γηα
ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο απφ ηνπο πξψηνπο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο, ηξεηο
ζηνπο ηέζζεξηο θαζηεξσκέλνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θξίλνπλ πσο ην 2009 θάηη ηέηνην
ήηαλ ζρεηηθά δπζθνιφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην 2008, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ
επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ αγγίδεη νξηαθά ην 70%. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη
πεξίπνπ έλαο/κία ζηνπο δέθα επηρεηξεκαηίεο (θαζηεξσκέλνη θαη αξρηθψλ ζηαδίσλ) δειψλεη
πσο αληηκεηψπηζε πνιχ ιηγφηεξεο δπζθνιίεο θαηά ηε θεηηλή ρξνληά ζηελ πξνζπάζεηά
ηνπ/ηεο λα ηδξχζεη κηα επηρείξεζε.
Ζ δηαηήξεζε/αλάπηπμε ησλ ήδε πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ θαίλεηαη λα
ήηαλ δπζθνιφηεξε γηα ηνπο θαζηεξσκέλνπο επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα. Ραπηφρξνλα,
κφιηο ην 13% ησλ θαζηεξσκέλσλ θαη ην 17,5% ησλ λέσλ θαη επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ
αλαγλσξίδνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο ελ κέζσ ηεο επηθξαηνχζαο θξίζεο.
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Η επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ
ζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο,
πξνθχπηεη φηη φινη νη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαίλεηαη λα έρνπλ
πιεγεί αξλεηηθά απφ ηελ θξίζε, κε ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα λα έρνπλ
πιεγεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ. Θαη ε κεηαπνίεζε θαίλεηαη λα
έρεη επεξεαζηεί αξλεηηθά, θαζψο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ
ζηαδίσλ

δειψλεη

ζπξξίθλσζε

ησλ

επθαηξηψλ.

Ξάλησο,

ππάξρεη

θαη

έλα

7%

επηρεηξεκαηηψλ απφ ην ρψξν ηεο κεηαπνίεζεο πνπ δειψλεη φηη νη επθαηξίεο απμήζεθαλ.
Ξαξφκνηα, αλ θαη θαηά ηη ιηγφηεξν αξλεηηθή, είλαη ε εηθφλα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ
σο ηειηθφ πειάηε ηνλ θαηαλαισηή, παξ’ φιν πνπ θαη εδψ ππάξρεη έλα κηθξφ πνζνζηφ πνπ
ζεσξεί φηη ε θξίζε δεκηνχξγεζε επθαηξίεο. Ρέινο, αλ θαη πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ
επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο δειψλεη φηη νη επθαηξίεο ηνπ
έρνπλ πεξηνξηζηεί (ην ρακειφηεξν πνζνζηφ αλάκεζα ζηνπο ηνκείο) ,ηαπηφρξνλα θαλέλαο
απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο απηνχ ηνπ ηνκέα δε θαίλεηαη λα δειψλεη φηη ε θξίζε
δεκηνχξγεζε επθαηξίεο ζηελ αγνξά.
Ρν κηθξφ δείγκα επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ απάληεζε φηη ε θξίζε έρεη
δεκηνπξγήζεη

επθαηξίεο

δελ

επηηξέπεη

ζηαηηζηηθά

ζπλεθηηθή

εξκελεία

ησλ

απνηειεζκάησλ. Ξάλησο, θαίλεηαη γεληθά λα είλαη πην εμσζηξεθείο (35% έρνπλ πάλσ
απφ ηα ¾ ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο ζην εμσηεξηθφ), δειψλνπλ απμεκέλε θαηλνηνκηθφηεηα
πξντφληνο (πάλσ απφ ηα 2/3 απηψλ), ελψ νη κηζνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα αγνξά κε
ιίγνπο ή θαη θαλέλαλ αληαγσληζηή. Νη επηρεηξεκαηίεο απηνί δηαθαηέρνληαη επίζεο ζε
κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ απφ ην θφβν ηεο απνηπρίαο, θαζψο
κφλν έλαο ζηνπο ηέζζεξηο δηαηππψλεη ζρεηηθφ ελδνηαζκφ (έλαο ζηνπο ηξεηο ζην ζχλνιν).

πλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ
ζεζκψλ απφ Δζληθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο
Πηε θεηηλή έξεπλα ηνπ GEM δεηήζεθε απφ ηνπο εκπεηξνγλψκνλεο λα
αμηνινγήζνπλ ηηο Ππλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε ρψξα ηνπο.
Νη έιιελεο εκπεηξνγλψκνλεο αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο εκπνξηθέο θαη πιηθέο
ππνδνκέο, ζε ζχκπλνηα κε ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο θαηλνηνκίαο. Πηνλ αληίπνδα
βξίζθνληαη νη θπβεξλεηηθέο ξπζκίζεηο, ε εθπαίδεπζε πξψηεο θαη δεχηεξεο βαζκίδαο θαη ε
Έξεπλα & Αλάπηπμε. Ρα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αλακελφκελα, ιφγσ
ηεο δηαρξνληθήο θαρεμίαο πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ δνκψλ ζηελ εθπαίδεπζε
θαη ζηελ ελζάξξπλζε ηεο Έξεπλαο & Αλάπηπμεο ζηε ρψξα. Ραπηφρξνλα φκσο,
16

ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε άκεζεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ηφζν απφ ηελ πιεπξά ηεο
Ξνιηηείαο, φζν θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ηζχλνληεο θαη εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
Ξαηδείαο θαη ηεο Έξεπλαο, δεδνκέλνπ φηη ε επίδνζε ηνπ ιεγφκελνπ «ηξηγψλνπ ηεο
γλψζεο» (Ξαηδεία-Έξεπλα-Θαηλνηνκία) θαζνξίδεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε καθξνρξφληα
αληαγσληζηηθφηεηα θαη νηθνλνκηθή επίδνζε κηαο ρψξαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΒΑΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΑΡΥΙΚΩΝ ΣΑΓΙΩΝ

1.1.Η εμέιημε ησλ βαζηθψλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα ην 2010
Ν βαζηθφο δείθηεο κέηξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ απνηηκάηαη ζην πιαίζην
ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, αθνξά ζην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ
(Early-Stage Entrepreneurial activity) πνπ εθδειψλεηαη ζε κηα νηθνλνκία. Ν δείθηεο απηφο
πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο αηφκσλ: ηνπο επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο θαη ηνπο λένπο
επηρεηξεκαηίεο2. Ξξφθεηηαη γηα ηα άηνκα πνπ είραλ, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο έξεπλαο,
πξνρσξήζεη ζε θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο ελέξγεηεο ζηελ θαηεχζπλζε έλαξμεο κηαο
επηρείξεζεο (επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο), ή είραλ ήδε μεθηλήζεη κηα λέα δξαζηεξηφηεηα θαη
είραλ πιεξψζεη κηζζνχο γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, αιιά ιηγφηεξν απφ 42 κήλεο (λένη
επηρεηξεκαηίεο). Πην Γηάγξακκα 1.1 απεηθνλίδεηαη ην επίπεδν απηνχ ηνπ δείθηε.
πσο είρε δηαπηζησζεί θαη ζηελ πεξπζηλή έθζεζε φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
πξψηε θνξά ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ ρσξψλ κε βάζε ην πεδίν εζηίαζεο θάζε νηθνλνκίαο3,
ν βαζκφο εθδήισζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγνο
ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έηζη, νη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκίεο πνπ ζηεξίδνληαη
ζηελ θαηλνηνκία (ρψξεο ηχπνπ Γ) παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά ρακειή επηρεηξεκαηηθφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ, ελψ ην αληίζεην ηζρχεη γηα ηηο ρψξεο ηχπνπ Β θαη αθφκα εληνλφηεξα γηα
ηηο ρψξεο ηχπνπ Α (Βιέπε θαη Ξίλαθα 1.2). Δπνκέλσο, ε Διιάδα, αλ θαη πεξηιακβάλεηαη
ζηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο πνπ επεξεάδνληαη θπξίσο απφ ηελ θαηλνηνκία, παξνπζηάδεη
επηδφζεηο πνπ ζπλάδνπλ κε ηηο ρψξεο ρακειφηεξνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο.
2

Ξην αλαιπηηθά, νη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο είλαη ηα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ – θαηά ην ηειεπηαίν 12κελν απφ ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο- είραλ μεθηλήζεη θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο ελέξγεηεο ζηελ θαηεχζπλζε έλαξμεο
ελφο λένπ εγρεηξήκαηνο ζην νπνίν ζα είλαη είηε απνθιεηζηηθνί ηδηνθηήηεο, είηε ζα ζπλεηαηξίδνληαη κε θάπνην
άιιν άηνκν. Δδψ πεξηιακβάλνληαη θαη φζνη ελδερνκέλσο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη ηε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζήο
ηνπο, εθφζνλ απηή ιεηηνπξγεί φκσο γηα δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. Νη λένη επηρεηξεκαηίεο, είλαη
ηα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ είλαη ηδηνθηήηεο ή ζπληδηνθηήηεο ελφο λένπ εγρεηξήκαηνο πνπ ιεηηνπξγεί γηα
ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, αιιά φρη πεξηζζφηεξνπο απφ 42 κήλεο. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηνπο βαζηθνχο
νξηζκνχο πνπ πηνζεηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ GEM παξνπζηάδνληαη ζην Ξαξάξηεκα.
3
Πηηο ρψξεο ρακεινχ θφζηνπο (Α) πεξηιακβάλνληαη νη: Αιγεξία*, Γνπαηεκάια*, Ρδακάηθα*, Ιίβαλνο*,
Καξφθν*, Πανπδηθή Αξαβία*, Ππξία*, Βαζίιεην ηεο Ρφλγθα, Νπγθάληα, Βελεδνπέια*, Γ. ρζε θαη Ισξίδα ηεο
Γάδαο, εκέλε. Πηηο ρψξεο βειηίσζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο (Β) πεξηιακβάλνληαη νη: Αξγεληηλή, ΒνζλίαΔξδεγνβίλε, Βξαδηιία, Σηιή*, Θίλα, Θνινκβία, Θξναηία*, Γνκηληθαλή Γεκνθξαηία, Δθνπαδφξ, Νπγγαξία*, Ηξάλ,
Ηνξδαλία, Ιεηνλία*, Καιαηζία, Ξαλακάο, Ξεξνχ, Ονπκαλία*, Οσζία*, Πεξβία, Λφηηνο Αθξηθή, Ρπλεζία θαη
Νπξνπγνπάε. Πηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο (Γ) πεξηιακβάλνληαη νη: Βέιγην, Γαλία, Φηλιαλδία, Γαιιία, Γεξκαλία,
Διιάδα, Σνλγθ Θνλγθ, Ηζιαλδία, Ηζξαήι, Ηηαιία, Ηαπσλία, Λφηηνο Θνξέα, Νιιαλδία, Λνξβεγία, Πινβελία,
Ηζπαλία, Διβεηία, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ΖΞΑ. Νη ρψξεο κε αζηεξίζθν (8) είλαη
απηέο πνπ ζεσξείηαη φηη βξίζθνληαη ζε θάζε κεηάβαζεο ζηελ επφκελε θαηεγνξία ρσξψλ / νηθνλνκηθήο
αλάπηπμεο. Ππγθξηηηθά κε ηελ πεξζηλή έξεπλα, νη θαηεγνξίεο δελ πεξηιακβάλνπλ αθξηβψο ηηο ίδηεο ρψξεο.
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Γηάγξακκα 1.1

Ξνζνζηφ αηφκσλ ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ εκπιέθεηαη ζε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ (λένη
θαη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο) αλά ρψξα ην 2009 (95% δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο)

Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ν πςειφο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ δελ είλαη ινηπφλ
αλαγθαζηηθά ζπλψλπκνο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πσο έρεη ππνγξακκηζζεί θαη ζε
παιαηφηεξεο κειέηεο ηνπ ΗΝΒΔ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ην είδνο, ηα θίλεηξα θαη ε
πνηφηεηα ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο θξηηήξηα ζε ζρέζε κε
ηελ πνζφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζε νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ εθκεηάιιεπζε
ζπληειεζηψλ (ρψξεο ηχπνπ Α), ε κείσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ
ελδερνκέλσο λα ζπληζηά ζεηηθή εμέιημε, θαζψο κπνξεί λα δεκηνπξγνχληαη επαξθείο λέεο
ζέζεηο εξγαζίαο ζε πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο, ζαθήο έλδεημε κηαο πεξηζζφηεξν
αλαπηπμηαθήο δπλακηθήο ηεο αληίζηνηρεο νηθνλνκίαο.
Ξξνο επίξξσζε ηνπ επηρεηξήκαηνο απηνχ, νη εηήζηεο έξεπλεο ηνπ GEM
απνδεηθλχνπλ φηη ε ζρέζε ηνπ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ θαη ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο είλαη ζπλήζσο ζρήκαηνο U (Γηάγξακκα 1.2), αλ θαη
δελ αθνινπζνχλ δηαρξνληθά φιεο νη ρψξεο απηφ ην ζρήκα.
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Γηάγξακκα 1.2

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ θαη θαηά θεθαιή ΑΔΞ (2009)

Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ζ ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη ηνπ δείθηε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ κπνξεί λα αλαιπζεί σο εμήο: Νη αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο κε ρακειφ θαηά θεθαιή εηζφδεκα ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ χπαξμε πνιιψλ πνιχ
κηθξψλ επηρεηξήζεσλ, κε πςειφ ξπζκφ γελλήζεσλ / ζαλάησλ επηρεηξήζεσλ, άξα θαη
πςειή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ. ζν ην βηνηηθφ επίπεδν απηψλ ησλ ρσξψλ
βειηηψλεηαη θαη απηέο αλαπηχζζνληαη, απνθηνχλ ηαπηφρξνλα ραξαθηεξηζηηθά πην
αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. Πηαδηαθά ν ξφινο ησλ κεγαιχηεξσλ θαη πην θαζηεξσκέλσλ
επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ γίλεηαη ζεκαληηθφηεξνο ιφγσ θαιχηεξσλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο
θαη έηζη απηέο νη επηρεηξήζεηο είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ επηηπρέζηεξα ηελ απμαλφκελε
δήηεζε.
Πε απηήλ ηε δηαδηθαζία δε ζα πξέπεη λα αγλνείηαη επίζεο ε επίηεπμε
καθξννηθνλνκηθήο θαη πνιηηηθήο ζηαζεξφηεηαο, ε νπνία επηηξέπεη, εθηφο απφ ζπλνιηθά
ηαρχηεξε κεγέζπλζε, ηελ αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ
21

Θεθάιαην 1

Βαζηθνί Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Αξρηθψλ Πηαδίσλ

πεξηβάιινληνο. Νη επηρεηξήζεηο αλαπηχζζνληαη θαη είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ
ειθπζηηθφηεξν

πεξηβάιινλ

εξγαζίαο

ζε

δπλεηηθνχο

κηθξνχο

επηρεηξεκαηίεο,

κε

απνηέιεζκα λα πξνθχπηνπλ ρακειά επίπεδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Απηφ ζεκαίλεη, επνκέλσο, φηη ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ε κείσζε ζηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ελδερνκέλσο λα απνηειεί έλδεημε αλάπηπμεο θαη
κεηάβαζεο ζε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, κεηά απφ κία
καθξά αλαπηπμηαθή δηαδηθαζία, ε καθξννηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή ζηαζεξφηεηα, θαζψο θαη
ν απμαλφκελνο ξφινο ησλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ζε
πεξηζζφηεξα πιένλ άηνκα λα ξηζθάξνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ κφλα ηνπο κηα
επηρεηξεκαηηθή επθαηξία. Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο, είλαη ζαθέο φηη αλ θαη δελ
αθνινπζνχλ δηαρξνληθά φιεο νη ρψξεο ην ζρήκα απηφ, νη εηήζηεο έξεπλεο ηνπ GEM
δείρλνπλ κία ζπλεθηηθφηεηα ζε απηή ηε ζρέζε πνπ παίξλεη ηε κνξθή κηαο θακπχιεο
ζρήκαηνο U.
Ρν γεγνλφο φηη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία δελ αθνινπζείηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν απφ
φιεο ηηο ρψξεο, εξκελεχεηαη απφ ηελ χπαξμε πιήζνπο δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, ηζηνξηθψλ,
δεκνγξαθηθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη ζεζκηθψλ παξακέηξσλ πνπ επεξεάδνπλ ηειηθά ηε ζρέζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα
δελ είλαη απιψο έλα νηθνλνκηθφ κέγεζνο, αιιά πεξηζζφηεξν κηα θνηλσληθννηθνλνκηθή
δηαδηθαζία θαη εμαξηάηαη απφ πιήζνο παξαγφλησλ, μερσξηζηψλ θαη ραξαθηεξηζηηθψλ γηα
θάζε ρψξα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ρψξεο κε θνηλέο παξαδφζεηο θαη γεσγξαθηθή εγγχηεηα
εκθαλίδνπλ θνηλέο επηδφζεηο ζε φξνπο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη φπσο θαλεξψλεη θαη ην
ζρεηηθφ δηάγξακκα βξίζθνληαη ζρεηηθά θνληά, δεκηνπξγψληαο εληαία clusters. Γηα
παξάδεηγκα, παξαηεξεί θαλείο ζην Γηάγξακκα 1.2 φηη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δ.Δ-15
ζπλνκαδψλνληαη ζηα ρακειά επίπεδα επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ (δειαδή
θάησ απφ ηε ζρεηηθή θακπχιε). Αληηζέησο, ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζην ρακειφ θφζηνο
ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (φπσο ε Νπγθάληα, ε εκέλε θ.α.) ή θαη ρψξεο ηεο
Ιαηηληθήο Ακεξηθήο θαη ηεο Θαξατβηθήο, πνπ έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ,
βξίζθνληαη πάλσ απφ ηελ θακπχιε, κε πςειά πνζνζηά επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ
ζηαδίσλ.

Ζ

Ηαπσλία,

αλ

θαη

παξνπζηάδεη

δηαρξνληθά

ρακειή

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα πιεζηάδεη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην κέζν φξν ηεο
Δπξψπεο.
ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, κεηά ηελ έθξεμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηελ
πξνεγνχκελε ρξνληά, ην 2009 παξαηεξείηαη ειαθξά δηφξζσζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, αλ
θαη ε θεηηλή επίδνζε απνηειεί ηε δεχηεξε πςειφηεξε ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα ην 2009 έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 8,8% ηνπ πιεζπζκνχ
ειηθίαο 18-64 εηψλ -πεξίπνπ 610.000 άηνκα- βξηζθφηαλ ζηα αξρηθά ζηάδηα έλαξμεο κηαο
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επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο). πσο
θαίλεηαη θαη απφ ηνλ Ξίλαθα 1.1α, ε πηψζε ηνπ δείθηε νθείιεηαη θπξίσο ζε πεξηνξηζκφ
ησλ επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ, θαζψο νη λένη επηρεηξεκαηίεο δηαηεξνχληαη ζηα πεξπζηλά
επίπεδα.
Πίλαθαο 1.1α

Δμέιημε βαζηθψλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο (% πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ)
Δπίδνμε
επηρεηξεκαηηθφηεηα

Νέα
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

2005
5,2
1,6
2006
5,6
2,3
2007
4,6
1,1
2008
5,3
4,6
2009
4,5
4,7
Μέζνο
5,0
2,9
φξνο
Ξεγή: GEM, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΝΒΔ

Καζηεξσκέλε
επηρεηξεκαηηθφηεηα

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα

6,8
7,9
5,7
9,9
8,8

10,5
8,2
13,3
12,6
15,1

16,4
16,2
18,7
22,0
23,6

7,8

11,9

19,4

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ

πλνιηθή

Ζ εμέιημε απηή κπνξεί λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη αξθεηνί απφ ηνπο πεξπζηλνχο
επίδνμνπο επηρεηξεκαηίεο φλησο πξνρψξεζαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο,
ελψ ηαπηφρξνλα νη δπζκελείο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ
ιεηηνχξγεζαλ σο ηξνρνπέδε ζηελ επηζπκία έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, κε
απνηέιεζκα ηελ θάκςε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνζηνχ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θαζηεξσκέλε
επηρεηξεκαηηθφηεηα εκθαλίδεηαη εληζρπκέλε θαη θηάλεη ζην πςειφηεξν επίπεδν ηεο
ηειεπηαίαο πεληαεηίαο.
Δληνχηνηο, πάλσ απφ ην 17% ηνπ πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ δήισζε φηη
ζθέθηεηαη λα μεθηλήζεη επηρεηξεκαηηθή δξάζε ηνπο επφκελνπο 36 κήλεο. Κάιηζηα, ην
πνζνζηφ απηφ είλαη θαη πάιη ην πςειφηεξν ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο θαη σο έλα βαζκφ
ζα πξέπεη λα απνδνζεί θαη ζηηο δπζκελείο εμειίμεηο ζηελ εγρψξηα αγνξά εξγαζίαο: είηε
ιφγσ πίεζεο απφ πξαγκαηηθή απψιεηα ζέζεσο εξγαζίαο, είηε ιφγσ θφβνπ γηα ελδερφκελε
απψιεηα ζέζεο εξγαζίαο ή αθφκα θαη γηα δπζαξέζθεηα απφ ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε,
πεξηζζφηεξα άηνκα κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ ηελ απηναπαζρφιεζε, αμηνπνηψληαο κηα
επθαηξία ή θάηη πνπ πξνζιακβάλνπλ σο επθαηξία.
ζνλ αθνξά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ αλέζηεηιαλ ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο θαηά
ην 2009, απμάλνληαη ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, αιιά κφλν νξηαθά (Ξίλαθαο
1.1β). Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, φκσο, πσο ε έξεπλα ηνπ GEM δηεμήρζε ην θαινθαίξη ηνπ
2009, φηαλ νη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ήηαλ αθφκα ήπηεο ζηελ Διιάδα.
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Πίλαθαο 1.1β

Δμέιημε βαζηθψλ δεηθηψλ επηρεηξεκαηηθφηεηαο (% πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ)
Πξφζεζε
έλαξμεο
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

Αλαζηνιή
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

2005

15,4

3,0

2006
2007

14,1
13,7

2,7
2,6

2008
2009

16,6
17,2

2,3
2,6

Μέζνο φξνο
15,4
πεληαεηίαο
Ξεγή: GEM, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΝΒΔ

Δπίζεο

ελδηαθέξνλ

πξνζειθχεη

θαη

2,6

ε

πνξεία

ηνπ

δείθηε

θαζηεξσκέλεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο4, ν νπνίνο εληζρχεηαη θαη μεπεξλά ην 15% - ε πςειφηεξε ζρεηηθή
επίδνζε ηελ ηειεπηαία πεληαεηία. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα,
αλ θαη ν ελ ιφγσ δείθηεο είλαη δηαρξνληθά πςειφο ζηελ Διιάδα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ
πνζνζηνχ

απηναπαζρφιεζεο. Έηζη, πξνθχπηεη ηειηθά φηη ην 23,6% ηνπ πιεζπζκνχ

ειηθίαο 18-64 εηψλ (ιίγν πεξηζζφηεξν απφ 1,5 εθαη. άηνκα) είρε θάπνηνπ ηχπνπ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε θαηά ην 2009. Ζ επίδνζε απηή ζπλερίδεη λα είλαη ε
πςειφηεξε ζηελ Δπξψπε, φπσο θαη ζηηο πξνγελέζηεξεο έξεπλεο, κε ηελ Ηζιαλδία λα
αθνινπζεί κε ζεκαληηθή δηαθνξά (19,7%). Ζ ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα
επίζεο μεπεξλά ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ πνπ βαζίδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ην κέζν φξν ηνπ GEM. (Ξίλαθαο 1.2).

4

Ζ έλλνηα ηεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο απνδίδεη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ
είλαη ηδηνθηήηεο ή ζπκκεηέρνπλ ζηε δηνίθεζε κηαο θαζηεξσκέλεο επηρείξεζεο, δειαδή κηαο επηρείξεζεο πνπ
ιεηηνπξγεί γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 42 κήλεο (βι. θαη παξάξηεκα νξηζκψλ).
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Πίλαθαο 1.2

Ππκκεηνρή ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα (% πιεζπζκνχ ειηθίαο 18-64 εηψλ)
αλά ρψξα, 2009
Δπηρ/θφηεηα

Καζηεξσκέλνη
επηρ/ηίεο

πλνιηθή
επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα

8,3
7,9
2,5
4,7
8,5
3,2
5,1
15,1
2,9
8,9
4,3
5,8
7,8
11,8
8,1
8,3
5,6
6,4
8,4

25,6
18,9
6,0
8,3
13,6
7,2
9,1
23,6
6,5
19,7
10,2
9,5
10,5
18,6
14,8
16,2
10,8
11,4
16,0

13,3

5,7

18,3

3,2
3,2

5,7
8,0

6,1
5,9

11,7
13,7

3,4

3,1

6,3

6,8

12,8

3,4

2,8

6,1

6,4

12,3

Δπίδνμνη
επηρεηξεκαηίεο

Νένη
επηρεηξεκαηίεο

10,2
6,1
2,0
1,6
2,9
3,1
2,2
4,5
1,6
7,6
3,4
1,8
1,9
2,7
3,1
5,0
3,2
2,3
4,3

8,9
5,3
1,6
2,0
2,3
1,4
2,1
4,7
2,2
4,2
2,7
1,9
1,3
4,4
4,1
3,9
2,1
2,8
3,5

αξρηθψλ
ζηαδίσλ*
17,9
11,2
3,5
3,6
5,2
4,3
4,1
8,8
3,6
11,4
6,1
3,7
3,3
7,0
7,2
8,5
5,4
5,1
7,7

6,5

7,4

2,7
4,9

Υψξεο Γ
Μ.Ο.
Δπξψπεο

Υψξεο Α
Υψξεο Β
Βέιγην
Γαλία
Φηλιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Διιάδα
Σνλγθ- Θνλγθ
Ηζιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Θνξέα
Νιιαλδία
Λνξβεγία
Πινβελία
Ηζπαλία
Διβεηία
Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα
Ζλ. Βαζίιεην
ΖΞΑ

6,0
5,1
10,8
7,6
17,9
Μ.Ο. GEM
*Δάλ θαη εθφζνλ ην άηνκν εκπιέθεηαη ζε δχν εγρεηξήκαηα θαη ινγίδεηαη ηφζν σο επίδνμνο, φζν θαη λένο επηρεηξεκαηίαο,
ζην άζξνηζκα πξνζκεηξάηαη κφλν κία θνξά, γη’ απηφ θαη παξαηεξνχληαη απνθιίζεηο.
Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM
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Πίλαθαο 1.3

Δπηρεηξεκαηηθφο θχθινο: Θίλεηξα έλαξμεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη δηαθνπή ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αλά ρψξα, 2009

Υψξεο Α
Υψξεο Β
Βέιγην
Γαλία
Φηλιαλδία
Γαιιία
Γεξκαλία
Διιάδα
Σνλγθ- Θνλγθ
Ηζιαλδία
Ηζξαήι
Ηηαιία
Ηαπσλία
Θνξέα
Νιιαλδία
Λνξβεγία
Πινβελία
Ηζπαλία
Διβεηία
Ζλ. Αξ. Δκηξάηα
Ζλ. Βαζίιεην
ΖΞΑ

6,9
4,9
1,3
1,1
2,1
1,9
1,8
2,6
1,5
4,0
4,0
1,1
1,4
3,9
2,5
3,7
1,3
2,0
2,1
6,5
2,1
3,4

29
32
9
7
19
14
31
26
19
10
25
14
30
45
10
9
10
16
7
9
16
23

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
Δπθαηξίαο κε ζηφρν ηελ
αχμεζε εηζνδήκαηνο ή/
θαη κεγαιχηεξε
αλεμαξηεζία
(%επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ
ζηαδίσλ)
44
41
55
56
62
67
43
47
49
58
48
57
62
37
57
74
69
41
67
79
43
55

Υψξεο Γ

2,5

17

56

27

Μ.Ο. Δπξψπεο

1,7

21

51

28

Μ.Ο. GEM

3,0

29

47

24

Γηαθνπή
επηρεηξεκαηηθήο
Γξαζηεξηφηεηαο

(% πιεζπζκνχ
ειηθίαο 18-64 εηψλ)

Δπηρ/θφηεηα
αλάγθεο
(%επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ)

Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM, Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο,
απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο

πλδπαζκφο
επθαηξίαο
θαη αλάγθεο
27
27
36
37
19
19
26
27
32
32
27
29
8
18
33
17
21
43
26
12
41
22

Σψξεο Β: βειηίσζεο

Έλαο αθφκα βαζηθφο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ παξαθνινπζεί ε έξεπλα ηνπ
GEM είλαη ε δηαθνπή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Γηα ην 2009 ν ελ ιφγσ
δείθηεο παξνπζηάδεη ήπηα αχμεζε, επηζηξέθνληαο ζηα επίπεδα ηνπ 2007. Ρνχην ζεκαίλεη
πσο θαηά ην 2009, ην 2,6% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64 εηψλ (πεξίπνπ 180.000 άηνκα)
δειψλεη φηη δηέθνςε ηε ιεηηνπξγία ή έθιεηζε κηα επηρείξεζε πνπ θαηείρε ή ζπκκεηείρε ζηε
δηνίθεζή ηεο. Πην πνζνζηφ απηφ ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη απηνί πνπ δηέθνςαλ
νπνηαζδήπνηε κνξθήο απηναπαζρφιεζε.
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πσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 1.3, ε επίδνζε ηεο Διιάδαο, αλ θαη βξίζθεηαη ζηα ίδηα
επίπεδα κε ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο, δηαηεξείηαη ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ
ηα αληίζηνηρα ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξψλ ηεο Δ.Δ.-15, θαλεξψλνληαο ελ ηέιεη πσο ε
πςειή επηρεηξεκαηηθφηεηα νδεγεί θαη ζε κεγαιχηεξα επίπεδα αζηνρηψλ, επηρεηξεκαηηθψλ
απνηπρηψλ, θηι.
Πίλαθαο 1.4

Ιφγνη απνρψξεζεο απφ ηελ επηρείξεζε
% πιεζπζκνχ 18-64 εηψλ

Δπθαηξία
γηα
πψιεζε

Με
θεξδνθφξα
επηρείξεζε

Πξνβιήκαηα
ρξεκαηνδφηεζεο

Λνηπνί
ιφγνη

Γηαθνπή
ιεηηνπξγίαο

Αλαζηνιή
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

Διιάδα

2,6

0,8

5,8

45,7

5,6

42,9

Σψξεο Γ

2,5

0,9

5,7

23,5

9,1

61,7

3,0

1,4

3,8

28,9

12,8

54,5

Κ.Ν.
GEM

Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο

Δλδεηθηηθφο ηνπ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζηελ επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κηαο
ρψξαο, θαζψο θαη πηζαλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ζεκαληηθή κεξίδα ησλ
επηρεηξήζεσλ, είλαη ν δείθηεο αλαζηνιήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν νπνίνο
αληηθαηνπηξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απιψο απνρψξεζε απφ ηε ζπγθεθξηκέλε
επηρείξεζε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πψιεζε, ζπληαμηνδφηεζε θ.α.), ρσξίο φκσο ε
απνρψξεζε λα νδεγήζεη απαξαίηεηα ζηε δηαθνπή ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Ζ
επηρείξεζε, δειαδή, ζπλέρηζε λα ιεηηνπξγεί κε ηνπο ππφινηπνπο ή κε λένπο ηδηνθηήηεο
ζπλεηαίξνπο, κε λέα κνξθή ή θαη εληειψο λέν ηδηνθηεζηαθφ ζρήκα. πσο θαίλεηαη ζηνλ
Ξίλαθα 1.4, ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ αληηζηνηρεί ζην 0,8% ηνπ πιεζπζκνχ, έλαληη
1,1% ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά.
Δλδηαθέξνλ φκσο έρνπλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη επηρεηξεκαηίεο απηνί
εγθαηέιεηςαλ ην ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα. πσο θαη πέξπζη, ε πιεηνλφηεηα απηψλ
δειψλεη σο ιφγν απνρψξεζεο απφ ηελ επηρείξεζε ηε ρακειή θεξδνθνξία. Φαίλεηαη
ινηπφλ, πσο ε ζπξξίθλσζε ησλ θεξδψλ ππήξμε θαζνξηζηηθή γηα ην ίδην ζρεδφλ πνζνζηφ
επηρεηξήζεσλ κε ην 2008 (45,2%). Κάιηζηα, ε Διιάδα θέηνο θαηαηάζζεηαη ζηελ πξψηε
ζέζε αλάκεζα ζηηο νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, αλ θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο
ρψξεο απηνχ ηνπ ηχπνπ ε κεησκέλε θεξδνθνξία εκθαλίδεηαη επίζεο σο ε πξσηεχνπζα
αηηία απνρψξεζεο απφ έλα επηρεηξεκαηηθφ εγρείξεκα.
Ξαξά ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ζηελφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ ειιεληθή αγνξά απφ
ην 2008 θαη ηελ επηδείλσζε ησλ φξσλ δαλεηζκνχ απφ ηηο ηξάπεδεο, ε δπζθνιία εχξεζεο
ρξεκαηνδφηεζεο νδήγεζε ζε έμνδν απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα κφιηο ην
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5,6% ησλ πξνεγνχκελσλ ηδηνθηεηψλ, φηαλ ζηελ Ηζπαλία ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη
25%. Ρν απνηέιεζκα απηφ ζα πξέπεη λα αλαιπζεί ππφ ην πξίζκα ηεο ρξνληθήο ζπγθπξίαο
ζηελ νπνία δηεμήρζε ε έξεπλα, δειαδή ην θαινθαίξη ηνπ 2009: ελψ νη επξσπατθέο ρψξεο
βξίζθνληαλ ήδε ζηνλ θπθεψλα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα ηξαπεδηθά ηνπο ζπζηήκαηα
δέρνληαλ ηζρπξφηαηεο πηέζεηο, νη επηπηψζεηο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο δελ είραλ γίλεη
εκθαλείο ζε ηέηνην βαζκφ ζηελ Διιάδα. Αθφκα πην ζεκαληηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη, ε
δεκνζηνλνκηθή εηθφλα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο έγηλε πιήξσο αληηιεπηή κφιηο ην
θζηλφπσξν ηεο ίδηαο ρξνληάο θαη θνξπθψζεθε ηελ άλνημε ηνπ 2010, κε ηε δεκηνπξγία ηνπ
κεραληζκνχ ζηήξημεο. Έηζη, ην απνηέιεζκα απηφ ζα ζεσξεζεί αζθαιέο κφλν αλ
επηβεβαησζεί θαη ζηελ επφκελε έξεπλα, φπνπ ζα απνηππψλνληαη νη εληππψζεηο θαη νη
επηπηψζεηο απφ ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαηά ην 2010, γεγνλφο πνπ πξάγκαηη
επαιεζεχεηαη απφ ηελ πξνθαηαξηηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηεο θεηηλήο έξεπλαο.
Ρέινο, πάλσ απφ ην 18% ησλ εξσηεζέλησλ βξήθε κηα άιιε εξγαζία, ελψ έλαο ζηνπο
πέληε απνρψξεζε ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο ή γηα άιινπο πξνζσπηθνχο ιφγνπο.
1.2 Σα θίλεηξα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηνπνίεζεο
Έλα απφ ηα πην θξίζηκα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ
ζηαδίσλ είλαη ε εμέηαζε ησλ θηλήηξσλ πνπ σζνχλ ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο
δξάζεο. Πηελ έξεπλα ηνπ GEM ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο θηλήηξσλ:
α) ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ
έρεη σο θίλεηξν θπξίσο ηελ αμηνπνίεζε κηαο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο πνπ εληνπίδεηαη
απφ ην άηνκν θαη αμηνινγείηαη ζην πιαίζην ηνπ νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη
πξνθξίλεηαη ηθαλή είηε λα νδεγήζεη ζε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, είηε λα πξνζθέξεη
εξγαζηαθή αλεμαξηεζία θαη
β) ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην άηνκν
σζείηαη ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ έιιεηςεο άιισλ επηινγψλ
εξγαζίαο, δπζαξέζθεηαο κε ηελ ππάξρνπζα απαζρφιεζε, θφβνπ γηα πηζαλή απφιπζε
βξαρππξφζεζκα κε ζηφρν απιψο ηε δηαηήξεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπ, ην νπνίν πξνθαλψο
«απεηιείηαη» κε ζπξξίθλσζε5.
Ρν 2009, ην 2,3% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64 εηψλ (πεξίπνπ 160.000 άηνκα), πνπ
αληηζηνηρεί ζην ¼ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ εληνπίζηεθαλ ζηελ έξεπλα,
δειψλεη επηρεηξεκαηίαο αλάγθεο, ελψ ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
5

Ν ραξαθηεξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν γηα λα δηαηεξήζνπλ ην εηζφδεκά
ηνπο σο επηρεηξεκαηηψλ αλάγθεο έρεη γίλεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζην GEM. Ρα άηνκα απηά, αλ θαη δειψλνπλ
φηη αμηνπνηνχλ κία επθαηξία, δελ θαηαηάζζνληαη ζηνπο επηρεηξεκαηίεο επθαηξίαο, θαζψο δειψλνπλ ηελ ίδηα
ζηηγκή φηη πξνρψξεζαλ ζηελ αμηνπνίεζε απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο επθαηξίαο επεηδή αηζζάλνληαη φηη ε
ηξέρνπζα απαζρφιεζε δελ απνθέξεη πιένλ ην εηζφδεκα ην νπνίν είραλ «ζπλεζίζεη».
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έθηαλε ην 3% (1/3 ησλ ηφηε επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ). Ξαξά δειαδή ηελ θξίζε,
ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο δελ έρεη εληζρπζεί, γεγνλφο πνπ σο έλα βαζκφ ζεκαίλεη φηη
ζηελ Διιάδα ηα άηνκα εμαθνινπζνχλ λα αληηιακβάλνληαη επθαηξίεο ζην νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ. Κία εξκελεία κπνξεί λα είλαη ην φηη ε «γεληθά» εμαζθαιηζκέλε εμαξηεκέλε
εξγαζία δελ νδεγνχζε ηα άηνκα απηά ζην λα ζπεχζνπλ λα αμηνπνηήζνπλ κηα επθαηξία
κέρξη ζήκεξα, κε ηελ ηάζε απηή λα αιιάδεη ζην λέν δπζκελέζηεξν νηθνλνκηθφ
πεξηβάιινλ. Πηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη θαηά πνιχ
ρακειφηεξν (κε νπξαγνχο ηελ Διβεηία θαη ηε Γαλία κε 7%), φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα
1.3, ελψ απφ ηηο ηζρπξφηεξεο επξσπατθέο νηθνλνκίεο, κφλν ε Γεξκαλία (31%) θαηαγξάθεη
πεξηζζφηεξνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ κε θίλεηξν ηελ αλάγθε.
Ξάλησο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Διιάδα θαηαγξάθεηαη θαη έλα πνζνζηφ
ηεο ηάμεο ηνπ 27% - ιίγν κεγαιχηεξν απφ πέξπζη - πνπ δειψλεη σο θίλεηξν ηνλ
ζπλδπαζκφ αλάγθεο θαη επθαηξίαο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε πξαγκαηηθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο ελδερνκέλσο λα είλαη ηειηθά αξθεηά πςειφηεξε.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα επθαηξίαο κεηψλεηαη ειαθξψο σο
πνζνζηφ ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (6,4% ην 2009 έλαληη 6,7% πέξπζη). Ωο πνζνζηφ
επί ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ φκσο δηεπξχλεηαη. Έηζη, ην πνζνζηφ ησλ
επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ δειψλνπλ σο θίλεηξν ηελ επθαηξία πξνζεγγίδεη ην
47%, δειαδή είλαη ζρεδφλ νη κηζνί (απφ 39,5% πέξπζη). Θηλεηήξηνο κνριφο ηεο επηινγήο
ηνπο απηήο -ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα- ε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο (26,8%), κε ηελ
επηζπκία γηα κεγαιχηεξε εξγαζηαθή αλεμαξηεζία λα δηέπεη ην 20% ησλ επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ, πνζνζηφ ζεκαληηθά πςειφηεξν απφ ην 2008 (14,5%). Φαίλεηαη,
ινηπφλ, πσο εληζρχεηαη ν αξηζκφο ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ επηιέγνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηνπνίεζε φρη απιψο γηα λα βειηηψζνπλ ηηο ρξεκαηηθέο ηνπο απνιαβέο, αιιά γηα
λα ιεηηνπξγνχλ κε κεγαιχηεξε απηνλνκία, ηάζε πνπ ραξαθηεξίδεη άιισζηε θαη ην κέζν
επξσπαίν επηρεηξεκαηία επθαηξίαο, ν νπνίνο επηζπκεί θπξίσο κεγαιχηεξε εξγαζηαθή
αλεμαξηεζία, παξά δείρλεη δπζαξεζηεκέλνο απφ ην επίπεδν δσήο πνπ ηνπ εμαζθαιίδεη ην
ηξέρνλ εηζφδεκά ηνπ.

2. Υαξαθηεξηζηηθά λέσλ εγρεηξεκάησλ
2.1.

Κιαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ
πσο έρεη επηζεκαλζεί θαη ζε παιαηφηεξεο εθζέζεηο ηνπ ΗΝΒΔ, ε πνζνηηθή αχμεζε

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο δελ είλαη πάληα ηαπηφζεκε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Αληηζέησο, είλαη πεξηζζφηεξν επηζπκεηή ε ελίζρπζε εθείλεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ
κπνξεί λα είλαη βηψζηκε αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο, πηζησηηθήο ζηελφηεηαο θαη
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χθεζεο. Αλαδεηνχληαη, δειαδή, εθείλεο νη πνηνηηθέο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο είλαη
θαηλνηφκεο, επελδχνπλ ζηε γλψζε θαη κπνξνχλ λα είλαη δηεζλψο αληαγσληζηηθέο, λα
ζπλεηζθέξνπλ πην δξαζηηθά ζηελ απαζρφιεζε κε λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηειηθά λα
ππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο κηαο νηθνλνκίαο, βειηηψλνληαο ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. Γηα
ην ιφγν απηφ, ε έξεπλα ηνπ GEM θαηαγξάθεη θάζε ρξφλν, εθηφο απφ ηνπο γεληθνχο
δείθηεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ή ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ επηρεηξεκαηία, θαη ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη, ψζηε λα εθηηκεζεί ε
«πνηφηεηά ηνπο».
Ζ θεηηλή δηάξζξσζε ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ αλά θιάδν παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ
ελδηαθέξνλ (Ξίλαθαο 1.5). Θη απηφ γηαηί, παξ’ φιν πνπ ηα πξντφληα/ ππεξεζίεο πξνο
θαηαλαισηέο απνξξνθνχλ φπσο πάληα ην πςειφηεξν κεξίδην λέσλ εγρεηξεκάησλ ζηελ
Διιάδα (46,5%), ην πνζνζηφ απηφ έρεη κεησζεί ζεκαληηθά ζε ζχγθξηζε κε πέξπζη
(58,0%), θαη αθφκα πεξηζζφηεξν κε ην 2006 (63,0%) θαη είλαη κφλν νξηαθά πςειφηεξν
απφ ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν απφ ηνλ νπνίν ζπλήζσο ππεξηεξνχζε θαηά πνιχ6.
Ραπηφρξνλα, εληππσζηαθή θαη ελζαξξπληηθή είλαη ε αχμεζε ησλ εγρεηξεκάησλ πνπ
αλήθνπλ ζηε κεηαπνίεζε/ βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα (36,5% έλαληη 23% ην 2008), ελψ
ακεηάβιεην παξακέλεη ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο άιιεο
επηρεηξήζεηο. Ζ αχμεζε ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζεσξείηαη ελζαξξπληηθή, αιιά
κφλν εάλ επηβεβαησζεί θαη ζε επφκελεο κεηξήζεηο ζα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί πσο ε
λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρίδεη λα επηθεληξψλεηαη θαη ζε άιινπο θξίθνπο ηεο «αιπζίδαο
αμίαο» θαη φρη κφλν ζην ηειηθφ πξντφλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία ρξφληα.
Ραπηφρξνλα, ππνγξακκίδεηαη ε ζηαζηκφηεηα ηνπ πνζνζηνχ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνο άιιεο επηρεηξήζεηο, εμέιημε πνπ θξίλεηαη αξλεηηθή, θαζ’ φηη
δηεζλψο ζεσξείηαη φηη είλαη απηέο νη επηρεηξήζεηο πνπ είλαη ζε ζέζε λα επεξεάζνπλ ζεηηθά
ηελ πξνζηηζέκελε αμία θαη ηελ θαηλνηνκηθφηεηα κηαο ζχγρξνλεο νηθνλνκίαο θαη άξα είλαη
πεξηζζφηεξν επηζπκεηέο.

6

πσο ζπκβαίλεη θάζε ρξφλν, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα εγρεηξήκαηα είλαη θαηαζηήκαηα ιηαληθνχ
εκπνξίνπ, εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο, γπκλαζηήξηα, θνκκσηήξηα θαη ινγηζηηθά γξαθεία.
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Πίλαθαο 1.5

Υψξα
ΖΞΑ
Διιάδα
Νιιαλδία
Βέιγην
Γαιιία
Ηζπαλία
Ηηαιία
Διβεηία
Ζλ. Βαζίιεην
Γαλία
Λνξβεγία
Γεξκαλία
Ηαπσλία
Θνξέα
Ηζιαλδία
Φηλιαλδία
Πινβελία
Σνλγθ Θνλγθ
Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα
Ηζξαήι
Μ.Ο.
Δπξψπεο
Μ.Ο. GEM

Ξνζνζηηαία θαηαλνκή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ
ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο θαηά ηνκέα, 2009
Πξντφληα /
Πξσηνγελήο
Βηνκεραληθή
Τπεξεζίεο πξνο
ππεξεζίεο πξνο
ηνκέαο
δξαζηεξηφηεηα
επηρεηξήζεηο
θαηαλαισηέο
5,0
1,8
20,3
5,5
6,1
5,1
3,1
3,9
3,6
11,9
8,3
2,7
2,8
6,1
7,9
13,4
1,8
0,0

24,3
36,5
0,0
20,6
13,2
26,0
29,7
18,0
19,4
12,8
19,9
13,6
24,6
19,6
36,5
26,2
29,6
13,8

28,7
15,2
26,0
38,9
33,3
13,4
16,5
37,0
33,6
42,0
27,7
35,8
14,7
13,1
19,6
17,3
26,2
14,5

42,0
46,5
53,7
35,0
47,4
55,5
50,7
41,1
43,4
33,3
44,2
47,9
58,0
61,1
36,1
43,2
42,4
71,6

1,0

31,4

14,6

53,0

1,0

24,9

26,6

47,4

32,4

20,5

3,0

44,1

1,0

24,9

26,6

47,4

Ξεγή: ΗΝΒΔ Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

2.2 Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ:
θαηλνηνκία, αληαγσληζκφο, εμσζηξέθεηα
Ρα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζπληζηνχλ
απηφ πνπ ε έξεπλα ηνπ GEM ραξαθηεξίδεη σο «πξνζδνθίεο» (aspiration). Θη απηφ γηαηί, νη
ελ ιφγσ εξσηήζεηο νπζηαζηηθά αμηνινγνχλ ηηο εληππψζεηο /ζεσξήζεηο ησλ επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ αλαθνξηθά κε ηα αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ εγρεηξεκάησλ ηνπο.
Αλ θαη νη απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο ππνθεηκεληθέο
αμηνινγήζεηο ή/θαη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, ε δηαρξνληθή
θαηαγξαθή απηψλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ έρεη απνδεηρζεί ρξήζηκε γηα ηελ αλάδεημε ηεο
ηππνινγίαο ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ θαη ησλ πιενλεθηεκάησλ / πζηεξήζεσλ πνπ απηά
παξνπζηάδνπλ.
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Ρα βαζηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ηα νπνία δηεξεπλψληαη ζην
πιαίζην ηνπ GEM αθνξνχλ:


Πηελ θαηλνηνκία ησλ λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ



Πην επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην
ζπγθεθξηκέλν εγρείξεκα



Πηελ έληαζε ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ νη ίδηνη νη επηρεηξεκαηίεο εθηηκνχλ φηη ζα
αληηκεησπίζνπλ



Πην βαζκφ εμσζηξέθεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο
(δειαδή ηελ έληαζε ζηνλ εμαγσγηθφ ηεο πξνζαλαηνιηζκφ)



Πηηο πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέαο απαζρφιεζεο ζην εγρείξεκα, φπσο απηέο
πξνβιέπνληαη απφ ηνλ επηρεηξεκαηία, ζε βάζνο πεληαεηίαο7.
Ν Ξίλαθαο 1.6 απεηθνλίδεη ηελ εμέιημε ζηνπο πνηνηηθνχο απηνχο δείθηεο ζηηο ρψξεο

πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, θαηά ηηο ηειεπηαίεο δχν έξεπλεο (2008, 2009).
Ξαξαηεξεί θαλείο κε ελδηαθέξνλ, πσο παξφηη νη ρψξεο απηέο βαζίδνληαη ζην ίδην «κέζν»
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, νη πξνζδνθίεο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ δελ έρνπλ
επεξεαζηεί νκνηφκνξθα απφ ηηο εμειίμεηο ζην νηθνλνκηθφ γίγλεζζαη. Έηζη, κφλν ζηε
Γαιιία αλακέλεηαη αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο απφ ηηο επηρεηξήζεηο αξρηθψλ ζηαδίσλ ηα
επφκελα πέληε ρξφληα, ελψ ζρεδφλ ζηηο κηζέο ρψξεο νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ
ζεσξνχλ πσο νη εμαγσγέο ηνπο έρνπλ ζπξξηθλσζεί (πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο παγθφζκηαο
νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ επεξέαζε αξλεηηθά ηηο εκπνξηθέο ξνέο). Δμάιινπ, κφλν ζε ηξεηο
ρψξεο βειηηψλνληαη νη πξνζδνθίεο αλαθνξηθά κε ηελ αίζζεζε «θαηλνχξγηνπ» πνπ νη
πηζαλνί πειάηεο ζα αηζζαλζνχλ φηαλ αγνξάζνπλ ην πξντφλ/ ηελ ππεξεζία ηνπο.
Αλαιπηηθφηεξα:

1: πξννπηηθέο δεκηνπξγίαο λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο
Ρν 2009, ην 42% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ εληφπηζε ε έξεπλα
ηνπ GEM δελ απαζρνιεί θάπνην άιιν άηνκν (46,1% ην 2008), δειαδή ηα εγρεηξήκαηα
δελ πξνζθέξνπλ ζέζεηο εξγαζίαο πέξα απφ απηή ηνπ/ησλ κνλαδηθνχ(σλ) ηδηνθηήηε(ησλ).
Ρν ππφινηπν πνζνζηφ δειψλεη πξνθαλψο φηη απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν αθφκα,
κε ην 43% λα πξνζθέξεη εξγαζία θαηά ηελ ίδξπζε ην πνιχ έσο 5 άηνκα. κσο θαη ζε
κηα πξννπηηθή πέληε εηψλ, ε ζπλεηζθνξά ζηελ απαζρφιεζε παξακέλεη θησρή: ην 38%

7

Ξξνθαλψο απηά ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά δε ζπληζηνχλ ηα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά απηά πνπ κεηξψληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα.
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ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ εληφπηζε ε έξεπλα εμαθνινπζεί λα δειψλεη φηη
δε ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξεη θάπνηα ζέζε εξγαζίαο.
Πίλαθαο 1.6

Δμέιημε ζηνπο πνηνηηθνχο δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο,
2008 & 2009

σο % ησλ επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ

Ξξννπηηθέο
δεκηνπξγίαο λέαο
απαζρφιεζεο

Λέν
πξντφλ

Λέα
αγνξά

Βέιγην

Δμσζηξέθεηα
+

Γαλία
Φηλιαλδία
Γαιιία

+

Γεξκαλία
Διιάδα

-

Ηζιαλδία

-

+
+

+

Ηζξαήι
Ηηαιία

-

-

-

Ηαπσλία
Νιιαλδία

-

Λνξβεγία

+

+

Πινβελία
Ηζπαλία

-

-

Διβεηία
Ζλ. Αξ. Δκηξάηα

-

Ζλ. Βαζίιεην
ΖΞΑ

-

+
-

+

-

-

+ : βειηίσζε, -: επηδείλσζε. πνπ νη απμνκεηψζεηο ησλ δεηθηψλ ήηαλ ακειεηέεο, δελ θαηαρσξήζεθε
ζχκβνιν
Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ξάλησο ζε κηα δηαθνξεηηθή αλάγλσζε, ζρεδφλ νη κηζέο επηρεηξήζεηο πξνζδνθνχλ
λα δεκηνπξγήζνπλ έσο πέληε ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ νη αθφκα πην αηζηφδνμνη, φζνη
δειψλνπλ φηη ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθέξνπλ 6 έσο 19 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, θηάλνπλ
ην 16%.
Πε παγθφζκηα θιίκαθα, ε Διιάδα απνηειεί κέινο κηαο νκάδαο θξαηψλ8 πνπ
θαηαδεηθλχεη, θαηά κέζν φξν, ηηο πιένλ ηζρλέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε δπλακηθψλ
επηρεηξήζεσλ ζε φξνπο απαζρφιεζεο ηελ πεξίνδν 2004-2009 (Γηάγξακκα 1.3). Ρνχην
8

Ρδακάηθα, Φηλιαλδία, Ηλδία, Νπγγαξία, Βξαδηιία θαη Ηζπαλία
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ζεκαίλεη, πσο νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιχ ζπγθξαηεκέλεο
εθηηκήζεηο αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ζεκαληηθνχ αξηζκνχ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (θαη
άξα αλάπηπμεο) θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεληαεηία.
Γηάγξακκα 1.3
Ξξννπηηθέο απαζρφιεζεο ζηα λέα εγρεηξήκαηα, 2004-2009

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο

Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ζ ηάζε απηή επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2009 θακία επηρείξεζε δελ
πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ 20 ζέζεσλ εξγαζίαο ηελ επφκελε πεληαεηία, δε
ζεσξεί δειαδή φηη ζα εμειηρζεί σο «γαδέια»9, κνινλφηη ην 2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
έθηαλε ην 10%.

2: βαζκφο θαηλνηνκίαο πξντφληνο
πσο έρεη ζρνιηαζηεί θαη πξνεγνπκέλσο, ε ράξαμε πνιηηηθψλ ελίζρπζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο δε ζα πξέπεη λα έρεη σο απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο per se, αιιά εθείλνπ ηνπ είδνπο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ κπνξεί λα
σζήζεη ηνλ αληαγσληζκφ, ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ απαζρφιεζε. Πην πιαίζην απηφ, ε
έξεπλα ηνπ GEM εμεηάδεη θαη ηε λεσηεξηθφηεηα ησλ πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ πνπ
πξνζθέξνπλ ή αλακέλεηαη λα πξνζθέξνπλ νη λέεο επηρεηξήζεηο.
Ρα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη γηα άιιε κηα θνξά απνζαξξπληηθά: ελψ ην
2008 κία ζηηο ηέζζεξηο επηρεηξήζεηο έθξηλε πσο ηα πξντφληα / ππεξεζίεο πνπ (ζα)
9

«Γαδέιεο» ή επηρεηξήζεηο πςειήο αλάπηπμεο (high-growth) απνθαινχληαη ζην πιαίζην ηνπ GEM νη
επηρεηξήζεηο πνπ πξνβιέπεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ ζεκαληηθφ αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο (ηνπιάρηζηνλ 20)
θαη βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ εξεπλεηψλ, κηαο θαη είλαη νη πιένλ επηζπκεηέο ζε κηα
νηθνλνκία, ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ.
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πξνζθέξνπλ είλαη εληειψο λέα γηα φινπο ηνπο πειάηεο ζηνπο νπνίνπο (ζα) απεπζχλνληαη,
ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ ππνρσξεί ζην 13,1% θαη είλαη ρακειφηεξν ηνπ κέζνπ φξνπ
ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο (16,7%) αιιά θαη ηνπ ζπλνιηθνχ κέζνπ φξνπ ησλ ρσξψλ ηνπ
GEM

(17,2%).

Ραπηφρξνλα,

ζρεδφλ

νη

κηζνί

επηρεηξεκαηίεο

αξρηθψλ

ζηαδίσλ

παξαδέρνληαη πσο ηα πξντφληα ηνπο δελ παξνπζηάδνπλ θάπνηα πξσηνηππία. H εμέιημε
απηή ππνδειψλεη πσο ε πεξπζηλή έμαξζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε δε ζεκαηνδφηεζε ζηξνθή
ησλ εγρψξησλ εγρεηξεκάησλ πξνο πξντφληα πνπ μεθεχγνπλ απφ «ηελ πεπαηεκέλε», θαη
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ζπγθπξηαθή.

3: έληαζε αληαγσληζκνχ
Ππκπιεξσκαηηθφ ηεο λεσηεξηθφηεηαο ηνπ πξντφληνο είλαη θαη ην εξψηεκα ηεο
έξεπλαο ηνπ GEM πνπ αθνξά ζην θαηά πφζν νη επηρεηξεκαηίεο ζεσξνχλ φηη εηζέξρνληαη
ζε κία πξαγκαηηθά λέα αγνξά φπνπ δελ ππάξρεη θαλέλαο άιινο αληαγσληζηήο. Κφλν ην
7,2% ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ζεσξνχλ πσο θακία άιιε
επηρείξεζε δελ πξνζθέξεη ην ίδην πξντφλ/ηελ ίδηα ππεξεζία κε απηνχο, επίδνζε πνπ
θαηαηάζζεη ηελ Διιάδα ζηελ ηξίηε ρακειφηεξε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ θαηλνηφκσλ
νηθνλνκηψλ. Αληηζέησο, πάλσ απφ ην 55% ησλ επηρεηξήζεσλ εηζέξρεηαη ή ιεηηνπξγεί ήδε
ζε κηα αγνξά κε πνιινχο αληαγσληζηέο. Νη επηδφζεηο απηέο αλαηξέπνπλ ηε βειηίσζε ησλ
ζρεηηθψλ δεηθηψλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα, θαη θαλεξψλνπλ φηη ηειηθά νη λένεκθαληδφκελεο επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα δε δεκηνπξγνχλ λεζίδεο αγνξάο, αιιά απιψο
εκθαλίδνληαη ζε αγνξέο φπνπ ήδε ππάξρεη πιήζνο επηρεηξήζεσλ, ελδερνκέλσο κε ρακειά
εκπφδηα εηζφδνπ.
Γηάγξακκα 1.4

Ξνζνζηφ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ αξρηθψλ ζηαδίσλ κε Λέα Ξξντφληα ή/θαη πνπ
αλαπηχζζνληαη ζε Λέεο Αγνξέο (2009)

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
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Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ζπλδπαζηηθφο δείθηεο πνπ αληηθαηνπηξίδεη ην πνζνζηφ
ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ πνπ παξάγεη/πξνζθέξεη έλα πξντφλ/ππεξεζία πνπ δείρλεη λέν/α
ζε φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο κειινληηθνχο πειάηεο θαη ηαπηφρξνλα δξαζηεξηνπνηείηαη
ζε κηα αγνξά κε ιίγνπο ή θαη θαλέλαλ αληαγσληζηή βειηηψλεηαη ειαθξψο, κηαο θαη αθνξά
ζην 34% ησλ λέσλ επηρεηξεκάησλ. Δληνχηνηο, φπσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 1.4, ε
Διιάδα θαηαγξάθεη ηελ 4ε ρακειφηεξε επίδνζε αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη
ζηελ θαηλνηνκία.

4: βαζκφο εμσζηξέθεηαο
Ν εμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαίλεηαη λα εληζρχεηαη ειαθξψο ζε ζρέζε κε
πέξπζη. Ξαξ’ φιν πνπ ηέζζεξηο ζηηο δέθα επηρεηξήζεηο ζπλερίδνπλ λα ζπλαιιάζζνληαη
κφλν κε εγρψξηνπο πειάηεο, έλα 6,6% έρεη ηζρπξή εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, κε
ηνπιάρηζηνλ ηα 3/4 ησλ πειαηψλ λα βξίζθνληαη εθηφο ζπλφξσλ (Ξίλαθαο 1.7). Δμαηξεηηθά
ελδηαθέξνλ είλαη ην γεγνλφο φηη, παξά ην δηαρξνληθά έληνλα ιηαλεκπνξηθφ ραξαθηήξα ηεο
κέζεο ειιεληθήο επηρείξεζεο, ε κεηαπνίεζε ηνλψλεηαη ην 2009. Ραπηφρξνλα, ηα ¾ ησλ
επηρεηξήζεσλ κε εμαηξεηηθά έληνλν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ (ηνπιάρηζηνλ ην 75% ησλ
πειαηψλ εθηφο ρψξαο) δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην δεπηεξνγελή ηνκέα. Νη ππφινηπεο
επηρεηξήζεηο απηνχ ηνπ ηχπνπ είλαη παξνρήο ππεξεζηψλ, θπξίσο ηνπξηζηηθνχ ραξαθηήξα
πνπ δεδνκέλα απεπζχλνληαη αλαπφθεπθηα ζε «πειάηεο εμσηεξηθνχ».

36

Θεθάιαην 1

Βαζηθνί Γείθηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Αξρηθψλ Πηαδίσλ

Πίλαθαο 1.7

Δμαγσγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο (% επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ)

Σψξεο

<25% ησλ
26-75% ησλ
76-100% ησλ
Μφλν εγρψξηνη
πειαηψλ
πειαηψλ
πειαηψλ
πειάηεο
βξίζθνληαη ζην βξίζθνληαη ζην βξίζθνληαη ζην
εμσηεξηθφ
εμσηεξηθφ
εμσηεξηθφ

Υψξεο Α

64,5

23,4

9,5

2,7

Υψξεο Β

64,3

22,1

9,1

4,6

ΖΞΑ

18,6

68,2

10,8

2,4

Διιάδα
Νιιαλδία

41,1
45,1

44,1
40,3

8,3
10,7

6,6
4,0

Βέιγην

21,2

35,4

22,8

20,5

Γαιιία

34,1

42,7

16,8

6,3

Ηζπαλία

71,8

15,4

8,7

4,1

Ηηαιία

66,2

23,1

4,7

6,0

Διβεηία

29,1

54,7

9,2

7,0

Ζλ. Βαζίιεην
Γαλία

53,1
57,6

26,6
13,5

12,6
14,3

7,7
14,6

Λνξβεγία

40,5

41,9

12,2

5,5

Γεξκαλία

50,1

32,3

10,9

6,6

Ηαπσλία

58,1

35,5

6,4

0,0

Θνξέα

67,5

20,9

7,5

4,0

Ηζιαλδία

24,8

48,4

12,1

14,7

Φηλιαλδία

66,2

26,0

4,5

3,3

Πινβελία
Σνλγθ Θνλγθ

26,9
48,7

43,7
29,5

18,8
16,5

10,6
5,3

Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα

32,3

27,8

27,2

12,6

Ηζξαήι

30,4

42,3

18,0

9,2

Υψξεο Γ

44,2

35,6

12,6

7,6

Μ.Ο GEM
56,7
27,5
10,5
5,3
Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

5: επίπεδν ηεο ηερλνινγίαο
Ζ ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ/ δηαδηθαζηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο αξρηθψλ ζηαδίσλ
ζεσξείηαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ θξηηήξην αμηνιφγεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα
ρψξα. Πην αληίζηνηρν εξψηεκα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, νη επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ αξρηθψλ ζηαδίσλ είλαη απνγνεηεπηηθέο. Δλψ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ
αξθείηαη ζηε ρξήζε παιαηάο ηερλνινγίαο παξακέλεη ζρεδφλ αλαιινίσην ζε ζχγθξηζε κε
πέξπζη

(58,1%

έλαληη

59,4%

ην

2008),

νη

επηρεηξήζεηο

κε

ηερλνινγηθφ

εμνπιηζκφ/δηαδηθαζίεο πνπ είλαη δηαζέζηκνο/κεο ζηελ αγνξά γηα ιηγφηεξν απφ έλα έηνο
ππνδηπιαζηάδνληαη, θαη πεξηνξίδνληαη ην 2009 κφιηο ζην 10,3% (22,7% πέξπζη). Ωο εθ
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ηνχηνπ, κία ζηηο ηξεηο δειψλεη πσο ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο (δηαζέζηκεο ζηελ
αγνξά απφ έλα έσο πέληε έηε).
Πίλαθαο 1.8

Ξνζνζηηαία δηάξζξσζε λέσλ θαη επίδνμσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ: Ρη πνζνζηφ απηψλ
ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερλνινγίεο / δηαδηθαζίεο; (2009)
Υψξεο

Υψξεο Α
Υψξεο Β
ΖΞΑ
Διιάδα
Νιιαλδία
Βέιγην
Γαιιία
Ηζπαλία
Ηηαιία
Διβεηία
Ζλ. Βαζίιεην
Γαλία
Λνξβεγία
Γεξκαλία
Ηαπσλία
Θνξέα
Ηζιαλδία
Φηλιαλδία
Πινβελία
Σνλγθ Θνλγθ
Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα
Ηζξαήι
Υψξεο Γ
Μ.Ο GEM
Μ.Ο
Δπξψπεο

πλνιηθή ΣΔΑ
(%)

Δληειψο λέεο
ηερλνινγίεο

Νέεο
ηερλνινγίεο

Παιαηφηεξεο

17,9
11,2
8,0
8,8
7,2
3,5
4,4
5,1
3,7
7,7
5,7
3,6
8,5
4,1
3,3
7,0
11,5
5,2
5,4
3,6

19,2
10,9
4,1
10,3
5,9
22,3
23,1
14,5
4,9
9,6
6,4
7,1
9,3
6,6
18,4
6,9
17,5
8,9
10,7
14,2

20,7
19,9
19,3
31,6
10,3
12,1
27,1
18,5
24,0
20,6
19,2
15,2
14,3
16,0
27,0
17,5
23,3
9,9
20,9
21,4

60,1
69,2
76,6
58,1
83,8
65,5
49,8
67,0
71,2
69,8
74,5
77,7
76,4
77,5
54,6
75,6
59,3
81,2
68,4
64,4

13,3

19,3

32,9

47,8

6,1
13,3
6,1

29,6
19,3
29,6

23,3
32,9
23,3

47,1
47,8
47,1

6,1

12,1

19,8

68,1

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

2.3 Υξεκαηνδφηεζε λέσλ εγρεηξεκάησλ
Ν ηξφπνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ λέσλ εγρεηξεκάησλ ζπληζηά έλα δηαρξνληθφ πεδίν
αλάιπζεο γηα ην ζρεδηαζκφ επηρεηξεκαηηθψλ πνιηηηθψλ, κηαο θαη ε πξφζβαζε ζε
ρξεκαηνδφηεζε απνηειεί έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα δεηήκαηα ζηελ εθδήισζε
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δηδηθφηεξα ζε κηα ρξνληθή πεξίνδν φπνπ ν ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο
πξνο ηηο επηρεηξήζεηο πεξηνξίδεηαη, νη ελαιιαθηηθνί ηππηθνί θαη άηππνη κεραληζκνί πνπ
αλαπηχζζνληαη (εθφζνλ αλαπηχζζνληαη) έρνπλ εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ.
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απνηειέζκαηα

ρξεκαηνδφηεζεο:

ην

ηνπ

2,3%

2009

ηνπ

επηβεβαηψλνπλ

πιεζπζκνχ

ειηθίαο

ηελ

ελίζρπζε

18-64

ηεο

δειψλεη

άηππεο

πσο

έρεη

ρξεκαηνδνηήζεη θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία κε πξνζσπηθά θεθάιαηα έλα λέν εγρείξεκα
πνπ μεθίλεζε θάπνηνο άιινο, φηαλ ην 2008 ην πνζνζηφ δελ μεπεξλνχζε ην 1,8% (Ξίλαθαο
1.9). Ραπηφρξνλα, ε ζχλδεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο θαίλεηαη
λα ηζρπξνπνηείηαη ζε πεξηφδνπο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Έηζη, απφ ην νχησο ή άιισο πςειφ
πνζνζηφ ηνπ 40% θαηά ην νπνίν ν άηππνο επελδπηήο ήηαλ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηηο
ηειεπηαίεο ηξεηο έξεπλεο ηνπ GEM, ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ εθηνμεχεηαη ζην 66,7%:
δχν ζηνπο ηξεηο άηππνπο επελδπηέο, δειαδή, ήηαλ κέιε ηνπ ζηελνχ νηθνγελεηαθνχ
πεξηβάιινληνο ηνπ δπλεηηθνχ επηρεηξεκαηία.
Δθηφο φκσο απφ κεγαιχηεξεο έθηαζεο, ε ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ άηππσλ
επελδπηψλ ήηαλ θαη κεγαιχηεξεο έληαζεο (νηθνλνκηθήο βαξχηεηαο). Ζ αδπλακία
άληιεζεο ζπκπιεξσκαηηθψλ πφξσλ απφ άιιεο πεγέο είρε σο απνηέιεζκα ην κέζν πνζφ
(δηάκεζνο) πνπ ρνξεγήζεθε ην 2009 απφ άηππνπο επελδπηέο λα πξνζεγγίδεη ηηο €60.000,
φηαλ πέξπζη θπκαηλφηαλ ζηηο €40.000. Αληίζηνηρε αχμεζε ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ
επέλδπζεο θαηαγξάθεηαη ζε φιεο ηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, νη
νηθνλνκίεο ησλ νπνίσλ ήξζαλ αληηκέησπεο κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο παγθφζκηαο θξίζεο
(Γηάγξακκα 1.5).
Γηάγξακκα 1.5

Όςνο θεθαιαίνπ απφ «άηππνπο επελδπηέο» σο % ηνπ ΑΔΞ, (2009)

Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΟ ΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΟΤ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΑ ΑΡΥΙΚΩΝ ΣΑΓΙΩΝ

2.1 Δηζαγσγή
Ζ αλάδεημε ηνπ πξνθίι ηνπ κέζνπ επηρεηξεκαηία αξρηθψλ ζηαδίσλ είλαη πάληνηε
ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, κηαο θαη κπνξεί λα αλαδείμεη εθείλεο ηηο νκάδεο πιεζπζκνχ πνπ είλαη
πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν ελεξγέο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ λα είλαη εθηθηφο ν ζρεδηαζκφο θαηαιιειφηεξσλ πνιηηηθψλ.
Δθηφο, απφ ηελ παξνπζίαζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνθίι ηνπ επηρεηξεκαηία αξρηθψλ
ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα, ζην παξφλ θεθάιαην εμεηάδνληαη θαη νη απφςεηο ησλ πνιηηψλ
αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ππφ ην πξίζκα ηφζν πξνζσπηθψλ ηνπο
ραξαθηεξηζηηθψλ, φζν θαη επξχηεξσλ πνιηηηζκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ.
Ρα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ εμεηάδνληαη αθνξνχλ: α) ζηελ εμνηθείσζε ηνπ
αηφκνπ κε πξφηππα επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ χπαξμε δειαδή θάπνηνπ
πξνζψπνπ ζην άκεζν ζπγγεληθφ / θηιηθφ πεξηβάιινλ ηνπ πνπ μεθίλεζε πξφζθαηα κία
επηρείξεζε, β) ζην επίπεδν απηνπεπνίζεζήο ηνπ, είηε ζε επίπεδν γλψζεσλ / ηθαλνηήησλ
γηα έλαξμε κηαο επηρείξεζεο, είηε γ) ζε επίπεδν θφβνπ απνηπρίαο, σο απνηξεπηηθνχ
παξάγνληα γηα ηελ εθδήισζε επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο δ) ζηελ χπαξμε
πηζαλψλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
θηλείηαη, ηελ άπνςή ηνπ δειαδή γηα ηελ ηξέρνπζα επηρεηξεκαηηθή ζπγθπξία. Ζ ππφζεζε
πνπ γίλεηαη είλαη, γηα παξάδεηγκα, φηη φηαλ ηα άηνκα ζπλαλαζηξέθνληαη άιινπο
(επηηπρεκέλνπο) επηρεηξεκαηίεο είλαη πηζαλφλ απηνί λα ιεηηνπξγνχλ σο πξφηππα θαη λα
εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζή ηνπο γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ρσξίο πξνθαλψο λα έρνπλ
κεηαβιεζεί νη πξαγκαηηθέο ηνπο δεμηφηεηεο. Ζ ηάζε απηή ηζρπξνπνηείηαη, κάιηζηα, φηαλ
ην νηθνλνκηθφ θιίκα είλαη επλντθφ. Ζ εκπεηξηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη, ν ξφινο απηψλ ησλ
πξνζσπηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο θαη κπνξεί λα επεξεάζεη ην
βαζκφ εθδήισζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κία ρψξα10.
Ρν

θεθάιαην

νινθιεξψλεηαη

κε

ηελ

εμέηαζε

θάπνησλ

πνιηηηζκηθψλ

ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία ζεσξνχληαη αληηπξνζσπεπηηθά ησλ θνηλσληθψλ αληηιήςεσλ
πνπ επηθξαηνχλ ζε θάζε ρψξα αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Κηαο θαη ε αλάιεςε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη απνηέιεζκα ζθέςεο θαη ζρεδηαζκνχ, νη θνηλσληθέο
10

Πρεηηθή νηθνλνκεηξηθή εξγαζία έρεη παξνπζηαζηεί άιισζηε θαη ζε πξνεγνχκελε έθζεζε ηνπ ΗΝΒΔ (βι.
Ησαλλίδεο & Ρζαθαλίθαο, 2006).
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λφξκεο θαη αληηιήςεηο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ πνπ θηλείηαη
ν επίδνμνο/ λένο επηρεηξεκαηίαο θξίλνληαη σο θαζνξηζηηθέο γηα ηελ εκθάληζε θαη άλζεζε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

2.2 Η εμέιημε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
πσο θαη ζε παιαηφηεξεο έξεπλεο, έηζη θαη ην 2009 νη άλδξεο ήηαλ πεξηζζφηεξν
ελεξγνί επηρεηξεκαηηθά ζπγθξηηηθά κε ηηο γπλαίθεο, εηδηθφηεξα ζηηο ρψξεο πνπ δίλνπλ
έκθαζε ζηελ θαηλνηνκία. Κφλν ζε νξηζκέλεο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζηνπο ρακεινχ
θφζηνπο παξαγσγηθνχο ζπληειεζηέο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Ιαηηληθή Ακεξηθή, ε γπλαηθεία
επηρεηξεκαηηθφηεηα πξνζεγγίδεη ηελ αλδξηθή.
Ζ ηάζε απηή γηα ηηο πην αλεπηπγκέλεο ρψξεο έρεη εξκελεπηεί απφ ηε ζαθή
πξνηίκεζε ησλ γπλαηθψλ - εηδηθά ζηελ αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο ζηαδηνδξνκίαο –
γηα κηζζσηή εξγαζία (ζε ζέζεηο ζην δεκφζην ηνκέα ή ζε κεγάιεο επηρεηξήζεηο), φπνπ
παξέρνληαη ζεκαληηθέο δηεπθνιχλζεηο ζηελ εξγαδφκελε κεηέξα (ηαηξηθέο ππεξεζίεο,
άδεηεο κεηξφηεηαο, θηι). Απηέο, δειαδή, νη ζεζκηθά θαηνρπξσκέλεο επλντθφηεξεο
ζπλζήθεο εξγαζίαο γηα ηηο γπλαίθεο δηθαηνινγνχλ ηελ εζηίαζε θαη ηελ εληνλφηεξε
πξνζπάζεηα γηα εχξεζε / δηαηήξεζε θάπνηαο αληίζηνηρεο κηζζσηήο εξγαζίαο, εηδηθά αλ
εθιείπνπλ πηζαλά θίλεηξα επθαηξίαο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ζεκαηνδνηήζνπλ κία αιιαγή
ζπκπεξηθνξάο ηνπ γπλαηθείνπ πιεζπζκνχ.
Πίλαθαο 2.1

Δμέιημε Γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ, Διιάδα
(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64 εηψλ)
Γπλαηθεία επηρεηξεκαηηθφηεηα
2005
2006
2007
2008
2009

3,4
4,7
3,5
7,7
6,0

Μέζνο φξνο

5,1

Ξεγή: GEM, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ ΗΝΒΔ

πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 2.1, ην 2009 θαηαγξάθεθε ζηελ Διιάδα ην 4ν
πςειφηεξν πνζνζηφ γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ αλάκεζα ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο (6%). Ζ πηψζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε ζε ζχγθξηζε
κε ην 2008 (7,7%) κπνξεί λα απνδνζεί ζηε γεληθφηεξε ζπξξίθλσζε ησλ δεηθηψλ ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, φκσο ην 2009 πεξηνξίδεηαη ηαπηφρξνλα ην κεξίδην ηεο γπλαηθείαο
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο σο πνζνζηφ ηνπ ζπλνιηθνχ δείθηε επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ
ζην 34% απφ 39% ην 2008, επηζηξέθνληαο νπζηαζηηθά ζηα επίπεδα ηνπ 2007.
Γηάγξακκα 2.1

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ κε βάζε ην θχιν
(% αηφκσλ ειηθίαο 18-64 εηψλ, 2009)

Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο παξαγσγηθψλ
απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

ζπληειεζηψλ,

Σψξεο

Β:

βειηίσζεο

Δμεηάδνληαο φκσο ηα θίλεηξα ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, πξνθχπηεη
ελίζρπζε

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

αλάγθεο

ην

2009:

κία

ζηηο

ηξεηο

γπλαίθεο

επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ δειψλνπλ πσο θηλεηνπνηήζεθαλ ιφγσ αλάγθεο, ελψ ην
2008 ην αληίζηνηρν πνζνζηφ δελ μεπεξλνχζε ην 25%.

Πηνλ αληίπνδα, νη άληξεο

επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ κε θχξην θίλεηξν ηελ αλάγθε πεξηνξίδνληαη ην 2009
(23,5% έλαληη 35,0%). Πηελ Διιάδα, φπσο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο άιισζηε, νη
άλδξεο θηλεηνπνηνχληαη θαηά ηεθκήξην θπξίσο γηα ηελ αμηνπνίεζε κηαο επθαηξίαο θαη ζε
πςειφηεξν πνζνζηφ απφ φ,ηη νη γπλαίθεο. Απφ ηελ άιιε, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2.2,
νη επηδφζεηο ηεο Διιάδαο φζνλ αθνξά ηφζν ζηνπο άληξεο, φζν θαη ζηηο γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ κε θχξην θίλεηξν ηελ αλάγθε είλαη απφ ηηο πςειφηεξεο
ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο.
Πε φ,ηη αθνξά άιια ραξαθηεξηζηηθά ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κπνξνχλ
λα αλαθεξζνχλ ηα εμήο:
 Νη γπλαίθεο θαίλεηαη λα ελεξγνπνηνχληαη επηρεηξεκαηηθά ζε κεηαγελέζηεξν
ειηθηαθφ ζηάδην (35-44 εηψλ) απφ φ,ηη νη άλδξεο (25-34 εηψλ), γεγνλφο πνπ ζα
πξέπεη λα απνδνζεί σο έλα βαζκφ ζηελ επζχλε ηεο αλαηξνθήο ησλ παηδηψλ.
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Πίλαθαο 2.2

Ξνζνζηφ επηρεηξεκαηηθφηεηαο αλάγθεο
ζηε ζπλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ αλά θχιν (2009)
Υψξεο

Υψξεο Α

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
αλάγθεο ζηνπο
άλδξεο
(σο % ηεο αλδξηθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
αξρηθψλ ζηαδίσλ)
27,4

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
αλάγθεο ζηηο
γπλαίθεο
(σο % ηεο γπλαηθείαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο
αξρηθψλ ζηαδίσλ)
31,1

Υψξεο Β

29,7

36,1

ΖΞΑ

25,8

18,8

Διιάδα

23,5

31,6

Νιιαλδία

11,3

9,1

Βέιγην

9,4

8,6

Γαιιία

14,1

11,7

Ηζπαλία

14,8

17,3

Ηηαιία

12,9

19,3

Διβεηία

5,3

8,3

Ζλ. Βαζίιεην

16,3

18,5

Γαλία

8,0

5,4

Λνξβεγία

6,8

15,6

Γεξκαλία

31,1

31,8

Ηαπσλία

31,3

23,7

Θνξέα

44,9

43,8

Ηζιαλδία

10,9

8,7

Φηλιαλδία

21,2

16,2

Πινβελία

9,2

10,9

Σνλγθ Θνλγθ

14,0

28,6

Ζλ. Αξ. Δκηξάηα

8,0

13,9

Ηζξαήι

26,9

20,9

Υψξεο Γ

17,3

18,1

Μ.Ο. GEM

24,6

28,3

Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ:
θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

 πσο θαη ζηελ πεξπζηλή έξεπλα, ηα επξήκαηα δείρλνπλ πσο νη γπλαίθεο
επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ είλαη ηνπ ίδηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ κε ηνπο
άλδξεο. Ρν γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο λέεο επηρεηξεκαηίεο έρνπλ νινθιεξψζεη
ηνπιάρηζηνλ ην ίδην ή θαη αλψηεξν επίπεδν εθπαίδεπζεο είλαη ζεκαληηθφ, ηδηαίηεξα
γηα ηε ράξαμε ζρεηηθψλ πνιηηηθψλ.
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 Νη γπλαίθεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ είλαη ζπγθξηηηθά ιηγφηεξν αηζηφδνμεο
γηα ηελ εμέιημε ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο ζε φξνπο απαζρφιεζεο απ’ φ,ηη νη άλδξεο.
Έηζη, ην 85% αλακέλεη ηε δεκηνπξγία ηνπιάρηζηνλ κηαο ζέζεο εξγαζίαο ζηελ
επηρείξεζή ηεο θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία, ελψ γηα ηνπο αληίζηνηρνπο άλδξεο ην
πνζνζηφ είλαη πςειφηεξν (93%).
 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε ζε θιάδνπο πςειήο ηερλνινγίαο έρεη κεησζεί ην 2009 θαη γηα
ηα δχν θχια. κσο ην απνγνεηεπηηθφ ζηνηρείν είλαη φηη θακία γπλαίθα δε δήισζε
πσο δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θιάδν πςειήο ηερλνινγίαο. Ζ δηαθνξά απηή, πνπ πιένλ
παγηψλεηαη κεηά ηελ πξψηε εκθάληζή ηεο ην 2007, δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο
φηη ζρεδφλ ηα κηζά εγρεηξήκαηα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη γπλαίθεο αθνξνχλ ζε
πξντφληα / ππεξεζίεο κε άκεζν απνδέθηε ηνλ θαηαλαισηή (π.ρ. ιηαλεκπφξην) θαη
άξα ε δξαζηεξηφηεηα ησλ Διιελίδσλ ζηε κεηαπνηεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ζηηο
ππεξεζίεο πξνο επηρεηξήζεηο είλαη πεξηνξηζκέλε. Δληνχηνηο, ην 2008 ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ αθνξνχζε ζηα 2/3 ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, γεγνλφο πνπ
ππνγξακκίδεη κηα πνηνηηθή βειηίσζε ησλ ελ ιφγσ εγρεηξεκάησλ αλαθνξηθά κε ηνλ
θιάδν δξαζηεξηνπνίεζεο.
 Πεκαληηθή είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν θχισλ ζρεηηθά κε ην δηεζλή
πξνζαλαηνιηζκφ ησλ εγρεηξεκάησλ ηνπο: ελψ κία ζηηο πέληε γπλαίθεο δειψλεη
πσο δελ εμάγεη θαζφινπ ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ παξάγεη, ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ γηα ηνπο άληξεο θηάλεη ην 50%. Ραπηφρξνλα, φκσο 8,9% ησλ γπλαηθψλ
επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ δειψλεη πσο ηνπιάρηζηνλ ηα ¾ ησλ πειαηψλ
ηνπο βξίζθνληαη εθηφο ζπλφξσλ, ελψ νη αληίζηνηρνη άλδξεο κφιηο πνπ μεπεξλνχλ
ην 6%. Ζ ππεξνρή ησλ γπλαηθείσλ εγρεηξεκάησλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν πνηνηηθφ
παξάγνληα είλαη πνιχ ζεκαληηθή, δεδνκέλνπ φηη ην 2008 θακία γπλαίθα
επηρεηξεκαηίαο αξρηθψλ ζηαδίσλ δελ είρε εμαγσγέο πάλσ απφ ην 75% ησλ
πειαηψλ ηεο. Ραπηφρξνλα, ππεξδηπιαζηάζηεθε ην πνζνζηφ απηψλ πνπ εμήγαλ
θαηά 25%-75%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ ζπξξηθλψζεθε θαηά
4%. Έηζη, θαζφηη ε εμσζηξέθεηα κηαο επηρείξεζεο απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα
γηα ηε κειινληηθή αλάπηπμε ζε κηα παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά, ηα γπλαηθεία
εγρεηξήκαηα θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ κηα πνιχ ζεκαληηθή δπλακηθή.

45

Θεθάιαην 2

Ρν Γεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ Δπηρεηξεκαηία Αξρηθψλ Πηαδίσλ

2.3 Άιια Γεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ / επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ
Ρν 2009, ν ηππηθφο επηρεηξεκαηίαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα ήηαλ άληξαο,
ειηθίαο 25-34 εηψλ. Πρεδφλ ηξεηο ζηνπο πέληε επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ είραλ
νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, νπφηε ηα 2/5 δήισλαλ απφθνηηνη
κεηαιπθεηαθήο εθπαίδεπζεο. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο πσο, ζρεδφλ νη κηζνί
επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ αλήθνπλ ζην αλψηεξν θιηκάθην εηζνδήκαηνο (ην 2008 ην
αληίζηνηρν πνζνζηφ έθηαλε ην 30%), εχξεκα πνπ πξνθαλψο αληαλαθιά ηηο απμεκέλεο
δπζθνιίεο ρξεκαηνδφηεζεο.
Πίλαθαο 2.2

Ξνζνζηηαία δηάξζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ
σο πξνο ην εθπαηδεπηηθφ θιηκάθην, Διιάδα (2009)
Δθπαηδεπηηθφ
επίπεδν

2009

2008

2003-2007

(%)

(%)

Κέζνο φξνο

(%)
Κεξηθή
Γεπηεξνβάζκηα

3,8

11,6

10,5

Γεπηεξνβάζκηα

57,3

46,2

46,6

Ρξηηνβάζκηα

19,3

15,5

28,0

Κεηαπηπρηαθφ/
Γηδαθηνξηθφ

19,6

26,6

14,9

χλνιν

100

100

100

Ξεγή: ΗΝΒΔ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

ζνλ αθνξά ζην επίπεδν εθπαίδεπζεο, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ ην 2009 έρεη νινθιεξψζεη ηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε, ηάζε πνπ
επηβεβαηψλεηαη, θαηά κέζν φξν, απφ ην 2003. Πε ζχγθξηζε κε ην 2008, ελδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη ε κείσζε ησλ θαηφρσλ κεηαπηπρηαθνχ/ δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο.
Πίλαθαο 2.3

Ξνζνζηηαία δηάζξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ
αλά εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην, 2009
Δηζνδεκαηηθφ
θιηκάθην

2009
(%)

2008
(%)

20042008*
Κέζνο
φξνο(%)
19,0
36,4
44,6

18,7
31,9
35,3
21,8
46,0
46,3
100
100
Πχλνιν
100
*επαλαζηαζκηζκέλν ζην ζπλνιηθφ δείγκα ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM
Σακειφηεξν 1/3
Κεζαίν 1/3
Αλψηεξν 1/3
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Πρεηηθά κε ην επίπεδν εηζνδήκαηνο11 ηνπ επηρεηξεκαηία αξρηθψλ ζηαδίσλ,
ππελζπκίδεηαη πσο ζε πξνεγνχκελεο κειέηεο ηνπ ΗΝΒΔ έρεη απνδεηρζεί ε χπαξμε ηζρπξήο
ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηνπ χςνπο ηνπ εηζνδήκαηνο ελφο λένπ/ επίδνμνπ επηρεηξεκαηία θαη
ηεο αλάιεςεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο απφ ηνλ ηειεπηαίν12. Ζ ζρέζε απηή έιθεη ηε
ζεκαζία ηεο απφ ην γεγνλφο φηη, ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ εθθίλεζε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαιχπηεηαη ζηελ Διιάδα
απφ ηνλ ίδην ηνλ επηρεηξεκαηία, κέζσ θπξίσο πξνζσπηθήο απνηακίεπζεο ή ηεο
νηθνλνκηθήο ζπλεηζθνξάο αηφκσλ απφ ην ζηελφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ.
Ν Ξίλαθαο 2.3 απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή απηή ζηελ Διιάδα ζε ζχγθξηζε κε ην
2008, θαζψο θαη ην κέζν φξν ηεο εηζνδεκαηηθήο θαηαλνκήο ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ
ζηαδίσλ απφ ην 2004. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλφο φηη ελψ θαηά ην πξνεγνχκελν
έηνο ην 1/3 ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πξνεξρφηαλ απφ ην θαηψηαην
εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην, ην 2009 ην πνζνζηφ απηφ ζπξξηθλψλεηαη ζεκαληηθά, θαη
κεηαθέξεηαη ζην κεζαίν θιηκάθην, επίπεδν ζην νπνίν βξίζθεηαη άιισζηε θαηά κέζν φξν
φια απηά ηα ρξφληα. Δλδηαθέξνλ επίζεο ζεσξείηαη ην γεγνλφο φηη παξά ηηο απμνκεηψζεηο
ζηα δχν ρακειφηεξα εηζνδεκαηηθά θιηκάθηα, ην πνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ
ζηαδίσλ πνπ δειψλνπλ πσο πξνέξρνληαη απφ ην αλψηεξν εηζνδεκαηηθφ επίπεδν
παξακέλεη ζρεδφλ ακεηάβιεην. Νη εμειίμεηο απηέο ππνγξακκίδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ αξρηθνχ
πξνζσπηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο.

2.4 Πξνζσπηθνί παξάγνληεο
Δθηφο

απφ

ηελ

εμέηαζε

πνζνηηθψλ

παξακέηξσλ

ζρεηηθά

κε

ηελ

επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ, ε έξεπλα ηνπ GEM εμεηάδεη ηελ αληίιεςε ησλ
λέσλ/ επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ –αιιά θαη ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ- αλαθνξηθά κε
θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ έρεη απνδεηρζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αληίιεςε θαη ηελ
ςπρνινγία ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη επνκέλσο, δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ
εθδήισζε ή φρη ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

2.4.1 Ππλαλαζηξνθή κε λένπο επηρεηξεκαηίεο
Ν πξψηνο πξνζσπηθφο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη είλαη ε ζπλαλαζηξνθή κε
θάπνηνλ πνπ μεθίλεζε έλα εγρείξεκα ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα. Ζ πξνζσπηθή γλσξηκία κε
έλα λέν επηρεηξεκαηία ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ζεηηθά φπνηνλ επηζπκεί λα εηζέιζεη ζηνλ

11

Ρν GEM, ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ έξεπλα, έρεη
πηνζεηήζεη κηα δηάθξηζε ζε ηξία θιηκάθηα: θαηψηεξν 1/3 ηεο θαηαλνκήο εηζνδεκάησλ ηνπ πιεζπζκνχ, κεζαίν
θαη αλψηεξν αληίζηνηρα επίπεδν εηζνδήκαηνο.
12
Ζ ζεηηθή απηή ζρέζε έρεη απνδεηρζεί θαη νηθνλνκεηξηθά (βι. Ησαλλίδεο & Ρζαθαλίθαο 2006).
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επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν, κηαο θαη απηφο κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν αλαθνξάο, παξέρνληαο
γλψζεηο απφ ηελ εκπεηξία ηνπ, δπλαηφηεηα δηθηχσζεο κε άιινπο επηρεηξεκαηίεο ή
ζρεηηθνχο κε ηελ επηρείξεζε θνξείο θηι. Ζ γλσξηκία θαη ζπλαλαζηξνθή κε επηρεηξεκαηία
ζρεηίδεηαη θαη κε πνιηηηζκηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε ρψξαο, φπσο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ
είλαη δνκεκέλα ηα θνηλσληθά δίθηπα.
Ρν 2009, ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ζηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα
θηάλεη ην 60% (56,1% ην 2008), επίδνζε εμαηξεηηθά πςειή ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο
ρψξεο θαηλνηνκίαο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα ν ελ ιφγσ δείθηεο παξνπζηάδεη ζηαζεξή
βειηίσζε, κε ηελ Διιάδα λα μεπεξλά πιένλ ην αληίζηνηρν επίπεδν πνιιψλ αλαπηπγκέλσλ
ρσξψλ. Πεκαληηθή εμέιημε απνηειεί θαη ε δηεχξπλζε ηνπ αξηζκνχ ησλ γπλαηθψλ
επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ δειψλνπλ πσο γλσξίδνπλ θάπνηνλ επηρεηξεκαηία, κε
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ λα θηάλεη ην 66% απφ 55% ην 2008.

2.4.2. Αλαγλψξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Δπθαηξηψλ ην επφκελν εμάκελν
Νη αληηιήςεηο ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε πξννπηηθήο αλάπηπμεο θάπνηνπ
εγρεηξήκαηνο ζηελ πεξηνρή πνπ δνπλ ηνπο πξνζερείο έμη κήλεο ζεσξείηαη πξψηκνο δείθηεο
ηεο εκθάληζεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Νη έξεπλεο ηνπ GEM έρνπλ θαηαγξάςεη κηα
αλνδηθή πνξεία ηνπ δείθηε απηνχ απφ ην 2001 θαη έπεηηα, γεγνλφο πνπ απνηππψλεη ηελ
αηζηνδνμία κε ηελ νπνία εκθνξνχληαλ νη επίδνμνη επηρεηξεκαηίεο. Παθψο, ηα επίπεδα
αηζηνδνμίαο δηέθεξαλ αλαιφγσο κε ην επίπεδν αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, κε φζεο ρψξεο
βαζίδνληαη ζηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο λα ζεκεηψλνπλ ζπλήζσο θαιχηεξεο
επηδφζεηο.
Κέρξη θαη πέξπζη, ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεηρλαλ πσο ε επίδνζε ζην
δείθηε απηφ είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε ηνπ επηπέδνπ αλάπηπμεο κηαο ρψξαο, κηαο θαη νη
νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία θαηέγξαθαλ ηα ρακειφηεξα πνζνζηά.
Δληνχηνηο, ην 2009 ην θαηλφκελν απηφ επαιεζεχεηαη ελ κέξεη. Έηζη, νη Πθαλδηλαβηθέο
ρψξεο θαη ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαηαγξάθνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά. Βέβαηα, νη
ελ ιφγσ ρψξεο δελ επεξεάζηεθαλ ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε θαη έηζη
εχινγα, νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ αλακέλνπλ πεξηζζφηεξεο λέεο επθαηξίεο ζην
εγγχο κέιινλ.
Πηελ Διιάδα ν ελ ιφγσ δείθηεο γηα ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ δελ μεπεξλά ην
28%, ελψ φζνλ αθνξά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ, ην 33,8% απηψλ (28,1%
ην 2008) πηζηεχεη φηη ζα ππάξρνπλ επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο ζην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ
θαηά ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο. Φαίλεηαη ινηπφλ, φηη ν επηρεηξεκαηίεο απηνί εκθνξνχληαη
απφ εληνλφηεξε αηζηνδνμία ζπγθξηηηθά κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ, παξά ηε δπζρεξή
νηθνλνκηθή ζπγθπξία.

48

Θεθάιαην 2

Ρν Γεκνγξαθηθφ πξνθίι ηνπ Δπηρεηξεκαηία Αξρηθψλ Πηαδίσλ

Νη άληξεο θαίλεηαη λα είλαη θαη πάιη πεξηζζφηεξν αηζηφδνμνη ζπγθξηηηθά κε ηηο
γπλαίθεο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ (30,9% έλαληη 23,8% ησλ γπλαηθψλ), κηαο θαη ηξεηο
ζηνπο πέληε «αηζηφδνμνπο» γηα ηηο κειινληηθέο επθαηξίεο είλαη άληξεο. Ρν ράζκα κεηαμχ
ησλ δχν θχισλ ζπξξηθλψλεηαη φηαλ ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ (34,4% ησλ αλδξψλ θαη 32,5% ησλ γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ
ζηαδίσλ).

2.4.3. Γλψζεηο θαη Ηθαλφηεηεο
Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ εμεηάδεηαη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ GEM είλαη ην
επίπεδν απηνπεπνίζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ φζνλ αθνξά ζηηο γλψζεηο, ηα πξνζφληα θαη ηελ
απαηηνχκελε εκπεηξία ηνπ γηα ηελ έλαξμε κηαο επηρείξεζεο. Ν παξάγνληαο απηφο
ζεσξείηαη πξφδξνκνο δείθηεο ηεο εκθάληζεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλ θαη δηακνξθψλεηαη
κε βάζε ηελ πξνζσπηθή εθηίκεζε ηνπ εξσηψκελνπ θαη άξα δε κπνξεί λα απνδψζεη κηα
αληηθεηκεληθή εηθφλα ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ.
Γηα άιιε κηα ρξνληά, ε επίδνζε ηεο Διιάδαο (58%) είλαη ε δεχηεξε πςειφηεξε
αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ GEM, ππνιεηπφκελε κφλν απηήο ησλ Ζλσκέλσλ
Αξαβηθψλ Δκηξάησλ (68%)(Ξίλαθαο 2.4). Γεληθά, νη Έιιελεο ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειά
επίπεδα απηνπεπνίζεζεο, φπσο απνδεηθλχεη ε δηαρξνληθή ελίζρπζε ηνπ ελ ιφγσ δείθηε,
γεγνλφο πνπ αληηβαίλεη ηηο πην ζπγθξαηεκέλεο εθηηκήζεηο επηρεηξεκαηηψλ απφ ρψξεο κε
πςειφηεξνπο δείθηεο θαη πςειφηεξεο πνηφηεηαο (ηερλνινγηθή αλάπηπμε, εμσζηξέθεηα,
θαηλνηνκία θηι) επηρεηξεκαηηθφηεηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε Φηλιαλδία. Πην ππνζχλνιν
ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ζηελ Διιάδα είλαη επίζεο
πςειφ, κηαο θαη θηάλεη ζρεδφλ ην 90%.
Πην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ, ην ράζκα κεηαμχ ησλ δχν θχισλ δηεπξχλεηαη απφ
ην 2008, θαζψο ην 36% ησλ γπλαηθψλ (46% πέξπζη), έλαληη ηνπ 64% ησλ αλδξψλ (66%
ην 2008), αηζζάλνληαη απηνπεπνίζεζε γηα ην επίπεδν γλψζεσλ θαη ηθαλνηήησλ ηνπο ζηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Πε αληίζεζε κε ην 2008, ην ράζκα δε γεθπξψλεηαη φηαλ
εμεηάδνληαη νη απφςεηο ησλ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (66%
ησλ ελ ιφγσ αλδξψλ θαη 34% ησλ γπλαηθψλ).

2.4.4. Φφβνο Απνηπρίαο
Ν θφβνο γηα ελδερφκελε απνηπρία ηνπ εγρεηξήκαηνο έρεη απνδεηρζεί ζεκαληηθφ
ςπρνινγηθφ πξφζθνκκα ζηελ απφθαζε γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε. Πην πιαίζην
απηφ, ν ελ ιφγσ παξάγνληαο εμεηάδεηαη απφ ην GEM, αλ θαη ε άκβιπλζε απηνχ ηνπ
θφβνπ δελ άπηεηαη κφλν πνιχ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, αιιά θπξίσο πνιηηηζκηθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ- δειαδή, πφζν «απζηεξή» είλαη κηα θνηλσλία κε κηα απνηπρία, πψο
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παξνπζηάδνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο απνηπρίεο απφ ηα ΚΚΔ θαη θαη’ επέθηαζε, πψο
αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ επξχηεξν πεξίγπξν, αιιά θαη ηνπο ρξεκαηνδφηεο, νη
επηρεηξεκαηίεο πνπ θάπνην εγρείξεκά ηνπο δε ζηέθζεθε κε επηηπρία.
Ξαξά ηελ ππεξβνιηθή ηνπο απηνπεπνίζεζε, νη Έιιελεο βξίζθνληαη ζηηο πξψηεο
ζέζεηο ηεο παγθφζκηαο θαηάηαμεο θαη αλαθνξηθά κε ην θφβν ηεο απνηπρίαο, φπσο
θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 2.4. ςειφηεξα βξίζθνληαη κφλν ε Ηαπσλία θαη ε Γαιιία, ελψ ν
κέζνο φξνο ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο ηζνξξνπεί ζην 34%. Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη
κφιηο ην 27% ησλ Ακεξηθαλψλ ζεσξεί ην θφβν απνηπρίαο σο πηζαλφ πξφζθνκκα ζηελ
αλάπηπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ζρεδίσλ. Γεδνκέλεο ηεο δεηλφηαηεο νηθνλνκηθήο
ζέζεο ηεο ρψξαο ηφηε θαη ηεο γεληθφηεξεο χθεζεο, ε επίδνζε ησλ ΖΞΑ ππνγξακκίδεη ηνλ
ππνθεηκεληθφ ραξαθηήξα ηνπ ελ ιφγσ δείθηε, αιιά θαη ηελ έληνλε επίδξαζε ζηνηρείσλ
ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο. ζνλ αθνξά ζηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ, πνπ
ζεσξεηηθά

αληηπξνζσπεχνπλ

ην

ηκήκα

ηνπ

πιεζπζκνχ

πνπ

απνθάζηζε

λα

δξαζηεξηνπνηεζεί επηρεηξεκαηηθά θαη πάιη πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 παξαδέρεηαη φηη ν
θφβνο ηεο απνηπρίαο ηνπο/ηηο επεξεάδεη αξλεηηθά.
Απφ ηελ πιεπξά ησλ δχν θχισλ, νη γπλαίθεο παξαδνζηαθά εκθαλίδνληαη λα
δηαθαηέρνληαη απφ εληνλφηεξν θφβν. Έηζη, θαη ην 2009, νη γπλαίθεο πζηεξνχλ ζε ζρέζε
κε ηνπο άληξεο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ, κηαο θαη ζρεδφλ έλαο ζηνπο ηξεηο άληξεο
παξαδέρεηαη ην θφβν απνηπρίαο σο απνηξεπηηθφ παξάγνληα, ζε αληίζεζε κε ην 53,5%
ησλ αληίζηνηρσλ γπλαηθψλ.
Ρν επίπεδν εθπαίδεπζεο έρεη απνδεηρζεί πσο ιεηηνπξγεί αληηζηξφθσο αλάινγα ηεο
εκθάληζεο θφβνπ γηα ηελ απνηπρία. Έηζη, ν θφβνο γηα πηζαλή απνηπρία ηνπ λένπ
εγρεηξήκαηνο πεξηνξίδεηαη ζρεηηθά φζν απμάλεηαη ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηνπ αηφκνπ.

2.5 Πνιηηηζκηθνί παξάγνληεο
Νη πξνζσπηθνί παξάγνληεο πνπ κφιηο αλαιχζεθαλ δελ είλαη πεξηγξαθηθνί κφλν
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έξεπλα. Κέζσ ησλ απαληήζεσλ
απνθξπζηαιιψλνληαη ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηνπηθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ θνηλσληθψλ
αληηιήςεσλ κηαο ρψξαο, δεδνκέλνπ φηη ε είζνδνο ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ζηίβν θαη
γεληθφηεξα ε αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε θάζε εμεηαδφκελε ρψξα δε κέλεη
αλεπεξέαζηε -έζησ θαη εκκέζσο- απφ ηέηνηνπο παξάγνληεο.
Ζ δηεξεχλεζε ηέηνησλ πνιηηηζκηθψλ παξαγφλησλ ιεηηνπξγεί επηθνπξηθά ζηελ
εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαη κπνξεί λα ππνδείμεη εθείλεο ηηο πεξηνρέο ελδηαθέξνληνο
πνπ κπνξνχλ λα βειηησζνχλ κέζσ αλάιεςεο ζπγθεθξηκέλσλ πξσηνβνπιηψλ θαη
εθαξκνγή πνιηηηθψλ θηιηθψλ πξνο ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Ζ έξεπλα ηνπ GEM
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επηθεληξψλεηαη ζε ηέζζεξηο παξάγνληεο, νη νπνίνη θαηαγξάθνπλ ηηο απφςεηο ηνπ
εξσηψκελνπ γηα ην επξχηεξν πεξηβάιινλ ζην νπνίν θηλείηαη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζεσξεί φηη
πξνζεγγίδνληαη νη δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζπλνιηθά απφ ηνλ πιεζπζκφ. Ξην
ζπγθεθξηκέλα, εμεηάδνληαη: α) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν απνδίδεηαη απαμία ζηηο θνηλσληθέο /
νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο ζηε ρψξα, β) ν βαζκφο ζηνλ νπνίν είλαη απνδεθηή ε
επηρεηξεκαηηθή ζηαδηνδξνκία σο επαγγεικαηηθή επηινγή, θαζψο θαη γ) θαηά πφζν ν
επηρεηξεκαηίαο ηπγράλεη θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ζεβαζκνχ, αιιά θαη δ) πξνβνιήο ζηα
ΚΚΔ ζε κία ρψξα (Ξίλαθαο 2.4).
Ν πξψηνο παξάγνληαο εμεηάδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδεηαη ε εμίζσζε
πινχηνπ αλάκεζα ζηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο απφ ηελ ίδηα ηελ θνηλσλία. Έηζη, νη
ζπκκεηέρνληεο εξσηψληαη ζρεηηθά κε ην πνζνζηφ ησλ πνιηηψλ ηεο ρψξαο ηνπο πνπ ζα
επηζπκνχζε ην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ λα απνιακβάλεη ην ίδην βηνηηθφ επίπεδν. πσο
κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ, ν παξάγνληαο απηφο επεξεάδεη ην βαζκφ εθδήισζεο λέαο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κία ρψξα εκκέζσο, δεδνκέλνπ φηη ε «δαηκνλνπνίεζε» ηνπ
θέξδνπο/

πινχηνπ

κπνξεί

λα

απνηειέζεη

ηξνρνπέδε

ζηελ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηνπνίεζε.
Ρν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ απαληά ζεηηθά ζην ελ ιφγσ εξψηεκα θηλείηαη ην
2009 ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ηα πξνεγνχκελα δχν ρξφληα (63%). Αλ θαη πςειή, ε
επίδνζε απηή ζπλερίδεη λα είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξε άιισλ θξαηψλ θαη κάιηζηα απηψλ
πνπ αλήθνπλ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην 66% ησλ Διιήλσλ ζεσξνχλ πσο ε αλάιεςε
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο απνηειεί κηα θαιή επηινγή θαξηέξαο. Ζ θεηηλή επίδνζε
βξίζθεηαη ζηελ 4ε πςειφηεξε ζέζε αλάκεζα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηνπ GEM. Κάιηζηα, είλαη
πςειφηεξε απφ ηνλ αληίζηνηρν κέζν φξν ησλ θξαηψλ θαηλνηνκίαο, αιιά ρακειφηεξε ησλ
κέζσλ φξσλ γηα ηηο άιιεο δχν θαηεγνξίεο ρσξψλ.
ζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ε θνηλσλία εθιακβάλεη ηνπο επηρεηξεκαηίεο,
θαίλεηαη γηα άιιε κηα θνξά ε πζηέξεζε ηεο Διιάδαο ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ρψξεο
θαηλνηνκίαο ζηελ απνδνρή θαη ην ζεβαζκφ πξνο ηνπο επηρεηξεκαηίεο. Αλ θαη ζρεδφλ εθηά
ζηνπο δέθα ζεσξνχλ πσο νη επηρεηξεκαηίεο ραίξνπλ θνηλσληθήο θαηαμίσζεο, ε επίδνζε
απηή είλαη θαηά πνιχ ρακειφηεξε απφ απηέο άιισλ ρσξψλ, κε ηε Φηλιαλδία, ηελ Διβεηία
θαη ηε Πινβελία λα ζπγθεληξψλνπλ ηα πςειφηεξα πνζνζηά.
Ρέινο, ζηνλ ηέηαξην πνιηηηζκηθφ παξάγνληα πνπ εμεηάδεη ηε ζπρλφηεηα πξνβνιήο
ησλ επηηπρεκέλσλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ηεο ρψξαο, κφλν
έλαο ζηνπο ηξεηο ζεσξνχλ πσο ε πξνβνιή απηή είλαη επαξθήο. Αλ ιάβεη θαλείο ππ’ φςε
φηη ηα ΚΚΔ, θαη εηδηθά ε ηειεφξαζε, επεξεάδνπλ θαη δηακνξθψλνπλ απφςεηο θαη πηζηεχσ
ηνπ θνηλνχ, ην γεγνλφο φηη ε Διιάδα θαηέιαβε ηε δεχηεξε ρεηξφηεξε ζέζε αλάκεζα ζην
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ζχλνιν ησλ θξαηψλ ηνπ GEM (Ξίλαθαο 2.4) εγείξεη εξσηήκαηα γηα ην κεγάιν εχξνο
δξάζεο πνπ ηα ειιεληθά ΚΚΔ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ επηηπρεκέλσλ παξαδεηγκάησλ. Ξαξά ην ρακειφ πνζνζηφ, ε
επίδνζε ηεο Διιάδαο είλαη βειηησκέλε ζε ζρέζε κε ην 2008, φηαλ κφιηο έλαο ζηνπο πέληε
ζεσξνχζε φηη εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηα ΚΚΔ ηζηνξίεο επηηπρεκέλσλ λέσλ επηρεηξεκαηηψλ.
Πίλαθαο 2.4

Ξξνζσπηθνί θαη Ξνιηηηζκηθνί Ξαξάγνληεο Ξξνψζεζεο ή Ξαξεκπφδηζεο ηεο Δκθάληζεο
Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο: % ζεηηθψλ απαληήζεσλ ζηνλ πιεζπζκφ 18-64 εηψλ, 2009
Δπηρεηξ.
επθαηξίεο
ην
πξνζερέο
6κελν

Γλψζεηο,
ηθαλφηεηα&
εκπεηξία
επηρεηξεκα/
ηαο

Γλσξηκία κε
επηρεηξεκαηία

Φφβνο
απνηπρία
ο

Δπηρεηξεκα/
ηα σο θαιή
επηινγή
θαξηέξαο

Κνηλσληθή
θαηαμίσζε
&ζεβαζκφο
ζηνπο
επηηπρεκέλνπο
επηρεηξε/ηίεο

Δζηίαζε
ησλ ΜΜΔ
ζηελ
επηρεηξεκ
α/ηα

Οη
πεξηζζφηεξ
νη ζα
πξνηηκνχζ
αλ φινη νη
άλζξσπνη
λα είραλ ην
ίδην βηνηηθφ
επίπεδν

Υψξεο Α

52

67

49

34

81

77

67

60

Υψξεο Β

36

54

43

35

71

71

62

66

Βέιγην

15

37

29

28

46

49

33

57

Γαλία

34

35

43

37

47

75

25

53

Φηλιαλδία

40

35

50

26

45

88

68

68

Γαιιία

24

27

36

47

65

70

50

61

Γεξκαλία

22

40

31

37

54

75

50

60

Διιάδα
Σνλγθ
Θνλγθ
Ηζιαλδία

26

58

44

45

66

68

32

63

14

19

28

37

45

55

66

46

44

50

62

36

51

62

72

66

Ηζξαήι

29

38

39

37

61

73

50

48

Ηηαιία

25

41

30

39

72

69

44

71

Ηαπσλία

8

14

21

50

28

50

61

48

Θνξέα

13

53

50

23

65

65

53

62

Νιιαλδία

36

47

34

29

84

67

64

59

Λνξβεγία

49

44

41

25

63

69

67

69

Πινβελία

29

52

55

30

56

78

57

83

Ηζπαλία

16

48

30

45

63

55

37

59

Διβεηία
Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα
Ζλ.
Βαζίιεην
ΖΞΑ

35

49

41

29

66

84

57

51

45

68

47

26

70

75

69

50

24

47

24

32

48

73

44

75

28

56

32

27

66

75

67

45

Υψξεο Γ
Μ.Ο.
GEM

28

43

38

34

58

69

53

59

36

52

43

37

68

72

59

63

Υψξεο

Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ζ ξαγδαία κείσζε ηνπ δείθηε πνπ αθνξά ζηελ πξνβνιή επηηπρεκέλσλ
επηρεηξεκαηηψλ

απφ

ηα

ΚΚΔ

απνηειεί

πηζαλφηαηα

απφηνθν

ηεο

πεξηξξένπζαο

δπζαξέζθεηαο θαη αβεβαηφηεηαο ησλ πνιηηψλ πνπ έρεη πξνμελήζεη ε νηθνλνκηθή θξίζε.
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πσο έρεη ζεκεησζεί ζε φιεο ηηο έξεπλεο ηνπ ΗΝΒΔ γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, πέξα απφ
έιιεηςε ζρεηηθήο εθπαίδεπζεο/ θαηάξηηζεο, ε ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα πάζρεη θαη απφ
ηελ πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κέζσ ησλ Κέζσλ Καδηθήο Δλεκέξσζεο. Ζ
ζπιινγηθή θνπιηνχξα ζηελ Διιάδα ραξαθηεξίδεηαη θαη απφ ην εμήο παξάδνμν: ελψ ηα
πνζνζηά απηναπαζρφιεζεο ζηε ρψξα είλαη πνιχ πςειά θαη ε εκπηζηνζχλε ζηελ
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ πνιχ ρακειή, ε
αλάιεςε ηδησηηθήο επηρεηξεκαηηθήο πξσηνβνπιίαο δε θαίλεηαη λα έρεη ηελ απνδνρή πνπ
ζα άξκνδε. Ζ ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ βαζηά παγησκέλεο λννηξνπίαο θαη ηεο ζηάζεο ησλ
ΚΚΔ απέλαληη ζηηο επηρεηξήζεηο θαιιηεξγεί αθφκα πην έληνλα απηή ηελ αξλεηηθή εηθφλα
ζε πεξίνδν νηθνλνκηθήο θξίζεο.
Δληνχηνηο, κηαο θαη έρεη απνδεηρζεί ζηελ πξάμε πσο δε κπνξεί λα ππάξμεη
καθξνρξφληα αλάπηπμε κέζσ απφιπηνπ θξαηηζκνχ θαη ε ηδησηηθή πξσηνβνπιία ζπκβάιιεη
θαζνξηζηηθά ζηελ πξφνδν ηεο νηθνλνκίαο, ζα πξέπεη λα απελνρνπνηεζεί ε έλλνηα ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πίγνπξα, θάηη ηέηνην απαηηεί ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο κε
καθξνρξφληνπο ζηφρνπο. Ζ εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο ηα
ηειεπηαία ρξφληα κπνξεί λα ζπκβάιεη σο έλα βαζκφ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, δεδνκέλνπ
φηη ζηηο αλαπηπγκέλεο θνηλσλίεο γίλεηαη πιένλ ζπδήηεζε γηα ελδπλάκσζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηαπηφρξνλε σθέιεηα ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Πρεηηθή κε ηα
παξαπάλσ είλαη θαη ε έλλνηα ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε νπνία αλαιχεηαη γηα
πξψηε θνξά ζην πιαίζην ηνπ GEM, ζην ακέζσο επφκελν θεθάιαην.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ
3.1 Βαζηθνί δείθηεο
Ζ έξεπλα ηνπ GEM ην 2009 εμέηαζε γηα πξψηε θνξά κηα δηάζηαζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ έρεη πξνζειθχζεη ηδηαίηεξν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηα
ηειεπηαία ρξφληα: ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζηφρν έρεη ηελ θνηλσληθή πξνζθνξά.
πσο θαη ε ζπλήζεο επηρεηξεκαηηθφηεηα, έηζη θαη ε θνηλσληθή επηδέρεηαη πιήζνο
νξηζκψλ θαη εξκελεηψλ, αλαιφγσο κε ηε κνξθή θαη ην αθξηβέο αληηθείκελφ ηεο. Πην
πιαίζην ηεο έξεπλαο ηνπ GEM, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ζηα άηνκα ή
ηνπο νξγαληζκνχο πνπ επηθεληξψλνληαη ζε επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε
θνηλσληθνχο ή πεξηβαιινληηθνχο ζηφρνπο13, φπσο γηα παξάδεηγκα ε αλαθνχθηζε
κεηνλεθηηθψλ νκάδσλ, ε αλαθχθισζε, ε ιεηηνπξγία πνιηηηζηηθψλ ρψξσλ, ε παξνρή
ππεξεζηψλ θξνληίδαο θαη’ νίθνλ ζε ειηθησκέλνπο θαη αξξψζηνπο θηι.
Ζ Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα δελ απνζθνπεί ζην θέξδνο, αιιά ζηελ
επίιπζε

θνηλσληθψλ

«θιαζηθήο»/ζπλήζνπο

πξνβιεκάησλ

κέζσ

επηρεηξεκαηηθφηεηαο.

αξρψλ

Ππλδπάδεη,

θαη
θαηά

κεζφδσλ
κία

έλλνηα,

ηεο
έλα

θνηλσληθφ φξακα ή κηα απνζηνιή -κε ζηφρν ηελ αλαθνχθηζε ή ηελ πξναγσγή ηνπ
ζπκθέξνληνο επαίζζεησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ- κε ηελ θαηλνηνκία, ζην πιαίζην ελφο
επηρεηξεκαηηθνχ εγρεηξήκαηνο.
Ρα ηειεπηαία ρξφληα, ε πεξηνξηζκέλε επηηπρία ησλ δνθηκαζκέλσλ πνιηηηθψλ
θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηελ επίιπζε ρξφλησλ θνηλσληθψλ
πξνβιεκάησλ φπσο ε θηψρεηα, ε πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ή ε
ελζσκάησζε ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ζηνλ θνηλσληθφ ηζηφ έρεη νδεγήζεη αλζξψπνπο
κε φξακα θαη θνηλσληθέο επαηζζεζίεο ζηελ αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θνηλσληθνχ
πξνζαλαηνιηζκνχ.
Ζ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ πηνζεηήζεθε ζηελ
έξεπλα ηνπ GEM εθθξάδεηαη κέζσ ηεο εξψηεζεο: «Δίζηε εζείο κφλνη ή κε άιινπο ζηε
θάζε

έλαξμεο

ή

είζηε

ηδηνθηήηεο

θαη

δηαρεηξηζηέο

νπνηαζδήπνηε

κνξθήο

δξαζηεξηφηεηαο, νξγαληζκνχ ή πξσηνβνπιίαο πνπ έρεη ζπγθεθξηκέλν θνηλσληθφ ή
πεξηβαιινληνινγηθφ ραξαθηήξα;» Ζ ζεηηθή απάληεζε ζε απηφ ην εξψηεκα νδεγνχζε
ηνλ εξσηψκελν ζηελ παξνρή πεξηζζφηεξσλ δηεπθξηλήζεσλ γηα ην είδνο θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά απηήο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
13

Mair and Marti, 2006
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Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο εμεηάζηεθε ε ζρέζε εξγαζίαο κεηαμχ ηνπ
θνηλσληθνχ επηρεηξεκαηία θαη ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο επηρείξεζεο, δεδνκέλνπ
θαη

ηνπ

παξαδνζηαθά

πςεινχ

πνζνζηνχ

εζεινληψλ

ζε

ηέηνηνπ

είδνπο

δξαζηεξηφηεηεο.
Ζ έξεπλα ηνπ GEM δελ πεξηνξίζηεθε φκσο ζηελ θαηαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ
ηεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά εκβάζπλε ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ
ζρεηηθψλ

επηρεηξήζεσλ

κε

βάζε

ηνλ

θχξην

πξνζαλαηνιηζκφ

ηνπο

(νηθνλνκηθέο/θνηλσληθέο/πεξηβαιινληηθέο αμίεο), νη νπνίεο αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα.
Πχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα, ν κέζνο φξνο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
(Θ.Δ.) ζηηο ρψξεο ηνπ GEM είλαη 1,8%, φκσο θαηαγξάθεθαλ επηδφζεηο απφ 0,1%
(ρακειφηεξε) έσο 4,3% (πςειφηεξε).
ζνλ αθνξά ζην ζηάδην αλάπηπμεο κηαο νηθνλνκίαο, ηνχην θαίλεηαη πσο
επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ εκθάληζε θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Έηζη,
παξά ηηο κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ρσξψλ, ζηηο ρψξεο
πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία (Σψξεο Γ), νη νπνίεο θαηά ηεθκήξην έρνπλ πςειφηεξν
θαηά θεθαιήλ ΑΔΞ, νη θνηλσληθέο επηρεηξήζεηο είλαη ζπρλφηεξεο. Ρν θαηλφκελν απηφ
κπνξεί λα εξκελεπηεί απφ ην γεγνλφο φηη νη θάηνηθνη ησλ «πινχζησλ ρσξψλ»,
έρνληαο ηθαλνπνηήζεη ηηο δηθέο ηνπο βαζηθέο αλάγθεο, ραξαθηεξίδνληαη απφ
εληνλφηεξε επαηζζεζία, αιιά θαη δπλαηφηεηα ελαζρφιεζεο κε ηα θνηλά θαη ζηξέθνπλ
ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ άιισλ. Έλαο αθφκε ιφγνο ηεο ζπγθξηηηθά
εληνλφηεξεο εκθάληζεο θνηλσληθψλ εγρεηξεκάησλ ζηηο Σψξεο Γ είλαη ν νξηζκφο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε ρψξα, αλαθνξηθά κε ην ηη ζπληζηά κηα επηρείξεζε. Πηηο
αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, φπνπ σο γλσζηφλ, ηα θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά
πξνβιήκαηα είλαη εληνλφηεξα, ε έλλνηα κηαο παξαδνζηαθήο επηρείξεζεο θαη κηαο
επηρείξεζεο κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο κπνξεί λα ζπκπίπηνπλ θάπνηεο θνξέο, ελψ
ελδερνκέλσο νη έλλνηεο απηέο είλαη πεξηζζφηεξν δηαθξηηέο ζηηο αλαπηπγκέλεο ρψξεο.
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Πίλαθαο 3.1

Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθή Γξάζε αλά θχιν ζηνλ πιεζπζκφ 18-64 εηψλ,
Σψξεο εληάζεσο θαηλνηνκίαο, 2009 (%)
Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Αξρηθψλ Πηαδίσλ (%)
Πχλνιν

Άληξεο

Γπλαίθεο

Βέιγην

1,7

1,2

0,5

Φηλιαλδία

2,6

1,4

1,2

Γαιιία

2,2

1,5

0,7

Γεξκαλία

0,7

0,5

0,2

Διιάδα

1,9

1,3

0,6

Σνλγθ Θνλγθ

0,5

0,3

0,2

Ηζιαλδία

3,9

1,8

2,1

Ηζξαήι

1,8

1

0,9

Ηηαιία

1,2

0,7

0,5

Θνξέα

0,7

0,6

0,2

Νιιαλδία

0,9

0,6

0,3

Λνξβεγία

0,9

0,7

0,2

Πινβελία

2

1,3

0,7

Ηζπαλία

0,5

0,3

0,2

Διβεηία
Ζλ. Αξ. Δκηξάηα

2,7

1,8

0,9

Ζλ. Βαζίιεην

4,3
2,1

3,9
1,3

0,4
0,8

ΖΞΑ

3,9

2,1

1,9

Υψξεο Γ

1,9

1,2

0,7

Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

πσο θαίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα 3.1, ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα
αθνξά ζην 1,9% ηνπ πιεζπζκνχ, φζν δειαδή θαηά κέζν φξν θαη ζηηο ρψξεο πνπ
βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία. πσο είλαη ινγηθφ, ηα πνζνζηά απηά απέρνπλ απφ ηελ
ηππηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ, αλ θαη ζε θάπνηεο αλαπηπζζφκελεο
ρψξεο ζεσξείηαη πσο ηα δχν είδε επηρεηξεκαηηθφηεηαο επηθαιχπηνληαη ζε έλα βαζκφ.
ζνλ αθνξά ζην θχιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ, νη άλδξεο θαίλεηαη λα είλαη
πεξηζζφηεξν δξαζηήξηνη θαη ζε απηφ ην είδνο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά ε δηαθνξά
κεηαμχ ησλ δχν θχισλ είλαη κηθξφηεξε απφ φ,ηη γηα ηελ ηππηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ.
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Πίλαθαο 3.2

Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθή Γξάζε αλά θάζε αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζεο,
Σψξεο εληάζεσο θαηλνηνκίαο, 2009 (%)
Θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθή δξάζε
Δπίδνμνη

επη/καηίεο
θνηλσληθψλ
δξάζεσλ

ζε λένπο
νξγαληζκνχο

ζε
νξγαληζκνχο
αξρηθψλ
ζηαδίσλ

ζε θαζηεξσκέλνπο
νξγαληζκνχο

Βέιγην

1,0

0,7

1,7

0,9

Φηλιαλδία

1,2

1,4

2,6

1,9

Γαιιία

1,6

0,6

2,2

0,4

Γεξκαλία

0,5

0,2

0,7

0,4

Διιάδα

1,3

0,6

1,9

0,8

Σνλγθ Θνλγθ

0,2

0,2

0,5

0,3

Ηζιαλδία

2,3

1,6

3,9

1,5

Ηζξαήι

0,9

0,9

1,8

1,4

Ηηαιία

0,8

0,4

1,2

0,5

Θνξέα

0,4

0,4

0,7

0,1

Νιιαλδία

0,5

0,4

0,9

0,4

Λνξβεγία

0,6

0,3

0,9

0,0

Πινβελία

1,3

0,7

2,0

1,1

Ηζπαλία

0,4

0,2

0,5

0,2

Διβεηία

2,4

0,3

2,7

0,1

Ζλ. Αξ. Δκηξάηα

2,4

2,0

4,3

0,4

Ζλ. Βαζίιεην

0,8

1,3

2,1

1,8

ΖΞΑ

2,9

1,1

3,9

0,5

Υψξεο Γ

1,2

0,7

1,9

0,7

Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ζ έξεπλα ηνπ GEM ππνγξάκκηζε επίζεο, πσο νη λεφηεξνη είλαη πεξηζζφηεξν
επαηζζεηνπνηεκέλνη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη θνηλσληθνχ ελδηαθέξνληνο, θαη έηζη ε
ειηθηαθή νκάδα 18-24 είλαη ε πην ελεξγή, εθηφο απφ ηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζην
θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (Σψξεο Α). Πεκαληηθφ ξφιν θαίλεηαη λα
δηαδξακαηίδεη θαη ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα, κηαο θαη απηφ θαίλεηαη λα ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα
έλαξμεο κηαο ηέηνηαο επηρείξεζεο. Απαηηείηαη, φκσο, δηαρξνληθή παξαθνινχζεζε ηνπ
θαηλνκέλνπ θαη εηο βάζνο αλάιπζε γηα λα εμαρζνχλ ζρεηηθά αζθαιή ζπκπεξάζκαηα.
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3.2 Δίδε θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ
Νη επηρεηξήζεηο κε θνηλσληθφ πξνζαλαηνιηζκφ κπνξνχλ λα αλαπηπρζνχλ
ζρεδφλ ζην ζχλνιν κηαο θνηλσλίαο. Ζ έξεπλα θαηαγξάθεη παξφκνηεο πξνζπάζεηεο
ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηελ αλάπηπμε, ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Πηηο
ρψξεο θαηλνηνκίαο, ε πιεηνςεθία ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ
αθνξνχλ ζε νξγαληζκνχο κε πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πξνζθνξάο ππεξεζηψλ ζε
ΑκΔΑ ή άιιεο θνηλσληθά επαίζζεηεο νκάδεο, πξνζηαζίαο ηεο θχζεο, αθφκα θαη
αλάπηπμεο θνηλσληθψλ δηθηχσλ.
Ιφγσ ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ αλέδεημε ε
έξεπλα ηνπ GEM, ηα ζρεηηθά εγρεηξήκαηα ρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο επξείεο
θαηεγνξίεο, βάζεη ηξηψλ δηαθνξεηηθψλ γλσξηζκάησλ κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο: 1)
θπξηαξρία θνηλσληθψλ ή πεξηβαιινληνινγηθψλ ζθνπψλ ζπγθξηηηθά κε νηθνλνκηθνχο
ζηφρνπο, 2) κεγαιχηεξε εμάξηεζε απφ ην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ εξγαζία,
ζπγθξηηηθά κε ηα ζπλνιηθά έζνδα ηνπ νξγαληζκνχ θαη 3) θαηλνηνκία. Έηζη, νη
ηέζζεξηο θαηεγνξίεο είλαη:
1. Ρππηθνί Κε Θπβεξλεηηθνί Νξγαληζκνί (ΚΘΝ): πςειά επίπεδα θνηλσληθψλ/
πεξηβαιινληνινγηθψλ ζηφρσλ, κε θεξδνζθνπηθνί (not for profit).
2. Κε-θεξδνζθνπηθή Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: πςειά επίπεδα θνηλσληθψλ/
πεξηβαιινληνινγηθψλ ζηφρσλ, κε θεξδνζθνπηθνί (not for profit), θαηλνηνκία
3. βξηδηθή

Θνηλσληθή

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα:

πεξηβαιινληνινγηθψλ
πξνέξρεηαη

απφ

ζηφρσλ,

ηελ

θχξηα

πςειά

επαλεπέλδπζε
εξγαζία

επίπεδα

ηνπ

θνηλσληθψλ/

εηζνδήκαηνο

(ζηξαηεγηθή

πνπ

δεδνπιεπκέλνπ

εηζνδήκαηνο)14
4. Θεξδνζθνπηθή Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα: πςεινί, αιιά κεηαμχ άιισλ,
θνηλσληθνί/ πεξηβαιινληνινγηθνί ζηφρνη, επαλεπέλδπζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ
πξνέξρεηαη απφ ηελ θχξηα εξγαζία (ζηξαηεγηθή δεδνπιεπκέλνπ εηζνδήκαηνο)

14

Γεδνπιεπκέλν εηζφδεκα: Ρν εηζφδεκα ζεσξείηαη σο «δεδνπιεπκέλν» φηαλ απνηειεί επζεία
αληαιιαγή γηα πξντφλ ή ππεξεζία. Ρν δεδνπιεπκέλν εηζφδεκα γηα κηα κε-θεξδνζθνπηθή επηρείξεζε
αθνξά ζε πιεξσκή δηδάθηξσλ, πψιεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ, ζπκβφιαηα κε ην Γεκφζην, πιεξσκή
γηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, πψιεζε πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη εηζηηεξίσλ, εηζφδεκα απφ ελνηθίαζε
αθηλήησλ θηι. Ζ ζηξαηεγηθή δεδνπιεπκέλνπ εηζνδήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη απφ κηα κε-θεξδνζθνπηθή
επηρείξεζε γηα λα θαιχςεη ζπγθεθξηκέλν κέξνο ηνπ θφζηνπο θάπνηαο θνηλσληθήο δξάζεο/ πξνγξάκκαηνο,
ρσξίο λα ππάξρεη αλαγθαζηηθά σο ζθνπφο ην θέξδνο. Κηα ηέηνηα επηρείξεζε θαηαθέξλεη λα ηζνζθειίζεη
ηα έζνδά ηεο κέζσ θηιαλζξσπηθψλ ζπλδξνκψλ θαη θξαηηθψλ επηδνκάησλ. ηαλ ε νηθνλνκηθή
ζηξαηεγηθή κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη πιήξσο απφ ην δεδνπιεπκέλν εηζφδεκα, ηφηε θαιείηαη
επηρείξεζε θνηλσληθνχ ηνκέα (social sector business) (νξηζκνί απφ The Institute of Social Entrepreneurs,
http://www.socialent.org/beta/definitions.htm, 21/09/10)
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ρήκα 1: Καηεγνξηνπνίεζε Σεζζάξσλ Δηδψλ Κνηλσληθψλ Δπηρεηξήζεσλ

Κνηλσληθνί θαη Πεξηβαιινληνινγηθνί
ηφρνη σο % ησλ ζπλνιηθψλ ζηφρσλ

Οη θνηλσληθνί θαη
πεξηβαιινληνινγηθνί
ζηφρνη απνηεινχλ πάλσ

Οη θνηλσληθνί θαη
πεξηβαιινληνινγηθνί ζηφρνη
απνηεινχλ ην 50%-60%

απφ ην 67%

ηξαηεγηθή Γεδνπιεπκέλνπ
Δηζνδήκαηνο;

ηξαηεγηθή Γεδνπιεπκέλνπ

Κνηλσληθά Τπεχζπλε
Δπηρείξεζε

Δηζνδήκαηνο;

Όρη
ΜΚΟ

Ναη

Όρη

Τβξηδηθή Κ.Δ (Καη. 3)
Καηλνηφκνο νξγαληζκφο
Ύπαξμε θαηλνηνκηψλ;

Σππηθφο
ΜΚΟ
(Καη. 1)

Ναη
Κ.Δ κε ζηφρν ην
θέξδνο (Καη. 4)

Μεθεξδνζθνπηθή
Κ.Δ. (Καη. 2)

Αλαγλσξίδεηαη, βέβαηα, ε χπαξμε θαη κηαο πέκπηεο θαηεγνξίαο, απηήο ηεο
θνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο κε θχξην ζηφρν ην θέξδνο. Ρέηνηα εγρεηξήκαηα
βξίζθνληαη ζηηο παξπθέο κεηαμχ θνηλσληθήο θαη ηππηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη δελ
εκπίπηνπλ ζηελ ακηγή θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα, βάζεη ηνπιάρηζηνλ ηνπ νξηζκνχ
πνπ πηνζεηείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ GEM.
Ν αθξηβήο ηξφπνο θαηεγνξηνπνίεζεο κηαο θνηλσληθήο επηρείξεζεο ζηηο
επηκέξνπο απηέο ππνθαηεγνξίεο απεηθνλίδεηαη ζην Πρήκα 1: Θχξην θξηηήξην
ηαμηλφκεζεο απνηειεί ην πνζνζηφ ησλ θνηλσληθψλ/ πεξηβαιινληνινγηθψλ ζηφρσλ
ζην ζχλνιν ησλ ζθνπψλ πνπ έρεη ζέζεη ε επηρείξεζε πξνο νινθιήξσζε. Έηζη, νη
επηρεηξήζεηο πνπ πξνηίζεληαη λα απαζρνιήζνπλ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηνπο
πφξνπο ηνπο ζε θνηλσληθνχο/ πεξηβαιινληνινγηθνχο ζηφρνπο ζε ιηγφηεξεο απφ ηηο
κηζέο δξάζεηο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη Θνηλσληθά πεχζπλεο Δπηρεηξήζεηο. Αλ θαη δελ
απνηειεί
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επηρεηξήζεηο απνηεινχλ έλα ηαρέσο αλαπηπζζφκελν επηρεηξεκαηηθφ κνληέιν, φρη κφλν
γηα λέεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη γηα εδξαησκέλεο πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη, έηζη ψζηε λα
ζπκπεξηιάβνπλ θνηλσληθά επαίζζεηεο πξσηνβνπιίεο ζηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο.
Δπνκέλσο, θαηά κία έλλνηα, ε έλλνηα ηεο Θνηλσληθά πεχζπλεο Δπηρείξεζεο
ζπγγελεχεη κε ηελ Δηαηξηθή Θνηλσληθή Δπζχλε (Corporate Social Responsibility).
ηαλ νη θνηλσληθνί/ πεξηβαιινληηθνί ζηφρνη απαζρνινχλ ην 50%-60% ηεο
αηδέληαο κηαο επηρείξεζεο, ελψ ηαπηφρξνλα ε βησζηκφηεηά ηεο βαζίδεηαη ζηελ
επέλδπζε ρξεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη κφλν απφ ηελ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο (νηθνλνκηθή
ζηξαηεγηθή δεδνπιεπκέλνπ εηζνδήκαηνο) ηφηε ε επηρείξεζε ζεσξείηαη θεξδνζθνπηθή.
Πηελ αληίζεηε πεξίπησζε, ζεσξείηαη βξηδηθή θνηλσληθή επηρείξεζε.
βξηδηθή απνθαιείηαη θαη ε θνηλσληθή επηρείξεζε πνπ ηνπιάρηζηνλ ην 67%
ησλ ζηφρσλ ηεο εζηηάδνπλ ζε θνηλσληθά/ πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα, ελψ
ηαπηφρξνλα επαλεπελδχεη ηα ρξήκαηα απφ ηε βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο. Ζ επηρείξεζε κε
ην ίδην εχξνο θνηλσληθψλ αλεζπρηψλ πνπ αθνινπζεί, φκσο, δηαθνξεηηθή νηθνλνκηθή
πνιηηηθή ζεσξείηαη Κε-Θπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο.
Ζ επηηάθηηθνηεηα ηεο θαηλνηνκίαο δελ έρεη αθήζεη αλεπεξέαζηε θαη ηελ
Θνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα. Έηζη, έλαο Κε-Θπβεξλεηηθφο Νξγαληζκφο ζεσξείηαη
«παξαδνζηαθφο» φηαλ δελ πξνσζεί ηελ θαηλνηνκία, ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε
θαηεγνξηνπνηείηαη σο Κε-Θεξδνζθνπηθή θνηλσληθή επηρείξεζε.

3.3 Η Κνηλσληθή Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηελ Διιάδα
Ν Ξίλαθαο 3.3 απεηθνλίδεη ηελ θαηαλνκή ησλ ηεζζάξσλ γεληθψλ θαηεγνξηψλ
ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ, θαζψο θαη ηελ θαηεγνξία φπνπ ε θνηλσληθή θαη ε
ηππηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα ζπκπίπηνπλ ηφζν ζηελ Διιάδα, φζν θαη ζηηο ππφινηπεο
ρψξεο θαηλνηνκίαο. Ξαξαηεξεί θαλείο, πσο ε πιεηνςεθία ησλ ελ ιφγσ εγρεηξεκάησλ
ζηηο νηθνλνκίεο απηέο αθνξνχλ ζε Κε-Θεξδνζθνπηθή θαη ζε βξηδηθή Θνηλσληθή
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα.
Ρα ζρεηηθά εγρεηξήκαηα ζηελ Διιάδα αθνινπζνχλ ηελ θαηαλνκή απηή, κε
ζρεδφλ ηηο κηζέο επηρεηξήζεηο κε θνηλσληθνχο ζηφρνπο λα αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία
ησλ κε-θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. Αλαιπηηθφηεξα:
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Πίλαθαο 3.3

Δίδε Θνηλσληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο, αλά ρψξα (%), 2009
Ρππηθφο
ΚΘΝ
(Θαη. 1)
13

Κεθεξδνζθνπηθή
Θ.Δ. (Θαη. 2)
25

βξηδηθή
Θ.Δ.
(Θαη. 3)
28

Θεξδνζθνπηθή
Θ.Δ. (Θαη. 4)
10

Θ.Δ. κε
ζθνπφ ην
θέξδνο
19

Άιιν
είδνο
6

Φηλιαλδία

7

19

43

16

9

6

Γαιιία

5

17

33

21

17

6

Γεξκαλία

19

17

29

14

22

0

Διιάδα

8

48

24

3

13

4

Σνλγθ Θνλγθ

0

18

24

12

41

6

Ηζιαλδία

5

34

44

5

6

6

Ηζξαήι

7

36

25

13

13

6

Ηηαιία

13

25

25

22

11

3

Θνξέα

0

40

0

0

40

20

Νιιαλδία

13

25

44

10

7

1

Λνξβεγία

3

38

32

12

15

0

Πινβελία

12

28

34

14

12

1

Ηζπαλία

11

36

22

8

20

4

Διβεηία

3

17

20

17

31

12

Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα

6

30

32

13

13

7

Ζλ. Βαζίιεην

1

14

21

23

37

5

ΖΞΑ

8

35

26

11

13

6

Υψξεο Γ

7

28

28

12

19

6

Βέιγην

Πεκ: Σψξεο Γ: ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ρν ζχλνιν ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζηελ Διιάδα δελ έρεη αλαπηχμεη
άιιε κνξθή επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πέξαλ ηεο θνηλσληθήο επηρείξεζεο πνπ
«ηξέρεη» ηψξα, αιιά κφλν ην 8,3% απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά ζε απηήλ ηελ
επηρείξεζε. Πηνλ αληίπνδα, εθηά ζηνπο δέθα κνηξάδνπλ ηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρξφλν ζε
εξγαζία κε ηε κνξθή ππαιιειηθήο ζρέζεο («πξσηλή δνπιεηά») θαη θνηλσληθήο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Νη εγρψξηεο επηρεηξήζεηο κε θνηλσληθφ ή πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα δηαθέξνπλ
φζνλ αθνξά ζην πξνζσπηθφ πνπ απαζρνινχλ. Ρν 4,6% δειψλεη πσο απαζρνιεί
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εζεινληψλ) 500 άηνκα, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ
αλαγλψξηζε

απηψλ

ησλ

επηρεηξήζεσλ

σο

ηνπηθψλ

παξαξηεκάησλ

δηεζλψλ

θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ (π.ρ. Greenpeace, WWF, Γηεζλήο Ακλεζηία θηι.), αιιά
ζρεδφλ νη κηζέο απαζρνινχλ ην πνιχ νρηψ άηνκα. Ζ δπλακηθή ηεο θνηλσληθήο
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επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα γίλεηαη πξνθαλήο θαη απφ ηηο πξνβιέςεηο
αλαθνξηθά κε ηε δεκηνπξγία ζέζεσλ απαζρφιεζεο θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία.
Ξάλσ απφ ην 50% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ ζεσξεί πσο ε επηρείξεζε ζα
εμειηρζεί ζε «γαδέια», δειαδή ζα δεκηνπξγήζεη ηνπιάρηζηνλ 20 λέεο ζέζεηο εξγαζίαο
ζην δηάζηεκα απηφ15.
Κέζα απφ ηελ έξεπλα ηνπ GEM εμεηάζηεθε θαη ν βαζκφο θαηλνηνκηθφηεηαο
ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ. Φαίλεηαη, ινηπφλ, πσο ζρεδφλ κία ζηηο ηξεηο θνηλσληθέο
επηρεηξήζεηο ζεσξεί πσο εηζάγεη έλα λέν πξντφλ ζηε δεδνκέλε αγνξά, ελψ ηζάμην
πνζνζηφ αλαγλσξίδεη σο θαηλνηφκν ηνλ ηξφπν παξαγσγήο πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα
πιαίζηά ηεο. Ραπηφρξνλα, ην 48% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα ζεσξεί
πσο δξα ζε κηα εμεηδηθεπκέλε αγνξά ή/θαη ζηνρεχεη ζε ζπγθεθξηκέλε νκάδα πειαηψλ
(niche market/customers).
ζνλ αθνξά ζην πξνθίι ηνπ/ηεο θνηλσληθνχ/ήο επηρεηξεκαηία ζηελ Διιάδα,
επηβεβαηψλεηαη θαη ζε απηή ηε κνξθή επηρεηξεκαηηθφηεηαο ε επηθξάηεζε ησλ αλδξψλ
(67,6% έλαληη 32,4% νη γπλαίθεο). Ρν 54% ησλ θνηλσληθψλ επηρεηξεκαηηψλ είλαη
απφθνηηνο/ε

ηνπιάρηζηνλ

κεηαιπθεηαθήο

εθπαίδεπζεο

(επηβεβαηψλνληαο

ηελ

επίδξαζε ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ αλάπηπμεο θνηλσληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο), ελψ
πάλσ απφ ηνπο κηζνχο δειψλνπλ πσο θηλνχληαη ζην αλψηεξν εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην.
Απφ πιεπξάο ειηθίαο, νη άλδξεο θαίλεηαη λα δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε λεαξφηεξε ειηθία
(φπσο θαη ζηε ζπλήζε επηρεηξεκαηηθφηεηα), θαζψο έλαο ζηνπο δχν είλαη 18-34 εηψλ,
ελψ ζρεδφλ ην 72% ησλ γπλαηθψλ δειψλνπλ απφ 25 έσο 44 εηψλ.
Δλδηαθέξνλ φκσο ζπγθεληξψλνπλ νη επηκέξνπο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ δχν
θχισλ: παξά ηελ αξηζκεηηθή ηνπο επηθξάηεζε, νη άλδξεο θνηλσληθνί επηρεηξεκαηίεο
θαίλεηαη λα είλαη ιηγφηεξν θαηλνηφκνη, κηαο θαη ιίγν πεξηζζφηεξν απφ ην 1/3 ζεσξεί
πσο πξνζθέξεη έλα κνλαδηθφ πξντφλ, ηξφπν παξαγσγήο ή πξνψζεζεο. Αληηζέησο,
ζεηηθά ζηα ίδηα εξσηήκαηα απαληνχλ ηα 2/3 ησλ γπλαηθψλ, θαζηζηψληαο ηεο
παξφρνπο φρη κφλν θνηλσληθά/ πεξηβαιινληνινγηθά επαίζζεησλ, αιιά θαη θαηλνηφκσλ
πξντφλησλ/ ππεξεζηψλ. Απφ ηελ πιεπξά ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ νηθνγελεηαθνχ
εηζνδεκαηηθνχ θιηκαθίνπ, θαίλεηαη φηη πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αλδξψλ έρεη
νινθιεξψζεη παλεπηζηεκηαθέο ζπνπδέο (52,4% έλαληη 22,4% ησλ γπλαηθψλ) θαη
ραίξεη κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθήο άλεζεο (53,9% ελψ 35,6% ησλ γπλαηθψλ).
Θα κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, πσο ην αλψηεξν κνξθσηηθφ θαη νηθνλνκηθφ
επίπεδν ησλ αλδξψλ ηνχο ζσξαθίδεη κε πεξηζζφηεξε απηνπεπνίζεζε, ζπγθξηηηθά κε
ηηο γπλαίθεο. Ρνχην ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο ην 93% ησλ αλδξψλ θνηλσληθψλ
15

Θαηά πάζα πηζαλφηεηα, ε πιεηνςεθία ησλ ζέζεσλ απηψλ ζα αθνξά ζε εζεινληηθή εξγαζία.
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επηρεηξεκαηηψλ ζεσξνχλ πσο έρνπλ ηα θαηάιιεια πξνζφληα θαη ηθαλφηεηεο λα
μεθηλήζνπλ θαη λα δηνηθήζνπλ κηα επηρείξεζε απηνχ ηνπ ραξαθηήξα (έλαληη 45,5%
ησλ γπλαηθψλ). Θαη ελψ πεξίπνπ ην ίδην πνζνζηφ αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζεσξνχλ
πηζαλφ ηνλ εληνπηζκφ θαιψλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ζηνλ ηφπν ηνπο θαηά ην
επφκελν εμάκελν, παξά ηελ θξίζε, κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο άλδξεο δε ζα μεθηλνχζε
κηα επηρείξεζε ιφγσ θφβνπ απνηπρίαο ηνπ, φηαλ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο
γπλαίθεο θηάλεη ην 69,1%.
Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη ε θνηλσληθή επηρεηξεκαηηθφηεηα θεξδίδεη νινέλα θαη
πεξηζζφηεξν έδαθνο θαη ζηελ Διιάδα, εηδηθφηεξα αλάκεζα ζηνπο λένπο, ηνπο πην
κνξθσκέλνπο θαη αλψηεξνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ. Έηζη, δεδνκέλνπ φηη ε θνηλσληθή
επηρεηξεκαηηθφηεηα δχλαηαη φρη κφλν λα αλαθνπθίζεη αλάγθεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο
πνπ ην Θξάηνο αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη θαη ν ηδησηηθφο ηνκέαο ίζσο ζεσξεί
αζχκθνξεο, αιιά θαη λα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Δ ΠΔΡΙΟΓΟ ΚΡΙΗ

4.1 Οη επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηελ ίδξπζε θαη αλάπηπμε επηρεηξήζεσλ
Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δηέξρεηαη ηε ζνβαξφηεξε χθεζε ηεο κεηαπνιεκηθήο
πεξηφδνπ. Κνινλφηη ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή έρεη ζέζεη ζην επίθεληξν, θαη δηθαίσο, ηα
δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα, είλαη θαλεξφ φηη ε επαλεθθίλεζε ηεο αλάπηπμεο
απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε.
Ππρλά

νη

πξνηεηλφκελεο

αλαπηπμηαθέο

πνιηηηθέο

πεξηγξάθνληαη

σο

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ «απειεπζέξσζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο». Δθηφο απφ ηηο
μέλεο άκεζεο επελδχζεηο θαη ηηο ήδε ιεηηνπξγνχζεο επηρεηξήζεηο, κηα ζεκαληηθή
εηζξνή ζηελ πθηζηάκελε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη νη λέεο επηρεηξήζεηο πνπ ηδξχνληαη,
νη νπνίεο ζην πιαίζην ηνπ GEM αλαθέξνληαη σο «επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ
ζηαδίσλ». Γηα κηα ρψξα ζαλ ηελ Διιάδα, φπνπ ην 98% ησλ επηρεηξήζεσλ
απαζρνινχλ ιηγφηεξα απφ δέθα άηνκα, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα απηή ζπληζηά
πξνθαλψο κηα ζνβαξή ζπληζηψζα ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε
εηήζηα βάζε.
Πηελ παξνχζα ινηπφλ ρξνληθή ζπγθπξία, έρεη ελδηαθέξνλ λα εμεηαζηνχλ νη
επηπηψζεηο ηεο ηξέρνπζαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζηελ εκθάληζε θαη ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηε ρψξα.
πσο αλαθέξζεθε θαη ζην Θεθάιαην 1, ε επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ
ζηαδίσλ ζηελ Διιάδα εθηηλάρζεθε ην 2008 ζην 9,9%, κνλαδηθφ θαηλφκελν ζηελ
Δπξσπατθή Έλσζε. Δίλαη δε αμηνζεκείσην φηη, θαηά ην 2008 ε παγθφζκηα θξίζε
απνηεινχζε γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία πεξηζζφηεξν έλαλ απφερν απφ ηελ Γπηηθή
Δπξψπε θαη θπξίσο ηηο ΖΞΑ, παξά κηα νξαηή πξαγκαηηθφηεηα. Φαίλεηαη, ινηπφλ, φηη
κπξνζηά ζην θφβν ηεο επεξρφκελεο θξίζεο, νη Έιιελεο επέιεμαλ απηφ πνπ
γλσξίδνπλ θαιά, ζηξάθεθαλ, δειαδή, πξνο ηελ απηναπαζρφιεζε. πσο φκσο έρεη
ζεκεησζεί θαη πξνεγνπκέλσο ζηελ παξνχζα κειέηε, απηφο ν ηξφπνο αληίδξαζεο
παξαηεξείηαη ζε ρψξεο ρακεινχ επηπέδνπ αλάπηπμεο θαη φρη ζηηο αλεπηπγκέλεο
ρψξεο, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε Διιάδα.
Ραπηφρξνλα, νη ήδε ρακεινί πνηνηηθνί δείθηεο ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζπξξηθλψλνληαη πεξαηηέξσ. Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αλάγθεο απμάλεηαη, γεγνλφο πνπ
ππνδειψλεη φηη ε κεγάιε άλνδνο ηνπ δείθηε λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πξνέξρεηαη
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θπξίσο απφ άηνκα πνπ απνθαζίδνπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ επηρεηξεκαηηθά
νξκψκελνη απφ θφβν γηα ην κέιινλ ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο ηνπο. Ζ εηθφλα
επηδεηλψλεηαη

επηπιένλ

ζηελ

θαηλνηνκηθφηεηα

(ιηγφηεξεο

λέεο

επηρεηξήζεηο

πξνζθέξνπλ θαηλνηνκηθά πξντφληα θαη ππεξεζίεο). Κε άιια ιφγηα, νη πξψηεο
ελδείμεηο ηεο θξίζεο ζηελ Διιάδα πιήηηνπλ θπξίσο ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο
λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Ζ ίδηα εηθφλα, θαη κάιηζηα πην επδηάθξηηε, πξνθχπηεη απφ ηε θεηηλή έξεπλα
ηνπ GEM (ηα αθφκα πην θξίζηκα απνηειέζκαηα ηνπ 2010 ζα είλαη δηαζέζηκα ζηηο
αξρέο ηνπ 2011). Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ ππνρσξεί ζην 8,8%, φπσο
παξνπζηάζηεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, παξακέλνληαο βεβαίσο πνιχ πςειφηεξε
ζε ζχγθξηζε κε ην παξειζφλ. ςειή παξακέλεη αθφκα θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα
αλάγθεο, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ην θίλεηξν ηεο εμαζθάιηζεο απαζρφιεζεο
εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε.
Ζ έξεπλα ηνπ GEM γηα ην 2009 ζπκπεξηέιαβε εξσηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία θαη εμεηάδνπλ αθξηβψο απηέο ηηο αληηδξάζεηο ησλ
επηρεηξεκαηηψλ ζε θάζε ρψξα. Νη επηρεηξεκαηίεο ξσηήζεθαλ θαηά πφζν ε ίδξπζε θαη
ε δηαηήξεζε κηαο επηρείξεζεο είλαη δπζθνιφηεξε θέηνο απφ φ,ηη ηελ πεξπζηλή ρξνληά,
θαζψο θαη γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν ε θξίζε ζπξξηθλψλεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο.
Νη

απαληήζεηο

ησλ

Διιήλσλ

επηρεηξεκαηηψλ

ζηηο

εξσηήζεηο

απηέο

παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ. Γεληθφηεξα, νη θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο
εκθαλίδνληαη πεξηζζφηεξν απαηζηφδνμνη απφ φ,ηη νη λένη, γεγνλφο πνπ κπνξεί λα
απνδνζεί ζηε κεγαιχηεξε εκπεηξία, ηελ ηξηβή κε ηα θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα θαη ηε
βαζχηεξε αληίιεςε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο ησλ
θαζηεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο λένπο.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ζηελ ίδξπζε κηαο λέαο επηρείξεζεο, ηξεηο
ζηνπο ηέζζεξηο θαζηεξσκέλνπο Έιιελεο επηρεηξεκαηίεο θξίλνπλ πσο ην 2009 θάηη
ηέηνην ήηαλ ζρεηηθά δπζθνιφηεξν ζπγθξηηηθά κε ην 2008, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ
ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ αγγίδεη νξηαθά ην 70% (Ξίλαθαο 4.1).
Δλδηαθέξνλ έρεη ην γεγνλφο φηη κφιηο έλαο/κία ζηνπο δέθα επηρεηξεκαηίεο
(θαζηεξσκέλνη θαη αξρηθψλ ζηαδίσλ) δειψλεη πσο αληηκεηψπηζε πνιχ ιηγφηεξεο
δπζθνιίεο θαηά ηε θεηηλή ρξνληά ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ/ηεο λα ηδξχζεη κηα
επηρείξεζε.

66

Θεθάιαην 4

Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζε πεξίνδν θξίζεο
Πίλαθαο 4.1

Απφςεηο ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία ίδξπζεο κηαο
επηρείξεζεο ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008
(% ζεηηθψλ απαληήζεσλ)
Καζηεξσκέλνη
επηρεηξεκαηίεο

Δπηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ
ζηαδίσλ

Ξην δχζθνιε

65,9

53,1

Πρεηηθά πην δχζθνιε

9,1

15,9

Ακεηάβιεηνο βαζκφο
δπζθνιίαο

14,5

20,7

6

5,8

Ιηγφηεξν δχζθνιε

4,5

4,5

ΠΛΝΙΝ

100

100

Πρεηηθά ιηγφηεξν δχζθνιε

Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Πην δηεζλέο πεξηβάιινλ, νη επηρεηξεκαηίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ρψξεο
νη νπνίεο βαζίδνληαη ζην ρακειφ θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ (Σψξεο Α)
θαίλεηαη λα αληηκεηψπηζαλ ιηγφηεξεο δπζθνιίεο ζηελ ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο. Ρνχην
απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη επηρεηξεκαηίεο ζε απηέο ηηο ρψξεο
σζνχληαη απφ αλάγθε θαη δελ έρνπλ νπζηαζηηθά επαθή κε ηηο ρξεκαηαγνξέο. Ζ
ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε, δειαδή, δελ επεξέαζε ηειηθά ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζε
απηέο ηηο ρψξεο. Νη ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα (Σψξεο Β) είλαη
πεξηζζφηεξν ζπλδεδεκέλεο κε ηηο παγθφζκηεο αγνξέο ρξήκαηνο θαη δαλεηζκνχ, νη
νηθνλνκίεο ηνπο επεξεάζηεθαλ απφ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε θαη σο εθ ηνχηνπ, νη
επηρεηξεκαηίεο ηνπο ραξαθηεξίδνληαη απφ εληνλφηεξε απαηζηνδνμία.
πσο θαίλεηαη ζην Γηάγξακκα 4.1, ηα απνηειέζκαηα ζηελ Διιάδα ζπλάδνπλ
κε απηά ησλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο (Σψξεο Γ), φπνπ ν βαζκφο δπζθνιίαο έλαξμεο κηαο
επηρείξεζεο θαίλεηαη λα είλαη επζέσο αλάινγνο ηνπ ηχπνπ επηρεηξεκαηηθφηεηαο
(επίδνμε, λέα, θαζηεξσκέλε). Δληνχηνηο, ηα απνηειέζκαηα ηεο Διιάδαο είλαη
δπζκελέζηεξα ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ θαηλνηνκίαο: νη εγρψξηνη επηρεηξεκαηίεο
αξρηθψλ ζηαδίσλ θαίλεηαη λα αληηκεηψπηζαλ ηηο εληνλφηεξεο δπζθνιίεο γηα ηελ
ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο, πίζσ κφλν απφ Ηζιαλδία θαη Ηζπαλία. Αληηζέησο, νη
θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο βξίζθνληαη ζηε κέζε ηεο ζρεηηθήο θαηάηαμεο ησλ
ρσξψλ θαηλνηνκίαο.
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Γηάγξακκα 4.1.

Ίδξπζε κηαο επηρείξεζεο ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008
Χώπερ Α

Χώπερ Β

Χώπερ Γ

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
%
Λιγόηεπο
δύζκολο

Το ίδιο
δύζκολο

Γςζκολόηεπο

Λιγόηεπο
δύζκολο

Δπίδοξοι επισειπημαηίερ

Το ίδιο
δύζκολο

Γςζκολόηεπο

Νέοι επισειπημαηίερ

Λιγόηεπο
δύζκολο

Το ίδιο
δύζκολο

Γςζκολόηεπο

Καθιεπωμένοι επισειπημαηίερ

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Ξέξα, φκσο, απφ ηελ ίδξπζε λέσλ επηρεηξήζεσλ, ην GEM έθξηλε ζεκαληηθή ηε
δηεξεχλεζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο θξίζεο θαη ζηε δηαηήξεζε/αλάπηπμε ησλ ήδε
πθηζηάκελσλ επηρεηξήζεσλ πνπ απνηεινχλ, ζηηο πεξηζζφηεξεο αλαπηπγκέλεο
ηνπιάρηζηνλ ρψξεο, ηνλ θπξηφηεξν εξγνδφηε ηεο νηθνλνκίαο. Θαη πάιη, νη
θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο ζηελ Διιάδα εθθξάδνπλ εληνλφηεξε απαηζηνδνμία γηα ηηο
πξννπηηθέο αλάπηπμεο ηεο επηρείξεζήο ηνπο απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ
ζηαδίσλ (Ξίλαθαο 4.2). Ραπηφρξνλα, κφιηο ην 13% ησλ θαζηεξσκέλσλ θαη ην 17,5%
ησλ λέσλ θαη επίδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ αλαγλσξίδνπλ επθαηξίεο αλάπηπμεο κηαο
επηρείξεζεο ελ κέζσ ηεο επηθξαηνχζαο θξίζεο.
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Πίλαθαο 4.2

Απφςεηο ησλ Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ δηαθνξεηηθψλ ζηαδίσλ ζρεηηθά κε ηε δπζθνιία
αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008, % ζεηηθψλ απαληήζεσλ
Καζηεξσκέλνη
επηρεηξεκαηίεο

Δπηρεηξεκαηίεο
αξρηθψλ ζηαδίσλ

Ξην δχζθνιε

44,9

35,8

Πρεηηθά πην δχζθνιε

17,3

11,9

Ακεηάβιεηνο βαζκφο
δπζθνιίαο

23,5

34,8

Πρεηηθά ιηγφηεξν δχζθνιε

9,4

10,5

Ιηγφηεξν δχζθνιε

4,9

6,9

ΠΛΝΙΝ

100

100

Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

Πην ζχλνιν ησλ ρσξψλ ηνπ GEM, νη επηρεηξεκαηίεο δήισζαλ πσο
αληηκεηψπηζαλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε, παξά κε ηελ ίδξπζε
κηαο επηρείξεζεο. Πε ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο θαηλνηνκίαο, νη απαληήζεηο ησλ
Διιήλσλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ππνδειψλνπλ ηελ αληηκεηψπηζε πνιχ
έληνλσλ δπζρεξεηψλ (4ν πςειφηεξν πνζνζηφ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο) ζηελ
αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο. Ρελ ίδηα ζέζε ζηελ αληίζηνηρε θαηάηαμε θαηαιακβάλνπλ
θαη νη θαζηεξσκέλνη εγρψξηνη επηρεηξεκαηίεο, κε ηνπο Ηζπαλνχο, Θνξεάηεο θαη
Ηζιαλδνχο λα εκθαλίδνληαη αθφκα πην πξνβιεκαηηζκέλνη, πεξηγξάθνληαο έλα αθφκα
δπζκελέζηεξν πεξηβάιινλ ζηηο ρψξεο ηνπο.
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Γηάγξακκα 4.2

Αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008
Χώπερ Α

Χώπερ Β

Λιγόηεπο
δύζκολο

Το ίδιο
δύζκολο

Χώπερ Γ

60%
50%
40%
30%
20%
10%
%

Λιγόηεπο
δύζκολο

Το ίδιο
δύζκολο

Γςζκολόηεπο

Δπίδοξοι Δπισειπημαηίερ

Γςζκολόηεπο

Νέοι Δπισειπημαηίερ

Λιγόηεπο
δύζκολο

Το ίδιο
δύζκολο

Γςζκολόηεπο

Καθιεπωμένοι επισειπημαηίερ

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

4.2 Η επίδξαζε ηεο θξίζεο ζηελ αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ
Πηε

ζρεηηθή

εξψηεζε

ηεο

έξεπλαο

ηνπ

GEM,

δεηήζεθε

απφ

ηνπο

επηρεηξεκαηίεο λα αμηνινγήζνπλ ηελ, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, επίδξαζε ηεο νηθνλνκηθήο
χθεζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε ρψξα. πσο
απεηθνλίδεηαη θαη ζην Γηάγξακκα 4.3, ε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξεκαηηψλ ζηηο ρψξεο
πνπ βαζίδνληαη ζην ρακειφ θφζηνο ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ θαη ζηηο ρψξεο
πνπ βαζίδνληαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα αλαγλσξίδνπλ πιένλ ζαθψο ιηγφηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζρεδφλ έλαο ζηνπο ηέζζεξηο
επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ ζηηο ρψξεο θαηλνηνκίαο αλαγλσξίδνπλ πεξηζζφηεξεο
επθαηξίεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία. Δμάιινπ, γηα
άιιε κηα θνξά, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη είλαη επζεία ε ζρέζε κεηαμχ ηεο
εκπεηξίαο ελφο επηρεηξεκαηία θαη ηεο απαηζηνδνμίαο σο πξνο ην επηρεηξεκαηηθφ
πεξηβάιινλ, δειαδή, νη θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο είλαη θαη νη πην απαηζηφδνμνη.
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Γηάγξακκα 4.3

Αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008

Πεκ.: Σψξεο Α: ρακεινχ θφζηνπο, Σψξεο Β: βειηίσζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, Σψξεο Γ: θαηλνηνκίαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα (Ξίλαθαο 4.3), ηα απνηειέζκαηα ζηε ζπγθεθξηκέλε
εξψηεζε επηβεβαηψλνπλ ην πξνεγνχκελν ζπκπέξαζκα αλαθνξηθά κε ηνλ εληνλφηεξν
πεζηκηζκφ ησλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξεκαηηψλ. Δληνχηνηο, πεξίπνπ 11% απηψλ
ζεσξνχλ πσο νη επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο θαηά ην 2009 απμήζεθαλ, φζν πεξίπνπ θαη
νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ.
Πε ζρέζε κε ην πξνθίι ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ πηζηεχνπλ
πσο ε θξίζε ζπξξίθλσζε ηηο επθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ηνπο16, ην 35,7%
πξνέξρνληαη απφ ηε κεηαπνίεζε θαη ην 45,7%, απφ ππεξεζίεο πξνο ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή. Ρα πνζνζηά απηά είλαη ζρεδφλ ίζα κε ηα αληίζηνηρα πνπ ηζρχνπλ γηα ην
ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, αλεμάξηεηα δειαδή απφ ην ηη
πηζηεχνπλ γηα ηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο.

16

Δμεηάδνληαη νη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ ζηελ εξψηεζε «Ρη επίδξαζε είρε ε παγθφζκηα
θξίζε ζηηο επηρεηξεζηαθέο επθαηξίεο γηα ηελ επηρείξεζή ζαο» απάληεζαλ «Πρεηηθά ιηγφηεξεο επθαηξίεο» ή
«Ιηγφηεξεο επθαηξίεο».
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Πίλαθαο 4.3

Αλαγλψξηζε επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ην 2009 ζπγθξηηηθά κε ην 2008, Διιάδα
(% ζεηηθψλ απαληήζεσλ)
Καζηεξσκέλνη
επηρεηξεκαηίεο

Δπηρεηξεκαηίεο
αξρηθψλ ζηαδίσλ

3,9

3,0

6,7

6,9

19,3

33,9

21,3

16,5

48,9

39,8

100

100

Πεπιζζόηεπερ επισειπημαηικέρ
εςκαιπίερ
Σσεηικά πεπιζζόηεπερ
επισειπημαηικέρ εςκαιπίερ
Πεπίπος ίζερ επισειπημαηικέρ
εςκαιπίερ
Σσεηικά λιγόηεπερ
επισειπημαηικέρ εςκαιπίερ
Λιγόηεπερ επισειπημαηικέρ
εςκαιπίερ

ΠΛΝΙΝ
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM

ζνλ αθνξά ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ηεο
νηθνλνκίαο, ε αμηνιφγεζε ησλ ηάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε βνήζεηα ελφο
ζπληειεζηή ζεκαληηθφηεηαο. πσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Ξίλαθα 4.4, φινη νη ηνκείο
δξαζηεξηφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαίλεηαη λα έρνπλ πιεγεί αξλεηηθά απφ ηελ
θξίζε, ζχκθσλα πάληα κε ηε ζεψξεζε ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη κε θξηηήξην ηε
δηεχξπλζε/πεξηνξηζκφ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ.
Ξην ζπγθεθξηκέλα, νη επηρεηξήζεηο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα είλαη απηέο πνπ
θαίλεηαη λα έρνπλ πιεγεί ζε κεγαιχηεξν βαζκφ. Ξάλησο, ν αξηζκφο ησλ αληίζηνηρσλ
εγρεηξεκάησλ είλαη κηθξφο θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε
πξνζνρή. πσο έρεη παξαηεξεζεί ζε φιεο ηηο εηήζηεο έξεπλεο ηνπ GEM ησλ
ηειεπηαίσλ

εηψλ,

ν

ηνκέαο

απηφο

αληηκεησπίδεη

έληνλεο

πξνθιήζεηο

θαη

ζπξξηθλψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν θάζε ρξφλν. Έηζη, ε πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ησλ
ήδε ιίγσλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ είλαη απφξξνηα ηεο
ρξφληαο παζνγέλεηαο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκέα.
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Πίλαθαο 4.4

Δπηπηψζεηο ηεο θξίζεο ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, ζχκθσλα κε ηνπο Έιιελεο
επηρεηξεκαηίεο, 2009 (% ζεηηθψλ απαληήζεσλ)

Ξεξηζζφηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
Πρεηηθά
πεξηζζφηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
Ξεξίπνπ ίζεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
Πρεηηθά ιηγφηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
Ιηγφηεξεο
επηρεηξεκαηηθέο
επθαηξίεο
ΠΛΝΙΝ

Μεηαπνίεζε

Παξνρή
ππεξεζηψλ
ζε
επηρεηξήζεηο

Πξντφληα/ππεξεζίεο
πξνο ηνλ ηειηθφ
θαηαλαισηή

-

1,5

-

0,7

-

5,1

-

6,5

-

31,7

41,3

59,1

9,9

24,7

21,3

40,9

51,8

34,0

40,8

100

100

100

100

Πξσηνγελήο
δξαζηεξηφηεηα

30,7

πληειεζηήο
-70,5
-52,7
-46,4
-47,5
ζεκαληηθφηεηαο
Ξεγή: ΗΝΒΔ, επεμεξγαζία ζηνηρείσλ GEM
Πεκ: Ν Ππληειεζηήο Πεκαληηθφηεηαο ιακβάλεη ηηκέο απφ -100 (αλ φινη απαληνχζαλ φηη ε θξίζε
νδήγεζε ζε ιηγφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο) έσο +100 (αλ φινη απαληνχζαλ φηη ε θξίζε
νδήγεζε ζε πεξηζζφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο).

Ν θιάδνο ηεο κεηαπνίεζεο θαίλεηαη λα έρεη επεξεαζηεί θη απηφο αξλεηηθά,
θαζψο ν ζρεηηθφο ζπληειεζηήο δηακνξθψλεηαη ζην -53. Ξαξ’ φιν πνπ ζρεδφλ ην 7%
ησλ κεηαπνηεηηθψλ επηρεηξήζεσλ θξίλνπλ πσο νη επθαηξίεο ηνπο δηεπξχλζεθαλ ράξε
ηεο θξίζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δειψλεη ζπξξίθλσζε. Ξαξφκνηα, αλ θαη θαηά ηη
ιηγφηεξν αξλεηηθή, είλαη ε εηθφλα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ σο ηειηθφ πειάηε ηνλ
θαηαλαισηή. Ρέινο, πάλσ απφ ην έλα ηξίην ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξέρνπλ
ππεξεζίεο ζε άιιεο επηρεηξήζεηο δειψλεη φηη νη επθαηξίεο ηνπ έρνπλ κεηξηαζηεί, ην
ρακειφηεξν ζρεηηθφ πνζνζηφ αλάκεζα ζηνπο θιάδνπο. Ραπηφρξνλα φκσο, θαλέλαο
απφ ηνπο επηρεηξεκαηίεο απηνχ ηνπ ηνκέα δε θαίλεηαη λα δειψλεη φηη ε θξίζε
δεκηνχξγεζε επθαηξίεο ζηελ αγνξά.
Ξξηλ εμαρζνχλ ηα φπνηα ζπκπεξάζκαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα εμεηαζηνχλ θαη ηα
πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ επιήγεζαλ πεξηζζφηεξν απφ
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ηελ θξίζε ζε φξνπο επθαηξηψλ, θαζψο θαη θάπνηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία ησλ ελ ιφγσ
επηρεηξεκαηηψλ.
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηλνηνκηθφηεηα ηνπ πξντφληνο/ππεξεζίαο πνπ εηζάγεη ε
επηρείξεζε ζηελ αγνξά, θαίλεηαη πσο ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ κε πνιχ
θαηλνηφκα/εο πξντφληα/ππεξεζίεο δελ αλαθφπεθε ζεκαληηθά ιφγσ ηεο θξίζεο, κηαο
θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δήισζαλ φηη νη επθαηξίεο ηνπο είλαη πιένλ ζρεηηθά
ιηγφηεξεο, κφιηο ην 9% αθνξά ζε επηρεηξήζεηο κε έληνλε θαηλνηνκηθφηεηα.
Ραπηφρξνλα, κφιηο ην 9% φζσλ δειψλνπλ φηη ε θξίζε ηνπο επεξέαζε
αξλεηηθά

έρνπλ

εηζαγάγεη

ηερλνινγίεο

θαη

δηεξγαζίεο

ζηε

ιεηηνπξγία

ησλ

επηρεηξήζεψλ ηνπο πνπ είλαη πνιχ πξφζθαηεο (δηαζέζηκεο ζηελ αγνξά ιηγφηεξν απφ
έλα ρξφλν). Κε άιια ιφγηα, θαίλεηαη πσο ηα πην ηερλνινγηθά πξνεγκέλα εγρεηξήκαηα
θαηαθέξλνπλ λα αλζίζηαληαη ζηελ θξίζε θαη λα πξνζπαζνχλ αθφκα θαη ζε απηφ ην
δπζρεξέο πεξηβάιινλ λα αλαθαιχςνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο.
Έλα αθφκε ζεκαληηθφ πνηνηηθφ θξηηήξην ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ε εμαγσγηθή
ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Φαίλεηαη πσο, νη κηζέο επηρεηξήζεηο πνπ ζεσξνχλ πσο ε θξίζε
ζπξξίθλσζε ζε κηθξφ ή κεγαιχηεξν βαζκφ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο είλαη
ηαπηφρξνλα κε εμαγσγηθέο, ελψ κφιηο ην 2,5% έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ¾ ηνπ
πειαηνινγίνπ εθηφο ζπλφξσλ. Ρν απνηέιεζκα απηφ ππνγξακκίδεη γηα άιιε κηα θνξά
ηε γεληθφηεξε αδπλακία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ σο πξνο ηελ εμσζηξέθεηα, θαη
ηαπηφρξνλα, ηελ αλζεθηηθφηεηα ησλ έληνλα εμαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ θξίζε.
Ζ ζχγθξηζε αλάκεζα ζηα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία, αιιά θαη ζηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ πην απαηζηφδνμσλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ θαη ζε απηά
ηνπ ζπλφινπ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ, νδεγεί ζε ελδηαθέξνπζεο
παξαηεξήζεηο. Ιηγφηεξνη απφ ην αλψηαην εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην δειψλνπλ φηη ε
θξίζε έρεη πεξηνξίζεη ηηο επθαηξίεο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ
αξρηθψλ ζηαδίσλ (40,6% έλαληη 46% ζην ζχλνιν). Αληίζηξνθα ζρεδφλ, νη κηζνί απφ
φζνπο δειψλνπλ αχμεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ επθαηξηψλ ράξε ζηελ θξίζε
πξνέξρνληαη απφ ην αλψηαην εηζνδεκαηηθφ θιηκάθην.
Ξέληε ζηνπο ελλέα φζσλ δειψλνπλ φηη ε θξίζε πεξηφξηζε ηηο επθαηξίεο είλαη
κηθξφηεξνη ησλ 34 εηψλ, φηαλ ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ ε
αληίζηνηρε ειηθηαθή νκάδα αληηζηνηρεί ζε ιηγφηεξνπο απφ ηνπο κηζνχο.

Άξα, νη

λεφηεξνη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ θαίλεηαη λα αληηκεησπίδνπλ κεγαιχηεξεο
δπζθνιίεο.
Ξαξά ηελ θξίζε φκσο, ζρεδφλ ην 60% ησλ επηρεηξεκαηηψλ πνπ δειψλνπλ
πσο αληηκεησπίδνπλ ηηο εληνλφηεξεο δπζθνιίεο ζεσξεί πσο δε δηαθαηέρεηαη απφ θφβν
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ηεο απνηπρίαο, φζν πεξίπνπ θαη ζην ζχλνιν ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ.
Νχηε σο πξνο ηηο γλψζεηο/απηνπεπνίζεζε νη επηρεηξεκαηίεο απηνί δηαθνξνπνηνχληαη
ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν.
Ρν κηθξφ δείγκα επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ πνπ απάληεζε φηη ε θξίζε
έρεη δεκηνπξγήζεη επθαηξίεο, δελ επηηξέπεη ζηαηηζηηθά ζπλεθηηθή εξκελεία ησλ
απνηειεζκάησλ. Ξάλησο, θαίλεηαη λα είλαη πην εμσζηξεθείο (35% έρνπλ πάλσ απφ
ηα ¾ ηνπ πειαηνινγίνπ ηνπο ζην εμσηεξηθφ), δειψλνπλ απμεκέλε θαηλνηνκηθφηεηα
πξντφληνο (πάλσ απφ ηα 2/3 απηψλ), ελψ νη κηζνί δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε κηα αγνξά
κε ιίγνπο ή θαη θαλέλαλ αληαγσληζηή. Νη επηρεηξεκαηίεο απηνί δηαθαηέρνληαη επίζεο
ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ην ζχλνιν απφ ην θφβν ηεο απνηπρίαο, θαζψο κφλν έλαο
ζηνπο ηέζζεξηο δηαηππψλεη ζρεηηθφ ελδνηαζκφ (έλαο ζηνπο ηξεηο ζην ζχλνιν).

Ρα

επξήκαηα απηά

επηβεβαηψλνπλ

απηφ πνπ

παξαηεξήζεθε

θαη ζε

πξνεγνχκελν ζεκείν ηεο παξνχζαο έθζεζεο, φηη δειαδή ην θχξην πξφβιεκα ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα δελ είλαη ηφζν πνζνηηθφ, φζν πνηνηηθφ. Απφ ηελ
έξεπλα ηνπ GEM πξνθχπηεη πσο, ελψ θαλέλαο θιάδνο δε θαίλεηαη λα έκεηλε
αιψβεηνο απφ ηελ θξίζε, νη πνιχ θαηλνηφκεο, κε έληνλν εμαγσγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ
θαη

ρξήζε

ηεο

πιένλ

πξφζθαηεο

ηερλνινγίαο

επηρεηξήζεηο

θαηάθεξαλ

λα

επεξεαζηνχλ ιηγφηεξν αξλεηηθά απφ ηελ θξίζε, αθφκα θαη ζεηηθά. Δληνχηνηο, δελ
παχεη λα είλαη νξαηφο ν θίλδπλνο πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ
κπνξεί λα κε ραξαθηεξίδνληαη σο θαηλνηφκεο, αιιά απνηεινχλ ζηελ παξνχζα θάζε
ηελ πιεηνςεθία ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ θαη επνκέλσο, επεξεάδνπλ ζεκαληηθά
ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ην χςνο ηεο αλεξγίαο.
Νη δηαπηζηψζεηο απηέο είλαη θξίζηκεο γηα ην ζρεδηαζκφ πνιηηηθψλ ηφλσζεο ηεο
λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηε δηάξθεηα ηεο χθεζεο. Ρα ηεξάζηηα δεκνζηνλνκηθά
πξνβιήκαηα ηεο ρψξαο εθκεδελίδνπλ ηηο ρξεκαηνδνηηθέο δπλαηφηεηεο κέζσ
θξαηηθψλ πξνγξακκάησλ (κε εμαίξεζε ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ). Έηζη, απφ ηε κία
πιεπξά ε επαλεθθίλεζε ηεο αλαπηπμηαθήο δηαδηθαζίαο απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν
ζηνίρεκα ηεο Διιάδαο θαη απφ ηελ άιιε, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο χθεζεο, νη
επηρεηξήζεηο αληηκεησπίδνπλ πιήζνο εκπνδίσλ αλάπηπμεο, ηα νπνία κάιηζηα δε
ζρεηίδνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κε ηελ θξίζε, αιιά απνηεινχλ καθξνρξφληεο
παζνγέλεηεο. Δπνκέλσο, απηφ πνπ έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ παξνχζα ζπγθπξία δελ
είλαη απιψο ε ιήςε κέηξσλ απφ ηελ Ξνιηηεία πνπ λα απνζθνπνχλ ζπιιήβδελ ζηε
δηεπθφιπλζε ίδξπζεο λέσλ επηρεηξήζεσλ.
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Ηδηαίηεξν βάξνο ζα πξέπεη λα απνδνζεί ζε

πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα

ελζαξξχλνπλ θαη λα πξνσζήζνπλ λέεο επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ ζα θέξνπλ
ζεκαληηθά πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ελζάξξπλζε λέσλ επηρεηξήζεσλ πνπ
εθαξκφδνπλ

εξεπλεηηθά

απνηειέζκαηα,

ην

επίπεδν

εθπαίδεπζεο

ησλ

λέσλ

επηρεηξεκαηηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ πξνηίζεληαη λα πξνζιάβνπλ, ην επίπεδν
θαηλνηνκηθφηεηαο

θαη

εμσζηξέθεηαο

ησλ

εγρεηξεκάησλ

ηνπο,

είλαη

κεξηθά

παξαδείγκαηα σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα ζέζνπλ ζε πξνηεξαηφηεηα πνιηηηθέο
πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ελίζρπζε ηεο πνηνηηθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Θη απηφ γηαηί,
φπσο έρεη απνδεηρζεί ηφζν ζεσξεηηθά, φζν θαη ζηελ πξάμε, ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα

ησλ

επηρεηξήζεσλ

απηψλ

επεξεάδνληαη

ιηγφηεξν

απφ

ηνπο

νηθνλνκηθνχο θχθινπο θαη είλαη απηέο πνπ ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ ψζεζε ζε κηα
νηθνλνκία, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο θξίζεο. Ξξνο επίξξσζε απηψλ, νη ειιεληθέο
επηρεηξήζεηο πνπ ζηα πιαίζηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM απάληεζαλ πσο ε θξίζε έρεη
δεκηνπξγήζεη γηα απηέο (ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθά) πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο θέξνπλ
αθξηβψο απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά: ην 35% έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα ¾ ησλ πειαηψλ ζην
εμσηεξηθφ, κία ζηηο ηξεηο πξνζθέξεη πξντφλ πνπ φινη νη πειάηεο ζεσξνχλ θαηλνηφκα
ελψ ζρεδφλ ην ίδην πνζνζηφ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε κηα εληειψο λέα αγνξά.
Γπζηπρψο, ηέηνηνπ είδνπο πνιηηηθέο δε ζα έρνπλ βξαρππξφζεζκε απφδνζε θαη
άξα δε ζα αλαθνπθίζνπλ ακέζσο ηηο πιεγείζεο επηρεηξήζεηο θαη θιάδνπο.
Κεζνπξφζεζκα φκσο, είλαη νη κφλεο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ κηα λέα
επηρεηξεκαηηθφηεηα κε πξαγκαηηθά αλαπηπμηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη λα ζπλεηζθέξνπλ
ζε έλαλ αλαπηπμηαθφ θχθιν ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.

4.3 πλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο – Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο
ησλ ζεζκψλ απφ Δζληθνχο Δκπεηξνγλψκνλεο17
Θαηά ηνλ ηξέρνληα δεκφζην δηάινγν ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ Διιάδα, ππνγξακκίδεηαη ε αλάγθε ηνκψλ ζε δνκηθά ζεκεία
ηεο δηαδηθαζίαο ίδξπζεο θαη αλάπηπμεο κηαο επηρείξεζεο. Πην πιαίζην απηφ, ε έξεπλα
ηνπ GEM ζπλππνινγίδεη ηηο απφςεηο εκπεηξνγλσκφλσλ αλά ρψξα ζρεηηθά κε ηηο
επηθξαηνχζεο Ππλζήθεο Αλάπηπμεο ηεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο. Νη Ππλζήθεο απηέο
17

Ρν ΗΝΒΔ, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην GEM, δηεμάγεη δχν έξεπλεο πεδίνπ: κία έξεπλα πεδίνπ
ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 2.000 αηφκσλ θαη κία έξεπλα πεδίνπ ζε 36
εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί σο «εηδηθνί» ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Νη εκπεηξνγλψκνλεο, εηδηθνί ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, θαινχληαη
λα ζπλεηζθέξνπλ θαη κε ηηο δηθέο ηνπο εθηηκήζεηο ζηελ πην νινθιεξσκέλε κειέηε δεηεκάησλ ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
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αληηθαηνπηξίδνπλ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνηλσληθφ-νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ζε
κηα ρψξα, ηα νπνία ζεσξείηαη πσο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Πχκθσλα κε ηε ζεψξεζε ηνπ GEM, επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθέο
Ππλζήθεο ζε θάζε ρψξα αλαθνξηθά κε ηελ θαζηεξσκέλε θαη ηελ αξρηθψλ ζηαδίσλ
επηρεηξεκαηηθφηεηα.
Ρν λέν κνληέιν ηνπ GEM πνπ ζρεκαηνπνηήζεθε ην 2008, εηζήγαγε ελλέα
Ππλζήθεο πνπ ζρεηίδνληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ
θαηλνηνκία θαη νη νπνίεο αλαγλσξίζηεθαλ σο ζεκειηψδνπο ζεκαζίαο απφ ηνπο
εκπεηξνγλψκνλεο αλά ρψξα.
Ζ αλάιπζε ησλ απαληήζεσλ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ππνγξακκίδεη ηελ επζεία
ζρέζε κεηαμχ ηνπ επηπέδνπ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο θαη ηεο ζεκαζίαο πνπ
απνδίδεηαη ζηηο Ππλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο.
Νη
Θεζκνί & Πιαίζην Αλάπηπμεο
Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαηά ην GEM
πλζήθε 1: Υξεκαηννηθνλνκηθή ηήξημε
Ζ δηαζεζηκφηεηα νηθνλνκηθψλ πφξσλ, θεθαιαίνπ
θαη άληιεζεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα λέεο θαη
αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο.
πλζήθε 2: Κπβεξλεηηθέο Πνιηηηθέο
Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο
αλαθνξηθά κε ηε θνξνιφγεζε ή ηηο ξπζκίζεηο ή
ηελ εθαξκνγή απηψλ ελζαξξχλνπλ λέεο θαη
αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο.
πλζήθε 3: Κπβεξλεηηθά Πξνγξάκκαηα
Ζ χπαξμε θαη ε πνηφηεηα πξνγξακκάησλ πνπ
βνεζνχλ λέεο θαη αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο ζε
φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο (εζληθφ,
πεξηθεξεηαθφ, Γήκνπ).
πλζήθε 4: Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε
Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε θαηάξηηζε πεξί
δεκηνπξγίαο ή δηαρείξηζεο κηθξψλ, λέσλ ή
αλαπηπζζφκελσλ
επηρεηξήζεσλ
είλαη
ελζσκαησκέλε ζηα ζπζηήκαηα εθπαίδεπζεο θαη
θαηάξηηζεο φισλ ησλ επηπέδσλ. Δκπεηξηθέο
κειέηεο έρνπλ ππνδείμεη δχν ππνθαηεγνξίεο
απηήο ηεο Ππλζήθεο: ηελ επηρεηξεκαηηθή
εθπαίδεπζε ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα
εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε θαη ηε κεηαδεπηεξνβάζκηα επηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε θαη
θαηάξηηζε.

Ππλζήθεο

Αλάπηπμεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

φπνπ

θαηαγξάθνληαη νη ζεκαληηθφηεξεο
δηαθνξέο

αλάκεζα

ζηηο

ηξεηο

θαηεγνξίεο ρσξψλ πνπ ιακβάλνπλ
κέξνο ζηελ έξεπλα ηνπ GEM είλαη νη
θπβεξλεηηθέο

πνιηηηθέο,

ηα

θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη ε
πξσηνβάζκηα

θαη

δεπηεξνβάζκηα

εθπαίδεπζε/

θαηάξηηζε.

Αλαγλσξίδεηαη,
εζληθή

βεβαίσο,

θνπιηνχξα

πσο

επεξεάδεη

ε
ηε

ζρεηηθή αμηνιφγεζε ζε θάζε ρψξα.
Ραπηφρξνλα,

ζεσξείηαη

πσο

νη

απαηηήζεηο ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ
απφ ηελ θπβεξλεηηθή πνιηηηθή είλαη
εληνλφηεξεο ζηηο ρψξεο φπνπ ε
αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ γηα ηελ
ελζάξξπλζε θαη δηεπθφιπλζε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θξίλεηαη

σο

επηηαθηηθή.
Ξαξαηεξεί θαλείο ζηνλ Ξίλαθα 4.5 φηη, νη αμηνινγήζεηο ησλ Δκπεηξνγλσκφλσλ
ζηηο ρψξεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αλάπηπμε ηεο θαηλνηνκίαο φζνλ αθνξά ζηηο
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θπβεξλεηηθέο

πνιηηηθέο

δπζκελείο.
πλζήθε 5: Έξεπλα & Αλάπηπμε
Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ε έξεπλα &
αλάπηπμε ζε εζληθφ επίπεδν ζα
νδεγήζεη ζε λέεο εκπνξηθέο επθαηξίεο
θαη θαηά πφζν απηέο είλαη δηαζέζηκεο
ζε λέεο, κηθξέο θαη αλαπηπζζφκελεο
επηρεηξήζεηο.
πλζήθε
6:
Δκπνξηθή
θαη
Δπαγγεικαηηθή Τπνδνκή
Ζ δηάζεζε ππεξεζηψλ ινγηζηηθήο
παξαθνινχζεζεο, λνκηθψλ θαη άιισλ
ζπκβνπιψλ πνπ επηηξέπνπλ ή/θαη
πξνσζνχλ ηελ εκθάληζε λέσλ, κηθξψλ
ή αλαπηπζζφκελσλ επηρεηξήζεσλ
πλζήθε 7: Αληαγσληζηηθφηεηα
Δγρψξηαο Αγνξάο- Γηεπθφιπλζε
Δηζφδνπ
Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εκπνξηθέο
ξπζκίζεηο αιιάδνπλ ζπρλά θαζψο
αληαγσλίδνληαη
λέεο
θαη
αλαπηπζζφκελεο
επηρεηξήζεηο
θαη
αληηθαζίζηαληαη
νη
ππάξρνληεο
πξνκεζεπηέο,
ζχκβνπινη
θαη
ππεξεξγνιάβνη. Πρεηηθέο εκπεηξηθέο
αλαιχζεηο έρνπλ απνδείμεη πσο ε ελ
ιφγσ Ππλζήθε κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε
δχν ππνθαηεγνξίεο
πλζήθε 8: Πξφζβαζε ζε Τιηθέο
Τπνδνκέο
Δπθνιία πξφζβαζεο ζε ππνδνκέοεπηθνηλσλία, κεηαθνξέο θηι.- ζε ηηκέο
πνπ δελ απνθιείνπλ ηηο λέεο, κηθξέο ή
αλαπηπζζφκελεο επηρεηξήζεηο.
πλζήθε
9:
Κνπιηνχξα
θαη
Νννηξνπία
Ν βαζκφο ζηνλ νπνίν ππάξρνπζεο
θνηλσληθέο θαη πνιηηηζηηθέο δνκέο
ελζαξξχλνπλ ή ηνπιάρηζηνλ δελ
απνζαξξχλνπλ αηνκηθέο πξάμεηο πνπ
ζηφρν έρνπλ ηελ εηζαγσγή λέσλ
κνξθψλ θαη ηξφπσλ επηρεηξείλ, θαη νη
νπνίεο ελδερνκέλσο λα νδεγήζνπλ ζε
κεγαιχηεξε
θαηάηκεζε
ηνπ
πξνζσπηθνχ πινχηνπ θαη εηζνδήκαηνο.

Ρνχην

είλαη

ελδερνκέλσο

έιθεηαη απφ ην γεγνλφο φηη άιιεο
ζπλζήθεο αμηνινγνχληαη ζεηηθφηεξα.
Νη

έιιελεο

εκπεηξνγλψκνλεο

αμηνινγνχλ ζεηηθά ηηο εκπνξηθέο θαη
πιηθέο ππνδνκέο, ζε ζχκπλνηα κε ηηο
πεξηζζφηεξεο
Πηνλ

ρψξεο

αληίπνδα

θαηλνηνκίαο.

βξίζθνληαη

θπβεξλεηηθέο

νη

ξπζκίζεηο,

ε

εθπαίδεπζε πξψηεο θαη δεχηεξεο
βαζκίδαο θαη ε Έξεπλα & Αλάπηπμε.
Ρα απνηειέζκαηα απηά κπνξνχλ λα
ζεσξεζνχλ αλακελφκελα, ιφγσ ηεο
δηαρξνληθήο
ραξαθηεξίδεη

θαρεμίαο
ηελ

πνπ

αλάπηπμε

ησλ

δνκψλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ
ελζάξξπλζε

ηεο

Έξεπλαο

&

Αλάπηπμεο ζηε ρψξα. Ραπηφρξνλα
φκσο, ππνγξακκίδνπλ ηελ αλάγθε
άκεζεο αιιαγήο θαηεχζπλζεο ηφζν
απφ ηελ πιεπξά ηεο Ξνιηηείαο, φζν
θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο ηζχλνληεο
θαη εκπιεθφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο
Ξαηδείαο

θαη

δεδνκέλνπ

φηη

ηεο
ε

Έξεπλαο,

επίδνζε

ηνπ

ιεγφκελνπ «ηξηγψλνπ ηεο γλψζεο»
(Ξαηδεία-Έξεπλα-Θαηλνηνκία)
θαζνξίδεη, ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ηε
καθξνρξφληα αληαγσληζηηθφηεηα θαη
νηθνλνκηθή επίδνζε κηαο ρψξαο18.

18

Γηάλλεο Πηνπξλάξαο θαη Καξία Αικπάλε (2008): «Ζ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε-Αλαδεηψληαο έλα λέν
αλαπηπμηαθφ πξφηππν», Δθδφζεηο ΗΝΒΔ – Αζήλα
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Πηελ Διιάδα, ε επίδνζε ηνπ «ηξηγψλνπ» απηνχ είλαη πνιχ θησρή, φπσο
απνδεηθλχεηαη απφ ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο ηεο ρψξαο ζην αμηνινγηθφ
πξφγξακκα PISA ηνπ ΝΝΠΑ. Ζ επίδνζε ηεο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο είλαη επίζεο
ζρεηηθά θησρή (ην θαιχηεξν ειιεληθφ αλψηαην εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα θαηαηάζζεηαη
θάησ απφ ηε ζέζε 200 ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε) ελψ ε έληαζε ηεο εγρψξηαο
θαηλνηνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη επίζεο θησρή, ζχκθσλα κε φινπο ηνπο
δηαζέζηκνπο δείθηεο ηνπ ΝΝΠΑ.
Ππλεπψο,

νη

Ππλζήθεο

Αλάπηπμεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο

παξακέλνπλ

πξνβιεκαηηθέο θαη ε θξίζε νμχλεη, ζαθψο, ην πξφβιεκα. Δπνκέλσο, ε αλάιεςε
πξσηνβνπιηψλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ πνιηηηθήο θαη θαζίζηαηαη αλαγθαία,
ηδηαίηεξα δεδνκέλεο ηεο ζπκβνιήο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ αλάθακςε ηεο
ειιεληθήο νηθνλνκίαο.
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Πίλαθαο 4.5: πλζήθεο Αλάπηπμεο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ αμηνινγνχληαη αξλεηηθά (-) ή ζεηηθά (+), αλά ρψξα, 2009
1: Νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο/ ρξεκαηνδφηεζε

3: Θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα

2Α: Δζληθή πνιηηηθή- Γεληθέο πνιηηηθέο

4Α: Δθπαίδεπζε- Ξξσην- & Γεπηεξνβάζκηα 6: Δκπνξηθέο ππνδνκέο

2Β: Δζληθή πνιηηηθή- Λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο

4Β: Δθπαίδεπζε- Κεηαδεπηεξνβάζκηα

Σψξεο Γ

1

2Α

2Β

Βέιγην
Γαλία

3

-

Φηλιαλδία

5: Έξεπλα & Αλάπηπμε

4Α

4Β

-

-

-

-

5

6

7Α

+

-

-

+

-

-

+

+

8

9

+
+

-

Διιάδα

-

-

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

+

Ηζιαλδία

-

Ηζξαήι
Ηηαιία

-

Νιιαλδία

-

Λνξβεγία

-

Πινβελία
-

Ηζπαλία

-

-

-

-

+

-

+

+

+
-

+

-

Ζλ. Αξ.
Δκηξάηα

-

+
+

+

+
-

+

+

+

-

+

-

+

+

+

-

-

+

+

-

+

-

+

+

+

-

+

-

-

+

+

+

-

-

ΖΞΑ

-

-

-

+
-

+

-

+

-

Ζλ. Βαζίιεην
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+

-

-

Θνξέα

Διβεηία

-

-

+

+

-

-

-

7Β

Γεξκαλία

Σνλγθ Θνλγθ

+

8: ιηθέο ππνδνκέο

7Α: Δγρψξηα αγνξά- Γπλακηθή 9: Θνπιηνχξα θαη Λννηξνπία

+
+

7Β: Δγρψξηα αγνξά- Γηεπθφιπλζε εηζφδνπ

+

+
+

+
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1. Σν Παγθφζκην Παξαηεξεηήξην γηα ηελ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (GEM)
Απφ

ην

1997

κέρξη

ζήκεξα,

ην

Ξαγθφζκην

Ξαξαηεξεηήξην

γηα

ηελ

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα (Global Entrepreneurship Monitor, GEM) έρεη εμειηρζεί ζε έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα παγθνζκίσο, πνπ πξνάγεη ηε κειέηε ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη βνεζά ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ηεο γεληθφηεξεο αλάπηπμεο κηαο ρψξαο. Ν ζπληνληζκφο ηνπ
έξγνπ γίλεηαη απφ ην London Business School θαη ην Babson College (ΖΞΑ), κε ηηο
αληίζηνηρεο εζληθέο νκάδεο λα πεξηιακβάλνπλ θπξίσο παλεπηζηήκηα θαη εξεπλεηηθά
θέληξα. Ρν ππφδεηγκα κεηαβιεηψλ (πνζνηηθψλ φζν θαη πνηνηηθψλ) πνπ ζεσξείηαη φηη
επεξεάδεη ην επίπεδν ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα ρψξα είλαη θνηλφ γηα φιεο ηηο νκάδεο
θαη κε βάζε απηφ θάζε εξεπλεηηθή νκάδα ζπλεηζθέξεη ζηελ έξεπλα κε ηα εζληθά
εκπεηξηθά ζηνηρεία ηεο. Έηζη, πξαγκαηνπνηνχληαη: α) ε δηαθξαηηθή επεμεξγαζία ησλ
αληίζηνηρσλ δεδνκέλσλ, β) νη ζπγθξηηηθέο αλαιχζεηο θαη γ) νη εζληθέο επεμεξγαζίεο απφ
ηελ θάζε νκάδα. Δπνκέλσο, ηo GEM απνηειεί κέρξη ζήκεξα ην κνλαδηθφ πξφγξακκα πνπ
κπνξεί λα παξάζρεη κία ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε (benchmarking) ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
ζε έλα επξχ ζχλνιν ρσξψλ, κε ελαξκνληζκέλεο κεηαβιεηέο κέηξεζεο.
Ρν GEM, ινηπφλ, έρεη σο ζηφρν:


Λα κεηξήζεη ην επίπεδν επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα ρψξα θαη λα εμεγήζεη ηηο
δηαθνξέο πνπ εκθαλίδνληαη αλάκεζα ζηηο εμεηαδφκελεο ρψξεο



Λα απνθαιχςεη ηνπο παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ζε ηθαλνπνηεηηθά επίπεδα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο



Λα πξνηείλεη πνιηηηθέο πνπ κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηα επίπεδα
επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε κηα ρψξα.
Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο έξεπλαο ηνπ GEM είλαη ν απμαλφκελνο

θάζε ρξνληά αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ (θαηά ηελ έξεπλα ηνπ 2009-2010
έιαβαλ κέξνο 54 ρψξεο), θαη ε αλάιπζε πιένλ ησλ δεδνκέλσλ κε βάζε θαη ην επίπεδν
ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο αλά θξάηνο. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο
ζπκκεηέρνληεο λα ζπγθξηζνχλ κε ρψξεο πνπ βξίζθνληαη ζε παξφκνην αλαπηπμηαθφ
ζηάδην. Ρνχην θαζηζηά ηελ φπνηα ζχγθξηζε πην νπζηαζηηθή θαη ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη
ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο (best practices) πνπ δπλεηηθά κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ.
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2. Σν ελλνηνινγηθφ κνληέιν ηνπ GEM
Ρν ελλνηνινγηθφ κνληέιν ζην νπνίν βαζίδεηαη ην GEM απφ ην 2009, αθνξά
αθξηβψο ζηελ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη
ηνπο ηξεηο ηχπνπο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. πσο θαη ζην πξνεγνχκελν κνληέιν, ε
νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ππνηίζεηαη φηη εμαξηάηαη απνθαζηζηηθά απφ ην θνηλσληθφ,
πνιηηηζκηθφ θαη πνιηηηθφ πιαίζην θάζε ρψξαο. Ρν πιαίζην απηφ πξνζδηνξίδεη κηα ζεηξά
παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηνπο νπνίνπο ην GEM πεξηγξάθεη
σο Γηαζηάζεηο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξιαηζίνπ (Entrepreneurial Framework Conditions). Κε
ηε ζεηξά ηνπο, νη Γηαζηάζεηο απηέο επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα γεληθά,
κέζσ ηεο επίδξαζήο ηνπο ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ησλ θαζηεξσκέλσλ επηρεηξήζεσλ, φζν θαη
ζηελ ίδξπζε λέσλ.
Ωζηφζν, ε ζεκαζία ησλ Γηαζηάζεσλ ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξιαηζίνπ δηαθέξεη
αλάινγα κε ην επίπεδν αλάπηπμεο θάζε ρψξαο. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρνπλ θάπνηεο
βαζηθέο ζπλζήθεο ή πξνυπνζέζεηο –φπσο θάπνηνη βαζηθνί ζεζκνί, βαζηθέο ππνδνκέο,
θαζψο ηα επίπεδα πγείαο θαη παηδείαο- νη νπνίεο επεξεάδνπλ άκεζα ην πιαίζην ηεο
νηθνλνκηθήο

δξαζηεξηφηεηαο

αθφκα

θαη

ζηηο

νηθνλνκίεο

πνπ

βαζίδνληαη

ζηελ

εθκεηάιιεπζε ζπληειεζηψλ παξαγσγήο. Άιιεο δηαζηάζεηο ζρεηίδνληαη πεξηζζφηεξν κε
νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξνψζεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, φπσο είλαη ε
αλψηαηε εθπαίδεπζε, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ πξντφλησλ θαη εξγαζίαο, ην
κέγεζνο ησλ αγνξψλ, θα. Ρέινο, ε ζεκαζία θάπνησλ άιισλ δηαζηάζεσλ είλαη πνιχ
πςειφηεξε γηα νηθνλνκίεο πνπ βαζίδνληαη ζηελ θαηλνηνκία, φπσο ε επθνιία ηεο
επηρεηξεκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο, ε χπαξμε θπβεξλεηηθψλ πξνγξακκάησλ ελίζρπζεο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε κεηαθνξά ηερλνινγίαο, θα.
Ζ πξψηε νκάδα Γηαζηάζεσλ –νη Βαζηθέο Ξξνυπνζέζεηο- επηδξνχλ ζε νιφθιεξε
ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κηαο ρψξαο. Κε απηή ηελ έλλνηα, ν ξφινο ηνπο είλαη
ζεκαληηθφηεξνο γηα ηηο θαζηεξσκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξά γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα,

κε

ηελ

έλλνηα

ηεο

δεκηνπξγίαο

λέσλ

επηρεηξήζεσλ

θαη

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ δεχηεξε νκάδα –ηελ νπνία ην GEM πεξηγξάθεη σο δηαζηάζεηο πνπ
πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα- επεξεάδνπλ ηφζν ηηο θαζηεξσκέλεο νηθνλνκηθέο
δξαζηεξηφηεηεο, φζν θαη ηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα. Γηα ηηο πξψηεο, νη δηαζηάζεηο απηέο
εληζρχνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα επηηξέπνληάο ηνπο λα επηηχρνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο
θαη εχξνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα επλνείηαη απφ ηηο λέεο
επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηελ αγνξά θαη ηηο νπνίεο είλαη ζε ζέζε λα εθκεηαιιεπηεί
κε απνηειεζκαηηθφηεξεο κεζφδνπο απφ απηέο πνπ επηθξαηνχζαλ ζην παξειζφλ. Ρέινο, ε
ηξίηε νκάδα –ηελ νπνία ην GEM πεξηγξάθεη σο Γηαζηάζεηο Θαηλνηνκίαο θαη
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Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο- επεξεάδεη άκεζα ηελ επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, ηδηαίηεξα
κάιηζηα ζηνλ ηχπν νηθνλνκηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ εηζαγσγή θαηλνηνκηψλ. Δίλαη θαλεξφ
φηη ζε απηέο ηηο νηθνλνκίεο νη δηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηφζν ηελ αληίιεςε θαη ηελ
εθκεηάιιεπζε λεζίδσλ αγνξάο, φζν θαη ηε δεκηνπξγία «πνηνηηθψλ» επηρεηξήζεσλ
πςειψλ δπλαηνηήησλ αλάπηπμεο απνθηνχλ κεγαιχηεξε ζεκαζία.
Ραπηφρξνλα, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη νη δχν ηειεπηαίεο νκάδεο –νη δηαζηάζεηο πνπ
πξνσζνχλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη εθείλεο πνπ εληζρχνπλ ηελ θαηλνηνκία- έρνπλ ηηο
πιένλ άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ εθδειψλεηαη ζε κηα ρψξα.
Ωζηφζν, είλαη ζεκαληηθφ λα ππνγξακκηζηεί φηη φιεο νη Γηαζηάζεηο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ
Ξεξηβάιινληνο επηδξνχλ θαη ζηηο ηξεηο πιεπξέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζπδεηήζεθαλ
πξνεγνπκέλσο:

ηηο

επηρεηξεκαηηθέο

ζηάζεηο

θαη

αληηιήςεηο,

ηελ

επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο θηινδνμίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φπσο έρεη
επίζεο ζπδεηεζεί, νη ηξεηο πιεπξέο έρνπλ δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζηνλ θάζε ηχπν
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.
Κε βάζε ηα ζπζηαηηθά πνπ ζπδεηήζεθαλ παξαπάλσ, ην ηζρχνλ ελλνηνινγηθφ
κνληέιν ηνπ GEM έρεη ηε κνξθή πνπ απνηππψλεηαη ζην ζρήκα πνπ αθνινπζεί.
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Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο
-Θεζκνί
-πνδνκέο
-Καθξννηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα
-γεία θαη βαζηθή εθπαίδεπζε

Παξάγνληεο ελίζρπζεο
απνηειεζκαηηθφηεηαο

Κνηλσληθφ,
Πνιηηηζκηθφ,
Πνιηηηθφ
Πιαίζην

- Αλψηαηε εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε
-Απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αγνξψλ αγαζψλ
- Απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο εξγαζίαο
-Δθζπγρξνληζκφο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο
-Δπίπεδν ηερλνινγίαο
-Κέγεζνο αγνξψλ

Καηλνηνκία & επηρεηξεκαηηθφηεηα
- Δπηρεηξεκαηηθή ρξεκαηνδφηεζε
- Θπβεξλεηηθά πξνγξάκκαηα
-Δπηρεηξεκαηηθή εθπαίδεπζε
-Κεηαθνξά ηερλνινγίαο
-Δκπνξηθήο θαη λνκηθέο ππνδνκέο γηα ηελ
επηρεηξεκαηηθφηεηα
-Οπζκίζεηο εηζφδνπ ζηελ αγνξά
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Καζηεξσκέλεο
Δπηρεηξήζεηο
(Ξξσηαξρηθή
νηθνλνκία)

Νέα θαηαζηήκαηα,
αλάπηπμε επηρείξεζεο

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
ηάζεηο:

Αληίιεςε επθαηξηψλ
Αληίιεςε ηθαλνηήησλ

Γξαζηεξηφηεηα:
Αξρηθψλ ζηαδίσλ
Θαζηεξσκέλνη
Έμνδνη/ εγθαηάιεηςε
επηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο
Φηινδνμίεο:
Κεγέζπλζε
Θαηλνηνκία
Γεκηνπξγία αμίαο γηα ηελ
θνηλσλία

Δζληθή
Οηθνλνκηθή
Αλάπηπμε
(Απαζρφιεζε
Θαηλνηνκία)
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Νη Γηαζηάζεηο ηνπ Δπηρεηξεκαηηθνχ Ξεξηβάιινληνο επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή
αλάπηπμε απφ δχν δξφκνπο. Ν πξψηνο είλαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θαζηεξσκέλσλ
επηρεηξήζεσλ, νη νπνίεο παξάγνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ ΑΔΞ θαη πξνζθέξνπλ έλα
κεγάιν κέξνο ηεο απαζρφιεζεο. Ν δεχηεξνο δξφκνο είλαη κε ηελ άκεζε επίδξαζή
ηνπο ζηε λέα επηρεηξεκαηηθφηεηα, ηε δεκηνπξγία δειαδή λέσλ επηρεηξήζεσλ. Ωζηφζν,
ζα ήηαλ ιάζνο λα ζεσξεζεί φηη νη δχν δξφκνη είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο. Νη
κεγάιεο θαζηεξσκέλεο επηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ θαη νη ίδηεο επηρεηξεκαηηθά, θαζψο
κεγεζχλνληαη, δεκηνπξγνχλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο, λέεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
αλνίγνληαη ζε λέεο αγνξέο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη κηα ακθίδξνκε
αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη ηηο λεντδξπφκελεο πνπ
απνηεινχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Ζ αιιειεπίδξαζε απηή
είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή θαη ησλ δχν νκάδσλ, φπσο
απνηππψλεηαη ζην κνληέιν παξαπάλσ.
3. Βαζηθνί νξηζκνί θαη δείθηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο: κεζνδνινγηθφ πιαίζην
ηνπ GEM
Ρν

εξεπλεηηθφ

κνληέιν

ηνπ

GEM

πξνζεγγίδεη

ηελ

έλλνηα

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε έλα αξθεηά επξχ πιαίζην, θαζψο θαιχπηεη νιφθιεξν ην
θάζκα ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Δληνχηνηο, ε αλάιπζε εζηηάδεηαη ζηνλ
επηρεηξεκαηία, δειαδή ζηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ, ηηο αλάγθεο πνπ εθθξάδεη, ηηο
πεπνηζήζεηο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηι. Κέζσ απηνχ ηνπ επξχ θάζκαηνο, γίλεηαη
δπλαηή θαη ε εμέηαζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζζεί
απφ ην GEM σο πνιπεπίπεδε θαη εμειηζζφκελε.
Ζ έξεπλα αλαγλσξίδεη θαη ηε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηψλ, ησλ ζπκπεξηθνξψλ
θαη ησλ ζπγθπξηψλ πνπ νδήγεζαλ έλα άηνκν ζηελ αλάιεςε επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο
(κηαο θαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ αξρίδεη αξθεηά πξνηνχ κηα
εηαηξία γίλεη ιεηηνπξγηθή), ελψ δελ ακειείηαη θαη ε εμέηαζε ησλ παξαγφλησλ πνπ
δηαηεξνχλ ζηε δσή κηα επηρείξεζε. Θάπνηνο πνπ μεθηλά κηα επηρείξεζε θαη πξνζπαζεί
λα «ζηαζεί» ζε κηα πνιχ αληαγσληζηηθή αγνξά είλαη επηρεηξεκαηίαο, αθφκα θαη αλ νη
πξνζδνθίεο ηνπ είλαη πνιχ ζπγθξαηεκέλεο. Αιιά θαη έλαο θαζηεξσκέλνο γηα πνιιά
έηε επηρεηξεκαηίαο κπνξεί λα είλαη αθφκα θαηλνηφκνο, αληαγσληζηηθφο θαη λα επηζπκεί
ηελ πεξαηηέξσ κεγέζπλζε θαη αλάπηπμε ηεο επηρείξεζήο ηνπ. Ρν GEM ελδηαθέξεηαη,
επνκέλσο, γηα φινπο ηνπο πηζαλνχο ηχπνπο επηρεηξεκαηία, κε ζηφρν ηε ζπζηεκαηηθή
κειέηε κηαο επξείαο πνηθηιίαο επηρεηξεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ: θίλεηξα, θαηλνηνκία,
αληαγσληζηηθφηεηα, πξνζδνθίεο.
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Κέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ε ζπιινγή δεδνκέλσλ ηνπ GEM θαιχπηεη έλαλ
επξχηεξν

θχθιν

δσήο

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δηαδηθαζίαο.

Ξην

ζπγθεθξηκέλα,

ελδηαθέξεηαη: α) γηα ηα άηνκα απφ ην ζεκείν πνπ δεζκεχνπλ πφξνπο γηα λα αξρίζνπλ
κηα επηρείξεζε, βξίζθνληαη δειαδή ζηα αξρηθά ζηάδηα εθδήισζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο
ζπκπεξηθνξάο,

έρνληαο

πξνβεί

απιψο

ζε

θάπνηεο

πξνθαηαξηηθέο

ελέξγεηεο

πξνεηνηκαζίαο ηεο επέλδπζήο ηνπ, β) γηα ηα άηνκα πνπ είλαη πνπ έρνπλ μεθηλήζεη
κφιηο ηε ιεηηνπξγία ηνπ εγρεηξήκαηφο ηνπο θαη γ) γηα ηα άηνκα πνπ είλαη ηδηνθηήηεο /
δηνηθνχλ κηα θαζηεξσκέλε επηρείξεζε.
Πην Πρήκα 1 απνδίδεηαη γξαθηθά ε επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία θαη νη
αληίζηνηρνη ηχπνη επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ην GEM.
ρήκα 1: Η επηρεηξεκαηηθφηεηα ζην πιαίζην ηνπ GEM
Ππλνιηθή επηρεηξεκαηηθφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ
Γπλεηηθφο
επηρεηξεκαηίαο:
Γλψζεηο &
ηθαλφηεηεο

Δπίδνμνο
επηρεηξεκαηίαο:

Λένο
επηρεηξεκαηίαο:

Βξίζθεηαη ζηελ
έλαξμε ηνπ
εγρεηξήκαηνο

(επηρείξεζε
< 3,5 εηψλ)

Πχιιεςε ηδέαο

Γεκηνπξγία
επηρείξεζεο

Θαζηεξσκέλνο
επηρεηξεκαηίαο
(επηρείξεζε
> 3,5 εηψλ)

Δπηβίσζε

Πχκθσλα κε ην GEM, ε πιεξσκή ακνηβψλ γηα δηάζηεκα πεξηζζφηεξν απφ
ηξεηο κήλεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηεο αληηκηζζίαο ησλ ηδηνθηεηψλ) απνηειεί ηε
βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νπζηαζηηθή έλαξμε κηαο επηρείξεζεο θαη ζεσξείηαη ην
«γεγνλφο ηεο γέλλεζεο» ησλ επηρεηξήζεσλ. Δίλαη, ινηπφλ, απηφ ην ζεκείν πνπ
δηαρσξίδεη ηνπο επίδνμνπο απφ ηνπο λένπο επηρεηξεκαηίεο, ζηνηρείν πνπ ζπλδέεηαη
σζηφζν πεξηζζφηεξν κε ηελ ειηθία ελφο εγρεηξήκαηνο. Πε θάζε πεξίπησζε πάλησο
απφ ην άζξνηζκα επίδνμσλ θαη λέσλ επηρεηξεκαηηψλ πξνθχπηεη ν δείθηεο

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ (ΡΔΑ) ν νπνίνο, θαηά ην GEM,
απνηειεί ηνλ πξσηαξρηθφ θαη ζεκειηψδε δείθηε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο
κηαο ρψξαο. Ν δείθηεο απηφο αληηπξνζσπεχεη θαη απνδίδεη κηα δπλακηθή, λέα
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αθφκα θη αλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ησλ επίδνμσλ δελ
θαηνξζψζεη λα νινθιεξψζεη ηηο ελέξγεηέο ηνπ θαη λα μεθηλήζεη ηειηθά ην εγρείξεκά
ηνπ. Ζ θηλεηηθφηεηα πνπ απηνί νη επηρεηξεκαηίεο πξνζδίδνπλ ζηελ νηθνλνκία κπνξεί
λα ζεσξεζεί ζεκαληηθή, αθφκα θαη σο κνριφο πίεζεο πξνο ηηο ήδε ππάξρνπζεο
επηρεηξήζεηο. Άιισζηε, αλ δε ζπκκεηέρεη θαλείο ζηα πξψηα ζηάδηα ίδξπζεο κηαο
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(start-up),

ηφηε

δε

ζα

ππάξρεη

εθδήισζε

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο, κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ πνπ έρνπλ πιεξψζεη
κηζζνχο θαη ακνηβέο γηα πεξηζζφηεξν απφ 42 κήλεο ζεσξνχληαη θαζηεξσκέλνη
επηρεηξεκαηίεο. Νη επηρεηξεκαηίεο απηνί έρνπλ μεπεξάζεη ην θξίζηκν φξην ησλ 3,5 εηψλ
ιεηηνπξγίαο θαη έρνπλ επηβηψζεη. ςειά πνζνζηά θαζηεξσκέλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο
θαλεξψλνπλ ζεηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επηρεηξεκαηηθή επηβίσζε ζε κία ρψξα. Απφ ηελ
άιιε

πιεπξά

φκσο,

αλ

κηα

ρψξα

δηαζέηεη

πςειφ

βαζκφ

θαζηεξσκέλεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο, αιιά ρακειφ δείθηε επηρεηξεκαηηθφηεηαο αξρηθψλ ζηαδίσλ, ηφηε
ππάξρεη κάιινλ ρακειφ επίπεδν δπλακηζκνχ ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. Δπνκέλσο, ην
πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ θχθινπ δσήο ηεο
επηρεηξεκαηηθφηεηαο

απνηειεί

ην

ζπλνιηθφ

δείθηε

ηεο

επηρεηξεκαηηθήο

δξαζηεξηφηεηαο κηαο ρψξαο.
Πην Ξιαίζην 1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη νξηζκνί γηα ηνπο
βαζηθνχο δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε.
Πιαίζην 1
ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΑΙΚΟΙ ΓΔΙΚΣΔ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ

Δπίδνμνη Δπηρεηξεκαηίεο
(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)

Νένη Δπηρεηξεκαηίεο
(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)
Δπηρεηξεκαηίεο Αξρηθψλ
ηαδίσλ

Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ – θαηά ην ηειεπηαίν 12-κελν απφ ηε
ζηηγκή ηεο έξεπλαο - είραλ μεθηλήζεη θάπνηεο πξνθαηαξηηθέο ελέξγεηεο
ζηελ
θαηεχζπλζε
έλαξμεο
ελφο
λένπ
εγρεηξήκαηνο
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απηναπαζρφιεζεο), ζην νπνίν ζα είλαη
ηδηνθηήηεο είηε ηνπ ζπλφινπ, ή θάπνηνπ κέξνπο ηνπ («ζπλεηαίξνο»). Νη
ελέξγεηεο απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ απφ ηε ζπγθέληξσζε
θεθαιαίνπ θαη ηελ αλαδήηεζε ρψξσλ εγθαηάζηαζεο θαη απαξαίηεηνπ
εμνπιηζκνχ, έσο ηε ζχληαμε ελφο επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ γηα
αλαδήηεζε ρξεκαηνδφηε, θ.α. Πηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη
σζηφζν θαη φζνη/φζεο έρνπλ πξνρσξήζεη πξάγκαηη ζηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη έρνπλ ήδε πιεξψζεη κηζζνχο ή έρνπλ
έλαλ θχθιν εξγαζηψλ απφ απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, φρη φκσο γηα
δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ κελψλ. Δπηπξνζζέησο,
απηή ε ελέξγεηα ελδερνκέλσο λα εληάζζεηαη ζηελ ππάξρνπζα εξγαζία
ηνπ αηφκνπ θαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε, κε
ηε ζπκκεηνρή ηνπ εξσηψκελνπ λα αθνξά έηζη έλαλ δηνηθεηηθφ /
δηεπζπληηθφ ξφιν θαη φρη απαξαίηεηα ηδηνθηεζία.
Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο ήηαλ
ηδηνθηήηεο – ζπκκεηείραλ ζηελ ηδηνθηεζία ελφο λένπο εγρεηξήκαηνο /
δξαζηεξηφηεηαο γηα ην νπνίν έρνπλ ήδε πιεξψζεη κηζζνχο θαη έρνπλ
θαηαγξάςεη έλα θχθιν εξγαζηψλ γηα ηνπιάρηζηνλ ηξεηο, αιιά φρη
πεξηζζφηεξνπο απφ 42 κήλεο
Ρα άηνκα πνπ εληάζζνληαη ζηηο δχν παξαπάλσ θαηεγνξίεο ζχκθσλα
κε ηνπ αληίζηνηρνπο νξηζκνχο

(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)
Καζηεξσκέλνη Δπηρεηξεκαηίεο
(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)

88

Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ θαηά ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο ήηαλ
ηδηνθηήηεο – ζπκκεηείραλ ζηελ ηδηνθηεζία κηαο θαζηεξσκέλεο
επηρείξεζεο, δειαδή κηαο επηρείξεζεο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη
ακνηβέο, πιεξσκέο ή νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξσκέο ζηνπο ηδηνθηήηεο
γηα πεξηζζφηεξνπο απφ 42 κήλεο.

Ξαξαξηήκαηα

Ζ Δπηρεηξεκαηηθφηεηα ζηα πξφζπξα ηεο θξίζεο

πλνιηθή
Δπηρεηξεκαηηθή
Γξαζηεξηφηεηα
(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)
Δπηρεηξεκαηηθή
Γξαζηεξηφηεηα
Αξρηθψλ
ηαδίσλ
Τςειψλ
Πξνζδνθηψλ Μεγέζπλζεο

Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ είηε εκπιέθνληαη ζε επηρεηξεκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα αξρηθψλ ζηαδίσλ είηε είλαη θαζηεξσκέλνη επηρεηξεκαηίεο
(βι. παξαπάλσ)

Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ είλαη επηρεηξεκαηίεο αξρηθψλ ζηαδίσλ
(φπσο νξίζηεθαλ παξαπάλσ) θαη αλακέλνπλ φηη ην εγρείξεκά ηνπο ζα
απαζρνιεί ηνπιάρηζηνλ 20 εξγαδνκέλνπο ζε πέληε ρξφληα απφ ηψξα

(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)
Πνζνζηφ
Δπηρεηξεκαηηθήο
δξαζηεξηφηεηαο

Αλαζηνιήο

(% ηνπ πιεζπζκνχ 18-64
εηψλ)

Ρα άηνκα ειηθίαο 18-64 εηψλ πνπ θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο 12 κήλεο απφ
ηε ζηηγκή ηεο έξεπλαο αλέζηεηιαλ ηε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο,
εμαγφξαζαλ ην κεξίδηφ ηνπο θαη παξαηηήζεθαλ, πνχιεζαλ ηελ
επηρείξεζε εγρείξεκα ή/ θαη γεληθά έπαςαλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε
ιεηηνπξγία ηεο αλεμάξηεηα απφ ην αλ απηή ζπλέρηζε ή φρη ηε
ιεηηνπξγίαο ηεο.

Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δπηρεηξεκαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο Αξρηθψλ ηαδίσλ

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα
επθαηξίαο

Ξνζνζηφ απηψλ πνπ εκπιέθνληαη ζε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα
αξρηθψλ ζηαδίσλ (φπσο απηή νξίζηεθε παξαπάλσ) νη νπνίνη: (α)
δειψλνπλ φηη αζρνιήζεθαλ επηρεηξεκαηηθά κε θίλεηξν ηελ αμηνπνίεζε
κηαο επθαηξίαο θαη φρη απφ ηελ έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ επηινγψλ
απαζρφιεζεο θαη (β) δειψλνπλ φηη βαζηθή αηηία γηα λα αμηνπνηήζνπλ
απηή ηελ επθαηξία είλαη ε δηάζεζε εξγαζηαθήο αλεμαξηεζίαο ή ε
αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο θαη φρη απιψο ε ζπληήξεζε ηνπ
εηζνδήκαηφο ηνπο ζηα ίδηα επίπεδα

Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Αξρηθψλ
ηαδίσλ
κε
Τςειέο
Πξνζδνθίεο Μεγέζπλζεο

Ξνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (φπσο νξίζηεθαλ
παξαπάλσ) πνπ αλακέλνπλ λα απαζρνιήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 20
απαζρνινχκελνπο ζηα επφκελα πέληε ρξφληα.

Δπηρεηξεκαηηθή
Γξαζηεξηφηεηα
Αξρηθψλ
ηαδίσλ, κε Πξνζαλαηνιηζκφ
Νέα Πξντφληα-Τπεξεζίεο

Ξνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (φπσο νξίζηεθαλ
παξαπάλσ) πνπ εθηηκνχλ φηη ην πξντφλ ή ε ππεξεζία ηνπο είλαη
θαηλνχξγην γηα θάπνηνπο πειάηεο θαη ζεσξνχλ φηη δελ πξνζθέξνπλ
πνιιέο επηρεηξήζεηο ην ίδην πξντφλ ή ππεξεζία.

Δπηρεηξεκαηηθή
Γξαζηεξηφηεηα
Αξρηθψλ
ηαδίσλ,
κε
Δμσζηξεθή
Πξνζαλαηνιηζκφ

Ξνζνζηφ ησλ επηρεηξεκαηηψλ αξρηθψλ ζηαδίσλ (φπσο νξίζηεθαλ
παξαπάλσ) πνπ εθηηκνχλ φηη ηνπιάρηζηνλ 25% ηεο πειαηείαο ηνπο
πξνέξρεηαη απφ μέλεο ρψξεο.
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4. Γηαηί δηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ GEM απφ ηα επίζεκα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία
(κεηξψα) ησλ επηρεηξήζεσλ;
Ρα ζηνηρεία ηα νπνία ζπγθεληξψλεη ην GEM δηαθνξνπνηνχληαη απφ ηα επίζεκα
ζηαηηζηηθά - δεκνγξαθηθά ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ (κεηξψα). Ρν GEM είλαη θαηά βάζε κηα
θνηλσληθή έξεπλα πνπ εζηηάδεη ζηα άηνκα, ζε απηνχο δειαδή πνπ νξγαλψλνπλ, μεθηλνχλ
θαη δηαηεξνχλ ηηο επηρεηξήζεηο ζε κηα νηθνλνκία. Νη

ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο ησλ

ζηνηρείσλ ηνπ GEM απφ ηα ζπλήζε δεκνγξαθηθά (κεηξψα) ησλ λέσλ επηρεηξήζεσλ είλαη νη
αθφινπζεο:
1νλ Ρν κεζνδνινγηθφ εξγαιείν είλαη θνηλφ θαη ελαξκνληζκέλν γηα φιεο ηηο ρψξεο πνπ
ζπκκεηέρνπλ ζην GEM, επηηξέπνληαο αμηφπηζηεο ζπγθξίζεηο κεηαμχ ησλ ρσξψλ, φπσο
άιισζηε επηβεβαηψλεηαη απφ ηε ζπλεθηηθφηεηα ησλ εηήζησλ απνηειεζκάησλ. Αληηζέησο,
ελαξκνληζκέλα δεκνγξαθηθά ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ θαη κεηξψα δελ ππάξρνπλ.
2νλ Ρν εξεπλεηηθφ πιαίζην ηνπ GEM απνηειεί κηα δεηγκαηνιεπηηθή πξνζέγγηζε,
ππνλνεί ζηαηηζηηθέο αβεβαηφηεηεο ζηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα αλά ρψξα γη’ απηφ θαη
ρξεζηκνπνηεί δηαζηήκαηα εκπηζηνζχλεο ζηνπο βαζηθνχο δείθηεο. Δμάιινπ, είλαη ζαθέο φηη
ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν εγγξαθήο θαη θαηαγξαθήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε δηάθνξεο
ρψξεο,

θαζψο

κεξηθέο

επηρεηξήζεηο

ή

απηναπαζρνινχκελνη

επηρεηξεκαηίεο

δελ

θαηαρσξνχληαη, ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο κπνξνχλ λα ππάξρνπλ γηα θνξνινγηθνχο θαη κφλν
ιφγνπο, ρσξίο πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα.
3νλ Ρν GEM πξνζεγγίδεη αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία έλαξμεο κηαο
επηρείξεζεο,

θαζηεξσκέλνπο

επηρεηξεκαηίεο,

αιιά

θαη

απηναπαζρνινχκελνπο

πνπ

ελδερνκέλσο λα κε ρξεηάδεηαη λα θαηαρσξεζνχλ ζε θάπνηα βάζε (business registries). Ρν
GEM δίλεη έκθαζε άιισζηε ζε ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο απέλαληη ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα,
αιιά θαη ζηελ πξφζεζε γηα επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηνπνίεζε, εζηηάδνληαο ζηα αξρηθά
ζηάδηα έλαξμεο κηαο επηρείξεζεο. Ξξφθεηηαη επνκέλσο γηα κηα δηαδηθαζία θαη κηα ρξνληθή
πεξίνδν επψαζεο πνπ έρεη εμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο.
4νλ Ρν GEM δελ πξνζθέξεηαη γηα ηελ απνηχπσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ
πνπ ππάξρνπλ ζε κηα ρψξα ή ζηα επίζεκα πνζνζηά έλαξμεο επηρεηξήζεσλ απφ ηα ζρεηηθά
κεηξψα, νχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί π.ρ. γηα ηελ θιαδηθή δηάξζξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ
ζε κηα ρψξα. Ξξνζθέξεη πεξηζζφηεξν ζηε κέηξεζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο
επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο χπαξμεο κηαο επηρείξεζεο.
Ξξνζθέξεη, επίζεο, πιεξνθνξίεο γηα άιια επηρεηξεκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ δελ είλαη
γεληθά δηαζέζηκα ζηα ζρεηηθά κεηξψα, φπσο ηα θίλεηξα ησλ απηναπαζρνινχκελσλ, ν
βαζκφο θαηλνηνκίαο, νη πξννπηηθέο αλάπηπμεο θηι.
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Δπνκέλσο, ηα δεδνκέλα ηνπ GEM δελ πξνζπαζνχλ λα ππνθαηαζηήζνπλ ηα επίζεκα
κεηξψα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ππάξρνπλ ζε κία ρψξα, αιιά πεξηζζφηεξν ηα
ζπκπιεξψλνπλ κε επηπξφζζεηα ζηνηρεία γηα ην γεληθφηεξν θνηλσληθννηθνλνκηθφ πιαίζην
εθδήισζεο

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

ησλ

ηδηαίηεξσλ

ραξαθηεξηζηηθψλ

ησλ

επηρεηξεκαηηψλ.

5. Σν εκπεηξηθφ κέξνο ηνπ εξεπλεηηθνχ πξνγξάκκαηνο GEM
Έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα εξεπλεηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ GEM είλαη ν φγθνο ησλ
ζηνηρείσλ πνπ έρεη πιένλ ζρεκαηηζηεί απφ ην 1999 θαη ε δεκηνπξγία ελαξκνληζκέλσλ
κεηαβιεηψλ κέηξεζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε έλα επξχ ζχλνιν ρσξψλ.
Κε βάζε θαη ην ελλνηνινγηθφ κνληέιν πνπ παξνπζηάζηεθε λσξίηεξα, ηα κεζνδνινγηθά
εξγαιεία ηνπ GEM βαζίδνληαη ζηηο εμήο πεγέο δεδνκέλσλ:
 Έξεπλα πεδίνπ (ηειεθσληθέο ζπλεληεχμεηο) ζε ηπραία αληηπξνζσπεπηηθά
δείγκαηα ελειίθσλ ειηθίαο 18 έσο 64 εηψλ, ζε κεγέζε πνπ θπκαίλνληαη θέηνο
απφ 1.500 έσο θαη 30.000 άηνκα.
 Ξξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίνπ απφ άηνκα πνπ
εηδηθεχνληαη ζε δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε δηάθνξεο πιεπξέο ηνπ θαηλνκέλνπ
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο (εηδηθνί ή εκπεηξνγλψκνλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο).
Αλαιφγσο κε ηε ρψξα, πξαγκαηνπνηνχληαη έσο θαη 50 αληίζηνηρεο ζπλεληεχμεηο.
 Ρππνπνηεκέλα εζληθά ζηνηρεία καθξννηθνλνκηθψλ θπξίσο δεηθηψλ γηα ηελ
αληίζηνηρε νηθνλνκία πνπ ιακβάλνληαη απφ αμηφπηζηεο δηεζλείο πεγέο (π.ρ.
Ξαγθφζκηα Ρξάπεδα, Γηεζλέο Λνκηζκαηηθφ Ρακείν, ΝΖΔ, θηι).
Κε βάζε ηνλ φγθν απηνχ ηνπ πιηθνχ, νη ζπληνληζηέο ηνπ πξνγξάκκαηνο
δηακνξθψλνπλ ηελ εηήζηα παγθφζκηα έθζεζε (Global Report) πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε
ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζε παγθφζκην επίπεδν θαη παξνπζηάδεη ηηο εζληθέο ζπγθξίζεηο ζε
ζρέζε κε δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηνπ δεηήκαηνο. Ζ εηήζηα έθζεζε δηαλέκεηαη δηεζλψο ζε
θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο, νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη εηδηθά γηα ην
δήηεκα

ηεο

επηρεηξεκαηηθφηεηαο

θαη

είλαη

πξνζβάζηκε

ζην

δηθηπαθφ

ηφπν

www.gemconsortium.org. Δπηπξνζζέησο, κέιε ηεο ζπληνληζηηθήο νκάδαο ζπληάζζνπλ
ζεκαηηθέο εθζέζεηο, φπνπ αλαιχνληαη θάζε ρξφλν εηδηθά ζέκαηα πνπ άπηνληαη επηκέξνπο
δηαζηάζεσλ ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο.
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6. Ο ξφινο ηνπ ΙΟΒΔ ζην GEM
Ρν ΗΝΒΔ απνηειεί ηνλ εζληθφ εξεπλεηηθφ ζπλεξγάηε ηνπ GEM θαη ζπκκεηείρε ηελ
πεξίνδν 2009-2010 γηα έβδνκε θνξά ζην έξγν, κέζσ ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ γηα ηελ
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα πνπ ζεζκνζέηεζε ην 2007. Ρα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο γηα ηελ επφκελε
πεξίνδν (2010-2011) βξίζθνληαη ήδε ζηε θάζε ηεο επεμεξγαζίαο, κε ην εκπεηξηθφ ηκήκα
ηνπ έξγνπ λα έρεη νινθιεξσζεί επηηπρψο.
Ζ εξεπλεηηθή νκάδα ηνπ Ξαξαηεξεηεξίνπ είλαη ππεχζπλε γηα ηελ άξηηα δηεμαγσγή
ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ θαη ηελ πξνθαηαξηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, πξηλ ηελ
απνζηνιή ηνπο ζηνπο ζπληνληζηέο. Κεηά ηελ ελαξκφληζε φισλ ησλ δηεζλψλ δεδνκέλσλ,
αλαιχεη πιεπξέο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ηδηαίηεξν ειιεληθφ ελδηαθέξνλ, ελψ
ζπληάζζεη θαη ηελ Δζληθή Έθζεζε γηα ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα ζηε ρψξα πνπ απνζθνπεί
ζην λα αλαδείμεη εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη πηζαλέο δηαθνξνπνηήζεηο. Πηφρνο είλαη πάληα ε
παξαγσγή πξνηάζεσλ δεκφζηαο πνιηηηθήο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο ζηελ
Διιάδα, ιακβάλνληαο ππ’ φςε ηα ηδηαίηεξα εζληθά ραξαθηεξηζηηθά.
Ρν ΗΝΒΔ, ζην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην GEM, δηεμάγεη δχν έξεπλεο πεδίνπ:
κία έξεπλα πεδίνπ ζηνλ ειιεληθφ πιεζπζκφ ζε αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα 2.000 αηφκσλ θαη
κία έξεπλα πεδίνπ ζε 36 εκπεηξνγλψκνλεο, νη νπνίνη έρνπλ επηιεγεί σο «εηδηθνί» ζε
δηάθνξεο δηαζηάζεηο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο19.
Γηα

πεξηζζφηεξα

ζηνηρεία

θαη

πιεξνθνξίεο

γηα

ην

Ξαξαηεξεηήξην

Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο ηνπ ΗΝΒΔ, επηζθεθηείηε ην ζρεηηθφ ζχλδεζκν (link) ζηνλ ηζηφηνπν
ηνπ ΗΝΒΔ: http://www.iobe.gr.

19

Ζ έξεπλα πιεζπζκνχ εθπνλείηαη απφ ηελ εηαηξεία Datapower κε ηε βνήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηειεθσληθψλ
ζπλεληεχμεσλ CATI. Ρν δείγκα επηιέρζεθε κε ηελ ηερληθή ηεο πνιπζηαδηαθήο ζηξσκαηνπνηεκέλεο
δεηγκαηνιεςίαο, κε βάζε ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θάζε γεσγξαθηθνχ δηακεξίζκαηνο, αζηηθφηεηα ηεο
πεξηνρήο, θχιν θαη ειηθία.
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