
  

 
Κύριο    Ι∆ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
 FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH 

 

 

 

 

 

 

 

Σταύρος Ιωαννίδης 

Άγγελος Τσακανίκας  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Νοέµβριος 2007 



  

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

©Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

ISBN 978-960-7536-38-9 

ISSN 1790-1731 
 

 
 
 
 
 
Επιµέλεια έκδοσης : ΙΟΒΕ 



  

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΟΒΕ 

 

Υπεύθυνος:   Σταύρος Ιωαννίδης  

Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

 
 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας του ΙΟΒΕ αποτελεί τον ελληνικό εταίρο του 

Παγκοσµίου Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας  

(Global Entrepreneurship Monitor -GEM) 

 
 
 

Εθνική ερευνητική οµάδα GEM 
 

Υπεύθυνοι έργου:     Τάκης Πολίτης, Επιστηµονικός ∆ιευθυντής ΙΟΒΕ, 

  Σταύρος Ιωαννίδης, Kαθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήµιο 

  Άγγελος Τσακανίκας, Υπεύθυνος Ερευνών ΙΟΒΕ  

 

Έρευνα – Ανάλυση: Ευαγγελία Βαλαβανιώτη, ΙΟΒΕ 

Κώστας Καβουνίδης, Tufts University 

 

 

 

 



  

 
 



  

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Η Έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2006-2007 αποτελεί την τέταρτη της 

σειράς εκθέσεων που εκπονεί το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο διεθνές 

ερευνητικό πρόγραµµα GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM). Το ερευνητικό 

Πρόγραµµα αυτό συλλέγει εµπειρικά δεδοµένα – πρωτογενή και δευτερογενή - από ένα ευρύ 

σύνολο χωρών παγκοσµίως και εκδίδει σχετική ετήσια έκθεση για την επιχειρηµατικότητα 

όπου παρουσιάζονται τα συνολικά ευρήµατα. Το ΙΟΒΕ αποτελεί τον ελληνικό εταίρο στο 

ερευνητικό consortium του GEM και είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των αναγκαίων 

ερευνών στον ελληνικό πληθυσµό, την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µε βάση την κοινή 

εναρµονισµένη µεθοδολογία και την ένταξη τους στο διεθνές αναλυτικό πλαίσιο του GEM, 

ώστε να επιτυγχάνεται η συγκρισιµότητα των στοιχείων.  

Η φετινή έκθεση, η οποία επικεντρώνεται όπως πάντα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που 

εµφανίζει η επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα, αποτελεί ωστόσο την πρώτη έκθεση που 

εκπονείται από το Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα του ΙΟΒΕ. Πρόκειται για ένα 

ερευνητικό άξονα του ΙΟΒΕ που θεσµοθετήθηκε το 2007 και σκοπεύει στην αξιοποίηση της 

συσσωρευµένης εµπειρίας από τη συµµετοχή στο GEM, µε έµφαση στην επεξεργασία 

προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. Η εκ του σύνεγγυς 

παρακολούθηση των εξελίξεων στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, η ανάγκη 

δηµιουργίας χρονολογικών σειρών που επιτρέπουν την αποτύπωση πιο µακροχρόνιων 

τάσεων και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών της, σε σύγκριση πάντα µε τις εξελίξεις και 

τάσεις που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον εντάσσονται άλλωστε στους ερευνητικούς 

στόχους που έχει θέσει το ΙΟΒΕ τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα το Παρατηρητήριο 

για την Επιχειρηµατικότητα, στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις:  

α) τη διενέργεια ερευνών σε πλευρές της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερο ελληνικό 

ενδιαφέρον και  

β) την παραγωγή προτάσεων πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην 

Ελλάδα. 

Το ΙΟΒΕ ευχαριστεί όλους αυτούς που συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου και κυρίως τους 

ειδικούς εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ο καθένας στον τοµέα του βοήθησαν στην ερµηνεία της 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Ευχαριστούµε τέλος τον κύριο χορηγό του έργου, την 

Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, που χρηµατοδότησε και τη φετινή ερευνητική προσπάθεια. 
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Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
 
i 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
 

Η έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2007 αποτελεί 

την τέταρτη περιοδική έκδοση του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο 

ερευνητικό πρόγραµµα του Παγκόσµιου Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα 

(Global Entrepreneurship Monitor). Η έκθεση παρουσιάζει τους βασικούς δείκτες 

επιχειρηµατικότητας που χρησιµοποιεί το GEM, συνοψίζει τα βασικά χαρακτηριστικά 

της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα αυτήν την 

περίοδο, αναλύει το προφίλ του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία και αποτυπώνει την 

εξέλιξη του επιπέδου, των προσδοκιών και της δυναµικής των νέων εγχειρηµάτων στο 

εγχώριο επιχειρηµατικό περιβάλλον. Στις περισσότερες περιπτώσεις και µε δεδοµένη 

την επαναληπτικότητα της έρευνας, η σύγκριση µε τα προηγούµενα έτη έχει 

µεγαλύτερο ενδιαφέρον, έτσι ώστε να αποτυπωθούν τα σηµεία βελτίωσης, υστέρησης 

ή πιθανών αλλαγών που έχουν συµβεί στο εγχώριο και διεθνές επιχειρηµατικό 

περιβάλλον τη χρονιά που προηγήθηκε. Επιπροσθέτως στη φετινή έκθεση 

παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα της αντίστοιχης έρευνας στους «ειδικούς». Πρόκειται 

για τις απόψεις συγκεκριµένων εµπειρογνωµόνων από τον χώρο των πανεπιστηµίων, 

των επιχειρήσεων, των φορέων διαµόρφωσης και άσκησης πολιτικής κτλ, οι οποίοι ως 

γνώστες διαφόρων διαστάσεων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, συνεισφέρουν µε 

τις εκτιµήσεις τους στην ολοκληρωµένη µελέτη της επιχειρηµατικότητας.  

 

Από την έρευνα του GEM στον ενεργό ελληνικό πληθυσµό ηλικίας 18-64 ετών, 

προκύπτουν τα εξής: 

• Κατά το 2006 στην Ελλάδα σχεδόν το 16% του πληθυσµού (περίπου 1,1 εκατ. 

άτοµα) όσο περίπου και το 2005, σχετίζεται µε κάποιου τύπου επιχειρηµατική 

δραστηριοποίηση είτε αυτή είναι καθιερωµένη, είτε έχει µόλις ξεκινήσει ή 

πρόκειται να ξεκινήσει σύντοµα.  

• ∆ιαρθρωτικά, το 8,24% (περίπου 560 χιλ. άτοµα) ήταν Καθιερωµένοι 

Επιχειρηµατίες, συµµετείχαν δηλαδή στην ιδιοκτησία ολοκλήρου ή µέρους 

ενός επιχειρηµατικού εγχειρήµατος το οποίο λειτουργεί για διάστηµα 

τουλάχιστον 42 µηνών. Είναι η 2η υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη και 

ερµηνεύεται ως ένα βαθµό από την υψηλή αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα.  
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• Ένα 7,9% του πληθυσµού (περίπου 537 χιλ. άτοµα) βρισκόταν το 2006 στα 

αρχικά στάδια έναρξης κάποιας επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης), ήταν δηλαδή επίδοξος ή νέος 

επιχειρηµατίας. Πρόκειται για σηµαντική – τρίτη κατά σειρά - αύξηση σε σχέση 

µε το 2005 (6,5% το 2005), επίδοση που αποτελεί την 4η υψηλότερη µεταξύ 

21 ευρωπαϊκών χωρών που συµµετέχουν στο GEM to 2006.   

• Το 5,6% (περίπου 380 χιλ άτοµα) του πληθυσµού, δηλαδή περίπου το 70% 

των παραπάνω επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων, ήταν Επίδοξοι 

Επιχειρηµατίες. Είχαν δηλαδή κατά το τελευταίο 12-µηνο ξεκινήσει κάποιες 

προκαταρκτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος ή 

λειτουργούσαν ήδη ένα εγχείρηµα το πολύ έως τρεις µήνες. Είναι η 4η 

υψηλότερη επίδοση στην Ευρώπη και παρουσιάζει επίσης αύξηση σε σχέση µε 

το 2005 (5,2%).   

• Ένα 2,3% (περίπου 156 χιλ. άτοµα) είναι Νέοι Επιχειρηµατίες, ήταν δηλαδή 

ιδιοκτήτες ή διήυθυναν ένα νέο εγχείρηµα που λειτουργούσε για τουλάχιστον 

τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες. Η άνοδος σε σχέση µε το 2005 

είναι επίσης σηµαντική (1,6%) καθώς φαίνεται να ανακόπτεται η πτωτική τάση 

των προηγούµενων ετών: αρκετοί από τους αυξηµένους επίδοξους 

επιχειρηµατίες των προηγούµενων ετών πράγµατι προχώρησαν το 2006 στην 

υλοποίηση του εγχειρήµατός τους. 

• ∆ιευρύνεται στο 3,07% του πληθυσµού (περίπου 200 χιλ άτοµα) έναντι 2,6% 

το 2005) το ποσοστό των «άτυπων επενδυτών», των ατόµων δηλαδή που 

έχουν χρηµατοδοτήσει µε προσωπικά κεφάλαια κατά την τελευταία τριετία ένα 

εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος άλλος, χωρίς οι ίδιοι να συµµετέχουν στην 

ιδιοκτησία ή τη διοίκησή του. Η επίδοση αυτή είναι υψηλότερη του ευρωπαϊκού 

µέσου όρου (2,76%), ενώ και το µέσο ποσό – που εκτιµάται σε 40000 € - έχει 

αυξηθεί τα τελευταία χρόνια και υπερτερεί σε σχέση µε άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες. Αν και το 2006 φαίνεται να ενισχύεται ο ρόλος των φίλων ή/και 

συναδέλφων, σταθερά οι άτυποι επενδυτές αποτελούν κυρίως συγγενικό 

πρόσωπο του επίδοξου / νέου επιχειρηµατία. 

• Υποχωρεί ελαφρά η πρόθεση επιχειρηµατικότητας: ένα 14,2% (περίπου 965 

χιλ. άτοµα) δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει κάποιου είδους επιχειρηµατική 

δραστηριοποίηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) εντός της 
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επόµενης τριετίας. Το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 15,4%, όµως παρά 

την υποχώρηση, η φετινή επίδοση είναι η 5η υψηλότερη στην Ευρώπη 

(ευρωπαϊκός µέσος όρος στο 11% περίπου). 

• Τέλος, κατά το 2006 ένα ποσοστό της τάξης του 2,7% (περίπου 181 χιλ. 

άτοµα) του ενεργού πληθυσµού δηλώνει ότι διέκοψε, ανέστειλε τη λειτουργία ή 

παραιτήθηκε από µια επιχείρηση την οποία κατείχε ή/και συµµετείχε στη 

διοίκησή της. Ο δείκτης αναστολής της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

µπορεί να περιορίζεται οριακά έναντι του 2005 (2,9%), εξακολουθεί όµως να 

υπερτερεί από το µέσο ευρωπαϊκό (2,1%), καθώς συνδέεται µε την υψηλότερη 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων: αυξηµένος αριθµός επίδοξων / νέων 

εγχειρηµάτων δηµιουργεί και περισσότερες αποτυχίες στην αγορά, σχέση που 

φαίνεται να ισχύει ακόµα εντονότερα σε παγκόσµιο επίπεδο. Σχεδόν ένας στους 

τέσσερις πάντως δηλώνει ότι βρήκε άλλη εργασία (το πιθανότερο µισθωτή), 

ενώ σε σχέση µε άλλες χώρες, στην Ελλάδα φαίνεται ευκολότερα κάποιος να 

επιλέγει να αποχωρήσει από την επιχειρηµατική δραστηριότητα εφόσον βρει 

άλλη (µισθωτή) απασχόληση. 

 

Επιχειρηµατικότητα ανάγκης και ευκαιρίας 

 

Το θετικό γεγονός της ποσοτικής αύξησης της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

στην Ελλάδα το 2006 συνοδεύεται ωστόσο από απώλειες στην ποιοτική διάσταση που 

αναφέρεται στα κίνητρά της. Πιο συγκεκριµένα, το 2006 ενισχύεται η 

επιχειρηµατικότητα ανάγκης, το ποσοστό των ατόµων δηλαδή που στράφηκαν στην 

επιχειρηµατική δραστηριότητα λόγω έλλειψης άλλων δυνατοτήτων ικανοποιητικής 

απασχόλησης. Η επιχειρηµατικότητα ανάγκης αντιπροσωπεύει το 2006 πάνω από το 

20% των εγχειρηµάτων που εντόπισε η έρευνα (14,2% το 2005), ενώ περίπου το 

1,6% του πληθυσµού δηλώνουν επιχειρηµατίες από ανάγκη. Κατά µέσο όρο στην 

Ευρώπη το 18,6% των εγχειρηµάτων προέκυψε από ανάγκη, κάτι που σηµαίνει ότι η 

Ελλάδα υπερτερεί σε αυτού του τύπου την επιχειρηµατικότητα (9η θέση σε 21 

ευρωπαϊκές χώρες).  

Εποµένως ένα µεγάλο µέρος της ανόδου της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

στην Ελλάδα το 2006, οφείλεται σε άνοδο αυτής της επιχειρηµατικότητας και όχι της 

επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας. Η τελευταία έχει ως στόχο την αξιοποίηση µιας 
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ευκαιρίας στο ευρύτερο περιβάλλον και χαρακτηρίζεται ως ποιοτικότερη γιατί εκτιµάται 

ότι έχει µεγαλύτερες δυνατότητες να αποδειχθεί επιτυχής: βασίζεται στη διάγνωση µιας 

πραγµατικής ευκαιρίας και όχι στην έλλειψη άλλων επιλογών για εργασία. Με µόλις το 

63% των εγχειρηµάτων του 2006 να έχει ως ξεκάθαρο κίνητρο την ευκαιρία, η Ελλάδα 

δείχνει να υπολείπεται πραγµατικών ευκαιριών σε σχέση µε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

χώρες.  

Ειδικά για τους επιχειρηµατίες ευκαιρίας διαπιστώνεται ότι κινητήριος µοχλός στην 

αξιοποίηση της ευκαιρίας που εντόπισαν είναι η αύξηση του προσωπικού τους 

εισοδήµατος τους, ενώ µικρότερο ποσοστό δηλώνει ότι επιθυµεί µεγαλύτερη 

εργασιακή ανεξαρτησία. Στην Ελλάδα λοιπόν η αντίληψη για την ύπαρξη 

επιχειρηµατικών ευκαιριών υποστηρίζεται περισσότερο από διάθεση έναρξης µιας 

επιχείρησης στη βάση της τόνωσης του προσωπικού εισοδήµατος και λιγότερο από τη 

δυναµική ή τις προοπτικές που µπορεί να έχει η αξιοποίησή της. Το αντίθετο συµβαίνει 

όµως στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, όπου κυριαρχεί η ανάγκη µεγαλύτερης 

ανεξαρτησίας. Εποµένως καθοριστικός παράγοντας στην εκδήλωση επιχειρηµατικής 

συµπεριφοράς στην Ελλάδα δεν είναι µόνο ο όγκος των ευκαιριών που υπάρχουν στην 

ελληνική οικονοµία, αλλά και η ίδια η επιθυµία του ατόµου να γίνει επιχειρηµατίας και 

άρα να αναζητήσει πιο προσεκτικά το χώρο στον οποίο θα µπορούσε να 

δραστηριοποιηθεί επικερδώς. ∆ιαφοροποιείται έτσι σε σχέση µε το µέσο ευρωπαίο 

επιχειρηµατία ευκαιρίας ο οποίος επιθυµεί κυρίως µεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία, 

παρά δείχνει δυσαρεστηµένος από το επίπεδο ζωής που του εξασφαλίζει το τρέχον 

εισόδηµά του. 

 

Η τοµεακή διάσταση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

 

Τα κλαδικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων δεν 

διαφοροποιούνται το 2006. Σταθερά δύο στα τρία νέα εγχειρήµατα στην Ελλάδα έχουν 

ως τελικό πελάτη τον καταναλωτή. Πρόκειται για την υψηλότερη επίδοση στην 

Ευρώπη και µία από τις υψηλότερες παγκοσµίως. Η µικρή υποχώρηση σε σχέση µε το 

70% του 2005 φαίνεται να ωφελεί την κατηγορία των εγχειρηµάτων που προσφέρουν 

Υπηρεσίες σε επιχειρήσεις: η συµµετοχή τους διευρύνεται στο 13% του συνόλου σε 

σχέση µε 8,3% το 2005. Πρόκειται για εγχειρήµατα που θεωρητικά απαιτούν έναν 

µεγαλύτερο βαθµό εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας, αλλά και είναι περισσότερο 

επιθυµητά στη δεξαµενή νέας επιχειρηµατικότητας, αφού θεωρείται ότι έχουν 
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µεγαλύτερη επίδραση στη συνολική ανάπτυξη µιας οικονοµίας. Συνολικά πάντως το 

ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που σχετίζονται µε δραστηριότητες σε κλάδους 

υψηλής ή µεσαίας τεχνολογίας (κατά ΟΟΣΑ) είναι της τάξης του 7,6% του συνόλου 

έναντι 8,3% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη. 

Συνεπώς η «ρηχότητα» της νέας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή 

ότι αυτή δεν εκδηλώνεται σε ολόκληρη την «αλυσίδα αξίας» µέχρι το προϊόν στον 

τελικό καταναλωτή, αλλά µόνο στον έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας παραµένει ως 

βασικό χαρακτηριστικό της. Ο κύριος όγκος νέων εγχειρηµάτων έχουν µάλλον 

περιορισµένες δυνατότητες σηµαντικής επίδρασης στην οικονοµική ανάπτυξη σε όρους 

απασχόλησης, εξαγωγών, κτλ, ενώ η επικράτηση αυτών των δραστηριοτήτων αποτελεί 

γνώρισµα κυρίως χωρών µε µεσαίο ή χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης.  

 

Ποιοτικά χαρακτηριστικά επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων  

 

Ένας στους τρεις επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων (35%) δηλώνει το 2006 ότι 

χρησιµοποιεί στην παραγωγή / διάθεση των προϊόντων / υπηρεσιών του τεχνολογίες 

/ διαδικασίες που έχουν εµφανιστεί στην ελληνική αγορά µόλις κατά το τελευταίο 

χρόνο από τη διεξαγωγή της έρευνας. Πρόκειται για τη 2η υψηλότερη επίδοση 

παγκοσµίως, ενώ ο ευρωπαϊκός µέσος όρος βρίσκεται στο 11,7%. Είναι γεγονός ότι η 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και άρα η καινοτοµία διεργασιών είναι µία παράµετρος 

όπου διαχρονικά η Ελλάδα εµφανίζει καλή εικόνα: αρκετοί από αυτούς που ξεκινούν 

ένα νέο εγχείρηµα επιλέγουν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες / διαδικασίες για τα 

εγχειρήµατά τους, στοχεύοντας στην καλύτερη δυνατή τοποθέτησή τους στην αγορά. 

Συνεπώς η τεχνολογική αναβάθµιση µπορεί να θεωρηθεί ως βασικό συστατικό των 

νέων εγχειρηµάτων που ξεκινούν στην Ελλάδα. Μάλιστα λαµβάνοντας υπόψη ότι η 

αντίστοιχη µέτρηση στις καθιερωµένες  επιχειρήσεις δίνει πολύ ηπιότερη εικόνα, καθώς 

η πλειονότητα χρησιµοποιεί παλαιότερες τεχνολογικά παραγωγικές διαδικασίες, είναι 

εξαιρετικά θετικό η επιχειρηµατικότητα που εισρέει στην «εθνική δεξαµενή» 

επιχειρηµατικότητας να βελτιώνει σταδιακά το τεχνολογικό προφίλ της, 

αναβαθµίζοντας τη συνολική επιχειρηµατικότητα σε όρους καινοτοµίας διεργασιών.  

Από την άλλη όµως πλευρά, η καινοτοµία προϊόντος, είναι εξαιρετικά περιορισµένη, 

παρά τη βελτίωση το 2006. Μόλις το 11,3% των νέων / επίδοξων εγχειρηµάτων (θα) 

προσφέρει προϊόντα / υπηρεσίες που είναι εντελώς νέα και πρωτοποριακά (µη 
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συνηθισµένα κατά µία έννοια) για όλους τους δυνητικούς πελάτες τους. Αν και 

πρόκειται για επίδοση σηµαντικά βελτιωµένη σε σχέση µε το 5,9% του 2005, 

εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών 

(13,8%), παρόλο βέβαια που σε όλες τις χώρες τα «συνηθισµένα» εγχειρήµατα 

κυριαρχούν.  

Εκτός όµως από την καινοτοµία των εγχειρηµάτων, σηµαντική ποιοτική διάσταση 

αποτελεί και ο βαθµός του ανταγωνισµού που επικρατεί στην αντίστοιχη αγορά. 

Μόλις το 2,8% των επιχειρηµατιών δηλώνει ότι εισέρχεται σε µία πραγµατικά νέα 

αγορά όπου δεν υπάρχει κανένας άλλος ανταγωνιστής έναντι σχεδόν µηδενικού 

αντίστοιχου ποσοστού το 2005. Η επίδοση αυτή είναι εξαιρετικά χαµηλή καθώς κατά 

µέσο όρο στην Ευρώπη, περίπου 9% των εγχειρηµάτων δεν αντιµετωπίζουν κανέναν 

ανταγωνιστή (αποτελούν δηλαδή νέες νησίδες αγοράς). Έτσι τελικά τρία στα τέσσερα 

νέα εγχειρήµατα που εµφανίζονται στην Ελλάδα αφορούν σε αγορές στις οποίες 

υπάρχουν ήδη πολλοί ανταγωνιστές που προσφέρουν παραπλήσια προϊόντα / 

υπηρεσίες. Αλλά και η είσοδος σε µια αγορά µε περιορισµένο ακόµα ανταγωνισµό (λίγοι 

δηλαδή ανταγωνιστές προσφέρουν τα ίδια προϊόντα / υπηρεσίες) αφορά µόνο το 25% 

έναντι 34% κατά µέσο όρο στην Ευρώπη.  

Εξάλλου ένας νέος συνδυαστικός δείκτης που χρησιµοποιείται το 2006 στο GEM και 

αφορά στο ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που παράγουν ένα προϊόν που 

εµφανίζεται νέο σε όλους ή µερικούς από τους δυνητικούς πελάτες και ταυτόχρονα 

λανσάρεται σε µια αγορά µε λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή συνοψίζει τις φτωχές 

επιδόσεις  της Ελλάδας. Με µόλις το 5,7% των νέων εγχειρηµάτων να πληροί τα 

παραπάνω κριτήρια, η Ελλάδα  εµφανίζει την 4η χαµηλότερη επίδοση στις χώρες του 

GEM (ευρωπαϊκός µέσος όρος στο 19,6%). Η δυνατότητα εποµένως των ελληνικών 

εγχειρηµάτων να δηµιουργήσουν µία νέα αγορά, να διευρύνουν τα όριά της και να 

συµβάλουν στην επέκτασή της, δείχνει πολύ περιορισµένη. Τα υψηλά επίπεδα 

καινοτοµίας διεργασιών, δεν φαίνεται να δηµιουργούν τελικά εξειδίκευση και νησίδες 

αγοράς, αλλά αποτελούν οριακές βελτιώσεις µε στόχο τη µικρή διαφοροποίηση από 

τον έντονο ανταγωνισµό. 
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Κόστος επένδυσης και επίπτωση στην απασχόληση  

 

Το επενδυτικό ύψος των επιχειρηµατικών σχεδίων που εντόπισε η έρευνα του GEM 

αποτελούν ένα µέτρο της οικονοµικής βαρύτητάς τους. Σύµφωνα µε την έρευνα, τα 

εγχειρήµατα που βρίσκονταν στη φάση της ίδρυσης το 2006 απαιτούσαν ένα κεφάλαιο 

ύψους κατά µέσο όρο 82000 ευρώ. Τα µισά όµως απαιτούσαν το πολύ έως 50000 

ευρώ. Αν και σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά καταγράφεται αύξηση του µέσου 

απαιτούµενου κεφαλαίου (από 72000 €), όµως και τότε τα µισά εγχειρήµατα δεν 

ξεπερνούσαν σε ύψος τα 50000 €. Με βάση την αναγωγή στο συνολικό αριθµό νέων / 

επίδοξων εγχειρηµάτων που βρίσκονταν το 2006 στη φάση της έναρξης, εκτιµάται ότι 

µοχλεύεται ένα συνολικό κεφάλαιο που προσεγγίζει τα 27 δισεκ. ευρώ. Αυτού του 

ύψους δηλαδή θα ήταν η συνολική κεφαλαιακή εισροή αν πράγµατι όλα τα αντίστοιχα 

εγχειρήµατα περνούσαν στη φάση της υλοποίησης. 

Εξάλλου, οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηµατίες καλύπτουν µε ίδιους πόρους περίπου τα ¾ 

της επένδυσης, σε σηµαντική άνοδο σε σχέση µε το 2005. Παρά δηλαδή τα χαµηλά 

επιτόκια, οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηµατίες δεν διαφοροποιούν τη συµπεριφορά τους 

και εξακολουθούν να χρησιµοποιούν πόρους από την προσωπική τους αποταµίευση ή 

το στενό οικογενειακό περιβάλλον, παρά να καταφεύγουν σε άλλες µορφές 

χρηµατοδότησης. 

Σε ότι αφορά την επίδραση που θα έχουν τα νέα εγχειρήµατα στην απασχόληση, το 

2006 καταγράφεται σηµαντική υποχώρηση των εργοδοτικών εγχειρηµάτων. Πιο 

συγκεκριµένα µόνο το 53% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών δηλώνει ότι (θα) 

απασχολεί τουλάχιστον ένα ακόµα άτοµο είτε κατά την έναρξη λειτουργίας της 

επιχείρησης, είτε µέσα στην επόµενη πενταετία. Άλλωστε το ότι η επιχειρηµατικότητα 

στην Ελλάδα είναι µια µάλλον «µοναχική» υπόθεση, ως συνέπεια και της υψηλής 

αυτοαπασχόλησης, επιβεβαιώνεται και το 2006. Περίπου δύο στα τρία νέα / επίδοξα 

εγχειρήµατα που εντοπίστηκαν στην έρευνα (θα) έχουν ως µοναδικό ιδιοκτήτη τον ίδιο 

τον επίδοξο / νέο επιχειρηµατία.  

Γενικά στην περίοδο 2003-2006 περίπου το 70% των εγχειρηµάτων εντάσσεται στην 

κατηγορία των «εργοδοτικών» εγχειρηµάτων, είχαν δηλαδή κάποια επίπτωση στην 

απασχόληση, εκτός της µόνιµης απασχόλησης που προσφέρουν στους ιδιοκτήτες της 

επιχείρησης. Πρόκειται για µία από τις χαµηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, κάτι που 

τελικά σηµαίνει ότι η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που 
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καταγράφεται το 2006 αφορά πρωτίστως αυτοαπασχολούµενους χωρίς προσωπικό. Το 

γεγονός αυτό ερµηνεύεται ως ένα βαθµό και από την αύξηση των επιχειρηµατιών 

ανάγκης το 2006, οι οποίοι αναµένουν το εγχείρηµά τους κυρίως να εξασφαλίσει 

εργασιακά τους ίδιους, παρά να είναι σε θέση να προσφέρει εργασία σε άλλους. 

 

Επιχειρηµατικότητα και δηµογραφικά χαρακτηριστικά  

  

Η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων φαίνεται να αγγίζει το 2006 και τις 

γυναίκες. Έτσι η γυναικεία επιχειρηµατικότητα αυξάνεται, ταχύτερα µάλιστα από την 

ανδρική, για 2η συνεχή χρονιά. Τρία στα δέκα εγχειρήµατα (έναντι ενός στα τέσσερα 

το 2005) υλοποιείται από κάποια Ελληνίδα, ενώ συνολικά το 4,69% του ενεργού 

γυναικείου πληθυσµού (περίπου 160000 γυναίκες) βρίσκεται το 2006 στη φάση 

έναρξης µιας επιχείρησης. Έτσι η Ελλάδα για πρώτη φορά αποµακρύνεται από τις 

χώρες µε τη χαµηλότερη γυναικεία επιχειρηµατικότητα, υπερτερώντας µάλιστα του 

ευρωπαϊκού µέσου όρου. Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη εξακολουθεί να κινητοποιεί 

περισσότερο τις γυναίκες σε σχέση µε τους άνδρες: οι γυναίκες εµφανίζουν σταθερά 

υψηλότερη επιχειρηµατικότητα ανάγκης από τους άνδρες. 

Ηλικιακά, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερες µεταβολές σε σχέση µε το 2005. Πάνω από το 

60% των νέων /επίδοξων επιχειρηµατιών που εντοπίστηκαν στην έρευνα είναι ηλικίας 

25-44 ετών, βρίσκονται δηλαδή σε φάση επαγγελµατικής στοχοθέτησης και 

δηµιουργικής ανέλιξης. Η µέση ηλικία του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία ενισχύεται 

ελαφρά στα 38 έτη (από 36,5 ετών το 2005), ενώ γενικά στην Ελλάδα η συµµετοχή 

στην επιχειρηµατικότητα από τις µικρότερες ηλικίες είναι πιο περιορισµένη σε σχέση µε 

την υπόλοιπη Ευρώπη.  Σηµειώνεται ωστόσο ότι χαµηλό µέσο όρο ηλικίας εµφανίζουν 

χώρες µε χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο και ανάπτυξη από την Ελλάδα. 

Το προφίλ του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία δεν διαφοροποιείται σηµαντικά, ούτε ως 

προς το µορφωτικό επίπεδο. Ελαφρά υποχωρεί η συµµετοχή των αποφοίτων 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης στο 36% (από 40% το 2005), ενώ η πλειονότητα (54%) 

διαθέτει απλώς απολυτήριο Λυκείου. Η συµµετοχή αυτής της κατηγορίας των 

αποφοίτων (δευτεροβάθµια εκπαίδευση) είναι άλλωστε σταθερά από τις υψηλότερες 

στην Ευρώπη (3η θέση).   

Οι µισοί από τους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων που εντοπίστηκαν στην έρευνα το 

2006 προέρχονται από το ανώτερο (1/3) εισοδηµατικό κλιµάκιο του ελληνικού 
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πληθυσµού και µόνο το 14% προέρχεται από το χαµηλότερο (1/3) εισοδηµατικό 

κλιµάκιο, οι µισοί από τους οποίους µάλιστα είναι επιχειρηµατίες ανάγκης. ∆ιαχρονικά η 

αντίστοιχη διάθρωση είναι σταθερή, µε τους µισούς από τους επιχειρηµατίες αρχικών 

σταδίων να προέρχονται από το ανώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο της ελληνικής 

κοινωνίας 

Σε περιφερειακό τέλος επίπεδο – αν και οι σχετικοί δείκτες είναι εξαιρετικά 

ευµετάβλητοι λόγω χαµηλής στατιστικής επάρκειας των επιµέρους δειγµάτων - την 

υψηλότερη επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων εµφανίζουν το 2006 τα Ιόνια νησιά 

και η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας (15% του αντίστοιχου πληθυσµού), µε τις δύο 

περιφέρειες να παρουσιάζουν διαχρονικά υψηλές επιδόσεις.  ∆ιαρθρωτικά πάντως το 

2006 περίπου το 37% των νέων / επίδοξων εγχειρηµάτων εντοπίζεται στο πολεοδοµικό 

συγκρότηµα των Αθηνών.  

 

Επιχειρηµατικότητα και προσωπικά χαρακτηριστικά 

 

Η Ελλάδα εξακολουθεί να υστερεί σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη στην εξοικείωση 

µε πρότυπα επιχειρηµατικής συµπεριφοράς. Το 32% του εξεταζόµενου πληθυσµού 

δηλώνει το 2006 ότι γνωρίζει προσωπικά έναν επιχειρηµατία που ξεκίνησε τη 

δραστηριότητά του κατά την πιο πρόσφατη διετία. Η επίδοση αυτή είναι η 4η 

χαµηλότερη στην Ευρώπη, δεν συµβαδίζει µε την άνοδο της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων και είναι χαµηλότερη από το µακροχρόνιο µέσο όρο της Ελλάδας 

(34%). Αλλά και η συγκυρία για έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα δεν βελτιώνεται το 

2006: µόλις το 22% (5η χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη) εκτιµά θα υπάρξουν καλές 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες στη χώρα εντός της τρέχουσας περιόδου, τέτοια που θα 

δικαιολογούσε και µία πιθανή ενεργοποίηση περισσότερων ατόµων προς εκµετάλλευσή 

τους. Οι εκτιµήσεις για τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην Ελλάδα είναι 

εξαιρετικά χαµηλές πάντως καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου 2003-2006. 

Ταυτόχρονα, οι Έλληνες εξακολουθούν να εµφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα 

αυτοπεποίθησης, µε τους µισούς να θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις και την 

ικανότητα να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση. Αν και το 2006 η εκτίµηση αυτή έχει γίνει 

πιο ήπια, η Ελλάδα βρίσκεται στην 1η θέση στην Ευρώπη ως προς αυτό το 

χαρακτηριστικό.  

Σταθερά όµως και το 2006 οι Έλληνες είναι παγκόσµιοι πρωταθλητές στον βασικότερο 

ανασταλτικό παράγοντα µετουσίωσης της υψηλής αυτοπεποίθησης σε επιχειρηµατική 
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δραστηριοποίηση. Το 57% (υψηλότερο από όλες τις χώρες του GEM) απαντά και το 

2006 ότι ο φόβος της αποτυχίας, θα το απέτρεπε από την έναρξη µιας νέας 

επιχείρησης. Το ποσοστό αυτό υπεραντισταθµίζει τελικά την αυτοπεποίθηση και 

περιορίζει τη δυναµική που θα µπορούσε αυτή να έχει στην εκδήλωση επιχειρηµατικής 

συµπεριφοράς. 

Τα παραπάνω προσωπικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ως ένα βαθµό µεταξύ 

νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών, καθιερωµένων επιχειρηµατιών και του υπόλοιπου 

πληθυσµού. Οι επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων είναι άτοµα που φαίνεται να 

σχετίζονται προσωπικά µε άλλους νέους επιχειρηµατίες σε βαθµό υψηλότερο από τον 

υπόλοιπο πληθυσµό, έχουν πολύ υψηλότερο αίσθηµα αυτοπεποίθησης και βλέπουν 

περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο περιβάλλον τους, όχι όµως σε σηµαντικά 

υψηλότερο βαθµό από τους υπόλοιπους έλληνες, καθώς η απαισιοδοξία είναι διάχυτη. 

Από την άλλη πλευρά ο φόβος της αποτυχίας αγγίζει διαστρωµατικά όλους, 

ανεξαρτήτως επιχειρηµατικής ή όχι δραστηριοποίησης. Οι καθιερωµένοι επιχειρηµατίες 

τοποθετούνται κάπου ενδιάµεσα, αν και φαίνεται το 2006 να προσεγγίζουν 

περισσότερο τους µη επιχειρηµατίες, παρά τους νέους / επίδοξους επιχειρηµατίες,. 

Είναι και αυτοί σίγουροι για τις ικανότητες και τις γνώσεις τους, όµως εντύπωση 

προκαλεί η πολύ έντονη απαισιοδοξία τους για την επιχειρηµατική συγκυρία. Ο δε 

φόβος για το ενδεχόµενο επιχειρηµατικής αποτυχίας, όχι µόνο δεν έχει αµβλυνθεί, 

αλλά είναι υψηλότερος σε σχέση ακόµα και µε τους µη επιχειρηµατίες, κάτι που 

φανερώνει το δύσκολο επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και το φόβο για το 

στιγµατισµό τους από µία πιθανή επιχειρηµατική αποτυχία. 

 

Οι γνώµες των ειδικών: Τα βασικά εµπόδια της επιχειρηµατικότητας στην 

Ελλάδα  

 

Από τη διεξαγωγή έρευνας στους «ειδικούς» εµπειρογνώµονες της 

επιχειρηµατικότητας, προκύπτει µια µάλλον µέτρια εικόνα. Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε 

18 επιµέρους περιοχές που χαρακτηρίζουν το εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν 

είναι ικανοποιητικές και παρά την άνοδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων τα 

προηγούµενα έτη, οι ειδικοί παραµένουν το ίδιο απαισιόδοξοι για την κατάσταση στην 

Ελλάδα. Συνοπτικά, οι Έλληνες ειδικοί φαίνεται να πιστεύουν στις επιχειρηµατικές 

ικανότητες του πληθυσµού και θεωρούν ότι υπάρχει κουλτούρα που υποστηρίζει την 

επιχειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα οι βασικές υποδοµές της χώρας διευκολύνουν την 
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εκδήλωση επιχειρηµατικότητας, ενώ τα εµπόδια εισόδου στις αγορές είναι σχετικά 

περιορισµένα.  Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα εµφανίζει φτωχές επιδόσεις στις 

υπόλοιπες κατηγορίες, µε χειρότερη την περιοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-

κατάρτισης, όπου κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσµίως. Επίσης οι ειδικοί 

φαίνεται να επισηµαίνουν τη δύσκαµπτη λειτουργία της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ 

συγκλίνουν µε την άποψη του πληθυσµού για περιορισµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες 

στο ελληνικό περιβάλλον. 

Από τη συνθετική ανάλυση των απόψεων των ειδικών εµπειρογνωµόνων µπορούν να 

αναφερθούν τρία βασικά συµπεράσµατα:  

1ον) Τα γραφειοκρατικά εµπόδια που αντιµετωπίζουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις 

αποτελούν βασικό ανασταλτικό παράγοντα στην εκδήλωση επιχειρηµατικής 

δραστηριοποίησης. Οι χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται, το 

πλήθος των υπηρεσιών που εµπλέκονται, η αδειοδότηση κτλ δρουν αποτρεπτικά στην 

επιχειρηµατική προσπάθεια. Η απλούστευση και επίσπευση των διαδικασιών αποτελεί 

εποµένως ένα σηµαντικό βήµα που πρέπει βελτιωθεί ώστε να τονωθεί περισσότερο η 

άνθηση της επιχειρηµατικότητας.  

2ον ) Σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής, υπάρχει µεν επάρκεια προγραµµάτων και δράσεων 

προώθησης της επιχειρηµατικότητας, ωστόσο η αναποτελεσµατικότητα των 

διαδικασιών και οι αγκυλώσεις των υπηρεσιών υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις 

αυτών των πολιτικών. Η διοχέτευση εποµένως περισσότερων πόρων στην προώθηση 

της επιχειρηµατικότητας δεν οδηγεί αυτόµατα σε βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, αλλά απαιτούνται και πρακτικές διευκολύνσεις στη διεκπεραίωση των 

απαραίτητων διαδικασιών. 

3ον ) Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την επιχειρηµατικότητα απαιτεί 

σηµαντική βελτίωση σε όλες τις βαθµίδες του. Η παθητική εκµάθηση και η 

περιορισµένη προσπάθεια για έκφραση µεγαλύτερης δηµιουργικότητας, αδυνατίζει την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την επιχειρηµατικότητα. Η µικρή 

διάθεση ανάληψης ρίσκου σε συνδυασµό µε την κακή εικόνα που προβάλλουν τα ΜΜΕ 

για τους επιχειρηµατίες και µια κοινωνία που δείχνει να φθονεί την επιτυχία, απωθεί 

τους νέους από την επιχειρηµατικότητα. Αλλά και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, οι 

προσπάθειες εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα είναι ακόµα περιορισµένες. 
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Η σηµασία των «έµµεσων» πολιτικών για την προώθηση της ποιοτικής 

επιχειρηµατικότητας 

 

Τα ευρήµατα της έρευνας του 2006 αναδεικνύουν ένα κρίσιµο πρόβληµα για την 

επιχειρηµατικότητα: ενώ η Ελλάδα εµφανίζει µια σηµαντική αύξηση του δείκτη 

Επιχειρηµατικότητας Αρχικών Σταδίων για τρίτο συνεχόµενο έτος, η άνοδος αυτή 

συµβαδίζει µε αύξηση της επιχειρηµατικότητας ανάγκης σε βάρος της 

επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας. Ταυτόχρονα καταγράφεται ανησυχητική στασιµότητα 

σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους ποιοτικούς δείκτες που εκτιµά το ερευνητικό 

πρόγραµµα του GEM. Το κρίσιµο ζήτηµα λοιπόν για την Ελλάδα είναι ο σχεδιασµός 

ενός πλέγµατος πολιτικών που ενισχύουν την ποιοτική επιχειρηµατικότητα, προωθούν 

δηλαδή την καινοτοµική πρωτοβουλία και την τεχνολογική αναβάθµιση του 

επιχειρηµατικού αποθέµατος.  

Οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια µια σειρά «άµεσων» 

πολιτικών για την προώθηση της καινοτοµίας, οι οποίες έχουν επανειληµµένα 

συζητηθεί στις εκθέσεις του ΙΟΒΕ. Ωστόσο, η παρούσα Έκθεση επισηµαίνει την αξία 

και κάποιων «έµµεσων» πολιτικών, οι οποίες ευνοούν την καινοτοµικότητα της 

οικονοµίας µε έµµεσο τρόπο, ενισχύοντας την ικανότητα απορρόφησης νέας γνώσης 

από τους επιχειρηµατικούς φορείς και την ικανότητά τους να την χρησιµοποιούν 

δηµιουργικά. Ως «έµµεσες» πολιτικές περιγράφονται λοιπόν εκείνες που επιδρούν στην 

καινοτοµικότητα, µολονότι αυτό δεν αποτελεί τον κεντρικό τους στόχο. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Έκθεση αναλύει τη σηµασία πέντε «έµµεσων» 

πολιτικών: α) την προώθηση της σαφήνειας και της σταθερότητας του φορολογικού 

πλαισίου, β) την καταπολέµηση της γραφειοκρατίας, γ) τη βελτίωση της ποιότητας και 

της διαφάνειας της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, δ) τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην 

επιχειρηµατική και την ερευνητική κοινότητα και ε) τη βελτίωση της ποιότητας του 

εκπαιδευτικού συστήµατος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

 

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΑ∆ΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟ 2006 

 

1.1 H επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων  

Το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων (Early-Stage Entrepreneurial 

activity) αποτελεί τον κεντρικό διακρατικό δείκτη που εξάγεται στο πλαίσιο των 

ερευνών του GEM. Εννοιολογικά αναφέρεται στο επίπεδο της νέας επιχειρηµατικότητας 

που εκδηλώνεται σε κάθε χώρα και συνθέτει δύο κατηγορίες ατόµων1:  

α) Τους επίδοξους επιχειρηµατίες2, στους οποίους περιλαµβάνονται τα άτοµα 

ηλικίας 18-64 ετών που – κατά το τελευταίο 12-µηνο - είχαν ξεκινήσει κάποιες 

προκαταρτικές ενέργειες στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήµατος στο 

οποίο (θα) είναι ιδιοκτήτες, είτε αποκλειστικοί, είτε σε συνεργασία µε κάποιον 

«συνέταιρο». Οι ενέργειες αυτές µπορεί να περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση 

κεφαλαίου, την αναζήτηση χώρων εγκατάστασης και εξοπλισµού, τη σύνταξη 

ενός επιχειρηµατικού σχεδίου για αναζήτηση χρηµατοδότη, ή άλλες σχετικές 

ενέργειες. Στην ίδια κατηγορία περιλαµβάνονται ωστόσο και τα άτοµα που 

έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία της επιχείρησής τους, πληρώνουν  ενδεχοµένως 

µισθούς και έχουν ήδη πραγµατοποιήσει κάποιον κύκλο εργασιών από αυτή τη 

δραστηριότητα, όχι όµως για διάστηµα µεγαλύτερο των τελευταίων τριών 

µηνών. Επιπροσθέτως, αυτή η ενέργεια ενδεχοµένως να εντάσσεται στην 

υπάρχουσα εργασία του ατόµου και να πραγµατοποιείται για λογαριασµό του 

εργοδότη, µε τη συµµετοχή του ερωτώµενου να αφορά έτσι σε έναν διοικητικό 

/ διευθυντικό ρόλο και όχι απαραίτητα ιδιοκτησία. 

β) Τους νέους επιχειρηµατίες, στους οποίους περιλαµβάνονται τα άτοµα ηλικίας 

18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν ένα νέο εγχείρηµα για το οποίο 

                                                 
1 Αναλυτικότερα στοιχεία για τους βασικούς ορισµούς και τύπους επιχειρηµατικότητας που υιοθετούνται 
στο πλαίσιο του GEM περιγράφονται στο Παράρτηµα. 
2 Συµπεριλαµβάνονται οι αυτοαπασχολούµενοι. 
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πληρώνουν ήδη µισθούς και έχουν καταγράψει έναν κύκλο εργασιών για 

τουλάχιστον τρεις, αλλά όχι περισσότερους από 42 µήνες3.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα στοιχεία της έρευνας, στην Ελλάδα κατά το 2006 ένα 7,9% του 

πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών βρισκόταν στα αρχικά στάδια έναρξης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας (συµπεριλαµβανοµένης της αυταπασχόλησης). Είναι ο δεύτερος κατά 

σειρά χρόνος που καταγράφεται αυξητική πορεία σε αυτόν το δείκτη 

επιχειρηµατικότητας, καθώς το 2005 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,5%, ενώ το 2004 

στο 5,8%. Με βάση το συνολικό πληθυσµό των ατόµων ηλικίας 18-64 ετών στην 

Ελλάδα η επίδοση αυτή αναφέρεται περίπου σε 537000 άτοµα, οι οποίοι εποµένως 

κατά το 2006 βρίσκονταν σε αυτήν τη φάση προεργασίας ή έναρξης κάποιας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας.  

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί ότι, περίπου ένας στους πέντε επιχειρηµατίες αρχικών 

σταδίων που εντοπίστηκαν είναι νέος επιχειρηµατίας, εντάσσεται δηλαδή στη δεύτερη 

κατηγορία που περιλαµβάνεται στην επιχειρηµατικότητα, όταν το 2005 ήταν ένας 

στους τέσσερις. Έτσι το 2006 ένα 2,3% του εξεταζόµενου πληθυσµού (έναντι 1,6% το 

2005) ήταν ιδιοκτήτης (ή συµµετείχε στην ιδιοκτησία) µιας νέας επιχείρησης κάτω από 

3,5 χρόνια ζωής, είχε δηλαδή πράγµατι προχωρήσει στην έναρξη του εγχειρήµατός 

του. Αυτό σηµαίνει ότι ανακόπτεται η τάση µείωσης των νέων επιχειρηµατιών που είχε 

καταγραφεί στην προηγούµενη τριετία 2003-2005.  

Ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή υποδηλώνει ότι αρκετά από τα - αυξηµένα σε αριθµό - 

άτοµα που είχαν χαρακτηριστεί ως επίδοξοι επιχειρηµατίες στην περσινή έρευνα 

πράγµατι προχώρησαν στη φάση της υλοποίησης του εγχειρήµατός τους και ξεκίνησαν 

τη δραστηριότητά τους. Έτσι η υπόθεση που είχε γίνει τότε για αναµενόµενη αυξηµένη 

εισροή στην επόµενη κατηγορία «επιχειρηµατικότητας» (νέες επιχειρήσεις 3-42 µηνών 

λειτουργίας), επιβεβαιώνεται τελικά στη φετινή έρευνα και δείχνει µια συνέπεια στα 

αποτελέσµατά της. 

Σε κάθε περίπτωση, µε αυτήν την επίδοση, η Ελλάδα κατατάσσεται περίπου στη µέση 

της σχετικής κλίµακας (στην 19η θέση σε 42 χώρες), ωστόσο είναι η 4η ευρωπαϊκή (σε 

21 χώρες αντιστοίχως). Το 2005 – µε χαµηλότερη επίδοση στο δείκτη – η Ελλάδα 

βρισκόταν στην 17η θέση (σε 35 όµως χώρες) και στην 5η ευρωπαϊκή (σε 20 χώρες 

αντιστοίχως). Εποµένως η βελτίωση του δείκτη το 2006 οδηγεί αφενός σε άνοδο στην 

                                                 
3 Τα 3,5 χρόνια λειτουργίας θεωρούνται έτσι ένα κρίσιµο και κοµβικό σηµείο για τη βιωσιµότητα ενός νέου 
επιχειρηµατικού εγχειρήµατος. 
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ευρωπαϊκή κατάταξη, αφετέρου επιτρέπει στην Ελλάδα να «κρατήσει» τη θέση της και 

στην παγκόσµια κατάταξη.   

Όπως φανερώνει πάντως το ∆ιάγραµµα 1.1, το 2006 αναπτυσσόµενες χώρες όπως το 

Περού, η Κολοµβία και οι Φιλιππίνες καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης, 

εµφανίζοντας την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα παγκοσµίως, ενώ αναπτυγµένες 

χώρες (π.χ. Βέλγιο, Ιαπωνία, Σουηδία) βρίσκονται στο κάτω άκρο µε χαµηλή 

επιχειρηµατικότητα. Εποµένως, αν και στις προηγούµενες έρευνες του GEM, η σχέση 

του επιπέδου επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και της οικονοµικής ανάπτυξης 

ήταν µάλλον αµφίσηµη (υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων σε χώρες µε 

διάφορα επίπεδα οικονοµικής ανάπτυξης), στη φετινή έρευνα προκύπτει µια 

σαφέστερη διάκριση, τουλάχιστον στα άκρα της κατάταξης. Η οικονοµική δυσπραγία 

εξακολουθεί να αποτελεί κινητήριο µοχλό για την εµφάνιση νέας επιχειρηµατικότητας 

που έχει έντονο τον χαρακτήρα της αυτοαπασχόλησης και του µικρού µεγέθους των 

αντίστοιχων εγχειρηµάτων.  

∆ιάγραµµα 1.1 

 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-64 ετών που εµπλέκεται σε επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων (νέοι και επίδοξοι επιχειρηµατίες) ανα χώρα το 2006 (95% 

διάστηµα εµπιστοσύνης) 
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4η θέση στην 
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Ευρώπη (µ.ο)      6,13
GEM (µ.ο)           9,48

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Γενικά πάντως οι 7 πρώτες χώρες µε την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα, έχουν κατά 

κεφαλήν ετήσιο ΑΕΠ κάτω από 10000$, ενώ η Αυστραλία είναι η πρώτη αναπτυγµένη 

χώρα που εµφανίζεται στη σχετική κατάταξη. Επιπροσθέτως, ο µέσος όρος αυτού του 

δείκτη στις ευρωπαϊκές χώρες εκτιµάται στο 6,1%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες είναι 

διπλάσιος, καθώς ξεπερνά το 12% (9,5% στο σύνολο των χωρών GEM). 

 

∆ιάγραµµα 1.2 

 Ποσοστό ατόµων ηλικίας 18-64 ετών που είναι ιδιοκτήτες / διαχειρίζονται µια 

καθιερωµένη επιχείρηση (τουλάχιστον 3,5 χρόνια λειτουργίας) ανα χώρα το 2006 

(95% διάστηµα εµπιστοσύνης) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Εκτός όµως από το τµήµα του πληθυσµού που εντάσσεται στην κατηγορία των 

επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων, η έρευνα προσεγγίζει και τους καθιερωµένους 

επιχειρηµατίες σε µια χώρα. Πρόκειται για τα άτοµα εκείνα (ηλικίας πάντα 18-64 ετών) 

που συµµετέχουν στην ιδιοκτησία µιας επιχείρησης που λειτουργεί ήδη πάνω από 3,5 

χρόνια, έχουν δηλαδή ξεπεράσει το κρίσιµο αρχικό στάδιο λειτουργίας της επιχείρησης. 

Η Ελλάδα (λόγω και της υψηλής αυτοαπασχόλησης) διατηρεί την 1η θέση στην 

Ευρώπη σε αυτή την κατηγορία. Συνολικά, λαµβάνοντας υπόψη όλους τους τύπους 

επιχειρηµατιών, περίπου ένα 16% του πληθυσµού ηλικίας 18-64 ετών δηλώνει ότι τη 
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στιγµή της έρευνας ήταν ο ιδιοκτήτης (ή συνιδιοκτήτης) µιας επιχείρησης 

συµµετέχοντας στη διοίκησή της, ή ήταν αυτοαπασχολούµενο, επίδοση πολύ 

υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (10%). 

Η έρευνα πεδίου εκτιµά ωστόσο και δύο ακόµα δείκτες που συνδέονται µε την 

επιχειρηµατικότητα, από διαφορετικό όµως πρίσµα η κάθε µία. Καταρχάς 

προσδιορίζεται η πρόθεση επιχειρηµατικότητας, η εγρήγορση δηλαδή για 

εκδήλωση επιχειρηµατικής συµπεριφοράς στη χώρα, όπως αυτή δηλώνεται σε έναν πιο 

µακροχρόνιο ορίζοντα τριετίας. Πιο συγκεκριµένα, το 2006 ένα 14,2% του πληθυσµού 

18-64 ετών – περίπου 965 χιλιάδες άτοµα - δηλώνει ότι έχει σκοπό να ξεκινήσει µια 

επιχείρηση (συµπεριλαµβανοµένης της αυτοαπασχόλησης) τα επόµενα τρία χρόνια.  

Σε σχέση µε το 2005 διαπιστώνεται υποχώρηση του ποσοστού αυτού πάνω από µία 

ποσοστιαία µονάδα (15,4%), ωστόσο υπερτερεί του ευρωπαϊκού µέσου (στο 11% 

περίπου) και προοιωνίζεται τουλάχιστον τη διατήρηση σταθερής εισροής στη νέα 

επιχειρηµατικότητα και τα επόµενα χρόνια. Εξάλλου, εφόσον αυτή η µείωση 

συνοδεύεται µε ταυτόχρονη αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων είναι ως 

ένα βαθµό δικαιολογηµένη, καθώς σηµαίνει ότι ένα τµήµα αυτών που δήλωναν στην 

προηγούµενη έρευνα ότι πρόκειται να ξεκινήσουν µια επιχείρηση, πράγµατι προχωρούν 

σε αυτή την κίνησή τους. Σε παγκόσµιο επίπεδο οι χώρες µε υψηλά επίπεδα νέας 

επιχειρηµατικότητας κυριαρχούν και σε αυτήν τη δυνητική εκδήλωση επιχειρηµατικής 

συµπεριφοράς4.  

Από την άλλη πλευρά στην έρευνα εκτιµάται και το ποσοστό του πληθυσµού το οποίο 

κατά τη διάρκεια της προηγούµενης χρονιάς δηλώνει ότι διέκοψε ή ανέστειλε τη 

λειτουργία µιας επιχείρησης την οποία κατείχε ή/και συµµετείχε στη διοίκηση, ή 

παραιτήθηκε από µια επιχείρηση που διοικούσε, µε αποτέλεσµα να έχει σταµατήσει 

οποιαδήποτε µορφή αυτοαπασχόλησης ή πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών σε τρίτους5. 

Ουσιαστικά δίνεται µία ένδειξη για το επίπεδο της αναστολής της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας σε µία χώρα. Το ποσοστό αυτό προσδιορίζεται το 2006 στο 2,66% 

του πληθυσµού (18-64 ετών) και αφορά έτσι περίπου σε 181 χιλιάδες άτοµα. Αν και 

περιορίζεται οριακά έναντι του 2005 (2,9%), εξακολουθεί να υπερτερεί από το µέσο 

όρο στην Ευρώπη (2,1%), ωστόσο είναι γεγονός ότι συνδέεται µε την υψηλότερη 

επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων: αυξηµένος αριθµός επίδοξων ή νέων 

                                                 
4 Άλλωστε η ανάλυση συσχέτισης των δύο µεταβλητών δίνει στατιστική σηµαντικότητα σε υψηλό βαθµό 
(p<1%). 
5 ∆εν περιλαµβάνονται εδώ οι περιπτώσεις για εταιρείες που πουλήθηκαν σε τρίτους. 
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εγχειρηµάτων σε σχέση µε τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δηµιουργεί πιθανόν και 

περισσότερες αποτυχίες στην αγορά6, σχέση που φαίνεται να ισχύει ακόµα εντονότερα 

σε παγκόσµιο επίπεδο.  

Επιπροσθέτως στην έρευνα του 2006 για πρώτη φορά ερευνώνται περισσότερο οι 

λόγοι που οδήγησαν σε αυτή τη φαινοµενικά δυσάρεστη εξέλιξη. ∆ιαπιστώνεται λοιπόν 

ότι µόνο ένας στους τρεις απάντησε ότι η αιτία για την «έξοδο» από την 

επιχειρηµατική δραστηριότητα ήταν οικονοµικής φύσης. Ένα 30% ακόµα δήλωσε 

προσωπικούς λόγους (πιθανόν εδώ να υποκρύπτονται επίσης οικονοµικοί λόγοι για 

κάποιους τουλάχιστον από αυτούς), ενώ σχεδόν ένας στους τέσσερις δήλωσε ότι 

βρήκε άλλη εργασία (23,5%). Χωρίς να µπορεί να επιβεβαιωθεί σαφώς, εκτιµάται ότι 

πρόκειται για µετάβαση σε µισθωτή απασχόληση.   

Η εικόνα της Ελλάδας σε αυτό το χαρακτηριστικό διαφοροποιείται σηµαντικά σε σχέση 

µε τη µέση εικόνα στις υπόλοιπες χώρες, ευρωπαϊκές και µη, καθώς εµφανίζει την 2η 

υψηλότερη επίδοση παγκοσµίως, πίσω µόνο από τη Νορβηγία. Μόνο το 12% αυτών 

των ατόµων (το µισό σε σχέση µε την Ελλάδα) δήλωσε ότι η αιτία για την έξοδό του 

ήταν η εύρεση άλλης εργασίας (πιθανόν µισθωτής). Εποµένως στην Ελλάδα φαίνεται 

ευκολότερα κάποιος να επιλέγει να αποχωρήσει από την επιχειρηµατική δραστηριότητα 

εφόσον βρει άλλη (µισθωτή) απασχόληση, σε σχέση µε τις υπόλοιπες χώρες. 

 

1.2 Τα κίνητρα της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων: 

ανάγκη έναντι ευκαιρίας 

Βασική παράµετρος της ανάλυσης της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που 

εκδηλώνεται σε µια χώρα αποτελούν τα κίνητρα που ωθούν στη ανάληψη 

επιχειρηµατικής δράσης. Εννοιολογικά, διακρίνονται δύο αντίστοιχες κατηγορίες: α) η 

επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας, που αναφέρεται στην επιχειρηµατικότητα που έχει ως 

κίνητρο κυρίως την εκµετάλλευση µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας που γίνεται 

αντιληπτή στο οικονοµικό περιβάλλον του ατόµου και β) η επιχειρηµατικότητα 

ανάγκης, που αναφέρεται στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας λόγω 

έλλειψης άλλων επιλογών εργασίας ή/και δυσαρέσκειας µε την υπάρχουσα 

απασχόληση. 

Από τα αποτελέσµατα της έρευνας του 2006 προκύπτει ανακοπή της πτωτικής πορείας 

της επιχειρηµατικότητας ανάγκης που χαρακτήριζε την προηγούµενη τριετία: η 
                                                 
6 Και εδώ άλλωστε η συσχέτιση των δύο µεταβλητών αποδεικνύεται στατιστικά σηµαντική. 
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επιχειρηµατικότητα ανάγκης αντιπροσωπεύει το 2006 πάνω από το 20% των 

εγχειρηµάτων που εντοπίστηκαν στην έρευνα  (από 14,2% το 2005). Μάλιστα, αν 

συνυπολογιστεί το γεγονός ότι κάποιοι επίδοξοι επιχειρηµατίες δηλώνουν συνδυασµό 

και των δύο παραµέτρων, ποσοστό επίσης αυξηµένο το 2006, προκύπτει τελικά το 

συµπέρασµα ότι ένα µεγάλο µέρος της αύξησης της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων που καταγράφεται το 2006 οφείλεται σε σηµαντική άνοδο των επιχειρηµατιών 

ανάγκης. Εποµένως το θετικό στοιχείο της ανόδου της συνολικής επιχειρηµατικότητας 

στην Ελλάδα συνοδεύεται από κάµψη σε αυτή την ποιοτική διάσταση της 

επιχειρηµατικότητας. 

Σύµφωνα λοιπόν µε την έρευνα, το 2006 το 1,6% του πληθυσµού είναι νέος ή 

επίδοξος επιχειρηµατίας λόγω ανάγκης (από 0,9% το 2005).  Η επίδοση αυτή είναι η 

5η υψηλότερη στην Ευρώπη, υπερτερεί του ευρωπαϊκού µέσου όρου (1,1%), αλλά 

είναι χαµηλότερη από το παγκόσµιο µέσο όρο (2,36%). Αντίστροφα, το 5% του 

πληθυσµού (έναντι 5,25% το 2005) δηλώνει ότι προχώρησε στην εκµετάλλευση µιας 

επιχειρηµατικής ευκαιρίας, είναι δηλαδή νέος ή επίδοξος επιχειρηµατίας ευκαιρίας. Η 

επίδοση αυτή φέρνει την Ελλάδα περίπου στη µέση της παγκόσµιας κατάταξης, αλλά 

στην 7η υψηλότερη ευρωπαϊκή, λόγω υψηλής όµως γενικά επιχειρηµατικότητας. Σε 

παγκόσµιο επίπεδο τις υψηλότερες επιδόσεις στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας (σε 

ποσοστά άνω του 90% της συνολικής επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων) 

παρουσιάζουν η ∆ανία, Νορβηγία, Μαλαισία και Ολλανδία, ενώ κοντά σε αυτές 

κατατάσσεται και η Αυστραλία. 

Στον αντίποδα  - όπως φαίνεται στο ∆ιάγραµµα 1.3 και κατά το 2006 υψηλότερη 

επιχειρηµατικότητα ανάγκης εµφανίζουν κυρίως χώρες µε χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης, 

ωστόσο η υψηλή συνολική επιχειρηµατικότητα επιτρέπει σε αρκετές να βρίσκονται στις 

πρώτες θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης και στην επιχειρηµατικότητα ευκαιρίας. Από 

όλες πάντως τις ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στο GEM, τη δυσµενέστερη 

σχέση επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας / ανάγκης το 2006 εµφανίζουν η Κροατία, η 

Γερµανία και η Γαλλία, όπου τα εγχειρήµατα ευκαιρίας είναι λιγότερο από το 62% του 

συνόλου.  

Σε ότι αφορά τους επιχειρηµατίες ευκαιρίας και τα αναλυτικότερα αίτια που τους 

ώθησαν στο να εκµεταλλευτούν αυτή την ευκαιρία, το 58% δηλώνει ότι ο λόγος που 

προχώρησε στην αξιοποίησή της ήταν η αύξηση του προσωπικού εισοδήµατός τους, η 

βελτίωση δηλαδή συνολικά του επιπέδου ζωής τους, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 

δηλώνει ότι επιθυµούσε απλώς µεγαλύτερη εργασιακή ανεξαρτησία. 
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∆ιάγραµµα 1.3 

∆είκτης επιχειρηµατικότητας (αρχικών σταδίων) ανάγκης ανά χώρα  

(ανά 100 άτοµα ηλικίας 18-64 ετών) 
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Ευρώπη (µ.ο)   1,07
GEM (µ.ο)      2,36

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

Αυτή η επίδοση είναι σηµαντικά ανώτερη του ευρωπαϊκού µέσου όρου (30%), καθώς 

στις υπόλοιπες χώρες φαίνεται να κυριαρχεί η ανάγκη µεγαλύτερης ανεξαρτησίας 

(54%). ∆ιατηρείται εποµένως το ιδιαίτερο ελληνικό διαρθρωτικό χαρακτηριστικό που 

θέλει την αντίληψη για την ύπαρξη επιχειρηµατικών ευκαιριών στο ευρύτερο 

οικονοµικό περιβάλλον να υποστηρίζεται τελικά περισσότερο από διάθεση έναρξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη βάση της τόνωσης του προσωπικού εισοδήµατος 

και λιγότερο στη δυναµική ή τις προοπτικές που µπορεί να έχει η αξιοποίησή της. Άρα 

φαίνεται να παγιώνεται η άποψη που υποστηρίζει ότι καθοριστικός παράγοντας στην 

εκδήλωση επιχειρηµατικής συµπεριφοράς στην Ελλάδα δεν είναι µόνο ο όγκος των 

επιχειρηµατικών ευκαιριών που υπάρχουν στην ελληνική οικονοµία και ο βαθµός που 

αυτές γίνονται αντιληπτές από το άτοµο, αλλά και η ίδια η επιθυµία του ατόµου να 

γίνει επιχειρηµατίας και άρα να αναζητήσει πιο προσεκτικά το χώρο στον οποίο θα 

µπορούσε να δραστηριοποιηθεί επικερδώς. ∆ιαφοροποιείται δε σε σχέση µε το µέσο 
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ευρωπαίο επιχειρηµατία ευκαιρίας ο οποίος επιθυµεί κυρίως µεγαλύτερη εργασιακή 

ανεξαρτησία, παρά δείχνει δυσαρεστηµένος από το επίπεδο ζωής που του εξασφαλίζει 

το τρέχον εισόδηµά του. 

 

1.3 Η τοµεακή διάσταση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών 

σταδίων 

Η ταξινόµηση των εγχειρηµάτων που εντοπίστηκαν στην έρευνα µε βάση το είδος και 

το περιεχόµενο των δραστηριοτήτων που αυτά αφορούν δεν δίνει σηµαντικές 

διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τις προηγούµενες έρευνες7. Σχεδόν δύο στα τρία νέα 

εγχειρήµατα (64%), όπως άλλωστε συµβαίνει και τα προηγούµενα χρόνια, 

εκδηλώνονται σε δραστηριότητες, τελικός πελάτης των οποίων είναι ο καταναλωτής ως 

φυσικό πρόσωπο (38,5% ο µέσος ευρωπαϊκός όρος).  Αν και υπάρχει µικρή 

υποχώρηση σε σχέση µε την έρευνα του 2005 (όταν σχεδόν το 70% προσέφερε 

προϊόντα / υπηρεσίες µε τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή ως φυσικό πρόσωπο), η 

Ελλάδα εξακολουθεί να εµφανίζει τη µεγαλύτερη ποσοστιαία συµµετοχή των 

εγχειρηµάτων αυτής της κατηγορίας στο σύνολο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

αρχικών σταδίων (5ο υψηλότερο στο σύνολο των χωρών GEM)8.   

Η υποχώρηση - σε σχέση µε το 2005 - της συµµετοχής των εγχειρηµάτων µε 

κατεύθυνση τους καταναλωτές προκύπτει από τη µικρή - αλλά σηµαντική τηρουµένων 

των αναλογιών - αύξηση του ποσοστού των νέων εγχειρηµάτων σε υπηρεσίες προς 

επιχειρήσεις. Από 8,3% το 2005 εκτιµάται σε 13% το 2006, όµως και πάλι είναι από τις 

χαµηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη, καθώς υπερτερεί µόνο από την Τουρκία (µέσος 

όρος στην Ευρώπη για το 2006 στο 24,5%). Τα εγχειρήµατα που σχετίζονται µε 

υπηρεσίες προς επιχειρήσεις είναι γενικά περισσότερο επιθυµητά στη «ροή» της νέας 

επιχειρηµατικότητας σε µία οικονοµία, αφού θεωρείται ότι µπορεί να έχουν µεγαλύτερη 

επίδραση στη συνολική ανάπτυξη µιας οικονοµίας. 

 
 

                                                 
7 Το GEM για να µπορεί να εξυπηρετήσει τις διεθνείς συγκρίσεις, χρησιµοποιεί την ταξινόµηση ISIC του 
ΟΗΕ βάσει της οποίας κωδικοποιεί τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες που καταγράφονται στην έρευνα. Οι 
δραστηριότητες αυτές κατατάσσονται σε 4 ευρείες κατηγορίες: α) τον πρωτογενή τοµέα (Γεωργία, 
Κτηνοτροφία, κτλ), β)  τον βιοµηχανικό τοµέα (Κατασκευές, Μεταποίηση, κτλ) γ) τις Υπηρεσίες προς 
Επιχειρήσεις, και δ) τα προϊόντα / υπηρεσίες προς καταναλωτές, - σε αντιδιαστολή δηλαδή από την 
προηγούµενη κατηγορία - που περιλαµβάνουν δραστηριότητες που απευθύνονται στους τελικούς 
καταναλωτές ως φυσικά πρόσωπα. Πρόκειται  για δραστηριότητες λιανικού εµπορίου, ξενοδοχεία / 
εστιατόρια, υπηρεσίες υγείας, υπηρεσίας εκπαίδευσης, ψυχαγωγία, κλπ. 
8 Στην ουσία περίπου το 28% των ελληνικών εγχειρηµάτων που ξεκινούν το 2006 αφορά σε κάποια 
λιανεµπορική επιχείρηση (NACE 52). 
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Πίνακας 1.1 

Ποσοστιαία κατανοµή της επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην 

Ευρώπη κατά τοµέα  

Πρωτογενής 
δραστηριότητα 

Βιοµηχανική 
δραστηριότητα 

Υπηρεσίες προς 
επιχειρήσεις 

Προϊόντα / 
υπηρεσίες προς 
καταναλωτές 

Χώρες 
 

2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
Ελλάδα 0,6 0,81 21,72 22,96 8,3 12,69 69,37 63,54 
Ολλανδία 5,19 3,83 24,41 12,28 28,27 31,91 42,13 51,98 
Τουρκία - 8,02 - 34,4 - 11,96 - 45,62 
Γερµανία 3,59 6,93 20,44 23,55 31,23 25,52 44,74 43,99 
Ην. Βασίλειο 3,08 0,93 26,89 17,94 31,05 41,4 38,97 39,74 
Γαλλία 13,39 15,95 22,1 23,83 21,3 20,74 43,21 39,49 
Κροατία 15,26 9,81 46,6 34,26 13,95 16,58 24,19 39,35 
Ισλανδία 10,7 8,26 43,21 34,57 18,2 17,91 27,89 39,26 
Ισπανία 0 6,4 23,92 29,86 25,6 24,75 50,48 38,98 
Ρωσία - 4,78 - 42,27 - 14,18 - 38,77 
Σουηδία 7,71 4,65 18,51 35,12 32,17 22,22 41,6 38,01 
Λετονία 9,69 9,38 25,03 34,32 22,46 18,84 42,82 37,46 
Νορβηγία 5,52 6,9 27,21 28,23 34,84 29,27 32,43 35,6 
Ιταλία 0,95 4,49 23,69 37,52 22,05 22,45 53,31 35,54 
Φινλανδια 10 6,33 27,91 35,86 34,89 22,44 27,21 35,38 
∆ανία 5,93 7,15 23,86 28,23 40,33 30,4 29,87 34,22 
Σλοβενία 1,47 1,37 32,21 33,34 36 31,33 30,32 33,95 
Ουγγαρία 6 4,13 15,99 37,75 22,56 26,08 55,45 32,03 
Ιρλανδία 5,08 5,69 36,41 30,34 27,83 32,08 30,67 31,89 
Βέλγιο 7,05 5,26 16,81 39,69 32,16 28,12 43,98 26,93 
Τσεχία - 3,23 - 46,27 - 23,88 - 26,62 
Χώρες GEM (µ.ο) 5,31 5,28 24,54 31,63 22,58 18,22 47,56 44,87 
Ευρωπαϊκές 
χώρες (µ.ο) 6,16 5,98 25,80 31,02 27,28 24,53 40,76 38,48 

Άλλες χώρες 
(µ.ο) 3,58 4,66 22,47 32,18 15,87 12,48 58,08 50,69 

Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Στη φετινή έρευνα εισάγεται επιπλέον µια νέα συγκριτική µεταβλητή µέτρησης που 

αφορά στο ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που σχετίζονται µε δραστηριότητες σε 

κλάδους υψηλής ή µεσαίας τεχνολογίας (κατά ΟΟΣΑ). Μόλις το 7,6% των νέων 

εγχειρηµάτων µπορούν να καταταχθούν σε αυτούς τους εντονότερα τεχνολογικούς 

κλάδους, επίδοση που υστερεί σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό µέσο (8,3%) και φέρνει την 

Ελλάδα στη 12η θέση στην Ευρώπη (ανάµεσα σε 21 χώρες).  
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∆ιάγραµµα 1.4  

 Τεχνολογικά εγχειρήµατα: ποσοστό (ΤΕΑ) σε κλάδους υψηλής ή µεσαίας 
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GEM (µ.ο)        6,9
Ευρώπη (µ.ο)   8,3
Άλλες (µ.ο)      5,5

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Τα ευρήµατα αυτά επιβεβαιώνουν για άλλη µια φορά τη «ρηχότητα» της νέας 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, το γεγονός δηλαδή ότι δεν εκδηλώνεται σε 

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

έσχατο κρίκο αυτής της αλυσίδας. Πρόκειται συνήθως για εγχειρήµατα µε 

περιορισµένες δυνατότητες σηµαντικής επίδρασης στην οικονοµική ανάπτυξη της 

χώρας σε όρους απασχόλησης, εξαγωγών, δηµιουργίας νέων αγορών, κτλ. Οι 

δραστηριότητες αυτές αποτελούν χαρακτηριστικό χωρών µε χαµηλό / µεσαίο επίπεδο 

ανάπτυξης, παρόλο που και στις χώρες µε υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης παραµένει η 

κύρια κατηγορία δραστηριοτήτων (µε µικρότερη όµως ένταση).  

 

1.4 Ιδιοκτησία  

Όπως έχει επανειληµµένα αναφερθεί και σε προηγούµενες εκθέσεις του ΙΟΒΕ, η 

επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα, είναι κυρίως ατοµική υπόθεση. Πράγµατι 

όπως φανερώνει ο Πίνακας 1.2 περίπου το 65% των νέων / επίδοξων εγχειρηµάτων 



Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2006-2007  Κεφάλαιο 1 

12                                                        Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

που εντοπίστηκαν στην έρευνα το 2006 έχει έναν µόνο ιδιοκτήτη, τον ίδιο τον επίδοξο 

/ νέο επιχειρηµατία. ∆ύο στα τρία δηλαδή άτοµα που εντόπισε η έρευνα δηλώνουν ότι 

στα εγχειρήµατά που πρόκειται να ξεκινήσουν ή έχουν ήδη ξεκινήσει (και λειτουργούν 

το πολύ τρεις µήνες), αποτελούν τον µοναδικό ιδιοκτήτη.  

 

Πίνακας 1.3 

Αριθµός ιδιοκτητών ανά νέο/ επίδοξο εγχείρηµα 

Αριθµός ιδιοκτητών 2006 Μέσος όρος 
2003-2006 

Ένας  65,1% 64,0% 
∆ύο  16,8% 20,0%
Τρεις 12,8% 10,9% 
Πάνω από 4 5,4% 5,1% 

Μέσος όρος  1,69 1,65 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

∆ιάγραµµα 1.5 

Μέσος Αριθµός ιδιοκτητών ανά επίδοξο επιχειρηµατικό εγχείρηµα το 2006 
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GEM (µ.ο)          1,85
Ευρώπη (µ.ο)     1,96
Άλλες (µ.ο)        1,78

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Σε σύγκριση µε το 2005 οι αλλαγές είναι µάλλον αµελητέες (67% οι µοναδικοί 

ιδιοκτήτες), ωστόσο το 2006 ο µέσος αριθµός ιδιοκτητών ενισχύεται σχετικά σε σχέση 

µε τα στοιχεία για όλη την περίοδο 2003-2006. Με βάση την επίδοση αυτή η Ελλάδα 

κατατάσσεται στην 10η χαµηλότερη θέση στο σύνολο των χωρών του GEM και στην 

3η στην Ευρώπη (∆ιάγραµµα 1.5).  

 

1.5 Οι ποιοτικές διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων: 

καινοτοµία και ανταγωνισµός. 

Στην ενότητα αυτή αναλύονται ορισµένα κρίσιµα ποιοτικά χαρακτηριστικά των νέων ή 

επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων του 2006. Με δεδοµένο ότι όπως φάνηκε 

προηγούµενα αυτά εξακολουθούν να σχετίζονται κυρίως µε «ρηχές» δραστηριότητες, 

δηλαδή αφορούν προϊόντα / υπηρεσίες που έχουν ως άµεσο αποδέκτη τον 

καταναλωτή, έχει ενδιαφέρον να εξεταστεί αν η εικόνα τους σε όρους καινοτοµίας, 

ανταγωνισµού και χρήσης νέων τεχνολογιών  έχει µεταβληθεί σε σχέση µε το 2005.  

Υπενθυµίζεται ότι στην έρευνα του GEM, η έννοια της καινοτοµίας προσεγγίζεται µε 

έναν διττό τρόπο. Από τη µία πλευρά εξετάζεται η καινοτοµία προϊόντος. η οποία 

προσδιορίζεται εξωγενώς, κατά µία έννοια. Πιο συγκεκριµένα, αποδίδεται από την 

«αίσθηση» του καινούριου και του πρωτοποριακού που δηµιουργείται στους πελάτες 

της επιχείρησης, στους αποδέκτες δηλαδή των προϊόντων / υπηρεσιών της, σύµφωνα 

µε την υποκειµενική άποψη του ίδιου του επιχειρηµατία. Από την άλλη πλευρά, 

προσδιορίζεται και η καινοτοµία διεργασιών που αναφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον 

των εγχειρηµάτων και σχετίζεται µε την υιοθέτηση σχετικά νέων τεχνολογιών / 

διαδικασιών, για την παραγωγή των προϊόντων / παροχή υπηρεσιών.  

Ξεκινώντας από την τελευταία, τα αποτελέσµατα της έρευνας δείχνουν µία σχεδόν 

ισάριθµη διάκριση των εγχειρηµάτων στις τρεις προτεινόµενες κατηγορίες: εγχειρήµατα 

που χρησιµοποιούν α) παλαιότερες τεχνολογίες / διαδικασίες, που είναι διαθέσιµες 

«στην αγορά» πάνω από πέντε χρόνια, β) καινούριες τεχνολογίες που είναι διαθέσιµες 

τα τελευταία πέντε χρόνια, ή γ) εντελώς «µοντέρνες» τεχνολογίες που έχουν 

εµφανιστεί κατά το τελευταίο µόλις χρόνο από τη διεξαγωγή της έρευνας. Στην πιο 

σηµαντική κατηγορία, το 35% των επιχειρηµατιών που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

της δραστηριότητάς τους κατά το 2006, δηλώνει ότι χρησιµοποιεί εντελώς νέες 

τεχνολογίες / διαδικασίες για την παραγωγή / διάθεση των προϊόντων / υπηρεσιών 

του. 
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∆ιάγραµµα 1.6 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων: Τι 

ποσοστό αυτών χρησιµοποιεί νέες τεχνολογίες / διαδικασίες;  
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Όπως φαίνεται και από το σχετικό ∆ιάγραµµα όπου αποτυπώνεται η ποσοστιαία 

διάρθρωση των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων σε όρους νέας τεχνολογίας,  η επίδοση 

αυτή είναι η 2η υψηλότερη σε όλες τις εξεταζόµενες χώρες του GEM, πίσω µόνο από 

τη Τσεχία (ευρωπαϊκός µέσος όρος στο 11,7%). Είναι µία παράµετρος όπου σταθερά η 

Ελλάδα εµφανίζει καλή εικόνα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τεχνολογική αναβάθµιση 

αποτελεί βασικό συστατικό των νέων εγχειρηµάτων που ξεκινούν στην Ελλάδα, τα 

οποία συµβάλλουν έτσι στην τεχνολογική αναβάθµιση συνολικά της ελληνικής 

οικονοµίας.  

Άλλωστε, η αντίστοιχη µέτρηση για την καθιερωµένη επιχειρηµατικότητα δείχνει ότι το 

60% των υφιστάµενων επιχειρήσεων χρησιµοποιεί τεχνολογίες / διαδικασίες αρκετά 

παλαιότερες (πάνω από 5 έτη). Εποµένως λογίζεται στα θετικά της χώρας το γεγονός 

ότι η επιχειρηµατικότητα που εισρέει στην εθνική δεξαµενή επιχειρηµατικότητας 

συµβάλλει στη σταδιακή αλλαγή του τεχνολογικού προφίλ της.  
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∆ιάγραµµα 1.7 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων: Τι 

ποσοστό αυτών παρέχει προϊόντα / υπηρεσίες που (θα) θεωρούνται νέα και 

πρωτοποριακά από όλους, µερικούς ή κανέναν από τους δυνητικούς πελάτες 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Ωστόσο από την άλλη πλευρά ο βαθµός καινοτοµικότητας της νέας 

επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα υπό την έννοια των προϋποθέσεων για λανσάρισµα 

στην αγορά πραγµατικά µοναδικών νέων προϊόντων είναι εξαιρετικά περιορισµένος. 

Εξακολουθεί να είναι πολύ χαµηλός σε σχέση µε τις άλλες χώρες, ζήτηµα που 

συνδέεται τελικά µε την χαµηλή ποιότητα των νέων εγχειρηµάτων. Έτσι, µόλις το 

11,3% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών θεωρεί ότι τα προϊόντα / υπηρεσίες που 

(θα) προσφέρουν είναι εντελώς νέα και πρωτοποριακά (µη συνηθισµένα κατά µία 

έννοια)για όλους τους δυνητικούς πελάτες στους οποίους (θα) απευθύνονται, 

Πρόκειται για επίδοση σηµαντικά βελτιωµένη µεν σε σχέση µε το 2005 (ήταν στο 

5,9%), αλλά υστερεί σε σχέση µε τον αντίστοιχο µέσο όρο των ευρωπαϊκών χωρών 

(13,8%) και του συνόλου των χωρών του GEM (15.5%).  

Στο ίδιο πλαίσιο, το 22% των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων δηλώνει το 2006 ότι το 

εγχείρηµά του συγκεντρώνει κάποια στοιχεία νεωτερισµού και σε µερικούς τουλάχιστον 
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από του πελάτες τους το προϊόν ή η υπηρεσία θα φανεί πρωτοποριακό. Και σε αυτή 

την κατηγορία η επίδοση της Ελλάδας υστερεί έναντι των διεθνών µέσων όρων, ενώ 

έχει περιοριστεί ελαφρά σε σχέση µε το 2005 (25%).   

Συνεπώς, δύο στα τρία νέα εγχειρήµατα (έναντι 70% το 2005 πάντως) δεν 

συγκεντρώνουν κανέναν βαθµό «καινοτοµίας», µε αποτέλεσµα οι αντίστοιχοι νέοι / 

επίδοξοι επιχειρηµατίες να πιστεύουν ότι κανείς από τους δυνητικούς πελάτες δεν 

πρόκειται να θεωρήσει ότι αγοράζει κάτι καινούριο σε σύλληψη και περιεχόµενο. 

Βεβαίως, σε όλες τις χώρες  αυτά τα «συνηθισµένα» εγχειρήµατα κυριαρχούν, µε 

µικρές µόνο διαφοροποιήσεις µεταξύ Ευρώπης και υπόλοιπων χωρών, ωστόσο ο 

αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρώπη είναι 54%.  

Εκτός από την καινοτοµικότητα των εγχειρηµάτων, είτε αυτή σχετίζεται µε το πόσο 

αντιληπτή γίνεται από τους πελάτες, είτε σχετίζεται µε τις τεχνολογίες και διαδικασίες 

που ενσωµατώνονται σε αυτά, σηµαντικό χαρακτηριστικό αποτελεί και ο βαθµός του 

ανταγωνισµού που επικρατεί στην αντίστοιχη αγορά. Η ένταση του ανταγωνισµού 

προσδιορίζεται από µια ποιοτική εκτίµηση των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών για τον 

αριθµό των άλλων επιχειρήσεων που ήδη λειτουργούν στην αγορά και προσφέρουν τα 

ίδια προϊόντα / υπηρεσίες µε το νέο εγχείρηµα.  

Σύµφωνα µε την έρευνα το 2006, µόλις το 2,8% αυτών των επιχειρηµατιών δηλώνει 

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

ανταγωνιστής, αποτελώντας κατά κάποιον τρόπο τον πρωτοπόρο σε µία νέα αγορά 

έναντι σχεδόν µηδενικού αντίστοιχου ποσοστού το 2005. Όπως φανερώνει το σχετικό 

∆ιάγραµµα όπου αποδίδεται η ποσοστιαία διάρθρωση των επιχειρηµατικών 

εγχειρηµάτων, διακρίνοντας µεταξύ αγορών µε πολλούς, λίγους και κανέναν 

ανταγωνιστή, η επίδοση αυτή φέρνει την Ελλάδα – όπως και πέρυσι - στην 

προτελευταία θέση στο σύνολο των χωρών του GEM. Αντίθετα, κατά µέσο όρο στην 

Ευρώπη, το 2006 περίπου 9% των εγχειρηµάτων δεν αντιµετωπίζουν κανέναν 

ανταγωνιστή, κάτι που σηµαίνει ότι συνιστούν νέες νησίδες αγοράς. 

Έτσι τελικά τρία στα τέσσερα εγχειρήµατα που συνθέτουν την επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων στην Ελλάδα αφορούν σε αγορές στις οποίες υπάρχουν ήδη πολλοί 

ανταγωνιστές που προσφέρουν τα ίδια προϊόντα / υπηρεσίες. Πρόκειται για την 3η 

υψηλότερη επίδοση στο σύνολο των χωρών GEM, πίσω µόνο από Ιαπωνία και Κίνα, 

ενώ ο αντίστοιχος µέσος όρος στην Ευρώπη είναι µόλις 55%. Άλλωστε, παρόλο που 

στις περισσότερες χώρες η πλειονότητα των εγχειρηµάτων αφορούν επιχειρήσεις που 
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δηµιουργούνται σε περιοχές µε ισχυρό ανταγωνισµό, ένα σηµαντικό τµήµα τους αφορά 

στην είσοδο σε µία αγορά µε περιορισµένο ακόµα ανταγωνισµό (λίγοι ανταγωνιστές 

προσφέρουν τα ίδια προϊόντα / υπηρεσίες). Στην Ελλάδα µόνο ένα στα τέσσερα 

εγχειρήµατα, σε πτώση µάλιστα σε σχέση  µε το 2005, φαίνεται να αφορά αγορές µε 

µικρό ανταγωνισµό, µε τον αντίστοιχο µέσο ευρωπαϊκό όρο να βρίσκεται στο 34%.  

 

∆ιάγραµµα 1.8 

 Ποσοστιαία διάρθρωση νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων: Τι 

ποσοστό αυτών αντιµετωπίζει ισχυρό, µέτριο ή και καθόλου ανταγωνισµό;  
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 Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

Εξάλλου, το 2006 εισάγεται στην ανάλυση και µια νέα συνδυαστική µεταβλητή που 

αφορά στο ποσοστό των νέων εγχειρηµάτων που παράγει ένα προϊόν που δείχνει νέο 

σε όλους ή µερικούς από τους δυνητικούς πελάτες και ταυτόχρονα λανσάρεται σε µια 

αγορά µε λίγους ή και κανέναν ανταγωνιστή.  Η επίδοση της Ελλάδας σε αυτόν τον 

δείκτη προσδιορίζεται στο 5,7% των νέων εγχειρηµάτων, που είναι η 4η  χαµηλότερη 

στις χώρες του GEM (ευρωπαϊκός µέσος όρος στο 19,6%). Η δυνατότητα εποµένως 

των ελληνικών εγχειρηµάτων που καταγράφονται στη φετινή έρευνα να 
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δηµιουργήσουν µία νέα αγορά, να διευρύνουν τα όριά της και να συµβάλουν σε κάποιο 

βαθµό στην επέκτασή της, είναι πολύ περιορισµένη.  

 

∆ιάγραµµα 1.9 

Ποσοστό σχετικά καινοτοµικών νέων και επίδοξων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων 

σε αγορές µε λίγους ή κανέναν ανταγωνιστή 
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GEM (µ.ο)        18,5
Ευρώπη (µ.ο)   19,3

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

1.6 Ύψος επένδυσης και προοπτικές απασχόλησης  

Στην ενότητα αυτή εξετάζονται δύο βασικά χαρακτηριστικά των εγχειρηµάτων που 

συνθέτουν την επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται το 

ύψος της επένδυσης και η εκτιµώµενη συνεισφορά αυτών στην απασχόληση. 

Αναλυτικότερα: 

Το επενδυτικό ύψος των επιχειρηµατικών σχεδίων που εξετάζονται στο πλαίσιο του 

GEM αποτελεί ένα µέτρο της οικονοµικής βαρύτητας των εγχειρηµάτων που ξεκινούν 

στην Ελλάδα το 2006. Η ανάλυση εδώ επικεντρώνεται ακριβώς σε αυτό το µέγεθος και 
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δεν αγγίζει το κόστος έναρξης µιας επιχείρησης στην Ελλάδα που είναι ένα σηµαντικό, 

αλλά διαφορετικό ζήτηµα9.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τη φετινή έρευνα, τα εγχειρήµατα που βρίσκονταν στη φάση της 

ίδρυσης το 2006 απαιτούσαν ένα κεφάλαιο ύψους περίπου 82000 ευρώ, ωστόσο τα 

µισά περίπου απαιτούσαν µέχρι 50000 ευρώ. Σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά 

καταγράφεται αύξηση του µέσου απαιτούµενου κεφαλαίου, όταν είχε εκτιµηθεί µία 

µέση απαίτηση για περίπου 72000 €, όµως και τότε τα µισά εγχειρήµατα δεν 

ξεπερνούσαν σε ύψος τα 50000 €. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσµα του ελαφρά 

διευρυµένου ποσοστού από το µεγαλύτερο κλιµάκιο. Έτσι από ένα µέσο ύψος της 

τάξης των 190 χιλιάδων ευρώ το 2005, στη φετινή έρευνα ο µέσος όρος βρίσκεται λίγο 

πάνω από τις 300 χιλιάδες ευρώ (Πίνακας 1.3). 

Με βάση τον συνολικό αριθµό των εγχειρηµάτων που εκτιµάται ότι βρίσκονται σε 

φάση έναρξης το 2006 (περίπου 31700010), µπορεί να γίνει εκτίµηση για το συνολικό 

ύψος των επενδύσεων που δυνητικά εκδηλώνονται στην Ελλάδα αυτό το έτος. Με 

βάση αυτές τις εκτιµήσεις το συνολικό κεφάλαιο το οποίο φαίνεται να µοχλεύεται και 

να ενεργοποιείται το 2006 προσεγγίζει τα 27 δισεκ €, σηµαντικά ενισχυµένο σε σχέση 

µε το 2005 (19,5 δισεκ €), συνέπεια άλλωστε της ανόδου της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων που καταγράφεται το 2006.  Αν όλα δηλαδή τα επίδοξα εγχειρήµατα 

που κατέγραψε η έρευνα το 2006 περνούσαν στη φάση της υλοποίησης θα είχαµε µία 

κεφαλαιακή εισροή στην ελληνική οικονοµία αυτού του ύψους.  

Η τελευταία στήλη του πίνακα αποτυπώνει την ίδια συµµετοχή του επίδοξου / νέου 

επιχειρηµατία ανάλογα µε το επενδυτικό κλιµάκιο στο οποίο βρίσκεται η επένδυσή του. 

Όπως συνέβαινε και το 2005, όσο χαµηλότερο είναι το ύψος της επένδυσης, τόσο 

υψηλότερο είναι το ποσοστό της ίδιας συµµετοχής. Έτσι στα επενδυτικά σχέδια που 

απαιτούν ένα συνολικό κεφάλαιο έως 25000 €, οι επίδοξοι επιχειρηµατίες καλύπτουν µε 

ίδιους πόρους κατά µέσο όρο το 85% της αντίστοιχης επένδυσης. Συνολικά πάντως οι 

επίδοξοι και νέοι επιχειρηµατίες καλύπτουν µε ίδιους πόρους περίπου τα ¾ της 

επένδυσης, σε σηµαντική άνοδο σε σχέση µε το 2005. Γενικά µάλιστα παρά τα χαµηλά 

επιτόκια φαίνεται ότι οι επίδοξοι και νέοι επιχειρηµατίες να χρησιµοποιούν όλο και 

                                                 
9 Άλλωστε σε πρόσφατες µελέτες (Doing Business 2006) επισηµαίνεται ότι αυτό το κόστος είναι ένας από 
τους βασικούς παράγοντες που εµποδίζουν την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα χώρα. 
Έχει υπολογιστεί ότι για την ίδρυση µιας ΕΠΕ µεσαίου µεγέθους απαιτείται η υλοποίηση 15 διαδικασιών 
που διαρκούν 38 µέρες και κοστίζουν περίπου 4700$.  
10 Για την εκτίµηση του αριθµού των νέων / επίδοξων εγχειρηµάτων γίνεται αρχικά αναγωγή των νέων / 
επίδοξων επιχειρηµατιών στον πληθυσµό και στη συνέχεια λαµβάνεται υπόψη ο µέσος αριθµός των 
ιδιοκτητών ανά εγχείρηµα.  
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περισσότερο πόρους από την προσωπική τους αποταµίευση ή από το στενό 

οικογενειακό περιβάλλον, παρά να καταφεύγουν σε άλλες µορφές χρηµατοδότησης ή 

γενικότερα σε προσπορισµό ξένων κεφαλαίων. 

 

Πίνακας 1.3 

Κατανοµή των επίδοξων εγχειρηµάτων σε επενδυτικά κλιµάκια 

Κλιµάκιο 
επένδυσης(σε €) 

Ποσοστιαία 
κατανοµή 

εγχειρηµάτων 

Μέσος όρος (σε €) Εκτιµώµενο σύνολο 
επένδυσης κλιµακίου 

(σε εκατ. €)* 

Ποσοστό ίδιας 
συµµετοχής 

 2005 2006 2005 2006 2005 2006 2005 2006 
10000-25000 25,0% 22,6% 18923 15714 1.277 1.128 92,3% 84,5% 
25001-50000 26,9% 29,0% 37857 40000 2.750 3.690 84,0% 93,0% 
50001-100000 19,2% 22,6% 74400 71111 3.836 5.102 50,9% 64,9% 
100001-150000 19,2% 14,5% 128000 128889 6.636 5.945 71,6% 77,3% 
Πάνω από 150000 9,6% 11,3% 190000 305833 4.925 10.972 37,5% 61,1% 
Σύνολο 100,0% 100,0% 72038 82213 19.423 26.837 67,3% 76,2%

*Εκτίµηση µε βάση τον συνολικό αριθµό των επίδοξων εγχειρηµάτων κάθε έτους 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Το τελευταίο στοιχείο που εξετάζεται είναι η επίπτωση της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων στην απασχόληση συνεκτιµώντας δύο κριτήρια: αφενός τον αριθµό 

των θέσεων εργασίας που (θα) προσφέρει αυτό το νέο εγχείρηµα τη στιγµή της 

έναρξης λειτουργίας του, αλλά και τον αριθµό των θέσεων εργασίας που ο νέος / 

επίδοξος  επιχειρηµατίας θα µπορεί να προσφέρει σε έναν χρονικό ορίζοντα πενταετίας, 

υπό την προϋπόθεση ότι κατορθώνει να επιβιώσει και ξεπεράσει το κρίσιµο όριο των 

3,5 ετών λειτουργίας. Από τη µία πλευρά εξετάζεται δηλαδή η «εναρκτήρια» 

συνεισφορά του νέου εγχειρήµατος στην απασχόληση και από την άλλη, η προοπτική 

του στη δηµιουργία απασχόλησης µέσα σε µία πενταετία. Ο συνδυασµός των δύο 

κριτηρίων, οδηγεί στον χαρακτηρισµό ενός εγχειρήµατος ως «εργοδοτικό» (employer), 

και οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών χωρών αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.4.  

Σύµφωνα λοιπόν µε τα αποτελέσµατα του 2006 µόνο το 53% των νέων / επίδοξων 

επιχειρηµατιών δηλώνει ότι (θα) απασχολεί τουλάχιστον ένα ακόµα άτοµο είτε κατά 

την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης, είτε (εάν αυτό δεν καταστεί εφικτό αρχικά) 

µέσα στην επόµενη πενταετία. Πρόκειται για σηµαντικότατη υποχώρηση σε σχέση µε 

τις προηγούµενες χρονιές, ενώ συνιστά και τη χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη το 

2006 (συνολικός µέσος όρος στο 75%). Αν και το 2005 η εκτίναξη αυτού του 

ποσοστού ήταν συγκυριακή, γενικά περίπου το 70% των εγχειρηµάτων στην περίοδο 
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2003-2006 εντάσσεται στην κατηγορία, των «εργοδοτικών» εγχειρηµάτων, έχουν 

δηλαδή κάποια επίπτωση στην απασχόληση, εκτός δηλαδή της µόνιµης απασχόλησης 

που προσφέρουν στους ιδιοκτήτες της επιχείρησης. 

 

Πίνακας 1.4  

Ποσοστό της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που µπορεί να θεωρηθεί ως 

«εργοδοτική»: απασχολεί σήµερα ή πρόκειται να απασχολεί σε 5 χρόνια πρόσθετα 

άτοµα εκτός των ιδιοκτητών 

 Χώρες 
 

Συνολική 
Επιχειρηµατική 
∆ραστηριότητα 

Μέσος όρος 
2003-2006 2006 

Ισπανία 7,27 88,8% 88,6% 
Γαλλία 4,39 79,4% 75,4% 
Ισλανδία 11,26 80,1% 83,6% 
Ιρλανδία 7,35 76,5% 74,6% 
Σουηδία 3,45 78,5% 82,6% 
Ολλανδία 5,42 75,4% 70,5% 
Ελβετία  76,8% - 
Ουγγαρία 6,04 71,5% 61,1% 
Ελλάδα 7,9 69,8% 53,0% 
Φινλανδία 4,99 73,5% 69,1% 
Ην. Βασίλειο 5,77 71,8% 67,2% 
Κροατία 8,58 75,6% 83,6% 
Σλοβενία 4,63 73,9% 78,4% 
Ιταλία 3,47 72,6% 74,4% 
Βέλγιο 2,73 71,5% 70,3% 
Νορβηγία 9,14 72,9% 77,1% 
∆ανία 5,32 71,7% 73,3% 
Γερµανία 4,21 68,3% 61,3% 
Ευρωπαϊκός µέσος όρος  75% 
Μέσος όρος GEM  73% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM  

 

Σε κάθε περίπτωση πάντως και η µακροχρόνια επίδοση είναι από τις χαµηλότερες στην 

Ευρώπη, κάτι που τελικά σηµαίνει ότι η άνοδος της επιχειρηµατικότητας αρχικών 

σταδίων που καταγράφεται το 2006 αφορά πρωτίστως αυτοαπασχολούµενους χωρίς 

προσωπικό. Επιβεβαιώνεται εποµένως και από αυτό το στοιχείο η ρηχότητα της νέας 

επιχειρηµατικότητας, η οποία δεν επιφέρει σηµαντικές επιδράσεις σε όρους 

απασχόλησης. 
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1.7  Οι άτυποι επενδυτές   

Η έρευνα του GEM προσεγγίζει κάθε χρόνο µια ακόµα σηµαντική κατηγορία του 

πληθυσµού που σχετίζεται µε την εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας. Πιο συγκεκριµένα 

εκτιµά το ποσοστό του πληθυσµού που χαρακτηρίζεται ως «άτυπος επενδυτής». 

Σύµφωνα µε τη µεθοδολογία του GEM πρόκειται για το άτοµο το οποίο δηλώνει ότι 

έχει χρηµατοδοτήσει κατά την τελευταία τριετία µε προσωπικά κεφάλαια την έναρξη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας από κάποιον άλλον, χωρίς δηλαδή ο ίδιος να γίνεται 

ιδιοκτήτης µεριδίου, ή να ασκεί διευθυντικά καθήκοντα στο νέο εγχείρηµα11.  

 
∆ιάγραµµα 1.10 

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

µια νέα επιχείρηση που ξεκίνησε κάποιος άλλος (2006) 
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GEM (µ.ο)            3,96   
Ευρώπη (µ.ο)       2,76
Άλλες  (µ.ο)         4,98

 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Στο ∆ιάγραµµα 1.10 αποτυπώνεται η εκτίµηση αυτή για όλες τις χώρες που έλαβαν 

µέρος στην έρευνα του GEM το 2006. Στην Ελλάδα ένα 3,07% του πληθυσµού ηλικίας 

                                                 
11 Πρόκειται για την απόδοση στα ελληνικά του όρου “informal investor”. Σε αυτήν την χρηµατοδότηση 
δεν περιλαµβάνονται ενέργειες όπως η πιθανή αγορά µετοχών µιας επιχείρησης ή αµοιβαίων κεφαλαίων. 
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18-64 ετών, δήλωσε ότι έχει χρηµατοδοτήσει µε προσωπικούς πόρους ένα νέο/ 

επίδοξο εγχείρηµα που ξεκίνησε κάποιος άλλος. Η επίδοση αυτή συνιστά σηµαντική 

αύξηση σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά όταν και είχε εκτιµηθεί στο 2,6%, καθώς 

αναφέρεται σε έναν πληθυσµό τουλάχιστον 200000 ατόµων.  

Η εξέλιξη αυτή φέρνει την Ελλάδα στην 20η θέση στο σύνολο των χωρών του GEM 

ωστόσο για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπερτερεί του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 

Γενικά χώρες µε υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων, χαµηλότερου βιοτικού 

επιπέδου, αλλά αναπτυσσόµενες καταλαµβάνουν τις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Από 

τις αναπτυγµένες χώρες, οι ΗΠΑ (5,96%) και Ισλανδία (5,83%) κατατάσσονται στις 

υψηλότερες θέσεις, ενώ στο άλλο άκρο της κλίµακας Ουγγαρία και Ιαπωνία εµφανίζουν 

χαµηλές επιδόσεις σε αυτό τον δείκτη (κάτω από 1%).  

Κατά µέσο όρο το ποσό το οποίο δαπανήθηκε από τους άτυπους επενδυτές του 2006 

ξεπερνά τα 50000 ευρώ (έναντι 48000 € το 2005) ωστόσο το µέσο  ύψος επένδυσης 

προσδιορίζεται σταθερά στα 40000 €. Γενικά πάντως τα δύο τελευταία χρόνια έχει 

καταγραφεί µια αυξητική τάση σε σχέση µε τη διετία 2003-2004, όταν το µέσο ύψος 

επένδυσης βρισκόταν στην περιοχή των 30000 €. Το ποσό αυτό θεωρείται αρκετά 

υψηλό σε σχέση µε ότι συµβαίνει σε άλλες χώρες, κάτι που σηµαίνει ότι οι επίδοξοι 

επιχειρηµατίες έχουν πρόσβαση σε ένα σηµαντικό ύψος διαθέσιµων κεφαλαίων. Όπως 

έχει αναφερθεί σε προηγούµενες εκθέσεις του ΙΟΒΕ µε δεδοµένο το µέσο εισόδηµα 

στην Ελλάδα, το διευρυµένο αυτό ύψος των άτυπων επενδυτικών κεφαλαίων 

αντανακλά µάλλον τις υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για την εκκίνηση νέων 

εγχειρηµάτων στην Ελλάδα, παρά αφθονία κεφαλαίων για χρηµατοδότηση της 

επιχειρηµατικότητας. 

Τέλος, όπως συµβαίνει σχεδόν σε κάθε ετήσια µέτρηση έτσι και το 2006 οι άτυποι 

επενδυτές αποτελούν κυρίως συγγενικό πρόσωπο (µέλος είτε της στενής, είτε της 

ευρύτερης οικογένειας). Ωστόσο το 2006 φαίνεται να ενισχύεται και ο ρόλος των 

φίλων ή συναδέλφων οι οποίοι διευρύνουν την παρουσία τους. Σε κάθε περίπτωση ο 

οικογενειακός χαρακτήρας των άτυπων επενδύσεων στην Ελλάδα διατηρείται ισχυρός, 

όπως και ο οικονοµικός ανορθολογισµός που διέπει την απόφαση χρηµατοδότησης: 

ένα µεγάλο µέρος αυτών των άτυπων επενδυτών δεν θεωρεί ότι η επένδυσή του  

µπορεί να αποφέρει κέρδος, γεγονός που ερµηνεύεται από την οικογενειακή σχέση 

άτυπου επενδυτή και χρηµατοδότη, και άρα τα κοινωνικά παρά στενά οικονοµικά 

κίνητρα τέτοιων επενδύσεων.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ  

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό συνοψίζονται τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών 

αρχικών σταδίων που εντόπισε η έρευνα το 2006. Πιο συγκεκριµένα εξετάζεται το φύλο, 

η ηλικία, το µορφωτικό επίπεδο, το εισοδηµατικό επίπεδο εκπαίδευσης, αλλά και η 

γεωγραφική κατανοµή τους στις περιφέρειες της χώρας. Επίσης αναλύονται τα τέσσερα 

προσωπικά χαρακτηριστικά των ατόµων που συµµετείχαν στην έρευνα και τα οποία 

χρησιµοποιούνται ως ενδεικτικοί παράγοντες που επιδρούν στην εκδήλωση νέας 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε µία χώρα.  

 

2.1 Επιχειρηµατικότητα και φύλο 

Το χάσµα που καταγράφεται στην εκδήλωση επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων 

ανάµεσα στα δύο φύλα αποτελεί χαρακτηριστικό σχεδόν όλων των χωρών που 

συµµετέχουν στην έρευνα του GEM. Με εξαίρεση τη Μαλαισία και τις Φιλιππίνες, σε όλες 

τις υπόλοιπες χώρες το ποσοστό της συµµετοχής των ανδρών σε αυτό το τύπο 

επιχειρηµατικότητας είναι υψηλότερο της αντίστοιχης συµµετοχής των γυναικών.  

Όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.112, στην Ελλάδα το 2006 το 11,12% των ανδρών 

ηλικίας 18-64 ετών (περίπου 377000 άτοµα) βρισκόταν στη φάση έναρξης ενός νέου 

εγχειρήµατος και αντίστοιχα το 4,69% των γυναικών (περίπου 160000 άτοµα). Και οι 

δύο δείκτες εµφανίζουν άνοδο σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (9,68% στους άνδρες, 

3,37% στις γυναίκες), ως αποτέλεσµα της ανόδου του συνολικού δείκτη 

επιχειρηµατικότητας. Για δεύτερη µάλιστα χρονιά, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα 

εµφανίζει ταχύτερη άνοδο σε σχέση µε την ανδρική (αύξηση κατά 40% έναντι 15% 

στους άνδρες), εξέλιξη που θεωρείται θετική για την Ελλάδα.  

 

 

 
                                                 
12 Η επιχειρηµατικότητα ανδρών αναφέρεται στο ποσοστό των ανδρών ηλικίας 18-64 ετών κάθε 
χώρας που ασκούν επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων (επίδοξοι και νέοι επιχειρηµατίες). 
Αντίστοιχα ορίζεται η επιχειρηµατικότητα των γυναικών. 
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Πίνακας 2.1 

Συνολική εικόνα διάρθρωσης επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων µε βάση το φύλο 

(% ατόµων ηλικίας 18-64 ετών) 

Χώρες 
 

Συνολική Ανδρική 
επιχειρηµατικότητα 

(2006) 

Συνολική Γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα 

(2006) 
Ην. Πολιτείες 12,73 7,36 
Ρωσία 7,33 2,57 
Ν. Αφρική 5,79 4,83 
Ελλάδα 11,12 4,69 
Ολλανδία 7,2 3,6 
Βέλγιο 4,39 1,04 
Γαλλία 6,26 2,53 
Ισπανία 8,83 5,7 
Ουγγαρία 8,09 4,05 
Ιταλία 3,87 3,06 
Ην. Βασίλειο 7,88 3,61 
∆ανία 7,31 3,3 
Σουηδία 4,44 2,43 
Νορβηγία 12,31 5,87 
Γερµανία 5,79 2,58 
Περού 41,02 39,27 
Μεξικό 6,1 4,48 
Αργεντινή 13,93 6,55 
Βραζιλία 13,74 9,61 
Χιλή 11,38 7,02 
Κολοµβία 27,97 17,3 
Μαλαισία 11,05 11,13 
Αυστραλία 14,02 9,87 
Ινδονησία 19,84 18,73 
Φιλιππίνες 18,4 22,45 
Σιγκαπούρη 6 3,75 
Ταϊλάνδη 16,25 14,18 
Ιαπωνία 3,2 2,6 
Κίνα 18,46 13,79 
Τουρκία 8,53 3,53 
Ινδία 11,6 9,16 
Καναδάς 8,25 5,99 
Ιρλανδία 10,51 4,2 
Ισλανδία 16,65 5,73 
Φινλανδία 5,92 4,04 
Λετονία 9,41 3,92 
Κροατία 12,35 4,87 
Σλοβενία 6,93 2,29 
Τσεχία 10,75 4,93 
Ουρουγουάη 16,61 8,6 
Τζαµάικα 22,58 18,14 
Αραβικά Εµιράτα 5,87 0,29 
Ευρώπης (µ.ο) 8,37 3,74 
Χώρες GEM (µ.ο) 11,38 7,51 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Με τις επιδόσεις αυτές η Ελλάδα διατηρεί την 4η θέση στην Ευρώπη στους άνδρες, 

υπερτερώντας σηµαντικά από τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (8,37%), ενώ βρίσκεται οριακά 

χαµηλότερα από τον παγκόσµιο µέσο όρο. Η σηµαντική άνοδος της επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων στις γυναίκες επιτρέπει στην Ελλάδα να κερδίσει αρκετές θέσεις στην 

ευρωπαϊκή κατάταξη (6η θέση το 2006 από 12η θέση το 2005), ενώ για πρώτη φορά η 

ελληνική επίδοση υπερτερεί του ευρωπαϊκού µέσου όρου (3,74%). Εποµένως η άνοδος 

της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στην Ελλάδα το 2006, αγγίζει πλέον και τις 

γυναίκες. 

 

Πίνακας 2.2 

Συγκριτική εικόνα διάρθρωσης επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων µε βάση το 

φύλο (% ατόµων ηλικίας 18-64 ετών) 

 Χώρες µεσαίου 
εισοδήµατος 

Χώρες υψηλής 
ανάπτυξης Ευρώπη GEM Ελλάδα 

Ανδρική 
επιχειρηµατικότητα  14,6% 7,6% 8,37% 11,44% 11,12% 

Γυναικεία 
επιχειρηµατικότητα 10,6% 3,9% 3,74% 7,47% 4,69% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Από τον Πίνακα 2.2 είναι εµφανής η διαφορά στο επίπεδο της γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας µεταξύ των αναπτυγµένων και υπό ανάπτυξη χωρών, καθώς οι 

δύσκολες συνθήκες βιοπορισµού αλλά και η περιορισµένη δυνατότητα πρόσβασης σε 

καθιερωµένες αγορές εργασίας στις τελευταίες, ωθεί τις γυναίκες στην άσκηση 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας – συνήθως ανάγκης - ακόµα και ενάντια σε ισχυρά 

κοινωνικά στερεότυπα που τις θέλουν να ασχολούνται αποκλειστικά µε την οικογένεια. 

Εξάλλου, στις πιο ανεπτυγµένες χώρες οι γυναίκες δείχνουν µια σαφή προτίµηση - ειδικά 

στη αρχή της επαγγελµατικής τους σταδιοδροµίας – της µισθωτής εργασίας στον 

δηµόσιο τοµέα ή σε µεγάλες επιχειρήσεις που παρέχουν σηµαντικές διευκολύνσεις στην 

εργαζόµενη µητέρα (ιατρικές υπηρεσίες, άδειες µητρότητας, κτλ). Οι ευνοϊκότερες και 

θεσµικά κατοχυρωµένες εποµένως συνθήκες εργασίες για τις γυναίκες δικαιολογούν µία 

εντονότερη προσπάθεια για εύρεση / διατήρηση της µισθωτής εργασίας αυτού του 

τύπου, ειδικά αν εκλείπουν πιθανά κίνητρα ευκαιρίας που θα µπορούσαν να 

σηµατοδοτήσουν µία αλλαγή συµπεριφοράς του γυναικείου πληθυσµού.  
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Ο Πίνακας 2.3. περιλαµβάνει συγκριτικά δεδοµένα για την πρόσφατη τριετία (2004-

2006). Καταγράφει τη γυναικεία επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχικών σταδίων ως 

ποσοστό του αντίστοιχου δείκτη σε κάθε έτος, αποδίδοντας δηλαδή το τµήµα της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που αφορά γυναίκες. 

 

Πίνακας 2.3 

Εξέλιξη γυναικείας επιχειρηµατικής δραστηριότητας αρχικών σταδίων στην Ευρώπη σε 

σχέση µε τη συνολική επιχειρηµατική δραστηριότητα αρχικών σταδίων (% 

συµµετοχής στο σύνολο) 

Επιχειρηµατική δραστηριότητα 

Χώρες Συνολική 
(ΤΕΑ) 
2006 

Γυναικεία 
(%) 2006 

Συνολική 
(ΤΕΑ) 
2005 

Γυναικεία 
(%) 2005 

Συνολική 
(TEA) 
2004 

Γυναικεία 
(%) 2004

Αυστρία - - 5,28 34,7% - - 
Βέλγιο 2,73 19,2% 3,93 30,8% 3,47 29,6% 
Γαλλία 4,39 28,8% 5,35 31,0% 6,03 31,6% 
Γερµανία 4,21 30,8% 5,39 35,6% 5,07 30,6% 
∆ανία 5,32 31,1% 4,75 32,6% 5,31 30,0% 
Ελβετία - - 6,06 40,2% - - 
Ελλάδα 7,9 29,7% 6,5 25,8% 5,77 25,1% 
Ην. Βασίλειο 5,77 31,4% 6,22 30,1% 6,25 31,4% 
Ιρλανδία 7,35 28,6% 9,83 27,8% 7,7 32,5% 
Ισλανδία 11,26 25,6% 10,66 30,2% 13,57 35,2% 
Ισπανία 7,27 39,2% 5,65 36,7% 5,15 28,3% 
Ιταλία 3,47 44,2% 4,94 37,5% 4,32 26,5% 
Κροατία 8,58 28,3% 6,11 20,9% 3,73 23,2% 
Λετονία 6,57 29,4% 6,65 37,2% - - 
Νορβηγία 9,14 32,3% 9,25 24,3% 6,98 25,5% 
Ολλανδία 5,42 33,3% 4,36 24,3% 5,11 30,5% 
Ουγγαρία 6,04 33,4% 1,9 63,2% 4,29 40,4% 
Σλοβενία 4,63 24,8% 4,36 33,5% 2,6 30,7% 
Σουηδία 3,45 35,4% 4,04 37,1% 3,71 29,6% 
Φινλανδία 4,99 40,6% 4,97 44,4% 4,39 35,5% 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της φετινής έρευνας, σχεδόν το 30% της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφτηκε στην Ελλάδα το 2006 αφορά 

γυναίκες. Τρία στα δέκα άτοµα που βρίσκονταν δηλαδή το 2006 στη φάση έναρξης µιας 

νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας, είναι γυναίκες, σε αύξηση σε σχέση µε το 2005 

(26%). Η εξέλιξη αυτή αν και είναι θετική, πάσχει στο ζήτηµα των κινήτρων της, καθώς 

ένα µεγάλο τµήµα της επιχειρηµατικότητας γυναικών είναι τελικά αποτέλεσµα ανάγκης: 

λιγότερα από τα µισά εγχειρήµατα τα οποία έχουν ξεκινήσει γυναίκες έχουν ως 
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αποκλειστικό κίνητρο την ευκαιρία, όταν στους άνδρες το αντίστοιχο ποσοστό ξεπερνά 

το 70%. ∆ιαχρονικά µάλιστα η διαφορά µεταξύ ανδρικής και γυναικείας 

επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, ενώ οξύνεται µε την 

πάροδο των ετών. Εξάλλου οι άνδρες µπορεί να υπερτερούν σε επιχειρηµατικότητα 

ευκαιρίας στις περισσότερες χώρες ωστόσο η διαφορά δεν είναι τόσο έντονη όσο στην 

Ελλάδα. Εποµένως, η γυναικεία επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα µπορεί να εµφορείται 

και αυτή κυρίως από κίνητρα αξιοποίησης επιχειρηµατικών ευκαιριών, ωστόσο υστερεί 

σηµαντικά σε σχέση µε την αντίστοιχη επιχειρηµατικότητα των ανδρών13.   

 

2.2 Επιχειρηµατικότητα και ηλικία  

Η ηλικιακή διάρθρωση των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων στην Ελλάδα δεν 

µεταβάλλεται σηµαντικά το 2006. Ένας στους τρεις προέρχεται από το ηλικιακό κλιµάκιο 

των 25-34 ετών, ενώ ένα 30% ακόµα ανήκει στο αµέσως επόµενο κλιµάκιο (35-44 

ετών). Αυτό σηµαίνει τελικά ότι πάνω από το 60% των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών 

που εντοπίστηκαν στην έρευνα προέρχεται από εκείνο το τµήµα του πληθυσµού που 

βρίσκεται στη φάση της επαγγελµατικής ανέλιξης και προσπαθεί να καταξιωθεί στον 

επαγγελµατικό στίβο14.  

Η Ελλάδα δεν διαφοροποιείται πάντως σηµαντικά από τη αντίστοιχη µέση ηλικιακή 

διάρθρωση στο σύνολο της Ευρώπης, αφού το κυρίαρχο ηλικιακό κλιµάκιο είναι κοινό. 

Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα φαίνεται να έχει πιο περιορισµένη συµµετοχή από τις 

µικρότερες ηλικίες, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη ένα 10% των νέων / επίδοξων 

επιχειρηµατιών είναι ηλικίας 18-24 ετών, όταν στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό είναι 

µόνο 6,4%. Πάντως πιο έντονη συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα από αυτή την 

κατηγορία πληθυσµού εµφανίζουν κυρίως χώρες µεσαίου και χαµηλότερου επιπέδου 

ανάπτυξης.   

Ενδιαφέρον έχει ωστόσο και Πίνακας 2.5 όπου αποδίδονται τα ηλικιακά χαρακτηριστικά 

στο σύνολο του ελληνικού πληθυσµού σε σύγκριση µε το διεθνές περιβάλλον. 

Παρουσιάζεται έτσι το ποσοστό των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων από κάθε ηλικιακό 

κλιµάκιο και η θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη, καθώς και η σύγκριση µε 

τους αντίστοιχους διεθνείς µέσους όρους. Το γεγονός ότι οι χώρες µεσαίου επιπέδου 

                                                 
13 Περισσότερες λεπτοµέρειες πάντως για τα χαρακτηριστικά της γυναικείας επιχειρηµατικότητας δίνονται σε 
ειδική θεµατική έκθεση του Παρατηρητηρίου για την Επιχειρηµατικότητα του ΙΟΒΕ (Ιωαννίδης 2007). 
14 Ο µέσος νέος / επίδοξος επιχειρηµατίας τη στιγµή της έρευνας είναι πάντως περίπου 38 ετών και κρίνεται 
µάλλον «µεγάλος» ακόµα και για τα δεδοµένα της Ευρώπης. Σε αυτά τα επίπεδα κινείται σε όλη την 
εξεταζόµενη περίοδο.  
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ανάπτυξης υπερέχουν σε όλα τα ηλικιακά κλιµάκια, ερµηνεύεται από το υψηλό ποσοστό 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που παρουσιάζουν αυτές τις χώρες.  

 

Πίνακας 2.4 

Ποσοστό επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων ανά ηλικιακό κλιµάκιο 

Ευρωπαϊκές χώρες 
(2006) 

% 
ατόµων 
ηλικίας 
18-24 

% 
ατόµων 
ηλικίας 
25-34 

% 
ατόµων 
ηλικίας 
35-44 

% 
ατόµων 
ηλικίας 
45-54 

% 
ατόµων 
ηλικίας 
55-64 

Σύνολο

Ρωσία 22,1 34,0 27,7 10,8 5,5 100 
Ελλάδα 6,4 32,3 30,0 22,8 8,5 100 
Ολλανδία 10,2 28,1 26,1 24,6 11,1 100 
Βέλγιο 8,3 30,1 30,7 27,7 3,2 100 
Γαλλία 3,0 24,0 32,8 23,3 16,9 100 
Ισπανία 7,7 36,5 29,5 18,2 8,2 100 
Ουγγαρία 7,5 38,9 20,5 23,2 9,9 100 
Ιταλία 15,3 37,3 30,0 15,8 1,5 100 
Ην. Βασίλειο 10,1 24,8 31,8 21,3 12,0 100 
∆ανία 8,1 26,0 34,3 18,8 12,8 100 
Ελβετία 11,9 21,8 32,2 23,7 10,4 100 
Νορβηγία 10,2 27,3 30,7 23,3 8,6 100 
Γερµανία 6,6 25,7 35,3 20,2 12,3 100 
Τουρκία 14,3 44,7 27,2 11,1 2,7 100 
Ιρλανδία 11,4 38,0 29,2 17,0 4,4 100 
Ισλανδία 7,6 26,9 27,4 24,9 13,3 100 
Φινλανδία 6,0 30,7 34,9 17,1 11,2 100 
Λετονία 26,6 35,8 19,7 13,1 4,7 100 
Κροατία 20,1 34,4 21,9 15,1 8,5 100 
Σλοβενία 10,1 33,5 27,9 22,6 5,9 100 
Τσεχία  9,4 30,7 25,0 29,8 5,0 100 
Χώρες GEM (µ.ο) 13,55 32,05 27,33 18,48 8,59 100 
Ευρώπης (µ.ο) 11,08 31,49 28,81 20,20 8,41 100 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Η χαµηλή συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα των νέων ηλικίας 18-24 ετών φέρνει την 

Ελλάδα στην 13η θέση στην Ευρώπη, καθώς µόλις το 3,84% των ατόµων αυτής της 

ηλικιακής κατηγορίας προσπαθεί να ξεκινήσει το 2006 µια επιχείρηση (4,57% ο 

ευρωπαϊκός µέσος όρος). Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 3η θέση 

στο ηλικιακό κλιµάκιο 35-44 ετών, αφού το 10% των αντίστοιχων ελλήνων είναι το 2006 

νέος / επίδοξος επιχειρηµατίας. Με δεδοµένη την υψηλή επιχειρηµατικότητα αρχικών 

σταδίων η Ελλάδα υπερτερεί του ευρωπαϊκού αντίστοιχου µέσου όρου, αλλά και των 

χωρών µε υψηλό επίπεδο ανάπτυξης σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες εκτός από την 

πρώτη.  
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Πίνακας 2.5  

Η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανά ηλικιακό κλιµάκιο στην Ελλάδα (2006) 

Ηλικιακή 
οµάδα 

% 
αντίστοιχου 
πληθυσµού 
(Ελλάδα) 

Θέση 
στην  
Ευρώπη

Μέσος 
όρος 

Ευρώπης 

Χώρες µεσαίου 
εισοδήµατος 

(µ.ο.) 

Χώρες υψηλής 
ανάπτυξης 

(µ.ο.) 

18-24 ετών 3,84% 13η 4,57% 10,9% 3,8%

25-34 ετών 10,71% 6η  8,45% 16,5% 7,8% 

35-44 ετών 9,98% 3η  7,41% 14,4% 7,1% 

45-54 ετών 8,47% 4η  5,68% 10,7% 5,4% 

55-64 ετών 3,73% 5η  2,90% 6,8% 3,2% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM  

 

2.3 Επιχειρηµατικότητα και επίπεδο εκπαίδευσης 

Το µορφωτικό επίπεδο των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων αποτελεί σηµαντικό 

παράγοντα που επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Η ανακάλυψη µιας επιχειρηµατικής ευκαιρίας βασίζεται και στη 

συσσωρευµένη γνώση και εµπειρία του ατόµου, κάτι που σηµαίνει ότι το µορφωτικό 

επίπεδό του δεν καθορίζει πάντα απόλυτα το αν κάποιος είναι σε θέση να «εντοπίσει» 

στην αγορά κάποιες καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες. Άλλωστε η ανακάλυψη µόνο δεν 

αρκεί, καθώς ακόµα και αν εντοπίσει κάποιες ευκαιρίες, θα είναι πιθανόν σε καλύτερη 

θέση να τις αξιοποιήσει, εφόσον κατέχει ένα επίπεδο γνώσεων που του επιτρέπει να 

σχεδιάσει καλύτερα ένα πρόγραµµα δράσης15. 

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 2.6 που συνοψίζει την ποσοστιαία διάρθρωση της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο, η εικόνα δεν 

διαφοροποιείται κατά το 2006. Η πλειονότητα αυτών (54%) προέρχεται από τη 

δευτεροβάθµια εκπαίδευση, ενώ ένα 9% έχει απλώς παρακολουθήσει κάποιες τάξεις 

αυτής της βαθµίδας. Έτσι συνολικά οι µισοί νέοι / επίδοξοι επιχειρηµατίες που έχουν 

εντοπιστεί στις έρευνες του GEM την περίοδο 2003-2006 διαθέτουν απλώς ένα 

Απολυτήριο Λυκείου. Από την άλλη πλευρά, το 18% έχει πανεπιστηµιακή εκπαίδευση, 

ενώ ισόποσο τµήµα των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών έχει ακόµα υψηλότερη 

εκπαίδευση (µεταπτυχιακά / διδακτορικό). 
                                                 
15 Υπενθυµίζεται ότι για λόγους διακρατικών συγκρίσεων χωρών µε πολύ διαφορετικά εκπαιδευτικά 
συστήµατα, το GEM διακρίνει το µορφωτικό επίπεδο σε τέσσερα κλιµάκια: α) άτοµα που έχουν αποκτήσει 
µερική µόνο δευτεροβάθµια εκπαίδευση, β) άτοµα µε ολοκληρωµένη δευτεροβάθµια εκπαίδευση, γ) 
απόφοιτοι τριτοβάθµιας εκπαίδευσης και δ) απόφοιτοι σε ανώτερο επίπεδο (µεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ).  
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Πίνακας 2.6 

Ποσοστιαία διάθρωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ως προς το 

εκπαιδευτικό κλιµάκιο  

Εκπαιδευτικό επίπεδο 2006 Μέσος όρος 
2003-2006* 

Μερική ∆ευτεροβάθµια 9,2% 8,9% 

∆ευτεροβάθµια 54,2% 50,2% 

Τριτοβάθµια 18,3% 22,1% 

Μεταπτυχιακό/ ∆ιδακτορικό 18,3% 18,9% 

Σύνολο 100% 100% 
*επανασταθµισµένο στο συνολικό δείγµα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων 
Πηγή: ΙΟΒΕ επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Στον Πίνακα 2.7, παρουσιάζεται η σύγκριση µε το διεθνές περιβάλλον. Η υψηλή 

συµµετοχή ατόµων από το κλιµάκιο της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (8,43% των 

συνολικών αποφοίτων Λυκείου της χώρας) φέρνει την Ελλάδα στην 3η υψηλότερη θέση 

στην Ευρώπη. Αντίθετα η συµµετοχή από το πρώτο κλιµάκιο είναι περιορισµένη, ενώ 

στα άλλα τρία κινείται λίγο πάνω από 8%.  

 

Πίνακας 2.7  

Η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανά εκπαιδευτικό επίπεδο στην Ελλάδα (2006) 

Εκπαιδευτικό 
επίπεδο 

% 
αντίστοιχου 
πληθυσµού 
(Ελλάδα) 

Θέση 
στην  
Ευρώπη

Μέσος 
όρος 

Ευρώπης

Χώρες 
µεσαίου 

εισοδήµατος 
(µ.ο.) 

Χώρες 
υψηλής 
ανάπτυξης 

(µ.ο.) 
Μερική 
∆ευτεροβάθµια 3,19% 13η 4,30% 11,0% 4,5% 

∆ευτεροβάθµια 8,43% 3η 5,78% 13,1% 5,3% 

Τριτοβάθµια 8,23% 5η 6,66% 14,8% 5,8% 

Μεταπτυχιακό/ 
∆ιδακτορικό 8,05% 8η 7,64% 14,2% 7,2% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Είναι πάντως χαρακτηριστικό ότι, τόσο για το σύνολο των χωρών του GEM, όσο και για 

τις χώρες της Ευρώπης, η συµµετοχή στην επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων 

αυξάνεται καθώς βελτιώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο. Ωστόσο, φαίνεται ότι οι ελληνικές 

επιδόσεις διαφοροποιούνται από το γενικό κανόνα. Ο µέσος όρος στην Ελλάδα είναι 

χαµηλότερος από όλους τους µέσους όρους που χρησιµοποιούνται στο πρώτο κλιµάκιο, 
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ενώ αν και είναι υψηλότερος στα άλλα τρία παρουσιάζει όµως πτωτική πορεία. 

Εποµένως, σε αντίθεση µε τη γενική εικόνα, στην Ελλάδα δεν φαίνεται ο δείκτης 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων να µεταβάλλεται µε το εκπαιδευτικό επίπεδο, όσο 

έντονα αυτό συµβαίνει σε άλλες χώρες.  

 

2.4 Επιχειρηµατικότητα και εισόδηµα 

Η σχέση της επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης µε το επίπεδο του εισοδήµατος του 

ατόµου έχει µεν ενδιαφέρον, υπό αρκετές ωστόσο προϋποθέσεις. Όπως έχει διαπιστωθεί, 

το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης που απαιτείται για την εκκίνηση ενός 

επιχειρηµατικού εγχειρήµατος καλύπτεται από τον ίδιο τον επιχειρηµατία µέσω κυρίως 

προσωπικής αποταµίευσης ή µε την οικονοµική συνεισφορά ατόµων από το στενό 

οικογενειακό ή επαγγελµατικό περιβάλλον. Εποµένως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάµεσα 

στην επιχειρηµατική δραστηριότητα και το επίπεδο του εισοδήµατος16. Από την άλλη 

πλευρά δεν είναι απαραίτητο όλα τα εγχειρήµατα να απαιτούν υψηλά ποσά επένδυσης. 

Το 2006 άλλωστε το 20% των εγχειρηµάτων δεν ξεπερνά σε επενδυτικό ύψος τις 25000 

ευρώ, από τα οποία τα 2/3 περίπου προέρχονται από ίδια συµµετοχή του επιχειρηµατία – 

επενδυτή.   

Το GEM λόγω των διαφορετικών οικονοµικών συνθηκών των χωρών που συµµετέχουν 

στην έρευνα, προχωρά σε αναγωγή των εισοδηµατικών επιπέδων σε µια κοινή κλίµακα, 

βασισµένη σε σχετικά και όχι απόλυτα µεγέθη. Έτσι υιοθετείται η διάκριση σε τρία 

κλιµάκια: κατώτερο 1/3 της κατανοµής εισοδηµάτων του πληθυσµού, µεσαίο και 

ανώτερο αντίστοιχα επίπεδο εισοδήµατος. Όπως φαίνεται από τον επόµενο πίνακα οι 

µισοί από τους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων που εντοπίστηκαν στην έρευνα 

προέρχονται από το ανώτερο εισοδηµατικό κλιµάκιο (του ελληνικού πληθυσµού), ενώ 

σηµαντικό τµήµα του προέρχεται από το µεσαίο κλιµάκιο. Μόνο το 14% προέρχεται από 

το χαµηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο, οι µισοί από τους οποίους µάλιστα όπως 

φανερώνει η ανάλυση των πρωτογενών στοιχείων, είναι επιχειρηµατίες ανάγκης. 

∆ιαχρονικά παρατηρείται σταθερότητα στην αντίστοιχη διάθρωση, στα επίπεδα που 

υποδεικνύει και ο αντίστοιχος µέσος όρος της περιόδου 2003-2006: σταθερά οι µισοί από 

τους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων προέρχονται από το ανώτερο εισοδηµατικό 

κλιµάκιο της ελληνικής κοινωνίας. 

 

                                                 
16 Η θετική αυτή σχέση έχει αποδειχθεί και οικονοµετρικά (βλ. Ιωαννίδης & Τσακανίκας 2006). 
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Πίνακας 2.8 

 Ποσοστιαία διάθρωση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων ως προς το 

εισοδηµατικό κλιµάκιο  

Εισοδηµατικό 
κλιµάκιο 

2006 Μέσος όρος 
2003-2006* 

Χαµηλότερο 1/3 13,9 13,5% 
Μεσαίο 1/3 36,2 35,3% 
Ανώτερο 1/3 49,9 50,8% 
Σύνολο 100% 100% 

*επανασταθµισµένο στο συνολικό δείγµα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 
Ο Πίνακας 2.9 που ακολουθεί παρουσιάζει τα σχετικά δεδοµένα για την Ελλάδα, σε 

σύγκριση µε τους αντίστοιχους µέσους όρους της έρευνας του GEM. 

 
Πίνακας 2.9 

 Η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανά εισοδηµατικό κλιµάκιο στην Ελλάδα (2005) 

Εισοδηµατικό 
κλιµάκιο 

% αντίστοιχου 
πληθυσµού 
(Ελλάδα) 

Θέση 
στην  
Ευρώπη

Μέσος 
όρος 

Ευρώπης 

Χώρες µεσαίου 
εισοδήµατος 

(µ.ο.) 

Χώρες υψηλής 
ανάπτυξης 

(µ.ο.) 

Χαµηλότερο 1/3 1,74% 13η 5,67% 12,8% 4,9% 

Μεσαίο 1/3 4,4% 7η   6,71% 13,3% 5,5% 

Ανώτερο 1/3 6,97% 6η  7,19% 14,5% 8,2% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Από τον πίνακα είναι φανερή η θετική συσχέτιση ανάµεσα στην εκδήλωση 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων και το εισόδηµα, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά στο 

σύνολο των χωρών του GEM. Όσο υψηλότερο το εισόδηµα, τόσο ισχυρότερη 

εµφανίζεται η ροπή προς επιχειρηµατική δραστηριότητα. Μολονότι τα ποσοστά στο 

σύνολο των χωρών του GEM είναι γενικά υψηλότερα – λόγω υψηλότερης 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων στις χώρες µεσαίου εισοδήµατος -, η γενική τάση 

ισχύει απόλυτα και για την Ευρώπη.  

Η ίδια τάση χαρακτηρίζει και τα ελληνικά δεδοµένα. Η συµµετοχή του πληθυσµού από το 

ανώτερο κλιµάκιο είναι υψηλή, καθώς το 7% του αντίστοιχου πληθυσµού εντάσσεται 

στην κατηγορία των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων. Αν και οριακά χαµηλότερη από 

τον ευρωπαϊκό µέσο όρο (7,2%) η επίδοση αυτή είναι η 6η υψηλότερη στην Ευρώπη. 
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Αντίθετα, η ελληνική επίδοση στο χαµηλότερο εισοδηµατικό κλιµάκιο βρίσκεται πολύ 

κάτω από τον ευρωπαϊκό (αλλά και παγκόσµιο) µέσο όρο, καθώς µόνο το 1,7% (σε 

άνοδο πάντως από το 1,2% του 2005) εκδηλώνει αυτή τη συµπεριφορά. Είναι προφανές 

εποµένως ότι οι ανάγκες της χρηµατοδότησης νέων επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων στην 

Ελλάδα είναι αυξηµένες, καθώς το επιχειρείν είναι ακόµα µια «ακριβή» διαδικασία. Αν και 

η πρόσβαση σε χρηµατοδότηση δεν διαφέρει σηµαντικά από τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, η Ελλάδα διακρίνεται για τον εντονότατο ρόλο της οικογένειας στην οικονοµική 

ενίσχυση των µελών της. Οι Έλληνες προτιµούν να διαθέσουν αυξηµένο µέρος του 

προσωπικού ή ευρύτερα οικογενειακού εισοδήµατος για να δραστηριοποιηθούν 

επιχειρηµατικά, παρά να καταφύγουν σε έντονο δανεισµό. Εποµένως το εισόδηµα 

αποτελεί µεν προσδιοριστικό παράγοντα για την εκδήλωση επιχειρηµατικότητας αλλά 

ταυτόχρονα λειτουργεί προωθητικά στο πλαίσιο µιας κοινωνικής / πολιτισµικής 

κουλτούρας που θέλει την άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας να στηρίζεται 

περισσότερο σε ίδια µέσα.  

 

2.5 Επιχειρηµατικότητα ανά περιφέρεια  

Στον Πίνακα 2.10 αποδίδεται ο δείκτης επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων σε κάθε 

µία από τις περιφέρειες της Ελλάδας, καθώς και η αντίστοιχη διάρθρωση για το 2006 και 

συγκριτικά για την περίοδο 2004-2005. Την υψηλότερη επιχειρηµατικότητα αρχικών 

σταδίων εµφανίζουν το 2006 τα Ιόνια νησιά και η ∆υτική Ελλάδα: το 15% του 

αντίστοιχου πληθυσµού από κάθε περιφέρεια ήταν το 2006 επίδοξος / νέος 

επιχειρηµατίας. Όλες οι υπόλοιπες περιφέρειες έχουν µονοψήφιες τιµές στο δείκτη, µε 

την Περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου να συγκεντρώνει τη χαµηλότερη επίδοση (1,8%).  

Η σύγκριση µε το µέσο όρο της περιόδου 2004-2005 φανερώνει πάντως ότι οι δείκτες 

αυτοί είναι εξαιρετικά ευµετάβλητοι, ειδικά στις περιφέρειες όπου το δείγµα του 

πληθυσµού είναι κάτω από 100 άτοµα. Έτσι για παράδειγµα οι δύο περιοχές µε τον 

υψηλότερο δείκτη το 2006 δεν ξεπερνούν το 10% στις προηγούµενες µετρήσεις, κάτι 

που φανερώνει ότι  η έκρηξη αυτή είναι µάλλον συγκυριακή. Σε κάθε περίπτωση ωστόσο 

και οι δύο αυτές περιφέρειες διακρίνονται διαχρονικά για την υψηλή επιχειρηµατικότητα 

αρχικών σταδίων.  

Η δεύτερη στήλη αποδίδει τη ποσοστιαία σύνθεση των αντίστοιχων εγχειρηµάτων ανά 

περιφέρεια. Το 2006 περίπου το 37% αυτών εντοπίζεται στο πολεοδοµικό συγκρότηµα 

των Αθηνών, επίδοση ενισχυµένη σηµαντικά σε σχέση µε τις προηγούµενες χρονιές. 

Παρά τη συγκυριακή υποχώρηση του 2006, η Κεντρική Μακεδονία συγκεντρώνει γενικά 
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αρκετά νέα εγχειρήµατα, ταυτόχρονα µε τη ∆υτική Ελλάδα από την οποία προέρχεται το 

10% των συνολικών εγχειρηµάτων.  

 

Πίνακας 2.10 

 Επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων ανά περιφέρεια: συµµετοχή και ποσοστιαία 

διάρθρωση   

Περιφέρεια Εργατικό 
δυναµικό 

(χιλ. άτοµα) 

Ανεργία 
2006 

2006 Μέσος όρος 
2004-2005 

 ΤΕΑ % ΤΕΑ ΤΕΑ % ΤΕΑ 
Π.Σ. ΑΘΗΝΩΝ 1809,6* 8,3%* 8,4% 36,9% 6,7% 29,4% 
Π.Σ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ** ** 7,6% 6,8% 8,4% 7,1% 
ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ 260,4 11% 9,9% 7,9% 6,5% 6,1% 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 834,9 9,3% 2,0% 1,5% 5,3% 11,7% 
∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 120,8 14,2% 8,1% 2,8% 4,9% 2,0% 
ΗΠΕΙΡΟΣ 145,8 9,8% 8,8% 4,1% 5,7% 2,9% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ 319,8 8,2% 6,7% 4,4% 7,3% 7,6% 
ΙΟΝΙΑ 96,8 11,2% 15,0% 4,2% 8,3% 2,6% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 299,1 9,5% 15,1% 13,3% 9,4% 10,0% 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 245,6 9,2% 8,8% 10,5% 3,7% 4,9% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 272,6 7,7% 2,9% 2,2% 5,6% 5,1% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 77,8 9,4% 8,4% 1,7% 6,9% 2,0% 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 126, 5 8,8% 1,8% 0,7% 7,7% 3,4% 
ΚΡΗΤΗ 277,2 7,1% 4,7% 2,9% 6,0% 5,2% 
Σύνολο 4886,7 11,2%  100%  100% 
Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM, ‘Ερευνες Εργατικού ∆υναµικού 
* Ανεργία Αττικής, ** δεν είναι διαθέσιµη, περιλαµβάνεται στην Κεντρική Μακεδονία  

 

2.6 Προσωπικοί παράγοντες  

Στην ενότητα αυτή αναλύονται τα τέσσερα προσωπικά χαρακτηριστικά του πληθυσµού, 

τα οποία χρησιµοποιούνται ως ενδεικτικοί παράγοντες που ενδεχοµένως επιδρούν σε 

κάποιον βαθµό στην εκδήλωση νέας επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε µία χώρα. 

Πρόκειται για παράγοντες που σχετίζονται: α) µε την εξοικείωση του ατόµου µε πρότυπα 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, την ύπαρξη δηλαδή κάποιου προσώπου στο άµεσο 

συγγενικό / φιλικό περιβάλλον του που ξεκίνησε πρόσφατα µία επιχείρηση, β) το επίπεδο 

αυτοπεποίθησής του, είτε σε επίπεδο γνώσεων / ικανοτήτων για έναρξη µιας 

επιχείρησης, είτε γ) σε επίπεδο φόβου αποτυχίας, ως αποτρεπτικού παράγοντα για την 

εκδήλωση επιχειρηµατικής συµπεριφοράς και τέλος δ) την ύπαρξη πιθανών 
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επιχειρηµατικών ευκαιριών στο κοινωνικοοικονοµικό περιβάλλον στο οποίο κινείται, την 

άποψή του δηλαδή για την τρέχουσα επιχειρηµατική συγκυρία17.  

 

2.6.1 Συναναστροφή µε νέους επιχειρηµατίες  

Στον Πίνακα 2.11 καταγράφεται ο πρώτος από αυτούς τους παράγοντες, η προσωπική 

γνωριµία του ερωτώµενου µε έναν επιχειρηµατία που έχει ξεκινήσει την δραστηριότητά 

του κατά την τελευταία διετία. Η έρευνα προσπαθεί να εκτιµήσει το τµήµα του 

πληθυσµού σε µια χώρα που έχει «παραστάσεις» από επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

στον κοινωνικό του περίγυρο, διαθέτει δηλαδή κάποια µορφής εξοικείωσης µε πρότυπα 

επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης που µπορούν να λειτουργήσουν ενδεχοµένως ως 

κίνητρο να συµπεριφερθούν αναλόγως. Η σύγκριση γίνεται κάθε φορά µε τις υπόλοιπες 

ευρωπαϊκές χώρες που συµµετέχουν στο GEM το 2006, ενώ µε βάση τα διαθέσιµα 

διαχρονικά στοιχεία αποδίδεται και ένας µέσος όρος για την περίοδο 2003-200618.  

Το 2006 σχεδόν ένας στους τρεις Έλληνες / Ελληνίδες (32,1%) απάντησε θετικά στη 

σχετική ερώτηση, ποσοστό ελαφρά ενισχυµένο σε σχέση µε το 2005 (27%). Η Ελλάδα 

ωστόσο µε αυτή την επίδοση υστερεί έναντι του ευρωπαϊκού αλλά και παγκόσµιου 

µέσου όρου, παρόλο που - όπως έχει αναφερθεί και προηγούµενα - παρουσιάζει τον 4ο 

υψηλότερο δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων. Αλλά και σε πιο µακροχρόνια 

βάση, η αναλογία των θετικών απαντήσεων στην ερώτηση αυτή εκτιµάται σε αυτά τα 

επίπεδα, κάτι που σηµαίνει ότι παρά τη σταδιακή αύξηση της επιχειρηµατικότητας στην 

εξεταζόµενη περίοδο, µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού δεν έχουν προσωπική επαφή µε 

άτοµα που ξεκινούν να δραστηριοποιούνται επιχειρηµατικά και άρα να µπορούν να 

αποτελέσουν πρότυπα που θα παρακινήσουν πιθανόν και αυτούς προς αυτήν την 

κατεύθυνση.  

 

 

                                                 
17 Μια δεύτερη οµάδα παραγόντων σχετίζεται περισσότερο µε τα ευρύτερα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της 
εξεταζόµενης χώρας, που αναφέρονται στις κοινωνικές αντιλήψεις που υπάρχουν για την επιχειρηµατικότητα 
σε µια χώρα. Πιο συγκεκριµένα, οι παράγοντες αυτοί καταγράφουν τις απόψεις του ερωτώµενου για το 
ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο κινείται και τον τρόπο που θεωρεί ότι προσεγγίζονται διαστάσεις της 
επιχειρηµατικότητας συνολικά από τους Έλληνες. Οι επιδόσεις σε αυτούς τους παράγοντες έχει παρατηρηθεί 
ότι δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά από το ένα έτος στο άλλο, καθώς αντανακλούν γενικά παγιωµένες 
αντιλήψεις στο ελληνικό περιβάλλον. Γι΄αυτό και δεν κρίθηκε σκόπιµο να αναλυθούν και στη φετινή έκθεση, 
όµως ο αναγνώστης µπορεί να αναζητήσει στοιχεία γι’ αυτά στις προηγούµενες εκθέσεις για την 
επιχειρηµατικότητα. 
18 Υπενθυµίζεται ότι τα αποτελέσµατα αυτά βασίζονται σε ένα µικτό αντιπροσωπευτικό δείγµα πληθυσµού 
που αποτελείται από νέους & επίδοξους επιχειρηµατίες (επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων), καθιερωµένους 
επιχειρηµατίες, αλλά και από άτοµα που δεν έχουν εκδηλώσει - ακόµα τουλάχιστον - κάποια επιχειρηµατική 
διάθεση. 
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Πίνακας 2.11 

 Προσωπική Γνώση ατόµου που ξεκίνησε νέα επιχείρηση τα προηγούµενα 2 έτη: 

Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών (2006) 

Γνωριµία µε επιχειρηµατία 

Χώρες  

Συνολική 
επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων 

(2006) 
2006 

 
Μέσος όρος 
2003-2006 

Ελλάδα 7,9 32,1% 34,3% 
Ολλανδία 5,42 28,9% 29,9% 
Βέλγιο 2,73 27,7% 31,3% 
Γαλλία 4,39 46,6% 40,1% 
Ισπανία 7,27 34,1% 29,8% 
Ουγγαρία 6,04 26,3% - 
Ιταλία 3,47 36,9% 33,7% 
Ην. Βασίλειο 5,77 27,2% 27,1% 
∆ανία 5,32 43,1% 45,9% 
Σουηδία 3,45 45,9% 46,9% 
Νορβηγία 9,14 43,1% 42,0% 
Γερµανία 4,21 34,0% 36,8% 
Ιρλανδία 7,35 39,3% 41,5% 
Ισλανδία 11,26 60,8% 68,9% 
Φινλανδία 4,99 46,7% 45,2% 
Λετονία 6,57 48,3% - 
Κροατία 8,58 47,4% 46,8% 
Σλοβενία 4,63 44,9% 42,7% 
Τσεχία  7,85 33,0% - 
Τουρκία 6,07 34,5% - 
Ρωσία 4,86 41,1% - 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

2.6.2 Επιχειρηµατική Συγκυρία  

Σε ότι αφορά την εκτίµηση της επιχειρηµατικής συγκυρίας στο εθνικό περιβάλλον ένα 

µικρό ποσοστό της τάξης του 22% θεωρεί ότι θα υπάρξουν καλές ευκαιρίες για έναρξη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας στη χώρα το επόµενο εξάµηνο, οι οποίες και θα 

δικαιολογούσαν µία πιθανή ενεργοποίηση περισσότερων ατόµων προς εκµετάλλευσή 

τους. Πρόκειται για την 5η χαµηλότερη επίδοση στην Ευρώπη, παρά τη µικρή άνοδο σε 

σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, εξέλιξη που δεν ενισχύει ιδιαίτερα το διαχρονικό 

µέσο όρο ο οποίος εκτιµάται στα ίδια επίπεδα: µόλις δύο στα εννέα άτοµα κατά µέσο όρο 

στην εξεταζόµενη περίοδο απαντούν θετικά στη σχετική ερώτηση. Είναι φανερό ότι η 

συγκυρία για έναρξη επιχείρησης δεν βελτιώνεται ούτε και το 2006, µε τις εκτιµήσεις για 

περιορισµένες επιχειρηµατικές ευκαιρίες να παραµένουν σε χαµηλά επίπεδα, παρά τους 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στην ίδια περίοδο.  
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Πίνακας 2.12 

 Καλές Ευκαιρίες Έναρξης Νέας Επιχειρηµατικότητας το Προσεχές Εξάµηνο: Ποσοστό 

θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών (2006) 

Επιχειρηµατικές  ευκαιρίες το 
προσεχές 6µηνο  Χώρες 

Συνολική 
επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων 

(2006) 
2006 Μέσος όρος 

2003-2006 
Ελλάδα 7,9 22,2% 22,9% 
Ολλανδία 5,42 45,7% 38,0% 
Βέλγιο 2,73 15,4% 28,3% 
Γαλλία 4,39 20,8% 18,1% 
Ισπανία 7,27 32,7% 36,3% 
Ουγγαρία 6,04 16,1% - 
Ιταλία 3,47 23,2% 24,4% 
Ην. Βασίλειο 5,77 36,8% 36,7% 
∆ανία 5,32 64,6% 55,4% 
Σουηδία 3,45 46,0% 42,7% 
Νορβηγία 9,14 51,0% 44,0% 
Γερµανία 4,21 20,0% 16,1% 
Ιρλανδία 7,35 44,0% 43,5% 
Ισλανδία 11,26 60,4% 57,1% 
Φινλανδία 4,99 49,8% 45,9% 
Λετονία 6,57 41,2% - 
Κροατία 8,58 42,8% 31,2% 
Σλοβενία 4,63 38,8% 32,3% 
Τσεχία 7,85 26,7% - 
Τουρκία 6,07 33,9% - 
Ρωσία 4,86 23,7% - 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Το γεγονός ότι µόνο ένας στους τέσσερις Έλληνες «βλέπει» καλές ευκαιρίες στο 

οικονοµικό περιβάλλον του παραµένει µια από τις χαµηλότερες επιδόσεις στην Ευρώπη. 

Η φαινοµενική αντίφαση αυτής της αντίληψης µε τα υψηλά επίπεδα της 

επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων που καταγράφονται στην Ελλάδα, σηµαίνει ότι αν 

και η επιχειρηµατική «χωρητικότητα» (entrepreneurial capacity) κρίνεται περιορισµένη, 

εν τούτοις υπάρχουν κάποιες ευκαιρίες, τις οποίες ένα αυξανόµενο τµήµα του 

πληθυσµού σπεύδει να τις αξιοποιήσει. Πάντως ειδικά για το 2006 όπως φάνηκε και 

προηγούµενα η αύξηση της επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων τροφοδοτείται 

σηµαντικά και από επιχειρηµατίες ανάγκης, κάτι που συγκλίνει µε τη γενική εικόνα περί 

έλλειψης πραγµατικών ευκαιριών. 
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2.6.3 Γνώσεις και Ικανότητες  

Ταυτόχρονα όµως, οι Έλληνες εξακολουθούν να εµφανίζουν πολύ υψηλά επίπεδα 

αυτοπεποίθησης, καθώς σχεδόν οι µισοί (46%) θεωρούν ότι διαθέτουν τις γνώσεις, την 

ικανότητα και την εµπειρία για να ξεκινήσουν µία νέα επιχείρηση. Αν και µέχρι σήµερα η 

Ελλάδα κατατασσόταν στην 1η θέση, το 2006 αρκετές χώρες βελτιώνουν την επίδοσή 

τους και ξεπερνούν την Ελλάδα (ευρωπαϊκός µέσος όρος στο 42% το 2006). ∆ιαχρονικά 

ωστόσο η Ελλάδα διατηρεί την πρωτοπορία, µε τους µισούς να απαντούν θετικά στην 

ερώτηση, γεγονός που αποτυπώνει ένα πάγιο χαρακτηριστικό γνώρισµα του Έλληνα που 

ίσως υπερτιµά τις δυνατότητές του και θεωρεί ότι είναι ικανός να πετύχει τα πάντα.  

 

Πίνακας 2.13 

 Γνώσεις, Ικανότητα και Εµπειρία Επιχειρηµατικότητας: Ποσοστό θετικών απαντήσεων 

στον πληθυσµό 18-64 ετών (2006) 

Γνώσεις, ικανότητα και εµπειρία 
επιχειρηµατικότητας   Χώρες 

Συνολική 
επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων 

(2006) 
2006 Μέσος όρος 

2003-2006 
Ελλάδα 7,9 46,4% 49,4% 
Ολλανδία 5,42 37,5% 37,0% 
Βέλγιο 2,73 34,6% 38,3% 
Γαλλία 4,39 33,3% 31,6% 
Ισπανία 7,27 46,2% 42,7% 
Ουγγαρία 6,04 43,1% - 
Ιταλία 3,47 44,5% 36,1% 
Ην. Βασίλειο 5,77 49,6% 50,2% 
∆ανία 5,32 36,4% 37,8% 
Σουηδία 3,45 41,9% 42,8% 
Νορβηγία 9,14 39,1% 40,6% 
Γερµανία 4,21 39,0% 38,5% 
Ιρλανδία 7,35 50,9% 48,6% 
Ισλανδία 11,26 50,2% 48,2% 
Φινλανδία 4,99 36,5% 36,8% 
Λετονία 6,57 36,1% - 
Κροατία 8,58 58,1% 48,9% 
Σλοβενία 4,63 47,7% 41,2% 
Τσεχία 7,85 38,0% - 
Τουρκία 6,07 54,7% - 
Ρωσία 4,86 25,1% - 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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2.6.4 Φόβος Αποτυχίας 

Παρά την υψηλή αυτοπεποίθηση όµως των Ελλήνων, ο φόβος της αποτυχίας παραµένει 

ένας από τους πλέον βασικούς αποτρεπτικούς παράγοντες στη µετουσίωση της υψηλής 

αυτοπεποίθησης σε ουσιαστική επιχειρηµατική δραστηριοποίηση: το 2006, πέντε στους 

εννέα Έλληνες/ Ελληνίδες  δηλώνουν ότι ο φόβος της επιχειρηµατικής αποτυχίας θα τους 

απέτρεπε από την προσπάθεια έναρξης µιας νέας επιχείρησης, επίδοση που διατηρεί 

σταθερά τη χώρα στην υψηλότερη θέση, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά στο σύνολο των 

χωρών του GEM. Οι έλληνες / ελληνίδες παραµένουν έτσι οι «παγκόσµιοι πρωταθλητές» 

ως προς το φόβο της επιχειρηµατικής αποτυχίας.   

 

Πίνακας 2.14 

 Φόβος Αποτυχίας ως Παράγοντας Αποτροπής Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας: 

Ποσοστό θετικών απαντήσεων στον πληθυσµό 18-64 ετών 

 Φόβος αποτυχίας   
 Χώρες  

Συνολική 
επιχειρηµατικότητα 
αρχικών σταδίων 

(2006) 
2006 Μέσος όρος 

2003-2006 
Ελλάδα 7,9 57,8% 57,6% 
Ολλανδία 5,42 28,9% 29,5% 
Βέλγιο 2,73 27,3% 30,8% 
Γαλλία 4,39 49,7% 49,1% 
Ισπανία 7,27 46,4% 45,6% 
Ουγγαρία 6,04 28,2% - 
Ιταλία 3,47 38,8% 36,0% 
Ην. Βασίλειο 5,77 35,8% 34,5% 
∆ανία 5,32 40,2% 35,0% 
Σουηδία 3,45 29,4% 34,8% 
Νορβηγία 9,14 26,5% 25,7% 
Γερµανία 4,21 46,5% 48,7% 
Ιρλανδία 7,35 35,0% 38,1% 
Ισλανδία 11,26 38,6% 40,1% 
Φινλανδία 4,99 40,5% 38,2% 
Λετονία 6,57 44,0% - 
Κροατία 8,58 38,3% 40,7% 
Σλοβενία 4,63 31,8% 31,1% 
Τσεχία 7,85 35,0% - 
Τουρκία 6,07 32,8% - 
Ρωσία 4,86 51,6% - 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Οι διαφοροποιήσεις που καταγράφονται σε αυτούς τους προσωπικούς παράγοντες ως 

προς το φύλο του νέου / επίδοξου επιχειρηµατία έχουν ενδιαφέρον Έτσι για παράδειγµα 

οι Ελληνίδες εµφανίζονται να υστερούν σε επαφές µε νέους επιχειρηµατίες, είναι πιο 

απαισιόδοξες από τους άνδρες, ενώ εµφανίζονται και πιο διστακτικές ως προς τις 

ικανότητές τους. Αυτή η ανάλυση, καθώς και συνολικότερα στοιχεία για τη γυναικεία 

επιχειρηµατικότητα περιλαµβάνονται σε ειδική έκδοση του ΙΟΒΕ, στην οποία και 

παραπέµπεται ο ενδιαφερόµενος αναγνώστης.  

 

2.6.5 ∆ιαφοροποιήσεις προσωπικών χαρακτηριστικών 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ωστόσο είναι οι διαφοροποιήσεις στους τέσσερις αυτούς 

προσωπικούς παράγοντες ανάλογα µε την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση ή όχι του 

ερωτώµενου. Στον Πίνακα 2.15 παρουσιάζονται συγκριτικά οι θετικές απαντήσεις που 

εντοπίστηκαν στην έρευνα του 2006 σε κάθε έναν από τους εξεταζόµενους παράγοντες 

ώστε να αποτυπωθεί η ενδεχοµένως διαφορετική συµπεριφορά των νέων / επίδοξων 

επιχειρηµατιών και των καθιερωµένων επιχειρηµατιών σε σχέση µε όσους δεν έχουν 

εκδηλώσει τουλάχιστον έως τώρα αντίστοιχη πρόθεση για επιχειρηµατική 

δραστηριοποίηση.  

Οι διαφορές που προκύπτουν είναι εµφανείς και στατιστικά σηµαντικές, ειδικά µεταξύ 

των νέων / επίδοξων επιχειρηµατιών και των ατόµων που δεν έχουν εκδηλώσει κάποια 

επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τόσο οι επιχειρηµατίες που βρίσκονται στα αρχικά στάδια 

της επιχειρηµατικής τους δραστηριοποίησης, όσο και οι καθιερωµένοι επιχειρηµατίες 

εµφανίζουν µία µεγαλύτερη επαφή µε πρότυπα επιχειρηµατικότητας, σε σχέση µε τους 

µη επιχειρηµατίες. Οι πρώτοι πάντως φαίνεται να υστερούν σε σχέση µε τους 

αντίστοιχους «συναδέλφους τους» σε άλλες χώρες ανεξαρτήτως επιπέδου ανάπτυξης, 

ενώ οι µη επιχειρηµατίες οµοιάζουν περισσότερο προς τους αντίστοιχους στις χώρες 

µεσαίου εισοδήµατος.  

Το πολύ έντονο αίσθηµα αυτοπεποίθησης των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων είναι 

χαρακτηριστικό των χωρών τόσο υψηλού, όσο και χαµηλού  επιπέδου ανάπτυξης και οι 

έλληνες δεν διαφοροποιούνται από τη γενική εικόνα: εννέα στους δέκα δηλώνουν ότι 

διαθέτουν ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και ικανότητες για την ανάληψη κάποιας νέας 

επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Υψηλή αυτοπεποίθηση εµφανίζουν και οι καθιερωµένοι 

επιχειρηµατίες, όχι όµως τόσο έντονη, όσο κατά µέσο όρο συµβαίνει στους 

καθιερωµένους επιχειρηµατίες των χωρών υψηλού και χαµηλού µεσαίου εισοδήµατος: 

ένας στους τέσσερις εµφανίζεται πιο συγκρατηµένος. Το ότι πέντε στα εννέα άτοµα που 
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δεν έχουν εκδηλώσει επιχειρηµατική διάθεση απαντά θετικά στη σχετική ερώτηση, 

επιβεβαιώνει το γενικά υψηλό αίσθηµα αυτοπεποίθησης που επικρατεί στην Ελλάδα, σε 

βαθµό µάλιστα σηµαντικά υψηλότερο σε σχέση µε τις άλλες χώρες, ανεξαρτήτως 

επιπέδου ανάπτυξης.  

 

Πίνακας 2.15 

 Οι προσωπικοί παράγοντες ανά κατηγορία πληθυσµού στην Ελλάδα το 2006: 

(Ποσοστό θετικών απαντήσεων)  

Επιχειρηµατίες 

αρχικών σταδίων 

Καθιερωµένοι 

επιχειρηµατίες 

Μη 

επιχειρηµατίες

Γνωρίζω προσωπικά κάποιον που ξεκίνησε µια 

επιχείρηση τα τελευταία δύο έτη  57,0% 40,2% 36,6% 

Χώρες µεσαίου εισοδήµατος  63,7% 54,4% 37,6% 

Χώρες υψηλού εισοδήµατος  60,6% 51,9% 30,4% 

∆ιαθέτω τις γνώσεις, ικανότητα και εµπειρία που 

απαιτούνται για να ξεκινήσω µια νέα επιχείρηση 89,4% 72,7% 54,5% 

Χώρες µεσαίου εισοδήµατος  85,0% 79,1% 44,8% 
Χώρες υψηλού εισοδήµατος  89,4% 88,3% 38,8% 
Στο επόµενο εξάµηνο θα υπάρξουν καλές 

ευκαιρίες για την ίδρυση µιας επιχείρησης στην 

περιοχή µου  
33,3% 13,9% 23,6% 

Χώρες µεσαίου εισοδήµατος 66,3% 51,5% 35,9% 

Χώρες υψηλού εισοδήµατος  60,0% 49,6% 35,2% 

Φοβάµαι την αποτυχία, σε βαθµό που θα µε 

απέτρεπε από το να ξεκινήσω µια νέα 

επιχείρηση 

35,0% 59,6% 54,1% 

Χώρες µεσαίου εισοδήµατος  27,9% 30,1% 36,9% 

Χώρες υψηλού εισοδήµατος  23,7% 22,8% 41,6% 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
 

Ο διαστρωµατικός χαρακτήρας πάντως του φόβου της αποτυχίας σε όλες τις κατηγορίες 

πληθυσµού είναι εµφανής από τον παραπάνω πίνακα. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο είναι 

το υψηλό ποσοστό των καθιερωµένων επιχειρηµατιών που φαίνεται να «επιχειρούν» υπό 

τη δαµόκλειο σπάθη της επιχειρηµατικής αποτυχίας (60%). Πρόκειται για επίδοση 

διπλάσια από τις χώρες µεσαίου εισοδήµατος και τριπλάσια από τις χώρες υψηλού 
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εισοδήµατος, ενώ υπερτερεί ακόµα και από τους µη επιχειρηµατίες, κάτι που 

καταδεικνύει τη δυσκολία του επιχειρείν στην Ελλάδα. Εποµένως ο φόβος της αποτυχίας 

όχι µόνο δεν αµβλύνεται µε την επιχειρηµατική καθιέρωση αλλά συνεχώς εντείνεται, 

δηµιουργώντας διαρκή πίεση για την επιτυχία και φόβο για το ενδεχόµενο 

«πισωγύρισµα» που µπορεί να επιφέρει µία αποτυχία στην επιχειρηµατική τους καριέρα. 

Εξάλλου, ένας στους τρεις από αυτούς που ξεκινούν µόλις την επιχειρηµατική τους  

δραστηριοποίηση – ποσοστό υψηλότερο από τους µέσους όρους των υπολοίπων χωρών 

του GEM - δηλώνει ότι φοβάται το ενδεχόµενο της αποτυχίας. Με δεδοµένο το ότι η 

πλειονότητα των επιχειρηµατιών αρχικών σταδίων είναι επίδοξοι επιχειρηµατίες, έχουν 

δηλαδή απλώς ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες και δεν έχουν περάσει στη 

φάση της ίδρυσης της επιχείρησης, σηµαίνει ότι αυτός ο φόβος ενδεχοµένως να 

λειτουργήσει τελικά ανασταλτικά στην υλοποίηση του κρίσιµου επόµενου βήµατος.  

Όσον αφορά στην επιχειρηµατική συγκυρία, οι απόψεις όλων των κατηγοριών 

πληθυσµού συγκλίνουν στην απαισιοδοξία, απέχοντας σηµαντικά σε σχέση µε τις 

υπόλοιπες χώρες. Το υψηλότερο ποσοστό θετικών εκτιµήσεων εντοπίζεται – όπως 

άλλωστε συµβαίνει σε κάθε χώρα - στους επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων οι οποίοι 

άλλωστε µε δεδοµένο ότι είναι στην πλειονότητά τους επιχειρηµατίες ευκαιρίας, έχουν 

αυξηµένη ευαισθησία σε πιθανές καλές επιχειρηµατικές ευκαιρίες στην περιοχή τους.  

Παρόλαυτά όµως, ουσιαστικά µόνο ένας στους τρεις βλέπει θετικά το επιχειρηµατικό 

περιβάλλον, ποσοστό υποδιπλάσιο του αντίστοιχου στις χώρες µεσαίου ή και υψηλού 

εισοδήµατος.  Ακόµα δηλαδή και στο πλέον δυναµικό τµήµα του πληθυσµού που 

βρίσκεται στα αρχικά στάδια εκδήλωσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η άποψη για 

τις βραχυ-µεσοπρόθεσµες δυνατότητες του ελληνικού οικονοµικού περιβάλλοντος να 

δηµιουργήσει ευκαιρίες είναι απαισιόδοξη, παρόλο που οι ίδιοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν 

τις έστω περιορισµένες ευκαιρίες που προφανώς υπάρχουν. 

Το εντυπωσιακότερο στοιχείο όµως είναι η έντονη απαισιοδοξία για την επιχειρηµατική 

συγκυρία που διέπει ακόµα και τους καθιερωµένους επιχειρηµατίες: µόνο το 14% αυτών, 

τοποθετείται θετικά για το επιχειρηµατικό περιβάλλον όταν στις υπόλοιπες χώρες 

περίπου οι µισοί καθιερωµένοι αντιλαµβάνονται αναξιοποίητες ευκαιρίες στο περιβάλλον 

τους. Μάλιστα η άποψη αυτή είναι δυσµενέστερη ακόµα και σε σχέση µε τον υπόλοιπο 

πληθυσµό που δεν σχετίζεται µε την επιχειρηµατικότητα, καθώς το 24% αυτών απαντά 

θετικά στη σχετική ερώτηση, σταθερά χαµηλότερα από τις υπόλοιπες χώρες (στο 35%).  
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Συνοψίζοντας εποµένως, οι επιχειρηµατίες αρχικών σταδίων είναι άτοµα τα οποία 

σχετίζονται προσωπικά µε άλλους νέους επιχειρηµατίες σε βαθµό υψηλότερο από τον 

υπόλοιπο πληθυσµό, έχουν πολύ υψηλότερο αίσθηµα αυτοπεποίθησης και βλέπουν 

περισσότερες επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο περιβάλλον τους, όχι όµως σε σηµαντικά 

υψηλότερο βαθµό από τους υπόλοιπους έλληνες, καθώς η απαισιοδοξία είναι διάχυτη. 

Από την άλλη πλευρά ο φόβος της αποτυχίας αγγίζει διαστρωµατικά όλους τους έλληνες 

ανεξαρτήτως επιχειρηµατικής ή όχι δραστηριοποίησης, ενώ αγγίζει τουλάχιστον τον έναν 

στους τρεις νέους / επίδοξους επιχειρηµατίες, ποσοστό σηµαντικά µικρότερο ωστόσο σε 

σχέση ακόµα και µε τους καθιερωµένους  επιχειρηµατίες. Οι τελευταίοι τοποθετούνται 

κάπου ενδιάµεσα, αν και προσεγγίζουν περισσότερο τους νέους / επίδοξους 

επιχειρηµατίες, όπως είναι λογικό. Είναι και αυτοί σίγουροι για τις ικανότητες και τις 

γνώσεις τους, όµως εντύπωση προκαλεί η πολύ έντονη απαισιοδοξία τους για την 

επιχειρηµατική συγκυρία. Ο δε φόβος για το ενδεχόµενο επιχειρηµατικής αποτυχίας, όχι 

µόνο δεν έχει αµβλυνθεί, αλλά είναι υψηλότερος  σε σχέση ακόµα και µε το µη 

επιχειρηµατικό τµήµα του πληθυσµού, κάτι που φανερώνει το δύσκολο και 

µεταβαλλόµενο επιχειρηµατικό περιβάλλον, αλλά και το διαρκή φόβο για πιθανό 

στιγµατισµό ενός καθιερωµένου επιχειρηµατία, από µία ενδεχοµένως λανθασµένη 

κίνηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α - ΟΙ ΓΝΩΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ 

 

Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράµµατος του GEM, εκτός της έρευνας που 

διεξάγεται στον πληθυσµό, τα σηµαντικότερα αποτελέσµατα της οποίας αναλύθηκαν 

στα προηγούµενα κεφάλαια, διεξάγεται µία ακόµα συµπληρωµατική εµπειρική εργασία. 

Πρόκειται για τη συλλογή µιας σειράς ποιοτικών στοιχείων µέσω δοµηµένου 

ερωτηµατολογίου από  επιλεγµένα άτοµα σε κάθε χώρα. Τα άτοµα αυτά θεωρούνται 

ειδικοί εµπειρογνώµονες σε διάφορες διαστάσεις του φαινοµένου της 

επιχειρηµατικότητας και έχουν προσεκτικά επιλεχθεί ώστε να συνεισφέρουν και µε τις 

δικές τους εκτιµήσεις στην πιο ολοκληρωµένη µελέτη της επιχειρηµατικότητας.  

Στην Ελλάδα, η έρευνα πραγµατοποιείται σε 36 «ειδικούς» κάθε χρόνο οι οποίοι και 

συµµετέχουν στην έρευνα συµπληρώνοντας το σχετικό ερωτηµατολόγιο. Το 

ερωτηµατολόγιο του 2006 διαρθρώνεται σε 15 ενότητες. Κάθε ενότητα αποτελείται 

από 5-6 επιµέρους ερωτήσεις οι οποίες συνολικά καλύπτουν 18 διαστάσεις του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος.  

Αντίθετα µε την έρευνα του πληθυσµού, όπου οι ερωτώµενοι καλούνται να µιλήσουν 

για τις δικές τους δραστηριότητες και ικανότητες, οι ειδικοί απαντούν σε ερωτήσεις - 

τοποθετήσεις (statements) που περιγράφουν το επιχειρηµατικό περιβάλλον της χώρας 

τους. Οι απαντήσεις δίνονται µε τη µορφή αξιολόγησης σε µια πενταβάθµια κλίµακα 

Likert, όπου το ένα (1) σηµαίνει απόλυτη διαφωνία µε την κάθε πρόταση – 

τοποθέτηση και το πέντε (5) απόλυτη συµφωνία. Οι µέσοι όροι των απαντήσεών τους 

µπορούν να θεωρηθούν ικανοποιητικές εκτιµήσεις του περιβάλλοντος και επιτρέπουν 

διεθνείς συγκρίσεις ώστε να αναγνωριστούν πιθανόν κάποιες βαθύτερες πτυχές της 

επιχειρηµατικότητας κάθε χώρας.  

Στη συνέχεια αναλύονται τα αποτελέσµατα της έρευνας του 2006. Η απεικόνιση των 

αποτελεσµάτων πραγµατοποιείται σε σύγκριση µε τις απαντήσεις των αντίστοιχων 

ειδικών εµπειρογνωµόνων στο σύνολο της Ευρώπης (17 χώρες) αλλά και το σύνολο 

των χωρών του GEM (37 χώρες) για να εντοπιστούν οι πιθανές ιδιαιτερότητες ή 

διαφοροποιήσεις της ελληνικής περίπτωσης.  
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Σύµφωνα λοιπόν µε την άποψη των «ειδικών», οι επιδόσεις της Ελλάδας στις 18 

επιµέρους περιοχές που χαρακτηρίζουν το εθνικό επιχειρηµατικό περιβάλλον δεν είναι 

ικανοποιητικές. Αν και η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων έχει παρουσιάσει 

σταθερή αύξηση τα προηγούµενα έτη, σύµφωνα µε τις σχετικές µετρήσεις στον 

πληθυσµό, οι ειδικοί παραµένουν το ίδιο ή και περισσότερο αρνητικοί και απαισιόδοξοι 

για την κατάσταση στην Ελλάδα στις περισσότερες διαστάσεις του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.1 όπου οι 18 διαστάσεις – περιοχές 

κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά, µε βάση τη θέση της Ελλάδας στην παγκόσµια 

κατάταξη, µόλις σε τέσσερις η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη 20άδα των εξεταζόµενων 

χωρών.  

 

Πίνακας 3.1 

 Η Γνώµη των Ειδικών για το Επιχειρηµατικό Περιβάλλον στην Ελλάδα  

(βαθµοί της πενταβάθµιας κλίµακας Likert) 

 

Μέσος 
όρος 

Ελλάδας 

Μέσος 
όρος GEM

Κατάταξη 
σε GEM 

(37 χώρες)

Μέσος όρος 
Eυρώπης 

Κατάταξη 
σε Ευρώπη 
(17 χώρες) 

Επιχειρηµατικές ικανότητες 2,81 2,67 12η 2,68 5η 
Εµπορική και επαγγελµατική 
υποδοµή 3,31 3,36 17η 3,25 10η 

Επιχειρηµατική κουλτούρα 2,75 2,7 18η 2,83 5η 
Χαµηλά εµπόδια εισόδου 2,64 2,89 19η 2,75 13η 
Μεταφορά τεχνολογίας 2,28 2,55 22η 2,41 14η 
Προστασία πνευµατικών 
δικαιωµάτων 2,58 3,24 22η 2,97 15η 

Χρηµατοδoτική υποστήριξη 2,55 2,74 23η 2,66 12η 
Επιχειρηµατικότητα ταχείας 
ανάπτυξης 2,77 3,09 24η 3,01 12η 

Πρόσβαση σε υλικές 
υποδοµές 3,43 3,86 25η 3,75 14η 

Αδειοδότηση και φορολογία 1,94 2,52 26η 2,38 13η 
Υποστήριξη 
επιχειρηµατικότητας γυναικών 3,12 3,31 26η 3,31 12η 

Γρήγορα µεταβαλλόµενες 
αγορές 2,56 2,76 27η 2,85 12η 

∆ηµόσιες πολιτικές 2,27 2,7 28η 2,6 16η 
Κυβερνητικά προγράµµατα 2,2 2,78 28η 2,59 16η 
Επιχειρηµατικά κίνητρα 3,04 3,27 31η 3,43 12η 
Επιχειρηµατικές ευκαιρίες 2,94 3,28 33η 3,42 14η 
Πρωτοβάθµια & 
∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 1,68 2,23 34η 2,14 17η 

Τριτοβάθµια και 
επαγγελµατική εκπαίδευση  2,47 2,78 35η 2,87 16η 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Συνοπτικά, οι Έλληνες ειδικοί φαίνεται να πιστεύουν στις επιχειρηµατικές ικανότητες 

του πληθυσµού και θεωρούν ότι υπάρχει µια κουλτούρα που βοηθάει την 

επιχειρηµατικότητα. Ταυτόχρονα οι υπάρχουσες βασικές υποδοµές διευκολύνουν την 

εκδήλωση επιχειρηµατικότητας, ενώ τα εµπόδια εισόδου στις αγορές είναι σχετικά 

περιορισµένα.  Στις περιοχές αυτές οι επιδόσεις της Ελλάδας κινούνται σε επίπεδα που 

βρίσκονται τουλάχιστον κοντά στους παγκόσµιους ή ευρωπαϊκούς µέσους όρους.  Από 

την άλλη πλευρά, σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές, η Ελλάδα καταλαµβάνει πολύ 

χαµηλότερες θέσεις, µε δυσµενέστερη την περιοχή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης-

κατάρτισης, όπου κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις παγκοσµίως. Επίσης οι ειδικοί 

φαίνεται να «καταδικάζουν» εκτός από το εκπαιδευτικό σύστηµα και τη λειτουργία της 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ενώ συγκλίνουν µε την άποψη του πληθυσµού για περιορισµένες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες στο ελληνικό περιβάλλον. Αναλυτικότερα: 

Σχετικά θετική είναι η αξιολόγηση των ειδικών στην κατηγορία των Επιχειρηµατικών 

ικανοτήτων, δηλαδή στην αξιολόγηση των γνώσεων, και ικανοτήτων που διαθέτουν 

οι έλληνες / ελληνίδες για την έναρξη µιας επιχείρησης. Έτσι σε αυτήν την κατηγορία η 

Ελλάδα επιτυγχάνει την υψηλότερη θέση από όλες τις διαστάσεις που εξετάζονται, 

καθώς κατατάσσεται στη 12η θέση µεταξύ όλων των χωρών του GEM και στην 5η θέση 

στην Ευρώπη.   

Οι ειδικοί κρίνουν ότι οι Έλληνες είναι σχετικά ικανοί να ξεκινήσουν και να διοικήσουν 

µια µικρή επιχείρηση, καθώς και να αντιδράσουν γρήγορα στις επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες που τους παρουσιάζονται (8η θέση στο GEM, 4η στην Ευρώπη). 

Επιβεβαιώνεται έτσι το αίσθηµα αυτοπεποίθησης που είχε εντοπιστεί στον πληθυσµό, 

το οποίο σε συνδυασµό µε τον υψηλό αριθµό των αυτοαπασχολούµενων στην Ελλάδα, 

ερµηνεύει τουλάχιστον τη διάθεση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Από την άλλη 

πλευρά, οι έλληνες φαίνεται να πάσχουν οργανωτικά, µιας και η οργάνωση των πόρων 

που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία µιας νέας επιχείρησης (2,29) 

βαθµολογούνται χαµηλότερα. Ακόµα πιο χαµηλά αξιολογείται η ικανότητα των ελλήνων 

στο να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση ταχείας ανάπτυξης (21η). Οι εκτιµήσεις αυτές 

υποδηλώνουν ότι οι ειδικοί κρίνουν ότι οι Έλληνες διαθέτουν µεν τις γνώσεις και την 

εµπειρία να αρχίσουν µια απλή επιχείρηση που αξιοποιεί κάποια απλή και 

βραχυπρόθεσµα αξιοποιήσιµη ιδέα, ωστόσο η ικανότητά τους να οργανώνουν τους 

πόρους και να αναλάβουν τη διοίκηση µιας επιχείρησης µε υψηλότερες ή πιο 

µακροπρόθεσµες προοπτικές δεν είναι ικανοποιητική σε σύγκριση µε άλλες χώρες. Οι 

απόψεις των ειδικών συγκλίνουν έτσι µε τα αποτελέσµατα της έρευνας στον 
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πληθυσµό, καθώς επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει µεν η γνωστική βάση και εκείνο των 

απόθεµα ικανοτήτων που απαιτείται για την έναρξη µιας επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας, ωστόσο αυτό το απόθεµα δεν µετουσιώνεται τελικά σε 

επιχειρηµατικότητα υψηλών προοπτικών, παρά σε «ρηχές» και ευκαιριακές 

επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες. 

Ικανοποιητικές κρίνουν επίσης οι ειδικοί τις Εµπορικές και Επαγγελµατικές 

υποδοµές, οι οποίες αξιολογούνται κοντά στους ευρωπαϊκούς και παγκόσµιους µέσους 

όρους. Κρίνουν δηλαδή ότι οι νέες και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις έχουν στη διάθεσή 

τους καλές και εύκολα προσβάσιµες υπηρεσίες υπεργολάβων, συµβουλευτικών 

υπηρεσιών κλπ µε σχετικά χαµηλό κόστος, ενώ η Ελλάδα διαθέτει καλές λογιστικές, 

νοµικές αλλά και τραπεζικές υπηρεσίες. 

Στον τοµέα της Επιχειρηµατικής Κουλτούρας, το βαθµό δηλαδή που το εθνικό 

πολιτισµικό πλαίσιο δρα ενθαρρυντικά στην ανάληψη επιχειρηµατικής δραστηριότητας, 

η Ελλάδα βαθµολογήθηκε µέτρια στην παγκόσµια κατάταξη (18η θέση) αλλά αρκετά 

καλά σε σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη (5η θέση). Αναδεικνύονται όµως δύο σαφείς 

τάσεις: από τη µία πλευρά οι ειδικοί εκτιµούν ότι η ελληνική κουλτούρα ενθαρρύνει την 

προσωπική επιτυχία που επέρχεται µέσω της ατοµικής προσπάθειας, δίνει έµφαση στην 

ατοµική πρωτοβουλία και την αυτάρκεια ως αξίες (4η θέση στην Ευρώπη) ενώ 

ενθαρρύνεται και η ανάληψη επιχειρηµατικού ρίσκου (3η στην Ευρώπη). Από την άλλη 

πλευρά όµως είναι πιο µετριοπαθείς στις εκτιµήσεις τους για την ενθάρρυνση της 

δηµιουργικότητας και την έµφαση στην καινοτοµία (15η στην Ευρώπη). 

Η Ελλάδα µε βάση τις εκτιµήσεις των ειδικών τοποθετείται ακριβώς στο µέσο της 

παγκόσµιας κατάταξης στον τοµέα των Εµποδίων Εισόδου (19η θέση). Τα εµπόδια 

εισόδου στις διάφορες αγορές, αυτά καθαυτά κρίνονται σχετικά περιορισµένα, ενώ και 

το κόστος εισόδου δεν είναι απαγορευτικό, τουλάχιστον σε σχέση µε άλλες χώρες 

ιδιαίτερα της Ευρώπης. Η δυνατότητα των µεγάλων επιχειρήσεων να εµποδίσουν τις 

νέο-ιδρυόµενες επιχειρήσεις να τις ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις είναι σχετικά 

περιορισµένη, ωστόσο το αδύνατο σηµείο της χώρας εξακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια 

να εντοπίζεται στο θεσµικό / ρυθµιστικό περιβάλλον και στην αντιµονοπωλιακή 

νοµοθεσία η οποία κρίνεται αναποτελεσµατική και όχι σωστά εφαρµοζόµενη.  

Στην κατηγορία της Μεταφοράς Τεχνολογίας, υπάρχουν ακόµα σηµαντικά 

προβλήµατα. Αν και οι κυβερνητικές επιδοτήσεις για την προώθηση των νέων 

τεχνολογιών στις επιχειρήσεις κρίνονται επαρκείς (5η θέση στον κόσµο), η µεταφορά  
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τεχνολογίας δεν φαίνεται να είναι συνεκτική. Η πρόσβαση καινούριων και 

αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες, χωρίς να είναι ιδιαίτερα ακριβή, 

είναι χαµηλή σε σχέση µε άλλες χώρες, ενώ οι περιορισµένες δυνατότητες της 

επιστηµονικής κοινότητας να µετατρέπει τα αποτελέσµατα της έρευνας σε καινοτοµικά 

εµπορικά προϊόντα (24η θέση), έχει ως αποτέλεσµα να µην διαθέτει η Ελλάδα 

τεχνολογικές επιχειρήσεις παγκοσµίας κλάσης (36η θέση). Οι ειδικοί εντοπίζουν το 

πρόβληµα της έλλειψης συνεργασίας σε ερευνητικό και τεχνολογικό επίπεδο, καθώς η 

διαδικασία µεταφοράς τεχνολογίας από πανεπιστήµια σε επιχειρήσεις δεν είναι 

αποτελεσµατική (26η θέση). Παράλληλα επισηµαίνεται ότι το υπάρχον επιστηµονικό 

και τεχνολογικό σύστηµα δεν υποστηρίζει επαρκώς σοβαρές επιχειρηµατικές 

προσπάθειες που ενσωµατώνουν σε µεγαλύτερο βαθµό κάποιες νέες εφαρµογές.  

Από την άλλη πλευρά όµως η έρευνα στον πληθυσµό έχει δείξει ότι αρκετά από τα νέα 

εγχειρήµατα που εκδηλώνονται στην Ελλάδα ενσωµατώνουν σχετικά πρόσφατες 

τεχνολογίες στην παραγωγή προϊόντων / παροχή υπηρεσιών. Συνήθως πρόκειται για 

τεχνολογίες / προϊόντα που έρχονται από το εξωτερικό και αυτό προφανώς 

επισηµαίνουν οι ειδικοί στο σηµείο αυτό: την αδυναµία του ελληνικού συστήµατος 

καινοτοµίας να δηµιουργήσει το ίδιο καινοτοµία, εµπορικά αξιοποιήσιµα προϊόντα που 

ενσωµατώνουν ενδεχοµένως ερευνητικά αποτελέσµατα από τα πανεπιστήµια.  

 
Πίνακας 3.2 

Η αξιολόγηση των Ειδικών για την Μεταφοράς τεχνολογίας (βαθµοί της 

πενταβάθµιας κλίµακας Likert) 

 
Ελλάδα Μέσος 

όρος GEM

Κατάταξη 
σε GEM 

(37) 

Μέσος 
όρος 

Eυρώπης 

Κατάταξη 
σε Ευρώπη 

(17) 
Μεταφορά τεχνολογίας 2,28 2,55 22 2,41 14 
Κυβερνητικές επιδοτήσεις σε 
τεχνολογίες 2,94 2,39 5 2,57 3 

Κόστος υιοθέτησης νέας 
τεχνολογίας 2,23 2,24 19 2,42 13 

Πρόσβαση νέων επιχειρήσεων 
σε τεχνολογία 2,12 2,21 21 2,29 13 

Υποστήριξη 
εµπορευµατοποίησης ιδεών 2,23 2,44 24 2,58 14 

Μεταφορά τεχνολογίας από 
ΑΕΙ σε επιχειρήσεις 2,14 2,37 26 2,43 14 

Υποστήριξη τεχνολογικών 
εγχειρηµάτων παγκόσµιας 
κλάσης από την επιστηµονική 
κοινότητας 

2,03 2,86 36 3,04 17 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Οι ειδικοί αναγνωρίζουν επίσης το πρόβληµα της Προστασίας των Πνευµατικών 

∆ικαιωµάτων στην Ελλάδα, αν και δεν το θεωρούν µεγάλο (22η θέση στο σύνολο 

των χωρών GEM). Θεωρούν ότι οι πατέντες των εταιριών είναι συνήθως σεβαστές (20η 

θέση) και ενώ κρίνουν µέτρια τη νοµοθεσία στο ζήτηµα (22η θέση), εντοπίζουν το 

πρόβληµα στην εφαρµογή της (27η θέση) και στη ύπαρξη αρκετών πειρατικών 

CD/DVD, παράνοµου λογισµικού κτλ (26η θέση). Το πρόβληµα αυτό έχει άλλωστε 

αποτυπωθεί και σε διάφορες διεθνείς µελέτες όπως τουλάχιστον το αντιλαµβάνονται 

οργανώσεις που κατέχουν πνευµατικά δικαιώµατα, που προβάλλουν την Ελλάδα ως τη 

χώρα µε το µεγαλύτερο πρόβληµα πειρατείας στην Ευρώπη (60% πειρατική µουσική 

και 65% πειρατικό εταιρικό λογισµικό)19.  

Μικτή εικόνα δίνουν οι ειδικοί για τη Χρηµατοδοτική υποστήριξη των νέων 

επιχειρήσεων. Ως αδύναµα σηµεία επισηµαίνουν το χαµηλό ύψος των venture capital 

(25η θέση) αλλά και τη δυσκολία εύρεσης ικανοποιητικού αρχικού κεφαλαίου (30η 

θέση), παρόλο που την ίδια στιγµή υπάρχουν αρκετές κρατικές επιχορηγήσεις για την 

ίδρυση νέων επιχειρήσεων (10η θέση στο GEM, 6η θέση στην Ευρώπη). Μέτρια 

κρίνεται η διαθεσιµότητα εταιρικών κεφαλαίων και µάλλον αδύναµες οι δυνατότητες 

εισόδου στο χρηµατιστήριο και άρα άντλησης κεφαλαίων από εκεί (22η θέση), αλλά 

και οι επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρουν πιθανοί άτυποι επενδυτές προς νέες 

και αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις (23η θέση).  

Οι εκτιµήσεις των ειδικών για την Πρόσβαση σε Βασικές Υλικές Υποδοµές 

φέρνουν την Ελλάδα κάτω από τους παγκόσµιους και ευρωπαϊκούς µέσους όρους σε 

κάθε επιµέρους χαρακτηριστικό που απαρτίζει αυτή τη διάσταση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος. Η διαθεσιµότητα και το κόστος των βασικών υποδοµών για τις νέες 

επιχειρήσεις (11η θέση στην Ευρώπη) δεν κρίνεται ακόµα ικανοποιητική. 

Σηµαντικότερη αδυναµία του εγχώριου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος είναι ωστόσο το 

υψηλό κόστος των επικοινωνιών (14η θέση στην Ευρώπη), καθώς και ο σχετικά 

µεγάλος χρόνος σύνδεσης ή εγκατάστασης σε βασικές υποδοµές σε σχέση µε άλλες 

χώρες της Ευρώπης.  

Στην κατηγορία της Αδειοδότησης και Φορολογικού πλαισίου επισηµαίνονται 

ορισµένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Ενώ 

οι ειδικοί κρίνουν ότι το ύψος της φορολογίας καθαυτό δεν είναι αντικίνητρο για τις 

νέες επιχειρήσεις σε σχέση τουλάχιστον µε την υπόλοιπη Ευρώπη (4η θέση), 

                                                 
19 International Intellectual Property Alliance 2007 Special 301 Report: Greece. 
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βαθµολογούν δυσµενώς την αστάθεια και τις συνεχείς µεταβολές του φορολογικού 

πλαισίου. Όπως φαίνεται στο σχετικό γράφηµα, το κυρίως πρόβληµα της φορολογίας 

είναι τελικά ο απρόβλεπτος και ανορθολογικός χαρακτήρας του φορολογικού πλαισίου 

και των σχετικών διαδικασιών και όχι τόσο το ύψος τους. Εξάλλου, οι ειδικοί 

επισηµαίνουν τη γραφειοκρατία που ενέχει η έναρξη µιας νέας επιχείρησης µε δυσµενή 

αξιολόγηση, που φέρνει την Ελλάδα στη χαµηλότερη θέση στην Ευρώπη (17η στην 

Ευρώπη), ενώ κρίνονται υπερβολικά δύσκαµπτες και κοστοβόρες οι διαδικασίες, η 

εφαρµογή των κανονισµών και η αδειοδότηση µιας νέας επιχείρησης (17η στην 

Ευρώπη). Το γραφειοκρατικό βάρος που επισηµαίνουν οι ειδικοί στην Ελλάδα 

αντανακλά έτσι τις δύσκολες καταστάσεις που αντιµετωπίζει µία νέα επιχείρηση 

αντιµέτωπη µε το δηµόσιο.  

 

∆ιάγραµµα 3.1  

Αξιολόγηση Ειδικών στην περιοχή της Αδειοδότησης και Φορολογικού πλαισίου: 

επιδόσεις στο ύψος φορολογίας και σταθερότητα φορολογικών κανονισµών (βαθµοί 

της πενταβάθµιας κλίµακας Likert) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Τα αποτελέσµατα αυτά συγκλίνουν στα αντίστοιχα ποσοτικά στοιχεία που 

καταγράφονται σε διάφορες διεθνείς εκθέσεις που µελετούν το ελληνικό 

επιχειρηµατικό περιβάλλον όπως το Doing Business της World Bank, όπου σηµειώνεται 

ότι η έναρξη µιας επιχείρησης απαιτεί τον υπερδιπλάσιο χρόνο στην Ελλάδα από το 

µέσο όρο του ΟΟΣΑ, πενταπλάσιο ποσό χρηµάτων και τριπλάσιες διαδικασίες, 

κατατάσσοντας την Ελλάδα σε πολύ χαµηλές θέσεις της παγκόσµιας κατάταξης20. 

Όσον αφορά στο ζήτηµα της Υποστήριξης της Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας, 

η εικόνα είναι επίσης αρνητική (26η θέση στο GEM), αν και υπάρχουν κάποια 

ενθαρρυντικά στοιχεία. Οι ειδικοί αναγνωρίζουν ότι οι Ελληνίδες διαθέτουν τις γνώσεις 

και τις ικανότητες να ξεκινούν νέες επιχειρήσεις (10η θέση), παρόλο που θεωρούν 

µάλλον µέτρια την κοινωνική αποδοχή των γυναικών σε επιχειρηµατική καριέρα (18η 

θέση).  Ταυτόχρονα όµως εκτιµούν ότι οι γυναίκες δεν ενθαρρύνονται αρκετά για να 

ακολουθήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα (25η θέση), ενώ δεν φαίνεται να τους 

παρέχονται επαρκείς κοινωνικές υπηρεσίες ώστε να είναι σε θέση να συνεχίσουν αυτή 

τη δραστηριότητα µετά την απόκτηση οικογένειας (30η θέση). Κατά τους ειδικούς, το 

µεγαλύτερο πρόβληµα όµως είναι ότι οι γυναίκες δεν έρχονται αντιµέτωπες µε 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες το ίδιο συχνά µε τους άντρες (35η θέση). Όπως δείχνει και η 

ανάλυση του πληθυσµού, οι ίδιες οι γυναίκες πιστεύουν ότι υπάρχουν λιγότερες 

ευκαιρίες στον τόπο τους για την έναρξη µιας νέας επιχείρησης. Αποκαλύπτονται 

εποµένως και από την πλευρά των ειδικών ορισµένες από τις αιτίες για την 

περιορισµένη επιχειρηµατική δράση των γυναικών. Ανισότητα ευκαιριών, κοινωνική 

αποθάρρυνση παρά ενθάρρυνση για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση και έλλειψη 

δοµών και υπηρεσιών υποστήριξης για τις γυναίκες που διατηρούν παράλληλα και 

οικογένεια, φαίνεται να αποτελούν φαινόµενα που χαρακτηρίζουν το ελληνικό 

περιβάλλον σε µεγαλύτερο βαθµό απ’ ότι συµβαίνει σε άλλες χώρες.  

Οι Έλληνες ειδικοί αξιολογούν επίσης χαµηλά την επίδοση της Ελλάδας σε ότι αφορά 

την Ταχύτητα Μεταβολής των Αγορών (27η θέση) καθώς πιστεύουν ότι οι αγορές 

καταναλωτικών (26η θέση) και παραγωγικών (28η θέση) αγαθών αλλάζουν µάλλον 

αργά από χρόνο σε χρόνο, µε τις ήδη εδραιωµένες επιχειρήσεις να κυριαρχούν στο 

πεδίο. Αυτό δικαιολογεί εποµένως και την άποψή τους για περιορισµένες νέες 

επιχειρηµατικές ευκαιρίες.  

                                                 
20 www.doingbusiness.org Doing Business 2006: Starting a Business in Greece 
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Στην περιοχή των ∆ηµοσίων Πολιτικών προς την Επιχειρηµατικότητα η Ελλάδα 

τοποθετείται επίσης σε πολύ χαµηλή θέση (16η θέση στην Ευρώπη) κυρίως λόγω 

αδυναµιών των τοπικών κοινωνιών. Οι πολιτικές δηλαδή υποστήριξης των νέων 

επιχειρήσεων που υπάρχουν σε κεντρικό επίπεδο (20η θέση στον κόσµο), δεν 

υποστηρίζονται ή δεν «µεταφράζονται» σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο στον βαθµό 

που θα έπρεπε. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν συµµετέχει στην ανάπτυξη της 

επιχειρηµατικότητας (35η θέση στον κόσµο) και η υποστήριξη της επιχειρηµατικότητας 

γίνεται σχεδόν µόνο σε κρατικό επίπεδο. Το αποτέλεσµα είναι οι κεντρικές πολιτικές να 

παρουσιάζουν ακαµψίες, οι περιφέρειες να αισθάνονται  ότι δεν συµµετέχουν στις 

διαδικασίες και τελικά οι δράσεις να µην προσαρµόζονται εύκολα στις τοπικές 

συνθήκες. 

 

∆ιάγραµµα 3.2  

Αξιολόγηση Ειδικών στην περιοχή των Κυβερνητικών Προγραµµάτων υποστήριξης 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας: επιδόσεις στις ικανότητες και αποτελεσµατικότητα 

της δηµόσιας διοίκησης και επάρκεια προγραµµάτων στήριξης νέων επιχειρήσεων 

(βαθµοί της πενταβάθµιας κλίµακας Likert) 
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Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Στο ίδιο πλαίσιο σε ότι αφορά τα Κυβερνητικά Προγράµµατα υποστήριξης της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας, η Ελλάδα κατατάσσεται µόλις στην 28η θέση της 

παγκόσµιας κλίµακας. Οι ειδικοί δίνουν µια µέση βαθµολογία στην επάρκεια 

κυβερνητικών προγραµµάτων ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας (18η θέση), 

βαθµολογούν όµως πολύ χαµηλά την πραγµατική υποστήριξη που προσφέρουν αυτά 

τα προγράµµατα για δύο λόγους: τον µεγάλο αριθµό κρατικών υπηρεσιών µε τις οποίες 

πρέπει κάποιος να συνδιαλλαγεί για να ιδρύσει µιαν επιχείρηση (35η θέση), αλλά και 

την ίδια την ποιότητα και αποτελεσµατικότητα του προσωπικού που στελεχώνει αυτές 

τις υπηρεσίες (17η θέση στην Ευρώπη). Τέλος οι ειδικοί δεν  θεωρούν ουσιαστική την 

υποστήριξη που προσφέρουν τα όποια επιστηµονικά πάρκα της χώρας (35η θέση).  

Η διάσταση των Επιχειρηµατικών Κινήτρων συνδέεται µε το πλαίσιο κινήτρων ενός 

δυνητικού επιχειρηµατία, όπως αυτό δοµείται βάσει πολιτισµικών χαρακτηριστικών που 

περιλαµβάνουν την κοινωνική καταξίωση, τον σεβασµό και την αποδοχή που 

απολαµβάνουν οι επιχειρηµατίες σε κάθε χώρα. Οι ειδικοί αξιολογώντας πέντε 

παραµέτρους που περιγράφουν αυτό το αξιακό σύστηµα του ελληνικού περιβάλλοντος, 

εκφράζουν µια έλλειψη γενικότερης κοινωνικής καταξίωσης του επιχειρηµατία (31η 

θέση). Με πολύ ήπιες βαθµολογίες, σε σχέση µε τις περισσότερες χώρες, δηλώνουν ότι 

οι επιχειρηµατίες στην Ελλάδα δεν αντιµετωπίζονται µε σεβασµό (32η θέση), δεν 

τονίζεται η δηµιουργικότητά τους (29η), αλλά το σηµαντικότερο, δεν προβάλλονται 

θετικά από τα ΜΜΕ (36η). Από την άλλη πλευρά οι ειδικοί θεωρούν ότι η ελληνική 

κοινωνία αποδέχεται µεν την επιχειρηµατικότητα ως επιθυµητή επαγγελµατική επιλογή 

(12η) και ως τρόπο πλουτισµού (16η). Η αξιολόγηση εποµένως των ειδικών αποτυπώνει 

σε κάποιο βαθµό την αµφίθυµη  εικόνα για τον επιχειρηµατία στην Ελλάδα. Από τη µία 

πλευρά υπάρχει ο θαυµασµός για την επιχειρηµατική επιτυχία και ο σεβασµός για τις 

ικανότητές του. Από την άλλη πλευρά όµως η ελληνική κοινωνία τείνει να αντιµετωπίζει 

την επιτυχία µε καχυποψία, καθώς συνήθως υποθέτει ότι αυτή δεν είναι αποτέλεσµα 

της δηµιουργικής του δραστηριότητας, αλλά προϊόν και άλλων - όχι απαραίτητα ηθικά 

αποδεκτών - παραγόντων.    

Σε ότι αφορά την άποψη των ειδικών για το επίπεδο των Επιχειρηµατικών 

Ευκαιριών σε κάθε χώρα και τη διάθεση / ευκολία των ατόµων να τις 

εκµεταλλευτούν, και εδώ η εικόνα είναι απαισιόδοξη. Βλέπουν λίγες καλές ευκαιρίες 

(32η θέση) για τη δηµιουργία επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά, µικρότερη πρόθεση 

για αξιοποίησή τους από τους επίδοξους επιχειρηµατίες (37η) αλλά και δυσκολίες στο 

να τύχουν κατάλληλης αξιοποίησης (31η θέση). Εξάλλου, οι λιγοστές αυτές ευκαιρίες 
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δεν έχουν πολλαπλασιαστεί ιδιαίτερα τα τελευταία 5 χρόνια (25η θέση), άποψη που 

συγκλίνει µε τις έρευνες στον πληθυσµό.  

 
Πίνακας 3.3  

Η αξιολόγηση των Ειδικών για τα Επιχειρηµατικά Κίνητρα (βαθµοί της πενταβάθµιας 

κλίµακας Likert) 

 Ελλάδα Μέσος 
όρος GEM

Κατάταξη σε 
GEM(37) 

Μέσος όρος 
Eυρώπης 

Κατάταξη σε 
Ευρώπη (17)

Επιχειρηµατικά 
κίνητρα 3,04 3,27 31 3,43 12 

Επιθυµητή η 
επιχειρηµατική καριέρα 3,17 3,00 12 2,92 5 

Η επιχειρηµατικότητα ως 
τρόπος πλουτισµού 3,42 3,37 16 3,19 4 

Οι επιχειρηµατίες 
θεωρούνται έξυπνοι και 
ικανοί 

3,28 3,59 29 3,37 11 

Σεβασµός και κύρος προς 
επιχειρηµατίες 3,08 3,63 32 3,40 13 

Προβολή επιτυχηµένων 
επιχειρήσεων. στα ΜΜΕ 2,31 3,48 36 3,34 17 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 

 

Η κατηγορία στην οποία όµως οι ειδικοί επισηµαίνουν τα περισσότερα προβλήµατα, 

είναι η ευρύτερη περιοχή της εκπαίδευσης, που περιλαµβάνει µάλιστα όλες τις 

βαθµίδες. Πιο συγκεκριµένα στην Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 

η Ελλάδα καταλαµβάνει την 34η θέση στο σύνολο των χωρών που συµµετέχουν στο 

GEM, και στην περιοχή της Τριτοβάθµιας και Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης την 

35η θέση. Αναλυτικότερα: 

Σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι µαθητές δεν φαίνεται να εξοικειώνονται σε σηµαντικό 

βαθµό στο ∆ηµοτικό/ Γυµνάσιο / Λύκειο µε τη λειτουργία της οικονοµίας της αγοράς 

(30η), ενώ απουσιάζουν µαθήµατα που σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα και την 

ίδια την ιδέα ίδρυσης µιας επιχείρησης ή άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας 

(33η). Άλλωστε σε έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης21, επισηµαίνεται ότι στις 

εκπαιδευτικές αυτές βαθµίδες υπάρχουν ελάχιστα προγράµµατα για την 

επιχειρηµατικότητα, καθώς φαίνεται να µετατίθεται το σχετικό βάρος στην τριτοβάθµια 

                                                 
21 Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Τελική Έκθεση της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων <<Εκπαίδευση στην 
Επιχειρηµατικότητα>> 
http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/training_education/doc/ent
repreneurship_education_final_el.pdf 
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εκπαίδευση. Οι ειδικοί επίσης βρίσκουν µάλλον περιορισµένο το βαθµό στον οποίο 

ενθαρρύνεται η ατοµική πρωτοβουλία, η δηµιουργικότητα και η αυτάρκεια (32η) σε 

αυτές τις βαθµίδες εκπαίδευσης.  

Σε ότι αφορά την Τριτοβάθµια και Επαγγελµατική Εκπαίδευση οι ειδικοί κρίνουν κάτω 

του µετρίου τις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων (27η), ενώ είναι δυσαρεστηµένοι από τα 

προγράµµατα επιχειρηµατικότητας και την προετοιµασία που τα πανεπιστήµια 

παρέχουν στους φοιτητές τους για την ίδρυση και ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων (35η). 

Ανεπαρκείς κρίνονται και οι δράσεις κατάρτισης ή δια βίου εκπαίδευσης (37η). Η 

κατάταξη της Ελλάδας τόσο χαµηλά δείχνει την έντονη αδυναµία του συστήµατος στην 

ανάπτυξη κατάλληλων δεξιοτήτων για τους φοιτητές έτσι ώστε να είναι σε θέση να 

υιοθετήσουν µετέπειτα πιθανόν µία επιχειρηµατική καριέρα. Έχει άλλωστε παρατηρηθεί 

ότι παρόλο που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια  προσπάθειες ένταξης προγραµµάτων 

επιχειρηµατικότητας στα πανεπιστήµια, το ενδιαφέρον και από την πλευρά των 

φοιτητών είναι µάλλον περιορισµένο.  

 

∆ιάγραµµα 3.3 

Η αξιολόγηση των ειδικών στις περιοχές της Εκπαίδευσης (βαθµοί της πενταβάθµιας 

κλίµακας Likert) 
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Πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση Τριτοβάθµια εκπαίδευση
 

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM 
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Συµπερασµατικά, από τη συνθετική ανάλυση των απόψεων των ειδικών 

εµπειρογνωµόνων µπορούν να αναφερθούν τρία βασικά συµπεράσµατα:  

1ον) Τα γραφειοκρατικά εµπόδια που πρέπει να αντιµετωπίσουν οι νεοσύστατες 

επιχειρήσεις αποτελούν έναν από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες στην 

εκδήλωση επιχειρηµατικής δραστηριοποίησης. Οι χρονοβόρες και κοστοβόρες 

διαδικασίες που απαιτούνται, το πλήθος των υπηρεσιών που εµπλέκονται, η 

αδειοδότηση κτλ δρουν αποτρεπτικά στην επιχειρηµατική προσπάθεια. Ενώ στις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι διαδικασίες είναι λιγότερο χρονοβόρες, στην 

Ελλάδα απαιτείται ένα σηµαντικό διάστηµα ενασχόλησης µε τη σχετική γραφειοκρατία 

το οποίο θα µπορούσε να αφιερωθεί στην καλύτερη τοποθέτηση µιας νέας επιχείρησης 

στην αγορά και την ταχύτερη αναπτυξιακή της λειτουργία. Η απλούστευση και 

επίσπευση των διαδικασιών αποτελεί εποµένως ένα σηµαντικό βήµα που πρέπει 

βελτιωθεί ώστε να τονωθεί περισσότερο η άνθηση της επιχειρηµατικότητας.  

2ον ) Οι ειδικοί εµπειρογνώµονες επισηµαίνουν ότι σε επίπεδο δηµόσιας πολιτικής και µε 

τη βοήθεια των κοινοτικών κονδυλίων υπάρχει επάρκεια επιδοτούµενων 

προγραµµάτων και χρηµατοδότησης δράσεων για την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας. Ωστόσο, η αναποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, οι 

αγκυλώσεις των υπηρεσιών και των δηµόσιων λειτουργών της δρουν ανασταλτικά και 

υπερακοντίζουν τις θετικές επιδράσεις αυτών των πολιτικών. Οι ειδικοί θεωρούν 

δηλαδή ότι η διοχέτευση περισσότερων πόρων για την προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας δεν οδηγεί αυτόµατα σε βελτίωση του επιχειρηµατικού 

περιβάλλοντος, καθώς απαιτούνται ενδεχοµένως καταλληλότερα εκπαιδευµένοι 

υπάλληλοι και απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών. Σαφώς η συγκέντρωση σε µία 

υπηρεσία µέσω της οποίας θα µπορεί οποιουδήποτε τύπου επιχείρηση να επιζητά 

βοήθεια και να διεκπεραιώνει τις απαραίτητες διαδικασίες (one stop shop) είναι ένα 

ακόµα σηµαντικό βήµα προόδου. Το µέτρο αυτό έχει υιοθετηθεί επιτυχώς σε αρκετές 

χώρες και συνιστά ουσιαστική τοµή που θα διευκόλυνε τους νέους επιχειρηµατίες και 

ταυτόχρονα θα απαιτούσε λιγότερο ανθρώπινο δυναµικό από την πλευρά του κράτους. 

3ον ) Η σχέση του εκπαιδευτικού συστήµατος µε την επιχειρηµατικότητα απαιτεί επίσης 

σηµαντική βελτίωση. Στις πρώτες βαθµίδες του εκπαιδευτικού συστήµατος, η παθητική 

εκµάθηση και η περιορισµένη προσπάθεια για έκφραση µεγαλύτερης δηµιουργικότητας 

και πρωτοβουλίας, αδυνατίζει την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που είναι 

απαραίτητες όχι µόνο για επιχειρηµατικότητα, αλλά για γενικότερη διάθεση για 

δηµιουργία. Η περιορισµένη διάθεση ανάληψης ρίσκου σε συνδυασµό µε την κακή 



Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2006-2007  Κεφάλαιο 3                           

60                                                        Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 

εικόνα που προβάλλουν τα ΜΜΕ για τους επιχειρηµατίες και µια κοινωνία που φθονεί 

την επιτυχία, απωθεί τους νέους από την επιχειρηµατικότητα. Στην τριτοβάθµια 

εκπαίδευση, οι προσπάθειες εκπαίδευσης στην επιχειρηµατικότητα είναι περιορισµένες, 

µε αποτέλεσµα οι απόφοιτοι να δυσκολεύονται να επιδείξουν αντίστοιχη διάθεση για 

πρωτοβουλία.  

Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο θα πρέπει πάντως να σηµειωθεί το εξής: όπως όλες οι 

παγκόσµιες κατατάξεις χωρών που στηρίζονται σε ποιοτικές εκτιµήσεις (soft data) και 

όχι σε «σκληρά»  ποσοτικά στοιχεία (hard data), έτσι και η παρούσα θα πρέπει να 

αντιµετωπίζεται υπό το εννοιολογικό πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται. Προφανώς οι 

δυσκολίες τις οποίες επισηµαίνουν ή δεν επισηµαίνουν πιθανόν οι ειδικοί 

εµπειρογνώµονες της Κολοµβίας, της Ινδίας αλλά και της Τσεχίας ή της Κροατίας, να 

έχουν διαφορετική χροιά από την αναποτελεσµατικότητα την οποία επισηµαίνουν οι 

έλληνες ειδικοί. Αυτό σηµαίνει τελικά ότι η 35η θέση µεταξύ 37 χωρών παγκοσµίως που 

κατατάσσεται η Ελλάδα για παράδειγµα ως προς την Τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν θα 

πρέπει να σηµαίνει αυτόµατα ότι τα ελληνικά πανεπιστήµια προωθούν τελικά την 

επιχειρηµατικότητα σε µικρότερο βαθµό απ’ ότι σε χώρες όπως αυτές που 

αναφέρθηκαν. Συνεπώς η κατάταξη των χωρών κατά αυτόν τον τρόπο εξυπηρετεί: α) 

καταρχάς ως µια συγκριτική άσκηση, η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µε δεδοµένο 

ότι γίνεται µεθοδολογικά µε το ίδιο εµπειρικό εργαλείο β) στην ανάδειξη των 

διαστάσεων του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος όπου χρειάζονται περισσότερο έντονες 

βελτιώσεις σε σχέση µε κάποιες άλλες και γ) στην καταγραφή των χωρών που 

πρωτοπορούν σε οριακές περιοχές, οι πρακτικές και πολιτικές των οποίων θα 

µπορούσαν να αξιοποιηθούν ως θετικά παραδείγµατα και για την Ελλάδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ «ΕΜΜΕΣΩΝ» ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 
Τα ευρήµατα της έρευνας του GEM κατά το 2006 φαίνεται κατ’ αρχάς ότι δεν 

διαφοροποιούν σηµαντικά την εικόνα σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 

που έχει παρουσιάσει το ΙΟΒΕ σε όλες τις προηγούµενες εκθέσεις του: η 

επιχειρηµατικότητα ανάγκης παραµένει σχετικά υψηλή, γεγονός που µειώνει την 

επίπτωση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην οικονοµική ανάπτυξη. Ένα πολύ 

µεγάλο ποσοστό των νέων πρωτοβουλιών κατευθύνεται σε δραστηριότητες µε πελάτη 

τον τελικό καταναλωτή (το φαινόµενο της «ρηχής» επιχειρηµατικότητας). Τα νέα 

επιχειρηµατικά εγχειρήµατα εµφανίζουν χαµηλή καινοτοµικότητα και δεν δηµιουργούν 

νέες νησίδες αγοράς. Τέλος, µολονότι οι Έλληνες εµφανίζονται να έχουν σχετικά 

υψηλή αυτοπεποίθηση όσον αφορά στις ικανότητες και στη γνώση που απαιτούνται για 

επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, ταυτόχρονα παραµένουν παγκόσµιοι πρωταθλητές 

στον φόβο της αποτυχίας. 

Ωστόσο, η έρευνα του 2006 αναδεικνύει ένα νέο πρόβληµα, το οποίο µολονότι είχε 

επισηµανθεί ως ενδεχόµενο ήδη από την πρώτη Έκθεση του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του 

GEM,22 δεν είχε, µέχρι σήµερα, εµφανιστεί µε την καθαρότητα που υποδηλώνουν τα 

δεδοµένα του 2006. Πρόκειται για το γεγονός ότι, ενώ η Ελλάδα εµφανίζει µια 

σηµαντική άνοδο του δείκτη Επιχειρηµατικότητας Αρχικών Σταδίων για τρίτο 

συνεχόµενο έτος, η άνοδος αυτή συµβαδίζει µε αύξηση της επιχειρηµατικότητας 

ανάγκης σε βάρος της επιχειρηµατικότητας ευκαιρίας, και ανησυχητική στασιµότητα 

σχεδόν σε όλους τους υπόλοιπους ποιοτικούς δείκτες που µετρά το GEM. Τα δεδοµένα 

του 2006 φαίνεται λοιπόν ότι αναδεικνύουν το πρόβληµα –που, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, είχε επισηµανθεί απλώς ως ένα ενδεχόµενο ήδη στην Έκθεση του ΙΟΒΕ 

για το 2003- ότι η βελτίωση των ποσοτικών δεικτών της επιχειρηµατικότητας 

στην Ελλάδα µπορεί να µην οδηγεί απαραίτητα και στην αναβάθµιση των 

ποιοτικών επιδόσεών της. 

                                                 
22 Βλέπε Ιωαννίδης (2004). 
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Η διαπίστωση αυτή έχει σηµαντικές συνέπειες για τον σχεδιασµό πολιτικών για την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας. ∆ιότι, αν και πολλά πρέπει ακόµα να γίνουν για την 

άρση των εµποδίων εισόδου στον επιχειρηµατικό στίβο, είναι πλέον φανερό ότι η 

µεγάλη πρόκληση για το µέλλον δεν αφορά κυρίως την ποσότητα των εγχειρηµάτων 

που ξεκινούν στη χώρα σε ετήσια βάση, αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. Το 

παρόν Κεφάλαιο αποσκοπεί λοιπόν στο να διατυπώσει κάποιες πρώτες σκέψεις σχετικά 

µε τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να διαθέτουν τα µέτρα πολιτικής που έχουν ως 

στόχο τη βελτίωση της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας. 

Η βασική έννοια η οποία συµπυκνώνει τα χαρακτηριστικά της ποιοτικής 

επιχειρηµατικότητας είναι η καινοτοµία. Η ικανότητα δηλαδή των επιχειρηµατιών να 

δηµιουργούν νέα δεδοµένα, σε όφελος τόσο των ιδίων, όσο και των καταναλωτών και 

της οικονοµίας γενικότερα. Πολιτικές µε άµεσο στόχο να προωθήσουν την 

καινοτοµικότητα των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των νέων, έχουν υιοθετηθεί τόσο σε 

ευρωπαϊκό, όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Το ΙΟΒΕ δηµοσίευσε πρόσφατα µια µελέτη 

για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα (2007-2013) 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, που αποτελεί το βασικό πρόγραµµα για την προώθηση της 

καινοτοµίας στο ελληνικό περιβάλλον, µαζί µε προτάσεις που αποσκοπούν να 

βελτιώσουν την αποτελεσµατικότητα του προγράµµατος. 

Ωστόσο, θα υποστηριχθεί στη συνέχεια ότι η καινοτοµικότητα µιας οικονοµίας 

δεν εξαρτάται µόνο από τις «άµεσες» πολιτικές οι οποίες αποσκοπούν να την 

ενθαρρύνουν, αλλά εξαρτάται επίσης και από το γενικότερο πλαίσιο µέσα 

στο οποίο οι νέοι επιχειρηµατίες καλούνται να αναπτύξουν τη δράση τους. 

Πολύ συχνά, η συζήτηση για την ενίσχυση της καινοτοµικότητας φαίνεται ότι υποτιµά 

τη σηµασία αυτού του πλαισίου. Υποτιµά, άρα, και τη σηµασία πολιτικών που θα 

µπορούσαν να το βελτιώσουν, διαµορφώνοντας έτσι εµµέσως ένα περιβάλλον πιο 

φιλικό και πιο ενισχυτικό για την καινοτοµία. Σκοπός αυτού του Κεφαλαίου είναι να 

αναδείξει τη σηµασία κάποιων «έµµεσων» πολιτικών για την ενίσχυση της καινοτοµίας 

στην ελληνική οικονοµία. Η συζήτηση αυτή είναι και ενδιαφέρουσα και αναγκαία, γιατί 

αναδεικνύει το γεγονός ότι οι πολιτικές που αποσκοπούν να ενισχύσουν άµεσα την 

καινοτοµικότητα µπορεί να µην είναι επαρκείς για να επιτύχουν το στόχο τους, και ότι 

ενδεχοµένως µεγαλύτερη σηµασία έχουν παρεµβάσεις οι οποίες, τουλάχιστον εκ 

πρώτης όψεως, δεν φαίνονται να σχετίζονται άµεσα µε το πρόβληµα. Το παρόν 

Κεφάλαιο επιχειρεί λοιπόν απλώς να ανοίξει αυτή τη συζήτηση, στηριζόµενο σε 
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στοιχεία που προέκυψαν τόσο από την έρευνα πληθυσµού, όσο και από την έρευνα 

των ειδικών του GEM, που παρουσιάστηκαν στα προηγούµενα κεφάλαια.  

 

4.1 Η καινοτοµία ως βασικό κριτήριο ποιοτικής επιχειρηµατικότητας 

Στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την επιχειρηµατικότητα προτείνονται πολλοί και εν 

πολλοίς διαφορετικοί ορισµοί αυτού του φαινοµένου. Ωστόσο, παρ’ όλες τις διαφορές 

µεταξύ τους, όλοι θεωρούν ότι µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο επιχειρηµατική 

δραστηριότητα σηµαίνει τη δηµιουργία µιας νέας κατάστασης, η οποία δεν υπήρχε πριν 

από την απόφαση ενός ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων να λειτουργήσουν 

επιχειρηµατικά. Άρα, ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό της ποιοτικής διάστασης της 

επιχειρηµατικότητας είναι ο βαθµός στον οποίο κατορθώνει να αλλάξει τα δεδοµένα, να 

δηµιουργήσει δηλαδή νέες καταστάσεις: νέους παραγωγικούς οργανισµούς, νέα 

προϊόντα, νέες διεργασίες παραγωγής, νέες µορφές οργάνωσης, νέες αγορές, κλπ. 

Άλλωστε, είναι ακριβώς σε αυτά τα κριτήρια που η έρευνα του GEM καταγράφει το 

ποιοτικό έλλειµµα της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. Με εξαίρεση την εισαγωγή 

νέων τεχνολογιών, σε όλα τα υπόλοιπα κριτήρια η Ελλάδα υστερεί σε σύγκριση µε 

τους µέσους όρους των άλλων χωρών που έλαβαν µέρος στην έρευνα του GEM και 

ιδίως µε τους µέσους όρους των χωρών της Ευρώπης. Επιπλέον ίσως το πιο 

ανησυχητικό εύρηµα είναι ότι η επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων στην Ελλάδα 

φαίνεται απλώς να αναπαράγει τα χαρακτηριστικά της καθιερωµένης 

επιχειρηµατικότητας, αντί να τα µεταβάλλει. 

Ο βασικός δείκτης που καταγράφει το ποιοτικό έλλειµµα της επιχειρηµατικότητας στην 

Ελλάδα είναι εκείνος που αφορά την καινοτοµία προϊόντος. Βεβαίως, οι χαµηλές 

επιδόσεις της χώρας στην καινοτοµία καταγράφονται συστηµατικά σε όλες τις σχετικές 

έρευνες που διεξάγονται ανάµεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.23 Ωστόσο, τα δεδοµένα του 

GEM είναι εξαιρετικά σηµαντικά επειδή δεν αφορούν αντικειµενικές µετρήσεις της 

νεωτερικότητας των προϊόντων των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά τις εκτιµήσεις των 

ίδιων των νέων επιχειρηµατιών για το κατά πόσον το προϊόν ή η υπηρεσία που θα 

προσφέρουν θα θεωρηθούν νεωτερικά από τους πελάτες τους. Το ανησυχητικό 

εύρηµα εδώ είναι ότι η πλειονότητα των επιχειρηµατιών δεν θεωρούν ότι ισχύει κάτι 

τέτοιο, γεγονός που µάλλον σηµαίνει επίσης ότι δεν το επιδιώκουν. Οι επισηµάνσεις 

                                                 
23 Βλέπε Έρευνες Καινοτοµίας CIS (Community Innovation Survey). 
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αυτές αναδεικνύουν λοιπόν την κεντρική σηµασία της συνιστώσας της καινοτοµίας για 

την προώθηση της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 

Η προώθηση της καινοτοµίας συνιστά ένα ζήτηµα στο οποίο έχει αφιερωθεί ένα µεγάλο 

µέρος της διεθνούς οικονοµικής βιβλιογραφίας τα τελευταία χρόνια. Η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή έχει αφιερώσει σειρά Εκθέσεων και προγραµµάτων στην καινοτοµία, την 

οποία άλλωστε αναγνωρίζει ως βασική συνιστώσα της επιχειρηµατικότητας.24 

Ακολουθώντας αυτή την προσέγγιση, οι ελληνικές κυβερνήσεις έχουν αναγάγει την 

προώθηση της καινοτοµίας σε βασικό στόχο των διαρθρωτικών τους πολιτικών κατά 

την τελευταία δεκαετία, όπως µαρτυρούν τα δύο βασικά διαρθρωτικά Επιχειρησιακά 

Προγράµµατα του Υπουργείου Ανάπτυξης, το ΕΠΑΝ (2000-6) και το ΕΠΑΕ (2007-13). 

Οι πολιτικές για την προώθηση της καινοτοµίας βρίσκονται λοιπόν στο προσκήνιο τόσο 

των ευρωπαϊκών, όσο και των ελληνικών προγραµµάτων για την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας.  

Το ερώτηµα όµως είναι κατά πόσον οι πολιτικές που έχουν ως άµεσο στόχο την 

ενίσχυση της καινοτοµικότητας είναι σε θέση να προσεγγίσουν και να επηρεάσουν όλες 

τις προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την επιτυχία αυτού του σκοπού. Με άλλα 

λόγια η καινοτοµικότητα της ελληνικής οικονοµίας εξαρτάται µόνο από τις 

άµεσες πολιτικές που αποσκοπούν να την βελτιώσουν, ή και από τις έµµεσες 

επιπτώσεις που δηµιουργούν τα πλαίσια πολιτικών που εφαρµόζονται, ακόµα 

και όταν αυτά δεν αφορούν άµεσα την καινοτοµία; 

 

4.2 Τα όρια των «άµεσων» πολιτικών για την προώθηση της καινοτοµίας 

Η αντίληψη που κυριαρχεί στη διεθνή βιβλιογραφία σχετικά µε την καινοτοµία – και η 

οποία υπονοείται από όλα τα συστήµατα άµεσων πολιτικών που αποσκοπούν να την 

ενισχύσουν- συνήθως αναφέρεται ως το µοντέλο του «αγωγού» (pipeline). Πρόκειται 

για ένα µοντέλο που περιγράφει την πορεία από τη νέα επιστηµονική γνώση στην 

ανάπτυξη καινοτοµικών προϊόντων ως µια γραµµική διαδικασία. Υποτίθεται λοιπόν ότι η 

νέα επιστηµονική γνώση που παράγεται στα εργαστήρια των πανεπιστηµίων και των 

ερευνητικών κέντρων (βασική έρευνα) µεταφέρεται στα εργαστήρια Έρευνας και 

Ανάπτυξης (R&D) των επιχειρήσεων (εφαρµοσµένη έρευνα) τα οποία, µε τη σειρά 

τους, την µετατρέπουν σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες και διεργασίες παραγωγής. Σε αυτό 

                                                 
24 Βλέπε την Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη (2003) και τα σχετικά 
Σχέδια ∆ράσης (2004) και (2006). 
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το πλαίσιο, και µε δεδοµένες τις αβεβαιότητες που πάντα ενυπάρχουν σε οποιαδήποτε 

ερευνητική προσπάθεια, καθοριστικό ρόλο σε ένα Εθνικό Σύστηµα Καινοτοµίας 

(National Innovation System, NIS) παίζει το ύψος των δαπανών που 

πραγµατοποιούνται, είτε από τον δηµόσιο τοµέα στο επίπεδο της βασικής έρευνας, είτε 

από τον ιδιωτικό στο επίπεδο της εφαρµοσµένης. Με δεδοµένο το χαµηλό επίπεδο των 

αντίστοιχων δαπανών στην Ελλάδα, είναι απόλυτα αναµενόµενο και ορθό η ενίσχυση 

της βασικής και κυρίως της εφαρµοσµένης έρευνας να αποτελεί κεντρικό στόχο των 

άµεσων πολιτικών για την προώθηση της καινοτοµίας στη χώρα µας.25 

Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η αντίληψη για την ενίσχυση της καινοτοµίας που βασίζεται 

στο µοντέλο του «αγωγού» αποσκοπεί να αντιµετωπίσει σηµαντικές πλευρές του 

ελλείµµατος καινοτοµικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονοµία. Ωστόσο, η 

αποκλειστική επικέντρωση σε αυτή την αντίληψη δηµιουργεί ταυτόχρονα δύο 

κινδύνους. Ο πρώτος κίνδυνος είναι ότι η επικέντρωση στις δαπάνες για έρευνα και σε 

άλλους δείκτες εισροών για την καινοτοµία, µειώνει την έµφαση που θα πρέπει να 

αποδοθεί στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος το οποίο µπορεί να ευνοεί την 

καινοτοµία. Με άλλα λόγια, ο κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ότι η καινοτοµία είναι κάτι 

που µπορεί να «αγοραστεί» -υπό την προϋπόθεση ότι ως κοινωνία είµαστε 

διατεθειµένοι να καταβάλουµε το υψηλό τίµηµα- ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά 

του γενικότερου κοινωνικού πλαισίου.  

Ο δεύτερος κίνδυνος είναι να θεωρηθεί ότι η καινοτοµία προέρχεται αποκλειστικά από 

την επιστηµονική έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη. Μια τέτοια θεώρηση θα 

κινδύνευε να οδηγήσει στην υποτίµηση του καινοτοµικού δυναµικού που µπορεί να 

εκδηλωθεί ακόµα και σε παραδοσιακούς κλάδους και δραστηριότητες, οι οποίοι δεν 

βρίσκονται αυτή τη στιγµή στην πρώτη γραµµή της τεχνολογίας. Και είναι βέβαια 

φανερό ότι το µεγαλύτερο µέρος της οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα 

εκδηλώνεται ακριβώς σε τοµείς µε αυτά τα χαρακτηριστικά. 

Τα παραπάνω δεν αποσκοπούν να αµφισβητήσουν την αξία των άµεσων πολιτικών 

ενίσχυσης της καινοτοµίας, που την αντιµετωπίζουν ως το αποτέλεσµα της µεταφοράς 

ερευνητικών αποτελεσµάτων από τον πάγκο του εργαστηρίου στην λιανική αγορά µε 

τη µορφή καταναλωτικού προϊόντος. Αποσκοπούν όµως να αναδείξουν τις ευρύτερες 

προϋποθέσεις της καινοτοµικότητας, οι οποίες δεν αντιµετωπίζονται άµεσα µε το 

                                                 
25 Βλέπε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΕ), 
Ιούλιος 2007, του Υπουργείου Ανάπτυξης. Βλέπε επίσης το Ιωαννίδης (2007), για τις προτάσεις 
του ΙΟΒΕ σε σχέση µε το συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
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µοντέλο του «αγωγού». Η διαπίστωση της ύπαρξης τέτοιων προϋποθέσεων δεν µπορεί 

παρά να έχει σηµαντικές συνέπειες στο επίπεδο του σχεδιασµού πολιτικών για την 

προώθηση της καινοτοµίας. Και αυτό γιατί, µολονότι οι υπάρχουσες «άµεσες» 

πολιτικές, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε ελληνικό επίπεδο, όντως προσπαθούν να 

αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που αφορούν τη µετάβαση από το ερευνητικό προϊόν 

στην εµπορική εκµετάλλευση, δεν αντιµετωπίζουν ακόµα επαρκώς τις ευρύτερες 

προϋποθέσεις για την προώθηση της καινοτοµίας. 

 

4.3 Τύποι καινοτοµίας 

Από τη στιγµή που υποστηρίζεται ότι η προώθηση της καινοτοµικότητας δεν εξαρτάται 

αποκλειστικά από τις άµεσες πολιτικές που έχουν αυτό τον σκοπό, είναι απαραίτητο η 

συζήτηση σχετικά µε τον σχεδιασµό έµµεσων πολιτικών να ξεκινήσει από µια ανάλυση 

των γενικών µορφών µε τις οποίες η καινοτοµία µπορεί να εκδηλώνεται σε µια 

οικονοµία. Μια ενδιαφέρουσα ταξινόµηση, η οποία µάλιστα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και 

για την περίπτωση της χώρας µας όπως θα φανεί στη συνέχεια, προκύπτει από την 

Ερευνητική Έκθεση της NESTA,26 του Εθνικού Οργανισµού του Ηνωµένου Βασιλείου 

για την προώθηση της καινοτοµίας, του Ιουνίου του 2007. Σύµφωνα λοιπόν µε τους 

ερευνητές της NESTA, η καινοτοµία µπορεί να διακριθεί σε τέσσερις τύπους: 

• Εµπορική εκµετάλλευση επιστηµονικών και τεχνολογικών ανακαλύψεων 

• Νέες µορφές οργάνωσης και, ευρύτερα, νέα επιχειρηµατικά µοντέλα 

• Νέοι συνδυασµοί τεχνολογιών και οργανωτικών σχηµάτων που ήδη υπάρχουν 

• Καινοτοµίες τοπικού χαρακτήρα που διευκολύνουν τις επιχειρηµατικές 

δραστηριότητες χωρίς να καταγράφονται ως «σηµαντικές» καινοτοµίες από 

τους καθιερωµένους δείκτες 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, πρόκειται για ταξινόµηση ιδιαίτερα χρήσιµη για την ελληνική 

περίπτωση, δεδοµένου ότι επιτρέπει την επισήµανση των τύπων καινοτοµίας που 

ενδεχοµένως έχουν µεγαλύτερη σηµασία για την Ελλάδα.  

Ο πρώτος τύπος παραπέµπει στον ιδεατό χαρακτήρα του µοντέλου του «αγωγού», 

στην ιδέα δηλαδή ότι η καινοτοµία είναι εννοιολογικά ταυτισµένη µε την εµπορική 

αξιοποίηση επιστηµονικής και τεχνολογικής γνώσης. Η Ελλάδα µπορεί µεν να µην είναι 

–και να είναι δύσκολο να αναδειχθεί σε- παίκτης διεθνούς επιπέδου στην παραγωγή 
                                                 
26 National Endowment for Science, Technology and the Arts, “Hidden Innovation: How 
innovation happens in six ‘low innovation’ sectors”, Ιούνιος 2007. 
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νέας επιστηµονικής γνώσης, αλλά µπορεί να γίνει ικανότερη να «απορροφά» τη νέα 

γνώση που παράγεται από τη διεθνή επιστηµονική κοινότητα και να την µετατρέπει σε 

εµπορικά προϊόντα και υπηρεσίες.  

Ο δεύτερος τύπος αφορά την εισαγωγή νέων µορφών οργάνωσης. Και εδώ, η βασική 

πλευρά της καινοτοµίας στην Ελλάδα είναι η ικανότητα απορρόφησης των νέων 

οργανωτικών σχηµάτων που εµφανίζονται στον διεθνή χώρο και βέβαια η προσαρµογή 

τους στα ελληνικά δεδοµένα. Ας σηµειωθεί ότι οι δυνατότητες της χώρας σε αυτό το 

είδος καινοτοµίας µπορεί να είναι σηµαντικές, ιδιαίτερα σε τοµείς στους οποίους οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν διεθνή παρουσία, όπως η ναυτιλία και, σε µικρότερο 

βέβαια βαθµό, οι τράπεζες . 

Ο τρίτος τύπος έχει ίσως τη µεγαλύτερη συνάφεια µε την ελληνική περίπτωση. Εδώ η 

καινοτοµία παίρνει τη µορφή του νεωτερικού συνδυασµού νέας τεχνολογίας και νέων 

µορφών οργάνωσης. Η έρευνα του GEM έχει τα τελευταία χρόνια αναδείξει ένα 

σηµαντικό πλεονέκτηµα της χώρας µας: το γεγονός ότι µεγάλο µέρος των νέων 

εγχειρηµάτων που ξεκινούν σε ετήσια βάση βασίζονται στη χρήση πολύ πρόσφατης 

τεχνολογίας. Αυτό σηµαίνει ότι ένα µεγάλο µέρος των νέων επιχειρηµατιών είναι 

εξοικειωµένοι µε τις τελευταίου τύπου τεχνολογίες που αφορούν τις αγορές στις οποίες 

δραστηριοποιούνται.  

Τέλος, ο τέταρτος τύπος έχει επίσης ιδιαίτερη σηµασία για την ελληνική περίπτωση, 

δεδοµένου ότι αφορά τοπικού χαρακτήρα βελτιώσεις κάποιων διεργασιών. Αυτού του 

τύπου οι καινοτοµίες, ακόµα και αν δεν είναι δυνατό να θεωρηθούν ως σηµαντικοί 

νεωτερισµοί µε βάση τα δεδοµένα των διεθνών αγορών, αντανακλούν, ωστόσο, τις 

ικανότητες του επιχειρηµατικού δυναµικού µιας χώρας να επιφέρει, έστω και οριακές, 

βελτιώσεις στα προϊόντα, στην οργάνωση και στις διεργασίες παραγωγής, οι οποίες 

όµως θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περαιτέρω και να οδηγήσουν την παραγωγή σε 

νέες ατραπούς, ακόµα και αν µια τέτοια εξέλιξη δεν ήταν άµεσα ορατή από εκείνους 

που πραγµατοποίησαν αρχικά τις καινοτοµίες. 

 

4.4 ∆ύο βασικές προϋποθέσεις της καινοτοµίας: Απορροφητική ικανότητα 

και ∆ηµιουργικότητα 

Η παραπάνω ταξινόµηση είναι χρήσιµη και από µια άλλη πλευρά. Μολονότι η 

καινοτοµία µπορεί να λάβει όλες τις µορφές που µόλις συζητήθηκαν, είναι εύκολο να 

διαπιστωθεί ότι η εκδήλωσή της στην πραγµατικότητα βασίζεται αποφασιστικά στον 
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βαθµό που σε µια κοινωνία είναι ανεπτυγµένες δύο βασικές προϋποθέσεις: η 

ικανότητα απορρόφησης των νέων εξελίξεων που γεννά η παγκόσµια οικονοµία και 

η δηµιουργικότητα, η προδιάθεση δηλαδή για διαµόρφωση νέων λύσεων µε βάση 

αυτή τη γνώση. Ο βαθµός λοιπόν που η ελληνική κοινωνία προωθεί την ανάπτυξη 

αυτών των δύο προϋποθέσεων, και οι «έµµεσες» πολιτικές µέσω των οποίων µπορεί 

να επιτευχθεί αυτό, έχουν αποφασιστική σηµασία για τη διαµόρφωση ενός κοινωνικού 

πλαισίου που ευνοεί την καινοτοµία. Άρα, πριν από τη συζήτηση για το ακριβές 

περιεχόµενο τέτοιων πολιτικών, είναι απαραίτητο να συζητηθούν αναλυτικότερα οι δύο 

αυτές προϋποθέσεις. 

 
4.4.1 Απορροφητική Ικανότητα  

Αν θεωρηθεί ότι το µοντέλο του «αγωγού» δεν αποτελεί το µοναδικό ή, πολύ 

περισσότερο, το προνοµιακό πλαίσιο για την κατανόηση του φαινοµένου της 

καινοτοµίας, αποκτά ιδιαίτερη σηµασία η συζήτηση σχετικά µε το τι συνιστά την 

βασική «εισροή» στη διαδικασία παραγωγής καινοτοµιών. Πολύ σχηµατικά, δεν πρέπει 

ο πάγκος του εργαστηρίου να θεωρείται ως η µοναδική αφετηρία της διαδικασίας, αλλά 

πρέπει να αναζητηθούν και άλλες πηγές γνώσης που θέτουν τη διαδικασία σε κίνηση. Η 

ταξινόµηση που παρουσιάστηκε προηγουµένως είναι χρήσιµη και από αυτή την 

πλευρά, καθώς υποδηλώνει ότι οι αφετηρίες των ιδεών που θέτουν τη διαδικασία σε 

κίνηση µπορεί να είναι διαφορετικών τύπων και να επηρεάζουν µε διαφορετικούς 

τρόπους την παραγωγή καινοτοµιών. Για παράδειγµα, πρόσβαση στην επιστηµονική 

γνώση µπορεί να έχει οποιοσδήποτε είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις 

επιστηµονικές εξελίξεις, χωρίς να είναι απαραίτητο να είναι ο ίδιος παραγωγός νέας 

γνώσης. Αντίστροφα, ο συνδυασµός τεχνολογίας και νέων µορφών οργάνωσης δεν 

είναι απαραίτητο να γίνει από κάποιον ο οποίος είναι πρωτοπόρος είτε στον ένα, είτε 

στον άλλο τοµέα, αλλά µπορεί να πραγµατοποιηθεί και από κάποιον που παρακολουθεί 

στενά και είναι σε θέση να κατανοήσει σε βάθος τις εξελίξεις και στους δύο. Ο όρος 

απορροφητική ικανότητα έχει εισαχθεί στη βιβλιογραφία για να περιγράψει την 

αποτελεσµατικότητα ενός υποκειµένου να απορροφά αυτές τις εξελίξεις και άρα να 

είναι σε θέση να τις χρησιµοποιεί ως εισροές στη διαδικασία παραγωγής καινοτοµιών.27 

                                                 
27 Η αρχική εισαγωγή της έννοιας οφείλεται στους Cohen και Levinthal, οι οποίοι αναφέρθηκαν 
στην απορροφητική ικανότητα στο επίπεδο της µεµονωµένης επιχείρησης. (Βλέπε Cohen W.,  & 
D.  Levinthal (1989): “Innovation and Learning: The two faces of R&D”, Economic Journal 99: 
569-596, και (1990): “Absorptive capacity: A new perspective on Learning and Innovation”, 
Administrative Science Quarterly, 35, pp. 128-152). 
 



Κεφάλαιο 4 Επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα 2006-2007 

Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών 
 
69 

Απορροφητική ικανότητα δεν σηµαίνει απλώς δυνατότητα πρόσβασης σε νέα γνώση, 

αλλά και δυνατότητα κατανόησης της συνάφειας αυτής της γνώσης µε τη 

συγκεκριµένη δραστηριότητα µε την οποία το υποκείµενο ήδη ασχολείται. Προϋποθέτει 

δηλαδή τη δυνατότητα αφοµοίωσης της γνώσης, όχι απλώς µε την έννοια της 

απόκτησης µιας πληροφορίας, αλλά µε την έννοια ότι το υποκείµενο είναι σε θέση να 

την θεωρήσει ως εισροή σε µια διαδικασία µετατροπής της σε κάτι νέο. Άρα, η 

απορροφητική ικανότητα προϋποθέτει τόσο την πρόσβαση σε νέα γνώση, όσο και την 

προΰπαρξη µιας δραστηριότητας στην οποία η νέα γνώση είναι δυνητικά εντάξιµη. 

Το υποκείµενο που απορροφά τη νέα γνώση µπορεί να είναι ένα άτοµο, ένας 

οργανισµός, ένας κλάδος ή ακόµα και µια εθνική οικονοµία. Σε οποιαδήποτε περίπτωση 

όµως, ο τύπος του υποκειµένου έχει σηµαντικές επιπτώσεις τόσο για την ίδια την 

ικανότητα, όσο και για τις προϋποθέσεις που αφορούν την ύπαρξή της. Όταν το 

υποκείµενο είναι ένα άτοµο, είναι φανερό ότι η απορροφητική του ικανότητα εξαρτάται 

αποφασιστικά από το επίπεδο της εκπαίδευσής του. ∆εν είναι όµως αυτή η µόνη 

προϋπόθεση. Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο το άτοµο είναι ενταγµένο έχει επίσης 

εξαιρετική σηµασία, δεδοµένου ότι κάποια πλαίσια µπορεί να το ενθαρρύνουν να 

«απορροφήσει» νέα γνώση, ενώ κάποια άλλα όχι.  

Τα δεδοµένα της έρευνας του GEM δεν είναι ενθαρρυντικά εδώ. Ας σηµειωθεί, πρώτον, 

η αρνητική γνώµη των ειδικών για την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Το 

γεγονός ότι κρίνουν πως το σύστηµα δεν προετοιµάζει επαρκώς τους νέους για την 

προοπτική να ακολουθήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, ενδεχοµένως υπονοεί ότι 

εκτιµούν πως δεν τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν εκείνες τις ικανότητες που θα τους 

επιτρέπουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να απορροφούν τη νέα γνώση που 

αυτές δηµιουργούν. Ας σηµειωθεί, δεύτερον, ότι σε αντίθεση µε τις περισσότερες 

χώρες, στην Ελλάδα φαίνεται ότι η κατοχή πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν 

αυξάνει σηµαντικά την πιθανότητα να ακολουθήσει κάποιος επιχειρηµατική 

δραστηριότητα. Και πάλι λοιπόν, φαίνεται ότι η τριτοβάθµια εκπαίδευση στη χώρα 

µας, αν και παράγει ένα σεβαστό αριθµό πτυχιούχων, αποτυγχάνει να τους 

εφοδιάζει µε την ικανότητα αφοµοίωσης νέων εξελίξεων και 

προβληµατισµού για την ένταξη της νέας γνώσης στις δραστηριότητές τους. 
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Όταν το υποκείµενο είναι ένας οργανισµός –π.χ. µια επιχείρηση-28 η απορροφητική 

ικανότητα του οργανισµού εξαρτάται βέβαια και πάλι σε σηµαντικό βαθµό από τις 

ικανότητες των ατόµων που τον αποτελούν. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή αποκτούν 

ιδιαίτερη σηµασία και δύο νέοι παράγοντες. Ο πρώτος είναι η κουλτούρα της 

επιχείρησης, το κατά πόσον δηλαδή ενθαρρύνει τα µέλη της να αναζητούν νέα γνώση 

και να τη συνδυάζουν µε τις υπάρχουσες δραστηριότητες. Ο δεύτερος παράγοντας 

είναι ακριβώς οι υπάρχουσες δραστηριότητες, οι οποίες προσδιορίζουν το πλαίσιο 

αναφοράς της διαδικασίας απορρόφησης νέας γνώσης.  

Και στους δύο παράγοντες, τα δεδοµένα της έρευνας του GEM περιγράφουν µια 

µάλλον αρνητική εικόνα για την Ελλάδα. Το µικρό µέγεθος της πλειοψηφίας των 

νέων εγχειρηµάτων –ο «µοναχικός» χαρακτήρας της επιχειρηµατικότητας, 

όπως αναφέρθηκε στα προηγούµενα κεφάλαια- σηµαίνει ότι η οµάδα των 

ατόµων που δραστηριοποιείται είναι µικρή, και άρα η απορροφητική της 

ικανότητα περιορίζεται από τις ικανότητες των συγκεκριµένων ατόµων που 

την αποτελούν. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι το µεγαλύτερο µέρος της νέας 

επιχειρηµατικότητας κατευθύνεται σε δραστηριότητες που απευθύνονται στον τελικό 

καταναλωτή ως φυσικό πρόσωπο –το φαινόµενο της «ρηχής» επιχειρηµατικότητας,- 

σηµαίνει ότι το πλαίσιο των υπαρχουσών δραστηριοτήτων είναι εξαιρετικά 

µονοσήµαντο, σε σύγκριση µε αυτό που θα µπορούσε να είναι. 

Τέλος, στο επίπεδο της κοινωνίας συνολικά, υψηλή απορροφητική ικανότητα 

προϋποθέτει µια οικονοµία ανοιχτή στον κόσµο, και µάλιστα µε διπλή έννοια. Πρώτον, 

µε την έννοια ότι είναι και ικανή, αλλά και επιθυµεί, να παρακολουθεί στενά τις 

παγκόσµιες εξελίξεις και να προβληµατίζεται σχετικά µε τον καλύτερο τρόπο για να τις 

αφοµοιώσει και να «µπολιάσει» µε αυτές την δική της κουλτούρα. ∆εύτερον, µε την 

έννοια ότι είναι έτοιµη να συµµετάσχει και να συνεισφέρει και η ίδια στις παγκόσµιες 

εξελίξεις. 

Το ελπιδοφόρο στοιχείο που προκύπτει για αυτή την περίπτωση από τα δεδοµένα του 

GEM είναι η τεχνολογική αναβάθµιση που φανερώνει το γεγονός ότι τα νέα 

εγχειρήµατα τείνουν να χρησιµοποιούν σχετικά νέες τεχνολογίες. Άρα, στον τοµέα 

αυτό, τα νέα εγχειρήµατα στην Ελλάδα τείνουν να εµφανίζουν σχετικά υψηλή –µε τους 

όρους του διεθνούς συστήµατος- απορροφητική ικανότητα. Και πάλι, ωστόσο, η 

                                                 
28 Ας σηµειωθεί ότι η πρώτη αναφορά στην βιβλιογραφία στην έννοια της απορροφητικής 
ικανότητας (βλέπε την προηγούµενη υποσηµείωση) αφορούσε ακριβώς το επίπεδο των 
επιχειρήσεων. 
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ισχυρή επικέντρωση στις ανάγκες του τελικού καταναλωτή µειώνει την 

ικανότητα των νέων εγχειρηµάτων να απορροφούν νέα γνώση που αφορά 

και άλλους κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. 

 

4.4.2 ∆ηµιουργικότητα  

Η απορροφητική ικανότητα αποτελεί λοιπόν την πρώτη προϋπόθεση για την παραγωγή 

καινοτοµίας. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η προδιάθεση της χρήσης της νέας γνώσης 

κατά τρόπο δηµιουργικό, δηλαδή για τη δηµιουργία ενός νέου προϊόντος, υπηρεσίας, 

µεθόδου παραγωγής ή/και µορφής επιχειρηµατικής οργάνωσης. Η έννοια της 

δηµιουργικότητας παραπέµπει λοιπόν στην ικανότητα των υποκειµένων µιας οικονοµίας 

να µετασχηµατίζουν τη νέα γνώση που αποκτούν έτσι ώστε να δηµιουργούν κάτι 

εντελώς νέο, το οποίο, αν και δυνητικά ενυπήρχε στη νέα γνώση, δεν θα έπαιρνε τη 

συγκεκριµένη µορφή χωρίς τη δική τους δράση. 

Όπως και σε σχέση µε την απορροφητική ικανότητα, η δηµιουργικότητα µπορεί να 

θεωρηθεί ότι χαρακτηρίζει διαφόρους τύπους υποκειµένων: άτοµα, οργανισµούς, 

κλάδους, και εθνικές οικονοµίες. Και πάλι, ο τύπος του υποκειµένου επηρεάζει 

σηµαντικά τον τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνεται η δηµιουργικότητα, γεγονός που, όπως 

θα φανεί στη συνέχεια, πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση για τις πολιτικές που θα 

µπορούσαν να ενισχύσουν τη δηµιουργικότητα της ελληνικής οικονοµίας.   

Όταν το υποκείµενο είναι ένα άτοµο, η δυνατότητά του να λειτουργήσει δηµιουργικά 

συνδέεται, προφανώς, τόσο µε τα ειδικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς του –

κάτι, βεβαίως, που δεν µπορεί να προσεγγιστεί εδώ- όσο και µε τον τρόπο µε τον 

οποίο έχει «εκπαιδευτεί» να αντιµετωπίζει τον κόσµο γύρω του. Η αναφορά στην 

εκπαίδευση τίθεται σε εισαγωγικά για να υποδηλώσει ότι η δηµιουργικότητα δεν 

αποτελεί προϊόν µόνο της τυπικής εκπαίδευσης που αποκτά το άτοµο, αλλά ότι 

εξαρτάται επίσης από ολόκληρη τη διαδικασία κοινωνικοποίησής του. Ωστόσο, η 

σηµασία της τυπικής εκπαίδευσης δεν πρέπει να υποτιµηθεί, δεδοµένου ότι αφορά στη 

διαµόρφωση τόσο των ικανοτήτων του ατόµου να αποκτά νέα γνώση, όσο και στην 

ικανότητά του να αντιµετωπίζει αυτή τη γνώση κριτικά και να είναι σε θέση να τη 

µετασχηµατίζει δηµιουργικά σε κάτι νέο.  

Τα δεδοµένα του GEM αναδεικνύουν το έλλειµµα δηµιουργικότητας στην 

Ελλάδα και ιδιαίτερα τη σχέση του µε το εκπαιδευτικό σύστηµα. Έχει ήδη 

αναφερθεί ότι το πτυχίο της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης δεν φαίνεται ότι αυξάνει τις 
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πιθανότητες να δραστηριοποιηθεί κάποιος επιχειρηµατικά. Αλλά τα χειρότερα µηνύµατα 

έρχονται από την έρευνα των ειδικών, στην οποία το έλλειµµα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος συσχετίζεται ρητά µε τη διαπίστωση ότι αυτό δεν προάγει τη 

δηµιουργικότητα.  

Στην περίπτωση που το υποκείµενο είναι ένας οργανισµός, όπως µια επιχείρηση, η 

δηµιουργικότητα του οργανισµού εξαρτάται από τη δηµιουργικότητα των ατόµων που 

τον αποτελούν. Ωστόσο, η δηµιουργικότητα των µελών εξαρτάται τώρα αποφασιστικά 

και από την ικανότητα του οργανισµού να ενθαρρύνει τα µέλη του να λειτουργούν 

δηµιουργικά. Άρα, η αποτελεσµατικότητα του οργανισµού εξαρτάται από την 

ικανότητα της ηγεσίας του να εµπνέει τα µέλη να λειτουργούν και τα ίδια ως 

επιχειρηµατίες, δηµιουργικά δηλαδή. 

Η έρευνα του GEM δεν συγκεντρώνει βέβαια πληροφορίες στο επίπεδο της 

επιχείρησης, δεδοµένου ότι απευθύνεται σε άτοµα. Αλλά µία σειρά ευρηµάτων 

µπορούν να θεωρηθούν ως προσεγγιστικές µεταβλητές του παραπάνω ζητήµατος. Για 

παράδειγµα, ο µοναχικός χαρακτήρας της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα 

υποδηλώνει ότι η νέα επιχειρηµατικότητα στη χώρα µας δεν βασίζεται σηµαντικά σε 

οµαδική λειτουργία και συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η 

συντριπτική πλειοψηφία των νέων επιχειρηµατιών δηλώνουν ότι θα 

δραστηριοποιηθούν σε αγορές µε υψηλό επίπεδο ανταγωνισµού, προφανώς 

υποδηλώνει και χαµηλά επίπεδα δηµιουργικότητας, µε την έννοια ότι δεν 

επιχειρούν να εµφανίσουν στην αγορά ένα προϊόν ή υπηρεσία που διαφέρει 

σηµαντικά από αυτά που ήδη προσφέρονται. 

Τέλος, όταν το υποκείµενο της δηµιουργικότητας είναι το σύνολο της κοινωνίας, το 

µεγάλο ζητούµενο είναι το κατά πόσον το εθνικό πολιτισµικό πλαίσιο θέτει υψηλά στην 

αξιακή του κλίµακα τη δηµιουργικότητα. Και εδώ, τα ευρήµατα του GEM δεν είναι 

ενθαρρυντικά, καθώς αποκαλύπτουν ότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από 

µια αµφιθυµία προς την επιχειρηµατική δραστηριότητα. Όπως παρατηρούσε 

αναλυτικά η Έκθεση του ΙΟΒΕ για το 2005,29 η έρευνα πληθυσµού του GEM 

αποκαλύπτει ότι οι Έλληνες, από τη µια πλευρά τρέφουν µεγάλη εκτίµηση για την 

επιχειρηµατική επιτυχία, από την άλλη όµως δεν φαίνεται να αναγνωρίζουν αυτή την 

επιτυχία ως δηµιούργηµα του ίδιου του επιχειρηµατία.30 Αν ευσταθεί αυτή η ανάγνωση 

                                                 
29 Βλέπε Ιωαννίδης και Τσακανίκας (2006). 
30 Ας σηµειωθεί ότι τα δεδοµένα του 2006 δεν διαφέρουν καθόλου από την προηγούµενη 
χρονιά σε σχέση µε το ζήτηµα αυτό. 
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των στοιχείων του GEM, φαίνεται ότι, για την ελληνική κοινωνία η δηµιουργικότητα 

δεν αξιολογείται πολύ υψηλά. 

 

4.5 Η σηµασία των έµµεσων πολιτικών για την ενθάρρυνση της 

καινοτοµικότητας 

Πέρα λοιπόν από τις άµεσες πολιτικές και ∆ράσεις µέσω των οποίων µια κοινωνία 

προσπαθεί να ενισχύσει την καινοτοµικότητα των οικονοµικών της φορέων, ο βαθµός 

στον οποίο κατορθώνει να βελτιώνει την απορροφητική ικανότητα και τη 

δηµιουργικότητα αυτών των φορέων και της οικονοµίας συνολικά έχει αποφασιστική 

σηµασία για την επιτυχία του στόχου. Βεβαίως, αν και συνιστούν βασικές 

προϋποθέσεις της καινοτοµικότητας, η απορροφητική ικανότητα και η δηµιουργικότητα 

δεν µπορούν να αποτελέσουν τον στόχο άµεσων πολιτικών.  

Είναι όµως φανερό ότι επηρεάζονται έµµεσα από το ευρύτερο πλαίσιο που 

διαµορφώνουν οι γενικότερες πολιτικές που εφαρµόζονται. Σε αυτή την υποενότητα 

συζητούνται λοιπόν κάποιες «έµµεσες» πολιτικές (µε την έννοια που δόθηκε στον όρο 

παραπάνω), οι οποίες θα µπορούσαν να επηρεάσουν αποφασιστικά την απορροφητική 

ικανότητα και τη δηµιουργικότητα στη χώρα µας. Εννοείται ότι οι έµµεσες πολιτικές 

που αναφέρονται δεν είναι οι µόνες που επηρεάζουν την καινοτοµικότητα της 

οικονοµίας. Απλώς, η αναφορά περιορίζεται σε αυτές µόνο γιατί η σηµασία τους 

εξάγεται τόσο από τα αποτελέσµατα της έρευνας πληθυσµού του GEM, όσο και από 

εκείνα που προέρχονται από τις γνώµες των ειδικών. 

 

4.5.1 Η σηµασία της σταθερότητας του φορολογικού πλαισίου 

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ευρήµατα της έρευνας των ειδικών σε θέµατα 

επιχειρηµατικότητας είναι η άποψη ότι, ως προς το φορολογικό σύστηµα, η 

µεγαλύτερη τροχοπέδη για την επιχειρηµατική δραστηριότητα δεν είναι τόσο το ύψος 

της φορολογίας, όσο η ασάφεια και η αστάθεια του ρυθµιστικού πλαισίου. 

Πρόκειται για πρόβληµα πολυσυζητηµένο, ιδιαίτερα στο βαθµό που ορθώς θεωρείται 

ότι συνιστά βασικό εµπόδιο στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Ωστόσο, αυτό το 

οποίο δεν συζητείται σχεδόν καθόλου είναι ότι αυτά τα αρνητικά χαρακτηριστικά 

του φορολογικού πλαισίου στην Ελλάδα επιδρούν επίσης αρνητικά στην 

καινοτοµικότητα των επιχειρηµατικών εγχειρηµάτων που ξεκινούν τη 

λειτουργία τους σε ετήσια βάση. 
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Η διαδικασία της παραγωγής καινοτοµίας –οποιουδήποτε τύπου από αυτούς που 

συζητήθηκαν ανωτέρω- υπόκειται σε µεγάλες αβεβαιότητες. Αυτό είναι αναµενόµενο, 

δεδοµένου ότι η έννοια της καινοτοµίας εµπεριέχει το στοιχείο του πειραµατισµού: 

αυτός που εισάγει την καινοτοµία δεν µπορεί ποτέ να είναι βέβαιος εκ των προτέρων 

ότι το πείραµά του θα αποδώσει καρπούς. Η ασάφεια λοιπόν και η αστάθεια του 

φορολογικού περιβάλλοντος αυξάνουν την αβεβαιότητα µέσα στην οποία λειτουργεί ο 

επίδοξος επιχειρηµατίας, αυξάνοντας έτσι το κόστος µιας ενδεχόµενης αποτυχίας του 

πειράµατός του. Αλλά είναι επίσης φανερό ότι τα αρνητικά αυτά χαρακτηριστικά 

µειώνουν την απορροφητική ικανότητα των φορέων της επιχειρηµατικότητας,  

Πέρα λοιπόν από την αυτονόητη σηµασία της σταθερότητας, της απλούστευσης, του 

εξορθολογισµού και της αποσαφήνισης του φορολογικού συστήµατος για την ενίσχυση 

της οικονοµικής δραστηριότητας γενικά, η επιδίωξή τους συνιστά σηµαντικό 

παράγοντα προώθησης και της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας. Με αυτή την έννοια, 

πρόκειται για πολιτικές που επηρεάζουν αποφασιστικά το πλαίσιο µέσα στο οποίο 

εκδηλώνεται η καινοτοµική δραστηριότητα, αποτελούν δηλαδή κατ’ εξοχήν «έµµεσες» 

πολιτικές για την προώθηση της καινοτοµίας. 

 

4.5.2 Το πρόβληµα της γραφειοκρατίας 

Τα προβλήµατα που δηµιουργεί στην έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας η 

πληθώρα των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται είναι ζήτηµα που 

βρίσκεται στο επίκεντρο των προβληµατισµών των ελληνικών κυβερνήσεων τα 

τελευταία χρόνια, και βέβαια επισηµαίνεται σταθερά σε όλες τις Εκθέσεις του ΙΟΒΕ για 

την επιχειρηµατικότητα στην Ελλάδα. Είναι δε φανερό ότι, αν και έχει σηµειωθεί 

κάποια πρόοδος, η κατάσταση απέχει ακόµα σηµαντικά από τον διακηρυγµένο στόχο 

της δηµιουργίας της «υπηρεσίας µιας στάσης» (one stop shop), µέσω της οποίας οι 

νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις θα µπορούν να ολοκληρώνουν όλες τις διαδικασίες που 

απαιτούνται για την έναρξη της λειτουργίας τους. Το πρόβληµα αφορά βεβαίως όλες 

τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις, άσχετα από το αν πρόκειται να εισαγάγουν καινοτοµίες 

ή όχι, άρα η ύπαρξή του βασικά επηρεάζει την ποσοτική πλευρά της 

επιχειρηµατικότητας. Υποτίθεται, µε άλλα λόγια, ότι η γραφειοκρατία αποθαρρύνει 

κάποιους από το να ξεκινήσουν επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε αποτέλεσµα να 

ξεκινούν λιγότερες προσπάθειες από όσες θα µπορούσαν να εκδηλωθούν αν τα 

γραφειοκρατικά εµπόδια ήταν χαµηλότερα. 
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Ωστόσο, υπάρχει µια διάσταση του προβλήµατος της γραφειοκρατίας η οποία δεν 

έχει συζητηθεί αρκετά: η επίδρασή του στην ανάπτυξη της ποιοτικής 

επιχειρηµατικότητας, δηλαδή της καινοτοµίας. Η µία πλευρά του ζητήµατος 

σχετίζεται µε την εγγενή αβεβαιότητα της καινοτοµικής προσπάθειας, που ήδη 

συζητήθηκε παραπάνω. Τα υψηλά επίπεδα γραφειοκρατίας που χαρακτηρίζουν τη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση στην Ελλάδα αυξάνουν την αβεβαιότητα του περιβάλλοντος στο 

οποίο πρέπει να υλοποιηθεί µια τέτοια προσπάθεια και δρουν τελικά αποθαρρυντικά. 

Αλλά υπάρχει και µια δεύτερη σηµαντικότερη πλευρά. Όπως φάνηκε από τη συζήτηση 

περί των τύπων της καινοτοµίας, πολύ συχνά η καινοτοµία έχει τον χαρακτήρα 

συνδυασµού διαφορετικών στοιχείων –τεχνολογιών, διεργασιών, µορφών οργάνωσης, 

κα. Σε τέτοιες περιπτώσεις λοιπόν, είναι πιθανό να είναι ασαφές το ρυθµιστικό πλαίσιο 

στο οποίο θα πρέπει να απευθυνθεί ο επιχειρηµατίας και µέσω του οποίου θα πρέπει να 

αναζητήσει το πλαίσιο λειτουργίας της επιχείρησής του. Είναι άρα φανερό ότι ένας 

δύσκαµπτος γραφειοκρατικός µηχανισµός είναι απόλυτα ακατάλληλος στο να σκεφτεί 

και ο ίδιος µε τους συνδυαστικούς όρους που αφορούν τέτοιου τύπου καινοτοµίες, και 

άρα να είναι σε θέση να κατευθύνει τον επιχειρηµατία ή, πολύ περισσότερο να του 

είναι αρωγός σε αυτή την αναζήτηση.  

Πέρα λοιπόν από τις θετικές επιπτώσεις για την επιχειρηµατικότητα γενικά, µια 

πολιτική που αποσκοπεί στη µείωση της γραφειοκρατίας επηρεάζει και 

άµεσα την ποιοτική επιχειρηµατικότητα. Η απλούστευση των διαδικασιών που 

αφορούν την ίδρυση και τη λειτουργία της επιχείρησης ευνοούν άµεσα την 

απορροφητική ικανότητα εκείνων που ασκούν την επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε 

την έννοια ότι τους επιτρέπουν µεγαλύτερη ελευθερία στην αναζήτηση νέας γνώσης, 

ανάλογα µε τη δραστηριότητα στην οποία είναι ήδη αφιερωµένοι. Με άλλα λόγια, η 

απορρόφηση νέας γνώσης είναι ευκολότερη όταν το ρυθµιστικό πλαίσιο µέσα στο 

οποίο θα λειτουργήσει µια µελλοντική δραστηριότητα που βασίζεται σε αυτή τη γνώση 

είναι απλούστερο. Από την άλλη πλευρά, η δηµιουργικότητα του επιχειρηµατία 

επηρεάζεται αρνητικά όταν η καινοτοµική του πρωτοβουλία υπόκειται σε διαδικασίες οι 

οποίες είναι και χρονοβόρες, και απαιτούν υψηλό κόστος (από την πλευρά της 

προσοχής την οποία ο επιχειρηµατίας είναι υποχρεωµένος να αφιερώσει σε αυτή). 

 

4.5.3 Η ποιότητα της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 

Μολονότι συνδέεται στενά µε το πρόβληµα της γραφειοκρατίας, η ποιότητα των 

υπηρεσιών µε τις οποίες είναι υποχρεωµένος να συναλλαγεί ο επίδοξος επιχειρηµατίας 
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αποτελεί επίσης αποφασιστικό παράγοντα που επηρεάζει την επιχειρηµατικότητα 

γενικά, αλλά και ιδιαίτερα την ποιοτική της διάσταση. ∆ύο διαστάσεις του προβλήµατος 

της ποιότητας έχουν ιδιαίτερη σηµασία για την ενίσχυση της καινοτοµίας. Η πρώτη 

διάσταση αφορά στην ποιότητα του προσωπικού και στην ευελιξία των υπηρεσιών. Και 

στα δύο ζητήµατα οι επιδόσεις της χώρας είναι εξαιρετικά χαµηλές. Όσον αφορά την 

ποιότητα του προσωπικού, οι ειδικοί βαθµολογούν την επίδοση της Ελλάδας πολύ 

χαµηλά, στην έρευνα των ειδικών του GEM. Από την άλλη πλευρά, η δυσκαµψία των 

οργανωτικών σχηµάτων, η δυσκολία διαχείρισης προβληµάτων που αποτελούν 

αντικείµενα συναρµοδίων υπηρεσιών και η ελλιπής εξοικείωση µε τον στίβο της 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας µειώνουν την αποτελεσµατικότητα της διοίκησης στο 

ρόλο της βοήθειας στην επιχείρηση, και ιδιαίτερα σε εκείνη που αποτολµά να δράσει 

καινοτοµικά. Και είναι φανερό ότι το έλλειµµα σε αυτή τη βοήθεια µειώνει τόσο την 

ικανότητα απορρόφησης νέας γνώσης, όσο και την ικανότητα δηµιουργικής δράσης. 

Η δεύτερη διάσταση του προβλήµατος σχετίζεται µε το ζήτηµα της διαφθοράς.31 Οι 

άσχηµες επιδόσεις της χώρας µας στον τοµέα αυτό είναι δυστυχώς πολυσυζητηµένες. 

Ωστόσο, πέρα από το γενικότερο πρόβληµα που δηµιουργούν τέτοια φαινόµενα στη 

∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το πρόβληµα είναι σηµαντικά οξύτερο στην περίπτωση της 

καινοτοµικής επιχειρηµατικότητας. Επειδή ακριβώς η καινοτοµία αναφέρεται εξ ορισµού 

σε κάτι νέο, σε κάτι δηλαδή το οποίο δεν ήταν ευρύτερα γνωστό πριν από την 

εκδήλωσή της, τόσο το ρυθµιστικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να υπαχθεί, όσο και η 

ειδικότερη βοήθεια που χρειάζεται από τις δηµόσιες υπηρεσίες είναι ασαφή, άρα 

αποτελούν  κίνητρα για την εµφάνιση παραβατικών συµπεριφορών. Η γνώση λοιπόν 

ότι ο επίδοξος επιχειρηµατίας ενδεχοµένως να υποχρεωθεί να αντιµετωπίσει τέτοιες 

συµπεριφορές, δεν µπορεί παρά να αποθαρρύνει την καινοτοµική δράση. 

 

4.5.4 Το ιδιαίτερο πρόβληµα της τεχνολογικής γνώσης: ένα καλό 

παράδειγµα «έµµεσης» πολιτικής στον ελληνικό χώρο 

Το ζήτηµα της τεχνολογίας αποτελεί βασικό παράγοντα της επιχειρηµατικής διαδικασίας 

και ιδιαίτερα βεβαίως της ποιοτικής της πλευράς. Η έρευνα του GEM αναδεικνύει µιαν 

αντιφατική εικόνα για την Ελλάδα, όπως φάνηκε στα προηγούµενα Κεφάλαια. Από τη 

µια πλευρά, η έρευνα του πληθυσµού αποκαλύπτει ότι η νέα επιχειρηµατικότητα στη 

                                                 
31 ∆υστυχώς η εικόνα της χώρας δεν φαίνεται ότι βελτιώνεται σηµαντικά, όπως υποδηλώνει η 
τελευταία Έκθεση της Transparency International, η οποία τοποθετεί την Ελλάδα στην 56η 
θέση της παγκόσµιας κατάταξης για το 2007, ενώ βρισκόταν στην 54η θέση το 2006. 
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χώρα µας βασίζεται στην εισαγωγή πρόσφατων τεχνολογιών. Από την άλλη, η έρευνα 

στους ειδικούς τους εµφανίζει να εκτιµούν ότι στην Ελλάδα η συνεργασία ανάµεσα στις 

επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς είναι ιδιαίτερα δύσκολη, κάτι που δικαιολογεί 

τη χαµηλή βαθµολογία που αποδίδουν στην περιοχή της µεταφοράς τεχνολογίας. Η 

πρώτη εικόνα δείχνει µια θετική προοπτική για το µέλλον της ελληνικής οικονοµίας, 

ενώ η δεύτερη αναδεικνύει ένα σηµαντικό πρόβληµα.  

Το πρόβληµα της µεταφοράς τεχνολογίας αποτελεί βέβαια βασικό ζήτηµα στο πλαίσιο 

εκείνης της αντίληψης της καινοτοµίας που βασίζεται στο µοντέλο του «αγωγού», που 

έχει ήδη συζητηθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, η ενίσχυσή της µεταφοράς τεχνολογίας 

αποτελεί αντικείµενο σειράς άµεσων παρεµβάσεων, όπως αυτές που προβλέπονται από 

το τελευταίο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηµατικότητα 2007-

2013 (ΕΠΑΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης. Ωστόσο, η αντιφατικότητα της εικόνας που 

υποδηλώνουν τα δεδοµένα των ερευνών του GEM αναδεικνύει ταυτόχρονα τη σηµασία 

έµµεσων πολιτικών για την ενίσχυση της καινοτοµίας. Και αυτό γιατί αποκαλύπτει το 

γεγονός ότι, ενώ οι νέοι επιχειρηµατίες φαίνεται ότι κατανοούν τη σηµασία της 

εισαγωγής νέων τεχνολογιών σε «έτοιµη» µορφή –π.χ. µε την έννοια ότι πρόκειται για 

τεχνολογίες «ενσωµατωµένες» σε κεφαλαιακά αγαθά-, η άµεση συνεργασία µε την 

ερευνητική κοινότητα δεν βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητές τους. Και είναι σαφές 

ότι ισχύει και το αντίστροφο: η ερευνητική κοινότητα είναι περισσότερο στραµµένη 

στην επιστηµονική γνώση καθαυτή, παρά στην διερεύνηση των δυνατοτήτων 

εµπορικής της εκµετάλλευσης. Η αντιφατικότητα λοιπόν της κατάστασης σχετικά µε 

την µεταφορά τεχνολογίας, την οποία υποδηλώνουν τα δεδοµένα του GEM, αντιστοιχεί 

σε ένα πραγµατικό πρόβληµα του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα: το 

χάσµα ανάµεσα στην ερευνητική και την επιχειρηµατική κοινότητα.  

Πρόκειται για πρόβληµα που επηρεάζει αρνητικά τόσο την απορροφητική ικανότητα, 

όσο και τη δηµιουργικότητα του Ελληνικού Συστήµατος Καινοτοµίας. Το γεγονός ότι η 

τεχνολογική αναβάθµιση προωθείται µε την χρήση νέων τεχνολογιών που είναι 

ενσωµατωµένες σε κεφαλαιακά αγαθά, σηµαίνει ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες δεν είναι 

σε θέση να έχουν πρόσβαση στη γνώση που τα δηµιούργησε. Με τη σειρά του, αυτό 

σηµαίνει ότι οι δυνατότητές τους να χρησιµοποιήσουν αυτή τη γνώση συνδυαστικά και 

δηµιουργικά µειώνεται δραστικά. Άρα, η ύπαρξη του χάσµατος ανάµεσα στην 

ερευνητική και την επιχειρηµατική κοινότητα στην Ελλάδα επιδρά αρνητικά στην 

καινοτοµική δυναµική της ελληνικής επιχειρηµατικότητας. 
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Το πρόβληµα έχει γίνει κατανοητό από τους διαµορφωτές πολιτικής και έχουν 

σχεδιαστεί ∆ράσεις για την αντιµετώπισή του. Έτσι, το ΕΠΑΕ 2007-13 προβλέπει µέτρα 

για την κινητικότητα του ερευνητικού δυναµικού ανάµεσα σε ερευνητικά κέντρα και 

παραγωγικούς φορείς.32 Έστω λοιπόν «άρρητα», αναγνωρίζεται η δυνητικά θετική 

επίπτωση στην καινοτοµικότητα, η οποία µπορεί να επιτευχθεί µε την γεφύρωση του 

χάσµατος που αναφέρθηκε. Πρόκειται, στην ουσία, για ένα καλό παράδειγµα µιας 

«έµµεσης» πολιτικής, η οποία βεβαίως προτείνεται στο πλαίσιο ενός κατά τα άλλα 

«άµεσου» Προγράµµατος ενίσχυσης της καινοτοµίας. Ωστόσο, το µεγάλο πρόβληµα 

που µένει ακόµα να αντιµετωπιστεί στην Ελλάδα είναι το γενικότερο χάσµα ανάµεσα 

στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και τον κόσµο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 

Αυτό είναι το πεδίο που πρέπει επειγόντως να αντιµετωπιστεί στη χώρα µας, γεγονός 

που ορίζει µια σηµαντική συνιστώσα έµµεσων πολιτικών για την ενίσχυση της 

καινοτοµίας. 

 

4.5.5 Το πρόβληµα της εκπαίδευσης 

Έχουν ήδη σχολιαστεί τα ευρήµατα της έρευνας του GEM –τόσο της έρευνας στον 

πληθυσµό, όσο και της έρευνας στους ειδικούς- για την προβληµατικότητα του 

εκπαιδευτικού συστήµατος στη χώρας µας σε σχέση µε την επιχειρηµατικότητα. Το 

ζήτηµα έχει αναγνωριστεί τα τελευταία χρόνια, όπως αποδεικνύει το γεγονός της 

εισαγωγής µαθηµάτων για την επιχειρηµατικότητα στα περισσότερα ιδρύµατα 

τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.33 Πρόκειται προφανώς για ∆ράσεις που εµπίπτουν στην 

κατηγορία των «άµεσων» πολιτικών, όπως έχουν χαρακτηριστεί στα προηγούµενα, 

δεδοµένου ότι αποσκοπούν στην εξοικείωση των φοιτητών µε την προοπτική 

επιχειρηµατικής σταδιοδροµίας και τον εφοδιασµό τους µε βασικές γνώσεις για µια 

τέτοια προοπτική. 

Η προβληµατικότητα της σχέσης του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος 

µε την επιχειρηµατικότητα είναι όµως ζήτηµα πολύ ευρύτερο από την 

ικανότητά του να παρέχει σχετικές γνώσεις. Όπως φάνηκε από την συζήτηση για 

τις έννοιες της απορροφητικής ικανότητας και της δηµιουργικότητας στα προηγούµενα, 

το κρισιµότερο ζήτηµα είναι το πώς το εκπαιδευτικό σύστηµα επιδρά σε αυτές τις δύο 

                                                 
32 Βλέπε Ιωαννίδης (2007) για την κριτική του ΙΟΒΕ στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, όπου 
αναγνωρίζεται ρητά η θετικότητα των σχετικών ρυθµίσεων. 
33 Ωστόσο, αξίζει να σηµειωθεί η πρόθεση να εισαχθούν αντίστοιχα προγράµµατα και στην 
δευτεροβάθµια εκπαίδευση. Επίσης, αξίζει να σηµειωθεί η πρωτοβουλία του ΣΕΒ για την 
πιλοτική εφαρµογή στην δευτεροβάθµια εκπαίδευση του προγράµµατος Junior Achievement. 
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βασικές προϋποθέσεις της καινοτοµικότητας. Το µεγάλο λοιπόν πρόβληµα της 

εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι ότι υπονοµεύει, αντί να προωθεί, και τις δύο. 

Η έµφαση στην αποστήθιση, που διατηρείται ακόµα ως βασικό συστατικό του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήµατος στις δύο πρώτες βαθµίδες του, επιδρά αρνητικά 

στην ανάπτυξη απορροφητικής ικανότητας µε δύο τρόπους. Πρώτον, δίνοντας 

προτεραιότητα στην απορρόφηση γνώσης, ουσιαστικά υποβαθµίζει την ανάπτυξη της 

ικανότητας του µαθητή να την επεξεργάζεται και να επιλέγει και να συνδυάζει εκείνα τα 

στοιχεία της που κρίνει ότι του είναι χρήσιµα σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο. Το 

αδιαφοροποίητο λοιπόν της γνώσης που κατακλύζει τον µαθητή της δευτεροβάθµιας 

εκπαίδευσης δεν συνοδεύεται από την ικανότητα επιλεκτικής και κριτικής στάσης 

απέναντι στη γνώση που του παρέχει το σχολείο. ∆εύτερον, η έµφαση στην 

αποστήθιση ενισχύει µια παθητική στάση απέναντι στη γνώση, όπου ο µαθητής 

µαθαίνει να θεωρεί ότι η γνώση είναι κάτι που µεταδίδεται άνωθεν, χωρίς ο ίδιος να 

χρειάζεται να καταβάλλει προσπάθεια για την αναζήτησή της. 

Αντίστοιχα είναι τα προβλήµατα που το σύστηµα δηµιουργεί σχετικά µε την 

δηµιουργικότητα. Η έµφαση στην αποστήθιση προωθεί την πεποίθηση ότι ο δρόµος 

προς την επιτυχία απαιτεί απλώς την δυνατότητα πιστής αναπαραγωγής της γνώσης 

που έχει αποκτηθεί, υποτιµώντας έτσι την ικανότητα µετατροπής της σε κάτι νέο. Πολύ 

περισσότερο, το υπάρχον σύστηµα ουσιαστικά αποθαρρύνει τον µαθητή να σκεφτεί 

δηµιουργικά, δεδοµένου ότι σε καµιά βαθµίδα δεν αξιολογεί θετικά οποιαδήποτε 

δηµιουργική του πρωτοβουλία.  

Οι κριτικές σκέψεις, που µόλις διατυπώθηκαν, για την ποιότητα του εκπαιδευτικού 

συστήµατος στην Ελλάδα δεν παρουσιάζονται βέβαια για πρώτη φορά. Αντίθετα, 

αποτελούν γνώριµες απόψεις, οι οποίες εµφανίζονται πολύ συχνά στο δηµόσιο διάλογο 

για θέµατα παιδείας, χωρίς, ωστόσο, να έχουν κατορθώσει µέχρι σήµερα να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη από καµία από τις πολλές εκπαιδευτικές µεταρρυθµίσεις που έχουν 

εισαχθεί τα τελευταία χρόνια. Αν φέρνει λοιπόν κάτι νέο η προηγούµενη συζήτηση, 

αυτό δεν αφορά τη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθεαυτή, αλλά 

µάλλον την άποψη ότι αυτή η µεταρρύθµιση, εφόσον λάβει σοβαρά υπόψη τα 

ζητήµατα που τέθηκαν, αποτελεί βασική προϋπόθεση και για την αποτελεσµατική 

ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας. Σε αυτή τη βάση, µια τέτοια εκπαιδευτική 

µεταρρύθµιση ίσως αποτελεί τη σηµαντικότερη «έµµεση» πολιτική για την ενίσχυση 

της επιχειρηµατικότητας και της καινοτοµίας. 
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4.6 Σύνοψη 

Όλες οι έρευνες του ΙΟΒΕ στο πλαίσιο του GEM αποκαλύπτουν ένα έλλειµµα στους 

ποιοτικούς δείκτες της νέας επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, µε µόνη εξαίρεση την 

τεχνολογική αναβάθµιση. Άρα, η µεγάλη πρόκληση για τη χώρα είναι η ενίσχυση της 

ποιοτικής επιχειρηµατικότητας, της ικανότητάς της δηλαδή να παράγει καινοτοµίες.  

Τόσο η Ε.Ε., όσο και οι ελληνικές κυβερνήσεις, έχουν εισαγάγει και εφαρµόζουν σειρά 

«άµεσων» πολιτικών που αποσκοπούν να επηρεάσουν θετικά την καινοτοµικότητα. 

Ωστόσο, η ικανότητα δηµιουργίας καινοτοµιών βασίζεται αποφασιστικά στο γενικότερο 

κοινωνικό πλαίσιο µέσα στο οποίο διεξάγεται η οικονοµική δραστηριότητα. Πιο 

συγκεκριµένα, εξαρτάται από το κατά πόσον αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνει δύο βασικές 

προϋποθέσεις της καινοτοµικότητας: την απορροφητική ικανότητα (την ικανότητα ενός 

υποκειµένου να απορροφά νέα επιστηµονική / τεχνολογική γνώση και να είναι σε θέση 

να την χρησιµοποιεί ως εισροή στη διαδικασία παραγωγής καινοτοµιών) και τη 

δηµιουργικότητα των φορέων της επιχειρηµατικότητας (στην ικανότητα να 

µετασχηµατίζουν τη νέα γνώση που αποκτούν έτσι ώστε να δηµιουργούν κάτι εντελώς 

νέο). Τα ευρήµατα των ερευνών του ΙΟΒΕ υποδηλώνουν ότι οι επιδόσεις της Ελλάδας 

και στις δύο προϋποθέσεις είναι σχετικά χαµηλές. 

Ως γενικές προϋποθέσεις της καινοτοµικότητας, η απορροφητική ικανότητα και η 

δηµιουργικότητα δεν είναι δυνατό να ενισχυθούν µέσω άµεσων πολιτικών. Ωστόσο, ως 

χαρακτηριστικά του γενικότερου κοινωνικού πλαισίου, είναι δυνατό να προωθηθούν 

µέσω «έµµεσων» πολιτικών, µέσω δηλαδή ευρύτερων πολιτικών που εφαρµόζονται, 

ακόµα και όταν αυτές δεν αφορούν άµεσα την καινοτοµία.  

Στο παρόν κεφάλαιο εξετάστηκαν πέντε «έµµεσες» πολιτικές, οι οποίες υποστηρίχθηκε 

ότι έχουν κρίσιµη σηµασία για την προώθηση της καινοτοµίας και στις οποίες τα 

δεδοµένα του GEM υποδηλώνουν σοβαρές υστερήσεις στην περίπτωση της Ελλάδας. Η 

πρώτη αφορά στην προώθηση της σταθερότητας και της σαφήνειας του φορολογικού 

πλαισίου. Η δεύτερη είναι η καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Η τρίτη αφορά στην 

αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και την καταπολέµηση της διαφθοράς και η 

τέταρτη τη γεφύρωση του χάσµατος ανάµεσα στην ερευνητική και την επιχειρηµατική 

κοινότητα. Τέλος, η πέµπτη αφορά στη µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος. 

Πέρα λοιπόν από την αξία τέτοιων πολιτικών για τη διαµόρφωση ενός ευνοϊκότερου 

πλαισίου για την οικονοµική δραστηριότητα, οι επιπτώσεις τους θα είναι σηµαντικές και 

για την ενίσχυση της ποιοτικής επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα. 
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1. Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (GEM) 

Το Παγκόσµιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηµατικότητα (Global Entrepreneurship 

Monitor, GEM) αποτελεί το µοναδικό ερευνητικό πρόγραµµα παγκοσµίως, που µελετά 

την επιχειρηµατικότητα σε διαχρονική βάση και συγκριτικά σε διάφορες χώρες του 

κόσµου. Στόχος του GEM είναι να δηµιουργηθεί µια ετήσια αξιολόγηση των επιπέδων 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο χωρών και να ανιχνευτούν οι 

προσδιοριστικοί παράγοντες που ερµηνεύουν τις διαφορές που εµφανίζονται σε 

αυτήν την δραστηριότητα. Η έρευνα µπορεί έτσι να τροφοδοτήσει µε περισσότερα 

στοιχεία τις δηµόσιες πολιτικές ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας και να αναδείξει 

τη συνεισφορά της ανάπτυξης επιχειρηµατικού πνεύµατος στη γενικότερη οικονοµική 

ανάπτυξη µιας χώρας. 

Το ερευνητικό πρόγραµµα ξεκίνησε το 1999 µε τη συµµετοχή 10 χωρών, ενώ την 

περίοδο 2006-2007 συµµετείχαν 37 χώρες. Καθόλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου 

το ερευνητικό consortium έχει µελετήσει πτυχές της επιχειρηµατικότητας σε 45 

χώρες. Ο συντονισµός του έργου γίνεται από το London Business School και το 

Babson College (ΗΠΑ), µε τις αντίστοιχες εθνικές οµάδες να περιλαµβάνουν κυρίως 

Πανεπιστήµια και Ερευνητικά Κέντρα. Το υπόδειγµα µεταβλητών (ποσοτικών όσο και 

ποιοτικών) που θεωρείται ότι επηρεάζει το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας σε µια 

χώρα είναι κοινό για όλες τις οµάδες και µε βάση αυτό κάθε ερευνητική οµάδα 

συνεισφέρει µε τα εθνικά εµπειρικά στοιχεία της. Έτσι πραγµατοποιούνται: α) η 

διακρατική επεξεργασία των αντίστοιχων δεδοµένων, β) οι συγκριτικές αναλύσεις και 

γ) οι εθνικές επεξεργασίες από την κάθε οµάδα. Εποµένως τo GEM αποτελεί µέχρι 

σήµερα το µοναδικό πρόγραµµα που µπορεί να παράσχει µία συγκριτική αξιολόγηση 

(benchmarking) της επιχειρηµατικότητας σε ένα ευρύ σύνολο χωρών, µε 

εναρµονισµένες µεταβλητές µέτρησης. Το GEM έχει λοιπόν ως στόχο:  

• Να µετρήσει τις το επίπεδο επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα και να εξηγήσει 

τις διαφορές που εµφανίζονται ανάµεσα στις εξεταζόµενες χώρες 

• Να αποκαλύψει τους παράγοντες που οδηγούν σε ικανοποιητικά επίπεδα 

επιχειρηµατικότητας 

• Να προτείνει πολιτικές που µπορούν να ενισχύσουν τα επίπεδα 

επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα. 
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2. Οι βασικοί ορισµοί της επιχειρηµατικότητας και η επιχειρηµατική 

διαδικασία: µεθοδολογικό πλαίσιο του GEM 

Το ερευνητικό µοντέλο του GEM  προσεγγίζει την έννοια της επιχειρηµατικότητας σε 

ένα αρκετά ευρύ πλαίσιο, καθώς καλύπτει ολόκληρο το φάσµα της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας. Η µονάδα ανάλυσης ωστόσο παραµένει ο επιχειρηµατίας. Το GEM 

επικεντρώνεται στο άτοµο που επιτυγχάνει την καθιέρωση µιας επιχείρησης ο οποίος 

ενδιαφέρει το GEM, ο οποίος έχει ενδεχοµένως κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, έχει 

«περάσει» από µια συγκεκριµένη διαδικασία και έχει προβεί σε ενέργειες που είναι 

χρήσιµο να µελετηθούν. Αυτά τα χαρακτηριστικά συνθέτουν άλλωστε αυτή 

καθεαυτή την επιχειρηµατική συµπεριφορά.  

Άλλωστε η επιχειρηµατικότητα είναι µια διαδικασία που αρχίζει αρκετά προτού µια 

εταιρία γίνει λειτουργική. Κάποιος που ξεκινά µια επιχείρηση και προσπαθεί να 

«σταθεί» σε µια πολύ ανταγωνιστική αγορά, είναι επιχειρηµατίας ακόµα και αν οι 

προσδοκίες του είναι πολύ συγκρατηµένες. Αλλά και ένας καθιερωµένος για πολλά 

έτη επιχειρηµατίας µπορεί να είναι ακόµα καινοτόµος, ανταγωνιστικός και να επιθυµεί 

την περαιτέρω µεγέθυνση και ανάπτυξη της επιχείρησής του. Το GEM ενδιαφέρεται 

εποµένως για όλους τους πιθανούς τύπους επιχειρηµατία ώστε να µελετήσει µε 

συστηµατικό και συνεκτικό τρόπο µια ευρεία ποικιλία επιχειρηµατικών 

χαρακτηριστικών: κίνητρα, καινοτοµία, ανταγωνιστικότητα, προσδοκίες.    

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συλλογή δεδοµένων του GEM καλύπτει έναν ευρύτερο 

κύκλο ζωής της επιχειρηµατικής διαδικασίας. Πιο συγκεκριµένα, ενδιαφέρεται: α) για 

τα άτοµα από το σηµείο που δεσµεύουν πόρους για να αρχίσουν µια επιχείρηση, 

βρίσκονται δηλαδή στα αρχικά στάδια εκδήλωσης της επιχειρηµατικής συµπεριφοράς, 

έχοντας προβεί απλώς σε κάποιες προκαταρτικές ενέργειες προετοιµασίας της 

επένδυσής του, β) για τα άτοµα που είναι που έχουν ξεκινήσει µόλις τη λειτουργία 

του εγχειρήµατός τους και γ) για τα άτοµα που είναι ιδιοκτήτες / διοικούν µια 

καθιερωµένη επιχείρηση.  

Στο Σχήµα 1 αποδίδεται γραφικά η επιχειρηµατική διαδικασία και οι αντίστοιχοι τύποι 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας που χρησιµοποιεί το GEM, που ορίζονται ως εξής:  

α) Οι «επίδοξοι» επιχειρηµατίες (nascent entrepreneurs). Είναι τα άτοµα που 

βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της επιχειρηµατικής τους δράσης, έχουν προχωρήσει 

σε κάποιες πρώτες ενέργειες όπως συγκέντρωση κεφαλαίων για την επιχείρηση, 

σύνταξη επιχειρηµατικού σχεδίου, κτλ. ή έχουν πράγµατι ξεκινήσει τη λειτουργία του 
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Συνολική επιχειρηµατικότητα αρχικών σταδίων

∆υνητικός  
επιχειρηµατίας:  
Γνώσεις & 
ικανότητες 

Επίδοξος
επιχειρηµατίας:

Βρίσκεται στην 
έναρξη του 
εγχειρήµατος 

Νέος 
 επιχειρηµατίας:

 
(επιχείρηση 
< 3,5 ετών) 

Καθιερωµένος 
επιχειρηµατίας

(επιχείρηση 
> 3,5 ετών) 

Σύλληψη ιδέας ∆ηµιουργία 
επιχείρησης 

Επιβίωση

εγχειρήµατος τους, δεν έχουν όµως ακόµα πληρώσει µισθούς είτε στους ίδιους είτε 

στους υπαλλήλους / συνεργάτες τους για περισσότερους από τρεις µήνες. 

β) Οι «νέοι» επιχειρηµατίες (new entrepreneurs), οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες / διοικούν 

κάποια επιχείρηση που έχει πληρώσει µισθούς για περισσότερο από τρεις αλλά 

λιγότερο από 42 µήνες. 

γ) Οι «καθιερωµένοι» επιχειρηµατίες (established entrepreneurs), τα άτοµα δηλαδή 

που είναι ιδιοκτήτες ή διευθύνουν µια επιχείρηση που βρίσκεται σε λειτουργία – µε 

πληρωµές µισθών- περισσότερο από 42 µήνες. 

 

Σχήµα 1: Η επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο του GEM 

 

Για τη µεθοδολογία του GEM, η πληρωµή αµοιβών για διάστηµα περισσότερο από 

τρεις µήνες (συµπεριλαµβανοµένων της αντιµισθίας των ιδιοκτητών), αποτελεί τελικά 

τη βασική προϋπόθεση για την (πραγµατική) έναρξη µιας επιχείρησης και θεωρείται 

το «γεγονός της γέννησης» των επιχειρήσεων. Το σηµείο αυτό διαχωρίζει έτσι τους 

επίδοξους από τους νέους επιχειρηµατίες, στοιχείο που συνδέεται ωστόσο 

περισσότερο µε την ηλικία ενός εγχειρήµατος.  Σε κάθε περίπτωση πάντως από το 

άθροισµα επίδοξων και νέων επιχειρηµατιών προκύπτει ο δείκτης επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας αρχικών σταδίων ο οποίος, κατά το GEM, αποτελεί τον πρωταρχικό 

και θεµελιώδη δείκτη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας µιας χώρας. 

Αντιπροσωπεύει και αποδίδει µια δυναµική, νέα επιχειρηµατική δραστηριότητα, 

ακόµα κι αν ένα σηµαντικό µέρος των επίδοξων δεν κατορθώσει να ολοκληρώσει τις 

ενέργειές του και να ξεκινήσει τελικά το εγχείρηµά του. Η κινητικότητα που αυτοί οι 

επιχειρηµατίες προσδίδουν στην οικονοµία µπορεί να θεωρηθεί σηµαντική, ακόµα και 

ως µοχλός πίεσης προς τις ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις. Άλλωστε, αν δεν 
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συµµετέχει κανείς στα πρώτα στάδια ίδρυσης µιας επιχείρησης (start-up), τότε δεν 

θα υπάρχει εκδήλωση επιχειρηµατικής δραστηριότητας, µε ότι αυτό σηµαίνει για την 

οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας. 

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που έχουν πληρώσει µισθούς και 

αµοιβές για περισσότερο από 42 µήνες θεωρούνται καθιερωµένοι επιχειρηµατίες. Οι 

επιχειρηµατίες αυτοί έχουν ξεπεράσει το κρίσιµο όριο των 3,5 ετών λειτουργίας και 

έχουν επιβιώσει. Υψηλά ποσοστά καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας φανερώνουν 

θετικές συνθήκες για την επιχειρηµατική επιβίωση σε µία χώρα. Από την άλλη πλευρά 

όµως αν µια χώρα διαθέτει υψηλό βαθµό καθιερωµένης επιχειρηµατικότητας (όπως 

π.χ. η Ελλάδα) αλλά χαµηλό δείκτη επιχειρηµατικότητας αρχικών σταδίων, τότε 

υπάρχει µάλλον χαµηλό επίπεδο δυναµισµού στην επιχειρηµατικότητα. Εποµένως, το 

ποσοστό του πληθυσµού που συµµετέχει στα διάφορα στάδια του κύκλου ζωής της 

επιχειρηµατικότητας αποτελεί τον συνολικό δείκτη της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας µιας χώρας.  

 

3. Το εννοιολογικό µοντέλο του GEM 

Οι περισσότερες θεωρητικές αλλά και εµπειρικές αναλύσεις της οικονοµικής 

ανάπτυξης και της οικονοµικής επίδοσης εστιάζουν κυρίως στις µεγάλες και 

καθιερωµένες επιχειρήσεις, - που αποτελούν κατά µία έννοια την πρωταρχική 

οικονοµία µιας χώρας - και δευτερευόντως στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις 

(δευτερογενής οικονοµία). Φαίνεται να απουσιάζει ωστόσο η ενδελεχής εξέταση της 

συνεισφοράς που µπορεί να έχουν στην καινοτοµία και στην ανταγωνιστικότητα µιας 

οικονοµίας οι νέες επιχειρήσεις (start-ups), αυτές δηλαδή που «εισρέουν» στη 

δεξαµενή των υπαρχουσών επιχειρήσεων. Το εννοιολογικό µοντέλο του GEM 

προσπαθεί να ενσωµατώσει και τις δύο αυτές διαστάσεις και εξετάζει τη συνεισφορά 

όλων των επιχειρήσεων στην οικονοµική ανάπτυξη. Πιο συγκεκριµένα το GEM θεωρεί 

ότι η οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας µπορεί να είναι το αποτέλεσµα δύο 

παράλληλων, αλλά στενά διασυνδεδεµένων δραστηριοτήτων (Σχήµα 2):  

• Των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τις καθιερωµένες επιχειρήσεις µιας 

χώρας 

• Των δραστηριοτήτων που σχετίζονται πιο άµεσα µε τις επιχειρηµατικές 

διαδικασίες δηµιουργίας νέων εγχειρηµάτων 
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Καταρχάς ολόκληρη η οικονοµική δραστηριότητα µιας χώρας εξελίσσεται µέσα σε ένα 

συγκεκριµένο κοινωνικό, πολιτισµικό και πολιτικό πλαίσιο, το οποίο έχει διαµορφωθεί 

ιστορικά και άρα πρέπει να θεωρείται δεδοµένο βραχυπρόθεσµα. Από εκεί και πέρα, 

το πλαίσιο αυτό καθορίζει τα δύο είδη δραστηριοτήτων που ενυπάρχουν σε µία 

οικονοµία.   

Από τη µία πλευρά, η συνεισφορά στην εθνική οικονοµική ανάπτυξη από τις µεγάλες 

επιχειρήσεις µιας χώρας, επηρεάζεται κυρίως από το συνολικό επιχειρηµατικό 

περιβάλλον στο οποίο αυτές δραστηριοποιούνται, το οποίο και είναι χαρακτηριστικό 

για κάθε χώρα. Το πλαίσιο αυτό χαρακτηρίζεται ως Γενικό Εθνικό Πλαίσιο της 

λειτουργίας της οικονοµίας και περιλαµβάνει µια σειρά παραγόντων που ορίζουν 

µεσοπρόθεσµα τις συντεταγµένες µέσα στις οποίες λαµβάνει χώρα το οικονοµικό 

γίγνεσθαι. Πρόκειται για παράγοντες όπως το πόσο «ανοιχτή» είναι η οικονοµία, ο 

ρόλος του κράτους, το τεχνολογικό επίπεδο, η ευελιξία των αγορών εργασίας, κλπ. 

Οι παράγοντες αυτοί καθορίζουν τον τρόπο µε τον οποίο οι µεγάλες εταιρίες 

επηρεάζουν την οικονοµική ανάπτυξη µέσω της δηµιουργίας νέων εγκαταστάσεων, 

νέων εταιρικών σχηµάτων συµβάλλοντας στην απασχόληση µε τη δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας. Επιπλέον, η αντικατάσταση µιας παλαιάς παραγωγικής 

εγκατάστασης µε κάποια νέα, που ενσωµατώνει νέες τεχνολογίες έχει ως συνέπεια 

την αύξηση και της παραγωγικότητας της οικονοµίας. 

Από την άλλη πλευρά, οι πιθανοί ή επίδοξοι επιχειρηµατίες, αποφασίζουν την έναρξη 

µίας επιχειρηµατικής δραστηριότητας ανάλογα µε την ποιότητα κάποιων πρόσθετων 

χαρακτηριστικών που διαµορφώνονται στο υπάρχον επιχειρησιακό περιβάλλον. Αυτά 

αναφέρονται ως ∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού Περιβάλλοντος και 

περιλαµβάνουν παράγοντες όπως η χρηµατοδοτική υποστήριξη, τα κυβερνητικά 

προγράµµατα ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας, το επίπεδο παιδείας και 

κατάρτισης, κλπ.. Οι παράγοντες αυτοί επηρεάζουν αφενός την ικανότητα της χώρας 

να «γεννά» νέα επιχειρηµατικά εγχειρήµατα και να δηµιουργεί επιχειρηµατικές 

ευκαιρίες, αφετέρου, σε συνδυασµό µε τις δεξιότητες και τα κίνητρα των κατοίκων 

της, να επηρεάζουν το επίπεδο εκδήλωσης επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Ο 

επιτυχής συνδυασµός αυτών µπορεί να οδηγήσει σε νέες επιχειρήσεις που θα 

αυξήσουν την καινοτοµία και τον ανταγωνισµό µέσα στην εθνική ή και παγκόσµια 

αγορά, επηρεάζοντας έτσι θετικά την εθνική οικονοµική ανάπτυξη. 

Εποµένως, κατά µία έννοια, το Γενικό Εθνικό Πλαίσιο της οικονοµίας θέτει τους 

όρους της λειτουργίας των µεγάλων καθιερωµένων επιχειρήσεων και των ΜΜΕ που 
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ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα, ενώ οι ∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού 

Περιβάλλοντος επηρεάζουν τόσο τις ευκαιρίες που εµφανίζονται σε µια οικονοµία, 

όσο και τις επιχειρηµατικές δεξιότητες και τα κίνητρα του ανθρώπινου δυναµικού της 

χώρας να αντιλαµβάνεται και να δρα προς εκµετάλλευση αυτών των ευκαιριών. 

Σύµφωνα µε το εννοιολογικό πλαίσιο του GEM, η οικονοµική ευρωστία µιας χώρας 

εξαρτάται από το συνδυασµό του επιχειρηµατικού πνεύµατος και της λειτουργίας των 

καθιερωµένων επιχειρήσεων. Εντούτοις, το GEM έχει διαπιστώσει ότι η συνέργια 

αυτή εξαρτάται από το εθνικό εισόδηµα (ΑΕΠ κατά κεφαλή), αφού στις περιπτώσεις 

χαµηλών επιπέδων εθνικού εισοδήµατος, ο επιχειρηµατικός τοµέας παρέχει 

περισσότερες ευκαιρίες και δυνατότητες δηµιουργίας νέων αγορών. Αντίθετα όσο 

αυξάνει το εισοδηµατικό επίπεδο, οι νέες τεχνολογίες και οι πιθανές νέες αγορές που 

αυτές δηµιουργούν προσελκύουν το ενδιαφέρον των µεγαλύτερων και καθιερωµένων 

εταιρειών οι οποίες λόγω και των οικονοµιών κλίµακας µπορούν να ικανοποιήσουν 

την αυξανόµενη ζήτηση και τελικά να διευρύνουν το σχετικό τους ρόλο στην 

οικονοµία. Ταυτόχρονα, ο αριθµός των νέων επιχειρήσεων περιορίζεται, καθώς όλο 

και περισσότεροι άνθρωποι βρίσκουν µία µισθωτή (και πιο σταθερή) απασχόληση, 

την οποία φαίνεται να προτιµούν καθώς προσφέρει σχετική ασφάλεια. Σε ακόµα 

υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης όµως ο ρόλος της επιχειρηµατικότητας διευρύνεται 

και πάλι, καθώς όλο και περισσότερα άτοµα διαθέτουν τους πόρους και τις 

ικανότητες να ιδρύσουν µία επιχείρηση σε ένα οικονοµικό περιβάλλον που επιτρέπει 

την αξιοποίηση των ευκαιριών. Είναι γεγονός πάντως ότι οι επιχειρηµατίες στις 

διάφορες χώρες αντιµετωπίζουν διαφορετικές προκλήσεις και ευκαιρίες, ενώ οι 

πολιτικές και οι όροι για την εκδήλωση επιχειρηµατικής δραστηριότητας µπορεί 

αφενός να διαφέρουν, αφετέρου να µην είναι το ίδιο αποτελεσµατικές.  

Το GEM θεωρεί συνεπώς ότι η εξήγηση για την εκδήλωση υψηλότερων επιπέδων 

επιχειρηµατικότητας σε µια χώρα έγκειται στη συνδυασµένη επίδραση τριών 

παραµέτρων: α) Τις διαφορές µεταξύ των χωρών στους εννέα παράγοντες που 

συνθέτουν τις ∆ιαστάσεις του Επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, β) Στις διαφορές 

µεταξύ των κατοίκων µιας χώρας σε ότι αφορά τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες που 

αντιλαµβάνονται ότι υπάρχουν σε αυτήν (ασυµµετρία προσδοκιών) και γ) στις 

διαφορετικές ικανότητες των κατοίκων και το µηχανισµό κινήτρων που έχουν για την 

εκµετάλλευση αυτών των ευκαιριών. 
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Σχήµα 2: Το Εννοιολογικό Μοντέλο GEM 

∆ηµιουργία Νέων 
Επιχειρήσεων 

Επιχειρηµατική 
∆υνατότητα 

o Ικανότητες 
o Κίνητρα 

Επιχειρηµατικές 
Ευκαιρίες 

Μικρές και Μεσαίες  
Επιχειρήσεις 

(∆ευτερεύουσα 
Οικονοµία) 

Μεγάλες 
Καθιερωµένες 
Επιχειρήσεις 

(Πρωταρχική 
οικονοµία) 

2. ∆ιαστάσεις Επιχειρηµατικού 
Περιβάλλοντος 

Χρηµατοδοτική Υποστήριξη 
Κυβερνητικές Πολιτικές 
Κυβερνητικά Προγράµµατα 
Παιδεία και Κατάρτιση 
Μεταφορά Έρευνας και Τεχνολογίας 
Εµπορική και Νοµική Υποδοµή 
Πόσο «ανοιχτή» είναι η Αγορά /Εµπόδια 
Εισόδου 
Πρόσβαση σε Υλικές Υποδοµές 
Πολιτισµικά και Κοινωνικά Πρότυπα 

1.Γενικό Εθνικό Πλαίσιο 
Βαθµός ανοιχτής οικονοµίας 
Έκταση και ρόλος του κράτους 
Αποτελεσµατικότητα χρηµατοπιστωτικών 
αγορών 
Επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης 
Υλικές υποδοµές 
Ικανότητες διοίκησης 
Ευελιξία αγορών εργασίας 
Επίπεδο ανάπτυξης πολιτικών θεσµών 

Κοινωνικό 
Πολιτισµικό 
Πολιτικό 
Πλαίσιο 

Εθνική Οικονοµική Ανάπτυξη 
Απασχόληση 
Καινοτοµία 
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4. Γιατί διαφέρουν τα στοιχεία του GEM από τα επίσηµα δηµογραφικά 

στοιχεία (µητρώα) των επιχειρήσεων; 

Τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνει το GEM διαφοροποιούνται από τα επίσηµα 

στατιστικά - δηµογραφικά των νέων επιχειρήσεων (µητρώα). Το GEM είναι κατά βάση 

µια κοινωνική έρευνα που εστιάζει στους ανθρώπους, σε αυτούς δηλαδή που 

οργανώνουν, ξεκινούν και διατηρούν τις επιχειρήσεις σε µια οικονοµία. Οι  

σηµαντικότερες διαφορές των στοιχείων του GEM από τα συνήθη δηµογραφικά 

(µητρώα) των νέων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:  

1ον Το µεθοδολογικό εργαλείο είναι κοινό και εναρµονισµένο για όλες τις χώρες που 

συµµετέχουν στο GEM, επιτρέποντας αξιόπιστες συγκρίσεις µεταξύ των χωρών, όπως 

άλλωστε επιβεβαιώνεται από τη συνεκτικότητα των ετήσιων αποτελεσµάτων. 

Αντίθετα, εναρµονισµένα δηµογραφικά στοιχεία επιχειρήσεων και µητρώα δεν 

υπάρχουν, καθώς δεν έχουν ευδοκιµήσει οι σχετικές πρωτοβουλίες από EUROSTAT, 

ΟΟΣΑ, Παγκόσµια Τράπεζα κτλ.  

2ον Το ερευνητικό πλαίσιο του GEM αποτελεί µια δειγµατοληπτική προσέγγιση, υπονοεί 

στατιστικές αβεβαιότητες στα συνολικά αποτελέσµατα ανά χώρα γι’ αυτό και 

χρησιµοποιεί διαστήµατα εµπιστοσύνης στους βασικούς δείκτες. Εξάλλου, είναι σαφές 

ότι υπάρχουν διαφορές στον τρόπο εγγραφής και καταγραφής των επιχειρήσεων σε 

διάφορες χώρες, καθώς  µερικές επιχειρήσεις ή αυτοαπασχολούµενοι επιχειρηµατίες 

δεν καταχωρούνται, ενώ άλλες επιχειρήσεις µπορούν να υπάρχουν για φορολογικούς 

και µόνο λόγους, χωρίς πραγµατική επιχειρηµατική δραστηριότητα.  

3ον Το GEM προσεγγίζει ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία έναρξης µιας 

επιχείρησης, καθιερωµένους επιχειρηµατίες, αλλά και αυτοαπασχολούµενους που 

ενδεχοµένως να µην χρειάζεται να καταχωρηθούν σε κάποια βάση (business 

registries). Το GEM δίνει έµφαση άλλωστε σε στάσεις και αντιλήψεις απέναντι στην 

επιχειρηµατικότητα, αλλά και στην πρόθεση για επιχειρηµατική δραστηριοποίηση, 

εστιάζοντας στα αρχικά στάδια έναρξης µιας επιχείρησης. Πρόκειται εποµένως για µια 

διαδικασία και µια χρονική περίοδο επώασης που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για τους 

φορείς χάραξης πολιτικής.  

4ον Το GEM δεν προσφέρεται για την αποτύπωση του αριθµού των επιχειρήσεων που 

υπάρχουν σε µια χώρα ή στα επίσηµα ποσοστά έναρξης επιχειρήσεων από τα σχετικά 

µητρώα, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί π.χ. για την κλαδική διάρθρωση των 
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επιχειρήσεων σε µια χώρα. Προσφέρει περισσότερο στη µέτρηση του επιχειρηµατικού 

πνεύµατος και της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε διαφορετικές φάσεις ύπαρξης 

µιας επιχείρησης. Προσφέρει επίσης πληροφορίες για άλλα επιχειρηµατικά 

χαρακτηριστικά, που δεν είναι γενικά διαθέσιµα στα σχετικά µητρώα, όπως τα κίνητρα 

των αυτοαπασχολούµενων, ο βαθµός καινοτοµίας, οι προοπτικές ανάπτυξης κτλ.  

Εποµένως τα δεδοµένα του GEM δεν προσπαθούν να υποκαταστήσουν τα επίσηµα 

µητρώα των επιχειρήσεων που υπάρχουν σε µία χώρα, αλλά περισσότερο 

συµπληρώνουν µε επιπρόσθετα στοιχεία για το γενικότερο κοινωνικοοικονοµικό 

πλαίσιο εκδήλωσης της επιχειρηµατικότητας και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 

επιχειρηµατιών. 

 

5. Το εµπειρικό µέρος του ερευνητικού προγράµµατος GEM 

Ένα από τα ισχυρότερα ερευνητικά πλεονεκτήµατα του GEM είναι ο όγκος των 

στοιχείων που έχει πλέον σχηµατιστεί από το 1999 και η δηµιουργία εναρµονισµένων 

µεταβλητών µέτρησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε ένα ευρύ σύνολο 

χωρών. Με βάση και το εννοιολογικό µοντέλο που παρουσιάστηκε νωρίτερα, τα 

µεθοδολογικά εργαλεία του GEM βασίζονται στις εξής πηγές δεδοµένων:  

• Έρευνα πεδίου (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε τυχαία αντιπροσωπευτικά 

δείγµατα ενηλίκων ηλικίας 18 έως 64 ετών, σε µεγέθη που κυµαίνονται από 

1.000 έως σχεδόν 18.000 άτοµα σε ορισµένες χώρες. 

• Προσωπικές συνεντεύξεις και συµπλήρωση ερωτηµατολογίου από άτοµα που 

ειδικεύονται σε ζητήµατα που σχετίζονται µε διάφορες πλευρές του φαινοµένου 

της επιχειρηµατικότητας (ειδικοί ή εµπειρογνώµονες επιχειρηµατικότητας). 

Ανάλογα µε τη χώρα πραγµατοποιούνται έως και 50 αντίστοιχες συνεντεύξεις.  

• Τυποποιηµένα εθνικά στοιχεία µακροοικονοµικών κυρίως δεικτών για την 

αντίστοιχη οικονοµία που λαµβάνονται από αξιόπιστες διεθνείς πηγές (π.χ. 

Παγκόσµια Τράπεζα, ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, ΟΗΕ, κτλ).   

Με βάση τον όγκο αυτού του υλικού, οι συντονιστές του προγράµµατος 

διαµορφώνουν την ετήσια παγκόσµια έκθεση (Global Report) που περιγράφει την 

εξέλιξη της επιχειρηµατικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο και παρουσιάζει τις εθνικές 

συγκρίσεις σε σχέση µε διάφορες διαστάσεις του ζητήµατος. Η ετήσια έκθεση 
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διανέµεται διεθνώς σε κυβερνητικές υπηρεσίες, οργανισµούς και επιχειρήσεις που 

ενδιαφέρονται ειδικά για το ζήτηµα της επιχειρηµατικότητας και είναι προσβάσιµη στον 

δικτυακό τόπο www.gemconsortium.org. Επιπροσθέτως µέλη της συντονιστικής 

οµάδας συντάσσουν θεµατικές εκθέσεις, όπου αναλύονται κάθε χρόνο ειδικά θέµατα 

που άπτονται επιµέρους διαστάσεων της επιχειρηµατικότητας. 

 

6. Ο ρόλος του ΙΟΒΕ στο GEM 

Το ΙΟΒΕ αποτελεί τον εθνικό ερευνητικό συνεργάτη του GEM και συµµετείχε την 

περίοδο 2006-2007 για τέταρτη φορά στο έργο µέσω του Παρατηρητηρίου για την 

Επιχειρηµατικότητα που θεσµοθέτησε κατά το 2007. Ήδη έχει πραγµατοποιηθεί το 

εµπειρικό τµήµα του έργου της επόµενης περιόδου (2007-2008) και τα σχετικά 

στοιχεία βρίσκονται στη φάση της επεξεργασίας.   

Η ερευνητική οµάδα του Παρατηρητηρίου είναι υπεύθυνη για την άρτια διεξαγωγή των 

σχετικών ερευνών και την προκαταρτική επεξεργασία των δεδοµένων, πριν την 

αποστολή τους στους συντονιστές. Μετά την εναρµόνιση όλων των διεθνών 

δεδοµένων, αναλύει πλευρές της επιχειρηµατικότητας µε ιδιαίτερο ελληνικό 

ενδιαφέρον, ενώ συντάσσει και την Εθνική Έκθεση για την επιχειρηµατικότητα στη 

χώρα που αποσκοπεί στο να αναδείξει εθνικές ιδιαιτερότητες και πιθανές 

διαφοροποιήσεις. Στόχος είναι πάντα η παραγωγή προτάσεων δηµόσιας πολιτικής για 

την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

εθνικά χαρακτηριστικά. 

Το ΙΟΒΕ στο πλαίσιο της συµµετοχής του στο GEM διεξάγει δύο έρευνες πεδίου: µία 

έρευνα πεδίου στον ελληνικό πληθυσµό σε αντιπροσωπευτικό δείγµα 2000 ατόµων και 

µία έρευνα πεδίου σε 36 εµπειρογνώµονες οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως «ειδικοί» σε 

διάφορες διαστάσεις της επιχειρηµατικότητας34.  

Για περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για το Παρατηρητήριο Επιχειρηµατικότητας 

του ΙΟΒΕ, επισκεφτείτε το σχετικό σύνδεσµο (link) στον ιστοτόπο του ΙΟΒΕ: 

http://www.iobe.gr. 

                                                 
34 Η έρευνα πληθυσµού εκτελείται από την εταιρεία Datapower µε τη βοήθεια πληροφοριακού 
συστήµατος τηλεφωνικών συνεντεύξεων CATI. Το δείγµα επιλέχθηκε µε την τεχνική της 
πολυσταδιακής στρωµατοποιηµένης δειγµατοληψίας (multistage stratified sampling technique), 
µε βάση τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά κάθε γεωγραφικού διαµερίσµατος, αστικότητα της 
περιοχής, φύλο και ηλικία.  


