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   ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ  

Σο ΙΟΒΕ, δθμοςιεφει για 15θ ςυνεχι χρονιά, τθν Ζκκεςθ για τθν Επιχειρθματικότθτα ςτθν 

Ελλάδα ςτο πλαίςιο τθσ ςυμμετοχισ του ςτο διεκνζσ ερευνθτικό πρόγραμμα Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM). Η ζρευνα του GEM αναλφει διάφορεσ πτυχζσ και 

διαςτάςεισ τθσ επιχειρθματικότθτασ, με ιςχυρά εμπειρικά εργαλεία, ςυνειςφζροντασ ζτςι 

ςτθν κεωρθτικι και εμπειρικι ζρευνα για τθν υποςτιριξθ και προϊκθςθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ. Αναλυτικότερα, από τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του 2017 

προκφπτουν τα εξισ ευριματα: 

Χαρακτηριςτικά των επιχειρηματιϊν αρχικϊν ςταδίων το 2017 

 Στθν Ελλάδα το ποςοςτό του πλθκυςμοφ θλικίασ 18-64 ετϊν που βριςκόταν το 

2017 ςε αρχικά ςτάδια επιχειρθματικισ ενεργοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 

τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ) υποχωρεί ςτο 4,8% (περίπου 320 χιλιάδεσ άτομα) από 

5,7% (περίπου 380 χιλιάδεσ) το 2016. Η επίδοςθ αυτι είναι μία από τισ 

χαμθλότερεσ διαχρονικά επιδόςεισ τθσ χϊρασ (2003-2017: 6,9%), ενϊ κινείται 

χαμθλότερα και από το μζςο όρο των χωρϊν καινοτομίασ (2017: 9,2%), δθλαδι των 

περιςςότερων αναπτυγμζνων χωρϊν του κόςμου, ςτισ οποίεσ ανικει και θ Ελλάδα. 

Φαίνεται επομζνωσ ότι παρά τθ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ, οι ζντονεσ 

αβεβαιότθτεσ παρζμειναν ιςχυρζσ και επθρζαςαν τθ νζα επιχειρθματικι 

δραςτθριοποίθςθ τθν προθγοφμενθ χρονιά. Ταυτόχρονα όμωσ ςθμειϊκθκε και μία 

μικρι αφξθςθ τθσ προςφοράσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, με τθν ανεργία να 

περιορίηεται ελαφρϊσ. 

 

 To 56% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων ξεκίνθςαν όντωσ το 2017 μια νζα 

επιχείρθςθ τθν οποία λειτουργοφςαν τουλάχιςτον για τρεισ μινεσ κατά τθ ςτιγμι 

τθσ ζρευνασ (νζοι επιχειρθματίεσ), με τουσ υπόλοιπουσ – τουσ επίδοξουσ 

επιχειρθματίεσ - να βρίςκονται ακόμα ςτθ φάςθ τθσ προετοιμαςίασ. Η επίδοςθ 

αυτι βρίςκεται λίγο πάνω από το μζςο όρο των χωρϊν τθσ καινοτομίασ και ζχει 

ενιςχυκεί ςε ςχζςθ με πζρυςι όταν υπερτεροφςαν οι επίδοξοι. Συνεπϊσ είναι 

κετικό το ότι το 2017, πάνω από τουσ μιςοφσ από όςουσ βρίςκονται ςτα αρχικά 

ςτάδια ζναρξθσ ενόσ εγχειριματοσ, τελικά πραγματοποίθςαν το κρίςιμο βιμα 

από τθν προεργαςία ςτθν πραγματικι ζναρξθ δραςτθριότθτασ.  

 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ κα το πολφ υψθλό ποςοςτό του πλθκυςμοφ τθσ χϊρασ που 

είναι κακιερωμζνοσ επιχειρθματίασ, δθλαδι λειτουργεί ιδθ ζνα εγχείρθμα για 

τουλάχιςτον 3,5 χρόνια, και το οποίο το 2017 φτάνει το 12,4% (από 14,1% το 2016), 

τότε προκφπτει ότι περίπου το 17% του πλθκυςμοφ 18-64 ετϊν (1,13 εκατ. άτομα) 
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ζχει κάποια ςχζςθ με τθν επιχειρθματικότθτα, είτε ςτα αρχικά, είτε ςε επόμενα 

ςτάδια. Αποτζλεςμα τθσ πρϊτθσ κζςθσ τθσ Ελλάδασ ςε κακιερωμζνθ 

επιχειρθματικότθτα, είναι θ Ελλάδα να κατζχει τθν 3θ υψθλότερθ επίδοςθ και ςτθ 

ςυνολικι επιχειρθματικότθτα μεταξφ των χωρϊν καινοτομίασ.  

 

 Το ποςοςτό του πλθκυςμοφ που διζκοψε ι ανζςτειλε τθν επιχειρθματικι του 

δραςτθριότθτα το 2017 ανζρχεται ςτο 4,7% του πλθκυςμοφ (περίπου 310 

χιλιάδεσ άτομα), υψθλότερα από το αντίςτοιχο ποςοςτό του 2016 (3,8%) και ςε 

μεγάλθ απόςταςθ από το μζςο όρο των χωρϊν καινοτομίασ (2,2%). Οι μιςοί 

δθλϊνουν ωσ βαςικότερο λόγο διακοπισ ι αναςτολισ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 

τθν ζλλειψθ κερδοφορίασ. Ωσ ζνα βακμό, το εφρθμα αυτό ςυνδζεται με το υψθλό 

επίπεδο επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ ςε χϊρεσ με πολλά νζα εγχειριματα, 

καταγράφονται αντίςτοιχα και πολλζσ αποτυχίεσ. Συνεπϊσ, ο ςχεδιαςμόσ των 

πολιτικϊν για τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ δεν αρκεί να εςτιάηει απλϊσ 

ςτθν ποςοτικι ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ οι υψθλζσ επιδόςεισ ςε 

νεοφυείσ επιχειριςεισ δεν εξαςφαλίηουν απαραίτθτα και βιϊςιμθ 

επιχειρθματικότθτα. Αντίκετα, μπορεί να δθμιουργοφνται λιγότερεσ επιχειριςεισ 

ςε μια οικονομία, αλλά με ποιοτικότερα χαρακτθριςτικά και μεγαλφτερο 

πολλαπλαςιαςτικό αποτζλεςμα ςτθν οικονομία. 

 

 Το 29% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων (περίπου 90 χιλιάδεσ άτομα) 

ξεκίνθςαν ζνα επιχειρθματικό εγχείρθμα από ανάγκθ, ενϊ το 37% (περίπου 120 

χιλιάδεσ άτομα) διζκριναν κάποια επιχειρθματικι ευκαιρία. ε ςχζςθ με μζςο όρο 

των χωρϊν καινοτομίασ, θ επιχειρθματικότθτα ευκαιρίασ κινείται ςε πολφ 

χαμθλότερα επίπεδα (53,5%), ενϊ θ επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ βρίςκεται ςε 

υψθλότερα επίπεδα (22,9%). Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί ότι το 2017 ςθμειϊνεται 

περαιτζρω ενίςχυςθ του ποςοςτοφ των ατόμων που δραςτθριοποιοφνται 

επιχειρθματικά από ευκαιρία, ςθμειϊνοντασ για 4θ ςυνεχόμενθ χρονιά μικρι 

άνοδο. 

 

 Ηλικιακά, το 2017 το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ που βριςκόταν ςτα 

αρχικά ςτάδια ζναρξθσ μιασ επιχείρθςθσ εντοπίηεται ςτθν θλικία των 35-44 ετϊν 

(7,6%), (11,3% ςτισ χϊρεσ καινοτομίασ). Γενικά λόγω τθσ υποχϊρθςθσ του 

επιπζδου τθσ επιχειρθματικότθτασ ςυνολικά, καταγράφεται και χαμθλότερθ 

ςυμμετοχι ςτθν επιχειρθματικότθτα από όλα τα θλικιακά κλιμάκια, ςε ςφγκριςθ 

τουλάχιςτον με τισ χϊρεσ καινοτομίασ. Συνολικά πάντωσ οι δφο ςτουσ τρεισ 

προζρχονται από τισ πιο παραγωγικζσ θλικίεσ μεταξφ 25 και 44 ετϊν, ενϊ θ μζςθ 

θλικία είναι τα 35 ζτθ. Αξίηει πάντωσ να ςθμειωκεί ότι τα τελευταία χρόνια 
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φαίνεται γενικά να ενιςχφεται θ ςυμμετοχι από νεϊτερεσ θλικίεσ. Σο αν είναι αυτό 

επικυμθτό ι όχι για μια οικονομία είναι αρκετά ςυηθτιςιμο. Η ευρεία ςυμμετοχι 

των πολφ νζων ςτθ νεοφυι επιχειρθματικότθτα δεν είναι απαραίτθτα επικυμθτι, 

γιατί ενϊ ςυνικωσ χαρακτθρίηονται από μεγαλφτερο πάκοσ και δυναμιςμό, 

ςτεροφνται εκείνθσ τθσ εμπειρίασ και γνϊςθσ και πικανόν και τθσ κατάλλθλθσ 

δικτφωςθσ που ενδεχομζνωσ να βελτίωνε τισ πικανότθτεσ επιτυχίασ ςτο εγχείρθμά 

τουσ. Άλλωςτε γενικά ςτισ πιο ανεπτυγμζνεσ περιοχζσ του πλανιτθ θ ζναρξθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ φαίνεται να είναι υπόκεςθ μεγαλφτερων θλικιϊν, 

ενϊ ςτισ αναπτυςςόμενεσ χϊρεσ, οι περιςςότεροι νζοι οδθγοφνται ςτθν επιλογι 

επιχειρθματικότθτασ, ωσ ζςχατθ λφςθ βιοποριςμοφ. 

 

 Και το 2017 θ μείωςθ του ςυνολικοφ επιπζδου επιχειρθματικότθτασ επθρεάηει με 

τον ίδιο ςχεδόν τρόπο άνδρεσ και γυναίκεσ. Το ποςοςτό γυναικείασ 

επιχειρθματικότθτασ αρχικϊν ςταδίων μειϊκθκε ςε 3,9% (περίπου 131 χιλιάδεσ 

γυναίκεσ) από 4,8% το 2016, ενϊ ςτουσ άνδρεσ μειϊκθκε ςε 5,7% (περίπου 185 

χιλιάδεσ άνδρεσ) από 6,6% το 2016. Διαρκρωτικά ωςτόςο ςτουσ επιχειρθματίεσ 

αρχικϊν ςταδίων, ο ςχετικόσ δείκτθσ γυναικείασ επιχειρθματικότθτασ παραμζνει 

υψθλόσ. Διαμορφϊνεται ςτο 40%, ςε μικρι μείωςθ από ότι 2016, όταν όμωσ το 

2013 βριςκόταν ςτο 29%. Πρόκειται πάντωσ περιςςότερο για επιχειρθματικότθτα 

ανάγκθσ παρά ευκαιρίασ, παρόλο που θ υςτζρθςθ από τθν αντίςτοιχθ εικόνα 

ςτουσ άνδρεσ είναι μικρι  

 

 Το 2017 το 41,7%, ενιςχυμζνο ςε ςχζςθ με πζρυςι, διακζτει τουλάχιςτον ζνα 

πτυχίο τριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ και ακόμα ζνα 11,5% διακζτει και κάποιου 

είδουσ μεταπτυχιακι ειδίκευςθ. υνεπϊσ πάνω από τουσ πάνω από τουσ μιςοφσ 

επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων διακζτει πανεπιςτθμιακι εκπαίδευςθ. Η 

κινθτοποίθςθ ςτθν επιχειρθματικότθτα ατόμων από δεξαμενζσ υψθλότερου 

μορφωτικοφ επιπζδου οφείλει να είναι ζνασ διαρκισ ςτόχοσ των πολιτικϊν 

ενίςχυςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, κακϊσ θ ςχετικι εμπειρικι βιβλιογραφία 

δείχνει ότι το εκπαιδευτικό επίπεδο των ιδρυτϊν ςυνδζεται κετικά με τθν 

πικανότθτα επιβίωςθσ μιασ νζασ επιχείρθςθσ ενϊ μπορεί να προκρίνει τον 

επιχειρθματία ςτθ φάςθ αναηιτθςθσ χρθματοδότθςθσ, δεδομζνου ότι οι 

χρθματοδότεσ/επενδυτζσ το αξιολογοφν κετικά. 

 

 To 3,2% των ατόμων θλικίασ 18-64 ετϊν (περίπου 214 χιλιάδεσ άτομα) διλωςαν 

πωσ διαδραμάτιςαν ρόλο άτυπου επενδυτι για τθ χρθματοδοτικι υποςτιριξθ 
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μιασ επιχειρθματικισ πρωτοβουλίασ άλλων, ποςοςτό ελαφρϊσ χαμθλότερο από 

το 2016, αλλά και από το μζςο όρο των χωρϊν καινοτομίασ (5,4%). Ζνα ποςοςτό 

τθσ τάξθσ του 83% των άτυπων επενδυτϊν αποτελοφν μζλθ του ςτενότερου ι 

ευρφτερου οικογενειακοφ κφκλου. Ο ρόλοσ των άτυπων επενδυτϊν για τθν 

ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ κα μποροφςε να κεωρθκεί ςθμαντικόσ ςε μια 

χϊρα όπου υπάρχει ζνδεια ςε χρθματοδοτικά εργαλεία. Από τθν άλλθ πλευρά 

όμωσ, όταν οι άτυποι επενδυτζσ προζρχονται από το ςτενό οικογενειακό 

περιβάλλον, ςθμαίνει ότι θ αξιολόγθςθ τθσ βιωςιμότθτασ μιασ επιχειρθματικισ 

ιδζασ ενδεχομζνωσ να μθν γίνεται αντικειμενικά, αλλά περιςςότερο με 

ςυναιςκθματικά κριτιρια, με ότι αυτό ςυνεπάγεται για τθν ποιότθτα και τελικά τισ 

πικανότθτεσ βιωςιμότθτασ και ανάπτυξθσ των επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων. 

 

Χαρακτηριςτικά των επιχειρηματικϊν εγχειρημάτων  

 Σε κλαδικό επίπεδο θ εκτίναξθ του ποςοςτοφ των εγχειρθμάτων ςτον πρωτογενι 

τομζα που ςθμειϊκθκε το 2015 (12%) αποδεικνφεται ςυγκυριακι, κακϊσ το 

ςχετικό μερίδιο περιορίηεται ςτο 4% το 2017. Tα νζα εγχειριματα ςτον κλάδο τθσ 

μεταποίθςθσ αντίκετα αυξάνονται ςτο 24,5%, εξζλιξθ που είναι κετικι, ενϊ μικρι 

υποχϊρθςθ ςθμειϊνεται ςτο ποςοςτό των νζων εγχειρθμάτων που απευκφνονται 

αμζςωσ ςτον τελικό καταναλωτι. υνεπϊσ, θ ςτακεροποίθςθ τθσ οικονομίασ το 

2017 και θ μικρι ενίςχυςθ τθσ ιδιωτικισ κατανάλωςθσ φαίνεται να ενιςχφει και 

πάλι το ενδιαφζρον για νζα εγχειριματα χονδρικισ, λιανικισ, εξζλιξθ που 

επαναφζρει χαρακτθριςτικά ενόσ προτφπου ανάπτυξθσ που χαρακτιριςε τθν εποχι 

προσ τθσ κρίςθσ. 

 

 Σχεδόν δφο ςτουσ τρεισ επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων δθλϊνουν ότι κανζνασ 

(δυνθτικόσ) πελάτθσ δε κα κεωριςει τα προϊόντα / υπθρεςίεσ τουσ νζα και 

πρωτοποριακά, επίδοςθ αρκετά υψθλότερθ από το μζςο όρο των χωρϊν 

καινοτομίασ (50%). Εξάλλου, μόλισ 3,9% δθλϊνει ότι όλοι κα κεωριςουν τα 

προϊόντα τουσ ωσ καινοτομικά (18,3% ςτισ χϊρεσ καινοτομίασ). το ίδιο πλαίςιο το 

50,7% των επιχειρθματιϊν δθλϊνει πωσ πολλζσ επιχειριςεισ προςφζρουν 

παρόμοιο προϊόν ι υπθρεςία, όςο πάντωσ περίπου και ςτισ χϊρεσ καινοτομίασ 

(51,2%). Σζλοσ, το 54% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν-ςταδίων δθλϊνει ότι 

αξιοποιεί γνωςτζσ τεχνολογίεσ/διεργαςίεσ για τθν παραγωγι προϊόντων / 

παροχι των υπθρεςιϊν τουσ, (56% το 2016).  υνεπϊσ δε ςθμειϊνεται το 2017 

κάποια ιδιαίτερθ βελτίωςθ των νζων εγχειρθμάτων ςε όρουσ καινοτομίασ  
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 χεδόν το 70% δθλϊνουν ότι απαςχολοφν τθ ςτιγμι τθσ ζναρξθσ του εγχειριματοσ 

1 ζωσ 5 άτομα πλθν των ιδρυτϊν, ποςοςτό ενιςχυμζνο ζναντι του 2016 (61%), 

ενϊ ενιςχφεται ςτο 11,7% και το ποςοςτό των εγχειρθμάτων που απαςχολοφν 

πάνω από ζξι άτομα. Η εξζλιξθ αυτι, παρόλο που δεν αλλάηει το γεγονόσ ότι θ 

ευρεία πλειονότθτα αυτϊν των εγχειρθμάτων είναι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ που 

προςφζρουν κατά βάςθ απαςχόλθςθ ςτουσ ιδρυτζσ τουσ, είναι κετικι κακϊσ 

υποδθλϊνει ενίςχυςθ του μζςου μεγζκουσ τθσ νζασ επιχειρθματικότθτασ. 

Επιπροςκζτωσ, καταγράφεται ςθμαντικι βελτίωςθ και των προςδοκιϊν 

απαςχόλθςθσ, αφοφ ςχεδόν το 85% των επιχειρθματιϊν – το υψθλότερο ποςοςτό 

τθσ πενταετίασ - εκτιμοφν ότι τθν επόμενθ πενταετία κα δθμιουργιςουν 

τουλάχιςτον μια κζςθ εργαςίασ ζναντι 75% το 2016. ε κάκε περίπτωςθ, τα 

αποτελζςματα για τθν υφιςτάμενθ και τθν προςδοκϊμενθ απαςχόλθςθ κακϊσ και 

τον ευρφτερο περιοριςμό των νζων εγχειρθμάτων που καταγράφονται ςτθν Ελλάδα 

το 2017, ςθμαίνει ότι ςε όρουσ απαςχόλθςθσ οι απϊλειεσ είναι θπιότερεσ, κακϊσ 

τα νζα εγχειριματα του 2017 είναι - και προςδοκοφν να γίνουν - μεγαλφτερα ςε 

μζςο μζγεκοσ ςε ςχζςθ με το παρελκόν. 

 

 Μόνο το 21,6% των επιχειρθματιϊν αρχικϊν ςταδίων δθλϊνει ότι απευκφνεται 

αποκλειςτικά ςτθν εγχϊρια αγορά, ζναντι 38,1% ςτισ χϊρεσ καινοτομίασ. 

Μάλιςτα το 30% των επιχειριςεων δθλϊνει ότι πάνω από το ¼ του τηίρου τουσ 

προζρχεται από πελάτεσ εξωτερικοφ, επίδοςθ ελαφρϊσ υψθλότερθ από τον μζςο 

όρο των χωρϊν καινοτομίασ (25,8%). Επίςθσ το ποςοςτό όςων εξάγουν πάνω από 

το 25% του κφκλου εργαςιϊν τουσ ξεπερνά το 30%. Αυτό ςθμαίνει ότι ενιςχφεται 

εκτόσ από τθν ζκταςθ των εξαγωγϊν και θ ζνταςι τουσ, τάςθ που αξιολογείται 

ςτα κετικά τθσ ζρευνασ του 2017. 

 

Προςωπικζσ και πολιτιςμικζσ ςτάςεισ ωσ προσ την επιχειρηματικότητα  

 Εξακολουκεί να κινείται ςε πολφ χαμθλά επίπεδα το ποςοςτό του πλθκυςμοφ 

που διαβλζπει επιχειρθματικζσ ευκαιρίεσ ςτθ χϊρα, κακϊσ αυτό είναι μόλισ 

13,7% (από 13% το 2016). Πρόκειται μάλιςτα για τθ χαμθλότερθ επίδοςθ ςε 

παγκόςμιο επίπεδο και μάλιςτα με ςθμαντικι απόκλιςθ από τισ χϊρεσ που 

ακολουκοφν. Φαίνεται πϊσ οι αβεβαιότθτεσ ςχετικά με το εφαρμοηόμενο 

πρόγραμμα οικονομικισ πολιτικισ επιβάρυναν το κλίμα τθσ ελλθνικισ 

επιχειρθματικότθτασ και το 2017. 

 

 Tο 43,4% του πλθκυςμοφ (από 41,7% το 2016), - ανεξαρτιτωσ του αν αςχολείται 

με τθν επιχειρθματικότθτα - δθλϊνει ότι διακζτει τισ ικανότθτεσ, τισ γνϊςεισ και 
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τθν εμπειρία για τθν άςκθςθ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ. Ειδικά όμωσ ςτουσ 

επιχειρθματίεσ αρχικϊν ςταδίων, το ποςοςτό αυτό διαμορφϊνεται ςτο 76,7%, 

δείγμα τθσ εμφατικισ αυτοπεποίκθςισ τουσ.  

 

 Περίπου το 64% των πολιτϊν τθσ χϊρασ δθλϊνουν ότι θ επιχειρθματικότθτα 

αποτελεί μια καλι επιλογι επαγγελματικισ ςταδιοδρομίασ, ενϊ ζνα 66,5% 

δθλϊνει ότι οι επιτυχθμζνοι επιχειρθματίεσ αντιμετωπίηονται με ςεβαςμό και 

καταξίωςθ ςτθ χϊρα. Αυτό είναι ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά που 

καταγράφονται από τθν ζναρξθ τθσ κρίςθσ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ Ελλάδα 

ςυνεχίηει να καταγράφει μία από τισ χαμθλότερεσ επιδόςεισ ςτθν Ευρϊπθ ςτθν 

προβολι επιτυχθμζνων περιπτϊςεων επιχειρθματιϊν από τα μζςα ενθμζρωςθσ. 

 

 Σχετικά με το φόβο αποτυχίασ, θ Ελλάδα διατθρεί διαχρονικά μία από τισ 

υψθλότερεσ επιδόςεισ ςτον κόςμο, τάςθ πάντωσ που ζχει ενιςχυκεί ςυνολικά 

ςτθν Ευρϊπθ τα τελευταία χρόνια. Μετά το 2009 ςθμειϊνεται ανοδικι πορεία ωσ 

απόρροια τθσ κρίςθσ, ενϊ παραμζνει διαχρονικά πάνω από το μακροχρόνιο μζςο 

όρο του. Ζτςι το 2017,όπωσ και τθν προθγοφμενθ χρονιά διαμορφϊνεται ςτο 70,4% 

του πλθκυςμοφ, μία από τισ υψθλότερεσ επιδόςεισ διαχρονικά.  

 

Γυναικεία επιχειρηματικότητα  

Η γυναικεία επιχειρθματικότθτα, τα τελευταία ειδικά χρόνια ζχει αρχίςει να αποκτά 

ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςε ερευνθτικό επίπεδο, αλλά και ωσ πεδίο διαμόρφωςθσ ςυνολικϊν 

ςτρατθγικϊν για τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. φμφωνα με τα ςτοιχεία του GEM, 

το 2016, περίπου 163 εκατ. γυναίκεσ ξεκίνθςαν νζεσ επιχειριςεισ ςε 74 οικονομίεσ 

παγκοςμίωσ, ενϊ περίπου 111 εκατ. «ζτρεχαν» ιδθ εδραιωμζνεσ επιχειριςεισ. Σο γεγονόσ 

αυτό αντανακλά τθν ιςχυρι παρουςία των γυναικϊν ςτο επιχειρείν ςε όλθ τθν υφιλιο. Οι 

γυναίκεσ επιχειρθματίεσ ςχεδιάηουν, δθμιουργοφν και παράγουν προϊόντα και υπθρεςίεσ, 

ενϊ παράλλθλα παρζχουν ειςοδιματα ςτισ οικογζνειζσ τουσ και κζςεισ εργαςίασ ςτισ 

κοινότθτεσ τουσ, ςυμβάλλοντασ ζτςι και αυτζσ από τθν πλευρά τουσ ςτθν πρόοδο και ςτθν 

κοινωνικι ευθμερία.  

τθν Ελλάδα θ γυναικεία επιχειρθματικότθτα αρχικϊν ςταδίων κινείται ςε ελαφρϊσ 

χαμθλότερα επίπεδα από ότι ςτθν Ευρϊπθ και ςτισ Χϊρεσ καινοτομίασ. Η υψθλι ανεργία 

ςτισ γυναίκεσ και οι δυςκολίεσ εφρεςθσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ φαίνεται πωσ οδθγοφν τισ 

Ελλθνίδεσ ςτθν επιχειρθματικότθτα ανάγκθσ περιςςότερο από ότι ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ και 

τισ χϊρεσ καινοτομίασ. Σθν αρνθτικι εικόνα ζρχεται να ςυμπλθρϊςει το γεγονόσ ότι ςτθν 

Ελλάδα μια γυναίκα ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ να διακόψει τθ λειτουργία τθσ 

επιχείρθςισ τθσ ςυγκριτικά με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και τισ χϊρεσ καινοτομίασ.  
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ε κλαδικό επίπεδο, τα περιςςότερα νζα εγχειριματα αφοροφν ςτο Χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο και ςτισ Τπθρεςίεσ, όπωσ όμωσ και ςτθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ και ςτισ Χϊρεσ 

καινοτομίασ. Ωςτόςο, αυτό που ξεχωρίηει είναι το ιδιαίτερα υψθλό ποςοςτό ςτον κλάδο 

του εμπορίου ςτθν Ελλάδα (42,2%) ζναντι των υπολοίπων χωρϊν.  

ε ότι αφορά τθν καινοτομία των εγχειρθμάτων τουσ, μία ςτισ τρεισ γυναίκεσ επιχειρθματίεσ 

ςτθν Ελλάδα διλωςε ότι παράγει βελτιωμζνα προϊόντα και υπθρεςίεσ, ποςοςτό αντίςτοιχο 

με τθν υπόλοιπθ Ευρϊπθ (31,3% αμφότερα). Ικανοποιθτικι είναι και θ εξωςτρζφεια, κακϊσ 

το 41,1% των γυναικϊν επιχειρθματιϊν ςτθν Ελλάδα δθλϊνει ότι πάνω από το ¼ των 

πωλιςεων τουσ προζρχεται από ξζνουσ πελάτεσ.  

Σζλοσ, απαιςιόδοξθ φαίνεται να είναι θ εικόνα όςον αφορά ςτισ ευκαιρίεσ για ζναρξθ 

επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ ςτθν Ελλάδα ςε ςχζςθ με τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ, 

κατατάςςοντασ τθ χϊρα ςτθν τελευταία κζςθ, ενϊ θ ςχεδόν αποκλειςτικι χρθματοδότθςθ 

από μζλθ τθσ οικογζνειασ ςυνιςτά επίςθσ μία προβλθματικι διάςταςθ για τθ γυναικεία 

επιχειρθματικότθτα. Συνεπϊσ είναι εξαιρετικά φτωχι θ δεξαμενι των δυνθτικϊν 

γυναικϊν επιχειρθματιϊν που μποροφν να προκφψουν από το υφιςτάμενο εργατικό 

δυναμικό, κακϊσ φαίνεται να μθν αποτελεί μια επιλογι υψθλισ προτεραιότθτασ για τθ 

ςυντριπτικι πλειονότθτα των γυναικϊν. 

 

Οι απόψεισ των ειδικϊν εμπειρογνωμόνων  

Σο ΙΟΒΕ ςτο πλαίςιο του GEM διενεργεί μία επιπλζον ζρευνα πεδίου, ςε εκνικοφσ 

εμπειρογνϊμονεσ, ειδικοφσ ςε διάφορεσ διαςτάςεισ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςε 

κάκε χϊρα. Με βάςθ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ του 2017, το επιχειρθματικό 

περιβάλλον ςτθ χϊρα παραμζνει δυςμενζςτερο ςε ςφγκριςθ με τισ περιςςότερεσ 

ευρωπαικζσ χϊρεσ καινοτομίασ ςε αρκετζσ διαςτάςεισ του. Η χαμθλι δυναμικι τθσ 

ελλθνικισ επιχειρθματικότθτασ ερμθνεφεται ςε ζνα βακμό από τισ επιπτϊςεισ τθσ κρίςθσ, 

κυρίωσ όμωσ οφείλεται ςε δομικζσ/διαρκρωτικζσ αδυναμίεσ τθσ χϊρασ που ζχουν να 

κάνουν με τθν γραφειοκρατία, το αςτακζσ φορολογικό πλαίςιο, αλλά και τθ μθ 

διακεςιμότθτα ι μθ αποτελεςματικι λειτουργία μθχανιςμϊν προϊκθςθσ και υποςτιριξθσ 

τθσ επιχειρθματικότθτασ.  

φμφωνα με τουσ εμπειρογνϊμονεσ, θ εγχϊρια αγορά είναι εξαιρετικά ρευςτι, γεγονόσ 

που κα μποροφςε να κεωρθκεί ωσ κετικό, εφόςον εκδθλωνόταν αντίςτοιχο ενδιαφζρον για 

επιχειρθματικότθτα. Τα βαςικά εμπόδια επιχειρθματικισ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν Ελλάδα 

ςε ςθμαντικό βακμό εκπορεφονται από τθν ζλλειψθ ενόσ γενικότερου ςτρατθγικοφ 

πλαιςίου και ςτοχευμζνων πολιτικϊν για τθν τόνωςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. 

Επιπροςκζτωσ, το αςτακζσ φορολογικό ςφςτθμα, θ ζλλειψθ φορολογικϊν κινιτρων ςε ότι 

αφορά ςτισ νζεσ επιχειριςεισ, θ γραφειοκρατία, αλλά και θ αναποτελεςματικότθτα ςε 
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άλλουσ παράγοντεσ όπωσ π.χ. ςτθ μθ αποτελεςματικι λειτουργία των δθμόςιων φορζων 

που εποπτεφουν τθν ίδρυςθ των νζων επιχειριςεων, αποτελοφν εμπόδια ςτθν υλοποίθςθ 

νεϊν εγχειρθμάτων. Σθμαντικά προςκόμματα ςτθν επιχειρθματικότθτα τίκενται ακόμα 

από τθ δυςκολία πρόςβαςθσ ςε χρθματοδότθςθ, τα υψθλά εμπόδια ειςόδου ςτθν αγορά, 

αλλά και τθν επικρατοφςα κουλτοφρα για κζματα επιχειρθματικότθτασ που είναι μάλλον 

αμφίςθμθ. Από τθν άλλθ όμωσ, βαςικά κίνθτρα προϊκθςθσ τθσ επιχειρθματικότθτασ, 

ςφμφωνα με τουσ εμπειρογνϊμονεσ μποροφν να αποτελζςουν θ βελτίωςθ του επιπζδου 

εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα ϊςτε να παρζχονται οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ και 

εφόδια ςτα άτομα για τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων, και θ διάκεςθ 

ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων για τθν παροχι χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ. 

Πάντωσ ςε ςχζςθ με άλλεσ χρονιζσ ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ ςθμειϊνεται το 2017 μία 

μικρι ςφγκλιςθ ςτο μζςο όρο των χωρϊν καινοτομίασ, γεγονόσ που υποδθλϊνει μια 

βελτίωςθ ςτα ηθτιματα τθσ ανάπτυξθσ δεξιοτιτων για τθν εκδιλωςθ 

επιχειρθματικότθτασ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ εκπαίδευςθσ. 

υνεπϊσ, θ υιοκζτθςθ ενιαίασ πολιτικισ και ςτρατθγικισ για τθν ςτιριξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, με δθμόςια και ιδιωτικά προγράμματα κατάρτιςθσ, και οι 

ςτοχευμζνεσ δράςεισ που κα ενιςχφςουν τθν επιχειρθματικότθτα για νζουσ επιχειρθματίεσ, 

γυναίκεσ και άνεργουσ και ςε περιφερειακό επίπεδο, κα μποροφςαν να ςυμβάλλουν ςε 

ςθμαντικό βακμό ςτθν προϊκθςθ τθσ υγιοφσ και βιϊςιμθσ επιχειρθματικότθτασ.  

Με βάςθ τισ απόψεισ των εμπειρογνωμόνων, οι τρεισ ςθμαντικότεροι παράγοντεσ που 

δυςχεραίνουν τθν προϊκθςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα είναι:  

 Η ζλλειψθ ολοκλθρωμζνου κεςμικοφ πλαιςίου και ενιαίων πολιτικϊν ςε ότι αφορά 

τθ φορολογία των νζων επιχειριςεων, τθ γραφειοκρατία και γενικότερα ςτουσ 

ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ αλλά και αναφορικά με το ρόλο των δθμόςιων φορζων που 

εποπτεφουν τθν ίδρυςθ των νζων επιχειριςεων 

 Σα προςκόμματα που δθμιουργοφνται από τθ λειτουργία του ευρφτερου πολιτικοφ 

και κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ 

 Η περιοριςμζνθ διάκεςθ χρθματοδοτικϊν μζςων, και κατ’ επζκταςιν θ απουςία 

χρθματοδοτικισ ςτιριξθσ που αντιμετωπίηουν οι νζεσ επιχειριςεισ. 

φμφωνα με τουσ εμπειρογνϊμονεσ οι βαςικότεροι τρόποι προϊκθςθσ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ ςτθ χϊρα κα μποροφςαν να περιλαμβάνουν : 

 Σθν βελτίωςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ ςτθν Ελλάδα ϊςτε να 

παρζχονται οι απαραίτθτεσ γνϊςεισ και εφόδια ςτα άτομα για τθν ανάπτυξθ 

βιϊςιμων επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 

 Σθ βελτίωςθ του οικονομικοφ κλίματοσ, μζςα από δράςεισ που ενκαρρφνουν τθν 

επιχειρθματικότθτα και παρζχουν κίνθτρα για τθν υλοποίθςθ νζων εγχειρθμάτων 
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 Σθν αναβάκμιςθ και τον εκςυγχρονιςμό των φυςικϊν υποδομϊν (οδικοί άξονεσ, 

δίκτυα παροχισ νεροφ, φυςικοφ αερίου και θλεκτριςμοφ, τθλεπ/κά δίκτυα) αλλά 

τουσ οργανωμζνουσ χϊρουσ για εγκατάςταςθ επιχειριςεων που διευκολφνουν και 

κακιςτοφν πιο αποτελεςματικι τθν ανάπτυξθ επιχειρθματικϊν εγχειρθμάτων. 

 Σθν υιοκζτθςθ ενιαίασ πολιτικισ και ςτρατθγικισ για τθν ςτιριξθ τθσ 

επιχειρθματικότθτασ, με δθμόςια προγράμματα, ειδικζσ πρωτοβουλίεσ για νζουσ 

επιχειρθματίεσ, γυναίκεσ και άνεργουσ και ςε περιφερειακό επίπεδο. 

 Σθ διάκεςθ ςφγχρονων χρθματοοικονομικϊν εργαλείων. 

 

 

 

 
 


