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Α. Εισαγωγή

Ένας από τους ορισμούς που έχουν δοθεί για την επιχειρηματικότητα 

δόθηκε από τον Peter Drucker το 1964 ο οποίος την ορίζει μέσα από τη 

μεγιστοποίηση των ευκαιριών. Για τον Drucker επιχειρηματίας είναι αυτός 

που αντιλαμβάνεται την ευκαιρία και ενεργεί με βάση αυτήν.

Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα προσπαθήσουμε να 

ανιχνεύσουμε εμπειρικά τις παραμέτρους ή το μείγμα των παραμέτρων 

που συνθέτουν την επιχειρηματικότητα, θα αναλύσουμε την καθεμία 

ξεχωριστά, ενώ θα εξετάσουμε και τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούμε να την ενισχύσουμε.

Στο πρώτο κεφάλαιο θα γίνει μία θεωρητική παρουσίαση της έννοιας 

της επιχειρηματικότητας με αναφορά σε ορισμούς που έχουν δοθεί και 

θα παρακολουθήσουμε την ιστορική της διαδρομή από τότε που 

πρωτοεμφανίστηκε ως όρος. Στη συνέχεια θα αναφέρουμε τις τρεις 

επικρατέστερες θεωρίες για την επιχειρηματικότητα και θα 

παρουσιάσουμε το μοντέλο Hofstede εξετάζοντας το βαθμό που η 

κουλτούρα ενός έθνους οδηγεί τους πολίτες προς επιχειρηματικές 

συμπεριφορές. Τέλος, θα παρουσιάσουμε την τελευταία έκθεση του 

ΙΟΒΕ για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, θα προσπαθήσουμε να 

απαντήσουμε στο ερώτημα αν μπορούμε να ‘‘παράγουμε 

επιχειρηματίες, ενώ θα επισημάνουμε και τη σημασία της 

επιχειρηματικότητας ως μοχλού ανάπτυξης της οικονομίας.

Η εμπειρική ανίχνευση των παραμέτρων της επιχειρηματικότητας θα γίνει 

με τη βοήθεια ερωτηματολογίου το οποίο θα αναπτύξουμε στο δεύτερο 

κεφάλαιο και θα επιδοθεί σε επιχειρηματίες στο σύνολο των νομών της 

χώρας με σκοπό να εντοπίσουμε τα ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά του 

ατόμου ή τις συνθήκες του περιβάλλοντος που το οδήγησαν στην 

ανάληψη επιχειρηματικού κινδύνου. Συγκεκριμένα μέσω του 

ερωτηματολογίου προσπαθούμε να εντοπίσουμε ποιες είναι αυτές οι 

παράμετροι ή το μείγμα των παραμέτρων που επηρεάζουν
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περισσότερο. Θα εξετάσουμε πόσο επηρεάζει το οικογενειακό 

περιβάλλον, οι οικονομικές συγκυρίες, οι συνθήκες εργασίας, η ευκαιρία 

την οποία εντοπίζει το άτομο ενώ εργάζεται για κάποιον άλλον και 

αποφασίζει να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση.

Τέλος, στο 3° κεφάλαιο θα γίνει η κριτική ανάλυση και η διαγραμματική 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ί.Διερεύνηση του θέματος
1.1 Η επιχειρηματικότητα ως έννοια - ιστορική
αναδρομή

Η επιχειρηματικότητα όσο κι αν φαίνεται παράξενο, δεν αποτελεί ένα 

φαινόμενο του 20ου ή του 21ου αιώνα αλλά πολύ παλιότερο.

Από τις αρχές του 1700 κιόλας, πρωτοεμφανίστηκε ο όρος 

“entrepreneur" από τον Richard Cantillon1, έναν σημαντικό 

οικονομολόγο και συγγραφέα της εποχής του. Ο Cantillon 

χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράφει το άτομο που έπαιρνε ρίσκο 

με σκοπό το κυνήγι της ευκαιρίας. Αυτό το άτομο-το ονόμασε 

επιχειρηματία- αποτελούσε μία γέφυρα βοηθώντας τον ιδιοκτήτη του 

κεφαλαίου ο οποίος επέλεγε τότε να μην εμπλέκεται προσωπικά σε αυτό 

το κυνήγι των ευκαιριών.

Αργότερα, περίπου στα τέλη του 18ου αιώνα ο όρος επιχειρηματικότητα 

διευρύνθηκε και περιελάμβανε εκτός από την ανάληψη ρίσκου, τον 

σχεδίασμά, την διοίκηση, την οργάνωση αλλά και κάποιες φορές την 

ιδιοκτησία των συντελεστών παραγωγής.

Ο 19°ζ αιώνας που ακολούθησε υπήρξε από τις πιο γόνιμες περιόδους 

για την επιχειρηματική δραστηριότητα καθώς οι διαδοχικές τεχνολογικές 

βελτιώσεις κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης 

αποτέλεσαν το καλύτερο εφαλτήριο για πλήθος νέων εφευρέσεων και 

καινοτομιών. Από τις αρχές κιόλας αυτού του αιώνα επικράτησε η 

άποψη πως η επιχειρηματικότητα δεν είναι ένα μόνο πράγμα, αλλά ένα 

σύνολο πραγμάτων και ενεργειών η καθεμιά με τη δική της ιδιαίτερη

Mary Coulter, Entrepreneurship in Action

Executive MBA - Τριαντάφυλλος Αποστολίδης Σελ. 7



Εμπειρική Ανίχνευση και Ανάλυση Παραμέτρων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

συμβολή. Ήταν τότε που και ο Γάλλος οικονομολόγος Ζ.Μπ.Σέι2 είπε πως 

επιχειρηματίας είναι αυτός που μεταφέρει οικονομικούς πόρους από μια 

περιοχή χαμηλότερης σε μια περιοχή υψηλότερης παραγωγικότητας και 

μεγαλύτερης απόδοσης. Για να φτάσουμε στα τέλη του 19ου αιώνα όπου 

γίνεται για πρώτη φορά διάκριση ανάμεσα σε αυτούς που έβαζαν το 

κεφάλαιό τους και έβγαζαν κέρδος, και σ’ αυτούς που έβγαζαν κέρδος 

με τις ικανότητές τους στο "επιχειρείν".

Με την είσοδο του 20ου αιώνα δεν άλλαξαν πολλά πράγματα στον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται κανείς την επιχειρηματικότητα. 

Εξακολουθεί να θεωρείται πως είναι κάτι διαφορετικό από το 

management, ενώ είναι περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1930 που η 

επιχειρηματικότητα αποκτάει μία νέα διάσταση. Ήταν τότε που ο 

οικονομολόγος Joseph Schumpeter είπε πως εμπεριέχει καινοτομία και 

νέες τεχνολογίες. Εξήγησε πως αυτό που εννοεί είναι πως η 

επιχειρηματικότητα πρέπει να είναι μία συνεχής διαδικασία δημιουργικής 

"καταστροφής” όπου υπάρχοντα προϊόντα, διαδικασίες, ιδέες, 

πρακτικές θα αντικαθίστανται με νέες. Ο Schumpeter πίστευε πως μέσω 

μιας δημιουργικής “καταστροφής” το παλιό , το αναποτελεσματικό 

καθώς και οι μη αποδοτικές προσεγγίσεις και προϊόντα θα έδιναν τη 

θέση τους στο καινούργιο. Είναι φανερή μέσα από την προσέγγιση του 

Schumpeter η σημασία που αποδίδεται και από τον ίδιο στην καινοτομία 

ως συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας.

Μία από τις τελευταίες εξελίξεις της επιχειρηματικότητας ως έννοια στον 

20° αιώνα συμβαίνει με τον ορισμό που δίδεται από τον Peter Drucker3 ο 

οποίος την ορίζει μέσα από τη μεγιστοποίηση των ευκαιριών. Για τον 

Drucker επιχειρηματίας είναι αυτός που αντιλαμβάνεται την ευκαιρία και 

ενεργεί με βάση την ευκαιρία.

Στον πίνακα που ακολουθεί γίνεται μία συνοπτική παρουσίαση σε 

ορισμένους από τους σταθμούς στην ιστορία της επιχειρηματικότητας,

Peler Drucker, Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
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από τότε δηλαδή που πρωτοεμφανίστηκε ο όρος και τη διαδρομή του 

μέχρι σήμερα.

1.2 Συστατικά στοιχεία επιχειρηματικότητας - Intelligent 
capabilities4

Ένα πρώτο συστατικό στοιχείο είναι η καινοτομία. Η επιχειρηματικότητα 

εμπεριέχει αλλαγή, επανάσταση, μετασχηματισμό καθώς και την 

υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων. Ένα παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση 

της Kresge/Kmart. Το 1959, όταν ο Harry Cunningham έγινε πρόεδρος 

της Kresge, η εταιρία (που είχε ιδρυθεί το 1897) κατείχε τη δεύτερη θέση 

ανάμεσα σε ένα πλήθος αλυσίδων καταστημάτων γενικού εμπορίου 

των Η.Π.Α. με πρώτη τη Woolworth. Στα αμέσως επόμενα χρόνια ο 

Cunningham μεταμόρφωσε την Kresge, από ένα κατάστημα γενικού 

εμπορίου λιανικής, στο μεγαλύτερο κατάστημα με μειωμένες τιμές των 

Η.Π.Α., που σήμερα είναι γνωστό με την επωνυμία Kmart. Ήταν ιδιαίτερα 

δύσκολο να ληφθεί η απόφαση για αυτή τη στροφή, επειδή όπως 

εξήγησε ο Cunningham: «Εκείνη την εποχή η έκπτωση είχε μία απαίσια 

μυρωδιά... Αν είχα ανακοινώσει εκ των προτέρων τις προθέσεις μου, δεν 

θα τα είχα ποτέ καταφέρει ...Είχα μεν την εξουσία, αλλά, αν δεν 

καταφέρεις να πείσεις τους υπαλλήλους της εταιρίας σου, θα 

αντιμετωπίσεις σοβαρά προβλήματα. Έπρεπε λοιπόν να τους πείσω ότι 

αποτελούσαν σημαντικό κομμάτι μιας συναρπαστικής περιπέτειας. Η 

στροφή προς τις εκπτώσεις έδωσε νέα ζωή στην εταιρία. Το 1976 η 

Kmart είχε σχεδόν διπλάσιο όγκο πωλήσεων από την Woolworth, και 

μόνον η Sears από τις άλλες εταιρίες λιανικού εμπορίου την ξεπερνούσε. 

Η περίπτωση της Kmart αποτελεί ένα παράδειγμα επιχειρηματικότητας 

και της εκδήλωσής της ως καινοτόμου στρατηγικής, δηλαδή μία ριζική

4Capabilities refer to a firm's ability to integrate and deploy its resources to achieve a desired 
goal (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 2001).
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αλλαγή στην αντίληψη για το αντικείμενο της επιχείρησης, που με τη 

σειρά της οδηγεί σε μία θεαματικά διαφορετική μέθοδο διεξαγωγής του 

παιχνιδιού μέσα στον κλάδο.

Οι επιχειρηματίες βλέπουν την αλλαγή ως κάτι το φυσιολογικό και υγιές. 

Κάποιες φορές φέρνουν οι ίδιοι τις αλλαγές, ενώ όταν δεν τις 

δημιουργούν οι ίδιοι, πρέπει να ξέρουν πως να αντιδρούν σε αυτές. 

Αλλά-και αυτό καθορίζει τον επιχειρηματία και την επιχειρηματικότητα- ο

επιχειρηματίας αναζητά πάντα την αλλαγή, αντιδρά σ’αυτή και την 

εκμεταλλεύεται ως ευκαιρία.

Ένα δεύτερο συστατικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας είναι η 

«δημιουργία οργάνωσης» (organization creation) . Τι είναι αυτό και τι 

σχέση έχει με την επιχειρηματικότητα; Για να μπορέσουμε να 

ανιχνεύσουμε τις ευκαιρίες για καινοτομία και δημιουργία αξίας είναι 

απαραίτητο να προϋπάρχει οργανωμένη και σχεδιασμένη προσπάθεια 

και ενέργειες. Χωρίς οργανωμένη προσπάθεια και πολύ καλό 

σχεδίασμά, η ικανότητα μας για σωστή κατανομή πόρων με στόχο την 

επιχειρηματική ευκαιρία θα είναι περιορισμένη. Επομένως κάθε ορισμός 

της επιχειρηματικότητας πρέπει να έχει αναφορά στην ύπαρξη κάποιου 

σχεδιασμού και οργάνωσης στην προσέγγιση για την εκμετάλλευση της 

ευκαιρίας.

Ιδιαίτερη θέση στους ορισμούς της επιχειρηματικότητας έχει η διαδικασία 

της δημιουργίας αξίας. Τι σημαίνει όμως δημιουργία αξίας; Μία ερμηνεία 

είναι πως μέσω της επιχειρηματικότητας δημιουργούνται νέα προϊόντα, 

υπηρεσίες, συναλλαγές, προσεγγίσεις, πόροι, τεχνολογίες και αγορές 

που δημιουργούν αξία σε μία κοινωνία ή σε μία αγορά. Μέσω της 

επιχειρηματικότητας οι πόροι μετασχηματίζονται σε εκροές όπως 

προϊόντα ή υπηρεσίες, και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας 

μετασχηματισμού δημιουργείται αξία γιατί ο επιχειρηματίας δημιουργεί 

κάτι που είναι αξίας και χρήσιμο. Μία δεύτερη ερμηνεία που δίδεται για τη 

διαδικασία της δημιουργίας αξίας είναι πως δημιουργείται αξία μέσω των
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οικονομικών συναλλαγών που προκύπτουν, καθώς πελάτες σπεύδουν 

να αγοράσουν το επιχειρηματικό προϊόν ή την υπηρεσία.

Μία άλλη αναφορά που συναντούμε σε πολλούς ορισμούς της 

επιχειρηματικότητας είναι πως μπορεί να λάβει χώρα τόσο σε 

κερδοσκοπικούς όσο και σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Παρά το 

γεγονός της σύνδεσης σχεδόν πάντοτε της επιχειρηματικότητας με τη 

δημιουργία κέρδους, υπάρχουν περιπτώσεις εταιριών μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα όπως εταιρίες κοινωνικών υπηρεσιών ή εταιρίες που έχουν 

να κάνουν με την τέχνη και τον πολιτισμό, όπου και σ’αυτές υπάρχει 

μεγάλο πεδίο έκφρασης επιχειρηματικότητας. Ένα παράδειγμα αποτελεί 

η περίπτωση της Susana Valadez η οποία ίδρυσε μία επιχείρηση με 

σκοπό της διατήρηση μίας παραδοσιακής τεχνικής δημιουργίας 

κοσμημάτων από τους Ινδιάνους Huichol. Τα κοσμήματα γνωρίζουν 

τεράστια επιτυχία στις αγορές των Η.Π.Α. της Ιαπωνίας και της Ευρώπης, 

ενώ και πολλοί διάσημοι ηθοποιοί του Hollywood τα φορούν σε 

δημόσιες εμφανίσεις τους. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις 

κοσμημάτων δίδονται στις οικογένειες των ινδιάνων Huichol για να 

προστατευθεί η κουλτούρα και η παράδοσή τους.

Αλλο στοιχείο που συναντούμε στους ορισμούς της επιχειρηματικότητας 

αποτελεί η ανάπτυξη. Η επιχειρηματικότητα απαραίτητα εμπεριέχει 

ανάπτυξη. Έχει να κάνει με την ανάπτυξη μίας επιχείρησης καθώς και με 

την αξιοποίηση των ευκαιριών μόλις αυτές εμφανίζονται. Δεν έχει να 

κάνει με την παραμονή σε μία μόνο αγορά ή σε ένα μόνο προϊόν.

Σχεδόν όλοι οι ορισμοί της επιχειρηματικότητας δίνουν έμφαση στην αξία 

της μοναδικότητας. Η έννοια της επιχειρηματικότητας συνδέεται πολύ 

στενά με τη διαφοροποίηση, με το μοναδικό, με τους νέους 

συνδυασμούς και τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Αυτά είναι που δίνουν 

το προβάδισμα και κάνουν τη διαφορά, και τα καθιερωμένα και οι 

«νόρμες».

Το τελευταίο στοιχείο που θα αναφέρουμε ως συστατικό στοιχείο της 

επιχειρηματικότητας είναι η κατανόηση ότι αποτελεί μία διαδικασία. Μία
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διαδικασία ως ένα σύνολο διαδοχικών αποφάσεων και ενεργειών. Η 

επιχειρημαπκότητα δεν είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει μόνο μία 

φορά. Είναι ένα συνεχές φαινόμενο και περιλαμβάνει ένα σύνολο 

αποφάσεων και ενεργειών, από το αρχικό ξεκίνημα έως την αδιάκοπη 

διοίκηση και κατεύθυνση της επιχείρησης.

Προσπαθώντας να συνθέσουμε όλα τα παραπάνω και επιχειρώντας να 

δώσουμε έναν πληρέστερο ορισμό της επιχειρηματικότητας θα λέγαμε 

πως:

Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο ή μια 

ομάδα ανθρώπων χρησιμοποιώντας οργανωμένη προσπάθεια και 

μέσα κυνηγούν τις ευκαιρίες, με σκοπό να δημιουργήσουν αξία αλλά 

και ανάπτυξη για την εταιρία ικανοποιώντας επιθυμίες και ανάγκες, και 

το επιτυγχάνουν αυτό με καινοτομία και διαφοροποίηση.
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Εμπειρική Ανίχνευση και Ανάλυση Παραμέτρων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

1.3 Τρεις θεωρίες για την επιχειρηματικότητα
Μία από τις θεωρίες που έχουν αναπτυχθεί με θέμα την 

επιχειρηματικότητα είναι η νεοκλασική θεωρία5, σύμφωνα με την οποία ο 

επιχειρηματίας θεωρείται άτομο, και όχι ομάδα, επιχείρηση ή 

οργανισμός. Επίσης στη θεωρία αυτή υπάρχει η διάκριση της 

προσωπικότητας που «διψά για ρίσκο» και ανάλογα με την θέση 

κάποιου απέναντι στο ρίσκο παίρνει ή όχι το ρόλο του επιχειρηματία. Σε 

αντίθεση με τους εργαζόμενους που, κατά την θεωρία αυτή, 

αποφεύγουν πάντα το ρίσκο. Η νεοκλασική θεωρία ισχυρίζεται ότι παρά 

το γεγονός πως η διαδικασία των αποφάσεων στηρίζεται σε χιλιάδες 

μεταβλητές (που σχετίζονται με την τοποθέτηση στην αγορά, τη 

διαφημιστική προβολή, τα οικονομικά μεγέθη, τις τιμές κ.λπ.) οι 

επιχειρηματίες είναι σε θέση να τις επεξεργαστούν και είναι σχεδόν πάντα 

και παντού έτοιμοι να επιλέξουν τη βέλτιστη λύση, σαν να είναι η 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων ένας μαθηματικός αλγόριθμος 

βελτιστοποίησης και εκείνοι έτοιμοι να τον επιλύσουν.

Μια άλλη θεωρία, η λεγάμενη Αυστριακή, ισχυρίζεται ότι η 

επιχειρηματικότητα είναι η αναζήτηση «επικερδών ανταλλαγών» σε ένα 

οποιοδήποτε περιβάλλον και δεν υπάρχουν μόνο οι «ριψοκίνδυνοι» 

επιχειρηματίες ως ειδική τάξη που τους ξεχωρίζει από τους 

εργαζόμενους, καταναλωτές ή managers. Η επιχειρηματικότητα είναι μια 

πράξη εγρήγορσης, μια επιδίωξη αξιοποίησης ευκαιριών6.

Στην τρίτη θεωρία, τη θεωρία της συμπεριφοράς (behavior theory), 

αυτός που παίρνει (επιχειρηματικές) αποφάσεις έχει ένα «συνηθισμένο

Entrepreneurs are always and everywhere maximizers or optimizers in that they may act as 

cost minimizers as well. Teece, D. J„ & Winter, S. G. (1984). The Limits of Neoclassical Theory in 

Management Education. American Economic Review Papers and Proceedings, 74(2), 116-121. 

6Modern Theories of Entrepreneurial Behavior: An Appraisal, Anthony M Endres, Department of 

Economics, Christine R Woods, Paper, Department of Management and Employment 

Relations, University of Auckland
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μυαλό»7 αλλά με μια αντίληψη διαφορετική, όχι κατ’ ανάγκη 

υποδεέστερη

από αυτήν που περιγράφει η νεοκλασική αντίληψη ως ο ικανός 

παραγωγός των βέλτιστων λύσεων. Η παραπάνω θεωρία προφανώς 

είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα μια και αποκλείεται η επιχειρηματική 

έμπνευση να προέρχεται μόνο από ανθρώπους που μπορούν να 

επεξεργαστούν σειριακά όλες τις εναλλακτικές και να πάρουν 

αποφάσεις μόνο μετά από αυτή τη διεργασία.

Η ικανότητα για επιχειρηματικότητα και η διαδικασία λήψης αποφάσεων 

φαίνεται πως

• δεν απαιτεί γνωστικές διεργασίες τόσο υψηλού επιπέδου

• δεν σημαίνει ότι σειριακά εξετάζονται όλες οι εναλλακτικές 

(ως να ήταν ένας υπολογιστής που τρέχει ένα πρόγραμμα 

βελτιστοποίησης)

• συμβαίνουν σε ένα διαρκώς και γρήγορα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον άρα και είναι τόσο δύσκολο να ορισθούν οι 

διεργασίες που γίνονται μέσα σ' αυτήν την ρευστότητα

Όπως παρατηρούμε και στο σημερινό περιβάλλον οι επιχειρηματικές 

ευκαιρίες

• δεν είναι πασιφανείς ή αντικειμενικά αναγνωρίσιμες από 

πολλούς αλλά

• μπορεί ο επιχειρηματίας να τις ανακαλύψει με την αντίληψή 

του και μόνο, ή να τις δημιουργήσει

• μπορούν επίσης να αναγνωρίζονται ή να δημιουργούνται 

από οποιαδήποτε άτομα χρησιμοποιούν κάποια επαγωγική 

συλλογιστική που στηρίζεται στην εμπειρία τους

7Simon, Η. Α. (1987). Bounded Rationality. In J. Eatwell et. al. (Eds.), The New Palgrave: A 

Dictionary of Economics (Vol. 1, pp. 266-268). London: Macmillan.
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ή έχουν ισχυρά κίνητρα για να σκεφτούν προς τις 

κατευθύνσεις της αναγνώρισης ευκαιριών

• εμφανίζονται σε αβέβαια και πολύπλοκα περιβάλλοντα

• από τη στιγμή που ανακαλύπτονται μετά αξιοποιούνται με 

λιγότερη προσοχή από ότι φαντάζεται κανείς (μπορεί να 

χρειαστεί να μελετηθεί κάτι επισταμένως πριν παρθεί μια 

απόφαση αλλά δεν σημαίνει ότι η αξιοποίηση τους γίνεται 

πάντα με όρους απόλυτης συνέπειας ή ευλάβειας στο πως 

είχαν γίνει αρχικά αντιληπτές οι ευκαιρίες).

Οι επιχειρηματίες, από τι στιγμή που θα «χτίσουν το οικοδόμημα 

στο μυαλό τους» σε σχέση με τις ευκαιρίες της αγοράς, έχουν μία τάση 

να σκέφτονται τις ευκαιρίες ως μοναδικές και ότι κανένας δεν σκέφτηκε 

αντίστοιχα ή ότι κανένας δεν κατέχει τις αντίστοιχες πληροφορίες στην 

συγκεκριμένη αγορά, επιδεικνύοντας έτσι μια αισιοδοξία. Η αισιοδοξία 

όμως αυτή υπηρετεί την προσπάθεια να πεισθούν οι επενδυτές ή οι 

πελάτες, ή οι προμηθευτές για την «ευκαιρία» και να «ενδώσουν» στη 

συνεργασία. Αν οι επιχειρηματίες περιμένουν ώσπου να υπάρξουν ειδικά 

γεγονότα, που αποδεικνύουν την ορθότητα των σκέψεών τους, για να 

πείσουν τους άλλους, η ευκαιρία που επιδιώκουν να αξιοποιήσουν θα 

χαθεί μέχρι τα ισχυρά δεδομένα να είναι διαθέσιμα. Γιατί μια ευκαιρία που 

την βλέπουν όλοι παύει να είναι ενδιαφέρουσα επιχειρηματική ευκαιρία. 

Βασικά οι επιχειρηματίες εμπνέονται και δημιουργούν ευκαιρίες της 

αγοράς μέσα στο μυαλό τους τέτοιες που κανένας άλλος δεν 

εμπνεύστηκε απά αυτούς που συμμετέχουν στην αγορά. Βλέπουν τους 

πόρους και τις πληροφορίες σε νέους συνδυασμούς και μπορεί να 

«κοιτούν το συνηθισμένο» αλλά βλέπουν το εξαιρετικό. Με λίγα λόγια 

προσπαθούν να μετατρέψουν το κοινότοπο σε μοναδικό και 

απρόβλεπτο8. Αυτό που είναι ενδιαφέρον και αυτό που προσδιορίζει

8Mitton, D. G. (1987). The Compleat Entrepreneur. Entrepreneurship Theory and Practice, p. 9- 

20.
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τουλάχιστον σε πρώτη φάση την αξία της επιχειρηματικότητας είναι, ότι 

οι άνθρωποι που λειτουργούν επιχειρηματικά, δημιουργούν μία σειρά 

από νέες ιδέες, τις οποίες ονομάζουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, τις 

οποίες «ξεσκαρτάρουν» εύκολα και γρήγορα ξεχωρίζοντας αυτές που 

έχουν μια ισχυρή δυναμική. Αυτό τους επιτρέπει να συγκεντρώνονται σε 

εκείνες που αξίζει να μελετηθούν και να εμπλουτισθούν ή να βελτιωθούν.

1.4 Ανάλυση της κουλτούρας του κάθε έθνους και 
σύνδεσή της με την τάση για επιχειρηματικότητα - Το 
μοντέλο Hofstede

Ο Hofstede9 συνιστά τέσσερις διαστάσεις σύμφωνα με τις οποίες η 

κουλτούρα ενός έθνους μπορεί να περιγράφει. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε πλήθος πεδία και εφαρμογές. Θα 

προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε την έρευνα στο πεδίο της 

επιχειρηματικότητας και ειδικότερα στο βαθμό κατά τον οποίο η 

κουλτούρα του κάθε έθνους προσανατολίζει και ενθαρρύνει στην 

εκδήλωση επιχειρηματικού πνεύματος από τους πολίτες, ή αντίθετα τους 

απομακρύνει και τους αποθαρρύνει. Η κάθε μία από τις τέσσερις 

διαστάσεις αναλύεται παρακάτω, ενώ ακολουθεί ο πίνακας με τα 

αποτελέσματα της έρευνας.

IDV - Individualism ( ατομικισμός )

Ατομικιστικά χαρακτηριστικά έχουμε όταν οι άνθρωποι προσδιορίζουν 

τους εαυτούς τους σαν άτομο. Ο ατομικισμός προδιαθέτει χαλαρές 

κοινωνικές σχέσεις στις οποίες οι άνθρωποι φροντίζουν τα συμφέροντα 

του εαυτού τους και της άμεσης οικογένειάς τους.

PDI - Power distance (ιεραρχία )

Χαρακτηρίζει το βαθμό στον οποίο σε μια κοινωνία τα λιγότερο δυνατά 

μέλη αποδέχονται την άνιση κατανομή δύναμης και εξουσίας.

’Hofstede G. Culture's consequenses Sage Publication 1980
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UAI - Uncertainty avoidance ( αποφυγή αβεβαιότητας )

Χαρακτηρίζει το βαθμό κατά τον οποίο τα μέλη μιας κοινωνίας νιώθουν 

να απειλούνται από αμφίβολες καταστάσεις. Χαρακτηρίζει επίσης το 

βαθμό κατά τον οποίο οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφύγουν 

τέτοιες καταστάσεις και προτιμούν την ασφάλεια της σταθερής 

καριέρας σε έναν οργανισμό, απορρίπτουν αποκλίνουσες ιδέες και 

συμπεριφορές και πιστεύουν σε απόλυτες αλήθειες και σε ειδικούς.

MAS - Masculinity ( αρσενικότητα )

Χαρακτηρίζει το βαθμό κατά τον οποίο οι κυρίαρχες αξίες σε μια 

κοινωνία τονίζουν την επιθετικότητα και την απόκτηση χρημάτων και 

υλικών αγαθών. Το αντίθετο της αρσενικότητας, η θηλυκότητα (feminity) 

χαρακτηρίζει το βαθμό κατά τον οποίο οι κυρίαρχες αξίες σε μια 

κοινωνία τονίζουν τη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, τη φροντίδα για 

τους άλλους και την ολική ποιότητα ζωής.

Οι τέσσερις αυτές διαστάσεις παρουσιάζονται στις μετρήσεις στον 

πίνακα που ακολουθεί με εύρος τιμών από 0 έως 100 όπου ο μέσος 

όρος είναι το 50. Σε μία πρώτη ανάγνωση των αποτελεσμάτων, και 

παρακολουθώντας τις τιμές για τη χώρα των Η.Π.Α., μιας χώρας με 

παραδοσιακά υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης, παρατηρούμε να 

έχει την υψηλότερη τιμή από όλες τις χώρες στη διάσταση IDV - 

Individualism ( ατομικισμός ), και μία από τις υψηλότερες στη διάσταση 

MAS - Masculinity ( αρσενικότητα ). Αντίθετα χώρες σκανδιναβικές όπως 

η Σουηδία και η Νορβηγία, με παράδοση στην σοβαρή κοινωνική 

πολιτική και την ολική ποιότητα ζωής έχουν στη διάσταση MAS - 

Masculinity ( αρσενικότητα ) τις χαμηλότερες τιμές από όλες τις 

υπόλοιπες χώρες. Με τη βοήθεια επομένως του μοντέλου Hofstede 

μπορεί να γίνει μία προσέγγιση για τις τάσεις και την προδιάθεση 

εκδήλωσης επιχειρηματικότητας που υπάρχουν σε κάθε λαό ανάλογα με 

την κουλτούρα του.

Στη χώρα μας βλέπουμε χαμηλή τιμή στη διάσταση IDV - Individualism ( 

ατομικισμός ) και τιμές που κυμαίνονται κοντά στο μέσο όρο στους
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δείκτες της MAS - Masculinity ( αρσενικότητα ) και PDI (ιεραρχία). 

Αντίθετα η χώρα μας είναι με την μεγαλύτερη τιμή στο δείκτη που αφορά 

την αποφυγή αβεβαιότητας.

Πολιτισμικές διαστάσεις σε 40 χώρες (Hofstede, 1980)

ΧΩΡΑ PDI UAI IDV MAS
Αγγλία 35 35 89 66
Αργεντινή 49 86 46 56
Αυστραλία 36 51 90 61
Αυστρία 11 70 55 79
Βέλγιο 65 94 75 54
Βραζιλία 69 76 38 49
Βενεζουέλα 81 76 12 73
Γ αλλία 68 86 71 43
Γερμανία 35 65 67 66
Γ ιουγκοσλαβία 76 88 27 21
Δανία 18 23 74 16
Ελβετία 34 58 68 70
Ελλάδα 60 112 35 57
Ιαπωνία 54 92 46 95
Ισπανία 57 86 51 42
Ινδία 77 40 48 56
Ιράν 58 59 41 43
Ιρλανδία 28 35 70 68
Ισραήλ 13 81 54 47
Ιταλία 50 75 76 70
Καναδάς 39 48 80 52
Κολομβία 67 80 13 64
Μεξικό 81 82 30 69
Νέα Ζηλανδία 22 49 79 58
Νορβηγία 31 50 69 8
Νότιος Αφρική 49 49 65 63
Ολλανδία 38 53 80 14
Πακιστάν 55 70 14 50
Περού 64 87 16 42
Πορτογαλία 63 104 27 31
Σιγκαπούρη 74 8 20 48
Σουηδία 31 29 71 5
Ταϊβάν 58 69 17 45
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ΧΩΡΑ PDI UAI IDV MAS
Ταϊλάνδη 64 64 20 34
Τουρκία 66 85 37 45
Ην. Πολ. Αμερικής 40 46 91 62
Φιλιππίνες 94 44 32 64
Φιλανδία 33 59 63 26
Χιλή 63 86 23 28
Χονγκ Κονγκ 68 29 25 57
Μέσος όρος 52 64 50 50
Τυπική Απόκλιση 20 24 25 20

PDI = Ιεραρχία (Power Distance)
UAI = Αποφυγή Αβεβαιότητας (Uncertainty Avoidance) 
IDV = Ατομικότητα (Individualism)
MAS = Αρσενικότητα (Masculitity)

Παρατήρηση

Όσο υψηλότερη είναι η τιμή σε κάθε δείκτη, αυτό σημαίνει πως αυξάνεται και η ένταση ταυ 
συγκεκριμένσυ φαινσμένσυ στην αντίστσιχη χώρα.
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1.5 Η επιχειρηματικότητα ως συντελεστής ανάπτυξης 
της οικονομίας

Η ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος, το σύγχρονο επιχειρείν, 

μπορεί να αποτελέσει ουσιαστική συνιστώσα των προσπαθειών για τη

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την τόνωση της ανάπτυξης και τη 

δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Η νέα διάσταση της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την Πράσινη 

Βίβλο10, περικλείει τη δραστηριοποίηση και ικανότητα που έχει ένα άτομο, 

μεμονωμένα ή στο πλαίσιο ενός οργανισμού, να αναγνωρίζει τις 

ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται προκειμένου να έχει προστιθέμενη 

αξία. Η επιχειρηματικότητα όπως αναφέρθηκε είναι νοοτροπία, τρόπος 

δημιουργίας δραστηριότητας, μέσω συνδυασμού της ανάληψης 

κινδύνου, τής δημιουργικότητας και της καινοτομίας, με τη χρηστή 

διαχείριση και ικανότητα προσαρμογής. Αφορά λοιπόν τις επιχειρήσεις 

όλων των κλάδων, τις μικρές και τις μεγάλες, οικογενειακές επιχειρήσεις, 

επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας (όπως συνεταιρισμούς, ταμεία 

αλληλασφάλισης, ενώσεις και ιδρύματα) αλλά ακόμα και μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το επιχειρείν 

παράγει πλούτο, θέσεις εργασίας και ποικιλία επιλογών για τους 

καταναλωτές.

Έχει καταδειχθεί ότι χώρες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη αύξηση 

στα ποσοστά της παραγωγικότητας τείνουν να παρουσιάζουν και την 

μεγαλύτερη μείωση των ποσοστών ανεργίας.

Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από το πρόσφατο παρελθόν είναι:

- οι ΗΠΑ, όπου κατά την περίοδο 1993-1996, 350.000 νέες ταχέως 

αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δημιούργησαν τα 2/3 όλων των νέων 

θέσεων εργασίας.

10 Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της Πράσινης Βίβλου
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- οι Κάτω Χώρες, όπου στο διάστημα 1994-1998, το 8% των ταχέως 

αναπτυσσόμενων επιχειρήσεων δημιούργησαν το 60% των νέων 

θέσεων εργασίας.

Σύμφωνα με την κοινή έκθεση του Συμβουλίου της ΕΕ το 2001 για την 

κοινωνική ένταξη, ένα άλλο όφελος που προκύπτει, είναι το γεγονός

πως η επιχειρηματικότητα μπορεί να αποτελέσει το βασικό μοχλό για 

την ανάπτυξη στις περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, μέσω 

ένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην ενεργό ζωή, και γενικότερα 

συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής.

1.6 Ελλάδα και επιχειρηματικότητα- η τελευταία μελέτη 
του ΙΟΒΕ11

Το 2003 το ΙΟΒΕ συμμετέχει σε μια μεγάλη διεθνή έρευνα για την 

επιχειρηματικότητα που διεξάγεται από το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο 

Επιχειρηματικότητας (GEM). Η έρευνα, η οποία θα καταλήξει σε μια 

εθνική έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και ένταξη των 

ελληνικών ευρημάτων στο σύστημα διεθνών συγκρίσεων, στηρίζεται σε 

συνεντεύξεις με ειδικούς, σε μεγάλη έρευνα στον πληθυσμό και μελέτη 

των ελληνικών ιδιομορφιών. Από την έρευνα στον πληθυσμό που έχει 

διεξαχθεί ήδη προκύπτουν μερικά πρώτα ενδιαφέροντα συμπεράσματα 

που συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Η συνολική επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα φαίνεται ότι 

βρίσκεται γενικά στο ίδιο επίπεδο με μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών όπως 

το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ισπανία, η Ελβετία κ.λπ. Δεύτερον, παρατηρούμε 

ότι οι χώρες με τον υψηλότερο δείκτη επιχειρηματικής δραστηριότητας 

έχουν γενικά χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης (π.χ. Ουγκάντα) ή βρίσκονταν

1 Επισυνάπτεται ολόκληρο το κείμενο της μελέτης
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το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας σε μεγάλη οικονομική και πολιτική 

κρίση (Αργεντινή, Βενεζουέλα).

Το ερευνητικό πρόγραμμα εξετάζει το είδος της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας την οποία οι ερωτώμενοι δήλωσαν ότι ακολουθούν. 

Έτσι, εισάγεται η διάκριση ανάμεσα σε επιχειρηματικότητα ανάγκης και 

επιχειρηματικότητα ευκαιρίας. Η πρώτη αφορά δραστηριότητες τις 

οποίες κάποιος πραγματοποιεί επειδή απλώς δεν έχει άλλες επιλογές 

βιοπορισμού, ενώ η δεύτερη, αντίθετα, περιλαμβάνει δραστηριότητες 

που προσφέρουν στον ερωτώμενο καλύτερες ευκαιρίες προσωπικής 

εξέλιξης από οποιαδήποτε μη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Από την έρευνα στην Ελλάδα προκύπτει ότι η επιχειρηματικότητα 

ανάγκης παραμένει σχετικά υψηλή σε σχέση με τις περισσότερες 

αναπτυγμένες χώρες του πλανήτη (μέσος όρος 2,6%) και υψηλότερη 

από τον παγκόσμιο μέσο όρο.

Στην επιχειρηματικότητα ευκαιρίας υπάγεται και η επιχειρηματικότητα 

υψηλών δυνατοτήτων, που ορίζεται στο πρόγραμμα ως οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που διακρίνονται από τρία 

χαρακτηριστικά: α) δημιουργούν νέες αγορές, β) έχουν δυνατότητες 

εξαγωγών, γ) δημιουργούν νέα απασχόληση. Στην Ελλάδα η 

επιχειρηματικότητα υψηλών δυνατοτήτων βρίσκεται περίπου στο ίδιο 

επίπεδο με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κοντά δηλαδή στο 20% της 

συνολικής επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Τα εμπειρικά δεδομένα περιλαμβάνουν έναν πλούτο στοιχείων, όπως 

ηλικία, μορφωτικό επίπεδο και επίπεδο εισοδήματος, που αναφέρονται 

στο «προφίλ» του Έλληνα επιχειρηματία. Μέχρι στιγμής έχει εξετασθεί η 

επιχειρηματική δραστηριότητα των γυναικών στην Ελλάδα. Εκ πρώτης 

όψεως, η σχέση ανάμεσα σε αντρική και γυναικεία επιχειρηματικότητα 

φαίνεται ότι είναι παρόμοια στην Ελλάδα με εκείνη των περισσότερων 

αναπτυγμένων χωρών.
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1.7 Τελικά, μπορούμε να παράγουμε, να γεννήσουμε 
επιχειρηματίες;

Το ερώτημα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον και με ιδιαίτερη σημασία στην 

εποχή μας αφού όλοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη που μπορεί να 

προκόψουν σε μια κοινωνία με υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης.

Δεν είναι εύκολο να δοθεί μία μονολεκτική απάντηση, σίγουρα όμως 

μπορούμε να βοηθήσουμε στον προσανατολισμό όλο και 

περισσότερων ατόμων προς αυτήν την κατεύθυνση. Πώς μπορούμε να 

το επιτύχουμε αυτό;

Σύμφωνα με τον Δ.Παπαδόπουλο, καθηγητή του τμήματος Λογιστικής 

και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, χρειάζεται 

εκπαίδευση για την απόκτηση δεξιοτήτων ανάπτυξης δημιουργικού 

πνεύματος και πνεύματος επιχειρηματικότητας, καθώς και για την 

ανάπτυξη ψυχικών και πνευματικών χαρισμάτων τα οποία δημιουργούν 

την επιχειρηματική ιδιοσυγκρασία και ιδιοφυία12. Η καλλιέργεια αυτών 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της προσωπικότητας θα αποτελέσει το 

σύμμαχο του ατόμου-επιχειρηματία στο να ανταποκριθεί με επιτυχία στο 

σύνθετο ρόλο του.

Να δούμε όμως μερικά από αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:

Η πρωτοβουλία δράσεως, η τόλμη, η σύνεση, η αποφασιστικότητα, η 

θέληση, η επιμονή, η υπομονή, η αυτενέργεια, η ερευνητική ικανότητα, η 

ενθάρρυνση, η μύηση στη διαδικασία της παραγωγής, η διαχείριση 

αβεβαιότητας, η αποδοχή και συμφιλίωση με την ιδέα του κινδύνου, η 

εξήγηση της χρησιμότητας της αποτυχίας, η γνώση της τεχνικής των 

διαπραγματεύσεων και η ανάπτυξη της ικανότητας πλοήγησης για τη 

χάραξη προσωπικής πορείας. Η καλλιέργεια αυτών των ιδιοτήτων

12 Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας μέσω ολοκληρωμένης εκπαίδευσης συμβούλων και στήριξης 

αποφάσεων, Δ.Παπαδόπουλος 2003 ( Vol.l, ρρ. 2-3, 34-36 )
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πραγματοποιείται μέσω ασκήσεων διαμόρφωσης-διάπλασης του 

χαρακτήρα όσο και μέσω της διαδικασίας του "παραδειγματισμού" η 

οποία αναφέρεται στη μεταφορά επιχειρηματικών εμπειριών από άτομα 

που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία θα διακρίνονται τα συστατικά της επιτυχίας, θα υπάρχει 

ισχυρός παραδειγματισμός, θα δημιουργούνται συναισθήματα και 

τάσεις μίμησης, θα απομυθοποιούνται λανθασμένες έμμονες ιδέες, θα 

αποκαλύπτονται μείγματα συμπεριφοράς που έχουν οδηγήσει σε 

επιτυχημένες επιχειρηματικές επιλογές και θα δημιουργούνται ισχυρά 

κίνητρα για αυτοαπασχόληση.

Η παράλληλη γνώση και άλλων παραμέτρων που συμβάλλουν στην 

μακροχρόνια επιχειρηματική βιωσιμότητα όπως η αναγκαιότητα στην 

ύπαρξη καλής διοίκησης καθώς και η σημασία της σύνταξης ενός 

επιχειρησιακού σχεδίου ( business plan ), κρίνονται απολύτως 

απαραίτητες .

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η γνώση, εξασφαλίζοντας εναλλακτικές 

λύσεις, απελευθερώνει και διευκολύνει την επιχειρηματικότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

2 Εμπειρική προσέγγιση του θέματος

2.1 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
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A / Α Ερωτηματολογίου 
Κωδικός Στοιχειολήπτη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΉ ΕΡΓΑΣΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1. α. Επωνυμία _____________________________________________

β. Διεύθυνση έδρας _____________________________________________

2. Έτος ιδρύσεως της επιχείρησης:

3. Έτος που μπήκατε εσείς στην επιχείρηση ως επίγειου ιιατίας___________

4. Από ποιόν ιδρύθηκε η επιχείρηση; (Μία μόνο απάντηση) ____

1. Από τον σημερινό επιχειρηματία
2. Από γονέα του σημερινού επιχειρηματία
3. Από άλλο συγγενικό πρόσωπο
4. Από άλλο άτομο (εξηγείστε)

5. Τι προϊόν / προϊόντα ή υπηρεσία / υπηρεσίες προσφέρει η επιχείρηση σας;

6. Αριθμός Μονίμων Απασχολουμένων (2004):

Β. ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

7. Φύλλο: 1. Ανδρας | | 2. Γυναίκα | |

8. Πότε γεννηθήκατε; 1 9

9. Πού γεννηθήκατε; ___ Προσδιορίστε:
1. Σε χωριό-κωμόπολη ___ ______________
2. Σε πρωτεύουσα νομού
3. Στην Αθήνα ___ ______________
4. Αλλού (Προσδιορίστε) ___ ______________

ί
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10. Πού έχετε ζήσει μέχρι σήμερα;
α. Έζησα σε χωριό-κωμόπολη από μέχρι ετών
β. Έζησα σε πρωτεύουσα νομού από μέχρι ετών
γ. Έζησα στην Αθήνα από μέχρι ετών

11. Ποιες είναι οι γραμματικές σας γνώσεις; (Απαντήστε για όλεα τις βαθμίδες)
Ελλάδα 1 Εξωτερικό 2

1 .Δημοτικού
2. Γυμνασίου
3. Λυκείου
4. Μέση Τεχνική Σχολή
5. Ανώτερη Σχολή
6. Ανώτατη Σχολή
7. Μεταπτυχιακές σπουδές

Ξένες γλώσσες: 1. Αγγλικά | | 2. Γαλλικά | | 3. Άλλη | 1

Ειδικότητα: (Προσδιορίστε)

12. Ποια ήταν η κύρια επαγγελματική δραστηριότητα των γονέων σας ;
ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΗΤΕΡΑ

1. Δημόσιος υπάλληλος ___ ___
2. Ιδιωτικός υπάλληλος ___ ___
3. Αγρότης / Κτηνοτρόφος ___ ___
4. Ελεύθερος επαγγελματίας ___ ___ _
5. Επιχειρηματίας- βιοτέχνης ___ ___ _
6. Επιχειρηματίας - έμπορος ___ ___ _
7. Επιχειρηματίας - άλλο ___ ___ _
8. Αλλο ___ ___ _
9. Καμία

Προσδιορίστε:

13. Ποιες ήταν οι ανώτερες γραμματικές γνώσεις των γονέων σας;
ΠΑΤΕΡΑΣ ' ΜΗΤΕΡΑ

1. Δημοτικού
2. Γυμνασίου
3. Λυκείου
4. Μέση Τεχνική Σχολή
5. Ανώτερη Σχολή
6. Ανώτατη Σχολή
7. Μεταπτυχιακές σπουδές

3. Άλλη Q 

3. Άλλη [ |

ΐένες γλώσσες (Πατέρα): 

ΐένες γλώσσες (Μητέρα):

1. Αγγλικά | 1 2. Γαλλικά | |

1. Αγγλικά | 1 2. Γαλλικά | |

14. Εάν ένας από τους γονείς σας ήταν επιχειρηματίας πώς νομίζετε ότι αυτό επηρέασε την προδιάθεσή σας 
για επιχειρηματικότητα
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15. Εάν κάποιος από τους γονείς σας ήταν επιχειρηματίας, ποια ήταν η επαφή σας με την επιχείρηση του; 
(Μια μόνο απάντηση)

1. Συμμετείχα πολύ ενεργά ___
2. Συμμετείχα ευκαιριακά ___
3. Παρακολουθούσα παθητικά ___
4. Απέφευγα να ασχοληθώ ___

16. Σας ενθάρρυνε το στενό οικογενειακό σας περιβάλλον να στραφείτε στις επιχειρήσεις;
(Μια μόνο απάντηση)

1. Πολύ 1 | 2. Αρκετά [ | 3. Λίγο | | 4. Καθόλου | 1

Γ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

17.Πόσο σημαντικοί ήσαν οι παρακάτω λόγοι για την απόφαση σας ;

Ι.Το έβλεπα σαν φυσική επέκταση των σπουδών μου
2. Δεν ήθελα να δουλεύω γι' άλλους
3. Ήθελα να αξιοποιήσω ‘κάποια ιδέα’ μου
4. Το θεώρησα, από άποψη οικονομικής απόδοσης,
5. καλύτερη επιλογή από το να κάνω κάτι άλλο
6. Πολλοί με συμβούλευσαν να κάνω δική μου επιχείρηση
7. Θέλησα να μιμηθώ τους γνωστούς και φίλους μου που 
είχαν γίνει επιχειρηματίες
8. Το θεώρησα μέσο κοινωνικής ανόδου
9. Πίστεψα ότι θα μου άρεσε περισσότερο "σαν δουλειά"
10. Έκρινα ότι είχα ικανότητες διοίκησης και καθοδήγησης των άλλων 
11 .Ήμουν αναγκασμένος ή δεν είχα τίποτα άλλο καλύτερο να κάνω
12. Μου προσφέρθηκε ευκαιρία συνεταιρισμού με άλλον
13. Συνεχίζω την οικογενειακή επιχείρηση
14. Άλλος λόγος (εξηγείστε)

Πολύ
Σημαντικό

]

Αρκετά Όχι
σημαντικό σημαντικό

2 3

18. Σε τι ηλικία αρχίσατε να εξασφαλίζετε μόνος σας τα προς το ζην, με εξαρτημένη ή όχι σχέση εργασίας;
2.18-20^^ 3.21-251. Κάτω των 18 4.26-30 5. 30 και άνω

19. Κάνατε πριν τα 25 σας χρόνια κάποια ευκαιριακή έστω δουλειά που να σας έδωσε την αίσθηση ότι είχατε 
τα βασικά χαρακτηριστικά "επιχειρηματία" (τάση ανεξαρτησίας, ανάληψη κινδύνων, εποπτείας άλλων, κ.λ.π.);

1. Πολλές | | 2. Λίγες | | 3. Καμιά | |

20. Η επιχείρηση που έχετε σήμερα είναι η πρώτη που ιδρύσατε; 
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21. Εάν ΟΧΙ, σε τι ηλικία ιδρύσατε την πρώτη σας επιχείρηση;
1. Κάτω από 30 □ 2.31-40 □ 3.41-50 □ 4.51 και άνω □

22. Τι είδους ήταν η πρώτη σας εκείνη επιχείρηση;
1. Αγροτική / Κτηνοτροφική
2. Βιοτεχνική
3. Βιομηχανική
4. Εμπορική
5. Τουριστική
6. Ναυτιλιακή
7. Άλλη (προσδιορίστε)

23. Πριν ιδρύσετε την πρώτη σας επιχείρηση τι επάγγελμα ή επαγγέλματα κάνατε;
(Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

1 .Δημόσιος υπάλληλος
2. Ιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση στην Ελλάδα
3. Ιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση στο Εξωτερικό
4. Αγρότης / Κτηνοτρόφος
5. Ελεύθερος επαγγελματίας 
ό.Σπουδαστής 
7. Κανένα

24. Εάν εργαζόσαστε σε άλλη επιχείρηση, τι θέση είχατε και σε ποιο τμήμα; (Μία μόνο απάντηση για κάθε ενότητα)
A. 1. Ανώτερος υπάλληλος

2. Μέσος υπάλληλος
3. Κατώτερος υπάλληλος
4. Εργοδηγός
5. Εργάτης-Τεχνίτης
6. Αλλο (προσδιορίστε)

Προσδιορίστε:

Β. 1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ
2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ
3. ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
4. ΑΛΛΗ (προσδιορίστε)

25. Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που σας έκανε να εγκαταλείψετε την προηγούμενη εξαρτημένη εργασία 
σας; (Μία μόνο απάντηση)

1. Δεν ήταν αρκετά 'δημιουργική' ___
2. Ήθελα να κάνω 'κάτι δικό μου'
3. Είχα προστριβές με τους προϊσταμένους μου ___
4. Απολύθηκα
5. Η επιχείρηση έκλεισε ___
6. Έπρεπε να αναλάβω την οικογενειακή επιχείρηση ___
7. Άλλος λόγος (εξηγείστε) _________________________________________
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26. Ποιες ήσαν οι σημαντικές εμπειρίες με' χις οποίες εμπλουτιστήκατε από τα επαγγέλματα που 
πιθανώς ασκήσατε πριν ιδρύσετε την πρώτη δική σας επιχείρηση, οι οποίες σας χρησιμέυσαν στη συνέχεια 
στην επιχειρηματική σας σταδιοδρομία;

Πολύ Αρκετά Όχι
σημαντικό σημαντικό σημαντικό

1 .Γνώση των ανταγωνιστών
2. Γνώση των αγορών εξωτερικού
3. Γνώσεις / εμπειρία στη διοίκηση της επιχείρησης
4. Γνώσεις / εμπειρία στο Marketing
5. Γνώσεις / εμπειρία στο τεχνικό μέρος της παραγωγής
6. Γνώσεις / εμπειρία στα λογιστικά- φοροτεχνικά
7. Άλλες γνώσεις / εμπειρίες (εξηγείστε)

1 2

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ Inc ΓΕΝΙΑΣ

27. Πως επιλέξατε το αντικείμενο της επιχείρησης σας; (Μία μόνο απάντηση) 

1 .Ακολούθησα το ένστικτό μου
2. Μιμήθηκα άλλους υποθέτοντας ότι υπάρχουν ευκαιρίες
3. Ακολούθησα συμβουλές άλλων
4. Μετά από μεθοδική διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών
5. Άλλος τρόπος (εξηγείστε)

28. Πως προετοιμαστήκατε για την ίδρυση της επιχείρησης σας; (Μία ή περισσότερες απαντήσεις) 

1 .Βασίστηκα στις γνώσεις που απέκτησα από την εκπαίδευση μου ___
2. Βασίστηκα στις εμπειρίες από απασχόληση σε παρόμοια επιχείρηση
3. Έκανα ειδική μελέτη
4. Συνεργασία με ειδικό Οργανισμό (π.χ. εταιρία συμβούλων)
5. Δεν έκανα ειδική προετοιμασία ___
6. Άλλος τρόπος (εξηγείστε)

29. Ποιες από τις παρακάτω προσωπικές σας ικανότητες θεωρείτε ότι σας βοήθησαν στην ίδρυση και στη 
μετέπειτα λειτουργία της επιχείρησης σας;

1 .Τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες
2.Φιλοδοξία και επιμονή 
3 .Αυτοπεποίθηση
4. Κοινωνικές / Οικονομικές επαφές-Διασυνδέσεις
5. Εργατικότητα
6. Τιμιότητα
7. Ικανότητα για ανακάλυψη επιχειρηματικών ιδεών
8. Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
9. Ικανότητα στην επικοινωνία με τους άλλους 

συνεργάτες (πελάτες, προμηθευτές)
10. Άλλες ικανότητες (εξηγείστε)

Πολύ Αρκετά Όχι
σημαντικό σημαντικό σημαντικό 

1 2 3

□ □ □
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30. Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αδυναμίες σας και τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε όταν 
ξεκινήσατε την επιχείρηση σας;
(Βαθμολογείστε με βαθμό 1 έως 5 ανάλογα με τη σημασία τους, όπου το 5 αφορά στα πολύ σοβαρά προβλήματα)

Βαθμός 1-5

I .Έλλειψη τεχνικών γνώσεων ___
2. Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού ___
3. Έλλειψη κεφαλαίων ___
4. Έλλειψη πείρας και γνώσεων για την οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης _
5. Έλλειψη γνώσεων σε λογιστικά / φοροτεχνικά ___
6. 'Ελλειψη πείρας και -γνώσεων για την προώθηση των προϊόντων /υπηρεσιών ___
7. Ανταγωνισμός ___
8. Αγχος και φόβος για το μέλλον σας ως επιχειρηματίας ___
9Έλλειψη οικονομικών και κοινωνικών γνωριμιών και διασυνδέσεων ___
10.Κρατική γραφειοκρατία ___
II .Μικρός χρόνος προετοιμασίας ___
12.Άλλο (εξηγείστε)

31. Με ποιους τρόπους συγκεντρώσατε τα απαραίτητα κεφάλαια για να ξεκινήσετε την επιχείρηση σας;
(Μία ή περισσότερες απαντήσεις) ____

1 .Από προσωπική αποταμίευση ___
2. Από την οικογένεια
3. Από εκποίηση προσωπικών περιουσιακών στοιχείων ___
4. Από εκποίηση οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων
5. Από κληρονομιά
6. Από φίλους με μικρό τόκο ___
7. Από τραπεζικό δανεισμό ___
8. Χρησιμοποιώντας επιδοτούμενα δάνεια ή / και επιχορηγήσεις
9. Πιστώσεις από προμηθευτές 
ΙΟ.Άλλος τρόπος (εξηγείστε)

32. Με ποιο ή ποιους τρόπους προσπαθήσατε να ξεπεράσετε τις αδυναμίες που είχατε όταν ιδρύσατε την 
επιχείρηση σας και πόσο σας βοήθησαν;

Βοήθησε Βοήθησε Δεν
πολύ 1 αρκετά 2 βοήθησε 3

1 .Εντατική προσωπική εργασία και επιμονή
2. Παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων
3. Χρησιμοποίηση ειδικών συμβούλων
4. Γνώσεις από την ‘πορεία των πραγμάτων’
5. Προσφυγή στη βοήθεια ειδικών οργανισμών 
ό.Άλλος τρόπος (εξηγείστε)

33. Πόσο επιτυχημένο θεωρείτε τον εαυτό σας ως επιχειρηματία; (Μία μόνο απάντηση)

1. Πάρα πολύ επιτυχημένο
2. Πολύ επιτυχημένο __
3. Αρκετά επιτυχημένο
4. Όχι αρκετά επιτυχημένο
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34. Σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία σας ως επιχειρηματίας;

1 .Στις πρωτοποριακές μου ιδέες
2. Στη καλή οργάνωση της επιχείρησης
3. Στη συμπεριφορά μου προς τους πελάτες
4. Στη εργατικότητα μου
5. Στη συμβολή των υπαλλήλων μου 
ό.Στις κοινωνικές γνωριμίες που είχα
7. Στο προϊόν/ υπηρεσία που προσφέρω
8. Στην τύχη
9. Σε άλλο παράγοντα (εξηγείστε)

Πολύ Αρκετά
σημαντικό σημαντικό 

1 2

35. Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι περιόρισαν την επιτυχία σας ως επιχειρηματία;
Πολύ Αρκετά

σημαντικό 1 σημαντικό 
2

I .Η έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού
2. Η ελλιπής προετοιμασία μου όταν ξεκίνησα
3. Οι ελλιπείς γνώσεις μου
4. Το όχι πολύ επιτυχημένο προϊόν / υπηρεσία 
5.0 έντονος ανταγωνισμός
6. Η ελλιπής βοήθεια από το Κράτος
7. Τα εργασιακά προβλήματα
8. Η ασυνέπεια των πελατών
9. Η συχνή μεταβολή της νομοθεσίας
10. Η κακή γενική οικονομική κατάσταση
II .Τυχαίοι παράγοντες
12.Άλλοι παράγοντες (εξηγείστε)

Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ 2τκ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΕΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

36. Πότε ιδρύθηκε η οικογενειακή επιχείρηση;

37. Ήταν το προϊόν ή η υπηρεσία που αρχικά προσέφερε, ίδιο(α) με το(η) σημερινό(ή);
1. Ναι 2. Όχι ΓΊ

Όχι
σημαντικό

3

Όχι
σημαντικό

3
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38. Αφού αναλάβατε εσείς την επιχείρηση, σε ποιους τομείς κάνατε ουσιαστικές αλλαγές; 
(Μια ή περισσότερες απαντήσεις)

1 .Στο πλήθος και στους τύπους των προϊόντων / υπηρεσιών __
2. Στις μεθόδους marketing __
3. Στις μεθόδους παραγωγής __
4. Στους προμηθευτές __
5. Στους πελάτες / αγορές __
ό.Στην οργάνωση των οικονομικών υπηρεσιών __
7. Στις σχέσεις με το προσωπικό __
8. Άλλες μεταβολές (εξηγείστε) __

ΣΤ. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

39. Πως χαρακτηρίζετε την πορεία της επιχείρησης σας τα τελευταία 5 χρόνια;
Ανοδική Στάσιμη Πτωτική

1 2 3

1 .Απασχόληση
2. Όγκος συνολικών πωλήσεων
3. Ποσοστό εξαγωγών στο σύνολο πωλήσεων
4. Επενδύσεις

40. Θεωρείτε ότι στα επόμενα 3-5 χρόνια θα υπάρξουν περιθώρια και προοπτικές για επέκταση / 
βελτίωση της επιχείρησης σας;

1. Ναι Q 2. Όχι Q

41. Πως σκέπτεστε να επεκτείνετε και να βελτιώσετε την επιχειρηματική σας δραστηριότητα;
Πολύ πιθανό Αρκετά Όχι

1 πιθανό 2 πιθανό 3

1 .Νέες αγορές (εσωτερικού / εξωτερικού)
2. Νέα προϊόντα ή υπηρεσίες
3. Βελτίωση της οργάνωσης
4. Βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού
5. Εκπαίδευση προσωπικού
6. Επέκταση σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς

7.Αλλο (προσδιορίστε)



42. Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πιστεύετε ότι θα αντιμετωπίσετε στην επέκταση 
της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας; (Βαθμολογείστε από 1 έως 5, όπου το 5 αφορά στα πολύ σοβαρά 
προβλήματα)

Βαθμός 1 -5

1 .Έλλειψη κεφαλαίων _
2.Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού __
3 Έλλειψη τεχνογνωσίας __
4. Γραφειοκρατία __
5. Ανταγωνισμός από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις __
ό.Ανταγωνισμός από ξένες επιχειρήσεις στην εγχώρια αγορά __
7. Η ηλικία και οι προσωπικές σας δυνάμεις __
8. Έλλειψη γνώσεων και εμπειρίας __
9. Άλλο πρόβλημα (εξηγείστε) __

43. Ποιο θα επιθυμούσατε να είναι το μέλλον της επιχείρησης σας; (Μία μόνο απάντηση)

1 .Να την αναλάβουν τα παιδιά μου __
2.Να γίνει πολυμετοχική εταιρεία __
3 .Να συγχωνευθεί με άλλη __
4. Να την πουλήσω
5. Άλλο (εξηγείστε) __

Ζ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

44. Πόσες ώρες κατά μέσο όρο εργάζεσθε καθημερινά; (Μία μόνο απάντηση)
1. 4-6 □ 2.6-8Q 3. 8-10 □ 4. Άνω των 10 □

45. Ποιες είναι οι βασικές καθημερινές εργασίες σας στην επιχείρηση; 
(Βαθμολογείστε από 1 έως 5, όπου το 5 αφορά στις εργασίες που κυρίως απορροφούν το χρόνο σας)

Βαθμός 1-5

1 .Τεχνικός τομέας
2. Εμπορικός τομέας
3. Οικονομικός τομέας- Αογιστήριο
4. Επαφές με προμηθευτές, πελάτες,
5. Επαφές με τράπεζες ___
6. Επαφές με δημόσιες υπηρεσίες
7. Άλλες εργασίες (εξηγείστε)

46. Ποιες δραστηριότητες σας απασχολούν περισσότερο σε ετήσια βάση; 
(Βαθμολογείστε από 1 έως 5, όπου το 5 αφορά στις εργασίες που κυρίως απορροφούν το χρόνο σας)

Βαθμός

1. Οργάνωση, προγραμματισμός και εποπτεία 
της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης
2. Επαφές με πελάτες, προμηθευτές κ.λπ.
3. Διαμόρφωση στρατηγικής για την επιχείρηση
4. Ταξίδια - παρακολούθηση εκθέσεων
5. Ανακάλυψη νέων ευκαιριών επιχειρηματικού κέρδους
6. Άλλο (εξηγείστε)

□
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47. Με τι ασχολείσθε τις ελεύθερες ώρες σας;
(Βαθμολογείστε από 1 έως 5, όπου το 5 αφορά την δραστηριότητα με την περισσότερη απασχόληση)

Βαθμός 1-5

1 .Επαγγελματικές συναντήσεις ___
2. Συμμετοχή σε διάφορες οργανώσεις ___
3. Διάβασμα - Μουσική - Θέατρο - Κινηματογράφος κλπ _
4. Σπορ ___
5. Οικογενειακές φροντίδες - Κοινωνικές σχέσεις ___
6. Αλλη ασχολία (εξηγείστε) ___

48. Πόσο χρόνο αφιερώνετε για διακοπές;
1. Λιγότερο από 10 ημέρες τον χρόνο Q 2.11-20 Q 3.21-30 Q] 4. Περισσότερο από 1 μήνα Q

49. Από όσα δεν έχετε καιρό να κάνετε, τι σας λείπει πιο πολύ; (Μία μόνο απάντηση)

1. Να βρίσκομαι με την οικογένεια μου
2. Προσωπική βελτίωση (διάβασμα, κλπ.)
3. Διασκέδαση
4. Ενασχόληση με τα κοινά
5. Άλλο (εξηγείστε)

50. α)Έχετε κάποιον Έλληνα ή ξένο επιχειρηματία ως "πρότυπο" και ποιόν;

β)Γιατί;

Η. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ 21° ΑΙΩΝΑ

51. Πως θεωρείτε ότι σας αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία εσάς προσωπικά και γενικότερα τους 
επιχειρηματίες; (Μία μόνο απάντηση)

1. Αναγνωρίζει και επικροτεί την οικονομική μου συμβολή ___
2. Με καχυποψία ___
3. Αδιάφορα
4. Άλλο (εξηγείστε)

52. Αισθάνεστε ότι η στάση αυτή έχει αλλάξει τα τελευταία 10 χρόνια και πώς; (Μία μόνο απάντηση)
1. Προς το καλύτερο | | 2. Προς το χειρότερο | | 3. Δεν άλλαξε ___

53. Πως θα επιθυμούσατε να σας αντιμετωπίζει η κοινωνία; (Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

1 .Ως παραγωγικά και δημιουργικά άτομα
2. Ως βασικό παράγοντα προαγωγής της εθνικής οικονομίας ___
3. Ως πρωτοπόρα άτομα
4. Αλλο (εξηγείστε)
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54. Πως θα προτείνατε να κινηθεί η πολιτεία για την τόνωση της επιχειρηματικότητας;
Πολύ Αρκετά Όχι

1 .Να βοηθηθεί ο επιχειρηματίας από τους διάφορους
2. Να τονισθεί ο θετικός ρόλος του επιχειρηματία
3. Να προωθηθούν μορφές βοήθειας ειδικά για νέους 
επιχειρηματίες (π.χ. επιδοτήσεις, μείωση φορολογίας
4. Άλλο (εξηγείστε)

σημα\τικό σημα\τικό
1 2

σημαντικό
3

φορείς (π.χ. ΟΠΕ)

κ.τ.λ.)

□ □ □
55. Πως προβλέπετε ότι θα εξελιχθεί η «Επιχειρηματικότητα» στην Ελλάδα στα επόμενα 10-15 χρόνια; 

(Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

1 .Όλο και πιο πολλοί νέοι θα ξεκινούν δικές τους επιχειρήσεις ___
2. Πολλοί επιχειρηματίες θα στραφούν σε εξαρτημένη απασχόληση _
3. Πολλές επιχειρήσεις θα εξαγορασθούν από άλλες μεγαλύτερες _
4. Πολλές μικρές επιχειρήσεις θα συγχωνευθούν με άλλες ___
5. Άλλες προβλέψεις (εξηγείστε) ___

Στο γώρο αυτό σημειώστε άλλα σ/όλια και παρατηρήσεις που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να διατυπώσει:
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Εμπειρική Ανίχνευση και Ανάλυση Παραμέτρων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

3. Αποτελέσματα έρευνας
3.1 Κριτική ανάλυση αποτελεσμάτων- Συμπεράσματα

1. Εισαγωγή

Η σκοπιμότητα της έρευνας αντιπροσωπεύει μία προσπάθεια στρατηγικής 
προσέγγισης του προβλήματος της οικονομικής μας ανάπτυξης των 
τελευταίων ΙΟετιών. Θα ήταν ευχής έργο εάν ή εν λόγω έρευνα θα 
μπορούσε να συνεχισθεί μέσω πιο εξειδικευμένων προσεγγίσεων. Ήτοι, εάν 
η επιχειρηματικότητα μπορούσε να διερευνηθεί ξεχωριστά στα πλαίσια των 
μεγάλων (σε τζίρο ή κέρδη), των μεσαίων και των μικρών επιχειρηματιών, 
καθώς και σε πλαίσια νομού. Φαντάζομαι ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα 
καταστεί δυνατόν να προσδιορισθούν συγκεκριμένα αλλά και 
χρησιμότατα χαρακτηριστικά και ιδιότητες ανά υποομάδα επιχειρηματιών.

2. Μερικά σχόλια πάνω στις απαντήσεις του ερωτηματολογίου

Η παράγραφος αυτή σκοπό έχει να παρουσιάσει τις σημαντικότερες 
εντυπώσεις ή τα γενικά συμπεράσματα των εμπλεκομένων στην 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Επίσης, σκοπό έχει, να μεταφέρει 
στον κυρίως ερευνητή τόσο το κλίμα στο οποίο εξελίχθηκαν οι συνεντεύξεις 
όσο και τα διάφορα σχόλια των επιχειρηματιών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμπεριφοράς που δεν είναι δυνατόν να 
καταγραφεί στο ερωτηματολόγιο αποτελεί η διαπίστωση ότι πολλοί 
επιχειρηματίες δε δήλωναν τον ακριβή αριθμό των εργαζομένων στην 
μονάδας τους. Ήτοι, και ενώ ο ίδιος ο ερευνητής διαπίστωνε ότι κατά την 
ώρα της συνέντευξης εργαζόταν στην μονάδα περισσότερα του ενός 
άτομα, ο επιχειρηματίας ζητούσε επίμονα να καταγραφεί στο 
ερωτηματολόγιο μόνο ένας εργαζόμενος.

ΑΤΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Ερωτήσεις υε α/α 7 έως και 11

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που ερωτήθηκαν στο τυχαίο δείγμα της 
έρευνας ήταν άνδρες και μάλιστα σε ποσοστό 85% (Πίνακας 1). Το 
γεγονός αυτό αναδεικνύει την πολύ χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στο 
επιχειρηματικό γίγνεσθαι και καθιστά περισσότερο επιτακτική την ανάγκη 
ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας με την παροχή κινήτρων 
καθώς και άλλων μέτρων που θα προσανατολίσουν τις γυναίκες στην 
ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Αναζητώντας τα αίτια που μέχρι
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σήμερα δεν οδηγούν τις γυναίκες στην οι γυναίκες στην ανάληψη 
επιχειρηματικής δράσης θα λέγαμε πως τέτοια είναι οι οικογενειακές τους 
υποχρεώσεις στο μεγάλωμα των παιδιών, τα κοινωνικά στερεότυπα της 
ελληνικής κοινωνίας που δεν επιτρέπουν ούτε προσφέρουν τις ίδιες 
ευκαιρίες στις γυναίκες, κάποιες φορές μάλιστα τις υποτιμούν ή ακόμη και 
τις απαξιώνουν με αποτέλεσμα να μειώνεται η αυτοπεποίθησή τους αλλά 
και η εμπιστοσύνη των άλλων -ακόμα και των ιδίων των γυναικών- στο 
πρόσωπό τους. Σε αυτά τα αίτια καλείται να δώσει απαντήσεις αλλά και 
λύσεις η Πολιτεία αλλά και η κοινωνία ώστε μέσω της τόνωσης της 
γυναικείας επιχειρηματικότητας να αυξηθεί το επίπεδο της συμμετοχής των 
γυναικών στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες του τυχαίου δείγματος ήταν μεταξύ 45-55 
ετών, γεγονός που δείχνει πως το ποσοστό της αυτοαπασχόλησης στην 
Ελλάδα μειώνεται στους νέους ανθρώπους σε σχέση με αυτό που ήταν 
παλιότερα. Λίγοι είναι οι νέοι επιχειρηματίες σήμερα. Αυτό ίσως να οφείλεται 
στο γεγονός πως οι άνθρωποι παλιότερα οδηγούνταν αναγκαστικά να 
κάνουν κάτι δικό τους σε νεαρή ηλικία, είτε γιατί δεν υπήρχαν άλλες 
επιλογές, είτε γιατί δεν είχαν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν 
ακόμη κι αν είχαν τις ικανότητες. Σήμερα πολλοί νέοι σπουδάζουν και 
καθυστερούν να ξεκινήσουν εργασία, ενώ πολλοί περισσότεροι 
οδηγούνται να εργαστούν σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πλέον τη 
δυνατότητα να απασχολήσουν μεγάλους αριθμούς εργαζομένων σε 
σχέση με παλιότερα όταν υπήρχαν λιγότερες, και κυρίως μικρές ή 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν τα 
σημερινά μεγάλα νούμερα εργαζομένων.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες της έρευνας δε γεννήθηκαν στην Αθήνα 
(Πίνακας 2). Αυτό είναι λογικό, καθώς η Αθήνα γιγαντώθηκε τις τελευταίες 
δεκαετίες και οι περισσότεροι σημερινοί κάτοικοί της προέρχονται από την 
περιφέρεια. Ίσως επίσης και το γεγονός πως τα παλαιότερα χρόνια στα 
χωριά η οικονομική κατάσταση των ανθρώπων να ήταν και καλύτερη από 
ότι στις πόλεις, να δικαιολογεί το ότι πολλοί σημερινοί πενηντάρηδες 
επιχειρηματίες είχαν τότε κάποια χρήματα ώστε να ξεκινήσουν κάποια δειλή 
επιχειρηματική προσπάθεια. Επίσης υπάρχει και η άποψη πως αν περάσει 
κάποιος δυσκολίες στο χωριό ή στην κωμόπολη, μαθαίνει να αντιμετωπίζει 
τα πράγματα διαφορετικά και είναι σε θέση να σκεφθεί περισσότερες 
επιλογές καθώς οξύνεται το επιχειρηματικό του ένστικτο.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες ήταν χαμηλής μόρφωσης, ενώ οι κάτοχοι 
πτυχίου Ανώτατης Σχολής ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών εμφανίζονται 
σε μικρότερα ποσοστά (Πίνακας 3). Στις μεγαλύτερες μάλιστα ηλικίες είναι 
ακόμη μεγαλύτερο το ποσοστό της χαμηλής μόρφωσης, αντίθετα με τους 
νεότερους οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πανεπιστημιακή παιδεία σε 
μεγαλύτερα ποσοστά. Το γεγονός αυτό δεν είναι ξένο και με το ότι στις 
μέρες μας είναι πιο εύκολο για έναν νέο να σπουδάσει από ότι παλιότερα. 
Μία πρόχειρη εκτίμηση βέβαια των πραγμάτων οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι όσοι σπουδάζουν, δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνουν καλοί 
επιχειρηματίες. Αντίθετα μάλιστα, όπως είδαμε σημαντικός αριθμός 
επιχειρηματιών εμφανίζεται να μην έχει ιδιαίτερες σπουδές.
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Ερωτήσεις υε α/α 12 έως και 76

Μικρό τμήμα των επιχειρηματιών προέρχεται από επιχειρηματικές 
οικογένειες ενώ αρκετοί προέρχονται και από αγροτικές ή και 
κτηνοτροφικές οικογένειες. Στη συντριπτική τους μάλιστα πλειοψηφία οι 
γονείς των επιχειρηματιών δεν είχαν σπουδές (Πίνακας 4). Φαίνεται λοιπόν 
πως ένα οικογενειακό περιβάλλον όπου οι γονείς είναι ακόμη και 
απόφοιτοι δημοτικού, όχι μόνο δε λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη 
από τα παιδιά επιχειρηματικής δράσης, ίσως μάλιστα να δημιουργεί σε 
αυτά και ένα κίνητρο, μία «ανάγκη διάκρισης», που τα οδηγεί προς αυτήν 
την κατεύθυνση. Την εποχή εκείνη οι γονείς δεν είχαν τη δυνατότητα να 
σπουδάσουν ακόμη κι αν είχαν τις δυνάμεις για λόγους οικονομικούς. Το 
γεγονός ότι μόνο ελάχιστοι επιχειρηματίες προέρχονται από την τάξη των 
δημοσίων υπαλλήλων είναι ενδεικτικό επίσης του πόσο σημαντικό ρόλο 
παίζουν οι εμπειρίες στις επιλογές ενός ατόμου.
Η προδιάθεση των παιδιών όταν προέρχονται από επιχειρηματική 
οικογένεια για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης φαίνεται πως είναι 
θετική (81%, πίνακας 5), καθώς ίσως και οι ίδιοι να βλέπουν ως πρότυπο 
το γονιό επιχειρηματία, να νιώθουν υπερήφανοι γι'αυτόν και να θέλουν να 
του μοιάσουν. Φαίνεται λοιπόν πως η ελληνική κοινωνία επιβραβεύει και 
προσδίδει κύρος στον επιτυχημένο επιχειρηματία κάτι που επιβεβαιώνεται 
και από την απάντηση των ίδιων των επιχειρηματιών στην ερώτηση πώς 
αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία τους επιχειρηματίες όπου ένα ποσοστό 
35% (Πίνακας 41) αναφέρουν πως αναγνωρίζεται πλέον η οικονομική τους 
συμβολή και πως επίσης η στάση της κοινωνίας (32%, πίνακας 42) αλλάζει 
προς το καλύτερο.
Επίσης, γίνεται φανερό ότι η καλύτερη εκπαίδευση επιχειρηματιών γίνεται 
μέσω της άμεσης επαφής με το επιχειρηματικό περιβάλλον και την 
επιχειρηματική δραστηριότητα και όχι μέσω των πανεπιστημιακών 
συγγραμμάτων. Τα μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό του ποσοστό του 81% 
που είχαν θετική προδιάθεση προέρχεται από αυτούς που συμμετείχαν 
στην επιχείρηση του γονέα (50% πολύ ενεργά,23% ευκαιριακά, πίνακας 6 ). 
Κατά τα φαινόμενα, η Πανεπιστημιακή εκπαίδευση, στην καλύτερη των 

περιπτώσεων εξασφαλίζει άριστα στελέχη επιχειρήσεων αλλά όχι 
επιχειρηματίες. Και ενώ, το κατά πόσο ένα Πανεπιστημιακό ίδρυμα θα 
πρέπει να παράγει επιχειρηματίες είναι ένα ερώτημα που δεν μπορεί να 
απαντηθεί χωρίς ευρύτερο προβληματισμό, αυτό που πρέπει να 
απαντηθεί το συντομότερο δυνατόν είναι το κατά πόσο η επιχειρηματική 
ικανότητα είναι επίκτητη ή όχι. Επειδή υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις υπέρ της 
πρώτης άποψης, η ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη.
Στην ερώτηση κατά πόσο ενθαρρύνθηκαν από το οικογενειακό τους 
περιβάλλον να στραφούν στις επιχειρήσεις φαίνεται πως δεν είναι η 
ενθάρρυνση από το οικογενειακό περιβάλλον αυτή που οδηγεί ένα άτομο 
στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Το μεγαλύτερο μάλιστα ποσοστό 
το ερωτηθέντων (32%,πίνακας 7) απάντησαν πως δεν ενθαρρύνθηκαν 
καθόλου από το οικογενειακό περιβάλλον. Παρά το γεγονός αυτό, 
φαίνεται πως δεν ακολούθησαν τον " ασφαλή δρόμο” που σε πολλούς
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συνέστησε και η οικογένεια, αντίθετα ανέλαβαν ρίσκο, ακολούθησαν το 
ένστικτό τους και προχώρησαν στα επιχειρηματικά τους σχέδια. Βλέπουμε 
λοιπόν πως ακόμη και με αυτή τη συμπεριφορά τους, αναδεικνύουν 
κάποια στοιχεία που πρέπει να έχει ένα άτομο που είναι διατεθειμένο να 
αναπτύξει επιχειρηματική δράση.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ερωτήσεις uc α/α 17 έως και 26

Ποιοι είναι τελικό οι λόγοι που οδηγούν ένα άτομο να αναλάβει 
επιχειρηματική δραστηριότητα;
Με σειρά σημαντικότητας από τις απαντήσεις τους το έκαναν είτε γιατί 
αντιλήφθηκαν ότι το ελεύθερο επάγγελμα αποδίδει πολύ περισσότερα, 
είτε γιατί πίστεψαν πως θα τους άρεσε περισσότερο σαν δουλειά, είτε για 
να αξιοποιήσουν κάποια ιδέα τους, αλλά και επειδή δεν ήθελαν να 
δουλεύουν για άλλους (Πίνακας 8).
Αναλύοντας τις απαντήσεις τους μία προς μία θα προσπαθήσουμε να 
αναδείξουμε ποια είναι τα πραγματικά εκείνα στοιχεία της ιδιοσυγκρασίας 
τους που χαρακτηρίζουν ειδικότερα και τις επιχειρηματικές τους 
συμπεριφορές.
Βλέπουμε καταρχήν να επικρατεί μία ορθολογική απάντηση όπου οι 
επιχειρηματίες αντιλήφθηκαν πως το ελεύθερο επάγγελμα αποδίδει 
περισσότερο. Η απάντηση αυτή δείχνει πως οι ψύχραιμες και με 
καθαρό μυαλό αποφάσεις έχουν σημαντική θέση στην επιχειρηματική 
σκέψη.
Στον αντίποδα της πρώτης ορθολογικής απάντησης βλέπουμε πως 
πολλοί απάντησαν πως πίστεψαν ότι θα τους άρεσε περισσότερο σαν 
δουλειά. Το να οδηγούν αυτοί τις τύχες της επιχείρησης, να καθορίζουν 
την πορεία της και να χαράσσουν τη στρατηγική της, αλλά και 
ταυτόχρονα να ευχαριστιούνται αυτό που κάνουν, να νιώθουν πιο 
δημιουργικοί, να μην αντιμετωπίζουν τη δουλειά ως βάρος και τελικά να 
αποδίδουν και καλύτερα φαίνεται να είναι κάτι πολύ σημαντικό με βάση 
τις απαντήσεις που δόθηκαν. Φαίνεται λοιπόν οι επιχειρηματίες να είναι 
άτομα που θέλουν να καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους αλλά και να 
τους αρέσει να εκδηλώνουν με δημιουργικό τρόπο την ενέργειά τους 
μέσα από την επιχείρησή τους.
Πολλοί απάντησαν πως ήθελαν να αξιοποιήσουν κάποια ιδέα τους. Δείχνει 
καταρχήν ανθρώπους ενεργητικούς, ανθρώπους που σκέφτονται, όπως 
επίσης και ανθρώπους που δε μένουν στη θεωρητική προσέγγιση ενός 
θέματος, αλλά όταν το πιστεύουν, δεν αδρανούν και προχωρούν στην 
υλοποίησή του.
Τέλος, αρκετοί απάντησαν πως δεν ήθελαν να δουλεύουν για άλλους, μία 
απάντηση που δείχνει και πάλι άτομα που θέλουν να οδηγούν και να 
καθορίζουν οι ίδιοι τις τύχες τους, αλλά και άτομα που δεν τους αρέσει 
να είναι υπό τις εντολές και τις οδηγίες άλλων.
Αντίθετα, αξίζει να αναφέρουμε πως δεν ήταν η επέκταση των σπουδών 
από τους σημαντικούς λόγους για την ανάληψη επιχειρηματικής
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δραστηριότητας κάτι που δείχνει καταρχήν τη μη σύνδεση των 
Πανεπιστημιακών σπουδών με την επιχειρηματική πραγματικότητα. Από 
μία άλλη οπτική, μπορούμε να δούμε πως ο επιχειρηματίας είναι 
άνθρωπος που μπορεί να αλλάζει, είναι ευέλικτος και δεν κινείται σε 
στεγανά.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες εξασφάλιζαν τα προς το ζην τους πριν 
συμπληρώσουν το 25° έτος της ζωής τους (Πίνακας 9). Βλέπουμε λοιπόν 
πως ανεξαρτητοποιήθηκαν οικονομικά από μικρές ηλικίες. Αυτό μπορεί 
να έγινε όπως αναλύσαμε και προηγούμενα είτε λόγω των συνθηκών 
και της ανάγκης, είτε λόγω της ανησυχίας του πνεύματός τους και της 
διάθεσης να αναλάβουν επιχειρηματική δράση. Κάτι που έρχεται να 
επιβεβαιώσει το δεύτερο, είναι πως οι πιο πολλοί από τους επιχειρηματίες 
δεν έκαναν πολλές ευκαιριακές δουλειές πριν ιδρύσουν τη δική τους 
επιχείρηση ώστε τότε να δουν με αυτόν τον τρόπο κάποιες ικανότητες στον 
εαυτό τους ώστε να αποφασίσουν να αναλάβουν μόνοι τους 
επιχειρηματική δράση (Πίνακας 10).
Για το 72% των ερωτηθέντων, η επιχείρηση είναι η πρώτη που ίδρυσαν, κάτι 
που δείχνει και το βαθμό στον οποίο πέτυχαν, αφού η πρώτη τους 
επιχείρηση εξακολουθεί να υφίσταται (Πίνακας 11).
Από το 28% των ερωτηθέντων που απάντησαν πως η σημερινή 
επιχείρηση δεν είναι η πρώτη που ίδρυσαν, οι πιο πολλοί, σε ποσοστό 
μάλιστα 67% είχαν ιδρύσει την πρώτη τους επιχείρηση σε ηλικία μικρότερη 
των 30 ετών, σε αρκετά δηλαδή νεαρή ηλικία (Πίνακας 12). Η πρώτη τους 
μάλιστα επιχείρηση ήταν για τους περισσότερους (σε ποσοστά 68%, 
πίνακας 13) εμπορική, κάτι που δείχνει πως η ενασχόληση με επιχειρήσεις 
εμπορικού χαρακτήρα παρέχει μία γενική εμπειρία που μπορεί εύκολα να 
χρησιμοποιηθεί και σε άλλες επιχειρήσεις.

Οι περισσότεροι επιχειρηματίες πριν ιδρύσουν την πρώτη τους επιχείρηση 
ήταν ιδιωτικοί υπάλληλοι σε άλλη επιχείρηση ή σπουδαστές (Πίνακας 14), 
ενώ από αυτούς που εργάστηκαν αλλού, οι περισσότεροι ήταν μέσοι 
υπάλληλοι ή εργάτες (Πίνακας 15). Ένας μέσος υπάλληλος ή ένας 
εργάτης, ορισμένες φορές φιλοδοξεί περισσότερο για την ανέλιξή του από 
έναν ανώτερο υπάλληλο ο οποίος και πιθανόν να νιώθει ήδη 
ικανοποιημένος από την επαγγελματική του διαδρομή. Με την ίδια λογική 
για έναν μέσο υπάλληλο ή εργάτη που είναι ανήσυχος ή φιλόδοξος και δεν 
ικανοποιείται από τη θέση του, μόνο η δική του επιχείρηση θα μπορούσε 
να του προσφέρει όλα αυτά που θα ήθελε για τον εαυτό του. Το τμήμα στο 
οποίο εργάζονταν οι περισσότεροι ήταν αυτό των Πωλήσεων(Πίνακας 16). 
Η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησαν πως ο 
κυριότερος λόγος που τους έκανε να εγκαταλείψουν την προηγούμενη 
εξαρτημένη εργασίας τους είναι πως ήθελαν να κάνουν κάτι δικό τους 
(Πίνακας 17), κάτι που το συναντούμε ως κίνητρο στην απόφασή τους για 
μία ακόμη φορά.
Τέλος, από ότι φαίνεται, υπάρχει σημαντικότατη συσχέτιση μεταξύ της 
πρώτων επιχειρηματικών εμπειριών και της μετέπειτα πορείας κάθε 
επιχειρηματία. Από το σύνολο αυτών των εμπειριών, ως πιο αξιόλογες 
θεωρούνται η γνώση και η εμπειρία στη διοίκηση μιας επιχείρησης} ένιωσαν
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αυτοπεποίθηση) και συνέχισαν σε δική τους καθώς και η γνώση του 
ανταγωνισμού (Πίνακας 18).

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ 1ης ΓΕΝΙΑΣ

Ερωτήσεις υε α/α 27 goc και 35

Μοιράζονται οι επιχειρηματίες πρώτης γενιάς στο πως επέλεξαν το 
αντικείμενο της σημερινής επιχείρησής τους. Κάποιοι το έκαναν από 
ένστικτο και κάποιοι από μεθοδική διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών 
(Πίνακας 19). Με τις δύο διαφορετικές τοποθετήσεις αναδεικνύονται και 
δύο διαφορετικές σχολές σκέψης επιχειρηματιών χωρίς απαραίτητα η μία 
να μη δανείζεται στοιχεία από την άλλη. Σίγουρα όμως, για κάποιους είναι 
το ένστικτό τους που παίζει σημαντικότερο ρόλο, για κάποιους άλλους η 
ορθολογική σκέψη. Όλοι τους όμως, είτε ανήκουν στη μία είτε στην άλλη 
κατηγορία φαίνεται εκ του αποτελέσματος πως πέτυχαν στις 
επιχειρηματικές τους προσπάθειες, κάτι που φαίνεται και από την 
απάντησή τους και στην ερώτηση αν θεωρούν τον εαυτό τους 
επιτυχημένο, με τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών να απαντά 
καταφατικά.
Όσον αφορά την προετοιμασία τους, βασίστηκαν κυρίως στις γνώσεις 
που απέκτησαν από την εκπαίδευσή τους και τις εμπειρίες από 
απασχόληση σε παρόμοια επιχείρηση, ενώ λιγότεροι είναι αυτοί που 
έκαναν ειδική προετοιμασία (Πίνακας 20). Βλέπουμε λοιπόν τη σημασία που 
είχε για τους περισσότερους η εμπειρική γνώση η οποία τους έκανε να 
νιώσουν την αυτοπεποίθηση και την ασφάλεια που χρειάζονταν, ώστε να 
ξεκινήσουν μια δική τους προσπάθεια. Λίγοι όμως φαίνεται να είναι αυτοί ( 
μόλις 8% ) που έκαναν κάποια ειδική μελέτη πριν ξεκινήσουν την 
επιχειρηματική τους προσπάθεια. Ίσως θα έπρεπε λοιπόν να αναδειχθεί η 
αξία μίας μελέτης, ενός business plan, ττοο σίγουρα θα βοηθούσε τους 
επιτυχημένους επιχειρηματίες για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, ενώ 
πιθανόν να βοηθούσε και αυτούς που τελικά απέτυχαν στην προσπάθειά 
τους. Εδώ είναι και η σημαντικότητα του ρόλου της Πολιτείας αλλά και 
όλων των φορέων που εμπλέκονται προβάλλοντας τα οφέλη ενός 
business plan καθώς και εξοικειώνοντας τους μελλοντικούς επιχειρηματίες 
με εργαλεία που θα τους βοηθήσουν σημαντικά όχι μόνο στο ξεκίνημα 
αλλά και στη συνέχιση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει να δούμε ποιες προσωπικές τους 
ικανότητες θεωρούν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες πως έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο για την επιτυχία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
Κατά σειρά σημαντικότητας τοποθετούν πρώτη την εργατικότητα, δεύτερη 
την ικανότητα στην επικοινωνία με τους άλλους συνεργάτες και τρίτη την 
τιμιότητα (Πίνακας 21).
Βλέπουμε λοιπόν την εργατικότητα να προτάσσεται ως μία απαραίτητη 
προϋπόθεση, κάτι που επαληθεύεται και από την απάντησή των 
επιχειρηματιών σε μία άλλη ερώτηση για το χρόνο που αφιερώνουν
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καθημερινά στην εργασία, με το 55% να εργάζεται περισσότερες από 10 
ώρες και το 43% 8-10 ώρες (Πίνακας 35). Φαίνεται λοιπόν πως το επιχειρείν 
πέρα από τις άλλες ικανότητες ποο χρειάζεται να υπάρχουν, απαιτεί και 
πολύ χρόνο και κόπο.
Μετά την εργατικότητα ακολουθούν η ικανότητα στην επικοινωνία και η 
τιμιότητα, δύο επίσης παλιές και σταθερές ικανότητες, οι οποίες φαίνεται να 
συνοδεύουν τους επιχειρηματίες στην επιτυχία των προσπαθειών τους. Δεν 
είναι όμως μόνο αυτές οι ικανότητες που αναφέρουν οι επιχειρηματίες πως 
τους βοήθησαν, αλλά και άλλες, όπως η αυτοπεποίθηση και η ικανότητα 
στην ανακάλυψη επιχειρηματικών ιδεών. Διαπιστώνουμε λοιπόν τις 
σύνθετες απαιτήσεις που έχει ο ρόλος του επιχειρηματία που καλείται να 
συνδυάζει ένα μίγμα ικανοτήτων που τον οδηγεί στην επιχειρηματική 
επιτυχία.
Τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι επιχειρηματίες κατά 
την έναρξη της επιχειρηματικής δράσης ήταν η έλλειψη κεφαλαίων, η 
κρατική γραφειοκρατία και ο έντονος ανταγωνισμός (Πίνακας 22). 
Πρακτικά δηλαδή προβλήματα, τα οποία από τις απαντήσεις τους φαίνεται 
να τους εμπόδισαν περισσότερο από ότι η έλλειψη πείρας ή τεχνικών 
γνώσεων.
Και εδώ καλείται η Πολιτεία να βοηθήσει στη μείωση της γραφειοκρατίας με 
ενέργειες όπως π.χ. τη μείωση του αριθμού των εντύπων που απαιτούνται 
για να ανοίξει κάποιος μία επιχείρηση . Διευκολύνοντας το νέο επιχειρηματία 
τον ενθαρρύνει και δεν τον αποθαρρύνει στο ξεκίνημα της προσπάθειάς 
του η οποία εκ των πραγμάτων έχει αρκετό άγχος και δυσκολίες. Αλλά και 
στην πορεία της λειτουργίας των επιχειρήσεων όλες οι επαφές τους με τις 
κρατικές υπηρεσίες πρέπει να απλοποιηθούν, ενώ πολύ σημαντικό είναι να 
δημιουργηθούν και σταθερά πλαίσια όπως ένα σταθερό φορολογικό 
νομοσχέδιο το οποίο θα τους βοηθήσει στον γενικό προγραμματισμό 
τους. Επίσης να υπάρχει συστηματικός και συνεχής έλεγχος για την τήρηση 
των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού ώστε οι επιχειρηματίες να νιώθουν 
ότι παίζουν με ίσους όρους. Τέλος, μία σοβαρή εθνική στρατηγική με στόχο 
τη στροφή περισσότερων νέων προς την επιχειρηματικότητα, θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δανειοδοτήσεις με ειδικούς όρους αποπληρωμής και ειδικές 
φορολογικές διευκολύνσεις για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας μιας νέας 
επιχείρησης.
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα, 
συγκέντρωσαν τα κεφάλαια που ήταν απαραίτητα για την έναρξη της 
επιχειρηματικής δράσης κυρίως από προσωπική αποταμίευση και από την 
οικογένειά τους, ενώ αρκετοί βρήκαν διέξοδο και μέσω πιστώσεων από 
τους προμηθευτές ή τραπεζικού δανεισμού (Πίνακας 23). Φαίνεται λοιπόν 
πως η περισσότεροι χρησιμοποίησαν κάποια δικά τους, μικρά ή μεγάλα 
ποσά στο ξεκίνημα.
Αλλοι τρόποι που τους βοήθησαν να ξεπεράσουν τις αδυναμίες που 
αντιμετώπισαν στο ξεκίνημα, ήταν κυρίως η εντατική προσωπική εργασία 
και η επιμονή, καθώς και οι γνώσεις που σιγά σιγά απέκτησαν μέσα από τη 
δουλειά (Πίνακας 24).
Οι περισσότεροι επιχειρηματίες 1ης γενιάς απάντησαν πως θεωρούν τον 
εαυτό τους από αρκετά έως πολύ επιτυχημένο (Πίνακας 25).
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Αξίζει να επισημάνουμε ότι η εργατικότητα εμφανίζεται και πάλι, αυτή τη 
φορά μαζί με τη συμπεριφορά προς τους πελάτες, ως οι πιο σημαντικοί 
παράγοντες της επιτυχίας τους ως επιχειρηματίες (Πίνακας 26). Βλέπουμε 
λοιπόν πως η ικανοποίηση τοο πελάτη είναι καθοριστικός παράγοντας 
για την επιτυχία ενός επιχειρηματία σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.
Το τελευταίο μάλιστα παρουσιάζεται από τους επιχειρηματίες ως ο 
σημαντικότερος παράγοντας αποτυχίας (Πίνακας 27).
Βλέπουμε λοιπόν πως οι επιχειρήσεις θεωρούν αυτονόητο πως πρέπει να 
είναι πελατοκεντρικές για να μπορούν να επιτυγχάνουν τους στόχους 
τους, κάτι που για τους επιχειρηματίες έχει μεγαλύτερη σημασία από το 
είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προσφέρουν.
Ήδη αναφέραμε πως ο έντονος ανταγωνισμός θεωρείται ως ο πιο 
περιοριστικός παράγοντας στην επιτυχία τους ως επιχειρηματίες, με 
δεύτερο την ελλιπή βοήθεια από το κράτος και τρίτο την κακή γενικά 
οικονομική κατάσταση. Και με αυτή τους την απάντηση οι επιχειρηματίες 
παραπονούνται για τον ελλειμματική παρουσία του κράτους.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΙΑΣ

Ερωτήσεις υε α/α 36 έως και 38

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις των επιχειρηματιών 2ης γενιάς στις 
επιχειρήσεις που κληρονόμησαν αφορούν κατά σειρά σημαντικότητας 
στους πελάτες και τις αγορές, καθώς και στο πλήθος και τους τύπους των 
παραγόμενων προϊόντων (Πίνακας 29). Είναι άξιο λόγου το πόσοι λίγοι 
θεωρούν ώς εφικτή ή εξετάζουν το ενδεχόμενο της διαφοροποίησης της 
επιχειρηματικής τους δράσης(Πίνακας 28) . Έως ένα βαθμό, αυτό το 
γεγονός θα μπορούσε να υπογραμμίζει και την "διαφορά δυναμικού" 
μεταξύ των επιχειρηματιών 1 ης & 2ης γενιάς. Τον καινοτόμο επιχειρηματία, 
τις περισσότερες φορές τον διαδέχονται άτομα που έζησαν την κοινωνία 
της αφθονίας σε όλο της το μεγαλείο, και γι'αυτό το λόγο, έχουν χάσει το 
επιχειρηματικό ένστικτο.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΗΣ

Ερωτήσεις υε α/α 39 έως και 43

Η πλειοψηφία των επιχειρηματιών κρίνει την πορεία της επιχείρησης του 
κατά τα πέντε τελευταία χρόνια ως στάσιμη όσον αφορά την απασχόληση 
και ανοδική όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων (Πίνακας 30) ενώ, η
πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ότι η επιχείρηση του έχει 
προοπτικές βελτίωσης στο μέλλον (Πίνακας 31). Οι επιχειρηματίες 
βλέπουν την βελτίωση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κυρίως 
μέσω της ανάπτυξης νέων προϊόντων και της βελτίωσης της οργάνωσης 
(Πίνακας 32). Ορισμένοι θεωρούν και την εκπαίδευση του προσωπικού

Executive MBA - Τριαντάφυλλος Αποστολίδης Σελ.45



Εμπειρική Ανίχνευση και Ανάλυση Παραμέτρων Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

ως μέσο ανάπτυξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, ενώ ο 
ανταγωνισμός από άλλες ελληνικές επιχειρήσεις και η έλλειψη κεφαλαίων 
αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανάπτυξή τους (Πίνακας 33). 
Πάντως, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θα επιθυμούσε να 
αναληφθεί η επιχείρηση στο μέλλον από τα παιδιά τους (Πίνακας 34).

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ

Ερωτήσεις ιιε α/α 44 έωο και 50

Οι περισσότεροι των επιχειρηματιών δουλεύουν καθημερινά πάνω από 10 
ώρες (Πίνακας 35). Οι επαφές με τους πελάτες και προμηθευτές τους 
καθώς και ο εμπορικός τομέας τους απασχολούν το μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα της ημέρας (Πίνακας 36), ενώ σε ετήσια βάση σημαντικό χρονικό 
διάστημα απαιτούν οι η οργάνωση, προγραμματισμός, και εποπτεία της 
καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης καθώς και οι επαφές με τους 
πελάτες προμηθευτές (Πίνακας 37). Σε γενικές γραμμές, οι ερωτηθέντες 
δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν παρά ελάχιστο ελεύθερο χρόνο τον οποίο και 
διαθέτουν κυρίως για την εκπλήρωση των οικογενειακών τους 
υποχρεώσεων (Πίνακας 38). Επίσης, και όπως προκύπτει από τις 
απαντήσεις που δόθηκαν, ο μεγαλύτερος όγκος των επιχειρηματιών 
αφιερώνει για τις διακοπές του λιγότερες από 10 ημέρες τον χρόνο 
(Πίνακας 39). Ελάχιστοι απάντησαν πως έχουν ως πρότυπο κάποιον 
συγκεκριμένο Έλληνα ή ξένο επιχειρηματία. Τέλος εκείνο που τους λείπει 
περισσότερο είναι να βρίσκονται με την οικογένειά τους (Πίνακας 40).

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ερωτήσεις υε α/α 57 έωο και 55

Οι επιχειρηματίες θεωρούν πως κάποια τμήματα της ελληνικής κοινωνίας 
τους αντιμετωπίζουν αδιάφορα, κάποια άλλα όμως αναγνωρίζουν και 
επικροτούν την οικονομική συμβολή τους (Πίνακας 41). Πιστεύουν μάλιστα 
πως αυτή η στάση δεν παρουσίασε ουσιαστική μεταβολή κατά την 
τελευταία ΙΟετία (Πίνακας 42). Οι ίδιοι οι επιχειρηματίες επιθυμούν να 
αντιμετωπίζονται ως παραγωγικά και δημιουργικά άτομα (Πίνακας 43) και 
προτείνουν στην πολιτεία να τονώσει την επιχειρηματικότητα τόσο μέσω 
της θέσπισης κινήτρων για τους νέους επιχειρηματίες όσο και μέσω της 
ουσιαστικής και θετικής παρέμβασης των διάφορων κρατικών οργανισμών 
και φορέων (Πίνακας 44). Μεγάλο ποσοστό των επιχειρηματιών πιστεύει 
ότι η επόμενη δεκαπενταετία πολλές επιχειρήσεις θα εξαγορασθούν από 
άλλες μεγαλύτερες ή θα συγχωνευθούν με άλλες (Πίνακας 45). Κάποιοι 
επίσης πιστεύουν πως αρκετοί επιχειρηματίες θα στραφούν σε 
εξαρτημένη απασχόληση.
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Σχετικά με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις που ο επιχειρηματίας θα 
μπορούσε να διατυπώσει στην τελευταία σελίδα του 
ερωτηματολογίου, ένας σημαντικός αριθμός επιχειρηματιών δε 
χρησιμοποίησε την δυνατότητα που του παρείχε η τελευταία σελίδα 
του ερωτηματολογίου για να εκφράσει τις όποιες παρατηρήσεις ή τα 
σχόλια του. Οι περισσότεροι από αυτούς που ενήργησαν κατ αυτόν 
τον τρόπο ήταν τελείως απογοητευμένοι από την συμπεριφορά του 
κράτους και δεν πίστευαν ότι η όποια απάντηση τους θα μπορούσε 
να οδηγήσει σε θετικά γι'αυτούς αποτελέσματα. Όλοι τους σχεδόν 
εξέφρασαν την άποψη ότι "οι αρμόδιοι μας θυμούνται μόνο όταν 
πρόκειται να ζητήσουν κάτι και ποτέ για να βοηθήσουν σε κάτι".

Από αυτούς που χρησιμοποίησαν αυτήν την δυνατότητα, 
διατυπώθηκαν οι κάτωθι παρατηρήσεις/αιτήματα:

1.0 εχθρός της ελληνικής επιχείρησης είναι το κράτος το οποίο επειδή 
έχει τη δυνατότητα ξοδεύει ασύστολα και πληρώνει πάρα πολλά 
χρήματα σε ανθρώπους για να μην εργάζονται. Δεν είναι δυνατόν να 
υπάρχουν δύο είδη πολιτών, αυτοί που συνεχώς εργάζονται και αυτοί 
που έχουν πάρει σύνταξη από τη στιγμή που προσληφθούν στο 
Δημόσιο. Όλοι οι μικροί επιχειρηματίες αισθάνονται κορόϊδα.
2. Πρέπει να αντιμετωπισθούν σοβαρά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 
μέτρα όπως ευνοϊκή δανειοδότηση, απλούστευση γραφειοκρατίας και 
μείωση φορολογικών συντελεστών.
3. Πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν λόγω 
ανταγωνισμού από τις ασιατικές χώρες (Κίνα-Ινδία ).
4. Η επιχείρησή μου είναι μία μικρομεσαία επιχείρηση οργανωμένη και 
αυτοτελής χωρίς δανεισμούς από Τράπεζες ή άλλους φορείς, 
ελεγχόμενη πλήρως και με συγκεκριμένους προσανατολισμούς. Επειδή 
έχω τη διεύθυνση συγχρόνως των Πωλήσεων σε μία πολυεθνική εταιρία 
όταν ολοκληρώσω εκεί τον κύκλο θα αφιερωθώ στη δική μου 
επιχείρηση.
5. Θα κλείσουν πολλές μικρές επιχειρήσεις λόγω οικονομικών δυσχερειών 
και μεγάλο ανταγωνισμό από μεγάλες εταιρίες. Δεν έχουν τη δυνατότητα 
αυτοσυντήρησης.
ό.Στην Ελλάδα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη γραφειοκρατία 
όπως επίσης και με τη διαπλοκή.
Οδηγούμαστε στην εξαφάνιση της μικρομεσαίας επιχείρησης. Σε λίγο θα 
καθοδηγούμαστε και εμείς και το κράτος από τους μεγαλοπαράγοντες 
και τις πολυεθνικές που το ίδιο το κράτος γιγάντωσε. Γενικότερα ο 
τομέας των φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών είναι σταθερός τα 
τελευταία χρόνια.
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3.2 Διαγραμματική παρουσίαση αποτελεσμάτων
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
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Ι.Άνδρας 2. Γυναίκα

35%.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

1. Σε χωριό- 2. Σε πρωτεύουσα 3. Στην Αθήνα 4. Αλλού 
κωμόπολη νομού (Προσδιορίστε)



Ερώτηση: Ποιες είναι οι γραμματικές σας γνώσεις;

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

7.Μεταπτυχιακές σπουδές 

δ.Ανώτατη Σχολή 

δ.Ανώτερη Σχολή

4. Μέση Τεχνική Σχολή

3.Λυκείου

2.Γυμνασίου 

1 .Δημοτικού

Ερώτηση: Ποιες ήταν οι ανώτερες γραμματικές γνώσεις των γονέων σας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

7. Μεταπτυχιακές σπουδές

6. Ανώτατη Σχολή

5. Ανώτερη Σχολή

4. Μέση Τεχνική Σχολή

3. Λυκείου

2. Γυμνασίου

1. Δημοτικού



Ερώτηση: Εάν ένας από τους γονείς σας ήταν επιχειρημαπ'ας πώς νομίζετε ότι αυτό 
επηρέασε την προδιάθεσή σας για επιχειρηματικότητα;

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

1.Θετικά 2. Αρνητικά 3.Δεν επηρέασε
καθόλου

Ερώτηση: Εάν κάποιος από τους γονείς σας ήταν επιχειρηματίας, ποια ήταν η επαφή 
σας με την επιχείρηση του;

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

1. Συμμετείχα πολύ 2. Συμμετείχα 3. Παρακολουθούσα 4. Απέφευγα να 
ενεργά ευκαιριακά παθητικά ασχοληθώ



Ερώτηση: Σας ενθάρρυνε το στενό οικογενειακό σας περιβάλλον να στραφείτε στις 
επιχειρήσεις;

ΠΙΝΑΚΑΣ 7



Ερώτηση: Πόσο σημαντικοί ήσαν οι παρακάτω λόγοι για την απόφαση σας ;

13. Συνεχίζω την οικογενειακή 
επιχείρηση

12.Μου προσφέρθηκε ευκαιρία 
συνεταιρισμού με άλλον

11 .Ήμουν αναγκασμένος ή δεν
είχα τίποτα άλλο καλύτερο να 

κάνω

ΙΟ.Έκρινα ότι είχα ικανότητες
διοίκησης και καθοδήγησης των 

άλλων

9.Πίστεψα ότι θα μου άρεσε 
περισσότερο "σαν δουλειά"

δ.Το θεώρησα μέσο κοινωνικής 
ανόδου

7.Θέλησα να μιμηθώ τους
γνωστούς και φίλους μου που 

είχαν γίνει επιχειρηματίες

6.Πολλοί με συμβούλευσαν να 
κάνω δική μου επιχείρηση

5. Καλύτερη επιλογή από το να 
κάνω κάτι άλλο

4.Το θεώρησα, από άποψη 
οικονομικής απόδοσης,

3.Ήθελα να αξιοποιήσω ‘κάποια 
ιδέα’ μου

2 Δεν ήθελα να δουλεύω γι' 
άλλους

1 .Το έβλεπα σαν φυσική 
επέκταση των σπουδών μου

10 20 30 40 50 60 70

□ ΛΙΓΟ
□ ΣΥΝΟΛΟ
□ ΑΡΚΕΤΑ
□ ΠΟΛΎ



Ερώτηση: Σε τι ηλικία αρχίσατε να εξασφαλίζετε μόνος σας τα προς το ζην, με 
εξαρτημένη ή όχι σχέση εργασίας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 9

1. Κάτω των 2. 18-20 3. 21-25 4. 26-30 5. 30 και άνω
18

Ερώτηση: Κάνατε πριν τα 25 σας χρόνια κάποια ευκαιριακή έστω δουλειά που να σας 
έδωσε την αίσθηση ότι είχατε τα βασικά χαρακτηριστικά "επιχειρηματία" (τάση ανεξαρτη
σίας, ανάληψη κινδύνων, εποπτείας άλλων, κ.λ.π.);

ΠΙΝΑΚΑΣ 10

Λίγες
52%



ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ερώτηση: Η επιχείρηση που έχετε σήμερα είναι η πρώτη που ιδρύσατε;

ΠΙΝΑΚΑΣ 11

1. Ναι 2. Όχι

Ερώτηση: Εάν ΟΧΙ, σε τι ηλικία ιδρύσατε την πρώτη σας επιχείρηση;

ΠΙΝΑΚΑΣ 12



Ερώτηση: Τι είδους ήταν η πρώτη σας εκείνη επιχείρηση;

ΠΙΝΑΚΑΣ 13

7. Άλλη (προσδιορίστε) ■---- —■-----171%

6. Ναυτιλιακή 0%

5. Τουριστική 0%

4. Εμπορική

3. Βιομηχανική 0%

2. Βιοτεχνική 111%

1. Αγροτική / Κτηνοτροφική 0%

0</ο 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 8C %

Ερώτηση: Πριν ιδρύσετε την πρώτη σας επιχείρηση τι επάγγελμα ή επαγγέλματα 
κάνατε; ( Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ 14

7. Κανένα 115%

6. Σπουδαστής 122%

5. Ελεύθερος επαγγελματίας ^^ΡΓ|12°/ο

4.Αγρότης / Κτηνοτρόφος 0%

3.Ιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση
στο Εξωτερικό 15%

2. Ιδιωτικός υπάλληλος σε επιχείρηση
στην Ελλάδα —*··     ~mm iiiftinif 11 '%

1.Δημόσιος υπάλληλος ϋ2%

0C

r J 1 I

/ο 10% 20% 30% 40% 5C %



Ερώτηση : Εάν εργαζόσαστε σε άλλη επιχείρηση, τι θέση είχατε και σε ποιο τμήμα;

ΠΙΝΑΚΑΣ 15

ΠΙΝΑΚΑΣ 16

Β.1. Παραγωγή 2. Πωλήσεις 3. Οικονομικές 4. Άλλη
υπηρεσίες



Ερώτηση: Ποιος ήταν ο κυριότερος λόγος που σας έκανε να εγκαταλείψετε την προη
γούμενη εξαρτημένη εργασία σας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 17



Ερώτηση: Ποιες ήσαν οι σημαντικές εμπειρίες με' τις οποίες εμπλουτιστήκατε από τα 
επαγγέλματα που πιθανώς ασκήσατε πριν ιδρύσετε την πρώτη δική σας επιχείρηση, οι 
οποίες σας χρησιμέυσαν στη συνέχεια στην επιχειρηματική σας σταδιοδρομία;

ΠΙΝΑΚΑΣ 18

0 10 20 30 40 50 60

Β ΠΟΛΥ □ ΑΡΚΕΤΑ □ ΟΧΙ □ ΣΥΝΟΛΟ
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Ερώτηση: Πως προετοιμαστήκατε για την ίδρυση της επιχείρησης σας;
( Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ 20



Ερώτηση: Ποιες από τις παρακάτω προσωπικές σας ικανότητες θεωρείτε ότι σας βοή
θησαν στην ίδρυση και στη μετέπειτα λειτουργία της επιχείρησης σας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 21

ΙΟ.Άλλες ικανότητες (εξηγείστε)

9. Ικανότητα στην επικοινωνία με τους 
άλλους συνεργάτες (πελάτες, 

προμηθευτές)

Θ.Διοικητικές και οργανωτικές 
ικανότητες

7. Ικανότητα για ανακάλυψη 
επιχειρηματικών ιδεών

Θ.Τιμιότητα

5. Εργατικότητα

4.Κοινωνικές / Οικονομικές επαφές- 
Διασυνδέσεις

3.Αυτοπεποίθηση

2.Φιλοδοξία και επιμονή

1 .Τεχνικές γνώσεις και εμπειρίες

0 10 20 30 40 50 60

Η ΠΟΛΥ θ ΑΡΚΕΤΑ ΠΟΧΙ □ ΣΥΝΟΛΟ



Ερώτηση: Ποιες ήταν οι μεγαλύτερες αδυναμίες σας και τα σημαντικότερα προβλήματα 
που αντιμετωπίσατε όταν ξεκινήσατε την επιχείρηση σας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 22

11 .Μικρός χρόνος προετοιμασίας

10. Κρατική γραφειοκρατία

9-Έλλειψη οικονομικών και κοινωνικών 
γνωριμιών και διασυνδέσεων

δ.Άγχος και φόβος για το μέλλον σας ως 
επιχειρηματίας

7.Ανταγωνισμός

6,'Ελλειψη πείρας και -γνώσεων για την 
προώθηση των προϊόντων /υπηρεσιών

5/Ελλειψη γνώσεων σε λογιστικά / 
φοροτεχνικά

4.Έλλειψη πείρας και γνώσεων για την 
οργάνωση και διοίκηση της επιχείρησης

3.Έλλειψη κεφαλαίων

2.Έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού

1 .'Ελλειψη τεχνικών γνώσεων

0% 10 20 30 40 50 60 70 80
% % % % % % % %
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Ερώτηση: Με ποιο ή ποιους τρόπους προσπαθήσατε να ξεπεράσετε τις αδυναμίες που 
είχατε όταν ιδρύσατε την επιχείρηση σας και πόσο σας βοήθησαν;

ΠΙΝΑΚΑΣ 24

5.Προσφυγή στη 
βοήθεια ειδικών 

οργανισμών

4.Γνώσεις από 
την ‘πορεία των 

πραγμάτων’

3.Χρησιμοποίηση 
ειδικών 

συμβούλων

2.Παρακολούθηση 
ειδικών 

σεμιναρίων

1.Εντατική 
προσωπική 
εργασία και 

επιμονή

0 10 20 30 40 50 60

□ΣΥΝΟΛΟ

□ ΔΕΝ ΒΟΗΘΗΣΕ

■ΒΟΗΘΗΣΕ
ΑΡΚΕΤΑ

□ ΒΟΗΘΗΣΕ ΠΟΛΥ

Ερώτηση: Πόσο επιτυχημένο θεωρείτε τον εαυτό σας ως επιχειρηματία;

ΠΙΝΑΚΑΣ 25

1. Πάρα πολύ 2. Πολύ επιτυχημένο 3. Αρκετά 4. Όχι αρκετά
επιτυχημένο επιτυχημένο επιτυχημένο



Ερώτηση: Σε τι πιστεύετε ότι οφείλεται η επιτυχία σας ως επιχειρηματίας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 26

0 10 20 30 40 50 60

□ ΣΥΝΟΛΟ 

□ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ 

§ ΠΟΛΥ



Ερώτηση: Ποιοι παράγοντες πιστεύετε ότι περιόρισαν την επιτυχία σας ως επιχειρηματία;

ΠΙΝΑΚΑΣ 27

11 .Τυχαίοι παράγοντες

10. Η κακή γενική οικονομική 
κατάσταση

9. Η συχνή μεταβολή της 
νομοθεσίας

8.Η ασυνέπεια των πελατών

7.Τα εργασιακά προβλήματα

6. Η ελλιπής βοήθεια από το 
Κράτος

5.0 έντονος ανταγωνισμός

4.Το όχι πολύ επιτυχημένο 
προϊόν / υπηρεσία

3.0ι ελλιπείς γνώσεις μου

2.Η ελλιπής προετοιμασία μου 
όταν ξεκίνησα

1.Η έλλειψη ειδικευμένου 
προσωπικού

0 10 20 30 40 50 60

□ ΣΥΝΟΛΟ

□ ΚΑΘΟΛΟΥ

□ ΑΡΚΕΤΑ

□ ΠΟΛΥ



ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΕΝΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΤΟΥ

Ερώτηση: Ήταν το προϊόν ή η υπηρεσία που αρχικά προσέφερε, ίδιο με το σημερινό;

ΠΙΝΑΚΑΣ 28

Όχι 22%

Ναι 78%

Ερώτηση: Αφού αναλάβατε εσείς την επιχείρηση, σε ποιους τομείς κάνατε ουσιαστικές
αλλαγές; ( Μία η περισσότερες απαντήσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ 29

7.Στις σχέσεις με το προσωπικό

6. Στην οργάνωση των οικονομικών 
υπηρεσιών

5. Στους πελάτες / αγορές r0

4. Στους προμηθευτές

3. Στις μεθόδους παραγωγής

2. Στις μεθόδους marketing

1 .Στο πλήθος και στους τύπους των 
προϊόντων / υπηρεσιών

0% 20% 40% 60% 80% 100%



ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ερώτηση: Πως χαρακτηρίζετε την πορεία της επιχείρησης σας τα τελευταία 5 χρόνια;

ΠΙΝΑΚΑΣ 30

I I I I I

0 10 20 30 40 50 60

□ ΠΤΩΤΙΚΗ

□ ΣΥΝΟΛΟ 

■ ΣΤΑΣΙΜΗ

□ ΑΝΟΔΙΚΗ

11
4. Επενδύσεις ΤΪ6-

317

34

3.Ποσοστό εξαγωγών στο 
σύνολο πωλήσεων

2.Όγκος συνολικών πωλήσεων

11

12

ZL5.

Π3_

ΓΪ2~
] 54

]37

1 .Απασχόληση m[2T
125

55

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι τα επόμενα 3-5 χρόνια θα υπάρξουν περιθώρια και προοπτικές 
για επέκταση/ βελτίωση της επιχείρησής σας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 31



Ερώτηση: Πως σκέπτεστε να επεκτείνετε και να βελτιώσετε την επιχειρηματική σας 
δραστηριότητα;

ΠΙΝΑΚΑΣ 32

6.Επέκταση σε 
άλλους

επιχειρηματικούς
τομείς

(προσδιορίστε)

5. Εκπαίδευση 
προσωπικού

4. Βελτίωση του 
τεχνολογικού 
εξοπλισμού

3. Βελτίωση της 
οργάνωσης

2. Νέα προϊόντα 
ή υπηρεσίες

1 .Νέες αγορές 
(εσωτερικού / 
εξωτερικού)

0 10 20 30 40 50 60

□ ΣΥΝΟΛΟ

□ ΟΧΙ ΠΙΘΑΝΟ

□ ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΘΑΝΟ

□ ΠΟΛΥ ΠΙΘΑΝΟ



Ερώτηση: Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που πιστεύετε ότι θα αντιμετωπί
σετε στην επέκταση της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας;

ΠΙΝΑΚΑΣ 33
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Ερώτηση: Πόσο χρόνο αφιερώνετε για διακοπές;

ΠΙΝΑΚΑΣ 39

1. Λιγότερο από 2.11-20 3.21-30 4. Περισσότερο
10 ημέρες τον από 1 μήνα

χρόνο

Ερώτηση: Από όσα δεν έχετε καιρό να κάνετε, τι σας λείπει πιο πολύ;

ΠΙΝΑΚΑΣ 40



Ερώτηση: Πως θα επιθυμούσατε να σας αντιμετωπίζει η κοινωνία;
( Μία ή περισσότερες απαντήσεις)

ΠΙΝΑΚΑΣ 43

1 .Ως παραγωγικά 2.Ως βασικό 3.Ως πρωτοπόρα 
και δημιουργικά παράγοντα άτομα

άτομα προαγωγής της
εθνικής 

οικονομίας

2%

4.Άλλο 
(εξηγείστε)
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