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1. Εισαγωγή 

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τα ευρήματα της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του έργου 

CHEER YOU @P. Ο κύριος στόχος ήταν να κατανοηθεί η υφιστάμενη κατάσταση και τα κενά στο 

θέμα της γυναικείας επιχειρηματικότητας στις συμμετέχουσες χώρες.  

Η έρευνα διεξήχθη διαδικτυακά μέσω του SurveyMonkey.  

 Η έρευνα διεξήχθη με βάση εμπειρικά δεδομένα που συλλέχθηκαν με βάση ένα προετοιμασμένο 

ερωτηματολόγιο.  Το εμπειρικό μέρος της έκθεσης πραγματοποιήθηκε με βάση την έρευνα που 

διεξήχθη από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο του 2021. Το ερωτηματολόγιο προετοιμάστηκε με 

βάση βιβλιογραφικές μελέτες και τη μέθοδο των εμπειρογνωμόνων και απευθυνόταν σε 

επιχειρηματίες, ιδίως σε γυναίκες που σχεδιάζουν ή διευθύνουν μια επιχείρηση και ζουν σε: (1) 

Πολωνία, (2) Αυστρία, (3) Ελλάδα, (4) Ισπανία, (5) Εσθονία. Υπήρχε επίσης ένα ερωτηματολόγιο 

που συμπληρώθηκε από εκπροσώπους του θεσμικού περιβάλλοντος. Το ερωτηματολόγιο 

χωριζόταν σε διάφορες ενότητες, ήτοι: (Ι) προσωπικά στοιχεία, τα οποία περιείχαν βασικές 

πληροφορίες για τις ερωτώμενες. Στην ενότητα (II) υπήρχαν ερωτήσεις σχετικά με τα άτομα που 

λειτουργούν επιχειρήσεις, στην ενότητα (III) οι ερωτήσεις που αφορούσαν άτομα που 

σχεδιάζουν να γίνουν επιχειρηματίες και στην ενότητα (IV) όπου οι ερωτήσεις απευθύνονταν σε 

εκπροσώπους θεσμικών οργάνων του περιβάλλοντος. Οι ερωτήσεις κατασκευάστηκαν με βάση 

την κλασική κλίμακα Likert (1-5), που μετρά τις στάσεις, ενώ χρησιμοποιήθηκαν επίσης 

ερωτήσεις απλής και πολλαπλής επιλογής για την κατανόηση των αναγκών και των εμποδίων 

ίδρυσης μιας επιχείρησης καθώς και της δυνατότητας λειτουργίας σε ένα μεταβαλλόμενο 

επιχειρηματικό περιβάλλον σε διάφορες χώρες. 

Η έρευνα διεξήχθη σε ηλεκτρονική μορφή με την τεχνική CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview). Τα εμπειρικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν με τη χρήση του Excel και του IBM SPSS. 

Χρησιμοποιήθηκαν πίνακες και σχήματα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων και την 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τα οποία, μετά την ανάλυση, αποτέλεσαν τη βάση για την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 389 ερωτηθέντες από πέντε 

χώρες: (1) της Πολωνίας - 80, η οποία αντιπροσώπευε το 20,6% του συνολικού πληθυσμού, (2) 

της Αυστρίας - 74, η οποία αντιπροσώπευε το 19,0% του συνολικού πληθυσμού (3) της Ελλάδας 

- 73, η οποία αντιπροσώπευε το 18,8% του συνολικού πληθυσμού (4) της Ισπανίας - 73, η οποία 
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αντιπροσώπευε το 18,8% του συνολικού πληθυσμού (5) της Εσθονίας - 89, η οποία 

αντιπροσώπευε το 22,9% του συνολικού πληθυσμού 
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2. Γενικές ερωτήσεις 
Μετά την επαλήθευση του εμπειρικού υλικού, η ακόλουθη δομή των ερωτηθέντων 

προκρίθηκε για τη μελέτη, η οποία παρουσιάζεται από τα ακόλουθα στοιχεία (πίνακας 

1, σχήμα 1): 

Πίνακας 1. Ηλικία Ερωτηθέντων  

 
AT  % EE  % ESP  % GR  % PL  % Συνολικά % 

Γ 29 
 

74 
 

57 
 

30 
 

64 
 

254 65,3% 

18 - 24 24 82,8 43 58,1 7 12,3 3 10,0 12 18,8 89 35,0 

25 - 34 1 3,45 11 14,9 25 43,9 14 46,7 20 31,3 71 28,0 

35 - 44 1 3,45 10 13,5 6 10,5 9 30,0 9 14,1 35 13,8 

45 - 54 - 0,0 8 10,8 13 22,8 3 10,0 19 29,7 43 16,9 

55 - 64 3 10,3 2 2,7 6 10,5 1 3,3 4 6,25 16 6,3 

Α 45   15   16   43   16   135 34,7% 

18 - 24 44 97,8 14 93,3 3 18,8 4 9,3 4 25,0 69 51,1 

25 - 34 - 0,0 1 6,67 3 18,8 14 32,6 - 0,0 18 13,3 

35 - 44 - 0,0 - 0,0 8 50,0 16 37,2 5 31,3 29 21,5 

45 - 54 - 0,0 - 0,0 2 12,5 5 11,6 6 37,5 13 9,6 

55 - 64 1 2,22 - 0,0 - 0,0 4 9,3 1 6,25 6 4,4 

Συνολικά  74   89   73   73   80   389 
 

  
19% 

 
22,9% 

 
18,8% 

 
19% 

 
20,6% 

 
100% 

Πηγή : υπολογισμοί  έρευνας 

 

Σύμφωνα με την έρευνα, το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 389 άτομα, εκ των οποίων το 

65,5% ήταν γυναίκες και το 34,7% άνδρες. Αναλύοντας την ηλικιακή διάρθρωση των 

ερωτηθέντων, η μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των γυναικών ήταν οι γυναίκες ηλικίας 18-24 ετών, 

οι οποίες αντιπροσώπευαν το 35,0% του συνολικού πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα. Η 

μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των ανδρών ήταν επίσης εκείνες ηλικίας 18-24 ετών, οι οποίες 

αντιπροσώπευαν το 51,1% του ανδρικού πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα. Στο Σχήμα 1 

παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων ανά φύλο στις επιμέρους χώρες.  

Το παρακάτω διάγραμμα παρέχει μια πλήρη περιγραφή της δομής των ερωτηθέντων στις 

επιμέρους χώρες. 
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Διάγραμμα 1. Φύλο ερωτηθέντων  

 

Πηγή : υπολογισμοί  έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ο μεγαλύτερος ανδρικός πληθυσμός στις επιμέρους χώρες 

μελετήθηκε στην Αυστρία (33,3%) και την Ελλάδα (31,9%), ενώ οι γυναίκες στην Πολωνία 

(25,2%), την Εσθονία (29,1%) και την Ισπανία (22,4%). Οι γυναίκες στην έρευνα 

αντιπροσώπευαν συνολικά το 65,3% και οι άνδρες το 34,7%.   

Κατά τον χαρακτηρισμό της κοινωνικής κατάστασης των ερωτηθέντων (πίνακας παρακάτω), 

πρέπει να τονιστεί ότι η έρευνα κάλυψε τόσο άτομα που είχαν παιδιά (24,9%), όσο και άτομα 

που ήταν παντρεμένα ή άγαμα χωρίς παιδιά, τα οποία αποτελούσαν το 26,5% του πληθυσμού 

που συμμετείχε στην έρευνα.  
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Πίνακας 2. Χαρακτηριστικά της κοινωνικής οικογενειακής κατάστασης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια άλλη μεγάλη ομάδα ερωτηθέντων ήταν άτομα που ζουν μόνα τους χωρίς παιδιά (25,4%) 

και άτομα που ζουν μόνα τους με παιδιά (23,1%). Τα πλήρη χαρακτηριστικά του πληθυσμού 

που μελετήθηκε παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Με σύντροφο και παιδιά 97 (24,9%) 

18 - 24 46 47,4 
25 - 34 24 24,7 
35 - 44 15 15,5 
45 - 54 9 9,3 
55 - 64 3 3,1 

Με σύντροφο ( παντρεμένοι ή μη) χωρίς παιδιά 103 (26,5%) 

18 - 24 61 59,2 
25 - 34 30 29,1 
35 - 44 7 6,8 
45 - 54 3 2,9 

55 - 64 2 1,9 
Χωρίς σύντροφο  (άγαμοι, διεζευγμένοι , σε χηρε) 99 (25,4%) 

18 - 24 29 29,3 
25 - 34 18 18,2 

35 - 44 20 20,2 
45 - 54 24 24,2 
55 - 64 8 8,1 

Με παιδιά, χωρίς σύντροφο  90 (23,1%) 

18 - 24 22 24,4 
25 - 34 17 18,9 
35 - 44 22 24,4 

45 - 54 20 22,2 

55 - 64 9 10,0 

Συνολικά 389 100,0% 

Πηγή:   υπολογισμοί έρευνας 
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Διάγραμμα 2. Χαρακτηριστικά της κοινωνικής-οικογενειακής κατάστασης 

 

Πηγή : υπολογισμοί  έρευνας 

Κατά την ανάλυση του διαγράμματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πολυπληθέστερες ομάδες 

μεταξύ όλων των ερωτηθέντων είναι οι παντρεμένοι ή μη παντρεμένοι με παιδιά ηλικίας 18-24 

ετών, οι οποίοι αντιστοιχούν στο 59,2%, και στη συνέχεια στην ίδια ηλικιακή ομάδα που είναι 

επίσης σε σχέση συμβίωσης με παιδιά (47,4%). Τα άτομα που ζουν μόνα τους χωρίς παιδιά 

αποτελούν επίσης μια σημαντική ομάδα, τόσο στην ηλικιακή ομάδα 18-24 (29,3%) όσο και στην 

ομάδα 45-54 (24,2%). 
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Πίνακας 3. Η τρέχουσα θέση των ερωτηθέντων 

Περιγραφή αριθμός % 

Είμαι επιχειρηματίας ( με δική μου επιχείρηση)   93 25,71 

Σκέφτομαι να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση ( είμαι εργαζόμενος-η)  104 26,74 

Σκέφτομαι να ξεκινήσω την δική μου επιχείρηση ( είμαι άνεργος-η)     100 23,91 

Είμαι εκπρόσωπος ιδρύματος που σχετίζεται με την επιχειρηματικότητα/ 

φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης/ .... 92 23,65 

Σύνολο 389 100% 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την ανάλυση του πίνακα που περιγράφει τη διάρθρωση των ερωτηθέντων από την άποψη 

της τρέχουσας θέσης στην αγορά εργασίας, θα πρέπει να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη ομάδα είναι 

τα άτομα που θέλουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση και να εργαστούν μόνοι τους, τόσο οι 

εργαζόμενοι (26,74%) όσο και οι μη εργαζόμενοι (23,91%). Συνδέεται με τη νεαρή ηλικία και την 

επιθυμία να υλοποιήσετε τα επαγγελματικά σας σχέδια μέσω της επιχείρησής σας. 

 

Το διάγραμμα δείχνει την κατανομή των απαντήσεων μεταξύ των ερωτηθέντων:  
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Διάγραμμα 3. Η δομή της τρέχουσας θέσης των ερωτηθέντων (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι άλλοι μισοί είναι τόσο εκείνοι που αυτοπροσδιορίζονται ως επιχειρηματίες (25,71%) που 

έχουν ήδη τη δική τους επιχείρηση, όσο και άτομα που εργάζονται και εκπροσωπούν φορείς 

από το επιχειρηματικό περιβάλλον (23,65%). 

  

23.65

23.91

26.74

25.71

22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27

I am a representative of an institution related
to entrepreneurshop/local governmental

boday

Σκέφτομαι να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 
(Είμαι άνεργος)

Σκέφτομαι να ξεκινήσω μια νέα επιχείρηση 
(Εργάζομαι)

Είμαι επιχειρηματίας (έχω μια επιχείρηση)
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3. Απαντήσεις από το "Είμαι επιχειρηματίας (έχω μια επιχείρηση)" 

Πίνακας 4. Ποια χρονιά ξεκινήσατε την παρούσα επιχειρηματική δραστηριότητα; 

 Χρονιά Αριθμός  % 
2021-2019 38 40,86 
2018-2015 20 21,51 
2014-2011 11 11,83 
2010<  24 25,81 

Total 93 100,00 
Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 
Οι περισσότεροι από τους ιδιοκτήτες των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα τις ίδρυσαν 

σχετικά πρόσφατα. Πάνω από το 40% ιδρύθηκαν την περίοδο 2019-2021. Πάνω από το 25% των 

εταιρειών ιδρύθηκαν πριν από 10 χρόνια. Για σχεδόν το 12% είναι τα έτη 2011-2014 και για πάνω 

από το 21% τα έτη 2015-2018. Ως εκ τούτου, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ένα μεγάλο 

μέρος των εταιρειών που συμμετείχαν στην έρευνα είχε τα πιο δύσκολα πρώτα χρόνια λειτουργίας 

της επιχείρησης. Ωστόσο, για πάνω από τα ¾ των ερωτηθέντων, η εγκατεστημένη εταιρεία είναι το 

πρώτο τους επιχειρηματικό εγχείρημα. 

Ο παρακάτω πίνακας χαρακτηρίζει τους επιχειρηματίες που έχουν ήδη εμπειρία στο επιχειρείν 

καθώς και εκείνους για τους οποίους πρόκειται για ένα ακόμη επιχειρηματικό εγχείρημα. Όπως 

προκύπτει, μεταξύ των γυναικών το 17,20% είχε ήδη εμπειρία στη λειτουργία μιας επιχείρησης, ενώ 

μεταξύ του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα μόνο το 7,53% των ανδρών. Ωστόσο, για το 

48,39% των γυναικών και το 26,88% των ανδρών, πρόκειται για την πρώτη επιχείρηση που ιδρύεται. 

Πίνακας  5. Είναι η παρούσα επιχειρηματική δραστηριότητα η πρώτη σας επιχείρηση; 

Περιγραφή Γυναίκες % Άνδρες % Συνολικά 

Όχι 16 17,20 7 7,53 23 24,73 

2021-2019 4 4,30 3 3,23 7 7,53 

2018-2015 7 7,53 1 1,08 8 8,60 

2014-2011 1 1,08 1 1,08 2 2,15 

2010<  4 4,30 2 2,15 6 6,45 

Ναι 45 48,39 25 26,88 70 75,27 

2021-2019 22 23,66 9 9,68 31 33,33 

2018-2015 7 7,53 5 5,38 12 12,90 

2014-2011 2 2,15 7 7,53 9 9,68 
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2010<  14 15,05 4 4,30 18 19,35 

Grand Total 61 65,59 32 34,41 93 100,00 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το 7,53% των γυναικών και πάνω από το 1% των ανδρών 

δηλώνουν ότι κατά την περίοδο 2015-18 έχουν διευθύνει επιχείρηση νωρίτερα, πάνω από το 4% 

του πληθυσμού που συμμετείχε στην έρευνα έχει πάνω από 10 χρόνια επιχειρηματικής 

εμπειρίας. 

Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η διάρθρωση των ερωτηθέντων για τους οποίους η επιχείρηση 

δεν είναι η πρώτη επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Διάγραμμα 5. Η τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι η πρώτη επιχειρηματική 

δραστηριότητα; 

Διάγραμμα 4. Η τρέχουσα επιχειρηματική δραστηριότητα δεν είναι η πρώτη 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, η μεγαλύτερη τέτοια ομάδα είναι τα άτομα που δημιούργησαν 

επιχείρηση την περίοδο 2015-2018, τα οποία αντιπροσώπευαν το 7,53% του πληθυσμού των 

επιχειρηματιών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

4.3

3.5

7.53
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Πίνακας 6. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο παρελθόν ως μισθωτός; 

 EA % 

Δεν έχω καμιά προϋπηρεσία 14 15,05 

Πάνω από χρόνο 12 12,90 

2 με 5 χρόνια 24 25,81 

6  χρόνια και πάνω 31 33,33 

Πάντα είχα την δική μου επιχείρηση 12 12,90 

Σύνολο 93 100% 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν σχετικά με την προηγούμενη επαγγελματική τους εμπειρία. 

Αποδεικνύεται ότι περίπου το 15% των ερωτηθέντων δεν έχει καμία επαγγελματική εμπειρία, 

σχεδόν το 13% είχε πάντα τη δική του επιχείρηση και δεν έχει εργαστεί πουθενά αλλού στο 

παρελθόν. Οι περισσότεροι (33%) έχουν πάνω από 6 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, πάνω 

από το 25% των ερωτηθέντων έχουν εργαστεί για 2-5 χρόνια και σχεδόν το 13% έχουν εργαστεί 

για έως ένα χρόνο. 

Σχήμα 5. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο παρελθόν ως μισθωτός; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, περισσότεροι από τους μισούς ερωτηθέντες (ιδιοκτήτες 

επιχειρήσεων) έχουν επαγγελματική εμπειρία άνω των δύο ετών εργασίας, γεγονός που σημαίνει 

ότι παρά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης σε δύσκολες 
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οικονομικές συνθήκες, οι οποίες συμπίπτουν με την πανδημία, διατήρησαν τις επιχειρήσεις τους, 

γεγονός που τους επιτρέπει να είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες λειτουργίας των 

επιχειρήσεων αυτών στην αγορά τα επόμενα χρόνια. 

 

Πίνακας 6. Πόσους υπαλλήλους έχει η εταιρεία σας; 

 
Αριθμός % 

Μόνο ένα 47 50,54 

Λιγότερους 10 22 23,66 

10 και πάνω 24 25,81 

Σύνολο 93 100,00 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

Οι εταιρείες που ιδρύονται από τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα είναι στη συντριπτική 

πλειοψηφία των περιπτώσεων πολύ μικρές εταιρείες. Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων 

διατηρούν ατομική επιχείρηση. Σχεδόν το 24% απασχολεί λιγότερα από 10 άτομα και πάνω από 

το ένα τέταρτο απασχολεί 10 ή περισσότερα άτομα. Εξετάζοντας την περίοδο ύπαρξης της 

εταιρείας στην αγορά, ένα τέτοιο μέγεθος θα ήταν αναμενόμενο. Συνήθως, οι νεοσύστατες 

εταιρείες είναι μικρές εταιρείες με μικρή κλίμακα δραστηριότητας και με την εξέλιξη αρχίζουν να 

επεκτείνονται και να προσλαμβάνουν υπαλλήλους.  

Η διάρθρωση των ερωτηθέντων παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα 



 

15 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Σχήμα 4. Πόσους εργαζομένους έχει η εταιρία σας; 

 
Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, μόνο ένα άτομο απασχολείται σε περισσότερες από τις μισές 

επιχειρήσεις, ωστόσο πρέπει να τονιστεί ότι το 25,81% απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα. 

Η πλειονότητα των μικρών επιχειρήσεων στη μελέτη είναι πολύτιμη, διότι είναι οι μικρότερες 

επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας και ταυτόχρονα είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες και κατ' αποτέλεσμα 

προσλαμβάνουν εργαζόμενους. Οι μικρές επιχειρήσεις είναι η ουσία της επιχειρηματικότητας.  

Πίνακας 7. Ποιος είναι ο τομέας  της επιχείρησης 

Description Number % 

Αγροτικός τομέας/Γεωργία 1 1,08 

R&D 3 3,23 

Εκπαίδευση /κοινωνική υπηρεσία  35 37,63 

Παραγωγή και μεταφορές 9 9,68 

Οικονομικά/ Διοικητικά/ Εξυπηρέτηση πελατών 5 5,38 

Υγεία 4 4,30 

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο 7 7,53 

ICT 8 8,60 

Marketing/Διαφήμιση  10 10,75 

Άλλο  11 11,83 

Σύνολο 93 100 
Πηγή: υπολογισμοί  έρευνας 
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Εξετάζοντας τους κλάδους που εκπροσωπούνται από τους ερωτηθέντες, μπορεί κανείς να 

παρατηρήσει ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων που απασχολούνται στην εκπαίδευση και τις 

κοινωνικές υπηρεσίες (37,63%). Η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ασχολείται με το μάρκετινγκ και 

τη διαφήμιση (11,83%) και ο επόμενος κλάδος είναι η παραγωγή και οι μεταφορές (9,68%).  

Η διάρθρωση των απαντήσεων των ερωτηθέντων που διατηρούν τις δικές τους επιχειρήσεις 

σχετικά με τον τρέχοντα κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται παρουσιάζεται στο παρακάτω 

διάγραμμα. 

Figure 5. What is the sector of your business? (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  

Πάνω από το 10% ανέφερε κλάδο διαφορετικό από αυτόν που αναφέρθηκε στο 

ερωτηματολόγιο. Μόνο το 1% των ερωτηθέντων ανέφερε τη γεωργία. 
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Πίνακας 9. (παρακαλώ επιλέξτε όλες τις κατάλληλες απαντήσεις) 

 Αριθμός % 

Οικονομικοί λόγοι 3 13,04 

Οικογενειακοί λόγοι 5 21,74 

Αλλαγές  5 21,74 

Μετατροπές ιδιοκτησίας 3 13,04 

Νέος/αυξημένος ανταγωνισμός 1 4,35 

COVID-19 2 8,70 

Άλλο 4 17,39 

Σύνολο 23 100% 
Πηγή : δικοί μας υπολογισμοί   

 
Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν αν είχαν διευθύνει μια επιχείρηση στο παρελθόν και αν την έκλεισαν, 

και ποιος ήταν ο λόγος για αυτό. Οι οικογενειακοί παράγοντες ήταν η πιο συχνή απάντηση 

(22,58%). Οι οικονομικοί παράγοντες ήρθαν δεύτεροι, ακολουθούμενοι από το Covid-19 και τις 

ευρέως κατανοητές αλλαγές στον κλάδο 

Σχήμα 6.  Εάν είχατε επιχείρηση στο παρελθόν, ποιος ήταν ο λόγος για το κλείσιμό της; 

 

Πηγή: υπολογισμοί  έρευνας 
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Κατά την εξέταση του λόγου για το κλείσιμο μιας επιχείρησης μεταξύ του πληθυσμού που 

συμμετείχε στην έρευνα με διαχωρισμό στην ομάδα των γυναικών και των ανδρών, πρέπει να 

τονιστεί ότι ο κύριος λόγος για το κλείσιμο μιας επιχείρησης στην ομάδα των γυναικών ήταν 

οικονομικοί παράγοντες (20,45%), ενώ στους άνδρες υπήρχαν διαφορές επειδή οι ερωτηθέντες 

τόνισαν τη σημασία παραγόντων όπως: η οικογένεια (8,60%) σύμφωνα με τις αλλαγές στον 

κλάδο (8,60%) και άλλοι παράγοντες που δεν λήφθηκαν υπόψη κατά τη διάρκεια της μελέτης 

(9,68%). Στην περίπτωση των γυναικών, οι οικογενειακοί παράγοντες αναφέρονταν συχνότερα 

ως λόγοι για το κλείσιμο της επιχείρησης (13,98% των ενδείξεων για τις γυναίκες και 8,6% των 

ενδείξεων για τους άνδρες). 

Figure 7. If you ran a business before, what was the reason for its closure? 

 

Πηγή: υπολογισμοί  έρευνας 

Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, όσοι έκλεισαν την επιχείρησή τους νωρίτερα ήταν 

λιγότερο πιθανό να το κάνουν λόγω του αυξημένου ανταγωνισμού. 
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Πίνακας 8. Πώς ιδρύθηκε η τρέχουσα εταιρεία σας; 

 
Αριθμός % 

Ως συνέχειας της οικογενειακής επιχείρησης  21 22,58 

Ως εντελώς νέα (που ιδρύθηκε από το μηδέν) 51 54,84 

Εξαγορά ή διάσπαση ιδιωτικής επιχείρησης 2 2,15 

Ήμουν άνεργος και αποφάσισα να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση 16 17,20 

Αναγκασμός ή απειλή απώλειας εργασίας 1 1,08 

Άλλο 2 2,15 

Σύνολο 93 100,00 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Σε ερώτηση σχετικά με τον τρόπο ίδρυσης μιας επιχείρησης, η συντριπτική πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε ότι η εταιρεία ιδρύθηκε από τους ίδιους από το μηδέν (54,84%). Είναι 

ενδιαφέρον ότι στην περίπτωση του 22,58%, επρόκειτο για συνέχιση της δραστηριότητας που 

είχαν ξεκινήσει οι γονείς - μια οικογενειακή επιχείρηση. Μόνο το 2% των ερωτηθέντων ανέλαβε 

μια υφιστάμενη επιχείρηση. 

Μια λεπτομερής εικόνα της δομής των απαντήσεων των επιχειρηματιών παρουσιάζεται στο 

διάγραμμα που ακολουθεί. 

Σχήμα 8. Πώς ιδρύθηκε η τρέχουσα εταιρεία σας; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Πίνακας 9. Οι ακόλουθοι παράγοντες της ζωής μου έπαιξαν ρόλο "υπέρ" ή "κατά" της 
ανάπτυξης της εταιρείας μου. Το "υπέρ" αναφέρεται σε παράγοντες που είχαν θετικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας. "Κατά" σημαίνει αρνητική, περιοριστική 
επιρροή. 

 
Αριθμός 

υπέρ 

(%) Αριθμός κατά (%) 

Οικογένεια 72 77,42 21 22,58 

Χρήματα 68 73,12 25 26,88 

Η κατάρτιση/ τα προσόντα μου 79 84,95 14 15,05 

Η προσωπικότητα μου 84 90,32 9 9,68 

Προσωπικές Σχέσεις 82 88,17 11 11,83 

Πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες 69 74,19 24 25,81 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν ποιοι παράγοντες αποτέλεσαν για αυτούς περιορισμό στην 

ανάπτυξη της εταιρείας (contra) και ποιοι είχαν θετικό αντίκτυπο (pro). Θα πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι απαντήσεις ήταν αρκετά θετικές, καθώς οι περισσότεροι παράγοντες κρίθηκαν ως 

ευνοϊκοί για την ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτό αφορά κυρίως τις προσωπικότητες των 

ερωτηθέντων. Λιγότερο από το 10% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πρόκειται για παράγοντα 

που έχει αρνητική, περιοριστική επίδραση. Οι προσωπικές σχέσεις και τα προσόντα 

αξιολογήθηκαν επίσης θετικά. 

Οι επιλογές "χρήματα" και "πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες" έλαβαν τις περισσότερες 

αρνητικές απαντήσεις. Ακριβώς πίσω από αυτές βρίσκονται οι παράγοντες που σχετίζονται με 

την οικογένεια. 

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει τη δομή των απαντήσεων. 
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Πίνακας 12. Οι ακόλουθοι παράγοντες της ζωής μου έπαιξαν ρόλο "υπέρ" ή "κατά" της 
ανάπτυξης της εταιρείας μου. Το "υπέρ" αναφέρεται σε παράγοντες που είχαν θετικό 
αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας. "Κατά" σημαίνει αρνητική, περιοριστική 
επιρροή 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται από το παραπάνω διάγραμμα, ουσιαστικά όλοι οι παράγοντες που αναφέρονται 

είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης, ωστόσο θα πρέπει να τονιστεί ότι 

ο σημαντικότερος από αυτούς, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, είναι η προσωπικότητα (90,32%) 

του επιχειρηματία. Πρόκειται για έναν ψυχολογικό παράγοντα που επιτρέπει, αφενός, να 

επιβιώσετε σε μια δύσκολη περίοδο και, αφετέρου, με βάση την εμπειρία, να εφαρμόσετε σωστά 

τις οικονομικές σας υποθέσεις. 

Οι διαφορές στην αντίληψη των παραγόντων αναλυτικά ανά φύλο παρουσιάζονται στο 

παρακάτω σχήμα. 
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Εικόνα 11. Οι ακόλουθοι παράγοντες της ζωής μου έπαιξαν "υπέρ" ή "κατά" της 

ανάπτυξης της εταιρείας μου διαφορά μεταξύ γυναικείας και ανδρικής δομής (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, το 61,29% των γυναικών που συμμετείχαν στην έρευνα δίνουν 

έμφαση στην προετοιμασία που σχετίζεται με το περιεχόμενο, δηλαδή την κατάρτιση και τα 

προσόντα, ενώ μεταξύ των ανδρών τον σημαντικότερο ρόλο παίζει η προσωπικότητα (32,26%). 

Οι γυναίκες αναφέρουν συχνότερα από τους άνδρες την αρνητική επιρροή της οικογένειας στη 

λειτουργία μιας επιχείρησης. 
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Εικόνα 12. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά μειονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
μειονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  

Κατά τον χαρακτηρισμό του διαγράμματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η γνώμη των 

ιδιοκτητών της εταιρείας σχετικά με τα σημαντικά μειονεκτήματα της 

αυτοαπασχόλησης μετρήθηκε από τη στάση των επιχειρηματιών. Η μελέτη 

χρησιμοποίησε 7 παράγοντες που μετρήθηκαν με την κλίμακα Likert (από το 1 έως το 7- 

όπου το 1 είναι το μειονέκτημα ελάττωμα και το 7 είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα). Η 

έρευνα δείχνει ότι η υψηλότερη διάμεσος (Me = 5) είναι μεταξύ δύο παραγόντων: (1) 

Χαμηλά οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με την προσπάθεια και τον κίνδυνο (μέσος 

όρος = 4,76) και (2) συνεχής αβεβαιότητα σχετικά με την επιτυχία της επιχείρησης 

(μέσος όρος = 4, 72). Θα πρέπει να σημειωθεί, η χαμηλότερη σημασία του παράγοντα 

ζήλια των άλλων Me = 3 (μέσος όρος = 3,05). Αυτό το σχήμα δείχνει ότι τα σημαντικότερα 

μειονεκτήματα και φόβοι των επιχειρηματιών που διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση 

είναι παράγοντες που σχετίζονται με την αβεβαιότητα και το φόβο που συνδέονται με 

τη χαμηλή οικονομική απόδοση, πράγμα που σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον 
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για τους επιχειρηματίες είναι ταραχώδες και απρόβλεπτο, το οποίο από τη μία πλευρά 

δημιουργεί ευκαιρίες και, από την άλλη, απειλές 

Εικόνα 13. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στην επόμενη ερώτηση, στην ίδια κλίμακα, εξετάστηκε η γνώμη των ιδιοκτητών της επιχείρησης 

σχετικά με τα σημαντικά πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης. Η έρευνα δείχνει μια πολύ 

υψηλή διάμεση τιμή (Me = 6) για έως και 6 παράγοντες, ο υψηλότερος μέσος όρος των οποίων 

προέκυψε από 3 απαντήσεις: "θέση στην εταιρεία - ανεξαρτησία από τους προϊσταμένους" 

(μέσος όρος = 5,52), "δυνατότητα επαγγελματικής αυτοπραγμάτωσης" (μέσος όρος = 5,53) και 
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"αυτοεκπλήρωση και να κάνεις αυτό που αγαπάς" (μέσος όρος = 5,69). Οι χαμηλότερες 

βαθμολογίες ελήφθησαν για την απάντηση "ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη" (μέσος όρος = 4, 

διάμεσος = 4), γεγονός που μπορεί να φαίνεται περίεργο. Ωστόσο, συνάδει με τα αποτελέσματα 

πολλών ερευνών που δείχνουν ότι το βασικό κίνητρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι 

παράγοντες που σχετίζονται με την αυτοεκπλήρωση και την ικανοποίηση από αυτό που γίνεται 

και όχι τα οικονομικά κίνητρα. Θα πρέπει να σημειωθεί, ωστόσο, ότι αυτό ισχύει για άτομα που 

ήδη διευθύνουν επιχειρήσεις. Μια διαφορετική κατάσταση μπορεί να ισχύει για τους ανθρώπους 

που σχεδιάζουν δραστηριότητες. 

Εικόνα 14. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες για την απασχολησιμότητα των 
γυναικών (παρακαλώ επιλέξτε έως και 5 πιο κατάλληλες απαντήσεις) (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να επιλέξουν έως και 5 πιο σημαντικές δεξιότητες από την άποψη της 

γυναικείας αυτοαπασχόλησης. Επέλεγαν περίπου δώδεκα απαντήσεις από έναν κλειστό 

κατάλογο. Η απάντηση που επιλέχθηκε συχνότερα ήταν η αυτοοργάνωση (10%). Οι "ήπιες 

δεξιότητες" όπως οι "διαπροσωπικές δεξιότητες" (7,69%) και η "επικοινωνία" (6,84%) είχαν 

επίσης υψηλή βαθμολογία. Στη συνέχεια υπήρχαν άλλες δεξιότητες, δηλαδή η "οικονομική 

διαχείριση" (6,84%) και η "λήψη αποφάσεων" (4,84%). Η επιλογή "αυτογνωσία" επιλέχθηκε 

εκπληκτικά σπάνια (1,42%). Οι απαντήσεις "ενσυναίσθηση" (2,28%), "ανθεκτικότητα" (1,99%) 

και "ανάλυση δεδομένων" (1,99%) επιλέχθηκαν επίσης σπάνια. 

Εικόνα 15. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποθαρρύνουν την έναρξη 
μιας επιχείρησης (επιλέξτε έως 5 απαντήσεις) (%); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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9.88

4.49

10.18

4.19

6.29

8.08

12.28

10.18

8.08

5.69

15.27

5.39

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε)

Άγχος, χρόνος και εργασία που εμπλέκονται στην 
διαχείριση μιας επιχείρησης

Έλλειψη υποστηρικτικής δομής/ ελάχιστη γνώση για 
τα ιδρύματα που υποστηρίζουν την …

No network of business contacts

Έλλειψη δικτύου επαγγελματικών επαφών

Υπερβολική γραφειοκρατία 

Υπερβολικός κίνδυνος από την διαχείριση της 
επιχείρησης

Φόβος αποτυχίας 

Καμία ιδέα για μια εταιρεία

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με την διαχείριση 
επιχειρήσεων

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με πηγές 
χρηματοδότησης που μπορούν να αποκτηθούν

Έλλειψη οικονομικών πόρων 



 

27 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

αυτή αποτέλεσε το 15% των απαντήσεων. Η αμέσως επόμενη πιο συχνά επιλεγμένη απάντηση 

ήταν το "πολύ μεγάλο ρίσκο της λειτουργίας μιας επιχείρησης" (12,28%). Οι επόμενες πιο συχνά 

επιλεγμένες απαντήσεις (10,18%) ήταν: "και "φόβος ότι μπορεί να πάει στραβά". Επομένως, 

μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων αφορούσε 

το ρίσκο της λειτουργίας μιας επιχείρησης και την έλλειψη γνώσης σχετικά με τους θεσμούς και 

τα κεφάλαια που μπορούν να ληφθούν. Αυτό υποδεικνύει σαφώς τομείς προς βελτίωση στο 

θεσμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η λιγότερο συχνά αναφερόμενη απάντηση ήταν "δεν 

υπάρχει δίκτυο επιχειρηματικών επαφών". 



 

28 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Εικόνα 16. Ποιες κοινωνικές ικανότητες είναι πιο σημαντικές για τους επιχειρηματίες 
(κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου 1 σημαίνει πολύ χαμηλή σημασία και 7 σημαίνει πολύ 
υψηλή σημασία); 

  

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η αξιολόγηση των κοινωνικών δεξιοτήτων από τους επιχειρηματίες πραγματοποιήθηκε σε 

κλίμακα από το 1 έως το 7 (όπου το 7 ήταν η πιο σημαντική ικανότητα). Οι περισσότερες 

απαντήσεις ήταν μεταξύ 5 και 7. Για τη συντριπτική πλειονότητα των παραγόντων, η διάμεσος 

ήταν 6. Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες γενικά θεωρούν τις προαναφερθείσες ικανότητες 

σημαντικές. Η μικρότερη διασπορά των απαντήσεων ήταν ορατή στην περίπτωση της 

διεκδικητικότητας. Ταυτόχρονα, ήταν η ικανότητα με τον χαμηλότερο μέσο όρο (μέσος όρος = 
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5,27, διάμεσος = 5). Τον υψηλότερο μέσο όρο των απαντήσεων έλαβε η "λήψη αποφάσεων" 

(μέσος όρος = 5,78). 

Εικόνα 17. Αξιολογήστε τις ήπιες ικανότητές σας (κλίμακα από 1 έως 7, όπου 1 σημαίνει 

πολύ χαμηλές ικανότητες και 7 σημαίνει πολύ υψηλές ικανότητες) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις δικές τους κοινωνικές δεξιότητες σε 

κλίμακα 1-7. Σε γενικές γραμμές, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι αξιολογητές θεωρούν 

τις δεξιότητές τους αρκετά υψηλές. Μόνο στην περίπτωση της δημιουργικότητας και της 

διεκδικητικότητας υπήρχαν βαθμολογίες 1. Οι περισσότερες βαθμολογίες φτάνουν το 7, ενώ ο 

υψηλότερος μέσος όρος και διάμεσος επιτεύχθηκε από την ευελιξία (μέσος όρος = 5,61, διάμεσος 

= 6). Η τάση ανάληψης κινδύνων αξιολογήθηκε πολύ υψηλά (μέσος όρος = 5,38, διάμεσος = 6). 

Για τη διεκδικητικότητα, ο μέσος όρος ήταν 4,63. 
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Εικόνα 18. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
γυναικών επιχειρηματιών; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 
βαθμολογία και 7 σημαίνει την υψηλότερη) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των γυναικών 

επιχειρηματιών (σε κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει το χαμηλότερο αποτέλεσμα 

και το 7 το υψηλότερο αποτέλεσμα). Η έρευνα δείχνει ότι οι αξιολογήσεις ήταν αρκετά 

ομοιόμορφες, όπως φαίνεται από τη διάμεσο (Me = 5). Σε δύο περιπτώσεις, οι απαντήσεις 

κυμάνθηκαν μεταξύ 4 και 7. Πρόκειται για την "αποφασιστικότητα και τη συνέπεια" και τη 

"σύνδεση οικογενειακών και επαγγελματικών καθηκόντων". Το γράφημα για αυτές τις τιμές 

είναι πολύ σύντομο, πράγμα που σημαίνει ότι οι απαντήσεις δεν ήταν διάσπαρτες και οι 

περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν αρκετά συνεπείς στην αξιολόγησή τους. Οι μέσοι όροι 

για αυτές τις μεταβλητές είναι 5,38 και 5,27, αντίστοιχα. Τη μεγαλύτερη διασπορά των 

αποτελεσμάτων και μέσο όρο 4,71 έχει η δήλωση "συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για τη 

δημιουργία συνεργασίας με νέους εταίρους". Χαμηλότερες μέσες τιμές προέκυψαν επίσης για τις 

δηλώσεις "εμπειρία στη διαχείριση" (μέσος όρος = 4,82) και "ανθεκτικότητα στο άγχος και τις 

αποτυχίες" (μέσος όρος = 4,86). 
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Εικόνα 19. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
ανδρών επιχειρηματιών; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 
βαθμολογία και 7 σημαίνει την υψηλότερη) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Μια παρόμοια ερώτηση με την παραπάνω τέθηκε για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και 

των δεξιοτήτων των ανδρών επιχειρηματιών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι υψηλότερες 

απαντήσεις εμφανίστηκαν πολύ συχνότερα εδώ. Στην περίπτωση 5 δηλώσεων, η διάμεσος 

βρίσκεται στο επίπεδο του 6. Αυτές είναι οι εξής: "πίστη στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων 

που έχουν τεθεί" (μέσος όρος = 5,27), "τάση ανάληψης και αξιολόγησης του κινδύνου" (μέσος 

όρος = 5,46), "αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία" (μέσος όρος = 5,56), "υψηλές φιλοδοξίες και συνεχής 

αναζήτηση νέων προκλήσεων" (μέσος όρος = 5,46) και "διεκδικητικότητα και υψηλές 

προσδοκίες έναντι των εργαζομένων" (μέσος όρος = 5,35). Σε δύο περιπτώσεις, οι απαντήσεις 

ήταν μεταξύ 5 και 6. Πρόκειται για την "διοικητική εμπειρία" και το "πάθος και τη δέσμευση". Το 

γράφημα για αυτές τις τιμές είναι πολύ σύντομο, πράγμα που σημαίνει ότι οι απαντήσεις δεν 

ήταν διάσπαρτες και οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ήταν αρκετά συνεπείς στην 

αξιολόγησή τους. Οι μέσοι όροι για αυτές τις μεταβλητές είναι 5,06 και 5,23, αντίστοιχα. Η 

μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των αξιολογήσεων για τις γυναίκες και τους άνδρες αφορά το 

ζήτημα του "συνδυασμού οικογενειακών και επαγγελματικών καθηκόντων". Ο μέσος όρος για 

τους άνδρες είναι σαφώς χαμηλότερος εδώ (μέσος όρος = 4,44). Και ενώ, για τις γυναίκες 

επιχειρηματίες, η χαμηλότερη επιλεγμένη βαθμολογία ήταν 4, στην περίπτωση των ανδρών 

επιχειρηματιών είναι 1. 

Η τελευταία ερώτηση για τους επιχειρηματίες αφορούσε την προσέγγιση της διαχείρισης 

κεφαλαίων, του κέρδους και των στόχων της επιχείρησης. Τους ζητήθηκε να σημειώσουν "ναι" 

ή "όχι" για τις συγκεκριμένες δηλώσεις. Η κατανομή των απαντήσεων παρουσιάζεται στον 

παρακάτω πίνακα. Οι περισσότεροι επιχειρηματίες συμφωνούν με τη δήλωση ότι στόχος της 

επιχείρησης είναι το κέρδος μακροπρόθεσμα (82,8%). Επίσης, πάνω από το 88% πιστεύει ότι ο 

στόχος της δραστηριότητας πρέπει να είναι η ανάπτυξη της εταιρείας και πάνω από το 76% 

συμφωνεί ότι ο στόχος πρέπει να είναι η προσωπική ικανοποίηση. Ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 

των ερωτηθέντων (65,59%) συμφωνεί με τη δήλωση ότι ο στόχος είναι η επίτευξη κοινωνικών 

αποτελεσμάτων. Όπως ήταν αναμενόμενο, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες επέλεξαν την 

απάντηση ότι τα κέρδη πρέπει να δαπανώνται για την αύξηση του κύκλου εργασιών (74,19%) 

και μόνο το 29,03% - για κατανάλωση. Ταυτόχρονα, πάνω από το 45% πιστεύει ότι τα κέρδη θα 

πρέπει να διατίθενται εν μέρει για την κοινωνική αποστολή. Όσον αφορά την υποβολή αίτησης 

και τη χρήση κονδυλίων της ΕΕ, το 52,69% και το 41,94% των ερωτηθέντων απάντησαν 

αντίστοιχα "ναι". Λιγότερες από τις μισές επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν δάνεια τα τελευταία 3 

χρόνια (46,24%). 
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Εικόνα 20. Σχετίστε τις παρακάτω δηλώσεις. Παρακαλώ επιλέξτε ναι, αν συμφωνείτε με 
μια δήλωση. Παρακαλώ επιλέξτε όχι, αν δεν συμφωνείτε με μια δήλωση 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων που διευθύνουν τη δική τους εταιρεία, 

πρέπει να σημειωθεί ότι το 82,80% αυτών τονίζει τη σημασία της επίτευξης των στόχων της 

εταιρείας μακροπρόθεσμα. Πρόκειται για μια πολύ υπεύθυνη επιχειρησιακή στρατηγική λόγω 

της συνειδητής οικοδόμησης ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος που βασίζεται στην 

εμπιστοσύνη και στη δημιουργία μακροχρόνιων επιχειρηματικών σχέσεων που οδηγούν άμεσα 

σε τέτοια αποτελέσματα. Η υπεύθυνη προσέγγιση της λειτουργίας μιας επιχείρησης 

αντικατοπτρίζεται επίσης στην προσέγγιση ότι το 70,97% των ερωτηθέντων δεν δηλώνει ότι τα 

κέρδη πρέπει να δαπανώνται για την τρέχουσα κατανάλωση, γεγονός που αποδεικνύει μια 

ορθολογική προσέγγιση της διαδικασίας διαχείρισης κεφαλαίου. 
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Εικόνα 21. Ποιο κεφάλαιο χρειαζόταν για την άσκηση της επιχειρηματικής σας 
δραστηριότητας; (σημειώστε όλα τα κατάλληλα πεδία) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά τον χαρακτηρισμό των ενδείξεων των επιχειρηματιών σχετικά με το κεφάλαιο που 

χρησιμοποιήθηκε για την έναρξη της επιχείρησής τους, πρέπει να τονιστεί ότι η σημαντικότερη 

στήριξη είναι το δάνειο από την οικογένεια και τους φίλους (27,42%). Αυτό σημαίνει ότι κατά 

την ίδρυση μιας επιχείρησης, οι επιχειρηματίες αναζητούν πρώτα απ' όλα βοήθεια από την 

οικογένεια και τους φίλους μόνο αφού ελέγξουν τη δυνατότητα απόκτησης κεφαλαίου, έτσι θα 

αναζητήσουν βοήθεια και υποστήριξη από φορείς που ασχολούνται με την επιδότηση (12,90%), 

απευθύνονται επίσης σε γραφεία εργασίας για τέτοια βοήθεια (12,10%). Πρέπει να σημειωθεί 

ότι ένα εμπορικό δάνειο (4,03%) παρουσίασε το χαμηλότερο επιτόκιο. 
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Εικόνα 22. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι εξωτερικοί (αντικειμενικοί) παράγοντες ήταν 

σημαντικοί για την απόφασή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση (1 - καθόλου 

σημαντικός, 7 - πολύ σημαντικός) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Αναλύοντας τους παράγοντες που είχαν σημαντικό αντίκτυπο στη σύσταση μιας επιχείρησης 

κατά τη γνώμη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, θα πρέπει να τονιστούν δύο χαρακτηριστικοί, 

δηλαδή η έλλειψη ευκαιριών απασχόλησης, το υψηλό ποσοστό ανεργίας (Me = 4, μέσος όρος = 

3,58) και οι ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς (Me = 4, μέσος όρος = 3,72), άλλοι παράγοντες είναι, 
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κατά τη γνώμη των ιδιοκτητών επιχειρήσεων, λιγότερο σημαντικοί, με τη διάμεσο να μην 

υπερβαίνει το 3. Έτσι, μπορεί να δηλωθεί ότι οι δυσκολίες στην εύρεση εργασίας και οι 

ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς μπορούν να καθορίσουν την επιχειρηματική στάση που οδηγεί 

στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης. 

Εικόνα 23. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι εσωτερικοί (υποκειμενικοί) παράγοντες ήταν 
σημαντικοί για την απόφασή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; (1 - καθόλου σημαντικό, 
7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά τον χαρακτηρισμό των εσωτερικών προσωπικών παραγόντων που παρακινούν για την 

έναρξη μιας επιχείρησης, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στους δύο με την υψηλότερη διάμεσο, 
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δηλαδή στην εσωτερική ανάγκη για δράση (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,14) και στην ανάγκη 

για επιδίωξη ανεξαρτησίας (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,26). Όπως φαίνεται, πρόκειται για 

σημαντικά στοιχεία της προσωπικότητας του επιχειρηματία που συνιστούν θετικό 

επιχειρηματικό κίνητρο. Κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών, σημαντική είναι επίσης η εμπειρία 

σε έναν συγκεκριμένο κλάδο (Me = 5, μέσος όρος = 4,57) και η διάθεση αυτοεκπλήρωσης (Median 

= 5, μέσος όρος = 4,90). Κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών, το χαρακτηριστικό της 

προσωπικότητας της τάσης ανάληψης του κινδύνου έχει τη μικρότερη σημασία (Διάμεσος = 4, 

μέσος όρος = 3,54). 

Εικόνα 24. Σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια ζήτησης είναι σημαντικά στις 
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά τον χαρακτηρισμό των εμποδίων που είχαν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο σημαντικότερος 
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παράγοντας είναι ο πολύ επιθετικός ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρηματιών στην αγορά, το 

50% του πληθυσμού των ιδιοκτητών επιχειρήσεων εξέφρασε τις απόψεις του με αυτόν τον 

τρόπο, σημειώνοντας απαντήσεις μεταξύ 4-6 στην κλίμακα Likert. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

παράγοντας που σχετίζεται με τη μείωση των τιμών αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα που 

περιορίζει την ανάπτυξη της επιχείρησης. 

Εικόνα 25. Σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια εφοδιασμού είναι σημαντικά στις 
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά τον χαρακτηρισμό της σημασίας των εμποδίων που σχετίζονται με την προσφορά, θα 

πρέπει να δοθεί προσοχή στα δύο σημαντικότερα: ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι των 

επιχειρήσεων (Me = 4, μέσος όρος = 4,16) και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού (Me = 4, μέσος 

όρος = 4,20). Οι υπόλοιποι παράγοντες έχουν Me = 3, και η διασπορά του 50% των απαντήσεων 

μεταξύ των ερωτηθέντων υποδηλώνει χαμηλή συγκέντρωση των απαντήσεων των 

επιχειρηματιών που καθορίζουν την προσέγγισή τους στις χαρακτηριστικές μεταβλητές. 

Φαίνεται ότι το πρόβλημα με το ανεπαρκώς καταρτισμένο προσωπικό είναι κοινό και 
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διατυπώνεται συχνά από όλους τους επιχειρηματίες, ομοίως οι ανεπαρκείς οικονομικοί πόροι 

μπορούν να δημιουργήσουν εμπόδια στην προσφορά. 

Εικόνα 26. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι παράγοντες αποτελούν εμπόδιο ανάπτυξης για τις 
επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή; (1 - όχι σημαντικό εμπόδιο, 7 - πολύ σημαντικό εμπόδιο) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την περιγραφή των αναπτυξιακών εμποδίων κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών, πρέπει 

να σημειωθεί ότι τέσσερα από αυτά έχουν οριστεί ως τα πιο σημαντικά και πάνω απ' όλα, οι πολύ 

υψηλοί φόροι (Me = 5, μέσος όρος = 4,89. Μια άλλη πολύ σημαντική μεταβλητή είναι ο 
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ανταγωνισμός από μεγάλες οντότητες της αγοράς (Me = 5, μέσος όρος = 4,58). Οι άλλες δύο είναι 

η ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με τις ενισχύσεις από ευρωπαϊκά ταμεία (Me = 5, μέσος όρος 

= 4,05) και οι περιορισμοί λόγω πανδημίας (Me = 5, μέσος όρος = 4,44). Οι καθορισμένες 

μεταβλητές που αποτελούν εμπόδια ανάπτυξης, μειώνουν σημαντικά την ικανότητα της  

επιχείρησης να ανταγωνιστεί και στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων είναι 

αντικειμενικές μεταβλητές στις οποίες οι επιχειρήσεις δεν έχουν άμεση επιρροή. 

Εικόνα 27. Από πού αντλείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διοίκηση μιας 
εταιρείας στο τρέχον στάδιο της ανάπτυξής της; (Παρακαλώ επιλέξτε όλες τις 
απαντήσεις που ισχύουν για εσάς) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Από τη σκοπιά της ίδρυσης μιας επιχείρησης, είναι πολύ σημαντικό να ληφθούν πληροφορίες 

σχετικά με τον κλάδο στον οποίο ο επιχειρηματίας σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί. Όπως 

αποδεικνύεται, ο πιο σημαντικός παράγοντας για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με τις 

δυνατότητες των επιμέρους κλάδων και, κατά συνέπεια, την ίδρυση μιας επιχείρησης, έχει ένα 

κοινωνικό δίκτυο 15, 35% των ενδείξεων στην ομάδα των επιχειρηματιών, και στη συνέχεια 

εξειδικευμένες και κλαδικές πύλες 12,72%. Ο τρίτος σημαντικός τρόπος εξεύρεσης πληροφοριών 

που είναι χρήσιμες για την ίδρυση και τη λειτουργία μιας επιχείρησης είναι οι πληροφορίες που 

λαμβάνονται από την οικογένεια και τους φίλους 10,53%. Όπως αποδεικνύεται, η ανταλλαγή 

τέτοιων πληροφοριών σε άτυπες ομάδες είναι σημαντική για τη δημιουργία επιχειρηματικής 

συμπεριφοράς στην κοινωνία.  
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Εικόνα 28. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όσον αφορά την υποστήριξη που προσφέρει το θεσμικό περιβάλλον, οι επιχειρηματίες έδωσαν 

τις ακόλουθες απαντήσεις: συμβουλές για αναπτυξιακά σχέδια (68,25%) και υποστήριξη στον 

τομέα του διαφημιστικού και ενημερωτικού υλικού (66,67%). Σύμφωνα με τους επιχειρηματίες, 

οι λιγότερο συχνές ήταν μορφές υποστήριξης όπως: γη για επενδύσεις (28,57%) και μείωση των 

τοπικών φόρων και τελών (41,27%). 
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29. Ποια είναι η σημασία των ακόλουθων παραγόντων - χαρακτηριστικών του τοπικού 
περιβάλλοντος (κοινότητα / πόλη) για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την 
επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικός, 7 - πολύ ημαντικός) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Κατά την ανάλυση των απαντήσεων στα χαρακτηριστικά των παραγόντων του τοπικού 

περιβάλλοντος που επηρεάζουν την επίτευξη της επιτυχίας από τους επιχειρηματίες, 

παρατηρούνται αρκετά ομοιόμορφες ενδείξεις. Οι υψηλότερες ενδείξεις αφορούν την πρόσβαση 

σε τηλεπικοινωνιακή υποδομή (Internet υψηλής ταχύτητας) (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,94) 

και την καλή θέληση της τοπικής κοινωνίας προς την επιχείρηση- καλές σχέσεις με την 

κοινότητα- ανθεκτικό δίκτυο επαφών και κοινωνικών δεσμών (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,59). 

Οι ερωτηθέντες απέδωσαν τη χαμηλότερη σημασία στην παρουσία ειδικών οικονομικών ζωνών 

(διάμεσος = 4, μέσος όρος = 3,94). 
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Εικόνα 30. Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες-χαρακτηριστικά του θεσμικού 
περιβάλλοντος που αναφέρονται παρακάτω για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και 
την επίτευξη επιτυχίας (1- καθόλου σημαντικός, 7- πολύ σημαντικός) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν τους παράγοντες του θεσμικού περιβάλλοντος 

στην ανάπτυξη και την επιτυχία των εταιρειών τους. Οι παράγοντες με την υψηλότερη 

βαθμολογία ήταν: η δυνατότητα επαφών και συνεργασίας με άλλους επιχειρηματίες ως 

επιχειρηματικές ενώσεις (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,66) και η συμμόρφωση των μονάδων 

τοπικής αυτοδιοίκησης με τους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 

4,51). Ο παράγοντας με τη χαμηλότερη σημασία αποδείχθηκε ότι ήταν τα ανεπτυγμένα τοπικά 

σχέδια χωρικής ανάπτυξης (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 3,82). 

Εικόνα 31. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την επίτευξη 
επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω – δυνατότητες 
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υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου σημαντικό, 
7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Η αξιολόγηση των μέτρων στήριξης που διενεργήθηκε από το θεσμικό περιβάλλον αποδείχθηκε 

αρκετά ομοιογενής. Σχεδόν όλοι οι αναφερόμενοι παράγοντες αποδείχθηκαν υψηλά 

αξιολογημένοι (άρα σημαντικοί), με διάμεσο 5 (σε κλίμακα 1-7) και υψηλό μέσο όρο. 

Εικόνα 32. Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό περιβάλλον της περιοχής 
σας στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών συμβουλών; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όσον αφορά τις προσδοκίες των ερωτηθέντων όσον αφορά την υποστήριξη στο πλαίσιο της 

παροχής επιχειρηματικών συμβουλών, οι απαντήσεις που δόθηκαν συχνότερα ήταν οι εξής: 

υποστήριξη ήσσονος σημασίας (80,95%) και συμβουλές σχετικά με την άντληση κεφαλαίων και 

επενδυτών (73,02%). Το μικρότερο ποσό βοήθειας αναμενόταν στον τομέα των εξαγωγών 

προϊόντων (αυτό μπορεί να οφείλεται στην ιδιαιτερότητα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν 

στην έρευνα και στην έλλειψη διεθνούς δραστηριότητας) και στο μάρκετινγκ μέσω του 

διαδικτύου (οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων μπορεί να διαθέτουν σημαντικές δεξιότητες στον 

τομέα αυτό). 
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Εικόνα 33. Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό περιβάλλον στην 
περιοχή σας στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών (%); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όσον αφορά τις εξειδικευμένες υπηρεσίες, η πιο αναμενόμενη είναι η υποστήριξη σε 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα όπως η φορολογία. Αυτό αναφέρεται από το 76,19% των 

ερωτηθέντων. Οι ερωτηθέντες ενδιαφέρονται λιγότερο για αρκετά εξειδικευμένες υπηρεσίες 

όπως: εκτύπωση μεγάλου μεγέθους και τρισδιάστατη εκτύπωση. 
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4. Απάντηση από "Σχεδιάζω μια επιχείρηση" 

Εικόνα 34. Πόσα χρόνια εργάζεστε στο παρελθόν ως μισθωτός; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Το διάγραμμα δείχνει την επαγγελματική εμπειρία των ερωτηθέντων που σκοπεύουν να 

ξεκινήσουν μια επιχείρηση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι περισσότεροι άνθρωποι 31,84% δεν 

έχουν προηγούμενη εμπειρία σε επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι αποφασισμένοι να αναλάβουν 

κινδύνους και να διευθύνουν τη δική τους επιχείρηση, αυτό σχετίζεται με την πίστη στις δικές 

τους ικανότητες και τις δυσκολίες εύρεσης ικανοποιητικής εργασίας στην αγορά. Επιπλέον, είναι 

νέοι, μορφωμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν σε μεγάλο βαθμό το άμεσο περιβάλλον τους και τον 

κόσμο γύρω τους. Θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα ερωτηθέντων 

είναι τα άτομα που εργάστηκαν στο παρελθόν 2-5 χρόνια (27,93%) και στη συνέχεια εκείνα που 

είχαν πάνω από 6 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (21,79%). Χαρακτηρίζοντας αυτές τις 

ομάδες, θα πρέπει να τονιστεί ότι μια τέτοια διάρκεια εργασιακής εμπειρίας επιτρέπει μια καλή 

εκτίμηση των ευκαιριών και των απειλών στην αγορά εργασίας, και η προθυμία προς το να γίνει 

κάποιος επιχειρηματίας δεν εδράζεται μόνο στην ιδέα για μια εταιρεία, αλλά και στην εμπειρία 

που αυξάνει τις πιθανότητες της εταιρείας κατά τη διαδικασία του ανταγωνισμού. Η μικρότερη 

ομάδα ήταν οι επιχειρηματίες που ήδη διευθύνουν μια επιχείρηση (2,79%) και σκοπεύουν να 

ανοίξουν μια άλλη επιχείρηση. 
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Εικόνα 35. Ποιος θα είναι ο τομέας της επιχείρησής σας; (επιλέξτε μόνο 1); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Το διάγραμμα δείχνει τους κλάδους στους οποίους οι ερωτηθέντες θα ήθελαν να ασκήσουν τις 

δραστηριότητές τους. Όπως προκύπτει, ο πιο δημοφιλής είναι η εκπαίδευση και οι κοινωνικές 

υπηρεσίες, το 23,24% των ερωτηθέντων θέλει να παρέχει εκπαιδευτικές και κοινωνικές 

υπηρεσίες στην κοινωνία. Αυτό πιθανώς σχετίζεται με την εμπειρία των ερωτηθέντων που 

σχετίζεται άμεσα με την εκπαιδευτική τους διαδικασία και την κοινωνική τους δραστηριότητα 

στα πανεπιστήμια στον τομέα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (ειδικότερα, αυτό ισχύει για 

άτομα χωρίς προηγούμενη επιχειρηματική εμπειρία). Ο δεύτερος πιο ελκυστικός κλάδος στον 

οποίο οι επιχειρηματίες θα ήθελαν να υπάρξουν σχετίζεται με το μάρκετινγκ και τη διαφήμιση 

(21,83%), είναι συνήθως ένας κλάδος στον οποίο κυριαρχούν νέοι δημιουργικοί άνθρωποι που 

πραγματώνουν τον εαυτό τους στη διαδικασία της επικοινωνίας της αγοράς, θα πρέπει επίσης 

να τονιστεί ότι η μεγαλύτερη ομάδα μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν νέοι άνθρωποι. Ο τρίτος πιο 

δημοφιλής κλάδος είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος (16,90%). Οι ΤΠΕ ήταν ο κλάδος στον 

οποίο το ποσοστό των ενδείξεων ήταν από τα χαμηλότερα (5,63%). 
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Εικόνα 36. Οι ακόλουθοι παράγοντες της ζωής μου θα διαδραματίσουν ρόλο "υπέρ" ή 
"κατά" της ανάπτυξης της εταιρείας μου. Το "υπέρ" αναφέρεται σε παράγοντες που 
έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας. "Κατά" σημαίνει αρνητική, 
περιοριστική επιρροή. 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Όπως και στην περίπτωση των επιχειρηματιών, οι ερωτηθέντες που σχεδίαζαν να ιδρύσουν μια 

εταιρεία ρωτήθηκαν ποιοι παράγοντες θα περιόριζαν την ανάπτυξη της εταιρείας τους (contra) 

και ποιοι θα είχαν θετικό αντίκτυπο (pro). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις ήταν 

αρκετά θετικές, καθώς οι περισσότεροι από τους παράγοντες θεωρήθηκαν ότι ευνοούν την 

ανάπτυξη της επιχείρησης. Αυτό αφορά κυρίως τα προσόντα των ερωτηθέντων. Λίγο πάνω από 

το 17% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πρόκειται για παράγοντα που έχει αρνητική, 

περιοριστική επίδραση. Η προσωπικότητα αξιολογήθηκε επίσης θετικά. 

Οι επιλογές "χρήματα" και "θεσμικοί πόροι/υποστήριξη" έλαβαν τις περισσότερες αρνητικές 

απαντήσεις. Λίγο πιο πίσω από αυτές βρίσκονται οι παράγοντες που σχετίζονται με την 

οικογένεια και τις προσωπικές σχέσεις. 
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Εικόνα 37. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά τον χαρακτηρισμό του διαγράμματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η γνώμη των ερωτηθέντων 

σχετικά με τα σημαντικά πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης μετρήθηκε από τη στάση των 

επιχειρηματιών. Η μελέτη χρησιμοποίησε 7 παράγοντες που μετρήθηκαν με την κλίμακα Likert 

(από το 1 έως το 7- όπου το 1 είναι το μικρότερο πλεονέκτημα και το 7 είναι το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα). Η έρευνα δείχνει ότι η υψηλότερη διάμεσος (Me = 6) εμφανίζεται για τους 

παράγοντες "ικανότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας" (μέσος όρος = 5,24) και 

"αυτοπραγμάτωση και να κάνεις αυτό που αγαπάς" (μέσος όρος = 5,98). Η τελευταία δήλωση 

ήταν η μόνη που δεν πήρε τις απαντήσεις 1 και 2, η χαμηλότερη ήταν το 3. Αυτό που πρέπει να 

σημειωθεί, το οικονομικό ζήτημα "ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη" φαίνεται να έχει τη 

χαμηλότερη σημασία (μέσος όρος = 4,53). Το σχήμα δείχνει ότι ουσιαστικά όλα τα οφέλη 
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αξιολογούνται υψηλά, ωστόσο, οι μελλοντικοί επιχειρηματίες αξιολογούν τους παράγοντες που 

σχετίζονται με την αυτοανάπτυξη και το να είσαι "κύριος του χρόνου σου" καλύτερα από τα 

οικονομικά οφέλη. 

Εικόνα 38. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά μειονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
μειονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο μειονέκτημα) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Με παρόμοιο τρόπο, όσοι σκοπεύουν να ιδρύσουν επιχείρηση αξιολόγησαν τα μειονεκτήματα 

της αυτοαπασχόλησης (από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει το μικρότερο μειονέκτημα και το 

7 το μεγαλύτερο μειονέκτημα). Η έρευνα δείχνει ότι η υψηλότερη διάμεσος (Me = 5) είναι μεταξύ 

3 παραγόντων: "χαμηλά οικονομικά αποτελέσματα σε σχέση με την προσπάθεια και τον κίνδυνο 

που συνεπάγεται" (μέσος όρος = 4,79), "συνεχής αβεβαιότητα σχετικά με την επιτυχία της 
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επιχείρησης" (μέσος όρος = 4,92) και "άγχος που προκύπτει από τους πολυάριθμους ελέγχους" 

(μέσος όρος = 4,79). Πρέπει να σημειωθεί ότι ο παράγοντας "ζήλια των άλλων" (Me = 3, μέσος 

όρος = 3,26) έχει τη χαμηλότερη σημαντικότητα. Αυτό το σχήμα δείχνει ότι τα πιο σημαντικά 

μειονεκτήματα και οι ανησυχίες των μελλοντικών επιχειρηματιών είναι παράγοντες που 

σχετίζονται με την αβεβαιότητα, το άγχος και το φόβο. 

Εικόνα 39. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες για την απασχολησιμότητα των 
γυναικών (παρακαλώ επιλέξτε έως και 5 πιο κατάλληλες απαντήσεις) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Σχεδιάζοντας την επιχείρησή τους ρωτήθηκαν σχετικά με τις πιο σημαντικές δεξιότητες για την 

(αυτο)απασχόληση των γυναικών. Μπορούσαν να επιλέξουν έως και 5 απαντήσεις από τον 

κατάλογο που υπήρχε στο ερωτηματολόγιο. Οι τρεις πιο δημοφιλείς απαντήσεις ήταν: διαχείριση 

χρόνου (8,6%), επικοινωνία (7,8%) και επίλυση προβλημάτων (7,8%). Οι λιγότερο συχνά 

επιλεγμένες απαντήσεις είναι η διαχείριση των ΤΠΕ (1,59%), οι διαπροσωπικές δεξιότητες 

(2,55%) και η πρωτοβουλία (2,71%). 
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Εικόνα 40. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποθαρρύνουν την έναρξη 
μιας επιχείρησης (επιλέξτε έως 5 απαντήσεις) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες που σχεδίαζαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση κλήθηκαν να αναφέρουν έως και 5 

παράγοντες που τους αποθαρρύνουν από το να κάνουν αυτό το βήμα. Η πιο συχνή απάντηση 

που δόθηκε ήταν το υπερβολικό ρίσκο που συνδέεται με τη λειτουργία μιας επιχείρησης 

(11,61%). Ένας άλλος παράγοντας είναι η έλλειψη ιδίων οικονομικών πόρων (10,18%) και η 

έλλειψη ιδέας για μια επιχείρηση (10%) και ο φόβος ότι κάτι θα πάει στραβά (10%). Οι λιγότερο 

συχνά αναφερόμενοι παράγοντες ήταν η υπερβολική γραφειοκρατία (7,14%) και η έλλειψη 

κατάλληλων ικανοτήτων (7,68%). 
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Εικόνα 41. Ποιες κοινωνικές ικανότητες είναι πιο σημαντικές για τους επιχειρηματίες 
(κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου 1 σημαίνει πολύ χαμηλή σημασία και 7 σημαίνει πολύ 
υψηλή σημασία); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η αξιολόγηση των ήπιων ικανοτήτων από όσους σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία έγινε σε 

κλίμακα από το 1 έως το 7 (όπου το 7 ήταν η πιο σημαντική ικανότητα). Οι περισσότερες 

απαντήσεις ήταν μεταξύ 4 και 7. Για τους περισσότερους παράγοντες, η διάμεσος ήταν 5. Αυτό 

σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες γενικά θεωρούν τις προαναφερθείσες ικανότητες σημαντικές. Για 

3 ικανότητες, η διάμεσος ήταν 6 και ήταν οι εξής: ευελιξία (μέσος όρος = 5,18), καλή οργάνωση 

του χρόνου εργασίας (μέσος όρος = 5,42) και επικοινωνιακές δεξιότητες (μέσος όρος = 5,32). 

Εκτός από τις απαντήσεις που αναφέρθηκαν, δύο ακόμη απαντήσεις κατάφεραν να λάβουν τη 

μέγιστη βαθμολογία 7 και ήταν: αυτοπεποίθηση (μέσος όρος = 5,36) και λήψη αποφάσεων 

(μέσος όρος = 5,36). 
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Εικόνα 42. Αξιολογήστε τις ήπιες ικανότητές σας (κλίμακα από 1 έως 7, όπου 1 σημαίνει 
πολύ χαμηλές ικανότητες και 7 σημαίνει πολύ υψηλές ικανότητες) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τις δικές τους κοινωνικές 

δεξιότητες σε κλίμακα 1-7 (1 - χαμηλές ικανότητες, 7 - υψηλές ικανότητες). Σχεδόν για όλες τις 

ικανότητες, η διάμεσος είναι 5, πράγμα που σημαίνει ότι οι μελλοντικοί επιχειρηματίες 

αξιολογούν τις ικανότητές τους πολύ υψηλά. Στην περίπτωση δύο ικανοτήτων, η διασπορά των 

απαντήσεων μεταξύ των ερωτηθέντων ήταν μικρότερη (οι επιλεγμένες αξιολογήσεις ήταν 

μεταξύ 3 και 6) και πρόκειται για: την τάση ανάληψης κινδύνων (μέσος όρος = 4,49) και τη 

διεκδικητικότητα (μέσος όρος = 4,58). Πιθανώς το ίδιο το γεγονός του σχεδιασμού μιας 
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επιχειρηματικής δραστηριότητας κάνει τους ερωτηθέντες να αξιολογούν υψηλά την τάση 

ανάληψης κινδύνου. Από το σχεδιασμό, η λειτουργία μιας επιχείρησης μπορεί να αντιμετωπιστεί 

ως ανάληψη κινδύνου. 

Εικόνα 43. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
γυναικών επιχειρηματιών; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 
βαθμολογία και 7 σημαίνει την υψηλότερη) 

  

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των γυναικών 

επιχειρηματιών (σε κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει το χαμηλότερο αποτέλεσμα 

και το 7 το υψηλότερο αποτέλεσμα). Η έρευνα δείχνει ότι οι αξιολογήσεις ήταν αρκετά 

ομοιόμορφες, όπως φαίνεται από τη διάμεσο (Me = 5). Σε δύο περιπτώσεις, οι βαθμοί ξεχώρισαν 

και ήταν υψηλότεροι. Αυτές είναι: η ικανότητα δημιουργίας ομάδων και η δημιουργία συνθηκών 

ομαδικής εργασίας (μέσος όρος = 5,22) καθώς και το πάθος και η δέσμευση (μέσος όρος = 5,40). 

Χαμηλότερους μέσους όρους έλαβαν οι δηλώσεις "τάση για ανάληψη κινδύνων" (μέσος όρος = 

4,67) και "ανθεκτικότητα σε πιέσεις και αποτυχίες" (μέσος όρος = 4,72). 
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Εικόνα 44. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
ανδρών επιχειρηματιών; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 
βαθμολογία και 7 σημαίνει την υψηλότερη) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Ζητήθηκε επίσης από τους ερωτηθέντες να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά 

των ανδρών επιχειρηματιών (σε κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 είναι η χαμηλότερη 

βαθμολογία και το 7 η υψηλότερη). Η έρευνα δείχνει ότι οι αξιολογήσεις ήταν αρκετά 

ομοιόμορφες, όπως φαίνεται από τη διάμεσο (Me = 5). Σε μία περίπτωση, οι αξιολογήσεις ήταν 

υψηλότερες: αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,41). Η χαμηλότερη 

βαθμολογία δόθηκε στο "συνδυασμός οικογενειακών και επαγγελματικών καθηκόντων" 

(διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,29). Το γράφημα για τις τιμές αυτές είναι μεγαλύτερο, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι απαντήσεις ήταν διάσπαρτες και οι περισσότεροι ερωτηθέντες δεν 

συμφωνούσαν στην αξιολόγησή τους. Υψηλότερες, σε σχέση με άλλες περιπτώσεις, μέσες 

απαντήσεις έλαβαν η τάση ανάληψης κινδύνου (μέσος όρος = 5,25) και η γνώση της αγοράς στην 

οποία θα δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση (μέσος όρος = 5,25). 

Εικόνα 45. Σχετίστε τις παρακάτω δηλώσεις. Παρακαλώ επιλέξτε ναι, αν συμφωνείτε με 
μια δήλωση. Παρακαλώ επιλέξτε όχι, αν δεν συμφωνείτε με μια δήλωση. 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Σχήμα 46. Ποιο κεφάλαιο θα χρειαστείτε για την άσκηση της επιχειρηματικής σας 
δραστηριότητας (%); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες που σχεδίαζαν να ιδρύσουν εταιρεία κλήθηκαν να αναφέρουν τις πηγές 

χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους. Σίγουρα ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων 

αφορούσε τα ίδια κεφάλαια (21,91%). Ακολουθούν η πιστωτική γραμμή σε τραπεζικό 

λογαριασμό (11,60%), οι επιδοτήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (10,82%) και το 

δάνειο από οικογένεια και φίλους (8,25%). Μπορεί να παρατηρηθεί ότι επικρατεί μια μάλλον 

συντηρητική προσέγγιση και αποστροφή προς τα μεγάλα χρέη στις εμπορικές οντότητες στην 

αρχή της επιχειρηματικής διαδρομής. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην υψηλή αβεβαιότητα των 

περιόδων έναρξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (συμπεριλαμβανομένου του Covid-19). 

Από την άλλη πλευρά, μπορεί να προκύπτει από τις δυσκολίες στη λήψη δανείου, οι οποίες 

μπορεί να σχετίζονται με την έλλειψη εμπειρίας και τις αυστηρές διαδικασίες των 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. 
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Σχήμα 47. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι εξωτερικοί (αντικειμενικοί) παράγοντες ήταν 
σημαντικοί για την απόφασή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; (1 - καθόλου 
σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό ορισμένοι εξωτερικοί παράγοντες ήταν 

σημαντικοί για την απόφασή τους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση (1 - καθόλου σημαντικός, 7 - 

πολύ σημαντικός). Την υψηλότερη βαθμολογία έλαβαν οι ακόλουθες απαντήσεις: ευνοϊκές 

συνθήκες της αγοράς (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,10), οικογενειακοί δεσμοί (διάμεσος = 4, 

μέσος όρος = 3,55), ανάγκη συνδυασμού οικογενειακών υποχρεώσεων με την εργασία (διάμεσος 

= 4, μέσος όρος = 3, 90). Η χαμηλότερη βαθμολογία αφορούσε την επιλογή "δεν υπάρχουν άλλες 
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ευκαιρίες απασχόλησης" (διάμεσος = 3, μέσος όρος = 3,43). Αυτό σημαίνει ότι για την 

πλειονότητα όσων σχεδιάζουν μια επιχείρηση, το κίνητρο δεν ήταν αρνητικό. 

Εικόνα 48. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι εσωτερικοί (υποκειμενικοί) παράγοντες ήταν 
σημαντικοί για την απόφασή σας να ξεκινήσετε μια επιχείρηση; (1 - καθόλου 
σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες που σχεδίαζαν επιχειρήσεις ρωτήθηκαν επίσης σε ποιο βαθμό ορισμένοι 

εσωτερικοί παράγοντες ήταν σημαντικοί για την απόφασή τους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 

(1 - καθόλου σημαντικός, 7 - πολύ σημαντικός). Οι απαντήσεις εδώ ήταν υψηλότερες από ό,τι 

στην προηγούμενη ενότητα. Στην περίπτωση των πέντε παραγόντων, η διάμεσος ήταν 5 και 

είναι οι εξής: εσωτερική ανάγκη για δράση (μέσος όρος = 4,66), επιδίωξη ανεξαρτησίας (μέσος 
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όρος = 4,74), ανάγκη για αξιοπρεπή μισθό (μέσος όρος = 4,50), προθυμία για απόδειξη της 

αυτοεκτίμησης (μέσος όρος = 4,68) και η προθυμία για αυτοεκπλήρωση (μέσος όρος = 4,99). Η 

προθυμία για τη νομιμοποίηση της ασκούμενης δραστηριότητας αξιολογήθηκε ως η χαμηλότερη 

(διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,09). 

Εικόνα 49. Σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια ζήτησης είναι σημαντικά στις 
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες ρωτήθηκαν επίσης σε ποιο βαθμό ορισμένα εμπόδια ζήτησης είναι 

σημαντικά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ 

σημαντικό). Σε γενικές γραμμές, οι απαντήσεις ήταν πολύ παρόμοιες, αλλά η μεγαλύτερη 

ανησυχία φαίνεται να είναι οι μειώσεις τιμών από τους ανταγωνιστές (μέσος όρος = 4,45). 
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Εικόνα 50. Σε ποιο βαθμό τα ακόλουθα εμπόδια εφοδιασμού είναι σημαντικά στις 
επιχειρηματικές σας δραστηριότητες; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν σε ποιο βαθμό ορισμένα εμπόδια προμηθειών είναι 

σημαντικά για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ 

σημαντικό). Και πάλι, οι βαθμολογίες ήταν πολύ παρόμοιες (διάμεσος = 4 για τις περισσότερες 

απαντήσεις) και η μεγαλύτερη ανησυχία φαίνεται να είναι η έλλειψη εξειδικευμένου 

προσωπικού (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,39). 
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Εικόνα 51. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι παράγοντες αποτελούν εμπόδιο ανάπτυξης για 
τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή; (1 - όχι σημαντικό εμπόδιο, 7 - πολύ σημαντικό 
εμπόδιο) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η ομάδα που σχεδιάζει την επιχειρηματική της δραστηριότητα κλήθηκε να εκτιμήσει σε ποιο 

βαθμό ορισμένοι παράγοντες αποτελούν σήμερα εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων 

(1 - ασήμαντο εμπόδιο, 7 - πολύ σημαντικό εμπόδιο). Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, τα τρία 

σημαντικότερα εμπόδια επί του παρόντος είναι: οι πολύ υψηλοί φόροι (διάμεσος = 5, μέσος όρος 

= 4,85), η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με τα κονδύλια ενίσχυσης από τα ταμεία της 
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ΕΕ (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,73) και οι περιορισμοί που προκαλούνται από την πανδημία ( 

διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,79). Θα πρέπει επίσης να δοθεί προσοχή σε δύο παράγοντες, όπου 

η διασπορά των απαντήσεων είναι μικρή, πράγμα που σημαίνει ότι οι ερωτηθέντες ήταν αρκετά 

ομόφωνοι στην αξιολόγησή τους. Αυτοί είναι: οι δυσκολίες στη λήψη δανείων (μέσος όρος = 4,37) 

καθώς και η χαμηλή ζήτηση και οι κακές οικονομικές συνθήκες (μέσος όρος = 4,57). Η απάντηση 

με τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η έλλειψη πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες (διάμεσος = 4, 

μέσος όρος = 3,87), πράγμα που σημαίνει ότι για την πλειονότητα των ερωτηθέντων δεν 

αποτελεί σημαντικό εμπόδιο. 

Εικόνα 52. Από πού αντλείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη διοίκηση μιας 
επιχείρησης στο τρέχον στάδιο της ανάπτυξής της (%); (Παρακαλώ επιλέξτε όλες τις 
απαντήσεις που ισχύουν για εσάς) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στην επόμενη ερώτηση, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν από πού αντλούν πληροφορίες σχετικά με 

τη λειτουργία μιας εταιρείας στο τρέχον στάδιο ανάπτυξης. Είχαν τη δυνατότητα να σημειώσουν 

διάφορες απαντήσεις. Οι ακόλουθες απαντήσεις επιλέχθηκαν συχνότερα: κοινωνικά δίκτυα 

(13,66%), πύλες και εξειδικευμένοι ιστότοποι (12,73%), μέσα ενημέρωσης (ραδιόφωνο, 

τηλεόραση) (10,88%). Ο μικρότερος αριθμός απαντήσεων ήταν οι διαφημιστικές πινακίδες και 

ο εμπορικός τύπος (6,48% έκαστος). 
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Εικόνα 53. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στη συνέχεια, οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν τι είδους υποστήριξη προσφέρει το θεσμικό 

περιβάλλον στην περιοχή τους στους επιχειρηματίες. Πρέπει να σημειωθεί ότι η κατανομή των 

απαντήσεων στις περισσότερες περιπτώσεις είναι πολύ ομοιόμορφη. Αυτό σημαίνει ότι 

υπάρχουν αρκετά μεγάλες διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Κάποιες προσφέρουν μια 

συγκεκριμένη υπηρεσία και κάποιες άλλες όχι. Είναι επίσης πιθανό οι ερωτηθέντες να μην 

γνωρίζουν την ύπαρξη συγκεκριμένης υποστήριξης, κάτι που θα σήμαινε κακή πολιτική 

προώθησης και πληροφόρησης των θεσμικών οργάνων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός ερωτηθέντων ανέφερε την έλλειψη σημείων που προσφέρουν νομικές και 

οικονομικές συμβουλές (58,26%). Η δεύτερη ισχυρότερη ένδειξη της έλλειψης υποστήριξης ήταν 

η δικτύωση (55,65%). Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες ανέφεραν την ύπαρξη 

χρηματοδότησης και διοργάνωσης μαθημάτων για επιχειρηματίες (59,13%) και κατάρτισης 

(54,78%), καθώς και οικονομικής στήριξης, όπως εγγυήσεις και δάνεια (53,91%). 

54.78

48.7

54.78

44.35

49.57

51.3

59.13

52.17

46.96

50.43

41.74

50.43

53.91

45.22

51.3

45.22

55.65

50.43

48.7

40.87

47.83

53.04

49.57

58.26

49.57

46.09

Εκπαίδευση

Βοήθεια για την απόκτηση κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση

Συνεργασία για την ανοικοδόμηση σχέσεων με δημόσιους 
φορείς 

Δικτύωση 

Υποστήριξη στην προετοιμασία ενημερωτικών και 
προωθητικών υλικών 

Συμβουλές για αναπτυξιακά έργα  

Χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης για 
επιχειρηματίες

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή  

Δράσεις που προωθούν τοπικές εταιρείες και τα προϊόντα τους  

Γη για επένδυση

Ένα σημείο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που παρέχει νομικές, 
οικονομικές και λογιστικές συμβουλές  

Διατίθενται χώροι υπό προνομιακούς όρους

Οικονομική υποστήριξη (εγγυήσεις και δάνεια).

Ναι (%) Όχι (%) 



 

71 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Εικόνα 54. Ποια είναι η σημασία των ακόλουθων παραγόντων - χαρακτηριστικών του 
τοπικού περιβάλλοντος (κοινότητα / πόλη) για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και 
την επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 
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Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες ρωτήθηκαν ποια είναι η σημασία ορισμένων παραγόντων που σχετίζονται με τα 

χαρακτηριστικά του τοπικού περιβάλλοντος (κοινότητα/πόλη) για την ανάπτυξη της 

επιχείρησης (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό). Κατά τον χαρακτηρισμό του 

γραφήματος, θα πρέπει να τονιστεί ότι η υψηλότερη διάμεσος (Me = 5) εμφανίζεται για τους 

περισσότερους παράγοντες. Οι δύο υψηλότερες ενδείξεις είναι: το κατάλληλο επίπεδο 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως το ευρυζωνικό Διαδίκτυο (μέσος όρος = 4,87) και η εύνοια 

της τοπικής κοινότητας και του δικτύου επαφών και κοινωνικών δεσμών (μέσος όρος = 4,96). 

Μπορεί να φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι ο παράγοντας αυτός επισημάνθηκε ως πιο 

σημαντικός από άλλους "δυσκολότερους" παράγοντες. Ταυτόχρονα, δείχνει ότι οι μικρότερες 

τοπικές επιχειρήσεις χρειάζονται συχνά επαρκές κοινωνικό κεφάλαιο και βασίζονται στις 

κατάλληλες σχέσεις. Η χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε στον παράγοντα "κατάλληλος 

εξοπλισμός σε οδικές υποδομές, δηλαδή εγγύτητα οδών ταχείας κυκλοφορίας και 

αυτοκινητοδρόμων" (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,16). Για ορισμένες επιχειρήσεις, ανάλογα με 

τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται, ο παράγοντας αυτός μπορεί να μην είναι σημαντικός 
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Εικόνα 55. Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες-χαρακτηριστικά του θεσμικού 
περιβάλλοντος που αναφέρονται παρακάτω για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και 
την επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Μια άλλη ερώτηση για τα άτομα που σχεδιάζουν μια επιχείρηση αφορούσε παράγοντες όπως τα 

χαρακτηριστικά του θεσμικού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

επίτευξη επιτυχίας (βαθμοί σε κλίμακα 1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό). Γενικά, όλοι 

οι παράγοντες αξιολογήθηκαν πολύ υψηλά (διάμεσος = 5). Την υψηλότερη μέση τιμή (4,97) 

έλαβε η απάντηση "αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της δημόσιας διοίκησης". Είναι 

επίσης ο μόνος παράγοντας στον οποίο κανείς δεν έδωσε τη χαμηλότερη βαθμολογία - 1. Οι 

χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν στην απάντηση "προετοιμασμένα σχέδια χωρικής 

ανάπτυξης (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,16). Ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο πρόκειται να 

δραστηριοποιηθούν οι επιχειρηματίες, μπορεί να αποδειχθεί ότι αυτός ο παράγοντας είναι 

άσχετος. 
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Εικόνα 56. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη της επιχείρησής σας και την επίτευξη 
επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω - δυνατότητες 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου σημαντικό, 
7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η επόμενη ερώτηση που απευθυνόταν σε άτομα που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση 

ήταν: Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω για την ανάπτυξη της 

επιχείρησής σας και την επίτευξη επιτυχίας - δυνατότητες υποστηρικτικών δραστηριοτήτων 
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από το θεσμικό περιβάλλον (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό). Και εδώ οι 

ερωτηθέντες συμφώνησαν και αξιολόγησαν πολύ υψηλά τους επιμέρους παράγοντες (διάμεσος 

= 5). Την υψηλότερη μέση τιμή (4,97) πέτυχε ο παράγοντας "η δυνατότητα λήψης ενισχύσεων 

ως στοιχείο των δραστηριοτήτων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας από τους λεγόμενους 

φορείς του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (π.χ. κέντρα επιχειρηματικότητας, κέντρα 

μεταφοράς τεχνολογίας)". Η μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ των αξιολογητών αφορούσε τη 

σημασία του παράγοντα "δυνατότητα λήψης βοήθειας από μονάδες της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στον τομέα των νομικών και οικονομικών συμβουλών (π.χ. οργάνωση δωρεάν νομικών 

συμβουλών). Αυτό συνάδει με τις απαντήσεις σε μία από τις προηγούμενες ερωτήσεις, όπου οι 

ερωτηθέντες δήλωσαν ότι υπάρχει έλλειψη τέτοιων υπηρεσιών στην περιοχή τους. 
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Εικόνα 57. Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό περιβάλλον της περιοχής 
σας στον τομέα της παροχής επιχειρηματικών συμβουλών; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στο επόμενο μέρος της έρευνας, έγινε προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια υποστήριξη αναμένουν 

οι ερωτηθέντες από το θεσμικό περιβάλλον της περιοχής τους στον τομέα των διαφόρων τύπων 

συμβουλευτικής. Η πρώτη από τη σειρά των ερωτήσεων αφορούσε την επιχειρηματική 

συμβουλευτική. Το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεων αφορούσε συμβουλευτικές υπηρεσίες 
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39.13

40.87

47.83

58.26

28.7

35.65

52.17

34.78

37.39

26.09

πηρεσίες ενοικίασης χώρων εκπαίδευσης / συνεδρίων

Υπηρεσίες εικονικού γραφείου

Υπηρεσία ενοικίασης γραφείου ανά ώρα / ευέλικτα μοντέλα 
συνεργατών 

Υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικών αιθουσών συσκέψεων 
με δυνατότητα τηλεδιάσκεψης

Συμβουλές και εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα όπως 
φόρος κ.λπ.

Προπόνηση και καθοδήγηση

Δάνεια χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

και πνευματικά δικαιώματα

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Συμβουλευτική βιομηχανία

Έλεγχοι καινοτομίας και μεταφορές τεχνολογίας

Διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών

Υπηρεσίες εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους σε χαρτί (έγχρωμο / 
μονό) 

Πρωτότυπο, μοντελοποίηση 3d, υπηρεσίες εκτύπωσης 3d

Σύνδεση νέων νεοσύστατων επιχειρήσεων με ήδη 
επιτυχημένες επιχειρήσεις

Διαδικτυακό μάρκετινγκ

Εξαγωγή προϊόντων  

Συμβουλές για την υποστήριξη εταιρειών στην άντληση 
κεφαλαίων και επενδυτών 

Αύξηση κεφαλαίου και επενδυτών  

Κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων 
ήσσονος σημασίας 

Ναι (%) No (%)
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για συγκεκριμένα θέματα, π.χ. φορολογικές υπηρεσίες (76,52%). Στην επόμενη θέση βρίσκεται 

η υποστήριξη των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (73,91%). Το τρίτο θέμα είναι η σύνδεση νέων 

νεοφυών επιχειρήσεων με ήδη επιτυχώς εγκατεστημένες επιχειρήσεις (71,30%). Οι λιγότερες 

ενδείξεις αφορούσαν υπηρεσίες προτυποποίησης, τρισδιάστατης μοντελοποίησης και 

τρισδιάστατης εκτύπωσης (41,74%), οι οποίες είναι αρκετά εξειδικευμένες υπηρεσίες, όχι 

απαραίτητα χρήσιμες από την άποψη των περισσότερων επιχειρηματιών. 

Εικόνα 58. Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό περιβάλλον της περιοχής 
σας στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την ανάλυση του διαγράμματος σχετικά με τη θεσμική υποστήριξη όσων σχεδιάζουν να 

ιδρύσουν μια επιχείρηση, θα πρέπει να τονιστεί ότι αναμένουν υποστήριξη από το θεσμικό 

επιχειρηματικό περιβάλλον και, σύμφωνα με την έρευνα, έως και το 76,52% των ερωτηθέντων 

χρειάζονται συμβουλές στον τομέα της λειτουργίας μιας επιχείρησης, κυρίως φορολογικά και 

άλλα θέματα εμπειρογνωμόνων για τη μείωση του κινδύνου λειτουργίας μιας επιχείρησης. Από 

την άλλη πλευρά, η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν τους 

επιχειρηματίες είναι η βοήθεια στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των πνευματικών 

δικαιωμάτων (69,57%), σχετίζεται κυρίως με τον κλάδο στον οποίο σκοπεύετε να ασκήσετε 
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Πρωτότυπο, μοντελοποίηση 3d, υπηρεσίες 
εκτύπωσης 3d 
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επιχειρηματική δραστηριότητα και αφορά συχνότερα καινοτομίες προϊόντων και μάρκετινγκ. Η 

τρίτη σημαντικότερη ομάδα θεσμικής υποστήριξης είναι η χρηματοοικονομική εξυπηρέτηση 

(66,09%) της επιχείρησης, κυρίως στον τομέα της απόκτησης και εξυπηρέτησης πιστωτικών 

γραμμών που προκύπτουν για τη λειτουργία μιας επιχείρησης. 

Εικόνα 59. Τι είδους υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό περιβάλλον στην 
περιοχή σας όσον αφορά άλλες υπηρεσίες; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η τελευταία ερώτηση της σειράς ήταν "Ποια υποστήριξη θα περιμένατε από το θεσμικό 

περιβάλλον της περιοχής σας για άλλες υπηρεσίες;". Εδώ, οι επιχειρηματίες ανέφεραν συχνότερα 

την ενοικίαση αιθουσών συνεδριάσεων/εκπαίδευσης (63,48%). Λιγότερο ενδιαφέρον υπάρχει 

για την ενοικίαση χώρων γραφείων με την ώρα στο μοντέλο co-working (55,65%). 
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συνεδρίων 
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5. Απαντήσεις από το "Εργάζομαι σε ίδρυμα" 

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων ρωτήθηκαν σχετικά με τις πιο σημαντικές δεξιότητες για την 

(αυτο)απασχόληση των γυναικών. Μπορούσαν να επιλέξουν έως και 5 απαντήσεις από τον 

κατάλογο που υπήρχε στο ερωτηματολόγιο. 

Πίνακας 13. Ποιες είναι οι πιο σημαντικές δεξιότητες για την απασχολησιμότητα των 
γυναικών (παρακαλώ επιλέξτε έως 5 πιο κατάλληλες απαντήσεις) 

 
Αριθμός % 

ICT Διαχείρηση 5 1,93 

E-marketing 12 4,63 

Σχεδιασμός 2 0,77 

Ενσυναίσθηση 4 1,54 

Διαπροσωπικές δεξιότητες 13 5,02 

Ομαδική Εργασία 12 4,63 

Αυτοοργάνωση 12 4,63 

Δια βίου μάθηση 6 2,32 

Ανάλυση δεδομένων  9 3,47 

Διαχείριση Χρόνου 23 8,88 

Επίλυση προβλημάτων  24 9,27 

Επικοινωνία 25 9,65 

Κριτική Σκέψη 10 3,86 

Ηγεσία 4 1,54 

Πρωτοβουλία 12 4,63 

Ελαστικότητα& 

Προσαρμοστικότητα  8 3,09 

Αυτογνωσία 5 1,93 

Οικονομική Διαχείριση  22 8,49 

Η τεχνογνωσία 24 9,27 

Αυτοπεποίθηση 15 5,79 

Ανθεκτικότητα 2 0,77 

Λήψη αποφάσεων 10 3,86 

Συνολικά 259 100,00 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι τρεις πιο συχνά επιλεγμένες απαντήσεις είναι: επικοινωνία (9,6%), επίλυση προβλημάτων 

(9,3%) και τεχνογνωσία (9,3%). Οι λιγότερο συχνά επιλεγμένες απαντήσεις είναι ο σχεδιασμός 

(0,8%), η ανθεκτικότητα (0,8%), η ενσυναίσθηση (1,5%) και η ηγεσία (1,5%). 

Τα χαρακτηριστικά των σημαντικότερων δεξιοτήτων που σχετίζονται με την 

αυτοαπασχολησιμότητα των γυναικών παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Εικόνα 60. Σημαντικότερες δεξιότητες για την απασχολησιμότητα των γυναικών (έως 5 
καταλληλότερες απαντήσεις) - διάρθρωση των απαντήσεων (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Δια βίου μάθηση

Αυτοοργάνωση

Ομαδική Εργασία
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Πίνακας 14. Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποθαρρύνουν την έναρξη 
μιας επιχείρησης (επιλέξτε έως 5 απαντήσεις); 

Περιγραφή  αριθμός % 

Δεν υπάρχουν δικοί του οικονομικοί πόροι 26 11,35 

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να 

αποκτηθούν 27 11,79 

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης 28 12,23 

Καμία ιδέα για μια εταιρεία 24 10,48 

Φόβος ότι μπορεί να πάει στραβά 19 8,30 

Υπερβολικός κίνδυνος λειτουργίας μιας επιχείρησης 23 10,04 

Υπερβολική γραφειοκρατία 23 10,04 

Έλλειψη κατάλληλων ικανοτήτων και προδιαθέσεων 10 4,37 

Κανένα δίκτυο επιχειρηματικών επαφών 14 6,11 

Έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα ιδρύματα που υποστηρίζουν την 

επιχειρηματικότητα 16 6,99 

Το άγχος και ο όγκος του χρόνου και της εργασίας που συνεπάγεται η 

λειτουργία μιας επιχείρησης 17 7,42 

Άλλο 2 0,87 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του θεσμικού περιβάλλοντος να αναφέρουν ποιοι είναι, κατά 

τη γνώμη τους, οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποθαρρύνουν την έναρξη μιας επιχείρησης 

(μπορούσαν να επιλέξουν έως και 5 απαντήσεις). Η απάντηση που επιλέχθηκε συχνότερα ήταν 

η "έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης" (12,23%). Ακολούθησε η 

"έλλειψη γνώσεων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να ληφθούν" (11,79%) 

και η "έλλειψη οικονομικών πόρων" (11,35%). Μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι εκπρόσωποι των 

ιδρυμάτων παρατηρούν ένα πρόβλημα για το οποίο μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνοι (έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης). Είναι ενδιαφέρον ότι η υπερβολική 

γραφειοκρατία αναφέρεται επίσης συχνά από αυτούς (10,04%). 
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Εικόνα 61. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που αποθαρρύνουν την έναρξη μιας 
επιχείρησης (επιλέξτε έως 5 απαντήσεις) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η λιγότερο συχνά αναφερόμενη απάντηση ήταν η έλλειψη κατάλληλων δεξιοτήτων και 

προδιαθέσεων των επιχειρηματιών. 
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Έλλειψη προσωπικών οικονομικών πόρων 
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Εικόνα 62. Οι πιο σημαντικές ικανότητες για τους επιχειρηματίες (κλίμακα από 1 έως 7, 
όπου 1 σημαίνει πολύ χαμηλή σημασία και 7 σημαίνει πολύ υψηλή σημασία) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του θεσμικού περιβάλλοντος να δηλώσουν ποιες 

κοινωνικές δεξιότητες είναι, σύμφωνα με αυτούς, οι πιο σημαντικές για τους επιχειρηματίες 

(κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει πολύ μικρή σημασία και το 7 σημαίνει πολύ 

μεγάλη σημασία). Σε γενικές γραμμές, σχεδόν όλα τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν 

αξιολογούνται ως σημαντικά, διότι η διάμεσος για την πλειονότητα είναι 5. Οι υψηλότερες 

βαθμολογίες ήταν η "λήψη αποφάσεων" (μέσος όρος = 5,84), η "ανθεκτικότητα" (μέσος όρος = 

5,43) και η "αυτοπεποίθηση" (μέσος όρος = 5,52). Το χαμηλότερο αποτέλεσμα προέκυψε για την 

"ευελιξία" (μέσος όρος = 4,82). 
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Εικόνα 63. Πώς αξιολογείτε τα χαρακτηριστικά/δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 
γυναικών επιχειρηματιών; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 
βαθμολογία και 7 σημαίνει την υψηλότερη) 
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Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 

γυναικών επιχειρηματιών (σε κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει τη χαμηλότερη 

βαθμολογία και το 7 την υψηλότερη βαθμολογία). Η έρευνα δείχνει ότι οι βαθμολογίες 

ποικίλλουν. Σε δύο περιπτώσεις, οι βαθμολογίες ξεχώρισαν και ήταν υψηλότερες όσον αφορά τη 

διάμεσο (διάμεσος = 6). Αυτές είναι: πάθος και δέσμευση (μέσος όρος = 5,77), αυτοπεποίθηση, 

φιλοδοξία (μέσος όρος = 5,39) και συνδυασμός οικογενειακών και επαγγελματικών καθηκόντων 

(μέσος όρος = 5,38). Οι χαμηλότερες μέσες τιμές προέκυψαν για τις δηλώσεις "τάση ανάληψης 

και αξιολόγησης κινδύνων" (διάμεσος = 4,5, μέσος όρος = 4,73) και "πίστη στη δυνατότητα 

επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί" (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,75). 
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Εικόνα 64. Σε ποιο βαθμό οι ακόλουθοι παράγοντες αποτελούν εμπόδιο ανάπτυξης για 

τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή; (1 - όχι σημαντικό εμπόδιο, 7 - πολύ σημαντικό 

εμπόδιο) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Πίνακας 15. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας; 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να δηλώσουν σε ποιο βαθμό οι συγκεκριμένοι παράγοντες 

αποτελούν σήμερα εμπόδιο για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων (1 - ασήμαντο εμπόδιο, 7 - πολύ 

σημαντικό εμπόδιο). Για τις περισσότερες μεταβλητές, η διάμεση απάντηση ήταν 5, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι επιμέρους παράγοντες αξιολογήθηκαν ως σοβαρά εμπόδια. Ο υψηλότερος μέσος 

όρος ήταν για την απάντηση "περίπλοκες νομικές ρυθμίσεις" (μέσος όρος = 5,35). Ακολούθησαν 

ο "ανταγωνισμός από μεγάλες ξένες εταιρείες" (μέσος όρος = 5,24), οι "πολύ υψηλοί φόροι" 

(μέσος όρος = 5,20) και οι "πανδημικοί περιορισμοί" (μέσος όρος = 5,18). Η χαμηλότερη σημασία 

αποδόθηκε στις "δυσκολίες στη λήψη δανείων" (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,29). 

 

Περιγραφή  Ναι 
Ναι 
(%) Όχι 

όχι 
(%) 

Μείωση των τοπικών φόρων και τελών 33 67,35 16 32,65 

Οικονομική στήριξη (εγγυήσεις και δάνεια) 28 57,14 21 42,86 

Χώροι που διατίθενται με προνομιακούς όρους 29 59,18 20 40,82 
Ένα σημείο παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών που 
προσφέρει νομικές, οικονομικές και λογιστικές 
συμβουλές κ.λπ. 25 51,02 24 48,98 

Οικόπεδα για επενδύσεις 22 44,90 27 55,10 
Δράσεις προώθησης τοπικών επιχειρήσεων και των 
προϊόντων τους 24 48,98 25 51,02 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή 29 59,18 20 40,82 
Χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης 
για επιχειρηματίες 33 67,35 16 32,65 

Συμβουλές για αναπτυξιακά έργα 35 71,43 14 28,57 
Υποστήριξη στην προετοιμασία υλικού πληροφόρησης 
και προώθησης 27 55,10 22 44,90 

Δικτύωση 24 48,98 25 51,02 
Συνεργασία για την οικοδόμηση σχέσεων με δημόσιους 
φορείς 22 44,90 27 55,10 
Βοήθεια για τη λήψη κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση 23 46,94 26 53,06 

Εκπαίδευση 28 57,14 21 42,86 
Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Εικόνα 65. Η υποστήριξη που προσφέρεται στους επιχειρηματίες ανάλογα με το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας - δομή (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

  

57.14

46.94

44.9

48.98

55.1

71.43

67.35

59.18

48.98

44.9

51.02

59.18

57.14

67.35

42.86

53.06

55.1

51.02

44.9

28.57

32.65

40.82

51.02

55.1

48.98

40.82

42.86

32.65

Εκπαίδευση

Βοήθεια για την απόκτηση κεφαλαίων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεργασία για την ανοικοδόμηση σχέσεων με 
δημόσιους φορείς

Δικτύωση 

Υποστήριξη στην προετοιμασία ενημερωτικών και 
προωθητικών υλικών

Συμβουλές για αναπτυξιακά έργα

Χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων 
κατάρτισης για επιχειρηματίες 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή

Δράσεις που προωθούν τοπικές εταιρείες και τα 
προϊόντα τους

Γη για επένδυση 

Ένα σημείο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που παρέχει 
νομικές, οικονομικές και λογιστικές συμβουλές  

Διατίθενται χώροι υπό προνομιακούς όρους

Οικονομική υποστήριξη (εγγυήσεις και δάνεια).    

Μείωση τοπικών φόρων και τελών 

Ναι (%) Όχι (%)
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Εικόνα 66. Η σημασία των ακόλουθων παραγόντων - χαρακτηριστικών του τοπικού 

περιβάλλοντος (κοινότητα / πόλη) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 

επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Ένα άλλο θέμα που τέθηκε αφορούσε την αξιολόγηση της σημασίας επιλεγμένων παραγόντων 

για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη επιτυχίας - τα χαρακτηριστικά του τοπικού 

περιβάλλοντος (κοινότητα/πόλη) (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό). Οι εκπρόσωποι 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος έδωσαν τη μεγαλύτερη σημασία στη " ζήτηση για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει η επιχείρηση στην αγορά" (μέσος όρος = 5,55). Η 

αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία δόθηκε στον "επαρκή εξοπλισμό με τεχνική υποδομή 

(μέσος όρος = 5,53). Είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με αυτό- πρόκειται για μια απόλυτη 

αναγκαιότητα και ένα μίνιμουμ για τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες, ο λιγότερο σημαντικός παράγοντας είναι "η διαθεσιμότητα τοπικών κέντρων 

εκπαίδευσης και κατάρτισης" (μέσος όρος = 4,76). Κάτι που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι 

ουσιαστικά όλοι οι παράγοντες αξιολογήθηκαν πολύ υψηλά. Στην περίπτωση μόλις έξι από 

αυτούς, η χαμηλότερη βαθμολογία ήταν 4. 
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Εικόνα 67. Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες-χαρακτηριστικά του θεσμικού 
περιβάλλοντος που αναφέρονται παρακάτω για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και 
την επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Το τελευταίο καθήκον στην κλίμακα 1-7 ήταν να προσδιοριστεί πόσο σημαντικοί είναι οι 

παράγοντες που απαριθμούνται για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη επιτυχίας 

- δυνατότητα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον (1 - καθόλου 

σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό). Για την πλειονότητα των απαντήσεων, η διάμεσος ήταν 6. Το 

πιο σημαντικό από την άποψη των ερωτηθέντων είναι η δυνατότητα χρήσης της δημόσιας 



 

93 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

οικονομικής στήριξης των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης 

των φόρων και των τοπικών τελών, των προνομιακών δανείων κ.λπ. (διάμεσος = 6, μέσος όρος 

5,63). 

Σχήμα 68. Η υποστήριξη που προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας - δομή (%) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

57.14

46.94

44.9

48.98

55.1

71.43

67.35

59.18

48.98

44.9

51.02

59.18

57.14

67.35

42.86

53.06

55.1

51.02

44.9

28.57

32.65

40.82

51.02

55.1

48.98

40.82

42.86

32.65

Εκπαίδευση 

Βοήθεια για την απόκτηση κεφαλαίων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεργασία για την ανοικοδόμηση σχέσεων με 
δημόσιους φορείς

Δικτύωση

Υποστήριξη στην προετοιμασία ενημερωτικών και 
προωθητικών υλικών  

Συμβουλές για αναπτυξιακά έργα 

Χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων 
κατάρτισης για επιχειρηματίες 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή 

Δράσεις που προωθούν τοπικές εταιρείες και τα 
προϊόντα τους

Γη για επένδυση 

Ένα σημείο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που παρέχει 
νομικές, οικονομικές και λογιστικές συμβουλέ

Διατίθενται χώροι υπό προνομιακούς όρους 

Οικονομική υποστήριξη (εγγυήσεις και δάνεια)

Μείωση τοπικών φόρων και τελών   

Ναι  (%) Όχι (%)
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Εικόνα 69. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται από το θεσμικό περιβάλλον στην περιοχή 
σας στον τομέα των επιχειρηματικών συμβουλών; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

 

Κατά τον χαρακτηρισμό των μορφών στήριξης των επιχειρηματιών που εφαρμόζουν οι φορείς 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κατά τη γνώμη των ατόμων που εργάζονται εκεί, θα πρέπει να 

τονιστεί ότι η σημαντικότερη στήριξη είναι οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας για τον τομέα των 

ΜΜΕ (68,75%) και η βοήθεια στη διαχείριση έργων (επίσης αναφέρεται από το 68,75%). 

Αξιοσημείωτη είναι επίσης η βοήθεια στη θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων (64,58%). Αυτές είναι οι 

κυριότερες, κατά τη γνώμη των ατόμων που εργάζονται σε ιδρύματα επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, μορφές συμβουλευτικής υποστήριξης. 

64.58

68.75

68.75

47.92

47.92

47.92

52.08

54.17

35.42

31.25

31.25

52.08

52.08

52.08

47.92

45.83

Υπηρεσίες επώασης επιχειρήσεων  Ναι 

Διαχείριση έργου

Κρατικές ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων των 
ενισχύσεων ήσσονος σημασίας

Αύξηση κεφαλαίου και επενδυτών  

Συμβουλές για την υποστήριξη εταιρειών στην άντληση 
κεφαλαίων και επενδυτών

Εξαγωγή προϊόντων 

Διαδικτυακό μάρκετινγκ 

Σύνδεση νέων νεοσύστατων επιχειρήσεων με ήδη 
επιτυχημένες επιχειρήσεις

Ναι (%) Όχι (%)
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Εικόνα 70. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται από το θεσμικό περιβάλλον στην περιοχή 
σας στον τομέα των εξειδικευμένων υπηρεσιών; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Αναλύοντας την υποστήριξη που παρέχεται από τα ιδρύματα με τη μορφή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών, θα πρέπει να τονιστούν δύο κατηγορίες υποστήριξης, και συγκεκριμένα η εκτύπωση 

μεγάλου μεγέθους (70,83%) και η παροχή εξειδικευμένων συμβουλών (68,75%). Η υποστήριξη 

για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά δικαιώματα αναφέρθηκε λιγότερο συχνά 

(37,50%). 

 

 

 

 

  

68.75

52.08

64.58

52.08

37.5

56.25

45.83

54.17

70.83

56.25

31.25

47.92

35.42

47.92

62.5

43.75

54.17

45.83

29.17

43.75

Συμβουλές και εξειδίκευση σε συγκεκριμένα θέματα 
όπως φόρος κ.λπ

Προπόνηση και καθοδήγηση

Δάνεια χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

Αποτίμηση άυλων περιουσιακών στοιχείων

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πνευματικά 
δικαιώματα

Συμβουλευτική βιομηχανία

Έλεγχοι καινοτομίας και μεταφορές τεχνολογίας

Διαφήμιση προϊόντων / υπηρεσιών

Υπηρεσίες εκτύπωσης μεγάλου μεγέθους σε χαρτί 
(έγχρωμο / μονό)

Πρωτότυπο, μοντελοποίηση 3d, υπηρεσίες 
εκτύπωσης 3d

Ναι (%) Όχι (%)
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6. Ειδικοί δείκτες ανά χώρα: Αυστρία 

6.1. Απαντήσεις από το "Είμαι επιχειρηματίας" 

Όταν ρωτήθηκαν για τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης, οι επιχειρηματίες 

από την Αυστρία έδωσαν υψηλή βαθμολογία σε κλίμακα από το 1 έως το 7. Η διάμεσος στις 

περισσότερες περιπτώσεις ήταν 4, ενώ η υψηλότερη απάντηση ήταν η δυνατότητα 

επαγγελματικής αυτοεκπλήρωσης (μέσος όρος 4,64). Οι υπόλοιπες απαντήσεις 

βαθμολογήθηκαν πολύ παρόμοια - πάνω από 4, ενώ η χαμηλότερη ήταν η απάντηση 

"ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη" - μέσος όρος = 3,82. 

. 

Εικόνα 71. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) ΑΥΣ 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Κατά την αξιολόγηση των παραγόντων που διαδραματίζουν θετικό ή αρνητικό ρόλο στην 

ανάπτυξη της εταιρείας τους, παρατηρείται ότι οι Αυστριακοί επιχειρηματίες βλέπουν πολύ 

περισσότερα θετικά παρά αρνητικά. Θεωρούν ότι η οικογένεια, η προσωπικότητά τους και οι 

προσωπικές τους σχέσεις αποτελούν την πιο ευεργετική επιρροή (το 100% των ερωτηθέντων 

τα θεωρεί ως παράγοντες που έχουν θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας). Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες (35,29% έκαστος) θεωρούν αρνητικά τα οικονομικά ζητήματα και 

τους θεσμικούς πόρους. 

Οι Αυστριακοί επιχειρηματίες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις δεξιότητες των γυναικών 

επιχειρηματιών σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7. Πρέπει να σημειωθεί ότι και αυτές οι 

βαθμολογίες ήταν γενικά πολύ υψηλές και για όλες τις απαντήσεις ο μέσος όρος ήταν μεταξύ 4 

και 5. Η ικανότητα διαχείρισης της αλλαγής του οργανισμού αξιολογήθηκε με την υψηλότερη 

βαθμολογία (διάμεσος = 5, μέσος όρος 4,82). Η αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία αξιολογήθηκαν 

επίσης υψηλά (διάμεσος = 4,5, μέσος όρος 4,78). Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν στις 

ακόλουθες απαντήσεις: πίστη στη δυνατότητα επίτευξης των υποτιθέμενων στόχων (διάμεσος 

= 4, μέσος όρος = 4,21) και τάση ανάληψης και αξιολόγησης του κινδύνου (διάμεσος = 4, μέσος 

όρος = 4-20). 

Οι δεξιότητες που αναφέρουν συχνότερα οι επιχειρηματίες από την Αυστρία στο πλαίσιο των 

επιθυμητών χαρακτηριστικών για την αυτοαπασχόληση των γυναικών είναι: σχεδιασμός 

(14,29%) και ομαδική εργασία (12,24%). Άλλες κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση και 

οι διαπροσωπικές δεξιότητες, αξιολογήθηκαν επίσης υψηλά. Ορισμένες απαντήσεις, ωστόσο, δεν 

έλαβαν καμία ψήφο, π.χ. η κριτική σκέψη και η λήψη αποφάσεων. 

 

6.2. Απαντήσεις από «Σχεδιάζω να ξεκινήσω μια επιχείρηση» 

Όσοι σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Αυστρία αξιολόγησαν επίσης τα 

πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης. Σε κλίμακα 1-7, η δυνατότητα επαγγελματικής 

αυτοανάπτυξης αξιολογήθηκε ως η υψηλότερη (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 4,64). Η 

αυτοπραγμάτωση και το να κάνεις κάτι που αγαπάς ήταν επίσης υψηλά (μέσος όρος = 4,42). Η 

απάντηση "δυνατότητα συνδυασμού επαγγελματικών και οικογενειακών υποχρεώσεων" (μέσος 

όρος = 4,21) ήταν αυτή στην οποία οι ερωτηθέντες ήταν περισσότερο σύμφωνοι και οι 
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χαμηλότερες απαντήσεις ήταν 4. Η μόνη απάντηση με μέσο όρο κάτω του 4 (μέσος όρος = 3,81) 

ήταν η "ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη".  

 

Εικόνα 72. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) ΑΥΣ 

 

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες κλήθηκαν να αναφέρουν τους παράγοντες που θα έχουν τον 

μεγαλύτερο θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των εταιρειών τους. Μεταξύ των 

θετικών παραγόντων, επικράτησαν τα προσόντα των ερωτηθέντων (πολύ υψηλό επίπεδο 

ενδείξεων - 91,49%). Η οικογένεια βρισκόταν επίσης σε υψηλό επίπεδο (80,85%) και, ίσως 

αποτελεί έκπληξη, τα χρήματα (82,98%). Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν πιο αρνητικά τους 

θεσμικούς πόρους (63,83%). 

Όσοι σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια εταιρεία αξιολόγησαν τις ικανότητες των γυναικών 

επιχειρηματιών σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7. Οι αξιολογήσεις ήταν πολύ υψηλές και όλες 
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κυμαίνονταν μεταξύ 4 και 5. Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η διάμεσος ήταν 

5. Οι υψηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν για: την ικανότητα δημιουργίας ομάδων και τη 

δημιουργία συνθηκών ομαδικής εργασίας (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,82), την αυτοπεποίθηση 

και τη φιλοδοξία (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 4,80, και το πάθος και τη δέσμευση (διάμεσος = 5, 

μέσος όρος = 4,79). Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν στις απαντήσεις: γνώση της αγοράς 

στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση (διάμεσος = 4, μέσος όρος 4,13) και αντοχή στο άχος 

και την αποτυχία (μέσος όρος 4,20). 

Σύμφωνα με τις ερωτηθέντες, οι σημαντικότερες δεξιότητες που επηρεάζουν την 

αυτοαπασχόληση των γυναικών περιλαμβάνουν τη δια βίου μάθηση (12,37% των απαντήσεων), 

την ανάλυση δεδομένων (11,29%) και τις διαπροσωπικές δεξιότητες (8,6%). Σύμφωνα με τις 

ερωτηθέντες, η λιγότερο χρήσιμη είναι η διαχείριση των ΤΠΕ (0,54%). Αυτό αποτελεί έκπληξη. 

Ίσως οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η δεξιότητα αυτή είναι τόσο κοινή που δεν δίνει κανένα 

πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας. 

6.3. Απαντήσεις από “Εργάζομαι σε ίδρυμα”  

Οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων ανέφεραν την υποστήριξη που προσφέρεται στους 

επιχειρηματίες. Η συντριπτική πλειονότητα των επιλογών επιλέχθηκε από τους ερωτηθέντες ως 

αυτές που προσφέρονται στους επιχειρηματίες - κυρίως ενδείξεις σε επίπεδο 75%. Μόνο το 

37,5% των ερωτηθέντων επέλεξε "γη για επενδύσεις", γεγονός που φαίνεται λογικό. 

Ταυτόχρονα, το ίδιο ποσοστό ανέφερε τη βοήθεια για τη λήψη κεφαλαίων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 
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Εικόνα 73. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας (%) AT 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την αξιολόγηση του τοπικού περιβάλλοντος στο πλαίσιο των ευκαιριών ανάπτυξης των 

επιχειρήσεων, οι ερωτηθέντες επεσήμαναν συχνότερα τη δημόσια ασφάλεια (μέσος όρος = 6,01), 

τον κατάλληλο εξοπλισμό οδικών υποδομών (μέσος όρος = 5,76), καθώς και τις τιμές ενοικίασης 

και τη διαθεσιμότητα ακινήτων (μέσος όρος = 5,83). Η ύπαρξη ειδικών οικονομικών ζωνών 

αποδόθηκε μικρότερη σημασία (μέσος όρος = 4,92). Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι οι 

παράγοντες αξιολογήθηκαν σχετικά υψηλά. 

Κατά την περιγραφή του θεσμικού περιβάλλοντος, οι ερωτηθέντες ανέφεραν (μέσος όρος = 6,24) 

τη σημασία της δυνατότητας λήψης υποστήριξης από φορείς απασχόλησης (πρακτική άσκηση, 

συμβουλευτική σταδιοδρομίας κ.λπ.). Η δεύτερη σημαντικότερη ένδειξη αφορούσε τη βοήθεια 

στην υποβολή αιτήσεων για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (μέσος όρος = 5,92). 

75

37.5

62.5

87.5

75

75

75

62.5

75

37.5

75

75

75

75

25

62.5

37.5

12.5

25

25

25

37.5

25

62.5

25

25

25

25

Εκπαίδευση 

Βοήθεια για την απόκτηση κεφαλαίων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Συνεργασία για την ανοικοδόμηση σχέσεων με 
δημόσιους φορείς

Δικτύωση

Υποστήριξη στην προετοιμασία ενημερωτικών και 
προωθητικών υλικών  

Συμβουλές για αναπτυξιακά έργα 

Χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης 
για επιχειρηματίες 

Προώθηση της επιχειρηματικότητας στην περιοχή 

Δράσεις που προωθούν τοπικές εταιρείες και τα 
προϊόντα τους

Γη για επένδυση 

Ένα σημείο εξυπηρέτησης επιχειρήσεων που παρέχει 
νομικές, οικονομικές και λογιστικές συμβουλέ

Διατίθενται χώροι υπό προνομιακούς όρους 

Οικονομική υποστήριξη (εγγυήσεις και δάνεια)

Μείωση τοπικών φόρων και τελών   

Ναι  (%) Όχι (%)



 

101 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να τονιστεί ότι καθένας από αυτούς τους παράγοντες αξιολογήθηκε 

υψηλά (πάνω από 5 σε κλίμακα 1-7). 

74. Πόσο σημαντικοί είναι οι παράγοντες-χαρακτηριστικά του θεσμικού περιβάλλοντος 
που αναφέρονται παρακάτω για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη 
επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) AT 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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7. Ειδικοί δείκτες ανά χώρα: Εσθονία 

7.1. Απαντήσεις από το "Είμαι επιχειρηματίας" 

Οι Εσθονοί επιχειρηματίες αξιολόγησαν πολύ υψηλά τα οφέλη της αυτοαπασχόλησης. Η 

διάμεσος της πλειοψηφίας των απαντήσεων ήταν 6 σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7. Η 

ικανότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας αξιολογήθηκε ως η υψηλότερη (μέσος όρος = 6,26). 

Τον χαμηλότερο μέσο όρο απαντήσεων έλαβαν: η δυνατότητα συνδυασμού οικογενειακών και 

επαγγελματικών υποχρεώσεων (μέσος όρος = 5,39) και τα ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη 

(μέσος όρος = 4,16). 
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Εικόνα 75. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (EE) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν τον αντίκτυπο των επιμέρους παραγόντων στην ανάπτυξη της 

εταιρείας. Η συντριπτική πλειονότητα των παραγόντων αξιολογήθηκε θετικά, δηλαδή είχαν 

θετικό αντίκτυπο σύμφωνα με τους επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα. Ο 

μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων απαντήσεων δόθηκε στις απαντήσεις "Οι προσωπικές μου 

σχέσεις" - 96,55% και "η προσωπικότητά μου" - 89,66%. Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, μια 

σίγουρα αρνητική, περιοριστική επίδραση είναι τα χρήματα - 41,38% και οι θεσμικοί πόροι -

24,14%. 

Οι επιχειρηματίες αξιολόγησαν τις πιο σημαντικές δεξιότητες από την άποψη της γυναικείας 

αυτοαπασχόλησης. Οι περισσότερες απαντήσεις δόθηκαν στην απάντηση "επικοινωνία" - 

10,47%. Η αυτοοργάνωση και η κριτική σκέψη ήταν επίσης υψηλές - και οι δύο 9,30%. 

 

7.2. Απαντήσεις από « Σχεδιάζω να ξεκινήσω μια επιχείρηση»  

Σύμφωνα με όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν εταιρεία στην Εσθονία, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα 

του να είσαι αυτοαπασχολούμενος είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει να κάνεις. Αυτή η 

απάντηση έλαβε τον υψηλότερο μέσο όρο 6,33 και πρέπει να σημειωθεί ότι η χαμηλότερη 

βαθμολογία που δόθηκε σε αυτή την απάντηση ήταν 5. Την επόμενη υψηλότερη βαθμολογία 

έλαβε η απάντηση δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας, μέσος όρος = 6,14. Η απάντηση 

με τον χαμηλότερο μέσο όρο (4,87) ήταν η θέση στην εταιρεία (ανεξαρτησία από τους 

προϊσταμένους). 
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Εικόνα 76. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) EE 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά 

των γυναικών επιχειρηματιών. Οι δεξιότητες αυτές αξιολογήθηκαν πολύ υψηλά, όπως 

αποδεικνύεται από τη διάμεσο στο επίπεδο του 6 για τα περισσότερα από τα αξιολογούμενα 

χαρακτηριστικά, σε κλίμακα από το 1 έως το 7. Η αποφασιστικότητα και η συνέπεια 

αξιολογήθηκαν ως οι υψηλότερες (μέσος όρος = 5,84). Τις χαμηλότερες βαθμολογίες έλαβαν η 
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ικανότητα συγκρότησης ομάδων και δημιουργίας συνθηκών ομαδικής εργασίας, η αντοχή στο 

άγχος και την αποτυχία και η εμπειρία στη διοίκηση. Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι και αυτές 

οι απαντήσεις εξακολουθούσαν να βαθμολογούνται πάνω από 5. 

Κατά την ανάλυση των παραγόντων που εκτιμήθηκαν από τους ερωτηθέντες ότι θα έχουν 

θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας, μπορεί κανείς να παρατηρήσει μια 

πολύ αισιόδοξη αξιολόγηση της ίδιας της προσωπικότητας του ατόμου - 94,44% των 

απαντήσεων. Δύο άλλοι παράγοντες που θεωρούνται από τους ερωτηθέντες κρίσιμοι από την 

άποψη της επιτυχίας της εταιρείας είναι η πρόσβαση σε κατάλληλες πληροφορίες και τα 

προσόντα - το 83,33% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι αυτοί θα είναι παράγοντες που θα έχουν 

θετικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των εταιρειών τους. Οι πιο αρνητικές απαντήσεις δόθηκαν 

στην απάντηση "θεσμικοί πόροι" - 44,44%. 

Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που είναι οι πιο σημαντικές από την άποψη της γυναικείας 

αυτοαπασχόλησης, μπορεί να παρατηρηθεί ότι δύο παράγοντες κέρδισαν πολύ περισσότερες 

ψήφους από τους άλλους. Πρόκειται για τη λήψη αποφάσεων (12,07%) και την ηγεσία (11,21%). 

Η πρωτοβουλία (7,76%) και η δια βίου μάθηση (6,90%) έλαβαν επίσης μεγάλο αριθμό 

απαντήσεων. 

7.3. Απαντήσεις από το "Εργάζομαι σε ίδρυμα" 

Οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ανέφεραν το είδος της υποστήριξης που 

προσφέρεται στους επιχειρηματίες στην περιοχή τους. Όλοι οι ερωτηθέντες συμφώνησαν ότι οι 

επιχειρηματίες λαμβάνουν υποστήριξη σε συμβουλές για αναπτυξιακά σχέδια, καθώς και 

χρηματοδότηση και οργάνωση μαθημάτων κατάρτισης. Στο μικρότερο βαθμό, η έρευνα για την 

παρουσία υποστήριξης όπως η συνεργασία στην οικοδόμηση σχέσεων με δημόσιους φορείς και 

χώρους που διατίθενται με προνομιακούς όρους. Μόνο το 20% των ερωτηθέντων ανέφερε την 

παρουσία αυτού του είδους της πρακτικής. 



 

107 
 GRANT AGREEMENT: 2020-2-AT02-KA205-002824 

 

Εικόνα 77. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας (%) (EE); 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την αξιολόγηση της σημασίας των παραγόντων του τοπικού περιβάλλοντος, οι 

εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων εκτίμησαν περισσότερο τη σημασία των κατάλληλων 

κοινωνικών υποδομών. Αυτή η απάντηση έλαβε τη μικρότερη διασπορά των αξιολογήσεων και 

η διάμεσος και ο μέσος όρος ήταν 6. Ο παράγοντας που έλαβε τις χαμηλότερες βαθμολογίες ήταν 

η εισροή ξένων κεφαλαίων και η αυξανόμενη σημασία των διεθνών επιχειρήσεων, μέσος όρος = 

4,36. 

Η σημασία των δυνατοτήτων υποστήριξης των δραστηριοτήτων από τους φορείς του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος αξιολογήθηκε πολύ υψηλά από τους εκπροσώπους των φορέων 

αυτών. Την υψηλότερη βαθμολογία, διάμεσος = 6, είχαν δύο παράγοντες. Αυτοί είναι: η 

δυνατότητα λήψης ενισχύσεων στο πλαίσιο δραστηριοτήτων υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας με τη μορφή, για παράδειγμα, κέντρων επιχειρηματικότητας (μέσος όρος 

= 5,21) και η δυνατότητα λήψης υποστήριξης από φορείς που προλαμβάνουν την ανεργία, για 
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παράδειγμα, η δυνατότητα οργάνωσης πρακτικής άσκησης ή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

(μέσος όρος = 5,32). 

Εικόνα 78. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη της 
επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω - δυνατότητες 
υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου σημαντικό, 
7 - πολύ σημαντικό) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Η σημασία των δυνατοτήτων των υποστηρικτικών δραστηριοτήτων για τα ιδρύματα 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος αξιολογήθηκε πολύ υψηλά από τους εκπροσώπους των εν λόγω 

ιδρυμάτων. Την υψηλότερη βαθμολογία, διάμεσος = 6, είχαν δύο παράγοντες. Αυτοί είναι: η 
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δυνατότητα λήψης ενίσχυσης στο πλαίσιο δραστηριοτήτων υποστήριξης της 

επιχειρηματικότητας με τη μορφή, για παράδειγμα, κέντρων επιχειρηματικότητας (μέσος όρος 

= 5,21) και η δυνατότητα λήψης υποστήριξης από φορείς που προλαμβάνουν την ανεργία, για 

παράδειγμα, η δυνατότητα οργάνωσης πρακτικής άσκησης ή συμβουλευτικής σταδιοδρομίας 

(μέσος όρος = 5,32). 

 

8. Ειδικοί δείκτες ανά χώρα: Ελλάδα 

8.1. Απαντήσεις από το "Είμαι επιχειρηματίας" 

Οι Έλληνες επιχειρηματίες, όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τα βασικά οφέλη του να είσαι 

αυτοαπασχολούμενος, διαφώνησαν. Η διασπορά των αξιολογήσεων στην κλίμακα από το 1 έως 

το 7 είναι αρκετά μεγάλη. Η δυνατότητα συνδυασμού οικογενειακών και επαγγελματικών 

υποχρεώσεων αξιολογήθηκε με την υψηλότερη βαθμολογία (διάμεσος = 6, μέσος όρος 5,55). Η 

αυτοεκπλήρωση και το να κάνετε αυτό που αγαπάτε να κάνετε αξιολογήθηκαν επίσης πολύ 

υψηλά (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,45). Η ικανότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας 

αξιολογήθηκε ως η χαμηλότερη (διάμεσος = 3, μέσος όρος = 3,36). 
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Εικόνα 79. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (GR) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι Έλληνες επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέδειξαν παράγοντες που είχαν θετικό 

ή αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους. Μεταξύ των επιλογών που 

αξιολογήθηκαν, την υψηλότερη βαθμολογία είχαν οι ακόλουθοι παράγοντες: προσωπικότητα 

(81,82%) και προσόντα (81,82%). Οι πιο αρνητικοί παράγοντες που περιόριζαν τον αντίκτυπο 

στις επιχειρήσεις ήταν τα χρήματα (63,64%) και οι θεσμικοί πόροι (45,45%). 
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Οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν τις δεξιότητες των γυναικών επιχειρηματιών με διάφορους 

τρόπους. Οι υψηλότερες βαθμολογίες ήταν: υψηλές φιλοδοξίες και συνεχής αναζήτηση νέων 

προκλήσεων (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,36), εμπειρία στη διαχείριση (διάμεσος = 5, μέσος 

όρος = 5,35) και συνδυασμός οικογενειακών και εταιρικών καθηκόντων (διάμεσος = 6, μέσος 

όρος = 5,33). Η αντίσταση στο άγχος και την αποτυχία αξιολογήθηκε ως η χαμηλότερη (μέσος 

όρος = 4,44). 

Σύμφωνα με τις ερωτηθέντες, οι σημαντικότερες δεξιότητες που επηρεάζουν την 

αυτοαπασχόληση των γυναικών περιλαμβάνουν τη "διαχείριση του χρόνου" (13,33% των 

απαντήσεων), την "αυτοοργάνωση" (8,89%), την "κριτική σκέψη" (8,89%) και την "επίλυση 

προβλημάτων" (8,89%). Οι παράγοντες των ήπιων δεξιοτήτων, όπως η επικοινωνία και οι 

διαπροσωπικές δεξιότητες (και οι δύο 6,67%) είχαν ελαφρώς λιγότερες ενδείξεις. 

8.2. Απαντήσεις από  “Σχεδιάζω την δική μου επιχείρηση”  

Σύμφωνα με όσους σκοπεύουν να ιδρύσουν μια εταιρεία στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο 

πλεονέκτημα του να είσαι αυτοαπασχολούμενος είναι να κάνεις αυτό που σου αρέσει να κάνεις. 

Αυτή η απάντηση είχε τον υψηλότερο μέσο όρο 4,86 (διάμεσος = 5). Το αμέσως υψηλότερο 

αποτέλεσμα είχε η απάντηση "η δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας" (μέσος όρος = 

4,39). Η απάντηση με τον χαμηλότερο μέσο όρο ήταν η οργάνωση της εργασίας (ευκολία της 

λειτουργίας μιας επιχείρησης από το σπίτι) - διάμεσος = 3, μέσος όρος 3,17. 
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Εικόνα 80. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (GR) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Κατά την ανάλυση της αξιολόγησης των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών από τα 

άτομα που σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση, παρατηρείται ότι οι περισσότεροι 

παράγοντες βαθμολογήθηκαν μεταξύ 4 και 5 (σε μια 7βάθμια κλίμακα). Η απάντηση "συνεχής 

αναζήτηση ευκαιριών συνεργασίας με νέους εταίρους" αξιολογήθηκε με την υψηλότερη 

βαθμολογία (διάμεσος = 5,5, μέσος όρος = 5,27). Η αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία, καθώς και η 

αντοχή στο άγχος και την αποτυχία αξιολογήθηκαν επίσης υψηλά. Τη χαμηλότερη βαθμολογία 
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έλαβαν: οι υψηλές φιλοδοξίες και η συνεχής αναζήτηση νέων προκλήσεων (διάμεσος = 4,5, μέσος 

όρος = 4,36) και η πίστη στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί (διάμεσος = 4, 

μέσος όρος = 4,31). 

Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες αξιολόγησαν τους επιλεγμένους παράγοντες ως προς τις θετικές 

ή αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της επιχείρησης. Κυριάρχησαν οι σίγουρα θετικές 

απαντήσεις. Ο μεγαλύτερος θετικός αντίκτυπος, σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερωτηθέντων, 

θα είναι η πρόσβαση στην πληροφόρηση. Περισσότερο από το 77,5% των ερωτηθέντων 

συμφώνησε με αυτό. Ακολουθούν οι προσωπικές σχέσεις (70%). Οι θεσμικοί πόροι και η 

οικογένεια αξιολογήθηκαν με τη χαμηλότερη βαθμολογία. 

Σύμφωνα με τις ερωτηθέντες, οι σημαντικότερες δεξιότητες που επηρεάζουν την 

αυτοαπασχόληση των γυναικών είναι η "επικοινωνία" (12,08% των απαντήσεων), η "επίλυση 

προβλημάτων" (10,63%), η "διαχείριση του χρόνου" (9,18%) και η "κριτική σκέψη" (8,70%). 

Παράγοντες που σχετίζονται με τις κοινωνικές δεξιότητες, όπως οι διαπροσωπικές δεξιότητες 

(6,28%), είχαν ελαφρώς λιγότερες ενδείξεις. 

Οι εκπρόσωποι των φορέων επιχειρηματικού περιβάλλοντος επεσήμαναν την υποστήριξη που 

προσφέρεται στους επιχειρηματίες στην περιοχή τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η απάντηση 

"μείωση των τοπικών φόρων και τελών" (78,95%) έλαβε τις περισσότερες απαντήσεις. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η δυνατότητα οικονομικής στήριξης με τη μορφή εγγυήσεων και 

δανείων είναι η χειρότερη. Μόνο το 21% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε την εν λόγω στήριξη. 

 

8.3. Απαντήσεις από το "εργάζομαι σε ίδρυμα" 

Οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων επιχειρηματικού περιβάλλοντος επεσήμαναν την υποστήριξη 

που προσφέρεται στους επιχειρηματίες στην περιοχή τους. Είναι ενδιαφέρον ότι η απάντηση 

"μείωση των τοπικών φόρων και τελών" (78,95%) έλαβε τις περισσότερες απαντήσεις. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η δυνατότητα οικονομικής στήριξης με τη μορφή εγγυήσεων και 

δανείων είναι η χειρότερη. Μόνο το 21% των ερωτηθέντων επιβεβαίωσε την εν λόγω στήριξη. 
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Σχήμα 81. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 

περιβάλλον στην περιοχή σας (%) GR; 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  

Ζητήθηκε από τους θεσμικούς εκπροσώπους να σημειώσουν τη σημασία των επιμέρους 

παραγόντων για την ανάπτυξη των εταιρειών σε κλίμακα 1-7. Στην πρώτη θέση αναφέρθηκε η 

ζήτηση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι εταιρείες (διάμεσος = 6, μέσος όρος 

= 5,63). Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, σημαντική είναι επίσης η τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

(διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,56). Η οδική υποδομή έλαβε τη χαμηλότερη σημασία (διάμεσος = 

4, μέσος όρος = 3,92). 

Στην περίπτωση της αξιολόγησης από τους εκπροσώπους των φορέων του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος της σημασίας των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, 

παρατηρείται ότι οι παράγοντες αυτοί αξιολογήθηκαν αρκετά υψηλά. Οι απαντήσεις δεν 

διαφοροποιήθηκαν και η υψηλότερη αξιολόγηση (μέσος όρος = 5,83) ήταν η δυνατότητα λήψης 

βοήθειας από τις μονάδες τοπικής αυτοδιοίκησης για την υποβολή αιτήσεων για κονδύλια της 

ΕΕ. 

31.58

36.84

57.89

47.37

68.42

52.63

63.16

47.37
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31.58
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21.05

78.95

68.42

63.16

42.11
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Premises made available on preferential terms
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Lowering local taxes and fees

Yes (%) No(%)
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Σχήμα 82. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη της 

επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω - δυνατότητες 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου 

σημαντικός, 7 - πολύ σημαντικός) GR 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  
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9. Ειδικοί δείκτες ανά χώρα: Ισπανία 

9.1. Απαντήσεις από το "Είμαι επιχειρηματίας" 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες Ισπανούς επιχειρηματίες, το σημαντικότερο πλεονέκτημα της 

αυτοαπασχόλησης είναι η δυνατότητα άνετης οργάνωσης της εργασίας (διάμεσος = 6, μέσος 

όρος = 6,14). Η ανεξαρτησία από τους προϊσταμένους έρχεται δεύτερη. Ωστόσο, πρέπει να 

σημειωθεί ότι πρακτικά όλα τα πλεονεκτήματα αξιολογούνται πολύ υψηλά (διάμεσος = 6). Η 

μόνη εξαίρεση είναι το οικονομικό όφελος (διάμεσος = 4, μέσος όρος = 3,72). 

Εικόνα 83. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 

αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 

πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (ES) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  
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Η αξιολόγηση των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων των γυναικών επιχειρηματιών είναι πολύ 

υψηλή για τους Ισπανούς επιχειρηματίες. Το πάθος και η δέσμευση αξιολογήθηκαν ως οι 

υψηλότερες (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,94). Ορισμένες άλλες απαντήσεις αξιολογήθηκαν 

επίσης πολύ υψηλά: η ικανότητα δημιουργίας ομάδων και η δημιουργία συνθηκών ομαδικής 

εργασίας, καθώς και οι υψηλές φιλοδοξίες και η συνεχής αναζήτηση νέων προκλήσεων. Η τάση 

ανάληψης κινδύνων αξιολογήθηκε με τη χαμηλότερη βαθμολογία (μέσος όρος = 5,18). 

Οι Ισπανοί επιχειρηματίες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τους παράγοντες που διαδραμάτισαν 

θετικό ή αρνητικό ρόλο στην ανάπτυξη των εταιρειών τους. Θεώρησαν τα προσόντα τους ως τον 

πιο θετικό παράγοντα (100% απαντήσεις). Ο μεγαλύτερος αριθμός απαντήσεων που 

υποδεικνύουν αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη της εταιρείας τους δόθηκε σε: οικογένεια 

(63,16%) και πρόσβαση σε σχετικές πληροφορίες (57,89%). 

Επιπλέον, ζητήθηκε από τους επιχειρηματίες να αναφέρουν ποια προσόντα είναι τα πιο 

σημαντικά από την άποψη της (αυτο)απασχόλησης των γυναικών. Οι περισσότερες 

ερωτηθέντες ανέφεραν τη σημασία των διαπροσωπικών δεξιοτήτων (14,29%). Επίσης, μεγάλη 

σημασία δόθηκε στην πρωτοβουλία (13,10% των απαντήσεων) και στην οικονομική διαχείριση 

(11,90%). 

9.2. Απαντήσεις από το "Σχεδιάζω μια επιχείρηση" 

Τα άτομα που σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση κλήθηκαν να εκφράσουν τη γνώμη τους 

σχετικά με τα βασικά πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης. Τα οφέλη που σχετίζονται με την 

οργάνωση της εργασίας αξιολογήθηκαν ως τα υψηλότερα, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα 

λειτουργίας μιας επιχείρησης από το σπίτι (μέσος όρος = 6,19). Η αξιολόγηση της δυνατότητας 

συνδυασμού οικογενειακών και επαγγελματικών υποχρεώσεων ήταν επίσης πολύ υψηλή 

(διάμεσος = 6, μέσος όρος = 5,47). Οι δυνατότητες επαγγελματικής αυτοεκπλήρωσης είχαν τη 

χαμηλότερη βαθμολογία (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 4,82). 
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Σχήμα 84. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (ES) 

 

Πηγή: Επεξήγηση έρευνας 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τα χαρακτηριστικά και τη συμπεριφορά των 

γυναικών επιχειρηματιών. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι βαθμολογίες αυτές ήταν πολύ υψηλές, στη 

συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων ήταν μεταξύ 5 και 6. Την υψηλότερη βαθμολογία 

είχαν η φιλοδοξία και η αυτοπεποίθηση (διάμεσος = 6, μέσος όρος = 6,19). Η πίστη στη 

δυνατότητα επίτευξης των υποτιθέμενων στόχων αξιολογήθηκε με τη χαμηλότερη βαθμολογία 

(διάμεσος = 5, μέσος όρος = 5,09). Η δεύτερη απάντηση με τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η 

διοικητική εμπειρία (διάμεσος = 5, μέσος όρος = 5,19). 

Ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να δηλώσουν ποιοι παράγοντες θα έχουν θετικό και ποιοι 

αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη των εταιρειών τους. Όλοι οι ερωτηθέντες ανέφεραν την 
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προσωπικότητά τους ως θετικό παράγοντα και σχεδόν το 90% των ερωτηθέντων ανέφεραν 

επίσης τις προσωπικές τους σχέσεις ως παράγοντα που ευνοεί την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. 

Δύο απαντήσεις είχαν τις περισσότερες αρνητικές απαντήσεις: τα χρήματα (86,21%) και οι 

θεσμικοί πόροι (79,31%). 

Όσες σχεδιάζουν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ισπανία ανέφεραν τις πιο σημαντικές 

δεξιότητες από την άποψη της αυτοαπασχόλησης των γυναικών. Η απάντηση που επιλέχθηκε 

συχνότερα ήταν οι διαπροσωπικές δεξιότητες (10,61%). Οι επόμενες δύο υψηλότερες ενδείξεις 

είναι η ηγεσία (9,85%) και η επίλυση προβλημάτων (8,33%). 

 

9.3. Απαντήσεις από το "Εργάζομαι σε ίδρυμα" 

Ζητήθηκε από τους εκπροσώπους του θεσμικού περιβάλλοντος να δηλώσουν αν η αναφερόμενη 

υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες στην περιοχή τους. Οι δραστηριότητες που 

αναφέρθηκαν ως οι πιο συχνά προσφερόμενες στους επιχειρηματίες ήταν: χρηματοδότηση και 

διοργάνωση εκπαιδεύσεων για επιχειρηματίες (93,75%) και δράσεις προώθησης των τοπικών 

επιχειρήσεων και των προϊόντων τους (επίσης 93,75%). Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, η 

λιγότερο συχνά προσφερόμενη στήριξη είναι η συνεργασία για την οικοδόμηση σχέσεων με 

δημόσιους φορείς (87,50%) και η βοήθεια για την απόκτηση κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση (68,75%). 
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Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Οι εκπρόσωποι των φορέων επιχειρηματικού περιβάλλοντος κλήθηκαν να δηλώσουν τη 

σημασία των χαρακτηριστικών της τοπικής πόλης ή κοινότητας για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων και την επιτυχία τους. Ο παράγοντας με την υψηλότερη βαθμολογία αποδείχθηκε 

ότι είναι το κατάλληλο επίπεδο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, όπως η ευρυζωνική πρόσβαση 

στο διαδίκτυο (διάμεσος = 5,5, μέσος όρος = 5,25). Οι περισσότεροι παράγοντες αξιολογήθηκαν 

ως υψηλοί, πράγμα που σημαίνει ότι, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες, έχουν μεγάλη σημασία. Ο 

κατάλληλος εξοπλισμός με τεχνική υποδομή αξιολογήθηκε με τη χαμηλότερη βαθμολογία. Αυτό 

πιθανώς οφείλεται στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα αρκετά προφανές κομμάτι εξοπλισμού. 

 

 

  

37.5

31.25

12.5

25

56.25

68.75

93.75

81.25

93.75

37.5

56.25

37.5

50

56.25

62.5

68.75

87.5

75

43.75

31.25

6.25

18.75

6.25

62.5

43.75

62.5

50

43.75

Training

Assistance in obtaining funds from the EU

Cooperation in building relatiosn with public…

Networking

Support in the preparation of information and…

Advice on development projects

Financing and organising training courses for…

Promotion of entrepreneurship in the region

Actions promoting local companies and their products

Land for investment

A business service point offering legal, financial and…

Premises made available on preferential terms

Financial support (guarantees and loans)
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Σχήμα 85. Ποια είναι η σημασία των ακόλουθων παραγόντων - χαρακτηριστικών του 
τοπικού περιβάλλοντος (κοινότητα / πόλη) για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την 
επίτευξη επιτυχίας; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 - πολύ σημαντικό) (ES) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  
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Οι ερωτηθέντες θεώρησαν ως σημαντικότερες υποστηρικτικές δραστηριότητες από την πλευρά 

του θεσμικού περιβάλλοντος τη δυνατότητα λήψης βοήθειας από την τοπική αυτοδιοίκηση, την 

υποβολή αιτήσεων για κονδύλια από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μέσος όρος = 5,42) και 

τη βοήθεια που λαμβάνουν από ιδρύματα που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, με τη 

μορφή κέντρων επιχειρηματικότητας, κέντρων μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας (μέσος 

όρος = 5,42). 
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Εικόνα 86. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη της 
επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω – δυνατότητες 
ποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου σημαντικό, 7 
- πολύ σημαντικό) (ES) 

 

 
Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  
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10. Ειδικοί δείκτες ανά χώρα: Πολωνία 

10.1. Απαντήσεις από την ερώτηση "Είμαι επιχειρηματίας" 

Οι επιχειρηματίες ρωτήθηκαν σχετικά με τα βασικά πλεονεκτήματα του να είσαι 

αυτοαπασχολούμενος. Η έρευνα δείχνει ότι ο υψηλότερος μέσος όρος (Mean = 5) είναι για έναν 

παράγοντα "οργάνωση της εργασίας (ευκολία της λειτουργίας μιας επιχείρησης στο σπίτι)". 

Πρέπει να σημειωθεί, ότι η χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η "δυνατότητα επαγγελματικής 

αυτοπραγμάτωσης" (μέσος όρος = 3,33). Αυτό μπορεί να φαίνεται εκπληκτικό, διότι ταυτόχρονα 

η "αυτοεκπλήρωση και το να κάνετε αυτό που αγαπάτε κέρδισε υψηλές βαθμολογίες (Me = 5, 

μέσος όρος = 5,47). 

Σχήμα 87. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (PL) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των γυναικών 

επιχειρηματιών (σε κλίμακα από το 1 έως το 7, όπου το 1 σημαίνει το χαμηλότερο αποτέλεσμα 

και το 7 το υψηλότερο αποτέλεσμα). Η έρευνα δείχνει ότι οι βαθμολογίες δεν ήταν αρκετά 

ομοιόμορφες. Σε τέσσερις περιπτώσεις, οι ήταν υψηλότερες. Αυτές είναι: η ικανότητα 

δημιουργίας ομάδων και η δημιουργία συνθηκών ομαδικής εργασίας (μέσος όρος = 6,82), η 

ικανότητα διαχείρισης αλλαγών (μέσος όρος = 6,68), η διεκδικητικότητα και οι υψηλές 

προσδοκίες προς τους εργαζομένους (μέσος όρος = 6,71), ο συνδυασμός οικογενειακών και 

επιχειρηματικών καθηκόντων (μέσος όρος = 6,54). Χαμηλότερους μέσους όρους έλαβαν οι 

δηλώσεις "συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για τη σύναψη συνεργασίας με νέους εταίρους" (μέσος 

όρος = 4,18) και "γνώση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η εταιρεία" (μέσος όρος = 

4,33). Η απάντηση "ανθεκτικότητα σε πιέσεις και αποτυχίες" αξιολογήθηκε επίσης αρκετά 

χαμηλά (μέσος όρος = 4,84) και έλαβε τις περισσότερες διασκορπισμένες απαντήσεις.  

Όταν τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τους παράγοντες που είχαν θετικό ή αρνητικό αντίκτυπο 

στην ανάπτυξη της εταιρείας, οι ερωτηθέντες ήταν μάλλον αισιόδοξοι. Τον μεγαλύτερο αριθμό 

θετικών απαντήσεων έλαβε ο παράγοντας "οι προσωπικές μου σχέσεις" (88,24%). Στη συνέχεια, 

οι ερωτηθέντες επεσήμαναν την προσωπικότητά τους και την οικογένειά τους. Οι περισσότερες 

αρνητικές απαντήσεις, 52,94%, δόθηκαν στην απάντηση "θεσμικοί πόροι", ακολουθούμενη από 

την απάντηση "χρήματα". 

Οι επιχειρηματίες που συμμετείχαν στην έρευνα ρωτήθηκαν σχετικά με τις σημαντικότερες 

δεξιότητες που σχετίζονται με την αυτοαπασχόληση των γυναικών. Ο μεγαλύτερος αριθμός 

απαντήσεων ήταν 15,07% - για τη δια βίου μάθηση. Στη συνέχεια, οι επιχειρηματίες επέλεξαν 

την επικοινωνία (13,70%) και την αυτοοργάνωση (12,33%). Είναι ενδιαφέρον ότι δεν 

επιλέχθηκαν απαντήσεις όπως, για παράδειγμα, η ηγεσία ή η λήψη αποφάσεων. 

Οι ερωτηθέντες που σχεδίαζαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ρωτήθηκαν ποια είναι, κατά τη 

γνώμη τους, τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης. Τα ικανοποιητικά 

οικονομικά οφέλη ήταν σίγουρα η απάντηση με την υψηλότερη βαθμολογία (διάμεσος = 6). Οι 

απαντήσεις όλων των ερωτηθέντων για την ένδειξη αυτή κυμάνθηκαν μεταξύ 4 και 7. Ένα άλλο 

αναφερόμενο πλεονέκτημα ήταν η δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου εργασίας (διάμεσος = 6, 

μέσος όρος = 5,82). Η απάντηση με τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η αυτοεκπλήρωση και το να 

κάνεις αυτό που αγαπάς (διάμεσος = 3, μέσος όρος = 2,9). 
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10.2. Απαντήσεις από το "Σχεδιάζω μια επιχείρηση" 

Σχήμα 88. Ποια είναι, κατά τη γνώμη σας, τα βασικά πλεονεκτήματα της 
αυτοαπασχόλησης; (κλίμακα από το 1 έως το 7- όπου 1 σημαίνει το μικρότερο 
πλεονέκτημα και 7 σημαίνει το μεγαλύτερο πλεονέκτημα) (PL) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας  

Οι Πολωνοί ερωτηθέντες που σχεδίαζαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση κλήθηκαν να 

αξιολογήσουν τις δεξιότητες των γυναικών επιχειρηματιών σε μια κλίμακα 1-7. Ομολογουμένως, 

οι βαθμολογίες ήταν γενικά πολύ υψηλές. Η διεκδικητικότητα και οι προσδοκίες έναντι των 

εργαζομένων αξιολογήθηκαν με τον καλύτερο τρόπο (διάμεσος = 6,5, μέσος όρος = 6,23). Η 

αυτοπεποίθηση και η φιλοδοξία ήταν επίσης υψηλές (διάμεσος = 6,5, μέσος όρος = 6,08). Η 

απάντηση με τη χαμηλότερη βαθμολογία ήταν η αποφασιστικότητα και η συνέπεια (διάμεσος = 

4,5, μέσος όρος = 4,41). 
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Οι μελλοντικοί επιχειρηματίες αξιολόγησαν τους επιλεγμένους παράγοντες ως προς τις θετικές 

ή αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη της εταιρείας. Κυριάρχησαν οι σίγουρα θετικές 

απαντήσεις. Ο μεγαλύτερος θετικός αντίκτυπος, σύμφωνα με την αξιολόγηση των ερωτηθέντων, 

ήταν τα προσόντα τους. Περισσότερο από το 93% των ερωτηθέντων απάντησε σε αυτή την 

ερώτηση. Η προσωπικότητα και οι προσωπικές σχέσεις ακολουθούνται από τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες για τους θεσμικούς πόρους και τα χρήματα. 

Όπως και στην περίπτωση των επιχειρηματιών, όσες σχεδιάζουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση 

κλήθηκαν να αναφέρουν τα σημαντικότερα προσόντα στο πλαίσιο της γυναικείας 

αυτοαπασχόλησης. Οι δύο πιο συχνά αναφερόμενες απαντήσεις ήταν η αυτοοργάνωση και η 

διαχείριση του χρόνου (10,17% η καθεμία). Οι απαντήσεις για την "επίλυση προβλημάτων" και 

τη "λήψη αποφάσεων" ήταν επίσης υψηλές (7,63% έκαστη). Η δια βίου μάθηση και η 

ανθεκτικότητα (0,85%) είχαν τις χαμηλότερες απαντήσεις. 

 

10.3. Απαντήσεις από το "Εργάζομαι σε ίδρυμα" 

Οι εκπρόσωποι του θεσμικού περιβάλλοντος κλήθηκαν να δηλώσουν τι είδους υποστήριξη 

προσφέρεται στους επιχειρηματίες. Το υψηλότερο ποσοστό των απαντήσεων αφορούσε την 

οικονομική στήριξη (εγγυήσεις και δάνεια) - 93,33%. Οι επόμενες απαντήσεις που υποδεικνύουν 

την υποστήριξη που προσφέρεται αφορούσαν την κατάρτιση των επιχειρηματιών και τη 

συμβουλευτική στον τομέα των αναπτυξιακών έργων (80%). Λιγότερο συχνά, σύμφωνα με τους 

ερωτηθέντες, προσφέρεται υποστήριξη στον τομέα της προετοιμασίας ενημερωτικού και 

διαφημιστικού υλικού (13,33%), της δικτύωσης και της παροχής νομικών, οικονομικών και 

λογιστικών συμβουλών (33,33) 
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Εικόνα 89. Τι είδους υποστήριξη προσφέρεται στους επιχειρηματίες από το θεσμικό 
περιβάλλον στην περιοχή σας (%) (PL) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 

Σε ερώτηση σχετικά με τη σημασία των παραγόντων των χαρακτηριστικών του τοπικού 

περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος έδωσαν τις υψηλότερες βαθμολογίες στα εξής: το κατάλληλο επίπεδο 

κοινωνικών υποδομών (μέσος όρος = 6,49) και η καλή θέληση της τοπικής κοινωνίας προς την 

επιχείρηση, οι καλές σχέσεις με την τοπική κοινωνία, τα μόνιμα κοινωνικά δίκτυα και οι δεσμοί 

(μέσος όρος = 6,48). Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν στο κατάλληλο επίπεδο δημόσιας 

ασφάλειας (μέσος όρος = 5,08) και στη λειτουργία των ειδικών οικονομικών ζωνών (μέσος όρος 

= 5,20). 
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Όταν οι εκπρόσωποι των φορέων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αξιολογούν τη σημασία 

των δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα, παρατηρείται ότι οι 

παράγοντες αυτοί αξιολογήθηκαν πολύ υψηλά στο πλαίσιο της σημασίας τους για την ανάπτυξη 

των επιχειρήσεων και την επιτυχία τους. Σε μια κλίμακα από το 1 έως το 7, στις περισσότερες 

περιπτώσεις, η διάμεσος ήταν 6. Οι απαντήσεις δεν διαφοροποιήθηκαν και η υψηλότερη 

βαθμολογία ήταν (μέσος όρος = 6,50) η δυνατότητα λήψης ενισχύσεων στο πλαίσιο 

δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας από φορείς όπως 

κέντρα επιχειρηματικότητας ή άλλους. Οι υψηλές βαθμολογίες μπορεί να οφείλονται, εν μέρει, 

στη σημασία της δικής σας εργασίας. 
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Σχήμα 90. Πόσο σημαντικοί για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την επίτευξη της 

επιτυχίας είναι οι παράγοντες που αναφέρονται παρακάτω - δυνατότητες 

υποστηρικτικών δραστηριοτήτων από το θεσμικό περιβάλλον; (1 - καθόλου σημαντικό, 

7 - πολύ σημαντικό) (PL) 

 

Πηγή:υπολογισμοί έρευνας 
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11. Συμπεράσματα 

Αναλύοντας το εμπειρικό υλικό που συλλέχθηκε (το σύνολο του πληθυσμού που συμμετείχε 

στην έρευνα) θα πρέπει να τονιστεί ότι το 26,74% των ερωτηθέντων ήταν άτομα που 

σκέφτονται να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση και εργάζονται σήμερα, ενώ το 23,91% ήταν άτομα 

που σκέφτονται να ιδρύσουν μια νέα επιχείρηση και είναι σήμερα άνεργοι. Περισσότερο από το 

25% των ερωτηθέντων ήταν επιχειρηματίες που είχαν τη δική τους επιχείρηση. Μεταξύ αυτής 

της ομάδας, το 40,86% ήταν επιχειρηματίες που θα ιδρύσουν μια επιχείρηση το 2019-2021, εκ 

των οποίων το 33,33% των επιχειρηματιών δήλωσε ότι αυτή ήταν η πρώτη τους επιχείρηση και 

μόνο το 7,53% είχε ήδη διευθύνει επιχειρήσεις στο παρελθόν. Αναλύοντας τις επιχειρήσεις από 

την άποψη του αριθμού των απασχολούμενων ατόμων, προκύπτει ότι το 50,54% απασχολεί 

μόνο ένα άτομο, ενώ το 25,81% απασχολεί περισσότερα από 10 άτομα. Η έρευνα παρείχε 

ενδιαφέρουσες πληροφορίες και γνώσεις. Υπήρξαν κάποιες διαφορές όσον αφορά επιλεγμένα, 

ερευνητικά θέματα μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων ερωτηθέντων. 

Για παράδειγμα, στην περίπτωση των γυναικών, οι οικογενειακοί παράγοντες αναφέρονταν 

συχνότερα ως λόγοι για το κλείσιμο της επιχείρησης (13,98% των ενδείξεων για τις γυναίκες και 

8,6% των ενδείξεων για τους άνδρες). 

Επίσης, κατά την αξιολόγηση των υπέρ και κατά παραγόντων που σχετίζονται με την έναρξη 

μιας επιχείρησης, οι γυναίκες επιχειρηματίες ανέφεραν συχνότερα από τους άνδρες την 

αρνητική επιρροή της οικογένειας στη λειτουργία μιας επιχείρησης. Για όσους σχεδιάζουν 

επιχείρηση τα "χρήματα" και οι "θεσμικοί πόροι/υποστήριξη" έλαβαν τις πιο αρνητικές 

απαντήσεις, αλλά πίσω από αυτούς βρίσκονται επίσης παράγοντες που σχετίζονται με την 

οικογένεια. 

Τόσο οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης όσο και οι σχεδιάζοντες μια επιχείρηση αξιολογούσαν υψηλά 

τα πλεονεκτήματα της αυτοαπασχόλησης Οι υψηλότερες απαντήσεις για τους επιχειρηματίες 

ήταν "θέση στην εταιρεία - ανεξαρτησία από τους προϊσταμένους", "δυνατότητα 

επαγγελματικής αυτοπραγμάτωσης" και "αυτοεκπλήρωση και να κάνεις αυτό που αγαπάς". Για 

το σχεδιασμό μιας επιχείρησης τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα ήταν: "δυνατότητα διαχείρισης 

του χρόνου εργασίας" και "αυτοπραγμάτωση και να κάνεις αυτό που αγαπάς" Τι πρέπει να 

σημειωθεί, το οικονομικό ζήτημα "ικανοποιητικά οικονομικά οφέλη" φαίνεται να έχει τη 

χαμηλότερη σημασία τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους μελλοντικούς 
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επιχειρηματίες. Αυτό μπορεί να αποτελεί μια εκπληκτική ανακάλυψη, αλλά συνάδει με πολλές 

άλλες έρευνες. 

Μία από τις πιο συχνά επιλεγμένες απαντήσεις στην ερώτηση σχετικά με τις δεξιότητες που είναι 

σημαντικές για την αυτοαπασχόληση των γυναικών ήταν η "επικοινωνία". Από τους πολλούς 

παράγοντες που καταγράφηκαν πήρε 6,84% στην ομάδα των επιχειρηματιών, 7,8% στην ομάδα 

του σχεδιασμού επιχειρήσεων και 9,6% στην ομάδα των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων, 

της επίλυσης προβλημάτων (9,3%) και της τεχνογνωσίας (9,3%). Φαίνεται ενδιαφέρον το 

γεγονός ότι ο παράγοντας αυτός έλαβε τόση προσοχή, αλλά αναφέρεται επίσης ως μία από τις 

σημαντικότερες ιδιότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις στην αγορά. 

Ζητήθηκε επίσης από τους ερωτηθέντες να επιλέξουν τους σημαντικότερους παράγοντες που 

αποθαρρύνουν την έναρξη μιας επιχείρησης. Η πιο συχνά επιλεγμένη απάντηση για τους 

επιχειρηματίες ήταν η έλλειψη γνώσης σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να 

αποκτηθούν (15% των απαντήσεων). Η αμέσως επόμενη πιο συχνά επιλεγμένη απάντηση ήταν 

"το υπερβολικό ρίσκο της λειτουργίας μιας επιχείρησης" (12,28%). Οι ερωτηθέντες που 

σχεδίαζαν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση επέλεγαν επίσης αυτή την απάντηση (11,61%), μαζί με 

την έλλειψη δικών τους οικονομικών πόρων (10,18%) και την έλλειψη ιδέας για μια επιχείρηση 

(10%). Έτσι, προφανώς τα προβλήματα στα διάφορα στάδια ανάπτυξης είναι λίγο διαφορετικά. 

Μπορεί να δηλωθεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των απαντήσεων αφορούσε την έλλειψη 

γνώσης σχετικά με τους θεσμούς και τα κεφάλαια που μπορούν να ληφθούν. Αυτό υποδεικνύει 

σαφώς τομείς προς βελτίωση στο θεσμικό περιβάλλον των επιχειρήσεων. Και αυτή η ομάδα 

φαίνεται να έχει επίγνωση του προβλήματος, αν και η πιο συχνά επιλεγμένη απάντηση γι' αυτούς 

ήταν "έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη λειτουργία μιας επιχείρησης" (12,23%). Αλλά οι επόμενες 

ήταν η "έλλειψη γνώσης για τις πηγές χρηματοδότησης που μπορούν να ληφθούν" (11,79%) και 

η "έλλειψη οικονομικών πόρων" (11,35%). Μπορεί να παρατηρηθεί ότι οι εκπρόσωποι των 

ιδρυμάτων παρατηρούν ένα πρόβλημα για το οποίο μπορεί να είναι εν μέρει υπεύθυνοι (έλλειψη 

γνώσεων σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης). Είναι ενδιαφέρον ότι η υπερβολική 

γραφειοκρατία αναφέρεται επίσης συχνά από αυτούς (10,04%).  

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αξιολογήσουν τις δεξιότητες και τη συμπεριφορά των 

γυναικών επιχειρηματιών. Για τις επιχειρηματίες οι υψηλότερες βαθμολογίες ήταν η 

"αποφασιστικότητα και η συνέπεια" και ο "συνδυασμός οικογενειακών και επιχειρηματικών 

καθηκόντων". Τη χαμηλότερη βαθμολογία έλαβε η δήλωση "συνεχής αναζήτηση ευκαιριών για 
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τη δημιουργία συνεργασίας με νέους εταίρους". Χαμηλότερες μέσες τιμές ελήφθησαν επίσης για 

τις δηλώσεις "εμπειρία στη διαχείριση" και "ανθεκτικότητα στο άγχος και τις αποτυχίες". 

Όσοι σχεδίαζαν επιχειρήσεις επέλεγαν συχνότερα: την ικανότητα δημιουργίας ομάδων και τη 

δημιουργία συνθηκών ομαδικής εργασίας, καθώς και το πάθος και τη δέσμευση. Χαμηλότερες 

μέσες τιμές έλαβαν οι δηλώσεις "τάση για ανάληψη κινδύνων" και "ανθεκτικότητα στο άγχος και 

τις αποτυχίες". 

Και στην περίπτωση των εκπροσώπων των θεσμικών οργάνων οι υψηλότερες βαθμολογίες 

ήταν: πάθος και δέσμευση, αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία και συνδυασμός οικογενειακών και 

επαγγελματικών καθηκόντων. Οι χαμηλότερες μέσες τιμές προέκυψαν για τις δηλώσεις "τάση 

ανάληψης και αξιολόγησης κινδύνων" και "πίστη στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που 

έχουν τεθεί". 

Έτσι, μπορεί να δηλωθεί ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες αξιολογούνται υψηλά όσον αφορά το 

πάθος και τη δέσμευση καθώς και το συνδυασμό οικογενειακών και επιχειρηματικών 

καθηκόντων. Και σύμφωνα με την έρευνα οι αδυναμίες ήταν η ανθεκτικότητα στην αποτυχία και 

το άγχος καθώς και η ανάληψη κινδύνων.  

Μια παρόμοια ερώτηση με την παραπάνω τέθηκε για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών και 

των δεξιοτήτων των ανδρών επιχειρηματιών. Οι υψηλότερες απαντήσεις στην ομάδα των 

επιχειρηματιών ήταν: "πίστη στη δυνατότητα επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί", "τάση 

ανάληψης και αξιολόγησης του κινδύνου", "αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία," υψηλές φιλοδοξίες και 

συνεχής αναζήτηση νέων προκλήσεων" (μέσος όρος = 5,46). Η χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε 

στο "συνδυασμό οικογενειακών και επαγγελματικών καθηκόντων".  

Για τους ερωτηθέντες από την ομάδα που σχεδιάζει την επιχείρησή της οι βαθμολογίες ήταν 

υψηλότερες για την "αυτοπεποίθηση, φιλοδοξία" Η χαμηλότερη βαθμολογία δόθηκε επίσης στον 

"συνδυασμό οικογενειακών και επιχειρηματικών καθηκόντων".  

Και οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων αξιολογούσαν υψηλά τους άνδρες όσον αφορά την 

αυτοπεποίθηση, τη φιλοδοξία, την αποφασιστικότητα και τη συνέπεια, το πάθος και τη 

δέσμευση, τις υψηλές φιλοδοξίες και τη συνεχή αναζήτηση νέων προκλήσεων και την αντοχή στο 

άγχος και την αποτυχία. Οι χαμηλότερες βαθμολογίες δόθηκαν για: το συνδυασμό οικογενειακών 

και επιχειρηματικών καθηκόντων και την τάση ανάληψης και αξιολόγησης κινδύνων. 
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Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ των βαθμολογιών για τις γυναίκες και τους άνδρες αφορά το 

θέμα του "συνδυασμού οικογενειακών και επιχειρηματικών καθηκόντων". Ο μέσος όρος για τους 

άνδρες είναι σαφώς χαμηλότερος εδώ. 

Κατά την ανάλυση των αναπτυξιακών εμποδίων κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών, θα πρέπει 

να σημειωθεί ότι ο σημαντικότερος παράγοντας είναι οι πολύ υψηλοί φόροι. Άλλες απαντήσεις 

με υψηλή αξιολόγηση είναι ο ανταγωνισμός από μεγάλες οντότητες, η ανεπαρκής πληροφόρηση 

σχετικά με τις ενισχύσεις από ευρωπαϊκά ταμεία καθώς και οι περιορισμοί λόγω πανδημίας. 

Σύμφωνα με τους ερωτηθέντες από μια ομάδα που σχεδιάζει μια επιχείρηση, τα τρία πιο 

σημαντικά εμπόδια αυτή τη στιγμή είναι: οι πολύ υψηλοί φόροι, η έλλειψη επαρκούς 

πληροφόρησης σχετικά με τα κονδύλια ενίσχυσης από τα ευρωπαϊκά ταμεία και οι περιορισμοί 

που προκαλούνται από την πανδημία. Έτσι, οι απαντήσεις των δύο ομάδων ερωτηθέντων 

(επιχειρηματίες και άτομα που σχεδιάζουν να ιδρύσουν επιχείρηση) είναι σχεδόν ταυτόσημες. 

Για τους εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων ο υψηλότερος μέσος όρος ήταν για τις 

απαντήσεις: περίπλοκες νομικές ρυθμίσεις, ανταγωνισμός από μεγάλες ξένες εταιρείες, πολύ 

υψηλοί φόροι και περιορισμοί λόγω πανδημίας. Οι εκπρόσωποι των θεσμικών οργάνων δεν 

φαίνεται να θεωρούν την έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης σχετικά με τα κονδύλια ενίσχυσης 

από τα ταμεία της ΕΕ ως μείζον πρόβλημα. 

Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν επίσης να αναφέρουν τους παράγοντες του θεσμικού περιβάλλοντος 

στην ανάπτυξη και την επιτυχία των εταιρειών τους. Υπήρξαν κάποιες διαφορές σε αυτό το θέμα. 

Για τους επιχειρηματίες οι παράγοντες με την υψηλότερη βαθμολογία ήταν η δυνατότητα 

επαφών και συνεργασίας με άλλους επιχειρηματίες ως επιχειρηματικές ενώσεις και η 

συμμόρφωση των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης με τους κανόνες των δημόσιων συμβάσεων. 

Για τον προγραμματισμό των επιχειρήσεών τους, η υψηλότερη απάντηση ήταν "η 

αποτελεσματική λειτουργία των φορέων της δημόσιας διοίκησης". Για τα αρχικά στάδια 

ανάπτυξης της επιχείρησης η σωστή λειτουργία των μονάδων τοπικής αυτοδιοίκησης και η 

βοήθεια από αυτές φαίνεται να είναι πολύ πιο σημαντική από ό,τι για τους επιχειρηματίες, οι 

οποίοι θα αναζητούσαν μάλλον δυνατότητες επίτευξης συνεργειών λόγω συνεργατικών 

δράσεων. Ο παράγοντας με τη χαμηλότερη σημασία και για τις δύο ομάδες αποδείχθηκε ότι είναι 

τα αναπτυγμένα τοπικά σχέδια χωρικής ανάπτυξης.  

Κατά τον χαρακτηρισμό των σημαντικότερων διαφορών μεταξύ των ερωτηθέντων στην 

Αυστρία, την Εσθονία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πολωνία στην ομάδα των επιχειρηματιών 
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που συμμετείχαν στην έρευνα, θα πρέπει να τονιστεί ότι κατά τη γνώμη των περισσότερων 

επιχειρηματιών το βασικό όφελος της αυτοαπασχόλησης είναι η αυτοεκπλήρωση και το να κάνει 

κανείς αυτό που αγαπά στη ζωή του. Την υψηλότερη μέση βαθμολογία για αυτόν τον παράγοντα 

έδωσαν οι επιχειρηματίες από την Εσθονία και την Ισπανία, ενώ οι χαμηλότερες ενδείξεις 

προήλθαν από την Αυστρία. Μια άλλη σημαντική μεταβλητή που προκύπτει από τον οικονομικό 

πραγματισμό είναι το ικανοποιητικό οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, εδώ οι 

υψηλότερες ενδείξεις προήλθαν από την Ελλάδα και την Πολωνία. 

Εξίσου σημαντική κατά τη γνώμη των επιχειρηματιών φαίνεται να είναι η δυνατότητα 

συνδυασμού οικογενειακών θεμάτων και επαγγελματικών υποχρεώσεων, σε όλες τις χώρες ο 

μέσος όρος των ενδείξεων των επιχειρηματιών που απάντησαν κυμαίνεται πάνω από 5 (μόνο 

στην Αυστρία λίγο πάνω από 4).  Όπως προκύπτει από την έρευνα, πρέπει να σημειωθεί ότι η 

μεταβλητή που χαρακτηρίζει τη δυνατότητα διαχείρισης του χρόνου του ατόμου χαρακτηρίζεται 

επίσης από υψηλές ενδείξεις σε όλες τις χώρες που καλύπτει η έρευνα. Οι επιχειρηματίες που 

συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν σαφώς και αξιολογούν σε υψηλό βαθμό τα οφέλη της 

αυτοαπασχόλησης. 

Όταν ερωτώνται όσοι σκοπεύουν να γίνουν επιχειρηματίες, οι αντιλήψεις για τα οφέλη των 

επιχειρήσεων γενικά δεν διαφέρουν από εκείνες των επιχειρηματιών. Επίσης, σε αυτή την ομάδα, 

η αυτοεκπλήρωση κατά την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και το να κάνει κανείς 

αυτό που του αρέσει στη ζωή του κατέγραψε πολύ υψηλές ενδείξεις σε όλες τις χώρες. Μόνο στην 

Πολωνία όσοι σχεδίαζαν μια επιχείρηση τοποθέτησαν αυτόν τον παράγοντα στο χαμηλότερο 

επίπεδο, ενώ σε όλες τις χώρες όπου διεξήχθη η έρευνα, η μεταβλητή που ορίζει τα οικονομικά 

οφέλη από τη λειτουργία μιας επιχείρησης αξιολογήθηκε πολύ υψηλά. Όσοι σχεδιάζουν μια 

επιχείρηση αντιλαμβάνονται την επιχειρηματική δραστηριότητα από την άποψη της βελτίωσης 

της οικονομικής τους κατάστασης για το μέλλον. 

Αναλύοντας την ομάδα των ατόμων που αντιπροσωπεύουν το ευρέως αντιληπτό επιχειρηματικό 

περιβάλλον και τους θεσμούς που το υποστηρίζουν, πρέπει να τονιστεί ότι η μελέτη έλαβε υπόψη 

τους παράγοντες που υποστηρίζουν σημαντικά την επιχειρηματικότητα των νέων και ιδιαίτερα 

των γυναικών. Όπως προκύπτει οι εκπαιδεύσεις είναι πολύ σημαντικές ειδικά σε 3 χώρες όπως 

προκύπτει από τις απαντήσεις των ερωτηθέντων αυτής της ομάδας, δηλαδή στην Αυστρία, την 

Πολωνία και την Εσθονία, ενώ στην Ισπανία και την Ελλάδα οι εκπαιδεύσεις για επιχειρηματίες 

δεν είναι τόσο σημαντικές.  
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Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που τέθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν το πρόβλημα της 

δημιουργίας δικτύων δικτύωσης και σχέσεων με βάση τους πόρους των φορέων υποστήριξης 

των επιχειρήσεων. Κατά την ανάλυση αυτού του ζητήματος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η 

μεγαλύτερη θεσμική υποστήριξη σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε σε 3 χώρες, δηλαδή στην Αυστρία, 

την Εσθονία και την Ελλάδα, ενώ η Ισπανία και η Πολωνία κατά τη γνώμη των εκπροσώπων των 

ιδρυμάτων υποστήριξης επιχειρήσεων δεν επενδύουν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που λήφθηκε υπόψη στην έρευνα είναι η υποστήριξη που 

οργανώνουν τα ιδρύματα στο πλαίσιο της οικοδόμησης εκστρατειών προώθησης των 

προϊόντων που παράγονται από τις επιχειρήσεις. Η λιγότερη υποστήριξη διαπιστώθηκε στην 

Ελλάδα και την Πολωνία, ενώ η υποστήριξη ήταν καλύτερη στην Αυστρία, την Εσθονία και την 

Ισπανία. 

Κατά τη διενέργεια αναλύσεων σε επίπεδο χώρας, είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη το 

μάλλον μικρό μέγεθος του δείγματος της μελέτης. Πρόκειται για υλικό υποβάθρου που μπορεί να 

είναι χρήσιμο από την άποψη ευρύτερων ερευνών. Η έρευνα μπορεί να αντιμετωπιστεί ως 

πιλοτική, καθώς προκύπτουν ενδιαφέροντα ευρήματα που αξίζει να διερευνηθούν σε 

μεγαλύτερο βάθος. Για παράδειγμα, μπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των 

αντιλήψεων για την επιχειρηματικότητα σε διάφορες χώρες. Υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ 

των αντιλήψεων για τις επιχειρηματικές δεξιότητες των γυναικών και των ανδρών, και μπορεί 

να υποτεθεί ότι πρόκειται για στερεότυπα. Μπορεί επίσης να φανεί ότι οι επιχειρηματίες (καθώς 

και όσοι σχεδιάζουν μια επιχείρηση) αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και εμπόδια, και οι 

θεσμικοί φορείς δεν έχουν πάντα την ίδια άποψη της πραγματικότητας με τους επιχειρηματίες. 
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"Το περιεχόμενο της παρούσας έκθεσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις απόψεις του 

συντάκτη και αποτελεί αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει καμία 

ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχει."  


