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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 



 Τι είναι επιχειρηματικότητα; 
 Η διαδικασία παραγωγής και ανταλλαγής προϊόντων και 

υπηρεσιών  
 Πως εκφράζεται η επιχειρηματικότητα; 

 Με παραδοσιακές επιχειρήσεις 
 Με επιχειρήσεις τεχνολογίας 
 Με επιχειρήσεις που καινοτομούν 
 Με επιχειρήσεις που επεκτείνονται  
 Με κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα 

 



 Αποτελέσματα μελέτης διεθνούς ερευνητικού 
προγράμματος GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 
MONITOR (GEM) 

 Αποτελέσματα μελέτης ΙΟΒΕ στα πλαίσια του 
διεθνούς ερευνητικού προγράμματος GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR (GEM) 



Επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 
 Νέοι επιχειρηματίες (start ups & baby firms):  
 Νέα εγχειρήματα (συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης) τα οποία 

έχουν ξεκινήσει να υλοποιούνται μέσα στο τελευταίο δωδεκάμηνο και δεν 
έχουν συμπληρώσει 42 μήνες ζωής. 

     Αλλά και… 
 Επίδοξοι επιχειρηματίες: αυτοί που έχουν ξεκινήσει κατά το τελευταίο 

δωδεκάμηνο τις προκαταρτικές ενέργειες για έναρξη μιας νέας 
δραστηριότητας / επιχείρησης, χωρίς ακόμα να έχουν ξεκινήσει ουσιαστικά 
(να έχουν δηλαδή πληρώσει μισθούς ή να έχουν αποκομίσει κέρδη από 

αυτή τη δραστηριότητα)   

Πώς το μετράει; 
• Έρευνα πεδίου (τηλεφωνικές συνεντεύξεις) σε τουλάχιστον 
2.000 ενήλικες μεταξύ 18 και 64 ετών, ανά χώρα 



Συνολική επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων 
(TEA index) 

Δυνητικός  
επιχειρηματίας:  

Γνώσεις & 
ικανότητες 

Επίδοξος 
επιχειρηματίας 

Βρίσκεται στην 
έναρξη του 

εγχειρήματος 

Νέος 
επιχειρηματίας 

 

(επιχείρηση 
< 3,5 ετών) 

Καθιερωμένος 
επιχειρηματίας 
(επιχείρηση 
> 3,5 ετών) 

Σύλληψη ιδέας Δημιουργία 
επιχείρησης 

Επιβίωση 

 Ευρύ φάσμα «επιχειρηματικότητας»: Η επιχειρηματικότητα ξεκινά πολύ 
πριν ένα εγχείρημα γίνει λειτουργικό 

 Μονάδα ανάλυσης: ο επιχειρηματίας 
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