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Ενας στους τέσσερις επιχειρηµατίας από ανάγκη 
διαίτερα ενδιαφέρουσα n παρουσίαση 

του ∆ιευθύνοντα 
Συµβούλου της DATA RC ∆ηµήτρη 

Ασπρου για τους δείκτες 
επιχειρηµατικότητας στη 

∆υτική Ελλάδα. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 
παρέθεσε: 
Ano την έκθεση για την Επιχειρηµατικότητα 

στην Ελλάδα 
(2010 - 2011) του IOBE 

προκύπτουν ότι: 
Η ρηχότητα, n εσωστρέφεια 
και n µικρή συµβολή στην 
απασχόληση παραµένουν βασικά 

χαρακτηριστικά της επιχειρηµατικότητας 
στην Ελλάδα, 

αν και περίπου 1,6 εκατ. 
άτοµα αναπτύσσουν επιχειρηµατική 

δράση. 
Οι πολύ καινοτόµες, µε έντονα 

εξαγωγικό προσανατολισµό 
και χρήση της πλέον πρόσφατης 

τεχνολογίας επιχειρήσεις 
κατάφεραν να επηρεαστούν 
λιγότερο από την κρίση, 

ακόµα και θετικά. 
Ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα 

εµφανίζει το 4,8% των 
επιχειρήσεων αυτών (6,6% 

το 2009). Συγκριτικά µε τις 
υπόλοιπες χώρες που βασίζονται 

στην καινοτοµία, n Ελλάδα 
απέχει παρασάγγας από 

χώρες όπως n Νορβηγία, n 
Ισλανδία και n Σλοβενία που 
καταγράφουν τις υψηλότερες 
σχετικές επιδόσεις. 
Σε σχέση µε την Περιφέρεια 
∆υτικής Ελλάδας n εξέλιξη 
βασικών οικονοµικών και 
επιχειρηµατικών δεικτών 
έχει ως εξής: 
To 2008 n Ελλάδα βρισκόταν 
στο 94% του µέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27, 
καθώς είχε προηγηθεί µία δεκαετία 

σηµαντικής σύγκλισης, 
n οποία όµως δεν στηρίχθηκε 

σε στέρεες βάσεις, όπως 
φάνηκε στη συνέχεια. Έτσι το 
2009 n θέση της χώρας υποχωρεί 

στο 93% της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης των 27 και το 

2010 στο 88%. Ουσιαστικά, 
n τρέχουσα οικονοµική κρίση 

φαίνεται να εκµηδενίζει 
m σύγκλιση που είχε επιτευχθεί 

ολόκληρη την προηγούµενη 
δεκαετία. 

Η εικόνα στην Περιφέρειας 
∆υτικής Ελλάδας και φυσικά 
στους νοµούς που την αποτελούν 

είναι χειρότερη από το 
µέσο όρο της χώρας. 
Η αυτοαηασχόληση λειτούργησε 

για πολλούς οκ; µοναδική 
επιλογή εισόδου στην 

αγορά εργασίας ολόκληρη 
την προηγούµενη δεκαετία. 
To φαινόµενο αφορά γενικά 

στη χώρα, ωστόσο στην 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος 
έχει πάρει µεγαλύτερη έκταση. 
Η Π∆Ε εµφανίζει ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά επιχειρηµατικότητας 

αρχικών σταδίων 
στη χώρα, το οποίο ανερχόταν 
σε 15,1% το 2006 (τελευταία 
διαθέσιµα στοιχεία σε επίπεδο 

περιφέρειας). 
Από τα στοιχεία της έρευνας 
προκύπτει ότι το 26% των νέων 

και επίδοξων επιχειρηµατιών 
ωθείτε στην ανάληψη 

επιχειρηµατικής δραστηριότητας 
λόγω έλλειψης άλλων 

επιλογών (επιχειρηµατικότητα 
ανάγκης), ένα 27% 

συνδυάζει την ανάγκη µε την 

αξιοποίηση κάποιας ευκαιρίας, 
ενώ µόλις το 47% έχει ως 

κίνητρο αποκλειστικά την αξιοποίηση 
κάποιας επιχειρηµατικής 

ευκαιρίας. 
Επιχειρηµατικοί κλάδοι 8: 
επαγγέλµατα στην Ελλάδα µε 
θετικές προοπτικές για τα επόµενα 

χρόνια: 
• Παραγωγή και µεταποίηση 
αγροτικών προϊόντων 
• ∆ιανοµές & Μεταφορές 
• ∆ιαχείριση αποβλήτων 
Ανακύκλωση 
• Υγειονοµική περίθαλψη 
• Οφθαλµολογία - Παθολογία 
- Χειρουργική - Οδοντιατρική 
• Υπηρεσίες αποκατάστασης 

ασθενών - Παραϊατρικά 
επαγγέλµατα (φυσικοθεραπεία, 

διαιτολόγια, εργοθεραπεία, 
λογοθεραπεία, νοσηλευτική, 
κλπ.) 

• Υπηρεσίες πρόνοιας 
• Τεχνολογίες αιχµής - εφαρµογές 

κινητής τηλεφωνίας 
• Ασφάλεια 
• Λογιστική - χρηµατοοικονοµική 

παρακολούθηση επιχειρήσεων 
& ιδιωτών. 
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