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Ι.Εισαγωγή 

Η σύγχρονη βιβλιογραφία για τα επιχειρηματικά κίνητρα και τα επιχειρηματικά χαρακτη

ριστικά παραδέχεται σε γενικές γραμμές ότι επιχειρηματικές δράσεις λαμβάνουν χώρα όταν 

οι ευκαιρίες και τα άτομα συναντούνται (Shane and Venkataraman, 2000). Εν τούτοις τα 
άτομα διαφέρουν ως προς το βαθμό ετοιμότητας που διαθέτουν, γνώσης που κατέχουν 

και της ανάγκης για επίτευξη του στόχου τους (McClelland, 1965· Kirzner, 1973· Schultz, 
1975· Shane, 2000). Το θέμα που επομένως ανακύπτει σχετίζεται όχι μόνον με την προ
σφορά της επιχειρηματικότητας αλλά και με το επίπεδο της ποιότητας αυτής. Διάφορες 

μελέτες προτείνουν διαφορετικά χαρακτηριστικά της επιχειρηματικής ποιότητας τα οποία 

όμως όλα φέρουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: υψηλού επιπέδου γνώση και δεξιότητες. Ορι
σμένα από τα χαρακτηριστικά που προτείνουν οι διάφορες μελέτες παρατίθενται κατω

τέρω: 

α. Το επίπεδο των δεξιοτήτων που κατέχουν τα άτομα σε σχέση με την συγκεκριμένη αγορά 

εργασίας θεωρείται σημαντικός παράγοντας επηρεασμού της χωρικής διακύμανσης του 

ρυθμού δημιουργίας νέων επιχειρήσεων (Cross, 1981). 
β. Οι εξειδικευμένοι χειρώνακτες εργάτες είναι περισσότερο πρόθυμοι να ιδρύσουν τις 

δικές τους επιχειρήσεις από τους ανειδίκευτους ή τους ημι- ειδικευμένους καθώς οι πρώτοι 

έχουν ήδη αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλη

μάτων (Lloy_d and Mason, 1983). 
γ. Διοικητική εμπειρία και υψηλότερα επίπεδα παιδείας σχετίζονται άμεσα με υψηλότερα 

επίπεδα ποιότητας στην προσφορά επιχειρηματικότητας (Gudgin et al., 1979· Storey, 1982· 
Vivarelli, 1991). 
δ. Γνώση του αντικειμένου και διοικητική εμπειρία δημιουργούν περισσότερο επιτυχημένες 

επιχειρήσεις (Cooper, 1973· Gudgin et al. 1979· Lloyd and Mason, 1983). 
ε. Προηγούμενη εμπειρία της αγοράς αυξάνει την πιθανότητα των επιχειρηματιών να εν 

τοπίσουν μια επιχειρηματική ευκαιρία (Shane, 2000, 2003). 
στ. Εμπειρία από προηγούμενες απασχολήσεις είναι η πιο κοινή πηγή της νέας επιχειρημα

τικής ιδέας (Cooper et al., 1991). 
Εν τούτοις, τα υποδείγματα αυτά που βασίζονται στην εμπειρική έρευνα και την διακί-
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