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Σημαντική αύξηση νεοφυών επιχειρήσεων (startups) σε ΗΠΑ εν μέσω πανδημίας 
κορωνοϊού. 
 
Α/ δεξαμενή σκέψης, PIEE / Peterson Institute of International Economics, δημοσίευσε 
πρόσφατα (17/2) άρθρο “Startups boom in the United States during COVID-19” σε οποίο 
εξετάζεται το φαινόμενο της ραγδαίας αύξησης των νεοφυών επιχειρήσεων (startups) στις 
ΗΠΑ κατά το 2020, παρά τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική 
οικονομία, με αναφορά σε αντίστοιχες εξελίξεις σε σειρά άλλων χωρών και σχετικών 
συγκρίσεων. 
 
Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο έτος στις ΗΠΑ οι νεοφυείς επιχειρήσεις παρουσίασαν 
αύξηση 24% καθώς ανήλθαν σε 4,4 εκατ. από 3,5 εκατ. το 2019 (γεγονός οποίο 
αντιδιαστέλλεται με το κλείσιμο στη χώρα περίπου 9,1 εκατ. μικρών επιχειρήσεων και 
απώλειας 9 εκατ. θέσεων εργασίας). Άλλως, πρόκειται για την μεγαλύτερη αύξηση 
επιχειρηματικότητας που κατεγράφη το 2020 μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ και της Ομάδας 
G20 (βάσει αιτήσεων δημιουργίας νέων επιχειρήσεων +23% για τις ΗΠΑ, ενώ επίσης 
σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν σε χώρες όπως η Τουρκία +23%, η Χιλή +14% και το ΗΒ 
+9). Επισημαίνεται ότι η αύξηση startups / επιχειρηματικότητας στις ΗΠΑ υποστηρίχθηκε 
χρηματοδοτικά από το πρόγραμμα PPP / Paycheck Protection Program (για αντιμετώπιση 
της πανδημίας, χαμηλότοκων δανείων, υπό προϋποθέσεις μη επιστρεπτέων, σε μικρές 
επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένων των νεοφυών), σε πλαίσιο οποίου εγκρίθηκαν έως 
8/2020 3,3 εκατ. αιτήσεις δανείων κάτω των $ 50,000 (παρεμφερώς αναφέρονται αντίστοιχα 
προγράμματα σε χώρες ΗΒ, Ελβετία, Χιλή). 
 
Όπως αναφέρεται σε ως άνω άρθρο, εν λόγω φαινόμενο συνάδει με την θεωρία 
"δημιουργικής καταστροφής" (creative destruction) του Αυστριακού οικονομολόγου 
Schumpeter, περί εμφάνισης νέων τάσεων και μεθόδων επιχειρηματικής δραστηριότητας σε 
περιόδους ύφεσης. Επιπλέον, εν λόγω αύξηση startups θεωρείται διαψεύδει την διαδεδομένη 
αντίληψη περί δημιουργίας περισσότερων θέσεων εργασίας από μικρές επιχειρήσεις, σε 
προηγμένες οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, καθώς η έρευνα δείχνει ότι θέσεις εργασίας 
δημιουργούνται από τις νεοφυείς επιχειρήσεις, οποίες ειδικώς συμβάλλουν στην αύξηση της 
απασχόλησης. 
 
Στο πλαίσιο της εν λόγω ανάλυσης, και λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών της πανδημίας 
κατά το 2020, για ερμηνεία της διαφορικής ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ και 
σε άλλες χώρες διακρίνονται τρεις υποθέσεις: α) άμεση ανταπόκριση των επιχειρήσεων στην 
αλλαγή της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών, λόγω πανδημίας, και ταχεία 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα (π.χ. υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, προϊόντων και 
υπηρεσιών), β) γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στη διαδικασία σύστασης / έναρξης λειτουργίας 
επιχειρήσεων (χώρες με λιγότερο χρονοβόρες διαδικασίες εμφανίζουν αύξηση του ρυθμού 
ίδρυσης νέων επιχειρήσεων σε περιόδους ύφεσης -- και ως διάσταση πολιτικής εν μέσω 
πανδημίας), και γ) στροφή στην επιχειρηματικότητα εξ' ανάγκης (entrepreneurship by 
necessity), τάση οποία ενισχύεται σε περιόδους ύφεσης (αύξησης του ποσοστού ανεργίας και 



περιορισμού των ευκαιριών οικονομικής δραστηριότητας), όπως εν προκειμένω λόγω της 
πανδημίας. 
 

Για πληρέστερη ενημέρωση βλ. https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-
watch/startups-boom-united-states-during-covid-19. 
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