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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται την πρόταση της ανάπτυξης των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με τη μορφή συνεργατικών σχηματισμών μέσα από τη
στήριξη που μπορούν να παρέχουν τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα της
Ελλάδας. Η απορρόφηση της τεχνογνωσίας τους από τις ΜΜΕ (Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις) και η εφαρμογή της στην πραγματική οικονομία μπορεί να επιφέρει
σημαντικά αποτελέσματα, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, ειδικά κατά
την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους. Επίσης, η διατριβή αναφέρεται στην ύπαρξη
ενός ενδιάμεσου, μη κερδοσκοπικού φορέα, που με τη μορφή Venture Capital θα
μπορούσε να διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, καθώς θα αποτελούσε το
συνδετικό κρίκο μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Η εφαρμογή της
προαναφερόμενης πρότασης προϋποθέτει όμως και την ύπαρξη ενός ξεκάθαρου
κανονιστικού πλαισίου από πλευράς ελληνικού κράτους, έτσι ώστε να υπάρξει
σταθερότητα της αναπτυξιακής πολιτικής και να μειωθούν στο ελάχιστο τα σημερινά
σημαντικά εμπόδια που ανακόπτουν την ανάπτυξη κάθε είδους επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, όπως για παράδειγμα η απουσία ενός σταθερού φορολογικού
καθεστώτος, η σκιώδης οικονομία και η διαφθορά. Το πρώτο μέρος της παρούσας
διδακτορικής διατριβής στηρίχθηκε σε επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη,
ενώ στο δεύτερο συμπεριλήφθηκε έρευνα πεδίου.
Ακολουθήθηκε η διερευνητική μέθοδος, ενώ η έρευνα στον επιχειρηματικό χώρο
ήταν ποσοτική, μέσω συστηματικής δειγματοληψίας και η συλλογή στοιχείων
πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο αποστολής δομημένων ερωτηματολογίων. Επίσης, η
βασική στατιστική μέθοδος στηρίχτηκε στην παραγοντική ανάλυση με τη χρήση του
στατιστικού προγράμματος SPSS 22.0. Τη βάση δεδομένων αποτέλεσαν ο Ελληνικός
Οικονομικός Οδηγός της ICAP 2012 και τα Επιμελητήρια.

Λέξεις κλειδιά: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Πανεπιστημιακή Έρευνα, Κρίση
χρέους, Clusters, Spin-off, Venture Capital, Νομοθετικό πλαίσιο, Σκιώδης οικονομία,
Διαφθορά.
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ABSTRACT
The aim of PhD Thesis is to propose the development of SMEs in clusters through
university research. The absorption of Know-How by SMEs and its application in the real
economy can bring significant results that will lead to the growth of national economy,
especially during the Greek debt crisis. Also, PhD Thesis refers to the existence of an
non-profit organization, which under the rules of operation of Venture Capital could play
an particularly important role, as would can cover the gap between enterprise and
academic field. The implementation of researcher’s proposal it implies a clear regulatory
framework from Greek State, in order to bring stability. With that way the investment
obstacles, like shadow economy and corruption, can be decreased.
The first part of PhD Thesis was based on international scientific literature, while the
second include research field. The researcher followed the exploratory method and his
research in business field was quantative through systematic random sampling and data
collection was performed though method of sending by e-mail structure questionnaires.
In addition, the main statistical method was based on factor analysis using the statistical
program SPSS 22.0. The database was the Greek Financial Directory of ICAP 2012 and
the Greek Chambers.

Key words: SMEs, University Research, Debt crisis, Clusters, Spin-off, Venture
Capital, Framework, Shadow Economy, Corruption.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ
(Κατά αλφαβητική σειρά)
ΑΕ: Ανώνυμη Εταιρεία
AEI: Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΑΕΠ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
ΑΝ: Αναπτυξιακός Νόμος
ΑΞΕ: Άμεσες Ξένες Επενδύσεις
ΒΕΥ: Βασική Ερευνητική Υπόθεση
ΓΓΕΤ: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας
ΕΕ: Ευρωπαϊκή Ένωση
Ε.Ε.-27: Ευρωπαϊκή Ένωση 27 χωρών μελών
ΕΙΤ: Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας
EKE: Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
ΕΚ: Ευρωπαϊκός Κανονισμός
ΕΚΤ: Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
ΕΠΕ: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
ΕΠΤΑ: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
ΕΣΠΑ: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς
ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος
ΕΤΕ: Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων
ΕΤΕΑΝ: Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης
ΕΧΕ: Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας
ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΑΔ: Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας
ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ: Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής
Μακεδονίας
ΚΓΚ: Κοινοτήτων Γνώσεων και Καινοτομίας
ΚΥΑ: Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις
MME: Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
ΟΟΣΑ: Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
ΠΚΑ: Πρόγραμμα για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα
ΠΠΚ: Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας
ΣΛΕΕ: Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΣΕΚ: Συνθήκη Ευρωπαϊκής Κοινότητας
ΣΠΕ: Στρατηγικό Πρόγραμμα Ερευνών
ΤΑΕ: Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
ΤΑΝΕΟ: Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας
TEI: Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
ΤΕΜΠΜΕ Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
ΤΠ: Τεχνολογικές Πλατφόρμες
ΤΧΑ: Ταμείο Χαρτοφυλακίου Κεφαλαίου
ΥΠΑΝ: Υπουργείο Ανάπτυξης
ΦΠΑ: Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΧΠΕ: Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων
ANOVA: Analysis of Variance
AUTM: Association of University Technology Managers
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CIP: Competitiveness and Innovation Framework
CPI Corruption Perceptions Index
ECFIN-L: Directorate Generale for Economic and Financial Affairs – Luxemburg
ΕIRMA: European Industrial Research Management Association
EIS: Environment Impact Statement
EMAS: Eco-Management and Audit Scheme
EU: European Union
FAST: Federal and State
FDI: Foreign Direct Investments
GEM: Global Entrepreneurship Monitor
HTCI: Hellenic Technology Cluster Initiative
IA: Impact Assessments
ICT: Information and Communications Technology
KBUD: Knowledge-Based Urban Development
NTBFs: New Technology Based Firms
OECD: Organisation for Economic Co-operation and Development
R&D: Research & Development
R&Ι: Research & Innovation
RBSOs: Research Based spin-off companies
RSFF: Risk Sharing Finance Facility
SBA: Small Business Act
SBIDA: Small Business Innovation Develpoment Act
SBIR: Small Business Innovation Research
SEQRP: South East Queensland Regional Plan
SFIT: Small Firms Impact Test
SMEG: Small and Medium Enterprises Guarantee
SPSS: Software Package for Statistical Analysis
STTR Small Business Technology Transfer Program
ΤΤΟ: Technology Transfer Offices
U.S.: United State
VC: venture Capital
VCT’s: Venture Capital Trusts
WEF: World Economic Forum
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KΕΦΑΛΑΙΟ 1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
«Το να μιλάς είναι ένας κρουνός στην αυλή και η συγγραφή
είναι μια βρύση στον επάνω όροφο του σπιτιού. Ανοίγοντας
το πρώτο η πίεση στο δεύτερο πέφτει…»
Robert Frost

1.1 Εισαγωγικό

Η Οικονομική Θεωρία μέχρι και τη δεκαετία του 1970 ανέφερε τα
πλεονεκτήματα των μεγάλων επιχειρήσεων, τονίζοντας πως το μοναδικό ουσιώδες
κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια εταιρεία ως πετυχημένη, ήταν η αύξηση του
μεγέθους της. Με αυτόν τον τρόπο αγνοούσε τα αντίστοιχα μειονεκτήματα των
μεγάλων εταιρειών, αλλά κυρίως τη δυναμική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Τόσο το μέγεθος της παραγωγής όσο και οι προβαλλόμενες οικονομίες κλίμακας1
θεωρούνταν ως οι πλέον καθοριστικοί παράγοντες για την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας και την επιβίωση των επιχειρήσεων, προβαίνοντας στην
πρόχειρη πρόβλεψη, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, της ολικής επικράτησης των
μεγάλων και της έκλειψης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Μετέπειτα έρευνες
απέδειξαν, ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις πλέον αποτελούσαν τη συντριπτική
πλειοψηφία του συνολικού επιχειρηματικού κλάδου, ενώ διαδραμάτιζαν σημαντικό
ρόλο στον τομέα της απασχόλησης (Observatory of European SME’s, 2008).
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορεί να παρουσιάζουν αρκετές αδυναμίες,
αλλά τα πλεονεκτήματά τους είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Κατ’ αρχήν θεωρούνται
«φυτώρια» της οικονομίας, καθώς αποτελούν το «σπόρο» για την ανάπτυξη των
μεγάλων επιχειρήσεων. Επίσης, παρουσιάζουν ευελιξία άμεσης αντίδρασης στις
πιθανές μεταβαλλόμενες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Επιπροσθέτως, οι ιδιοκτήτες
των ΜΜΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή καινοτομιών στην οικονομία, ενώ
οι ίδιες στηρίζουν τις τοπικές οικονομίες, επομένως και την εθνική οικονομία κάθε
χώρας (Hay and Kamshad, 1994).
Στην Ελλάδα της δεκαετίας του 1980 οι ΜΜΕ αποτέλεσαν το βασικό «κορμό»
της εθνικής οικονομίας. Πριν 30 χρόνια περίπου, οι περιφερειακές οικονομίες
1

Στις οικονομίες κλίμακας κατά την παραγωγική λειτουργία της επιχείρησης το μακροχρόνιο μέσο κόστος
μειώνεται αντιστρόφως ανάλογα με την αύξηση του όγκου της παραγωγής (Chacholiadis, 1990: 331)
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στηριζόταν σε ΜΜΕ, όπως για παράδειγμα στις εταιρείες «φασόν»2. Λαμβάνοντας
υπόψη το γεγονός ότι οι εταιρείες «φασόν» αποτέλεσαν μέρος των ΜΜΕ,
αποδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην οικονομική ανάπτυξη της
Ελλάδας και στην αύξηση της απασχόλησης εκείνης της περιόδου.
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, παρά τα όποια προβλήματα παρουσιάζουν,
έχουν να επιδείξουν σημαντικές προοπτικές, αρκεί να προβούν στις κατάλληλες
κινήσεις. Προκειμένου να καταστούν αρκετά ανταγωνιστικές θα πρέπει να
ακολουθήσουν αυτόνομες στρατηγικές επιλογές, χωρίς να περιμένουν την άμεση
χρηματοδότηση του Δημοσίου. Αν υποτεθεί ότι οι βασικές αιτίες της οικονομικής
δυσπραγίας τους είναι ο χαμηλός βαθμός πιστοληπτικής ικανότητας επομένως και το
υψηλό κόστος, θα συμπεράνει κανείς πως οι προκλήσεις του μέλλοντος ταυτίζονται
με την αυτοχρηματοδότηση. Μια θετική και εφικτή επιλογή θα ήταν η επικείμενη
συνεργασία μεταξύ τους με τη μορφή συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων (π.χ.
clusters), αλλά κυρίως η συνεργασία με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.
Δηλαδή, η απορρόφηση της παραγόμενης τεχνογνωσίας από πλευράς Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και η εφαρμογή της σε συνθήκες πραγματικής αγοράς. Το έργο των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων είναι ήδη σημαντικό. Η τεχνογνωσία
που παράγεται μπορεί να εφαρμοστεί σε συνθήκες πραγματικής αγοράς και
οικονομίας, αρκεί να υπάρξει αφενός η επιχειρηματική βούληση, αφετέρου ένα
κρατικό θεσμικό πλαίσιο που θα έδινε ώθηση στην επίτευξη των αρχικών στόχων.
Σημειώνεται πως το 2010 υπερψηφίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία από την
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η
γνωμοδότηση που αφορούσε τη στενότερη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων. Η γνωμοδότηση, με τίτλο «Διάλογος Πανεπιστημίων-Επιχειρήσεων:
μια νέα εταιρική σχέση για τον εκσυγχρονισμό των πανεπιστημίων στην Ευρώπη»,
περιελάμβανε σημαντικές προτάσεις για την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας, τη διευκόλυνση απορρόφησης της γνώσης που παράγεται στα
πανεπιστήμια από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και τον εμπλουτισμό των ακαδημαϊκών
προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και
επιχειρηματικές ανάγκες.

2

«Φασόν» εννοούνται οι εργασίες κατά τις οποίες ο υπεργολάβος δε χρησιμοποιεί δικές του πρώτες ύλες, αλλά
τις προμηθεύεται από τον εντολέα.
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Ένας ενδιάμεσος οργανισμός με τη μορφή κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών3 (Venture Capital), που θα έχει ως αντικείμενο την απ’ ευθείας σύνδεση
των τμημάτων έρευνας των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων με τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την κάλυψη των διαφορών μεταξύ ακαδημαϊκού και
επιχειρηματικού χώρου, θα επέφερε σημαντική βοήθεια για την επίτευξη των
στόχων. Ο εν λόγω φορέας θα συνέβαλλε προς την οικονομική μεγέθυνση της
περιφέρειας σε πρώτη φάση, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας των
ΜΜΕ με τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα.
Σημαντικός αρωγός προς αυτήν την κατεύθυνση θα αποτελούσε ένα ξεκάθαρο
κρατικό θεσμικό πλαίσιο, όπως υφίσταται εδώ και πολλά χρόνια σε ανεπτυγμένες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτήν την πρόταση πραγματεύεται η παρούσα
διδακτορική διατριβή, πιστεύοντας πως και εφαρμόσιμη είναι, αλλά και ουσιαστική,
ειδικά κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους. Θα βοηθούσε πρωτίστως την
περιφερειακή και κατόπιν την εθνική οικονομία, σε μια εποχή που η κρατική
επιδότηση δε θεωρείται αιτία επιχειρηματικής ανάπτυξης και η μοναδική λύση είναι
η αυτοδύναμη επιχειρηματικότητα, με εφαλτήριο τις κατά τόπους περιφερειακές
οικονομίες.

1.2 Οι στόχοι της διδακτορικής διατριβής

Από τα προαναφερόμενα προκύπτει η ανάγκη της περαιτέρω διερεύνησης του
θέματος αναφορικά με το πώς μπορούν οι περιφερειακές, κι όχι μόνο, Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

να

απαλλαχτούν

από

την

ισχύουσα

λογική

των

κρατικών

επιχορηγήσεων και να καταφέρουν να αυτοχρηματοδοτηθούν, μέσω των πολλαπλών
ωφελειών που θα προκύψουν από τα καινοτόμα ερευνητικά προγράμματα των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.
Οι βασικές θέσεις της παρούσας προτεινόμενης διατριβής είναι:



Οι ΜΜΕ μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς κρατική χρηματοδότηση,

υιοθετώντας διαφορετική επιχειρηματική λογική.
3

Ένα venture capital μπορεί να χρηματοδοτήσει μια εταιρεία μέσω της συμμετοχής του στο μετοχικό της
κεφάλαιο, κυρίως μέσω της αύξησης αυτού.
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Η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ είναι επιβεβλημένη, καθώς ο μεγάλος

ανταγωνισμός σε συνδυασμό με την υπάρχουσα κρίση χρέους, οδηγούν στην
εξόντωσή τους.


Η αξιοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων των πανεπιστημιακών και

τεχνολογικών ιδρυμάτων μπορούν να οδηγήσουν στην οικονομική ανάκαμψη
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δίνοντας τους παράλληλα

και

των

μελλοντικές

προοπτικές.


Η διαμεσολάβηση ενός μη Μη Κυβερνητικού Οργανισμού, στη λογική

του Venture Capital, σε συνδυασμό με το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (Εθνικό Ταμείο
Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.), μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα.

Οι στόχοι της παρούσας διατριβής είναι οι ακόλουθοι:



Τόσο η εγχώρια όσο και η διακρατική συνεργασία Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων είναι εφικτή. Τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν
να ενισχύσουν το επίπεδο λειτουργίας και παραγωγής των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.


Ο ενδιάμεσος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός μπορεί να λειτουργήσει

καλύτερα με τη μορφή Venture Capital.

ιδρυμάτων

Τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
θα

μπορέσουν

να

χρηματοδοτηθούν

από

επιχειρηματικούς

«συνασπισμούς».


Ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. πρέπει να είναι σημαντικός και όχι τυπικός,

προς όφελος των ΜΜΕ.


Ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146/13 μπορεί να συμβάλλει προς την

κατεύθυνση της οικονομικής ανάπτυξης.


Το εγχώριο θεσμικό πλαίσιο για την πολιτική ανάπτυξης των

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα πρέπει να εναρμονιστεί με το αντίστοιχο της Ε.Ε.

20

1.3 Υποθέσεις έρευνας

Οι Υποθέσεις Έρευνας είναι ουσιαστικά οι στατιστικές υποθέσεις. Δηλαδή, η
δήλωση για μία ή περισσότερες κατανομές πληθυσμού, η οποία ελέγχεται με βάση
τις παρατηρήσεις ενός ή περισσοτέρων αντίστοιχα τυχαίων δειγμάτων. Ανάλογα με
το είδος των υποθέσεων που μπορούν να γίνουν δεκτές, οι στατιστικοί έλεγχοι
διακρίνονται σε παραμετρικούς και μη παραμετρικούς. Σε έναν έλεγχο υποθέσεων
βρίσκεται η μηδενική υπόθεση, η οποία περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση και την
εναλλακτική υπόθεση που αντιτίθεται της μηδενικής και υπαγορεύει αλλαγή
ενεργειών (Παπαδημητρίου, 1989).
Η παρούσα διατριβή εμπεριέχει έξι Υποθέσεις Έρευνας, οι οποίες είναι οι εξής:
ΥΠΟΘΕΣΗ 1η: Η συνεργασία μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΑΕΙΤΕΙ είναι εφικτή και αποφέρει θετικά αποτελέσματα.
ΥΠΟΘΕΣΗ

2η: Η εφαρμογή των

ερευνητικών

προγραμμάτων των

πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη των ΜΜΕ.
ΥΠΟΘΕΣΗ 3η: Τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4η: Η λειτουργία ενός ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
αποτελεί εχέγγυο για την καλύτερη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων.
ΥΠΟΘΕΣΗ 5η : Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό
ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.
ΥΠΟΘΕΣΗ 6η: Για να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλεται η δημιουργία ανάλογου κρατικού
θεσμικού πλαισίου.

1.4 Η Μεθοδολογία

Η παρούσα διδακτορική διατριβή στηρίχθηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε
σε αντιπροσωπευτικό δείγμα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα.
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Το πρώτο μέρος βασίστηκε σε επιστημονική βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη, ενώ
στο δεύτερο συμπεριλήφθηκε και έρευνα πεδίου. Κάθε μεθοδολογία παρουσιάζει τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της και η επιλογή γίνεται βάσει των
επιδιώξεων του ερευνητή. Όμως, απώτερος στόχος ήταν η αξιολόγηση της
εγκυρότητας της Βασικής Ερευνητικής Υπόθεσης (ΒΕΥ), όπως επίσης και η
εμπειρική τεκμηρίωση του προτεινόμενου θεωρητικού μοντέλου. Σύμφωνα με τους
Kinnear και Taylor (1996) τα τρία βασικά είδη έρευνας είναι η διερευνητική, η
συμπερασματική και η πειραματική. Χρησιμοποιήθηκε η διερευνητική που
αποβλέπει στην αποτύπωση των προβλημάτων με σκοπό την ιεράρχηση
προτεραιοτήτων και την εξέταση υποθέσεων. Επίσης, απεφεύχθη η επισκόπηση
εταιρικών εντύπων μέσω ιστοσελίδων, καθώς το διαδίκτυο δεν εγγυάται ακριβείς και
ορθές πληροφορίες (Zikmund, 2000; Bryman and Bell, 2003).
Από την άλλη πλευρά, ακολουθήθηκε η μέθοδος της συστηματικής
δειγματοληψίας με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, δηλαδή με αυστηρά
καθορισμένη σειρά γραπτών ερωτήσεων. Αυτή η μέθοδος μπορεί να παρουσιάζει ως
μειονέκτημα ότι δεν επιτρέπει στον ίδιο τον ερευνητή να υπερβαίνει και να αλλάζει
τη σειρά ερωτήσεων, αλλά παράλληλα ο ίδιος παράγοντας αποτελεί και το μεγάλο
της πλεονέκτημα, καθώς παράγει αξιόπιστα αποτελέσματα και δεν προκαλεί σύγχυση
στον ερωτώμενο (Sandhusen, 2000). Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθησαν
κλειστού τύπου ερωτήσεις, δηλαδή δόθηκε συγκεκριμένη σειρά τιμών (πιθανών
απαντήσεων) από τις οποίες ο ερωτώμενος μπορούσε να επιλέξει, ώστε να είναι
εύκολη η επεξεργασία τους, λόγω του μεγάλου πλήθους των απαντημένων
ερωτηματολογίων. Το πλεονέκτημά τους έγκειται στο γεγονός πως επιτρέπουν τη
χρήση ποσοτικών αναλύσεων και κάνουν συγκρίσιμες τις απαντήσεις μεταξύ ομάδων
ερωτώμενων (Ζαφειρόπουλος, 2005). Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν οι διχοτομικές
ερωτήσεις, δηλαδή εκείνες που επιδέχονται ως απάντηση μία από τις δύο τιμές, όπως
και η πενταβάθμια Κλίμακα Likert, που καταγράφει το βαθμό συμφωνίας και δίνει τη
δυνατότητα στον ερωτώμενο να τοποθετηθεί σε ουδέτερο – μεσαίο σημείο ή να
επιλέξει μια σαφή τοποθέτηση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας.
Συμπεριλήφθησαν όλες αυτές οι τεχνικές, καθώς στόχος ήταν η δημιουργία ενός
ξεκάθαρου ερωτηματολογίου, από το οποίο θα αντλούνταν υψηλής ποιότητας
αποτελέσματα προς περαιτέρω ανάλυση (Sandhusen, 2000). Η έρευνα στον κλάδο
των επιχειρήσεων ήταν ποσοτική. Δηλαδή, η θεωρία χρησιμοποιήθηκε επαγωγικά
(inductively) και τοποθετήθηκε στην αρχή της έρευνας για να επαληθευτεί αργότερα
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(Creswell, 1994). Η έρευνα διεξήχθη σε περιβάλλον γνώσεων, διατυπώθηκε μια
προηγούμενη θεωρητική πρόταση και έγιναν προτάσεις για να επαληθευτούν οι
προγνώσεις, να προσδιοριστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναπτύσσεται ένα
φαινόμενο και να εξερευνηθεί το πώς το εν λόγω φαινόμενο επηρεάζεται από άλλες
παραμέτρους που δε μελετήθηκαν (Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος, 2001).
Επιπροσθέτως, η βασική στατιστική μέθοδος ήταν η παραγοντική ανάλυση με
τη χρήση του προγράμματος SPSS 22.00. Στόχος ήταν η ομαδοποίηση πολλών
αλληλοσυνδεόμενων μεταβλητών σε λίγους μόνο παράγοντες, ώστε το στοιχείο της
συσχέτισης να είναι πλέον ισχυρό. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι επικριτές
της μεθόδου αυτής που αναφέρουν πως μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένες
υποθέσεις, προκαλώντας σύγχυση και παραπληροφόρηση (Kumar, 2011). Ένα άλλο
μειονέκτημα που αναφέρεται είναι πως η παραγοντική ανάλυση στηρίζεται στην
υποκειμενικότητα

του

ερευνητή

(Dawson,

2002).

Προτιμήθηκε

όμως

η

προαναφερόμενη μέθοδος διότι τα αποτελέσματά της είναι σημαντικά. Τη βάση
δεδομένων αποτέλεσαν ο Ελληνικός Οδηγός της ICAP και τα Επιμελητήρια.

1.5 Βασική Δομή της Διατριβής

Η παρούσα διατριβή απαρτίζεται από 13 Κεφάλαια, όπως παρουσιάζεται στην
επόμενη ενότητα 1.7. Στο Κεφάλαιο 1 (Εισαγωγή) εξηγείται για ποιο λόγο
θεωρούνται οι ΜΜΕ σημαντικές σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, ποιες
λύσεις μπορούν να βρουν στο θέμα της χρηματοδότησης, γιατί τα πανεπιστημιακά
και τεχνολογικά ιδρύματα μπορούν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο μέσω
της συνεργασίας τους με τις ΜΜΕ. Επίσης, παρουσιάζεται ο σκοπός και οι
αντικειμενικοί στόχοι της διδακτορικής διατριβής, αναφέρονται οι Υποθέσεις
Έρευνας και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.
Στο Κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η ανασκόπηση του κλάδου των ΜΜΕ, ενώ
γίνεται και η βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Στο Κεφάλαιο 3 επισημαίνεται ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, καταγράφεται ιστορικά ποιες θεωρούνται ΜΜΕ με βάσει σχετική
απόφαση της Ε.Ε., διακρίνονται οι βασικές κατηγορίες των τύπων τους, αναλύεται
γιατί θεωρούνται σημαντικές οι ΜΜΕ με βάση επίσημα στοιχεία. Επιπροσθέτως,
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καταγράφονται

τα

νέα

τους

χαρακτηριστικά,

τα

πλεονεκτήματα

και

τα

μειονεκτήματά τους, η έννοια της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, αλλά και η αξία
του ρόλου της. Η ανάγκη της περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης αποτελεί άλλο
ένα αναπόσπαστο κομμάτι του συγκεκριμένου κεφαλαίου, καθώς ισχυροποιεί τη
θέση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.
Στο Κεφάλαιο 4 εξηγείται για ποιο λόγο τα Πανεπιστημιακά και Τεχνολογικά
Ιδρύματα μπορούν να παρέχουν

λύσεις ανάπτυξης

και λειτουργίας στις

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η παραγόμενη τεχνογνωσία τους μπορεί να
απορροφηθεί από τις ΜΜΕ, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα, να την εφαρμόσουν στην
πραγματική αγορά και να αποκομίσουν κέρδος που θα τις οδηγήσει στην
αυτοχρηματοδότηση και ανάπτυξη.
Στο Κεφάλαιο 5 αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον οι ΜΜΕ μπορούν να
συνεργαστούν

ώστε να επιτύχουν

θετικότερα αποτελέσματα απ’ ότι αν

λειτουργούσαν μόνες τους. Μερικές μορφές συνεργασίας είναι τα clusters και οι
τεχνοβλαστοί (spin off), ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στη μεταφορά τεχνολογίας και
στους περιφερειακούς πόλους καινοτομίας.
Στο Κεφάλαιο 6 παρουσιάζεται η πρόταση λειτουργίας μιας ενδιάμεσης Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού που θα έχει ως κύριο έργο τη διαμεσολάβηση για την
συνεργασία μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων και την κάλυψη των διαφορών μεταξύ ακαδημαϊκού και
επιχειρηματικού χώρου. Μάλιστα, εξηγείται γιατί ο ρόλος του μπορεί να
ενδυναμωθεί αν λειτουργήσει με τη λογική του Venture Capital. Επίσης,
παρουσιάζονται και τα προγράμματα C.I.P.
Στο Κεφάλαιο 7 επισημαίνεται ποιος θα έπρεπε να είναι ο πραγματικός ρόλος
τους ΕΤΕΑΝ Α.Ε., πώς θα μπορούσε να βοηθήσει τις ΜΜΕ και ποια τα
πλεονεκτήματα από την ίδρυσή του.
Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάζεται ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146/13, τα
πλεονεκτήματά του για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τα εμφανώς λιγότερα
μειονεκτήματα σε σχέση με Αναπτυξιακούς Νόμους τους παρελθόντος, σε
συνδυασμό με τις προοπτικές εξέλιξης της οικονομίας της Ελλάδας.
Στο Κεφάλαιο 9 αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον συνδέεται η σκιώδης
οικονομία (παραοικονομία) με την επιχειρηματικότητα, οι αιτίες της δημιουργίας της
και τα αρνητικά της αποτελέσματα.

24

Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται ο έλεγχος των στατιστικών υποθέσεων της
έρευνας, όπως επίσης και η σχετική ανάλυση.
Στο Κεφάλαιο 11 αναλύεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ώστε να
επιτευχθούν τα σημαντικά αποτελέσματα που ισχυροποιούν το βασικό σκοπό της
έρευνας.
Στο Κεφάλαιο 12 πραγματοποιείται η ανάλυση δεδομένων, ενώ στο Κεφάλαιο
13 η διδακτορική διατριβή ολοκληρώνεται με τα αποτελέσματα της έρευνας και
παρουσιάζονται τα βασικά συμπεράσματα. Σε θεωρητικό επίπεδο η παρούσα
διδακτορική διατριβή στηρίζεται στην ελληνική βιβλιογραφία των συγγραφέων:
Ζαφειρόπουλος (2005), Παπαδημητρίου (1989), Ψαρρού και Ζαφειρόπουλος (2001).
Επίσης, βασίζεται και στην ξένη βιβλιογραφία των συγγραφέων Creswell (1994),
Bryman and Bell (2003), Dawson (2002), Hay and Kamshad (1994), Kinnear and
Taylor (1996), Kumar (2011), Sandhusen (2000) και Zikmund (2000).

1.6 Συμπεράσματα της Διατριβής και συνεισφορά στην Επιστήμη

Τα βασικά συμπεράσματα της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής και η
συνεισφορά της στην Επιστήμη, παρουσιάζονται ως εξής:



Η πρωτοτυπία της Διατριβής συγκριτικά με τις υπόλοιπες έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί έγκειται στο γεγονός ότι αναφέρεται στην
απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και όχι απλώς από τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτου μεγέθους.
Δηλαδή, αφού πρώτα ερευνήθηκαν οι ανάγκες και εντοπίστηκαν τα
προβλήματα των ΜΜΕ, ειδικά κατά την περίοδο κρίσης, προτάθηκε ως
λύση η απορρόφηση της έρευνας από ΑΕΙ-ΤΕΙ, ειδικότερα όπως
παρουσιάζεται

στο

Κεφάλαιο

4.

Επίσης,

παρατίθεται

πλούσια

βιβλιογραφία για περαιτέρω έρευνα στο συγκεκριμένο επιστημονικό
πεδίο. Παρόμοια έρευνα δεν έχει εντοπιστεί σε εγχώριο και διεθνές
επίπεδο, γι αυτό και θεωρείται σημαντική η συνεισφορά της στην
Επιστήμη, αλλά και καινοτόμος.
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Ακόμη και σε όσες έρευνες έχουν εντοπιστεί με παρόμοια θεματολογία,
κυρίως διεθνείς, καμία δεν αναφέρει παρόμοια πρόταση για συνεργασία
των ΜΜΕ μέσω cluster ή spin-off, ώστε να αποδειχθούν ικανές για αγορά
της πανεπιστημιακής έρευνας και να καταστούν αυτοχρηματοδοτούμενες
τόσο αυτές όσο και τα ΑΕI-ΤΕΙ, όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 5.
Επομένως, θεωρείται πρωτότυπο και συνεισφέρει στην Οικονομική
Επιστήμη.



Μία από τις μεγαλύτερες πρωτοτυπίες της παρούσας Διδακτορικής
Διατριβής είναι το ότι ο συγγραφέας, εντοπίζοντας την ύπαρξη
σημαντικών προβλημάτων και κενών μεταξύ του ακαδημαϊκού και του
επιχειρηματικού χώρου, προτείνει τη λειτουργία ενός ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital, ώστε να
μπορέσει να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο και να καλύψει των
προαναφερθέντα κενά. Η πρόταση αυτή αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 6
και θεωρείται καινοτόμος και συνεισφέρει σημαντικά στην Οικονομική
Επιστήμη.



Επιπλέον, εντοπίζεται η ανυπαρξία ενός ικανού και σταθερού θεσμικού
πλαισίου, γεγονός που αποτελεί ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την
ανάπτυξη της προαναφερόμενης συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Η άποψη αυτή ενισχύεται και από τη συντριπτική πλειοψηφία των
απαντηθέντων ερωτηματολογίων. Προτείνεται η αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου και ενισχύεται μέσω της συνεργασίας του προαναφερόμενου
Οργανισμού με το ΕΤΕΑΝ, υιοθετώντας τα πλεονεκτήματα του
Αναπτυξιακού Νόμου. Αυτό απορρέει από τα Κεφάλαια 7 και 8 που
θεωρούνται πρωτότυπα και συνεισφέρουν στην Οικονομική Επιστήμη.



Τέλος, το δείγμα της έρευνας είναι σχετικά υψηλό, συγκριτικά με άλλες
έρευνες στην εν λόγω θεματολογία και μάλιστα προήλθε αποκλειστικά
από επιχειρηματίες και ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Στη συνέχεια, η
επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω Οικονομετρικής
Ανάλυσης ώστε να αποδειχτεί η σημαντικότητα των Υποθέσεων Έρευνας
και των δύο οικονομετρικών μοντέλων. Για να διασφαλιστούν τα
αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης πραγματοποιήθηκε και
στατιστικός έλεγχος συσχέτισης, μέσω δύο μεθόδων, του χ2 (Chi-Square
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Test) και της ANOVA. Συνήθως σε διδακτορικές διατριβές και εν γένει σε
έρευνες, χρησιμοποιείται είτε ο στατιστικός έλεγχος συσχέτισης των
Υποθέσεων Έρευνας που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου, είτε η
Οικονομετρική Ανάλυση. Όμως, στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή ο
συγγραφέας – ερευνητής πραγματοποίησε και τα δύο, ώστε τα
αποτελέσματα να είναι διασφαλισμένα και με υψηλή ποιότητα. Επομένως,
το Κεφάλαιο 12 είναι καινοτόμο και συνεισφέρει σημαντικά στην
Οικονομική Επιστήμη.
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1.7 Βασικό Περίγραμμα Εργασιών
Εισαγωγή
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1)
Ανασκόπηση του τομέα των
ΜΜΕ (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2)

Ο ρόλος των
Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3)

Η συμβολή των πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη
των ΜΜΕ και της οικονομίας

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4)

Μορφές συνεργασίας ΜΜΕ (Clusters, Spin-Off, Μεταφορά
Τεχνολογίας, Πόλοι Καινοτομίας) (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5)

Ο ενδιάμεσος Μη Κυβερνητικός Οργανισμός στη λογική του
Venture Capital και τα Προγράμματα C.I.P. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6)

Ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7)
Τα πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου (ΚΕΦΑΛΑΙΟ8)
Σκιώδης οικονομία και επιχειρηματικότητα (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9)

Υποθέσεις Έρευνας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10)
Μεθοδολογία Έρευνας (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11)
Ανάλυση Δεδομένων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12)

Συμπεράσματα Διδακτορικής Διατριβής
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
ΜΜΕ - ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
«Το να εισπράττεις περισσότερους φόρους απ’ όσο είναι
απολύτως απαραίτητο, είναι έννομη ληστεία»
Calvin Coolidge

2.1 Εισαγωγή στην ανασκόπηση του κλάδου των ΜΜΕ

Σκοπός του εν λόγω Κεφαλαίου είναι η ανασκόπηση του κλάδου των ΜΜΕ και
η προσέγγιση της

ακαδημαϊκής

βιβλιογραφίας στον εν λόγω τομέα, η

κατηγοριοποίησή του, η διερεύνηση του βασικού θέματος και η παρουσίαση των
συμπερασμάτων των βασικότερων μελετητών. Σύμφωνα με την έρευνα της
βιβλιογραφίας, εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν περί των 320 επιστημονικών άρθρων
και βιβλίων σχετικά με τη θεματολογία της διδακτορικής διατριβής, που εκτείνονταν
χρονικά από το 1967 έως και το 2014. Η παρακάτω επισκόπηση στηρίζεται στο
αντιπροσωπευτικό δείγμα των εν λόγω επιστημονικών συγγραμμάτων, η οποία
κατηγοριοποιείται και αναλύεται.
Η Επιτροπή του Bolton (1971) επιχείρησε να δώσει δύο ορισμούς για τις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, τον «οικονομικό» και το «στατιστικό». Σύμφωνα με
τους Deakins and Freel (2007) και τον «οικονομικό» ορισμό, μικρές επιχειρήσεις
καλούνται εκείνες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ότι διαθέτουν μικρό
μερίδιο αγοράς. Όμως, υιοθετήθηκε και ο «στατιστικός» ορισμός, επειδή έπρεπε να
καθοριστεί η ποσότητα που παρέχει η κάθε Μικρομεσαία Επιχείρηση στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, η διαχρονική σύγκριση της οικονομικής τους
συνεισφοράς και η σύγκριση συνεισφοράς των ομολόγων τους από άλλες χώρες.
Πολλά χρόνια μετά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003: 35-45) θέλησε να θεσπίσει έναν
ουσιαστικό ορισμό που να καθορίζει με σχετική ακρίβεια ποιες θεωρούνται
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας τη σημαντικότητα του ρόλου τους, «ο
ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επικαιροποιείται
προκειμένου να εκτιμηθεί καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων
αυτών. Ο ορισμός των επιχειρήσεων σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων
ατόμων και τον κύκλο εργασιών ή το σύνολο ισολογισμού έχει σημασία για τον
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καθορισμό των επιχειρήσεων-δικαιούχων στα προγράμματα ή τις πολιτικές της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που προορίζονται συγκεκριμένα για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις».
Κατά τη δεκαετία του 1980, όταν οι μεγάλες επιχειρήσεις άρχιζαν να
παρουσιάζουν σημαντικά προβλήματα, οι Worthington and Britton (1994) έδωσαν
ιδιαίτερη βαρύτητα στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με
τον

Storrey (1994)

αποτελούσαν

τα

«φυτώρια»

της

οικονομίας,

καθώς

δημιουργούσαν σημαντικό αριθμό νέων θέσεων εργασίας. Τα πλεονεκτήματα των
ΜΜΕ έγιναν ακόμη πιο αισθητά πολύ νωρίτερα, σύμφωνα με την έκθεση Birch
(1979), καθώς το 66% των καθαρών νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ
δημιουργήθηκε από επιχειρήσεις με λιγότερους από 20 εργαζόμενους. Δηλαδή, οι
ΜΜΕ θεωρούνταν δικαίως ως το σημείο έναρξης των μεγάλων επιχειρήσεων,
μπορούσαν να αντιδράσουν εύκολα στις αλλαγές των οικονομικοκοινωνικών
συνθηκών, ενώ ο ρόλος τους αποδείχθηκε σημαντικός, κυρίως για την περιφερειακή
οικονομία.
Από την άλλη πλευρά, οι Churchill and Lewis (1983) ανέλυσαν τα
σημαντικότερα μειονεκτήματα των ΜΜΕ. Ειδικότερα, ανέφεραν πως οι θέσεις
εργασίας ήταν χαμηλότερου επιπέδου λόγω του οικογενειακού τους κυρίως
χαρακτήρα, υποστήριξαν πως παρουσίαζαν χαμηλά επίπεδα επιβίωσης, ενώ
παρατηρήθηκε κορεσμός στην αγορά από την υπερβάλλουσα προσφορά ομοειδών
προϊόντων ή υπηρεσιών.
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην Ελλάδα αποτελούσαν το βασικό
επιχειρησιακό μοντέλο, όπως ανέφερε το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ
(2008). Σύμφωνα με τους Kourounakis and Katsioloudes (2009) περισσότερες από
900.000 ΜΜΕ απασχολούσαν το 77,5% του εργατικού δυναμικό. Όμως, οι Nikolae
and Constantinescu (2011) τόνισαν πως στην αρχή της εμφάνισης της παγκόσμιας
χρηματοπιστωτικής κρίσης (2008) παρατηρήθηκε στασιμότητα σε πολλούς τομείς,
όπως για παράδειγμα στον αριθμό των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, ενώ οι εκτιμήσεις για την
παραγωγή των ΜΜΕ στην Ε.Ε.-27 ανέφεραν υποχώρηση τουλάχιστον κατά 5.5% το
2009, συγκριτικά με το 2008.
Με βάση τη συνολική εικόνα των ελληνικών ΜΜΕ και εν γένει της εγχώριας
αγοράς, οι Piperopoulos και Piperopoulos (2010) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ο
τομέας της Έρευνας και της Ανάπτυξης (Research & Development) αγνοούνταν εδώ
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και δεκαετίες από την ελληνική οικονομία, καθώς η απόδοση της χώρας παρέμενε σε
απογοητευτικά επίπεδα, μόλις στο 16% του μέσου όρου της Ε.Ε.
Επίσης, ένα σημαντικό στοιχείο που θα έπρεπε να διαθέτουν οι επιχειρήσεις και
ειδικότερα οι ΜΜΕ, λόγω των οικονομικών κρίσεων, είναι η στρατηγική της
επιβίωσης. Οι Kocak and Edwarts (2005) διερεύνησαν τη σημασία της
επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις Μικρές Επιχειρήσεις που προσέβλεπαν στη
μεγέθυνση, υπό την πίεση αρνητικών οικονομικών συνθηκών. Ο Finkelstein (2008)
περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίον τα υψηλόβαθμα στελέχη θα μπορούσαν να
παρερμηνεύσουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο, να υποπέσουν στο σφάλμα να
ακολουθήσουν πιστά την πιθανή παραπλανητική στρατηγική τους και μερικές φορές
να προβούν σε απεγνωσμένες κινήσεις για να διορθώσουν βασικά προβλήματα. Ο
Young (2009) παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον
μπορούν να επιβιώσουν οι ΜΜΕ σε περίοδο κρίσης και ύφεσης, υιοθετώντας μια
σειρά από βασικές αρχές που αναφέρονται σε χαμηλότερα έξοδα, αποθεματικά,
ταμειακές ροές, αλλά και αυτοσυγκράτηση των επιχειρηματιών, έτσι ώστε να κάνουν
σωστή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού με απώτερο σκοπό τη σωτηρία της
επιχείρησής τους.
Όμως, οι ανάγκες των ΜΜΕ έπρεπε να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα των
κεντρικών πολιτικών της Ε.Ε.. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία «Small
Business Act» η επίτευξη βελτιωμένων συνθηκών λειτουργίας για τις ΜΜΕ
εξαρτήθηκε άμεσα από την κοινωνική αναγνώριση των ίδιων των επιχειρηματιών. Ο
σκοπός της πρωτοβουλίας «Small Business Act» ήταν: «Η βελτίωση της συνολικής
προσέγγισης της πολιτικής, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, η οριστική καθιέρωση
της αρχής «Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη χάραξη πολιτικής και η
προώθηση της ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής τους για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους» (Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008).

2.2 Η πρωτοτυπία της διατριβής και οι προτάσεις της

Η σημαντικότητα του ρόλου των ΜΜΕ στην ανάπτυξη της περιφερειακής και
εθνικής οικονομίας είναι δεδομένη. Στο πλαίσιο της πρωτοτυπίας της παρούσας
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διδακτορικής διατριβής προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα
πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα να συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους και
κατ’ επέκταση της οικονομίας, αλλά και τα αμφίδρομα οφέλη που μπορούν να
προκύψουν. Μέσω αυτής της σχέσης θα ήταν εφικτή η ανάπτυξη της έρευνας, της
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, ειδικά κατά την περίοδο της
ελληνικής κρίσης χρέους.
Οι χαρακτηρισμοί των Almeida and Kogut (1995) «engines of growth» ή
«regional boosters» για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα επιβεβαιώνονται από πολλές
εμπειρικές μελέτες. Επίσης, σύμφωνα με τον Hill (2006) η πανεπιστημιακή έρευνα
δημιουργεί

θετικές

οικονομικές

επιπτώσεις

στην

περιφερειακή

οικονομία.

Επιπροσθέτως, οι Bania, Calkins and Dalenberg (1992) υποστήριξαν πως η
απορρόφηση των πτυχιούχων των πανεπιστημίων από τις ΜΜΕ της περιοχής όπου
εδρεύουν αποτέλεσε μία επιπλέον αιτία της ανάπτυξης της καθετοποιημένης σχέσης
μεταξύ τους.
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αποτελεσμάτων της πανεπιστημιακής έρευνας
προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης της περιφερειακής οικονομίας, οι Bania, Eberts,
and Fogarty (1993) εξέτασαν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα με στόχο να εξηγήσουν
την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, θεωρώντας ως μεταβλητές
τις υποδομές παροχής γνώσεων, το παραδοσιακό επιχειρηματικό κλίμα, το κόστος
εργασίας και τους φόρους. Τα συμπεράσματα της εφαρμογής του οικονομετρικού
υποδείγματος ήταν σημαντικά, καθώς αποδείχτηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της
πανεπιστημιακής έρευνας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων.
Το ερώτημα που τίθεται κατόπιν τούτου είναι γιατί θεωρείται η
πανεπιστημιακή έρευνα σημαντική για την ανάπτυξη της περιφερειακής και εν γένει
της οικονομίας. Την πρώτη και σημαντικότερη απάντηση δίνει και πάλι ο Hill
(2006), καθώς καταλήγει στο συμπέρασμα πως χωρίς τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ
επιχειρήσεων και πανεπιστημιακής έρευνας δεν ήταν βέβαιο πως από μόνα τους τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ως απόρροια της εφαρμογής της έρευνας, θα
ωφελούσαν ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Επίσης, οι Zucker, Darby, and Brewer
(1998) υποστήριξαν ότι όταν οι νέοι επιστήμονες διέμεναν στον τόπο όπου
σπούδασαν, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν άμεσα την τεχνογνωσία τους στις
τοπικές επιχειρήσεις.
Η πρόσβαση των ΜΜΕ στην παραγωγή γνώσης ήταν αρκετά περιορισμένη, με
αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο θέμα του ανταγωνισμού σύμφωνα
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με τα αποτελέσματα των ερευνών των Karunakaran, Purao, and Cameron (2009).
Μερικοί συγγραφείς όπως οι Van De Ven and Johnson (2006) πρότειναν τη
συνδυασμένη προσπάθεια συναίνεσης μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματιών,
χρησιμοποιώντας το σύστημα των «υποτροφιών» με στόχο τη «γεφύρωση του
χάσματος» ανάμεσα στη θεωρητική αξία της πανεπιστημιακής έρευνας και στην
ουσιαστική εφαρμογή της. Άλλοι ερευνητές πρότειναν τη «μερική υποτροφία»
(Bartunek, 2007) και άλλοι την «ερευνητική δράση» (Meyer, 2003) ως εναλλακτικές
λύσεις για τη «γεφύρωση» του προαναφερθέντος κενού. Ως αποτέλεσμα αυτών
εμφανίστηκαν οι spin-off εταιρείες κατά τα τελευταία τριάντα έτη. Οι εταιρείες spinoff (τεχνοβλαστοί ή αλλιώς επιχειρήσεις έντασης γνώσης) επικεντρώνουν τις
δραστηριότητές τους στην εφαρμογή καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων, όπως
επίσης και στην εμπορική εκμετάλλευση των γνώσεων που παράγονται σε
ερευνητικά εργαστήρια, δημόσιους φορείς ή επιχειρηματικές μονάδες από
επιχειρηματικά στελέχη και επιστήμονες. Ουσιαστικά επιχειρείται η σύνδεση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας με την παραγωγική διαδικασία μέσω της
αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας (Παναγιωτίδου, 2008).
Η εγκατάσταση των επιστημονικών πάρκων κοντά στα πανεπιστήμια είναι ένα
άλλο αποτέλεσμα του μεγέθους της σημαντικότητας των πανεπιστημιακών ερευνών.
Σύμφωνα με τους Colombo and Delmastro (2002) τα επιστημονικά πάρκα ξεκίνησαν
να εγκαθίστανται από τη δεκαετία του 1950 στις ΗΠΑ, ενώ ως το 1999
δημιουργήθηκαν 46 εξ’ αυτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και 364 στην Ιταλία,.
Επίσης, σημαντικό μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναπτύχθηκε αναφορικά
με την αναγκαιότητα της καινοτόμου επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι Bonardo
et al. (2011) εξέφρασαν μια πρωτότυπη άποψη γι αυτήν, λέγοντας πως εξαρτάται από
δύο σημαντικούς παράγοντες, το ανθρώπινο εξειδικευμένο δυναμικό και το κεφάλαιο
χρηματοδότησης, τονίζοντας πως οι επιχειρήσεις που απορροφούν τις επιστημονικές
έρευνες παρουσιάζουν μεγαλύτερες πιθανότητες να μην εμπλακούν σε διαδικασίες
εξαγορών και συγχωνεύσεων. Οι McAdam et al. (2010) ανέδειξαν την αντιστρόφως
ανάλογη σχέση μεταξύ των τεχνολογικών πόρων και των συγχωνεύσεων. Δηλαδή,
όσο οι τεχνολογικοί πόροι αυξάνονται τόσο

μειώνονται οι πιθανότητες

συγχωνεύσεων των επιχειρήσεων, γεγονός που υποδηλώνει τη σημαντικότητα των
τεχνολογικών πόρων στο θέμα της επιχειρηματικής επιβίωσης. Από την άλλη
πλευρά, αυξάνονται συνεχώς εκείνες οι ΜΜΕ που προτιμούν τις εξαγωγές (αυτό
επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της έρευνας της διδακτορικής διατριβής,
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Κεφ. 12), ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι καλά οργανωμένες διεθνείς αγορές
προτιμούν εξειδικευμένα προϊόντα, που πάντα αποτελούσαν το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα των ΜΜΕ. Οι εν λόγω συνθήκες δημιούργησαν αίσθημα ουσιαστικής
αλλαγής της νοοτροπίας των αγορών, δίνοντας σημαντικό χώρο ανάπτυξης στις
ΜΜΕ, ενώ οι τελευταίες προσπάθησαν να εισέλθουν δυναμικά στον τομέα της
καινοτομίας (Tapscott, 2009). Οι Ghobadian and Gallear (1999) υπογράμμισαν τη
θετική ανάλογη σχέση που θα έπρεπε να είχαν οι ΜΜΕ με την καινοτομία, μέσω της
ανταγωνιστικής στρατηγικής. Δηλαδή, όσο πιο αυξημένη καινοτομία παρουσιάζουν
τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των ΜΜΕ, τόσο μεγαλύτερη ανάπτυξη θα γνωρίζουν
και μάλιστα με σημαντικό αναπτυξιακό ορίζοντα. Επιπροσθέτως, οι Ghobadian and
Gallear (1999) τόνισαν ότι οι ΜΜΕ αντιμετώπισαν την πρόκληση της επανεξέτασης
της ανταγωνιστικής στρατηγικής μέσω της πλήρους ενσωμάτωσης της καινοτομίας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση αναπτύχθηκε και η μελέτη των Zhang et al. (2006),
αναφέροντας πως οι πανεπιστημιακές έρευνες συνδέονται άρρηκτα με τη δημιουργία
και ανάπτυξη των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Με άλλα λόγια, σε
περιοχές και επιχειρήσεις που παρουσιάστηκε αύξηση καινοτόμων υπηρεσιών και
προϊόντων παρατηρήθηκε και επιβεβαιώθηκε πως οι επιχειρήσεις είχαν συνεργαστεί
με πανεπιστημιακά ιδρύματα και είχαν εφαρμόσει τις επιστημονικές τους έρευνες. Οι
Verbees and Meulenberg (2004) προχώρησαν περαιτέρω σε συγκεκριμένη υπόδειξη,
η οποία είναι σωστή κατά την άποψη του συγγραφέα, αναφέροντας πως οι ιδιοκτήτες
των ΜΜΕ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη, από τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, τεχνογνωσία για την ανάπτυξη περαιτέρω καινοτομιών.
Δηλαδή στην περίπτωση της απορρόφησης της πανεπιστημιακής έρευνας από τις
ΜΜΕ και της εφαρμογή της στην πραγματική αγορά τα πλεονεκτήματα που θα
αντλούσαν θα ήταν σημαντικά, ένα εκ των οποίων θα ήταν και η αύξηση της
καινοτομίας. Τα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που θα παρήγαγαν οι ΜΜΕ μέσω
της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας θα επέφεραν όχι μόνο την επιβίωσή τους, αλλά
και μια δυναμική αναπτυξιακή προοπτική σε βάθος χρόνου.
Πλέον, τίθεται το ερώτημα για το ποια είναι τα σημαντικά πλεονεκτήματα που
μπορούν να παρέχουν στην οικονομία οι πανεπιστημιακές έρευνες. Μια πρώτη
απάντηση δίνουν οι Flores et al. (2009) αναφέροντας ως χαρακτηριστικά
παραδείγματα τα Virtuelle Fabrik και Swish Microtech στην Ελβετία και το TeNeT
group

στην

Ινδία,

καθώς

θεωρούνται

πετυχημένες

μορφές

συνεργασίας

υποστηριζόμενες από τα τοπικά πανεπιστήμια. Ενισχύοντας την άποψή αυτή, οι
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Afsarmanesh και Camarinha (2005) χαρακτήρισαν ως σύγχρονη τάση την ανάπτυξη
των τοπικών και διεθνών δικτύων συνεργασίας, με απώτερο στόχο την αύξηση της
ικανότητας για παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, μέσω των
εξειδικευμένων πανεπιστημιακών κέντρων και ερευνών. Για τον Etzkowitz (2003), η
πανεπιστημιακή έρευνα αποδείχτηκε βασική αιτία ανάπτυξης των καινοτόμων
προϊόντων και παράλληλα μείωσης του λειτουργικού κόστους.
Σύμφωνα με τον Mille (2005), η ίδρυση ενός πανεπιστημίου σε μια περιφέρεια
αντιμετωπίστηκε ως αναπτυξιακή προοπτική, ενώ σημαντικό ήταν το βασικό
οικονομετρικό υπόδειγμα και τα σχετικά αποτελέσματα των Basle and Le Boulch
(1996 and 1999), καθώς αξιολόγησαν τις επιδράσεις του πανεπιστημίου στην αστική
περιοχή Rennes. Η μελέτη τους απέδειξε πως η πανεπιστημιακή κοινότητα και η
έρευνα απέφεραν άμεσα περισσότερες από 19.000 νέες θέσεις εργασίας.
Η ευρωπαϊκή έρευνα εξαρτάται από την έρευνα σε εθνικό επίπεδο. Η Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2008) πρότεινε στα κράτη μέλη της να υιοθετήσουν νέα
προσέγγιση με το όνομα «Κοινός Προγραμματισμός», ώστε να επαυξηθεί η
αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, δηλαδή να απλουστευτούν οι κανόνες
και διαδικασίες για τη χορήγηση επιχορηγήσεων της Ε.Ε. στον τομέα της έρευνας και
της καινοτομίας.
Η επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη αυξήθηκε από το 2,2% (2001) στο 2,4%
(2012) του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ. Οικονομίες όπως της Κίνας, της Κορέας, της
Πορτογαλίας και της Σλοβενίας αύξησαν σημαντικά την ερευνητική τους
δραστηριότητα. Αντιθέτως, μόνο το Μεξικό και η Χιλή κατατάσσονται χαμηλότερα
από την Ελλάδα, γεγονός που αποδεικνύει τη χαμηλή θέση της χώρας στον τομέα
αυτόν. Από την άλλη πλευρά, κι ενώ οι χώρες του ΟΟΣΑ αυξάνουν συνεχώς το
ρυθμό επένδυσης στο κεφάλαιο της γνώσης μέσω των επενδύσεων στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, στην Ελλάδα αντίστοιχα μειώθηκε (OECD Science,
Technology, and Industry Scoreboard, 2013).
Το 2011 οι κυβερνήσεις των κρατών του ΟΟΣΑ επένδυσαν στο 0,95% του
ΑΕΠ για την άμεση χρηματοδότηση της Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι αντίστοιχοι
προϋπολογισμοί ήταν μεγαλύτεροι στις ΗΠΑ, ενώ η Ελλάδα και πάλι διέθετε ένα από
τα πλέον χαμηλά ποσοστά. Επίσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ (2014) η
Ελλάδα παρουσίαζε από τα χαμηλότερα ποσοστά απόδοσης της καινοτομίας,
συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε.-27 και γενικά με τον κοινοτικό μέσο όρο.
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Έγινε αναφορά στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ελλάδας σχετικά
με την έρευνα και την καινοτομία, έγινε λόγος για τα κενά που υπάρχουν και τις
προκαλούμενες αδυναμίες, ενώ εξήχθη το συμπέρασμα πως οι προϋποθέσεις
ανάπτυξής τους συνδέονται άμεσα με την πολιτική κυρίως βούληση, που θα πρέπει
να αλλάξει σημαντικά ώστε η Ελλάδα να ενισχυθεί σε αυτούς τους τομείς.
Εξακριβώθηκε πως η Ελλάδα βρέθηκε στις τελευταίες θέσεις της κρατικής και
επιχειρησιακής δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά και στον αριθμό
ερευνητών.
Για να μπορούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αποδειχτούν ανταγωνιστικές
θα πρέπει να απορροφήσουν τεχνογνωσία υψηλής καινοτομίας μέσω της ανάπτυξης
συνεργασίας με τα πανεπιστημιακά και τα τεχνολογικά ιδρύματα. Επειδή στόχος της
παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι να παρουσιάσει μια πρόταση-λύση που να
είναι εφαρμόσιμη και γνωρίζοντας πως το οικονομικό μέγεθος της συντριπτικής
πλειοψηφίας των ελληνικών ΜΜΕ δεν επιτρέπει να προβεί σε σχετικά μεγάλες
επενδύσεις,

προτείνεται

η

συνεργασία

μεταξύ

ΜΜΕ

ομοειδούς

κλάδου

δραστηριότητας. Μία από αυτή τη μορφή συνεργασίας είναι και οι συνεργατικοί
σχηματισμοί, γνωστοί και ως clusters.
Μια εξειδικευμένη προσέγγιση για τις επιχειρηματικές συστάδες (business
cluster) είναι αυτή των Enright and Ffowcs-Williams (2000) που τις ορίζουν ως,
«γεωγραφικές συγκεντρώσεις αλληλένδετων και διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων που
παράγουν και πωλούν μια σειρά σχετιζόμενων ή και αλληλοσυμπληρούμενων
προϊόντων». Όμως, ο Porter (1998) έδωσε μια διαφορετική διάσταση για τα clusters
από αυτήν των παραδοσιακών πολιτικών συνεργασίας. Συγκεκριμένα, για να
αναπτυχθεί ένα cluster θα πρέπει να υπάρξει κοινή γεωγραφική θέση, όχι όμως με τη
στενή της έννοια. Δηλαδή, ένα cluster μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσεων
μιας πόλης, μιας περιφέρειας, μιας χώρας, ακόμη και ενός δικτύου χωρών. Από την
άλλη πλευρά, σε ό,τι αφορά τα business clusters μπορούν να χαρακτηριστούν ως
δίκτυα παραγωγής που αποτελούνται από αλληλοεξαρτώμενες επιχειρήσεις
ομοειδούς κλάδου δραστηριότητας σε μια αλυσίδα παραγωγής. Επιπλέον, οι Enright
and Ffowcs-Williams (2000) αναφέρουν τον τρόπο με τον οποίον τα περιφερειακά
πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ινστιτούτα μπορούν να βοηθήσουν ένα cluster ώστε
να επενδύσει στον κλάδο της καινοτομίας με βάση τη δική του δυναμική. Συνοπτικά,
αυτό που αναφέρουν οι συγγραφείς είναι πως τα clusters μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά τις ΜΜΕ ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές έναντι των μεγαλύτερων,
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αλλά και να αποκτήσουν εξωστρέφεια που θα τους δώσει μερίδιο της διεθνούς
αγοράς. Σε πρώτη φάση όταν οι ΜΜΕ αναπτυχθούν, μπορούν να διεισδύσουν στο
χώρο της καινοτομίας, επομένως και στην ποιοτική αναβάθμιση της παραγωγής τους,
χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε υψηλού κόστους επένδυση. Από την άλλη
πλευρά, η καινοτομία μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη για ένα cluster, ειδικά
στις ΜΜΕ. Οι συγγραφείς υποστήριξαν επίσης πως τα περιφερειακά πανεπιστήμια,
τα ερευνητικά ινστιτούτα, αλλά και οι πολύμορφες επενδύσεις μπορούν να δώσουν
σε ένα cluster την ευκαιρία να επενδύσει στον κλάδο της καινοτομίας με βάση την
αυτοχρηματοδότηση. Η ιδέα των clusters εφαρμόστηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του
1990 καθώς ο υψηλός ανταγωνισμός και η επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων
έναντι των μικρών, τις ανάγκασε να προβούν σε συνεργασία μεταξύ τους,
υιοθετώντας μια εντελώς διαφορετική επιχειρησιακή στρατηγική για τα μέχρι τότε
δεδομένα. Σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας αναπτύχθηκε σχετικά με τους στόχους
και τα οφέλη των clusters. Σε οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες οι συνεργατικοί
μηχανισμοί θεωρούνται συνηθισμένοι, αλλά συγχρόνως και αναγκαίοι (Solvell,
Lindqvist, and Ketels, 2003). Επιπλέον, η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός cluster
προερχόταν είτε από τον Ιδιωτικό είτε από το Δημόσιο τομέα, είτε από τη μεταξύ
τους συνεργασία. Σύμφωνα με τον Ketels (2003) ως το 2002 ο ρόλος του Κράτους
ήταν ιδιαίτερος σημαντικός για τα clusters, αλλά κατόπιν υποχώρησε έναντι της
ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Σε τοπικό επίπεδο υπάρχουν πολλά παραδείγματα
πετυχημένης συνεργασίας μέσω clusters. Οι επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που
αναπτύχθηκαν

εξυπηρέτησαν

αποκλειστικά

την

τοπική

αγορά,

λόγω

της

ελκυστικότητας του σχετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της συγκεκριμένης
γεωγραφικής περιοχής.
Η λειτουργία ενός cluster είναι απλή. Συγκεκριμένα δίκτυο επιχειρήσεων
δημιουργεί αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία, ενώ οι εξειδικευμένοι προμηθευτές
έρχονται να καλύψουν την ανάγκη τους. Με την ανάλογη παροχή πληροφόρησης τα
clusters μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την πάροδο του
χρόνου και τη μεγέθυνση του cluster δημιουργούνται εξειδικευμένα εκπαιδευτικά
προγράμματα, αλλά και ερευνητικές υποδομές. Οι περισσότερες έρευνες έχουν δείξει
πως απαιτείται χρονικό διάστημα πέραν της οκταετίας, ώστε ένα cluster να καταστεί
λειτουργικό και με μεγάλη εσωτερική συνοχή. Σημειώνεται πως η ένταξη μιας
επιχείρησης σε ένα cluster μπορεί να της αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα σε
σχέση με άλλες προοπτικές συνεργασίας. Από την άλλη πλευρά όμως,
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παρατηρήθηκαν παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη στην προοπτική σχηματισμού
των clusters. Ένας από τους πλέον βασικούς είναι ο εσωτερικός ανταγωνισμός των
επιχειρήσεων του cluster που απορρέει από την καχυποψία συνεργασίας ειδικά
μεταξύ επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε ομοειδή κλάδο. Αυτό εξάγεται ως
συμπέρασμα και από τη διεθνή βιβλιογραφία (Rocha and Sternberg, 2005), αλλά και
σε εγχώριο επίπεδο κατόπιν σχετικών ερευνών. Συγκεκριμένα, μελέτη για τη
δημιουργία cluster επιχειρήσεων του κλάδου Ξύλου - Επίπλου στην Αττική ανέδειξε
ως βασικό πρόβλημα σχηματισμού cluster την ύπαρξη καχυποψίας μεταξύ
επιχειρηματιών που μέχρι πρότινος ήταν ανταγωνιστές και κατόπιν κλήθηκαν να
συνεργαστούν (Καραγκούνη, Παπαδοπούλου, Βαλέργα και Σεβόπουλος, 2008,
Ντάλος, 2008). Εκτός του εν λόγω παράγοντα, αναφέρονται κι άλλοι παράγοντες που
αποτρέπουν τη δημιουργία cluster σε εγχώριο επίπεδο, όπως η έλλειψη εξωστρέφειας
λόγω οικογενειακού χαρακτήρα των επιχειρήσεων, η απουσία επαρκούς γνώσης στο
θέμα των clusters, η απουσία των πλεονεκτημάτων της καινοτομίας και της
μεταφοράς τεχνολογίας, η ύπαρξη μεγάλου βαθμού αβεβαιότητας και εσωστρέφειας.
Οι Santarelli and Vivarelli (2007) κατέληξαν στο συμπέρασμα πως οι ΜΜΕ
έχουν αποδειχθεί σημαντικοί φορείς απασχόλησης και βασικοί μοχλοί ανάπτυξης της
καινοτομίας, ενώ η De Propris (2002) είχε αναφερθεί προγενέστερα στο ότι οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήταν το ίδιο καινοτόμες με τις μεγάλες. Οι Freel and
Harrison (2006) διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη περιφερειακή έρευνα για περισσότερες
από 1.300 ΜΜΕ στη βόρεια Αγγλία και τη Σκωτία και το αποτέλεσμα ήταν σαφές,
καθώς ανέφερε πως προκύπτουν πολλαπλά οφέλη από τη συνεργασία των ΜΜΕ στο
χώρο της καινοτομίας. Σε μια πιο πρόσφατη μελέτη, οι Molina-Morales and
Martinez-Fernandez (2010) διαπίστωσαν ότι άλλες κοινωνικές κύριες μεταβλητές,
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων «trust», του κοινωνικού υποβάθρου και του
κοινού οράματος, συσχετίστηκαν θετικά με την καινοτομία. Επίσης, οι Drucker and
Golstein (2007) εξέτασαν τον οικονομικό αντίκτυπο των πανεπιστημίων στην τοπική
οικονομία που δραστηριοποιούνται και αποδείχτηκε ιδιαίτερα σημαντικός για τις
τοπικές επιχειρήσεις και οικονομίες. Επιπροσθέτως, οι τοπικές οικονομίες που
στηρίζονται στην ανάπτυξη των clusters παρουσιάζουν αντίστοιχη βελτίωση,
σύμφωνα με τους ερευνητές Solvell, Lindqvist, and Ketels (2003), αλλά και τους
Vom Hofe and Chen (2006). Επιπλέον, οι Braunerhjelm and Helgesson (2006)
υποδεικνύουν πως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αποτελούν το σημαντικότερο
παράγοντα ενθάρρυνσης

της

κατοχύρωσης διπλωμάτων
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ευρεσιτεχνίας,

της

μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, στηρίζοντας την οργάνωση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε clusters.
Τον Απρίλιο του 2012 ανακοινώθηκε μια σειρά από νέες πρωτοβουλίες που
σκοπό είχαν να βοηθήσουν την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
δηλαδή να διεθνοποιηθούν (go international), ενώ περισσότερα από 600 κέντρα
υποστήριξης των επιχειρήσεων (μέχρι τον Μάιο του 2012) του Δικτύου Enterprise
Europe Network ξεκίνησαν να βοηθούν τις ΜΜΕ ώστε να λειτουργήσουν αποδοτικά
τόσο στην Ευρώπη όσο και εκτός των συνόρων της.
Οι Crescenzi, Rodriguez and Storper (2008) απέδειξαν πως η καινοτομία
παρουσιάζει υψηλό βαθμό διάχυσης εντός και εκτός συνόρων των κρατών τα
τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Innovation Union Scoreboard (2014)
η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση στο σύνολο των ένδεκα χωρών που
απαρτίζουν το γκρουπ των «Moderate Innovators». Στην πρώτη θέση βρίσκεται το
γκρουπ «Innovation Leaders» (τέσσερις χώρες, Σουηδία, Δανία, Γερμανία και
Φινλανδία), στο δεύτερο το γκρουπ «Innovation Followers» (10 χώρες), στο τρίτο οι
«Moderate Innovators» (ένδεκα χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) και στο
τέταρτο γκρουπ οι «Modest Innovators» (τρεις χώρες, Ρουμανία, Λετονία και
Βουλγαρία). Οι Libaers and Meyer (2011) αναφέρουν πως όταν οι ΜΜΕ ενταχθούν
σε cluster η δυναμική τους πολλαπλασιάζεται και μπορούν να εκμεταλλευτούν
καλύτερα τους πόρους τους συγκριτικά με εκείνες τις ΜΜΕ που προσπαθούν να
λειτουργήσουν αυτόνομα. Η εμφάνιση των clusters στη χώρα μας έγινε αρκετά
χρόνια μετά από την αντίστοιχη στα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη. Κατά τη
διάρκεια των ετών αυτών μέχρι σήμερα, παρατηρήθηκε πως δε σημείωσαν την
ανάλογη ανάπτυξη και πως η Ελλάδα υστερεί και σε αυτόν τον τομέα, παραμένοντας
στις τελευταίες θέσεις.
Οι «τεχνοβλαστοί» (spin-off) είναι νέες επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο
την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια, από άτομα
υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από ερευνητικούς
και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών κεφαλαίων και
αντίστοιχων χρηματοδοτικών οργανισμών.
Οι εταιρείες spin-off στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο διαδεδομένες, όπως στις
Η.Π.Α., αν και η Ε.Ε. συνεχίζει να τις χαρακτηρίζει ως «εξαιρετικό εργαλείο για τη
διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης» (E.U. Annual Report, 2013). Σύμφωνα με
έρευνα της Παναγιωτίδου (2008) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότρυνε τους
39

ερευνητικούς οργανισμούς και κυρίως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να ενισχύσουν
την ίδρυση των spin-off από τους ερευνητές τους, να συστήσουν Γραφεία
Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer Offices-TTO) και να συμμετέχουν
στις spin-off των ερευνητών τους, να τις στελεχώσουν με ικανούς μάνατζερ και
οικονομοτεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι θα καταρτίσουν και τα σχετικά business
plan.
Οι Lockett et al. (2005) εξέτασαν διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα
PROTON, PRIME και INDICOM έχοντας ως μεταβλητή το θέμα της ανάπτυξης των
spin-off εταιρειών. Επίσης, σύμφωνα με τον Shane (2004) oι ακαδημαϊκές spin-off
εταιρείες δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής τεχνολογικής
γνώσης. Oι Mustar et al. (2008) τόνισαν πως ειδικά κατά τις δύο τελευταίες
δεκαετίες, τέτοιες εταιρείες κεντρίζουν ολοένα και περισσότερη προσοχή από τους
ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής, εξ΄ αιτίας της ικανότητάς τους να
δημιουργούν πλούτο και να προάγουν την επιστημονική γνώση.
Επιπροσθέτως, οι Fini et al. (2009) υποστήριξαν πως κατόπιν της εφαρμογής
του Νόμου Bayh-Dole Act το 1980 (δημιουργία νομικού πλαισίου που δίνει το
δικαίωμα στα πανεπιστήμια να εκμεταλλεύονται τις εφευρέσεις που παράγονται από
τη δημόσια χρηματοδοτούμενη έρευνα) οι ακαδημαϊκές spin-off εταιρείες παρέχουν
διαφάνεια, στοχεύουν στην ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών εταιρειών και δίνουν ένα
πιο φιλελεύθερο πλαίσιο λειτουργίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να
μπορέσουν να αναπτύξουν τη μεταφορά τεχνολογίας (transfer knowledge).
Αν και διάφοροι μελετητές έχουν εργαστεί για την κατοχύρωση της
ευρεσιτεχνίας, όπως οι Breschi et al. (2008), Lissoni et al. (2008), Colombo et al.
(2010), Fini et al. (2009), Nosella and Grimaldi (2009), εντούτοις υπάρχει σοβαρό
κενό στη διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τις επιδράσεις που θα μπορούσαν να
έχουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα στη μεταφορά τεχνολογίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και πιο συγκεκριμένα στον τρόπο και μέχρι ποιο σημείο ο εκάστοτε μεμονωμένος
πανεπιστημιακός μηχανισμός μπορεί να ενθαρρύνει τη δημιουργία spin-off
εταιρειών.
Κατόπιν αυτών, το ερώτημα όμως που τίθεται είναι ποιες θα μπορούσαν να
ήταν οι μορφές των μηχανισμών υποστήριξης των spin-off εταιρειών. Απάντηση
δίνει ο Kelderman (2011) που εξετάζοντας τις ακαδημαϊκές spin-off κατέληξε στο ότι
θα έπρεπε να αναπτύξουν τις αντίστοιχες πολιτικές βάσεις αντίστοιχων προβλημάτων
ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών. Ένας άλλος μηχανισμός υποστήριξης θα
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μπορούσαν να είναι τα «university incubators» σύμφωνα με τους Mian (1996),
Rothaermel and Thursby (2005), ενώ τα ΤΤΟ (εξειδικευμένα γραφεία) μπορούν να
δημιουργήσουν νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, όπως ανέφεραν
οι Jain and George (2007). Επίσης, υπάρχει και η λύση της πανεπιστημιακής
χρηματοδότησης για την κεφαλαιακή βάση μιας νέας spin-off εταιρείας, σύμφωνα με
τους Atkinson (1994) και Lerner (2004). Οι Jacobs and Klein (2010) εξέτασαν έναν
άλλον υποστηρικτικό μηχανισμό των spin-off εταιρειών, ο οποίος είναι η προνομιακή
μεταχείριση των εφευρετών-ερευνητών που σκοπεύουν να ακολουθήσουν την έρευνά
τους προς την κατεύθυνση της εμπορικής εκμετάλλευσης. Κατόπιν σχετικής μελέτης
των Fini et al. (2011) προκειμένου να ενθαρρυνθεί η δημιουργία των spin-off
εταιρειών, κατέληξαν στο συμπέρασμα πως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα έπρεπε
να

επενδύσουν

στους

μηχανισμούς

και

στις

πολιτικές

υποστήριξης,

συμπεριλαμβάνοντας τα εξειδικευμένα γραφεία (TTO) και τους κανονισμούς για τις
spin-off.
Από την άλλη πλευρά, οι Geenhuizen and Soetanto (2009) εξέτασαν, εντόπισαν
και ανέπτυξαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι spin-off εταιρείες
βάσει των σταδίων εξέλιξής τους. Διαπίστωσαν πως τα προβλήματα της αγοράς
αποδεικνυόταν πιο δυσεπίλυτα κατά την πάροδο του χρόνου, όταν τα οικονομικά
προβλήματα λύνονταν πιο εύκολα. Επίσης, οι υψηλής καινοτομίας spin-off εταιρείες
αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικά προβλήματα στα πρώτη έτη λειτουργίας τους,
δηλαδή από το στάδιο ίδρυσής τους και τον πρώτο χρόνο λειτουργίας, ενώ συνήθως
τα ξεπερνούσαν μετά το τέταρτο έτος. Οι Wright et al. (2007) τόνισαν πως οι spin-off
εταιρείες που στηρίζονται στην έρευνα (Research Based spin-off companies –
RBSOs) τέθηκαν στο επίκεντρο της γενικής πολιτικής ανάπτυξης τεχνολογίας και
καινοτομίας. Χρήσιμα όμως συμπεράσματα εξήχθησαν από τη σχετική έρευνα των
Cheyre, Klepper and Veloso (2011), καθώς διαπίστωσαν πως υπάλληλοι που
διαθέτουν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το ανταγωνιστικό πνεύμα ταιριάζουν περισσότερο
στο περιβάλλον των spin-off εταιρειών σε σύγκριση με τα clusters, οι spin-off
εταιρείες προτιμούν να εδρεύουν κοντά στην εταιρεία από την οποία αποκόπηκαν,
και πως οι spin-off αρέσκονται στο να προσλαμβάνουν εφευρέτες από άλλες
περιφέρειες.
Οι Ambos and Ambos (2009) τόνισαν πως η Μεταφορά Τεχνολογίας (Transfer
Knowledge) ορίζεται ως οποιοσδήποτε μηχανισμός με τον οποίο η τεχνολογία
μεταφέρεται από το φορέα-δότη στο φορέα-δέκτη που βρίσκεται στην επιχείρηση. Οι
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φορείς που παρέχουν την τεχνολογία συνήθως είναι ερευνητικά κέντρα, εργαστήρια,
κέντρα καινοτομίας, εφευρέτες, όπως επίσης και επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλού
επιπέδου τεχνολογία, την οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά. Οι Bjorkman,
Rasmussen and Li (2004) υπογράμμισαν ότι η μεγάλη αξία αυτών των μηχανισμών
για τις επιχειρήσεις οφείλεται στη χαμηλού κόστους διαδικασία απόκτησης υψηλού
επιπέδου τεχνολογίας, η οποία είναι σημαντική ειδικά για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις. Επίσης, οι Noorderhaven and Harzing (2009) ανέφεραν πως όταν μια
προσπάθεια μεταφοράς τεχνολογίας έχει ικανοποιήσει τους στόχους και τις
επιδιώξεις που τέθηκαν αρχικά από την παραλήπτρια εταιρία, μπορεί να θεωρείται
πλήρως επιτυχημένη. Οι Armario, Ruiz and Armario (2008) τόνισαν τη
σημαντικότητα της παρουσίας εξειδικευμένου προσωπικού, υποστηρίζοντας πως
είναι δύσκολο να βρεθούν τα βασικά χαρακτηριστικά σε στελέχη των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων.
Από την άλλη πλευρά, τα Γραφεία Διαμεσολάβησης είναι εκείνα που
διαχειρίζονται τη μεταφορά τεχνολογίας και αποτελούν τμήμα της οργανωτικής
Επιτροπής Ερευνών, ενώ στόχος τους είναι η υποστήριξη των ερευνητών του
οργανισμού ή του πανεπιστημιακού ιδρύματος για την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, αλλά και την ανεύρεση των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων που
επιθυμούν συνεργασία μαζί τους για την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων αγαθών.
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας είναι η ένωση φορέων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών
επιδόσεων των Περιφερειών της χώρας και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της
οικονομίας τους. Οι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν είναι Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΑΤΕΙ), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, κλαδικές
εταιρείες, επιμελητήρια, σύνδεσμοι φορέων, αναπτυξιακές εταιρείες, Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις

(ΜΜΕ)

και

άλλοι

οργανισμοί,

οι

οποίοι

αξιοποιούν

τις

συμπληρωματικές δράσεις και την αναγνωσιμότητά τους για την ανάδειξη των
ανταγωνιστικών ικανοτήτων. Σύμφωνα με τους Αντωνόπουλο και Παπαδάκη (2008)
η δημιουργία και η ανάπτυξη Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας (ΠΠΚ) μπορεί να
αποτελέσει ισχυρό άξονα τεχνολογικής πολιτικής με στόχο τη μείωση της διαφοράς
της καινοτομικής επίδοσης των Περιφερειών της χώρας από τον κοινοτικό μέσο όρο
και την ανταγωνιστική διεθνοποίηση των προσπαθειών τους.
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2.3 Τα συμπεράσματα της ανασκόπησης του τομέα των ΜΜΕ

Στην ακαδημαϊκή βιβλιογραφική ανασκόπηση και αρθρογραφία του εν λόγω
κεφαλαίου επιχειρήθηκε μια ολοκληρωμένη παρουσίαση των τρόπων με τον οποίον
οι ΜΜΕ μπορούν να στηρίξουν την περιφερειακή οικονομία και κατ’ επέκταση την
οικονομία της Ελλάδας με τη συνεργασία των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
ιδρυμάτων.
Η πρωτοτυπία της διδακτορικής διατριβής έγκειται στο ότι έγιναν
συγκεκριμένες

προτάσεις

συνεργασίας

μεταξύ

των

πανεπιστημιακών

και

τεχνολογικών ιδρυμάτων και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα,
προτάθηκε η σύνδεση των ΜΜΕ υπό τη μορφή συνεργατικών μηχανισμών (π.χ.
clusters) με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ώστε να ενισχυθεί η έρευνα και να
εφαρμοστεί στην πραγματική αγορά, κάτι που θα προσδώσει σημαντική αμφίδρομη
ανάπτυξη σε ΜΜΕ και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Επίσης, η ύπαρξη ενός μη κερδοσκοπικού κρατικού οργανισμού και η
λειτουργία του υπό μορφή Venture Capital θα μπορούσε να επιφέρει πολλαπλά
θετικά αποτελέσματα, τόσο για τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα όσο
και για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Ουσιαστικά, θα μπορεί να διαδραματίσει τον
ενδιάμεσο συνδετικό «κρίκο» μεταξύ των εν λόγω ιδρυμάτων και των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, καθώς πρόκειται για τομείς με εντελώς διαφορετικό περιβάλλον, που
απαιτείται να συνυπάρξουν βάσει ομοιογενών συνθηκών για αποτελεσματικότερη
συνεργασία. Από την άλλη πλευρά, από μόνη της η ύπαρξη και η λειτουργία ενός μη
κερδοσκοπικού οργανισμού με τη λογική του Venture Capital πιθανόν να μην
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Η δημιουργία ενός ικανού περιβάλλοντος που
να μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα ο συγκεκριμένος οργανισμός αποτελεί εξίσου
βασική προϋπόθεση. Οι προτάσεις της εν λόγω διδακτορικής διατριβής και
εφαρμόσιμες είναι και καινοτόμες, ενώ μπορεί να αποτελέσει σημείο περαιτέρω
έρευνας και εφαρμογής, καθώς θέτει την επιχειρηματικότητα και την τριτοβάθμια
εκπαίδευση σε υψηλότερο ποιοτικά επίπεδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
Ο ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Το πρώτο βήμα σε μια αναπτυξιακή πολιτική δεν είναι να
αποφασίσεις πώς και προς τα πού θα αναπτυχθείς. Είναι να
αποφασίσεις τι θα εγκαταλείψεις. Για να αναπτυχθεί μια
επιχείρηση πρέπει να έχει μια πολιτική απαλλαγής από τα
υπερμεγέθη, τα απόλυτα και τα αντιπαραγωγικά»
Peter Drucker

3.1 Εισαγωγή στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ο ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ήταν σημαντικός για την Ελλάδα
από τα τέλη της δεκαετίας του 1970 μέχρι σήμερα. Η περιφερειακή οικονομία
στηρίζεται στη λειτουργία των ΜΜΕ και γι αυτό θεωρείται αναπόσπαστο μέρος της
εθνικής οικονομίας. Στο Κεφάλαιο αυτό υπογραμμίζεται ο σημαντικός ρόλος και η
λειτουργία των ΜΜΕ, αλλά και το πώς μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της
περιφερειακής και κατ΄ επέκταση της εθνικής οικονομίας. H αναφορά στα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και η ταυτόχρονη σύγκριση ενισχύει τα
προαναφερόμενα. Επίσης, τα νομοθετήματα και οι πολιτικές της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ
δείχνουν ότι η Ευρώπη ζήτησε τη θεσμική τους ενίσχυση, αναγνωρίζοντας τη
σημαντικότητα του ρόλου τους. Επιπροσθέτως, η σύγκριση της εγχώριας με την
ευρωπαϊκή πολιτική καθιστά σαφή την ανάγκη ύπαρξης ενός ισχυρού θεσμικού
πλαισίου που να εγγυάται την ομαλή λειτουργία τους προς όφελος της οικονομίας της
Ελλάδας.

3.2 Έννοια και ορισμός των ΜΜΕ

Ο ορισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) είναι θεμελιώδης για
όσους επιχειρούν να τις κατανοήσουν, όπως για παράδειγμα οι ερευνητές ή οι
πολιτικοί. Όμως, οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις είναι ετερογενείς, κάτι που καθιστά
ιδιαίτερα δύσκολο τον ακριβή ορισμό τους, καθώς ποικίλλουν μεταξύ των κλάδων
που δραστηριοποιούνται. Ως παράδειγμα αναφέρεται ότι οι μεταποιητικές
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επιχειρήσεις μπορεί να έχουν περισσότερους εργαζόμενους, αλλά τον ίδιο κύκλο
εργασιών με μια επιχείρηση από διαφορετικό τομέα, όπως τον αντίστοιχο των
υπηρεσιών.
Θεωρείται σαφές πως δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός, αλλά διάφορες
τάσεις. Ειδικότερα, η Επιτροπή του Bolton (1971) επιχείρησε να δώσει δύο ορισμούς
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, από τη μια πλευρά τον «οικονομικό» και από την
άλλη το «στατιστικό». Σύμφωνα με τον «οικονομικό», μικρές επιχειρήσεις καλούνται
εκείνες που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπως το ότι διαθέτουν μικρό μερίδιο
αγοράς, διοικούνται από τους ιδιοκτήτες τους με εξατομικευμένο τρόπο και δεν
αποτελούν τμήμα άλλων εταιρειών, καθώς διατηρούν την ανεξαρτησία τους (Deakins
and Freel, 2007). Στη συνέχεια, η Επιτροπή του Bolton (1971) υιοθέτησε και το
«στατιστικό» ορισμό. Αυτό έγινε επειδή έπρεπε να καθοριστεί η ποσότητα που
παρέχει η κάθε Μικρομεσαία Επιχείρηση στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, η
διαχρονική σύγκριση της οικονομικής τους συνεισφοράς και η σύγκριση
συνεισφοράς των ομολόγων τους από άλλες χώρες.
Όμως, ο «οικονομικός» ορισμός ερχόταν σε αντιπαράθεση με το «στατιστικό»,
στο σημείο που ο πρώτος ανέφερε ότι η κάθε ΜΜΕ διοικείται από τους ιδιοκτήτες
της, ενώ ο δεύτερος παραδεχόταν πως μπορούν να δραστηριοποιούνται και
ενδιάμεσα στελέχη. Επίσης, υπήρξαν και άλλα σημεία διαφωνίας τα οποία έτυχαν
δυσμενών κρίσεων από τη διεθνή βιβλιογραφία, όπως η έλλειψη ενός μοναδικού
κριτηρίου, η χρήση τριών διαφορετικών ανώτατων ορίων κύκλου εργασιών και
αριθμού εργαζομένων, η έλλειψη ικανότητας επιρροής στην αγορά λόγω των μικρών
μεριδίων. Κατόπιν, το υπουργείο Βιομηχανίας του Ηνωμένου Βασιλείου όρισε τις
πολύ μικρές επιχειρήσεις μέχρι 9 εργαζόμενους, τις μικρές επιχειρήσεις από 10-49
και τις μεσαίες επιχειρήσεις από 50-249. Πρακτικά όμως οι αρμόδιες κυβερνητικές
υπηρεσίες χρησιμοποιούσαν ποικιλία ορισμών κατά το δοκούν.
Πολλά χρόνια μετά, αντιλαμβανόμενη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003: 35-45) το
σημαντικό ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, θέλησε να θεσπίσει έναν
ουσιαστικό ορισμό που να καθορίζει με σχετική ακρίβεια ποιες θεωρούνται
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Στις 20 Μαϊου του 2003 δημοσιεύτηκε στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 124) ο ορισμός των πολύ μικρών, μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αναφερόταν πως, «ο ορισμός των πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επικαιροποιείται προκειμένου να εκτιμηθεί
καλύτερα η οικονομική πραγματικότητα των επιχειρήσεων αυτών. Ο ορισμός των
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επιχειρήσεων σε σχέση με τον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων και τον κύκλο
εργασιών ή το σύνολο ισολογισμού έχει σημασία για τον καθορισμό των επιχειρήσεωνδικαιούχων στα προγράμματα ή τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
προορίζονται συγκεκριμένα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις».
Σύμφωνα με τον εν λόγω ορισμό, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα
3.1:



Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις: Ορίζονται με βάση τον αριθμό των

απασχολούμενων ατόμων που δεν ξεπερνούν τους 9, με όριο κύκλου εργασιών τα 2
εκατ. ευρώ 4.


Μικρές Επιχειρήσεις: Το προσωπικό τους κυμαίνεται μεταξύ 10 και 49

ατόμων, ενώ το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών ανέρχεται πλέον στα 10 εκατ.
ευρώ.


Μεσαίες Επιχειρήσεις: Ο αριθμός του προσωπικού τους κυμαίνεται από

50 ως 249 άτομα, ενώ το όριο του ετήσιου κύκλου εργασιών ανέρχεται στα 50 εκατ.
ευρώ και το σύνολο του ισολογισμού στα 43 εκατ. ευρώ 5.

Πίνακας 3.1: Διάκριση επιχειρήσεων με βάση το μέγεθος
Διάκριση
επιχειρήσεων

Αριθμός
εργαζομένων

Ετήσιος Κύκλος Εργασιών
σε εκατ. ευρώ

Πολύ Μικρές

από 1 ως 9

ως 2

Μικρές

από 10 ως 49

από 2 ως 10

Μεσαίες

από 50 ως 249

από 10 ως 50

Πηγή: Αναπροσαρμογή από Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 124)

4

Η κατηγορία «ετήσιος κύκλος εργασιών (πωλήσεις)», της κατάστασης του λογαριασμού αποτελεσμάτων
χρήσεων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, περιλαμβάνει τα ακαθάριστα έσοδα (Ιγνατιάδης, 1990)
5

Ο Ισολογισμός είναι η λογιστική κατάσταση που εμφανίζει το μέγεθος των στοιχείων του ενεργητικού και του
παθητικού, από τα οποία προσδιορίζεται η καθαρή θέση της επιχείρησης στο τέλος της χρήσεως (Ιγνατιάδης,
1990)
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3.3 Ο σημαντικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Κατά τη δεκαετία του 1970 και ειδικότερα τη δεκαετία του 1980 η πορεία των
μεγάλων επιχειρήσεων ήταν σημαντικά πτωτική. Σε αρκετές προηγμένες οικονομίες,
κυρίως της Ευρώπης όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνδυασμό με τη σημαντική
αύξηση της ανταγωνιστικότητας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις (Worthington and Britton, 1994).
Ιδιαίτερα οι Μικρές Επιχειρήσεις αποτελούν τα «φυτώρια» της οικονομίας (και
κυρίως της περιφερειακής), δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσεων
εργασίας,

ενώ

ανταποκρίνονταν

στο

σκληρό

ανταγωνισμό

του

διεθνούς

επιχειρηματικού «στίβου» και πάνω απ’ όλα είναι αυτές που δίνουν σημαντική
ώθηση στον τομέα της καινοτομίας (Storrey, 1994). Για παράδειγμα, η συντριπτική
πλειοψηφία των βρετανικών επιχειρήσεων, δηλαδή το 99%, απασχολούσε λιγότερους
από 50 εργαζόμενους, ενώ το 98% εξ’ αυτών το πολύ μέχρι 20 εργαζόμενους,
γεγονός που σημαίνει πως ο αριθμός των πολύ μικρών επιχειρήσεων είχε αυξηθεί
σημαντικά (Deakins and Freel, 2007).
Οι ΜΜΕ συνεχίζουν ακόμη και τώρα να αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο
ποσοστό της προστιθέμενης αξίας και της απασχόλησης σε όλες τις παγκόσμιες
οικονομίες. Στην Ε.Ε. οι ΜΜΕ συνέβαλαν κατά 58% στη συνολική προστιθέμενη
αξία του 2009, ενώ αύξησαν το μερίδιό τους στο 81,3% του συνολικού εργατικού
δυναμικού στην Ευρωζώνη (EIM Business and Policy Research, 2010). Σύμφωνα με
τον Brinkley (2008) κατά τη δεκαετία 1998-2008 ένα μεγάλο μέρος της αύξησης της
απασχόλησης από πλευράς ΜΜΕ συγκεντρώθηκε στις μικρές βιομηχανικές μονάδες.

3.3.1 Τα πλεονεκτήματα των ΜΜΕ
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, το 66% των καθαρών νέων θέσεων
εργασίας στις ΗΠΑ (έκθεση Birch, 1979) δημιουργούνταν από επιχειρήσεις με
λιγότερους από 20 εργαζόμενους, γεγονός που σημαίνει πως οι μικρές επιχειρήσεις
θεωρούνταν, εδώ και πολλά χρόνια, το ίδιο σημαντικές με τις μεγάλες, γι αυτό και
δημιουργήθηκε ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο. Παρά τις εκάστοτε
οικονομικές κρίσεις, τον επιχειρηματικό «πνεύμονα» αποτελούσαν οι Μικρομεσαίες
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Επιχειρήσεις, καθώς η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ήταν ίσως η μοναδική
λύση.
Μερικά εκ των βασικότερων πλεονεκτημάτων των ΜΜΕ είναι τα εξής:



Θεωρούνται ως «φυτώρια» της οικονομίας, καθώς αποτελούν το «σπόρο»

για την ανάπτυξη των μεγάλων επιχειρήσεων.


Ειδικότερα, οι Μικρές Επιχειρήσεις μπορούν να αντιδράσουν πολύ

γρήγορα στις οποιεσδήποτε αλλαγές, ειδικά στις οικονομικές κρίσεις, ενώ η
εξειδίκευση είναι πολύ ευέλικτη.


Οι ιδιοκτήτες τους διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή

καινοτομιών στην οικονομία, καθώς εντοπίζουν νέες ευκαιρίες και

ιδρύουν

νέες επιχειρήσεις.


Ο ρόλος τους είναι ιδιαίτερα σημαντικός για τις περιφερειακές οικονομίες,

επομένως και για την εθνική οικονομία. Απασχολούν άτομα που προέρχονται από το
εργατικό δυναμικό της κάθε περιοχής στην οποία εδρεύουν, χρησιμοποιούν ευρέως
τοπικές υπηρεσίες και προμηθευτές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικά και
πολλαπλά οφέλη για τις τοπικές οικονομίες (Hay and Kamshad, 1994).

3.3.2 Τα μειονεκτήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Εκτός από τα πλεονεκτήματα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που
προαναφέρθηκαν, υπάρχει και μια σειρά από μειονεκτήματα, κάποια εκ των οποίων
είναι τα εξής (Churchill and Lewis, 1983):



Πολλές φορές διαπιστώνεται πως οι θέσεις εργασίας συνήθως είναι

χαμηλής ποιότητας. Αυτό σημαίνει πως απουσιάζουν τα εξειδικευμένα ικανά στελέχη
που μπορούν να παρέχουν σε μια ΜΜΕ σημαντικά πλεονεκτήματα για την ανάπτυξη
και τη μεγέθυνσή της.


Ένα άλλο στοιχείο που παρατηρείται σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις,

ειδικά στην Ελλάδα, είναι ο οικογενειακός χαρακτήρας που παρουσιάζουν. Σε αυτήν
την περίπτωση τα στελέχη των εταιρειών που βρίσκονται εκτός οικογενειακού ιστού
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δε μπορούν να ανέλθουν αξιοκρατικά στην επιχειρηματική ιεραρχία, γεγονός που
αποδυναμώνει σημαντικά κίνητρα κατά την εργασία τους (Hay and Kamshad, 1994).


Παρουσιάζουν σχετικά χαμηλά ποσοστά επιβίωσης, εξ΄ αιτίας της

ατομοκεντρικής λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, κάτι που επιφέρει κόστος στη
συνολική λειτουργία της επιχείρησης.


Μπορεί, όπως τονίστηκε προηγουμένως, οι ΜΜΕ να δίνουν σημαντική

ώθηση στον ανταγωνισμό, αλλά υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να παρατηρηθεί
κορεσμός στην αγορά από την υπερβάλλουσα προσφορά

ομοειδών προϊόντων ή

υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως σε πολλές αγορές, σε πολύ μικρή
απόσταση μεταξύ τους, πωλούνται παρόμοια προϊόντα, ενώ απουσιάζουν κάποια
άλλα, με αποτέλεσμα ο συνολικός κορεσμός του καταναλωτικού κοινού να επιφέρει
μείωση εσόδων για τις ΜΜΕ.


Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που μια μικρομεσαία επιχείρηση

λειτουργεί εντελώς αυτόνομα και χωρίς κάποιο επιχειρηματικό στρατηγικό
σχεδιασμό και με δεδομένη την αδυναμία αυτοχρηματοδότησης σε συνδυασμό με τη
μικρή πιστοληπτική της ικανότητα, είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθεί εκτός αγοράς.

3.4 Η έννοια της σύγχρονης επιχειρηματικότητας

Μετά την πραγματοποίηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας
(2000) όπου καθορίστηκαν οι στόχοι για την οικονομική μεταρρύθμιση και την
απασχόληση σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του ρόλου των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε να αναπτύσσει τον κλάδο της
επιχειρηματικότητας. Απώτερος σκοπός της ήταν η ανάπτυξη των ΜΜΕ σε ένα
φιλικό, γι αυτές, περιβάλλον με ανεπτυγμένη την έννοια της επιχειρηματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκε η «Πράσινη Βίβλος για την Επιχειρηματικότητα
των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων»

(2003).

Σύμφωνα

με

αυτήν,

«η

επιχειρηματικότητα είναι πολυδιάστατη και παρ’ όλο που μπορεί να εμφανίζεται σε
διάφορα πλαίσια, οικονομικά ή άλλα, και σε κάθε είδος οργάνωσης, η παρούσα
Πράσινη Βίβλος εξετάζει την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της επιχείρησης»
(Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2003:27).
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Η επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την Πράσινη Βίβλο, στηρίζεται κυρίως σε
τρεις πυλώνες αναφοράς:

α) Αξιοποίηση της δημιουργικότητας ή και της καινοτομίας: Η
επιχειρηματικότητα είναι κυρίως νοοτροπία. Πρόκειται για δραστηριοποίηση και
ικανότητα που έχει κάποιος να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκμεταλλεύεται,
ώστε να επιτύχει προστιθέμενη αξία ή να δημιουργεί οικονομικό όφελος. Η
δημιουργικότητα ή η καινοτομία βοηθούν τον επιχειρηματία να εισέλθει σε µία
υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση του σ’ αυτήν. Για να
θεωρηθεί επιτυχημένη μια επιχειρηματική ιδέα απαιτείται ικανότητα συνδυασμού της
δημιουργικότητας ή της καινοτομίας µε τη χρηστή διαχείριση και ικανότητα
προσαρμογής μιας επιχείρησης, προκειμένου να βελτιωθεί η ανάπτυξή της καθ’ όλες
της φάσεις του κύκλου της ζωής της. Είναι µια διαδικασία που ξεπερνά την
καθημερινή διαχείριση και άπτεται των στόχων και της στρατηγικής της επιχείρησης.
β)

Επιχειρηματίες: Η επιχειρηματικότητα αφορά τα άτομα, τις επιλογές τους

και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν κατά την εκκίνηση, εξαγορά ή λειτουργία
μιας επιχείρησης. Οι επιχειρηματίες αποτελούν ανομοιογενή ομάδα και προέρχονται
από όλους τους χώρους. Όμως, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά στην επιχειρηματική
συμπεριφορά όπως η ανάληψη κινδύνων και η επιθυμία για ανεξαρτησία και
αυτοπραγμάτωση (Hyrsky and Tuunanen, 2001). Από τη βρετανική έρευνα
οικογενειακών προϋπολογισμών προκύπτει ότι όσοι σκέπτονται σοβαρά το
ενδεχόμενο να ιδρύσουν µία επιχείρηση, θεωρούν τους εαυτούς τους πιο
ευφάνταστους και δημιουργικούς από τους υπόλοιπους (SBS Performance Analysis,
2002).
γ) Εφαρμογές επιχειρηματικότητας: Η επιχειρηματικότητα μπορεί να
αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τομέα και είδος επιχείρησης. Εφαρμόζεται στους
αυτοαπασχολούμενους και στις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους σε όλες τις φάσεις του
κύκλου ζωής τους. Αφορά τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, τεχνολογικών ή
παραδοσιακών, τις μικρές και τις μεγάλες, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος,
όπως είναι οι οικογενειακές επιχειρήσεις, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, οι
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας6, οι µη κερδοσκοπικοί οργανισμοί που
προβαίνουν σε σημαντικές οικονομικές δραστηριότητες. Σύμφωνα µε την έρευνα
6

Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας περιλαμβάνουν τους συνεταιρισμούς, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τις
ενώσεις και τα ιδρύματα.
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Entrepreneurship Monitor, 20137) το 7% των νέων επιχειρηματιών δημιουργεί μια
σημαντική νέα εξειδικευμένη αγορά αν η επιχείρησή τους είναι επιτυχής, ενώ το 70%
των νέων επιχειρήσεων παρέχει προϊόντα ή υπηρεσίες σε υφιστάμενες αγορές, στις
οποίες υπάρχει ήδη σημαντικός ανταγωνισμός και η βασική τεχνολογία προϋπάρχει
για περισσότερο από ένα έτος.

3.4.1 Ο σημαίνων ρόλος της επιχειρηματικότητας

Η επιχειρηματικότητα και η τύχη αποτελούν βασικές αιτίες της επιτυχίας των
ιδιοκτητών ΜΜΕ ώστε να επιτύχουν το επιθυμητό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
(Beugelsdijk, 2007). Οι ΜΜΕ ενθαρρύνονται για να υιοθετήσουν μια εύκαμπτη
επιχειρηματική φιλοσοφία που θα αποτελέσει σημαντικό πλεονέκτημα, έναντι της
αβεβαιότητας, στο επιχειρηματικό περιβάλλον (Ong, Ismail and Goh, 2010). Ένα
βασικό ερώτημα που τίθεται είναι γιατί οι επιχειρηματίες ασχολούνται περισσότερο
με τις ΜΜΕ. Επειδή η βιβλιογραφία για τις εγχώριες ΜΜΕ είναι σχετικά
περιορισμένη, για να κατανοήσει κάποιος τη λογική, τη λειτουργία και τα
προβλήματα των εν γένει ΜΜΕ και ειδικά των μικρών επιχειρήσεων, θα πρέπει να
μελετήσει τις ΜΜΕ άλλων χωρών. Σε μια αντίστοιχη μελέτη για τους ιδιοκτήτες
ΜΜΕ στην Κένυα και στη Γκάνα (Chu, Benzing and McGee, 2007) διαπιστώθηκε
ότι το μεγαλύτερο κίνητρο για την ενασχόλησή τους με τέτοιου είδους επιχειρήσεις
ήταν η αύξηση του εισοδήματος.
Ο ρόλος της επιχειρηματικότητας είναι όντως σημαντικός, όπως αποδεικνύεται
κι από τις εξής αιτίες:

α)

Συμβάλλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη:

Οι νέες και μικρές επιχειρήσεις δημιουργούσαν ολοένα και περισσότερες θέσεις

7

Το Παγκόσμιο Παρατηρητήριο για την Επιχειρηματικότητα (GEM) αποτελεί το μοναδικό πρόγραμμα
παγκοσμίως, που μελετά την επιχειρηματικότητα σε διαχρονική βάση και συγκριτικά για συγκεκριμένες χώρες
και περιοχές του πλανήτη.
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εργασίας έναντι των αντίστοιχων μεγάλων εταιρειών. Οι χώρες που παρουσίαζαν τη
μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά επιχειρηματικότητας είχαν και τη μεγαλύτερη
μείωση των ποσοστών ανεργίας (Audretsch, 2002). Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας
του 1990, οι ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις συνέβαλαν τα μέγιστα στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση της
Ολλανδίας (1994-1998), καθώς μόλις το 8% των ταχέως αναπτυσσόμενων
επιχειρήσεων δημιούργησε το 60% των νέων θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο
υφιστάμενων επιχειρήσεων (υπουργείο Οικονομικών και ΕΙΜ, 2002). Στις Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής 350.000 ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις δημιούργησαν τα
δύο τρίτα όλων των νέων θέσεων εργασίας (1993 -1996).
Όμως και πιο πρόσφατα, οι Hölzl and Friesenbicheler (2010) ανακοίνωσαν το
αποτέλεσμα σχετικής έρευνας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά των «ταχέως
αναπτυσσόμενων μικρών επιχειρήσεων», δηλαδή εκείνων με ετήσια αύξηση
μεγαλύτερη του 20% σε διάστημα 3 ετών και το σημαντικό τους ρόλο στη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Από τις έρευνες προκύπτει ότι η
επιχειρηματικότητα συμβάλλει τα μέγιστα και στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν,
παρ’ όλο που η αύξησή του επηρεάζεται και από πολλούς άλλους παράγοντες
(Audretsch, 2002).
β)

Βασικός

παράγοντας

ανταγωνιστικότητας:

Επιχειρηματικές

πρωτοβουλίες που αφορούσαν την ίδρυση νέας επιχείρησης έδωσαν ώθηση στην
παραγωγικότητα. Δηλαδή, αύξησαν την ανταγωνιστική πίεση, αναγκάζοντας άλλες
επιχειρήσεις να αντιδράσουν, βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους ή καινοτομώντας. Οι
υψηλότερες επιδόσεις ή η καινοτομία των επιχειρήσεων σε επίπεδο οργάνωσης,
μεθόδων,

προϊόντων,

υπηρεσιών

ή

αγορών,

βελτίωσαν

τη

συνολική

ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
γ)

Απελευθερώνει το δυναμικό του ατόμου: Η άσκηση επαγγέλματος δεν

αποτελεί µόνο µέσο πλουτισμού. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν
την επιλογή σταδιοδρομίας, όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο ανεξαρτησίας, η
ποικιλία καθηκόντων και το ενδιαφέρον που παρέχει η εργασία. Η επιδίωξη
υψηλότερων εισοδηματικών επίπεδων μπορεί να παρακινήσει τα άτομα να θέσουν
«υψηλότερους στόχους», όπως η αυτοπραγμάτωση και η ανεξαρτησία, µέσω της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Από τη βρετανική έρευνα σχετικά με τις συνθήκες
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εργασίας8 προέκυψε πως, εκτός από τα υλικά κίνητρα, η επιλογή του να γίνει κάποιος
επιχειρηματίας βασίζεται και στην αυτοπραγμάτωση, δηλαδή στην ελευθερία, την
ανεξαρτησία

και

την

πρόκληση.

Η

επαγγελματική

ικανοποίηση

μεταξύ

επιχειρηματιών είναι υψηλότερη απ’ ό,τι μεταξύ των μισθωτών. Το 45% των
αυτοαπασχολούμενων δήλωναν πολύ ικανοποιημένοι από τις συνθήκες εργασίας
τους, έναντι μόλις του 27% των μισθωτών.
δ) Επιχειρηματικότητα και κοινωνικές επιταγές: Οι επιχειρηματίες
αποτελούν την κινητήρια δύναμη της οικονομίας της αγοράς. Πολλές μεγάλες
εταιρείες υιοθέτησαν επίσημες στρατηγικές για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, που
συνεπάγεται την προαιρετική ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών
παραμέτρων στην επιχειρηματική πρακτική και στη συνεργασία µε τα ενδιαφερόμενα
μέρη, εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι η υπεύθυνη στάση τους συμβάλλει
στην επιτυχία. Η στάση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη δέσμευση
για την αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητας με ένα φιλικό τρόπο προς το
περιβάλλον. Οι ΜΜΕ επιδεικνύουν «υπεύθυνο επιχειρηματικό πνεύμα» µε έναν πιο
άτυπο τρόπο, αλλά αποτελούν τον κεντρικό ιστό για πολλές κοινωνίες. Η
επιχειρηματικότητα μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στην αποτελεσματική
παροχή υπηρεσιών στον τομέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής
πρόνοιας. Μια παρόμοια προσέγγιση είναι εφικτό να συμπληρώσει τους δημόσιους
πόρους και να επεκτείνει το φάσμα των υπηρεσιών που παρέχονται στους
καταναλωτές9.
Ο λόγος για τον οποίον μια ΜΜΕ μπορεί να ενσωματώσει πιο δύσκολα την
πολιτική της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη λειτουργία της συγκριτικά με τις
μεγάλες είναι το οικονομικό κόστος και η απουσία τεχνικών εκσυγχρονισμένης
διοίκησης. Όμως, ολοένα και περισσότερες είναι οι ΜΜΕ που συνειδητοποιούν τον
κοινωνικό ρόλο που θα πρέπει να διαδραματίσουν παράλληλα με τη λειτουργία τους,
παρ’ όλο το αυξημένο κόστος γι αυτές. H επιχειρηματική στρατηγική που

8

«Third European survey on working conditions, 2000», Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Βελτίωση των Συνθηκών
Διαβίωσης και Εργασίας.

9

Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον εν λόγω τομέα περιλαμβάνουν ένα «Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για
τη βιώσιμη βιομηχανική ανάπτυξη», (SEC) 1999, 1729, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25.10.1999 και µία
«Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη
βιώσιμη ανάπτυξη», COM (2002) 347 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 02.07.2002.
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ακολουθούν πλέον οι ΜΜΕ απασχολούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, καθώς
διαδραματίζουν πολυσχιδή ρόλο στην κοινωνία που επεκτείνεται σε τομείς όπως το
περιβάλλον, η αγορά, η τοπική κοινωνία και το ανθρώπινο δυναμικό, κάτι που τις
καθιστά μοναδικές. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006)
(http://www.csrhellas.org/csr_last2/portal/images/stories/files/SURVEY_RESULTS_
gr.pdf) σε δείγμα 300 ΜΜΕ στην Αττική, η εταιρική κοινωνική ευθύνη
επικεντρώνεται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σε
πρόσθετες παροχές και σε παροχή συμπληρωματικής ασφάλισης των εργαζομένων.
Επίσης,

σύμφωνα

με

τη

διεθνή

βιβλιογραφία,

παράδειγμα

υπεύθυνης

επιχειρηματικότητας ΜΜΕ αποτελεί η εταιρεία Telvill KFt (72 εργαζόμενοι) που
δραστηριοποιείται στον τομέα της μηχανικής της Τεχνολογίας των Πληροφοριών,
καθώς οι δράσεις της εταιρικής υπευθυνότητας επικεντρώνονται στη στήριξη του
πάρκου ζώων, του Εμπορικού Επιμελητηρίου της περιοχής, των δημοτικών
σχολείων,

των

τεχνικών

γυμνασίων

και

των

τοπικών

λεσχών

(http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainablebusiness/files/csr/campaign/documentation/download/cases_el.pdf).
Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ διαφέρουν από τις μεγάλες επιχειρήσεις και στο
θέμα παροχής μοναδικών υπηρεσιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις με τους καταναλωτές αποτελούν
μοναδικό φάσμα υπηρεσιών, που τις κάνει να ξεχωρίζουν. Η παροχή πίστωσης στους
καταναλωτές λόγω των προσωπικών σχέσεων σε συνδυασμό με την κάλυψη των
αναγκών για κάθε πελάτη ξεχωριστά ως μοναδική καταναλωτική οντότητα, καθιστά
μοναδική και αναγκαία τη λειτουργία των ΜΜΕ στον επιχειρηματικό τομέα, κάτι
που δε μπορούν να προσφέρουν οι μεγάλες επιχειρήσεις λόγω του απρόσωπου
χαρακτήρα τους. Επίσης, η απασχόληση ανθρώπινου δυναμικού από την τοπική
κοινωνία σε συνδυασμό με την επιλογή προμηθευτών κυρίως από τοπικό επίπεδο
ολοκληρώνει το χαρακτηρισμό τους ως επιχειρήσεις μοναδικές, προσδίδοντάς τους
ρόλο αναντικατάστατο, σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις (Κανελλόπουλος,
1994, Λαμπρόπουλος, 2005).
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3.4.2 Η πετυχημένη επιχειρηματικότητα και οι πολιτικές επιλογές

Η χάραξη πολιτικής μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των
επιπέδων επιχειρηματικότητας. Από την έκθεση του Global Entrepreneurship
Monitor (2013) προέκυψε ότι, παρά τη σημαντική επίδραση των μακροοικονομικών
συνθηκών, η κατάταξη των ΜΜΕ ως προς τη σημασία τους στις εξεταζόμενες χώρες
παρέμεινε σταθερή, γεγονός που τείνει να αποδείξει ότι οι σταθερές εθνικές πολιτικές
έχουν άμεσο θετικό αντίκτυπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη εκπονήσει στρατηγική
για τη χάραξη μακροοικονομικών πολιτικών, οι οποίες θα προσανατολίζονται στην
ανάπτυξη και στη σταθερότητα που αποτελούν προϋπόθεση για τη δημιουργία
ευνοϊκού κλίματος για την επιχειρηματική πρωτοβουλία.
Το Συμβούλιο εκδίδει σε ετήσια βάση τους «Γενικούς προσανατολισμούς των
οικονομικών πολιτικών», στους οποίους εξετάζονται οι εθνικές πολιτικές των κρατών
µελών. Εδώ και πολλά χρόνια, στους Γενικούς προσανατολισμούς του 2002
συνιστάται η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, όπως για παράδειγμα του
φορολογικού και κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νέες και υπάρχουσες
επιχειρήσεις, οι μεταρρυθμίσεις της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας και της
προώθησης αποτελεσματικών χρηματοοικονομικών αγορών 10.
Εκτός από τις οικονομικές ευκαιρίες, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες
που επηρεάζουν την απόφαση ενός ατόμου να ξεκινήσει µια επιχείρηση, καθώς και
τη βούληση ενός επιχειρηματία να αναλάβει κινδύνους ή να επεκτείνει τις
δραστηριότητές του. Οι περισσότερες οικονομικές ευκαιρίες δεν οδηγούν από μόνες
τους σε μεγαλύτερη επιχειρηματικότητα. Κάτι τέτοιο εξαρτάται και από τις
προτιμήσεις των ανθρώπων, τις δεξιότητες και τις υπάρχουσες εναλλακτικές λύσεις.
Ακόμη και όταν κάποιος εξετάζει την πιθανότητα να γίνει επιχειρηματίας,
υπολογίζει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα έναντι άλλων, πιο σταθερών,
επιλογών (Hannon and Atherton, 1998).

10

Σύσταση 2002/549/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισμούς
των οικονομικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας, 2002/549/ΕΚ, ΕΕ L182, 11.07.2002
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Για να αναπτυχθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας πρέπει να αναπτύσσεται
σε τρία επίπεδα, δηλαδή των φυσικών προσώπων, της επιχείρησης και της κοινωνίας.
Για να παρακινηθούν τα φυσικά πρόσωπα να γίνουν επιχειρηματίες πρέπει να έχουν
ενστερνιστεί την έννοια της «επιχειρηματικότητας» ώστε να αποτελεί µια αρκετά
ελκυστική ικανότητα. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν τις
κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να μετατρέψουν τους στόχους τους
σε επιτυχή εγχειρήματα. Η επιχειρηματική δραστηριότητα εξαρτάται και από τη
θετική στάση της κοινωνίας απέναντι στους επιχειρηματίες. Η ανάλογη επιτυχία θα
πρέπει να προβάλλεται και να περιορίζεται ο κοινωνικός στιγματισμός σε περίπτωση
αποτυχίας. Εξάλλου, θεωρείται ζωτικής σημασίας για την Ελλάδα να ενισχύσει τα
κίνητρα και να μειώσει τα εμπόδια για την έλευση των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων,
ώστε να τονωθεί η επιχειρηματικότητα και να δημιουργηθεί ένα θετικό
επιχειρηματικό περιβάλλον (Bitzenis and Tsitouras, 2007).

3.4.3 Η ανάγκη της περιφερειακής ανάπτυξης

Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στην αναγκαιότητα λειτουργίας των ΜΜΕ σε
συνδυασμό με την ανεπτυγμένη λογική της επιχειρηματικότητας. Όμως, εκείνο που
θα πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω είναι για ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η
περιφερειακή ανάπτυξη σε αντίθεση με το συγκεντρωτισμό.
Οι συνήθεις οικονομικοί στόχοι του περιφερειακού σχεδιασμού είναι οι κάτωθι
(Τσεκούρας, 1991):



Η διαπεριφερειακή εξίσωση των κατά κεφαλήν διαθέσιμων πραγματικών

εισοδημάτων, δηλαδή ο δείκτης της οικονομικής ευημερίας.


Η περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, που λαμβάνει υπόψη της τόσο την

περιβαλλοντική προστασία, όσο και τη διόρθωση της μονόπλευρης οικονομικής
δομής της κάθε περιφέρειας, με στόχο να περιορίζονται οι σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις μιας πιθανής οικονομικής κρίσης.


Η άριστη κατανομή και τοποθέτηση των δημόσιων πόρων, κάτι που

αποτελεί αξιωματική οικονομική απαίτηση από όλους τους φορολογούμενους της
χώρας.
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Η ανάγκη της άμεσης, πληθωρικής και ουσιαστικότερης συμμετοχής του
πολίτη στα οικονομικο-πολιτικά κοινά, η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της
Ελλάδας, η αύξηση της παραγωγικότητας των παραγωγικών δυνάμεων, σε
συνδυασμό

με

τη

αναποτελεσματικότητας,

μείωση
απαιτούν

της

χαμηλής

την

αποδοτικότητας

πραγματική

αποκέντρωση,

και

της

οριζόντια

(γεωγραφικά) και κάθετα (αποκέντρωση).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας των Adelman και Morris
(1967) συσχετίστηκε η οικονομική κατάσταση, δηλαδή το επίπεδο και ο ρυθμός
μεταβολής του κατά κεφαλήν εισοδήματος, 24 χωρών χαμηλού δείκτη ανάπτυξης με
αντίστοιχα 39 χωρών υψηλού δείκτη. Η ανάλυση παραγόντων (Factor Analysis)
έδειξε πως υπάρχει στενή συσχέτιση μεταξύ οικονομικής κατάστασης και μη
οικονομικών δεικτών. Τα συμπεράσματα ανέφεραν πως οι «κοινωνικές δυνάμεις»,
δηλαδή οι παραδόσεις, το πολιτισμικό πλαίσιο, οι κοινωνικές τάσεις, η καταναλωτική
ψυχολογία και εν γένει ο κοινωνικός ιστός, ασκούν τις βασικές επιρροές στην
οικονομική κατάσταση των χωρών με χαμηλά επίπεδα οικονομικο-κοινωνικής
ανάπτυξης, ενώ οι «πολιτικοί παράγοντες», δηλαδή το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η
νομοθεσία,

η κυβερνητική πολιτική,

το

πολιτικό

σύστημα,

αποδείχτηκαν

περισσότερο σημαντικοί για τις χώρες με υψηλά επίπεδα ανάπτυξης.
Η θέσπιση των Αναπτυξιακών Νόμων είχαν ως βασική τους αποστολή την
αποκέντρωση του επιχειρηματικού κεφαλαίου, την ανάπτυξη της ελληνικής
περιφέρειας, την πάταξη της ανεργίας, αλλά και την αυτοδιαχείριση της περιφέρειας.
Μόνο η σωστή εφαρμογή τους σε συνδυασμό με ένα αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο, θα
επέφερε τα προαναφερόμενα αποτελέσματα.

3.5 Η εξωστρέφεια των ελληνικών ΜΜΕ σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Μέχρι τώρα έγινε αναφορά στα γενικά μειονεκτήματα και τις αδυναμίες που
παρουσιάζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Όμως, υπό το «πρίσμα» της
εξωστρέφειάς τους σε περίοδο οικονομικής κρίσης θα πρέπει να εξεταστούν οι ΜΜΕ
σε αντιδιαστολή με τις μεγάλες (Ματσατσίνης, 2010). Ένα εκ των βασικών
μειονεκτημάτων των ΜΜΕ είναι η ανυπαρξία οικονομιών κλίμακας, σε συνδυασμό
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με

τις

μικρές

δυνατότητες

χρηματοδότησης.

Άλλα

μειονεκτήματα

που

παρουσιάστηκαν ήταν η έλλειψη εκπαιδευμένων στελεχών και εξειδικευμένου
προσωπικού, η απουσία εκσυγχρονισμού στην τεχνολογία παραγωγής, οι ελλιπείς
γνώσεις στη διοίκηση διεθνών δραστηριοτήτων που δε δίνουν το δικαίωμα για
εκμετάλλευση πολλών επιχειρηματικών ευκαιριών που παρουσιάζονται στις διεθνείς
αγορές (Πετρόγιαννης, 2005).
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και ορισμένα πλεονεκτήματα. Κάποια εξ’
αυτών είναι: Έλλειψη γραφειοκρατίας, ταχύτερη λήψη αποφάσεων, πλήρης ταύτιση
των διοικούντων για τους επιχειρηματικούς στόχους, ταχύτερη αντίδραση στις
ενέργειες του ανταγωνισμού, εξειδίκευση στις μικρές αγορές και άμεσες επαφές των
διοικούντων με τους πελάτες (Λαμπρόπουλος, 2008). Τα προαναφερόμενα
πλεονεκτήματα των ΜΜΕ προσδίδουν μεγάλη ανθεκτικότητα στην οικονομική
κρίση, ενώ κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως είναι η κρατική στήριξη, θα
μπορούσαν να επιφέρουν σταθερότητα στη συνολική εγχώρια οικονομία. Η
πρόκληση για τις ΜΜΕ, ειδικά τώρα, έγκειται στο ότι με περιορισμένους πόρους,
ανθρώπινους και υλικούς, με βάση τη δημιουργικότητά τους, μπορούν να
αναπτύξουν καινοτόμες επιχειρηματικές στρατηγικές (Γερογιάννης, 2009).
Η διεθνοποίηση των δράσεων των ΜΜΕ, επομένως και των εγχώριων, μπορεί
να τους δώσει επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως: Αύξηση παραγωγικότητας
λόγω εκσυγχρονισμού, πρόσβαση σε νέες αγορές και τεχνολογίες, επέκταση του
κύκλου ζωής των προϊόντων τους, μειωμένα κόστη, εξομάλυνση των διακυμάνσεων
της παραγωγής, διέξοδο στην πλεονάζουσα παραγωγική δραστηριότητα, δυνατότητα
ανάπτυξης πέραν της κορεσμένης αγοράς (Audretsch, Grilo, and Thurik, 2007).
Για να γίνουν ανταγωνιστικές οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στις διεθνείς
αγορές, οφείλουν να ακολουθήσουν συγκεκριμένες επιχειρηματικές πολιτικές, όπως:
Η εκλαμβανόμενη αξία των προϊόντων τους να είναι μεγαλύτερη από αυτήν του
ανταγωνισμού, ανταγωνισμός σε «γαλάζιους» και όχι σε «κόκκινους ωκεανούς»11,

11

Στη βιβλιογραφία οι «κόκκινοι ωκεανοί» (μεταφορικά από το αίμα των ανταγωνιζόμενων επιχειρήσεων) είναι
αγορές, όπου ο ανταγωνισμός γίνεται στις τιμές ή στην ποιότητα του προϊόντος. Αντίθετα, οι «γαλάζιοι ωκεανοί»
είναι αγορές, όπου ο ανταγωνισμός δεν έχει ακόμη διαμορφωθεί, οπότε αποφεύγονται οι μετωπικές συγκρούσεις
ανταγωνιστών σε κορεσμένες αγορές.
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ανάπτυξη της υψηλής τεχνολογίας, εφαρμογή νέων και καινοτόμων βιομηχανικών
τεχνολογιών (Singh, Garg, and Sharma, 2009).
Από την άλλη πλευρά, ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να έχουν
ανεπτυγμένο ως «ασπίδα» οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι ΜΜΕ, εν όψει
οικονομικών κρίσεων, είναι η στρατηγική της επιβίωσής της. Οι Kocak και Edwarts
(2005) διερεύνησαν τη σημασία της επιχειρηματικής συμπεριφοράς στις Μικρές
Επιχειρήσεις που προσβλέπουν στη μεγέθυνση υπό την πίεση αρνητικών
οικονομικών συνθηκών. Ο Kambil (2008) εξέτασε το πώς οι μάνατζερ θα μπορούσαν
να ανταποκριθούν στις οικονομικές κρίσεις και να οδηγήσουν τις επιχειρήσεις τους
στην επιτυχία. Παρατήρησε ότι εκείνοι που εστίασαν την προσοχή τους στην αύξηση
των εσόδων και στη βελτίωση του μεριδίου αγοράς πλησίασαν περισσότερο στην
επιτυχία.
Ο Finkelstein (2008) περιέγραψε το πώς τα υψηλόβαθμα στελέχη μπορούν να
παρερμηνεύσουν το ανταγωνιστικό πλαίσιο, να υποπέσουν στο σφάλμα να
ακολουθήσουν πιστά την πιθανή παραπλανητική στρατηγική τους και μερικές φορές
προβαίνουν σε απεγνωσμένες κινήσεις για να διορθώσουν βασικά προβλήματα. Ο
Young (2009) παρουσίασε τις απόψεις του σχετικά με το πώς μπορούν να
επιβιώσουν οι ΜΜΕ σε περίοδο ύφεσης, υιοθετώντας μια σειρά από βασικές αρχές
που αναφέρονται σε χαμηλότερα έξοδα, αποθεματικά, ταμειακές ροές, αλλά και
αυτοσυγκράτηση των επιχειρηματιών, έτσι ώστε να κάνουν σωστή διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού με απώτερο σκοπό τη σωτηρία της επιχείρησής τους. Επίσης,
πρότεινε όλες οι βιομηχανίες να συνεχίζουν να επενδύουν στο marketing, ακόμη κι
αν μειωθεί η πελατειακή τους βάση.
Τέλος, οι Favaro et al. (2009) πρότειναν τους εξής κανόνες στις ΜΜΕ ώστε να
κερδίσουν μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, όπως:



Να εστιάσουν σε πελάτες που δεν είναι πιστοί ούτε στην επιχείρηση, ούτε

στους ανταγωνιστές.


Να μειώσουν τα «αρνητικά κόστη».



Να «στήσουν» τα καταστήματα στη λογική των αναγκών των πελατών

και της αγοραίας συμπεριφοράς.


Να ανανεώσουν τη διαδικασία εξεύρεσης νέας πελατειακής βάσης, την

απόδοση του management και τον προγραμματισμό εμπορευμάτων.
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3.5.1 Η διοίκηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

«Μια Μικρομεσαία Επιχείρηση μπορεί να είναι σκληρή, εκτός κι αν παλεύεις
με το χάος», είναι η άποψη πολλών επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται σε
αυτόν το χώρο. Οι λειτουργίες μιας ΜΜΕ δεν είναι πάντοτε χαοτικές, αλλά οι
ιδιοκτήτες τους αντιμετωπίζουν εντελώς διαφορετικές προκλήσεις από εκείνες των
εταιρικών στελεχών (Κριεμάδης, 2011). Επίσης, οι ΜΜΕ συνήθως παρουσιάζουν
σημαντικές αλλαγές στις οργανωτικές και διοικητικές τους ανάγκες, σε όλα τα
στάδια λειτουργία τους, από την έναρξη λειτουργίας τους μέχρι το σημείο που να
απασχολούν επαγγελματικό διευθυντικό προσωπικό (Κεφαλάς, 2008).
Υπάρχει μεγάλη απόκλιση στον τρόπο με τον οποίον διοικούνται οι ΜΜΕ σε
σύγκριση με άλλου είδους επιχειρήσεις, καθώς υπάρχει κενό μεταξύ των
ερασιτεχνικών και των επαγγελματικών τρόπων διοίκησης. Σε ερασιτεχνικό
περιβάλλον ανήκουν οι επιχειρηματίες που στηρίζονται σε εμπειρικές μεθόδους για
τη διεύθυνση της εταιρείας τους. Οι διευθυντές τέτοιων επιχειρήσεων συνήθως
λαμβάνουν αποφάσεις υπό τη χρονική πίεση, γεγονός που σημαίνει πως δε βρίσκουν
πολύτιμο χρόνο για προγραμματισμό δράσεων. Ο προγραμματισμός παραμερίζεται,
καθώς οι διευθυντές συγκεντρώνονται σε επείγοντα θέματα πωλήσεων και
παραγωγής. Όμως, σε αυτήν την περίπτωση καθίστανται ευάλωτοι στις συνθήκες
ανταγωνισμού, μιας και ο προγραμματισμός αποτελεί βασικό σημείο της
επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, εκείνοι που είναι αναλυτικοί, συστηματικοί και
υιοθετούν ως επιχειρηματική λογική τον προγραμματισμό στον τρόπο εργασίας τους
είναι εκείνοι που επιδεικνύουν υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού (Σκουλάς, 2008).
Τέλος, η οργανωτική δομή και η μορφή διοίκησης μιας νεοσύστατης ΜΜΕ αλλάζουν
καθώς αυτή αναπτύσσεται, τη στιγμή που οι επιχειρηματίες θα πρέπει να επιδείξουν
άμεση προσαρμοστικότητα (Γιαλελής, 2011).

3.6 Νομοθετήματα και πολιτικές της Ε.Ε.: Το «Small Business Act»

Η βασική πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν η σωστή διαχείριση της
μετάβασης προς την οικονομία της γνώσης. Η επιτυχία θα εξασφάλιζε τους
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πρωταρχικούς στόχους που είχαν τεθεί εξ΄ αρχής, δηλαδή μια ανταγωνιστική
οικονομία με περισσότερες και ποιοτικότερες νέες θέσεις εργασίας, αλλά και
υψηλότερο επίπεδο κοινωνικής συνοχής. Από την άλλη πλευρά, οι δυναμικοί
επιχειρηματίες βρίσκονται σε ευνοϊκή θέση, καθώς θα μπορούσαν να αποκομίσουν
σημαντικά οφέλη από την παγκοσμιοποίηση και την επιτάχυνση των τεχνολογικών
αλλαγών. Επομένως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και καινοτομίας των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων θα αποτελούσε καθοριστικό παράγοντα για την
ευημερία της Ε.Ε..
Ο ρόλος των ΜΜΕ στην κοινωνία μας έχει καταστεί ακόμη πιο σημαντικός,
καθώς δημιουργούν νέες ευκαιρίες απασχόλησης και αποτελούν εφαλτήριο
ανάπτυξης και ευημερίας των τοπικών και περιφερειακών πληθυσμών. Οι δραστήριες
ΜΜΕ μπορούν να συμβάλουν στο να καταστεί ισχυρότερη η Ευρώπη, ώστε να
αντιμετωπίσει τη σημερινή αβεβαιότητα. Με αυτήν τη λογική, η Ε.Ε. έθεσε τις
ανάγκες των ΜΜΕ στο επίκεντρο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την ανάπτυξη
και την απασχόληση, κάτι που ξεκίνησε από το 2005 με την εφαρμογή της
προσέγγισης της σύμπραξης, η οποία πέτυχε απτά αποτελέσματα (Εφαρμογή
Κοινοτικού Προγράμματος της Λισαβόνας, 2005).
Από κει και πέρα, έπρεπε να ενταχθούν οι ανάγκες των ΜΜΕ σε πρώτη
προτεραιότητα των κεντρικών πολιτικών της Ε.Ε.. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία «Small Business Act» η επίτευξη βελτιωμένων συνθηκών λειτουργίας
για τις ΜΜΕ εξαρτάται άμεσα από την κοινωνική αναγνώριση των

ίδιων των

επιχειρηματιών. Όμως, για να αλλάξει η επικρατούσα νοοτροπία και να
διαφοροποιηθεί η αντίληψη για το ρόλο των επιχειρηματιών και της ανάληψης
επιχειρηματικού κινδύνου θα έπρεπε να επιδοκιμάζονται από τους ίδιους τους
πολιτικούς ηγέτες και να υποστηρίζονται από τις διοικητικές αρχές. Ο σκοπός της
πρωτοβουλίας «Small Business Act» ήταν: «Η βελτίωση της συνολικής προσέγγισης
της πολιτικής, όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, η οριστική καθιέρωση της αρχής
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» στη χάραξη πολιτικής και η προώθηση της
ανάπτυξης των ΜΜΕ μέσω της υποστήριξής τους για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων που εξακολουθούν να εμποδίζουν την ανάπτυξή τους» (Επιτροπή
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2008).
Όσον αφορά την ονομασία «Act», αναφέρεται πως δόθηκε συμβολικά σε αυτήν
την πρωτοβουλία, θέλοντας να τονιστεί η αναγνώριση του κεντρικού ρόλου των
ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή οικονομία και η θέσπιση ενός συνόλου δέκα αρχών για τον
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προγραμματισμό και την εφαρμογή πολιτικών σε επίπεδο Ε.Ε.. Οι εν λόγω δέκα
αρχές ήταν οι εξής (Small Business Act for Europe, 2008):

1) Αρχή πρώτη: Δημιουργία περιβάλλοντος στο οποίο οι επιχειρηματίες και
οι οικογενειακές επιχειρήσεις μπορούν να προοδεύουν, να ανταμείβεται η
επιχειρηματικότητα, να ασχοληθούν περισσότερο με τους μελλοντικούς
επιχειρηματίες και να απλοποιηθούν οι όροι μεταβίβασης επιχειρήσεων.
Αφορμή γι αυτό στάθηκε το Έκτακτο Ευρωβαρόμετρο του 2007 (Flash
Eurobarometer, 2007) για το επιχειρηματικό πνεύμα που κατέδειξε ότι το 45% των
Ευρωπαίων προτιμούν να είναι αυτοαπασχολούμενοι, όταν στις ΗΠΑ το ποσοστό
αυτό ανερχόταν στο 61%. Να σημειωθεί πως ακόμη και τώρα, η κατάσταση αυτή δεν
έχει αλλάξει ουσιαστικά, καθώς θα πρέπει να κατανοήσουν οι κάτοικοι της Ευρώπης
ότι η αυτοαπασχόληση αποτελεί μια ελκυστική επαγγελματική σταδιοδρομία, αρκεί
να τεθεί πάνω σε υγιείς βάσεις, αλλά και να υπάρχει πρωτίστως το κατάλληλο
επιχειρηματικό περιβάλλον, κάτι που σαφώς δεν έχει γίνει πραγματικότητα στην
Ελλάδα, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό εξάλλου, αποδεικνύεται
και από το γεγονός ότι σε καμία βαθμίδα του εγχώριου εκπαιδευτικού συστήματος
δεν προωθείται η ιδέα και η λογική της επιχειρηματικότητας, ούτε καν από τα
επιμέρους σχολικά προγράμματα, κάτι που έρχεται σε εκ διαμέτρου αντίθεση με τα
αντίστοιχα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.
Η εφαρμογή της εν λόγω αρχής προκύπτει από το ότι προωθείται το
επιχειρηματικό

πνεύμα,

διευκολύνονται

οι

ανταλλαγές

ορθών

πρακτικών

εκπαίδευσης για την επιχειρηματικότητα, πραγματοποιήθηκε η διοργάνωση της
«Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τις ΜΜΕ» το 2009 με παράλληλες εκδηλώσεις, έγινε η
έναρξη του «Erasmus για νέους επιχειρηματίες» το 2008 που επέφερε ανταλλαγές
εμπειριών και απόκτηση γνώσης και εμπειρίας για τους νέους επιχειρηματίες, όπως
επίσης

η

δημιουργία

δικτύου

γυναικών

που

θα

εκπροσωπούσαν

την

επιχειρηματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. κλήθηκαν:



Να ενθαρρύνουν την πρόσβαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη

επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους με την εισαγωγή σχετικών μαθημάτωνκαταρτίσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
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Να εξασφαλίσουν ότι η σημασία του επιχειρηματικού πνεύματος

λαμβάνεται υπόψη στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών.


Να αναπτυχθούν συστηματικές στρατηγικές για εκπαίδευση και

επιχειρηματικότητα μέσω της υγιούς συνεργασίας με τον επιχειρηματικό χώρο.


Να διευκολυνθεί η μεταβίβαση των επιχειρήσεων μέσω του συστήματος

φορολογίας, που αποτελούσε τροχοπέδη.


Να

θεσπίσουν

συστήματα

για

την

προσέγγιση

μεταβιβάσεων

επιχειρήσεων.


Να παρέχουν καθοδήγηση στις υπό μεταβίβαση επιχειρήσεις.



Να παρέχουν υποστήριξη στις γυναίκες επιχειρηματίες.



Να παρέχουν καθοδήγηση σε όσους νόμιμους μετανάστες θελήσουν να

ενταχθούν στον επιχειρηματικό χώρο.

2) Αρχή δεύτερη: Η εξασφάλιση της παροχής δεύτερης ευκαιρίας στους
έντιμους επιχειρηματίες σε περίπτωση πτώχευσης.
Περίπου 800.000 ΜΜΕ βρίσκονται ετησίως σε κατάσταση πτώχευσης στην
Ευρώπη, ενώ χάνονται περί των 3.000.000 θέσεων εργασίας, εκτοξεύοντας την
ανεργία σε δυσθεώρητα επίπεδα (Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2013). Ακόμη και
σήμερα στο χώρο της Ε.Ε. υπάρχει το στίγμα της αποτυχίας και της κοινωνικής
υποβάθμισης των επιχειρηματιών που προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή, μετά την
πτώχευση. Η Ε.Ε. θα έπρεπε να δημιουργήσει μια πολιτική δεύτερης ευκαιρίας σε
επιχειρηματίες, που για διάφορους λόγους απέτυχαν, ώστε να συνεχίσουν να
λειτουργούν την επιχείρησή τους, κάτι που θα αποτελούσε την πρακτική εφαρμογή
της αρχής αυτής.
Επίσης, γι αυτό το σκοπό τα κράτη – μέλη της Ε.Ε. κλήθηκαν:



Να λάβουν μέρος σε εκστρατείες ενημέρωσης ώστε η κοινωνία να

αντιμετωπίσει χωρίς προκαταλήψεις και με θετικό τρόπο τους

επιχειρηματίες

που απέτυχαν, δίνοντάς τους μια δεύτερη ευκαιρία.


Να φροντίζουν στη μείωση της γραφειοκρατίας στην περίπτωση της μη

εσκεμμένης πτώχευσης, ώστε να διευκολύνονται οι επιχειρηματίες και να μπορέσουν
να προχωρήσουν στην επόμενη επαγγελματική τους κίνηση.
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Να εξασφαλίζουν την ίση αντιμετώπιση των επιχειρηματιών που

πτώχευσαν με τους νέους επιχειρηματίες.

3) Αρχή τρίτη: Ο καθορισμός κανόνων σύμφωνα με την αρχή
«Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις», λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

των

ΜΜΕ,

απλοποιώντας

το

υφιστάμενο

ρυθμιστικό

περιβάλλον.
Ο μεγαλύτερος «εχθρός» για τις ΜΜΕ είναι η τήρηση των διοικητικών
κανονισμών, ειδικά σε σύγκριση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Σύμφωνα με
σχετική έρευνα (Think Small First, 2010), το 36% των ΜΜΕ στην Ε.Ε. ανέφερε πως
οι διοικητικές διατυπώσεις περιόρισαν σημαντικά τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες με αποτέλεσμα να οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Αυτό σήμαινε πως για να
ισχύει πρακτικά η λογική του «Think Small First» θα έπρεπε πρώτα η Ε.Ε. να
εκτιμήσει διεξοδικά κατά πόσο τηρείται το πρωτόκολλο με την εφαρμογή της αρχής
επικουρικότητας και αναλογικότητας στις μελλοντικές νομοθετικές και διοικητικές
πρωτοβουλίες. Από την πλευρά τους, τα κράτη – μέλη θα έπρεπε:



Να εξετάσουν τη σκοπιμότητα της εισαγωγής κοινών ημερομηνιών για

την έναρξη ισχύος και τις ετήσιες δηλώσεις της νομοθεσίας που τίθεται εν ισχύ.


Να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων για τις ΜΜΕ αναφορικά με

την ευελιξία και να αποφύγουν τον κανονιστικό υπερθεματισμό.

Η εν λόγω αρχή υποδηλώνει πως οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις έρχονται πλέον
σε πρώτη προτεραιότητα στη χάραξη κεντρικής αναπτυξιακής πολιτικής, με βάση τη
λογική πως «ένα μέγεθος δεν ταιριάζει σε όλους» (one size does note fit all).
Διαδικασίες που φαίνονται πως ταιριάζουν στις μεγάλες επιχειρήσεις, μπορεί να
αποδειχτούν ιδιαίτερα επιζήμιες για εκείνες τις ΜΜΕ που δε διαθέτουν τις ανάλογες
οικονομίες κλίμακας.
Γι αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβη σε «Σύνοψη Εκτίμησης των
Επιπτώσεων» για τη θέσπιση προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ
(COM (2011) 834 τελικό). Στόχος της συγκεκριμένης Έκθεσης ήταν η αξιολόγηση
του προσδοκώμενου αποτελέσματος του προγράμματος της Ε.Ε. για την
ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ (2014-2020), όπως είχε προτείνει η αρμόδια
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Επιτροπή στη σχετική της ανακοίνωση αναφορικά με το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιο (Ιούνιος, 2011). Θεωρήθηκε αναγκαίο να εξεταστούν οι δυνητικοί τρόποι
αντιμετώπισης των σοβαρών προβλημάτων που περιορίζουν την αναπτυξιακή
προοπτική των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο διασυνοριακός κατακερματισμός της νομοθεσίας και το υπερβολικό
διοικητικό φόρτο για την ίδρυση μιας Μικρομεσαίας Επιχείρησης (και εν γένει μιας
επιχείρησης) επηρεάζουν αρνητικά τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές,
αντιβαίνοντας τη γενική αρχή που αναφέρει πως οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
ζώνες υψηλού κόστους, όπως η Ευρώπη, πρέπει συνεχώς και εύκολα να
αναπροσαρμόζονται ώστε να παραμείνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια αγορά.
Αυτό αποτελεί και μια αιτία της αυξανόμενης αρνητικής στάσης απέναντι στην
αυτοαπασχόληση. Επίσης, ένα άλλο πρόβλημα των ΜΜΕ στην Ευρωζώνη είναι η
«εξεύρεση νέας πελατείας».
Όλα τα προαναφερόμενα προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι ΜΜΕ στην
Ευρώπη λήφθηκαν υπόψη και η Ε.Ε. κλήθηκε να λάβει μια σειρά από ουσιαστικά
μέτρα, αναφορικά με την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς, την επίτευξη σημαντικών
αποτελεσμάτων μέσω της διάδοσης βέλτιστων πρακτικών πολιτικής, την επίτευξη
οικονομιών κλίμακας σε δύσκολους τομείς για ορισμένα κράτη – μέλη (π.χ. παροχή
στήριξης στην επιβολή των ΔΔΙ), τη στήριξη της συνοχής και της συνεκτικότητας
των εθνικών μέτρων μέσω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και συγκριτικής αξιολόγησης.
Ως επιπλέον υπομέτρα της προσπάθειας της Ε.Ε. θεωρήθηκαν τα εξής:



Δραστηριότητες βελτίωσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας.



Ανάπτυξη πολιτικής για τις ΜΜΕ και προώθηση της ανταγωνιστικότητάς



Νέες επιχειρηματικές ιδέες για βιώσιμα καταναλωτικά αγαθά.



Μέτρα βελτίωσης στον τουριστικό τομέα.



Δραστηριότητες προώθησης της επιχειρηματικότητας.



Συνέχιση στήριξης μέσω χρηματοδοτικών μέσων.



Δίκτυο Enterprise – Europe Network.



Στήριξη των ΜΜΕ στο εξωτερικό.



Διεθνής βιομηχανική συνεργασία.

τους.
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Στο μέτρο του εφικτού, αναπτύχθηκε ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση των
επιπτώσεων

(Impact

Assessments)

όλων

των

επιλογών.

Επιχειρήθηκε

η

ποσοτικοποίηση των βασικών τύπων αντίκτυπου σε όρους Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος (προστιθέμενη αξία), της αξίας του λόγου δανεισμού / επενδύσεων και της
απασχόλησης, αλλά και του αριθμού επιχειρήσεων που λαμβάνουν βοήθεια. Στην
περίπτωση έμμεσων μέσων η ποσοτικοποίηση που επιχειρήθηκε κρίθηκε ανέφικτη, ο
τελικός αντίκτυπος των οποίων όμως θα κριθεί από τη διαχρονική συμπεριφορά των
παραγόντων της αγοράς και των επιχειρηματιών. Αναφορικά με την αποδοτικότητα
των προτεινόμενων μέτρων η ποσοτική ανάλυση εξέτασε τη σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, δηλαδή το λόγο κόστους που συνδέει τις δημοσιονομικές
δαπάνες με τις προσδοκώμενες συνέπειες σε όρους οριακού κόστους εργασίας, αλλά
και τις διοικητικές δαπάνες που μετρώνται βάσει του λόγου διοικητικών εξόδων /
προσωπικού επί του συνολικού προϋπολογισμού.
Με αυτή τη λογική καταρτίστηκαν οι εξής παραμετροποιημένες επιλογές:

Επιλογή 1: Διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης

Α) Αποτελεσματικότητα: Σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος (αύξηση
ΑΕγχΠ κατά 660 εκατ. ευρώ, αύξηση παραγωγής 1,8 δισ. ευρώ μέσω επενδύσεων σε
μετοχικό κεφάλαιο). Θετικός Κοινωνικός αντίκτυπος: Διατήρηση άνω των 16.000
θέσεων εργασίας σε 26.000 επιχειρήσεις που αναμενόταν να βοηθηθούν. Σημαντικός
Περιβαλλοντικός αντίκτυπος: Περιβαλλοντική στήριξη από τη δικτύωση, τη
χρηματοδότηση και την επένδυση μέσω Enterprise Europe Network.
Β)

Αποδοτικότητα: Αυξημένη η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας για

τα χρηματοδοτικά μέσα και μειωμένα τα διοικητικά έξοδα.
Γ)

Συνοχή: Η λογική της παρέμβασης του εν λόγω προγράμματος συνδέθηκε

με άλλες πτυχές της πολιτικής της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ,
όπως τα προγράμματα «Ευρώπη 2020» και «Small Business Act».

Επιλογή 2: Διακοπή

Α)

Αποτελεσματικότητα: Η μοναδική θετική επίδραση ήταν η εξοικονόμηση

εξόδων.
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Β)

Αποδοτικότητα: Μειωμένη αποδοτικότητα της διαχείρισης προγράμματος

από τα κράτη μέλη.
Γ)

Συνοχή:

Αρνητικά

αποτελέσματα

αναφορικά

με

την

έλλειψη

συνεκτικότητας των εθνικών προσεγγίσεων με την πολιτική ανταγωνιστικότητα και
την απουσία ενωσιακής διάστασης.

Επιλογή 3: Βέλτιστη Επέκταση (3α)

Α)

Αποτελεσματικότητα: Θετικός και άμεσος ο οικονομικός αντίκτυπος από

τα χρηματοδοτικά μέσα που μεταφράζεται σε αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 2,3 δισ. ευρώ
ετησίως και 7,2 δισ. ευρώ πρόσθετου δανεισμού / επενδύσεων σε μετοχικά κεφάλαια.
Επίσης, θετικός αντίκτυπος και στον τομέα της απασχόλησης, καθώς αναμένεται η
διατήρηση και δημιουργία άνω των 50.000 θέσεων εργασίας. Τέλος, θετικός
αναμενόταν και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος λόγω στήριξης οικολογικά βιώσιμων
διεργασιών και προϊόντων, ιδίως στον τουριστικό τομέα.
Β)

Αποδοτικότητα: Αυξημένη η σχέση κόστους – αποτελεσματικότητας ανά

θέση απασχόλησης (4.732 ευρώ), όπως και το κόστος προσωπικού κατά 2,6%.
Γ)

Συνοχή: Επέκταση των τρεχουσών δραστηριοτήτων λόγω του παρόντος

σεναρίου, με ταυτόχρονη προσέγγιση άλλων πολιτικών και προγραμμάτων της Ε.Ε..

Περιορισμένη Επέκταση (3β)

Α)

Αποτελεσματικότητα: Αναμενόταν αύξηση του ΑΕγχΠ κατά 500 εκατ.

ευρώ μέσω του οικονομικού αντίκτυπου των χρηματοδοτικών μέσων. Επίσης,
αύξηση της δημοσιονομικής κατανομής για άλλες δραστηριότητες με στόχο την
επίτευξη καταλληλότερης κλίμακας. Αναφορικά με τον κοινωνικό αντίκτυπο, η
βοήθεια αντιστοιχούσε σε 13.000 επιχειρήσεις διατηρώντας άνω των 11.000 θέσεων
εργασίας. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος δεν αναμενόταν να είναι σημαντικά
υψηλότερος.
Β)

Αποδοτικότητα: Στα 2.824 ευρώ ανά θέση απασχόλησης εκτιμάται η

σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και αύξηση του προϋπολογισμού κατά 4,1%
λόγω αντίκτυπου των εξόδων προσωπικού.
Γ)

Συνοχή: Αναμενόταν βιώσιμη ισορροπία μεταξύ διαφόρων στόχων.
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Επικεντρωμένη Επέκταση (3γ)

Α)

Αποτελεσματικότητα:

Θετικά

ποσοτικοποιήσιμος

ο

οικονομικός

αντίκτυπος, ενώ η συγκέντρωση πόρων κυρίως στα χρηματοδοτικά μέσα θα μείωνε
σημαντικά τα κενά της αγοράς αναφορικά με τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ. Ο
κοινωνικός αντίκτυπος εκτιμάται πως θα ήταν θετικός με αύξηση κατά 5.300 θέσεις
εργασίας. Ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος θετικός, αλλά όχι σημαντικά υψηλότερος
από εκείνον του σημείου αναφοράς.
Β)

Αποδοτικότητα: Στα 4.385 ευρώ ανά θέση απασχόλησης εκτιμήθηκε η

σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας, ενώ ο αντίκτυπος των εξόδων προσωπικού
αναμενόταν να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό κατά 4,9%.
Γ)

Συνοχή: Δεν εμφανιζόταν σημαντικές συνέργειες και συνδέσεις με

άλλους στόχους και προγράμματα της Ε.Ε., καθώς επικεντρωνόταν κυρίως στην
άμεση πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση.

Η παραδειγματική εφαρμογή της «Think Small First»

Μια σειρά από λύσεις που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια κάποια ευρωπαϊκά
κράτη αναφορικά με το σημαντικό ρόλο των ΜΜΕ και της ενεργούς συμμετοχής
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση.
Ειδικότερα, οι κάτωθι αναφερόμενες χώρες, έχουν κατανοήσει σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό, απ’ τις υπόλοιπες, το ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να διευκολύνουν τη λειτουργία τους,
ώστε να μη συναντούν σημαντικά προβλήματα. Επιδιώκουν ουσιαστικά να υιοθετούν
την άποψη των ιδιοκτητών των ΜΜΕ και επιχειρούν να χαράξουν κεντρική πολιτική
με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους στην
οικονομία.
Σουηδία:

Προβλέπεται

υποχρεωτική

τρίμηνη

περίοδος

πραγματικής

διαβούλευσης πριν από σημαντικά νομοθετήματα. Οι οργανώσεις των ΜΜΕ αλλά
και οι ίδιες μπορούν να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώμη τους, είτε γραπτώς είτε
προφορικώς, αναφορικά με την εκάστοτε πρόταση.
Δανία: Όλα τα νέα νομοθετήματα τίθενται προς ουσιαστική διαβούλευση. Αν
το νομοθέτημα είναι σχετικό με την επιχειρηματικότητα και εμπεριέχει νέες
διοικητικές ή οικονομικές επιβαρύνσεις θα σταλεί σχετικό ενημερωτικό σημείωμα
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που θα αναφέρει την εκτίμηση κόστους και του αριθμού των επιχειρήσεων που
πλήττονται, τη σύσταση για ψηφιακές λύσεις και παρεμφερείς πρωτοβουλίες, με
στόχο τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των ΜΜΕ. Επιπλέον οι οργανώσεις –
εκπρόσωποι των ΜΜΕ μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το αρμόδιο υπουργείο
πριν τη θεσμοθέτηση.
Λουξεμβούργο: Βάσει της

«Comite National pour la Simplification

Administrative en faveur des Entreprises» προβλέπονται συνεχείς συναντήσεις και
διαβουλεύσεις με εκπροσώπους των ΜΜΕ, με στόχο την απλούστευση των σχετικών
διοικητικών διαδικασιών, ώστε να μην επιβαρύνονται με επιπλέον διοικητικό κόστος.
Η ομάδα εργασίας «Groupe des Entreprises» μπορεί να παρακολουθεί και να
αξιολογεί, μέσω ειδικών εργαλείων και διαδικασιών, τη νομοθεσία και να προβλέπει
την άμεση εφαρμογή των σχετικών βελτιώσεων. Στη νομοθετική διαδικασία η
παρουσία και οι θέσεις του Εμπορικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου είναι
υποχρεωτικές.
Σλοβενία: Πριν τη νομοθέτηση, το υπουργείο Δημόσιων Υποθέσεων ζητά
πάντα τη γνώμη των επαγγελματικών ενώσεων. Σε περίπτωση υπόνοιας ότι κάποιο
νέο νομοθέτημα πιθανόν να βλάψει τις ΜΜΕ, το αρμόδιο υπουργείο είναι
εξουσιοδοτημένο να το μπλοκάρει μέσω της μη αποστολής του στο Κοινοβούλιο.
Ηνωμένο Βασίλειο: Το 2003 ιδρύθηκε η «Small Firms Consultation Database»
με στόχο να μπορούν οι μικρές επιχειρήσεις να επηρεάσουν τους κανόνες και τα
νομοθετήματα σε πρώιμο στάδιο, πριν γίνουν νόμοι του Κράτους και υποστούν
σημαντικές ζημίες. Με αυτόν τον τρόπο προσφέρεται στις μικρές επιχειρήσεις να
δυναμώσουν τη φωνή τους απέναντι στη σχεδιαζόμενη πολιτική και να υποχρεώσουν
την εκάστοτε κυβέρνηση να εφαρμόσουν ουσιαστικά την αρχή «Think Small First».
Η σχετική διαδικασία αποτελεί μέρος του «Impact Assessments (IA) / Small Firms
Impact Test (SFIT).
Εσθονία: Υπάρχει το ειδικό website διαβούλευσης «Teemee Koos», που
αποτελεί κοινή πλατφόρμα για τους κυβερνητικούς οργανισμούς όπου οι μικρές
επιχειρήσεις, αλλά και οι πολίτες, μπορούν δημοσίως να προβάλλουν την άποψή τους
αναφορικά με νομοθετήματα.
Ουγγαρία: Υπουργικά ψηφίσματα και παρεμφερείς πολιτικές έννοιες είναι
διαθέσιμες προς κρίση στο ευρύ κοινό, μέσω των σχετικών υπουργείων. Οι πολίτες
και οι επαγγελματικές ενώσεις μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και
να αντιπροτείνουν, ενώ ο νομοθέτης υποχρεωτικά τα λαμβάνει σοβαρά υπόψη.
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4) Αρχή τέταρτη: Η μεγαλύτερη ανταπόκριση των δημόσιων διοικήσεων
στις ανάγκες των ΜΜΕ, η διευκόλυνση της λειτουργίας τους μέσω της
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των υπηρεσιών ενιαίας εξυπηρέτησης.
Οι σύγχρονες δημόσιες διοικήσεις μπορούν να συμβάλλουν θετικά στην
απρόσκοπτη λειτουργία των ΜΜΕ, δίνοντας τες τη δυνατότητα να εξοικονομούν
χρόνο και χρήμα και να αποκτούν επιπλέον πόρους για τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, αλλά και την ισότιμη πρόσβαση στον τομέα της καινοτομίας.
Η πρακτική εφαρμογή της εν λόγω αρχής απαιτεί από τα κράτη – μέλη:



Να μειώσουν το απαιτητό ύψος των τελών για την εγγραφή μιας

επιχείρησης.


Να μειώσουν δραστικά το χρόνο σύστασης μιας επιχείρησης σε λιγότερο

από μία εβδομάδα.


Να απλοποιήσουν τις άδειες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας.



Να μη ζητούν πληροφορίες από τις ΜΜΕ που ήδη διαθέτει η εκάστοτε

διοικητική αρχή, προς χάρη της εξοικονόμησης χρόνου.


Να μη ζητούν από μια μικρή επιχείρηση να συμμετέχει περισσότερο ανά

τριετία σε οποιαδήποτε στατιστική έρευνα, καθώς ουσιαστικά δεν έχει

νόημα,

ενώ δημιουργεί επιπλέον χρονικό βάρος σε αυτήν.


Να ορίσουν υπεύθυνο επικοινωνίας ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των

ΜΜΕ να απευθύνονται άμεσα, όταν τα νομοθετήματα δημιουργούν σημαντικούς
ανασταλτικούς παράγοντες στη λειτουργία τους.


Να δημιουργήσουν άμεσα ενιαία κέντρα εξυπηρέτησης ώστε να

παρέχονται πολύτιμες πληροφορίες στις ΜΜΕ και να ολοκληρώνουν με ηλεκτρονικό
τρόπο τις σχετικές διαδικασίες, εξοικονομώντας πολύτιμο χρόνο.

5) Αρχή πέμπτη: Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη θα πρέπει να προσαρμόσουν τα
μέσα της πολιτικής στις ανάγκες των ΜΜΕ.
Ειδικότερα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον κώδικα της ορθής πρακτικής
που παρέχει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των δημόσιων συμβάσεων με
απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση των ΜΜΕ. Είναι γεγονός πως οι ΜΜΕ συναντούν
πληθώρα εμποδίων κατά τη συμμετοχή τους στις αγορές των δημοσίων συμβάσεων,
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επειδή δεν έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στην ενημέρωση, συγκριτικά με τις
μεγαλύτερες επιχειρήσεις

που μονοπωλούν το ενδιαφέρουν και παίρνουν

αποκλειστικότητες.
Πρακτικά αυτό σημαίνει πως για να αμβλυνθεί το χάσμα μεταξύ των ΜΜΕ και
των μεγάλων επιχειρήσεων, θα έπρεπε η Ε.Ε. να προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές στις
πρακτικές των δημοσίων συμβάσεων. Δηλαδή, να στοχεύσει στη μείωση της
γραφειοκρατίας τους, να τις διευκολύνει ώστε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στην
ενημέρωση, να επαναπροσδιορίσει την κεντρική πολιτική για τις κρατικές ενισχύσεις
με

στόχο

την

καλύτερη

αντιμετώπιση

των

αναγκών

των

ΜΜΕ,

συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού μέτρων με καλύτερη στοχοθέτηση. Από την
άλλη πλευρά, τα κράτη – μέλη κλήθηκαν:



Να δημιουργήσουν δικτυακές πύλες για τη διευκόλυνση την πρόσβασή

τους στις πληροφορίες αναφορικά με τις δημόσιες συμβάσεις.


Να υποδιαιρέσουν τη σύμβαση σε μέρη, ώστε να προβάλλονται οι

δυνατότητες υπεργολαβιών.


Να αποφεύγουν δυσανάλογες απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα και τη

χρηματοδότηση των ΜΜΕ.


Να ενθαρρύνουν το διάλογο μεταξύ ΜΜΕ και μεγάλων αγοραστών μέσω

της ενημέρωσης, παρακολούθησης και ανταλλαγής ορθών πρακτικών.


Να διευκολύνουν την είσοδο των ΜΜΕ στα προγράμματα κρατικών

ενισχύσεων.

6) Αρχή έκτη: Η διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη
χρηματοδότηση και η ανάπτυξη νομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος
που ευνοεί τις έγκαιρες πληρωμές στις εμπορικές συναλλαγές.
Η εξεύρεση του σωστού είδους χρηματοδότησης μπορεί να είναι δύσκολη
υπόθεση για τους ιδιοκτήτες των ΜΜΕ και να βρίσκεται ίσως σε δεύτερη
προτεραιότητα, με πρώτη τις διοικητικές διαδικασίες. Η απροθυμία ανάληψης
κινδύνων οδηγεί συχνά τους επενδυτές και τις τράπεζες να αποφεύγουν να
χρηματοδοτήσουν εταιρείες στο ξεκίνημά τους. Οι πιθανές αδυναμίες της αγοράς,
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ, πρέπει να εντοπιστούν και να
διορθωθούν, ώστε να αναπτυχθούν περισσότερο οι ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίων
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υψηλού κινδύνου, να βελτιωθεί η προσβασιμότητα των ΜΜΕ στον τομέα των
πιστώσεων και να αναπτυχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Επιπλέον, πολλοί
επιχειρηματίες

χρειάζονται

καθοδήγηση

και

εκπαίδευση

σχετικά

με

τα

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης και με
το πώς μπορούν να παρουσιάσουν, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τα επενδυτικά
τους σχέδια στους πιθανούς χρηματοδότες.
Επίσης, οι ΜΜΕ συχνά βρίσκονται σε μειονεκτική θέση όσον αφορά τα ίδια
κεφάλαια, γεγονός το οποίο υπονομεύεται ακόμη περισσότερο από τη νοοτροπία της
σημαντικής καθυστέρησης των πληρωμών. Είναι γεγονός ότι, ανάλογα με τη χώρα,
οι ΜΜΕ υποχρεώνονται να περιμένουν από 20 έως περισσότερες από 100 ημέρες,
κατά μέσο όρο, για να εισπράξουν τα τιμολόγιά τους. Μία στις τέσσερις περιπτώσεις
χρεοκοπίας οφείλεται στην καθυστέρηση των εισπράξεων. Η κατάσταση αυτή οδηγεί
σε απώλεια 450.000 θέσεων εργασίας και 25 δισ. ευρώ ετησίως. Ειδικά στην Ελλάδα,
πολλές επιχειρήσεις οδηγήθηκαν στο κλείσιμο, με ανάλογες απώλειες θέσεων
εργασίας, λόγω των μεγάλων κρατικών οφειλών προς αυτές, τη στιγμή που το κράτος
ήθελε από τις ίδιες τις επιχειρήσεις να δείχνουν συνέπεια.
Σε πρακτικό επίπεδο, η Ε.Ε. θα έπρεπε να αξιολογήσει τις επιλογές για την
εισαγωγή ενός καθεστώτος ιδιωτικών τοποθετήσεων με στόχο τη διευκόλυνση των
διασυνοριακών

επενδύσεων,

ώστε

να

ενισχυθούν

οι

ευρωπαϊκές

αγορές

επιχειρηματικών κεφαλαίων. Επίσης, να προσφέρει βοήθεια στα κράτη-μέλη ώστε
να αναπτύξουν υψηλής ποιότητας προγράμματα επενδυτικής ετοιμότητας. Επίσης, τα
κράτη – μέλη κλήθηκαν:



Να αναπτύξουν χρηματοδοτικά προγράμματα για την κάλυψη του

αντίστοιχου ελλείμματος μεταξύ 100.000 – 1.000.000 ευρώ, τηρώντας παράλληλα
τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.


Να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τα φορολογικά και ρυθμιστικά

εμπόδια που αποτρέπουν στα επιχειρηματικά κεφάλαια της ενιαίας αγοράς
επενδύσεις με τους ίδιους όρους.


Να δημιουργήσουν εκείνο το ρυθμιστικό πλαίσιο που η φορολόγηση

εταιρικών κερδών να ευνοεί τις επενδύσεις.


Να απορροφήσουν και να αξιοποιήσουν πλήρως της χρηματοδότηση που

εισρέει από τα προγράμματα για την υποστήριξη των ΜΜΕ.
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7) Αρχή έβδομη: Η ευρωπαϊκή ενθάρρυνση των ΜΜΕ και των κρατών
μελών ώστε να επωφεληθούν περισσότερο από τις ευκαιρίες που προσφέρει η
ενιαία αγορά, μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης και της βελτιωμένης
ενημέρωσης για την πολιτική της.
Η Ε.Ε. θα έπρεπε να ενθαρρύνει περισσότερο τις ΜΜΕ να εκμεταλλεύονται τις
ευκαιρίες που προσφέρει η ενιαία αγορά, ιδίως μέσω της καλύτερης διακυβέρνησης
και της βελτίωσης της ενημέρωσης, δίνοντας τη δυνατότητα για καλύτερη
εκπροσώπηση των συμφερόντων τους, διευκολύνοντας την πρόσβασή τους στα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας και στα εμπορικά σήματα. Εάν η ενιαία αγορά
λειτουργούσε σωστά τότε θα δημιουργούσε ανταγωνιστικό περιβάλλον, δίνοντας τη
δυνατότητα στις ΜΜΕ να επωφεληθούν από την παγκοσμιοποίηση, προσφέροντάς
τους νέες ευκαιρίες στον τομέα της γνώσης και της καινοτομίας.
Σήμερα, ωστόσο, οι ΜΜΕ δεν επωφελούνται πλήρως από τις ευκαιρίες που
προσφέρει η ενιαία αγορά λόγω έλλειψης ενημέρωσης σχετικά με τις επιχειρηματικές
ευκαιρίες και τους ισχύοντες κανονισμούς στα άλλα κράτη μέλη, αλλά και λόγω της
έλλειψης γλωσσικών δεξιοτήτων. Το κόστος και οι κίνδυνοι που συνδέονται με την
αντιμετώπιση

πολλών

διαφορετικών

εθνικών

νομικών

συστημάτων

συχνά

αποτρέπουν τις εταιρείες από τη δραστηριοποίησή τους στο εξωτερικό. Οι ΜΜΕ
μπορούν, επίσης, να επωφεληθούν από την κρατική υποστήριξη που δύναται να έχει
τη μορφή υπηρεσιών παροχής συμβουλών ή δικτύωσης, καθώς και την παροχή
βοήθειας ώστε να μπορέσουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντά τους έναντι των
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.
Ειδικότερα, το δίκτυο «Enterprise Europe Network» (2012), το οποίο
δημιούργησε η Επιτροπή, μπορεί, μεταξύ άλλων, να βοηθήσει τις ΜΜΕ παρέχοντάς
τους πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την
ενιαία αγορά. Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη
των προτύπων και να έχουν ικανοποιητική πρόσβαση σε αυτά, καθώς και στη
διαδικασία πιστοποίησης. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως η Επιτροπή θα έπρεπε να
εξασφαλίσει ότι οι ΜΜΕ επωφελούνται από τις υπάρχουσες πολιτικές ανοίγματος
της αγοράς, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία της ενιαίας
αγοράς μέσω της καλύτερης παρακολούθησής της, ώστε να εντοπιστούν οι αδυναμίες
της και να αντιμετωπιστούν. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης κλήθηκαν να
επανεξετάσουν, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη και την Ε.Ε., το
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επιχειρηματικό τους μοντέλο με σκοπό τη μείωση του κόστους για την πρόσβαση στα
πρότυπα, ξεκινώντας από εκείνα που αναπτύχθηκαν με την υποστήριξη της
νομοθεσίας και των πολιτικών της Ε.Ε.. Επίσης, να δημιουργήσουν ένα ή
περισσότερα «γραφεία υποστήριξης για ΜΜΕ» για να δημοσιεύουν συστηματικά
περιλήψεις των ευρωπαϊκών προτύπων χωρίς περιορισμό στην πρόσβαση και σε
διάφορες γλώσσες.
Από την άλλη πλευρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έπρεπε να αυξήσει τη
χρηματοοικονομική υποστήριξη της Ε.Ε. για την πρόσβαση των ΜΜΕ στην
τυποποίηση, να κάνει πιο προσιτό το σύστημα κοινοτικού εμπορικού σήματος, να
εξαλείψει τον κατακερματισμό των κανόνων προστασίας του καταναλωτή με
απώτερο σκοπό τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ΜΜΕ στο διασυνοριακό
εμπόριο και τη μείωση του διοικητικού κόστους. Από την πλευρά τους τα κράτη –
μέλη θα έπρεπε:



Να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας

αναγνώρισης.


Να ενισχύσουν το σύστημα επίλυσης προβλημάτων SOLVIT.



Να πείσουν τους εθνικούς οργανισμούς να μειώσουν το κόστος της

πρόσβασης στα πρότυπα.


Να εξασφαλίσουν την αμεροληψία της σύνθεσης των επιτροπών

τυποποίησης.


Να διοργανώσουν εκστρατείες ενημέρωσης με στόχο την ενθάρρυνση των

ΜΜΕ για καλύτερη χρήση των προτύπων.


Να παρέχουν υπηρεσίες

χρήσιμων

συμβουλών

στις

ΜΜΕ

και

υποστήριξης των συμφερόντων τους απέναντι σε μη ορθολογικές εμπορικές
πρακτικές.

8) Αρχή όγδοη: Η προώθηση της αναβάθμισης των δεξιοτήτων στις ΜΜΕ,
καθώς και όλων των μορφών καινοτομίας.
Ουσιαστικά θα έπρεπε να ενθαρρύνουν τις επενδύσεις των ΜΜΕ στον τομέα
της έρευνας και τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υποστήριξης για την έρευνα και
ανάπτυξη. Πάνω από το 60% των εταιρειών θεωρούσε ότι τα σχολεία δεν παρέχουν
τις ικανότητες που απαιτούνται από τους επιχειρηματίες. Το γεγονός αυτό
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υπογραμμίζει την κοινωνική ανάγκη να παρέχονται στους νέους οι βασικές
δεξιότητες, δηλαδή ανάγνωση, γραφή, φυσικές επιστήμες, τεχνικές δεξιότητες,
γλωσσικές δεξιότητες και να τους δίνεται η δυνατότητα να είναι δημιουργικοί. Οι
ΜΜΕ πάσχουν από την έλλειψη εξειδικευμένης εργασίας στον τομέα των νέων
τεχνολογιών. Στη βάση αυτή, πρέπει να εφαρμοστεί το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο
Αναφοράς σχετικά με τις βασικές ικανότητες για τη Διά Βίου Μάθηση, σκοπός του
οποίου είναι ο εφοδιασμός όλων των νέων με τις αναγκαίες βασικές δεξιότητες.
Με την έλλειψη δεξιοτήτων συνδέεται και το ανεκμετάλλευτο δυναμικό για
έρευνα και καινοτομία. Μόνο 3 στις 10 ΜΜΕ στην Ε.Ε. ανέφεραν ότι το 2007
παρήγαγαν

νέα προϊόντα ή αντλούσαν

εισόδημα από

αυτά (Ευρωπαϊκό

Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2008). Επομένως, είναι σημαντικό οι ΜΜΕ να ενταχθούν
στην ερευνητική κοινότητα και να διασυνδεθούν με τα πανεπιστήμια. Τα κράτη –
μέλη θα έπρεπε:



Να ενθαρρύνουν τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ ώστε να γίνουν εταιρείες

υψηλής ανάπτυξης.


Να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ικανοτήτων των ΜΜΕ για δυναμική

είσοδο στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.


Να δημιουργήσουν εθνικά ερευνητικά προγράμματα προς όφελος των

ΜΜΕ.


Να εξασφαλίσουν την εύκολη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση

που συνδέεται με την καινοτομία γνώσης.


Να φροντίσουν για την ανάπτυξη τα ηλεκτρονικής ταυτότητας των

επιχειρήσεων με στόχο τη διευκόλυνση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.


Να ενθαρρύνουν τις ΜΜΕ να συμμετέχουν σε ενέργειες για την ταχύτερη

εκτέλεση της πρωτοβουλίας για τις πρωτοπόρους αγορές.

9) Αρχή ενάτη: Η παροχή δυνατότητας στις ΜΜΕ να μετατρέψουν τις
περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες.
Ουσιαστικά, θα έπρεπε να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες και
χρηματοοικονομικά κίνητρα για την πλήρη εκμετάλλευση των ευκαιριών για νέες
«πράσινες» αγορές και επαυξημένη ενεργειακή απόδοση, εν μέσω εφαρμογής
συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στις ΜΜΕ. Η κλιματική αλλαγή, η
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ανεπάρκεια των ενεργειακών πόρων και η αειφόρος ανάπτυξη αποτελούν τις κύριες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ, αφού πρέπει να υιοθετήσουν περισσότερο
βιώσιμα μοντέλα παραγωγής και εμπορίας. Η ζήτηση για φιλικά προς το περιβάλλον
προϊόντα και υπηρεσίες ανοίγει το δρόμο για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Οι ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην τρέχουσα τάση αύξησης των τιμών της
ενέργειας και των πρώτων υλών, καθώς και στις προβλεπόμενες κλιματικές αλλαγές,
γι αυτό θα έπρεπε να αυξήσουν την απόδοση και την ικανότητα προσαρμογής τους,
ώστε να μετατρέψουν τις προκλήσεις αυτές σε ευκαιρίες. Επομένως η Ε.Ε. είναι
υποχρεωμένη να διευκολύνει περισσότερο την πρόσβαση των ΜΜΕ στο κοινοτικό
σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) μέσω απλούστερων
περιβαλλοντικών διαδικασιών, αλλά και μειωμένων τελών. Επίσης, θα πρέπει να
χρηματοδοτήσει ένα δίκτυο ειδικών στους τομείς του περιβάλλοντος και της
ενεργειακής απόδοσης, στο πλαίσιο του «Enterprise Europe Network», με σκοπό την
παροχή συμβουλών σχετικά με τις οικολογικά αποδοτικές λειτουργίες, τη
δυναμικότητα

των

αγορών

και

τις

ευκαιρίες

χρηματοδότησης

για

αποτελεσματικότερη λειτουργία. Να αναπτύσσει νέες μορφές υποστήριξης για
καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα της οικολογικής καινοτομίας, με
στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, τη μεταφορά τεχνολογίας, τη
χρήση προτύπων και την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί κρατικών ενισχύσεων. Από την άλλη πλευρά, τα κράτη μέλη θα
έπρεπε:



Να παρέχουν κίνητρα για οικολογικά αποτελεσματικές επιχειρήσεις και

προϊόντα (π.χ. φορολογικά κίνητρα και προτεραιότητα στις επιχορηγήσεις που
προορίζονται για τη χρηματοδότηση βιώσιμων επιχειρήσεων) σύμφωνα με τις
κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές και να αξιοποιούν την απλουστευμένη
προσέγγιση για τις περιβαλλοντικές ενισχύσεις προς τις ΜΜΕ.


Να χρησιμοποιήσουν περίπου τα 2,5 δισ. ευρώ που προοριζόταν για τα

προγράμματα πολιτικής για τη συνοχή, για την υποστήριξη φιλικών προς το
περιβάλλον προϊόντων και επεξεργασιών στις ΜΜΕ.
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10) Αρχή δέκατη: Η ενθάρρυνση και υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να
επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών εκτός Ε.Ε. μέσω εξειδικευμένης
κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα.
Η Ε.Ε. και τα κράτη μέλη θα έπρεπε να υποστηρίξουν και να ενθαρρύνουν
περισσότερο τις ΜΜΕ ώστε να επωφεληθούν από την ανάπτυξη των αγορών εκτός
Ευρωζώνης, ιδίως μέσω ειδικής υποστήριξης για την αγορά και των δραστηριοτήτων
κατάρτισης για την επιχειρηματικότητα. Οι ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές
αποτελούν ανεκμετάλλευτη πηγή για πολλές ευρωπαϊκές ΜΜΕ. Ειδικότερα, οι
διευρύνσεις της Ε.Ε., δημιούργησαν νέες μεγάλες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τις
εταιρείες. Αυτό αποδεικνύει τη σπουδαιότητα της πλήρους εκμετάλλευσης των
ευκαιριών που προσφέρονται από τις αγορές των υποψηφίων για ένταξη στην Ε.Ε.
χωρών.
Οι εμπορικοί ανασταλτικοί παράγοντες παρουσιάζουν μεγαλύτερο αντίκτυπο
στις ΜΜΕ, παρά στις μεγάλες εταιρείες, λόγω των περιορισμένων πόρων τους και
της

μικρότερης

ικανότητάς

τους

να απορροφούν

κινδύνους,

ιδίως

όταν

δραστηριοποιούνται σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Επομένως, οι ΜΜΕ, για να
μπορέσουν να αποκτήσουν πρόσβαση στις αγορές αυτές, χρειάζονται βοήθεια για να
ενημερωθούν σχετικά με τους δυνητικούς εταίρους και το άνοιγμα στις αγορές τους.
Χρειάζονται να ξεπεράσουν τους πολιτιστικούς φραγμούς και τις διαφορές στο
ρυθμιστικό ή νομικό περιβάλλον. Για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να επωφεληθούν
πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρονται από την παγκοσμιοποίηση, πρέπει να
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στη βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές δημοσίων
συμβάσεων και στην ενίσχυση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας,
εξασφαλίζοντας θεμιτό ανταγωνισμό, καθώς και πιο εύκολη πρόσβαση στην αγορά.
Η πρακτική εφαρμογή της αρχής αυτής σημαίνει πως η Ε.Ε. θα έπρεπε να έχει
δημιουργήσει ειδικές ομάδες για την πρόσβαση στην αγορά σε βασικές εξαγωγικές
αγορές που αποτελούνται από εμπορικούς συμβούλους των κρατών μελών και
οργανώσεις επιχειρήσεων, οι οποίες θα συνέβαλλαν στη βελτίωση της ενημέρωσης
των ΜΜΕ σχετικά με τα εμπορικά εμπόδια που δυσχεραίνουν την πρόσβαση στις
αγορές εκτός της Ε.Ε.. Επίσης, θα έπρεπε να επεδίωκε ακόμη πιο ενεργά το άνοιγμα
των αγορών τρίτων χωρών, ιδίως στις αναπτυγμένες και στις ταχέως αναπτυσσόμενες
οικονομίες, μέσω διαπραγματεύσεων με τον ΠΟΕ και των σχετικών διμερών
συμφωνιών. Επιπροσθέτως, θα μπορούσε να στήριζε επαρκώς το άνοιγμα των
αγορών δημοσίων συμβάσεων στις χώρες εκτός Ε.Ε., που θα οδηγούσε σε αμοιβαία
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οφέλη, να προωθούσε τη διευκόλυνση των συναλλαγών, να διευκόλυνε την
πρόσβαση των ΜΜΕ της Ε.Ε. στις αγορές των υποψηφίων για ένταξη και άλλων
γειτονικών χωρών, ιδίως μέσω του δικτύου Enterprise Europe Network και της
προώθησης της αρχής «Think Small First». Με τη σειρά τους τα κράτη – μέλη
κλήθηκαν να ενθαρρύνουν την καθοδήγηση των ΜΜΕ από μεγάλες εταιρείες με
σκοπό να τις φέρουν στις διεθνείς αγορές.

3.6.1 Το «Small Business Act» σε Ευρώπη και ΗΠΑ: Συγκριτικά αποτελέσματα
Η βασική αρχή στην οποία στηρίχτηκε το αμερικάνικο οικονομικό σύστημα
απέναντι στις ιδιωτικές επιχειρήσεις ήταν ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Η φιλοσοφία
του εκφράζεται από το ότι μόνο μέσω αυτού μπορούν οι επιχειρήσεις να λειτουργούν
ανεξάρτητες και η ιδιωτική πρωτοβουλία να θεωρείται εξασφαλισμένη. Από την
άλλη πλευρά, ήταν δεδηλωμένη η προστασία των συμφερόντων των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων από τη γενικότερη πολιτική του Κογκρέσο, καθώς πίστευε ότι
αποτελούσε σημαντικό τμήμα της αμερικάνικης οικονομίας. Ειδικότερα, η λογική
της πολιτικής της ομοσπονδιακής αμερικάνικης κυβέρνησης επικεντρώνεται στο να
λειτουργεί σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορίου και άλλων σχετικών κρατικών
υπηρεσιών, με γνώμονα την προστασία και την ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων,
μέσω των εξής μέτρων (Small Business Act for Europe, 2008):



Βελτιώνοντας την εξαγωγική τους ικανότητα.



Διευκολύνοντας τη μεταφορά τεχνολογίας.



Ενισχύοντας την ικανότητά τους για να αντιμετωπίσουν τις αθρόες

εισαγωγές.


Αυξάνοντας την ικανότητα πρόσβασης των μικρών επιχειρήσεων σε

μακροπρόθεσμα εγγυημένα δανειακά κεφάλαια για την αγορά νέων εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού.


Διευκολύνοντας την πρόσβαση στη βάση δεδομένων πληροφοριών για

κρατικά προγράμματα, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές στις διεθνείς αγορές.


Εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των μικρών επιχειρήσεων μέσω της

εκπροσώπησής τους στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.


Ενισχύοντας εκείνες τις μικρές επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές

με υψηλά ποσοστά ανεργίας ή χαμηλού κατά κεφαλήν εισοδήματος.
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Συγκρίνοντας την αμερικάνικη «Small Business Act» με την αντίστοιχη
ευρωπαϊκή, διαπιστώνεται πως η αμερικάνικη αγορά είναι πιο ολοκληρωμένη, με
αναλογία μεγέθους των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η σχετική μελέτη του 2010
ανέφερε πως ενώ υπάρχει μικρή διαφορά μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης από πλευράς
βούλησης οργανισμών για τη χορήγηση μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
εξαγωγικών πιστώσεων, εντούτοις εκείνες των ΗΠΑ παρείχαν ένα ευρύτερο φάσμα
υποστήριξης για πρώιμη χρηματοδότηση εξαγωγών. Αντιθέτως, φαίνεται πως οι
ΜΜΕ στην Ε.Ε. διέθεταν μεγαλύτερη προσβασιμότητα σε περισσότερες πηγές και
τύγχαναν μεγαλύτερης υποστήριξης στις διεθνείς αγορές, όπως επίσης και
συμμετοχής σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Όμως, οι διευκολύνσεις που λαμβάνουν
οι αμερικάνικες ΜΜΕ αλλάζουν σημαντικά τις υπέρ τους τις ισορροπίες, συγκριτικά
με τις ευρωπαϊκές, όπως είναι: Οι δασμολογικές μειώσεις, η εξάλειψη των εμποδίων,
η καλύτερη πρόσβαση στην αγορά, η διευκόλυνση των συναλλαγών, η προστασία
πνευματικής ιδιοκτησίας, η διαφάνεια στο κανονιστικό περιβάλλον και οι άμεσοι
μηχανισμοί επίλυσης διαφορών (U.S. International Trade Commission, 2010).
Διευρύνοντας τη σύγκριση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης ως προς τον εξαγωγικό
προσανατολισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεών τους στο πλαίσιο του «Small
Business Act», διαπιστώνονται τα εξής:



Ο όγκος εξαγωγών των ευρωπαϊκών ΜΜΕ προς τις ΗΠΑ είναι

μικρότερος, παρά το αντίστροφο.


Ο λόγος εξαγωγών / πωλήσεων μεταξύ ευρωπαϊκών και αμερικάνικων

επιχειρήσεων φαίνεται να είναι παρόμοιος.


Οι αμερικάνικες ΜΜΕ είναι πιθανότερο να ανήκουν στο χώρο της

χονδρικής πώλησης ή συναφών υπηρεσιών σε σχέση με τις ευρωπαϊκές.


Οι μορφές απασχόλησης ανάμεσα σε κατασκευαστές και χονδρέμπορους

διαφέρουν μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., όπως επίσης και το μέγεθος ανάμεσα στις μεγάλες
επιχειρήσεις και στις ΜΜΕ.


Οι ΜΜΕ στην Ευρώπη μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο

στις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων.


Οι μεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούν στην αμερικάνικη οικονομία, ενώ οι

ΜΜΕ στην ευρωπαϊκή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα διαρθρωτικά
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χαρακτηριστικά της αμερικάνικης οικονομίας βοήθησαν σημαντικά στη διαχρονική
ανάπτυξη και εξάπλωση των μεγάλων επιχειρήσεων.

Όμως, οι διαφορές του «Small Business Act» σε ΗΠΑ και Ε.Ε. προέκυψαν ως
αποτέλεσμα των αντίστοιχων διαφορών στο επιχειρηματικό περιβάλλον τους (Small
Business

Act

for

Europe,

2008).

Ειδικότερα,

η

αμερικάνικη

οικονομία

χαρακτηρίζεται από:



Μεγάλες επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά και στην

καινοτομία.


Την ανάπτυξη στον τομέα της έρευνας μεταξύ πανεπιστημίων και

επιχειρήσεων.


Την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.



Τη σημαντική εξειδίκευση των επαγγελμάτων (π.χ. με χαρακτηριστικό

παράδειγμα την έναρξη λειτουργίας της βιομηχανίας αυτοκινήτων Ford).


Την πρόσβαση των επιχειρήσεων, χωρίς διακρίσεις βάσει μεγέθους, στην

πίστωση.


Τη διευκόλυνση των συναλλαγών εντός και εκτός συνόρων.



Το γενικότερο οικονομικό φιλελευθερισμό.



Την άμεση αντίδραση στις οποιεσδήποτε μορφές κρίσης.

Από την άλλη πλευρά, εξάγεται το συμπέρασμα πως το «Small Business Act»
στην Ευρώπη προέκυψε από τη βασική διαπίστωση ότι οι ΜΜΕ εξακολουθούσαν να
παρουσιάζουν

χαμηλότερη

παραγωγικότητα

και

αναπτύσσονταν

βραδέως,

συγκριτικά με τις ομόλογές τους των ΗΠΑ, τη στιγμή που οι τελευταίες παρείχαν
μακροπρόθεσμη απασχόληση (δίνοντας λύσεις στον τομέα της ανεργίας) και
βρίσκονταν πολύ πιο κοντά στις πηγές επιχειρηματικών καινοτομιών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του «SBA» στην Ευρώπη είναι τα εξής:



Κείμενες διατάξεις για τη δημιουργία φιλικών νομοθετημάτων προς τις

ΜΜΕ. Η αρχή του «Think Small First» ουσιαστικά σημαίνει πως λαμβάνει υπόψη τις
ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΜΜΕ σε πρώιμο στάδιο της χάραξης
σχετικής πολιτικής, ώστε η νομοθεσία να καταστεί πιο φιλική απέναντι στις ΜΜΕ.
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Το «SME Test» δημιουργήθηκε για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα των

ΜΜΕ, λαμβάνοντάς τα υπόψη πριν τη χάραξη κεντρικής πολιτικής. Η ευρωπαϊκή
«SBA» απευθύνει με το δικό της τρόπο κάλεσμα προς την αναθεώρηση εκείνων των
νομοθετημάτων που πλήττουν τα συμφέροντα των ΜΜΕ και τις καθιστά αδύναμες.


Επιχειρήθηκε να ανοίξει δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ Ε.Ε. και ΜΜΕ,

ώστε να εφαρμοστεί και στην πράξη η αρχή «Think Small First».


Προώθηση

επιχειρηματικού

πνεύματος

μέσω

του

προγράμματος

«Erasmus για νέους επιχειρηματίες». Το πρόγραμμα αυτό βοήθησε τους νέους
επιχειρηματίες να αποκτήσουν γνώση και εμπειρία, καθώς δίνει το δικαίωμα
εξάμηνης εργασίας σε άλλη χώρα, ώστε να αποκτηθεί η σχετική τεχνογνωσία.


Υποστήριξη και ενθάρρυνση των ΜΜΕ να επωφεληθούν από την

ανάπτυξη των αγορών εκτός Ευρωζώνης. Επίσης, απευθύνθηκε κάλεσμα για ίδρυση
επιχειρηματικών κέντρων ανάπτυξης σε Κίνα και Ινδία ώστε να βοηθήσουν τις
ευρωπαϊκές ΜΜΕ να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στις εν λόγω αναδυόμενες
μεγάλες αγορές.


Μια επιχείρηση με μακροπρόθεσμους επενδυτικούς ορίζοντες καθίσταται

πιο πετυχημένη από μια άλλη που στηρίζεται σε βραχυπρόθεσμες τραπεζικές
χρηματοδοτήσεις. Όμως, τα αυστηρά κριτήρια ελέγχου και των περιορισμένων
πόρων καθιστούν δύσκολη την πρόσβαση των εταιρειών σε αυτές.


Ενώ

το

μέσο

θεσμικό

κεφάλαιο

κινδύνου

στην

Ευρωπαϊκή

Ένωση περιείχε περίπου 60 εκατ. ευρώ, στις ΗΠΑ ανερχόταν σε 130 εκατ. ευρώ.


Η Ε.Ε. βρίσκεται μακράν πίσω από τις ΗΠΑ όσον αφορά την πρόσβαση

σε δάνεια για τις καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Υπολογίζεται πως μόλις το
2% των πιστωτικών αναγκών καλύπτονται από κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών, ήτοι σημαίνει πέντε φορές λιγότερο από ό,τι στις ΗΠΑ, σημειώνοντας
ότι τα θεσμικά κεφάλαια αποτελούν την κινητήρια δύναμη για κάποιους εκ των
ζωτικότερων τομέων της αμερικάνικης οικονομίας, όπως για παράδειγμα η
περίπτωση της Silicon Valley.


Τα ευρωπαϊκά ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων θα μπορούσαν να

συγκεντρώσουν επενδύσεις ύψους 2 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία, τη στιγμή που στις
ΗΠΑ επενδύονται περί των 4 εκατ. ευρώ ανά εταιρεία. Η στρατηγική για την
προώθηση καλύτερης πρόσβασης των ΜΜΕ στον τομέα της χρηματοδότησης
ξεκίνησε μέσω σχεδίου δράσης της ΕΕ που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2011. Το
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συγκεκριμένο περιελάμβανε την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης των ΜΜΕ
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπως
επίσης και σχετική πρόταση κανονισμού για τον καθορισμό ενιαίων κανόνων για την
εμπορική προώθηση των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων (COSME (2014-2020)
- IP/11/1476). Δηλαδή, μέσω αυτού του κανονισμού θα καταστούσε ευκολότερο για
τους κεφαλαιούχους επιχειρηματικού κεφαλαίου να αντλούν κεφάλαια σε όλη την
Ευρώπη προς όφελος των νεοσύστατων επιχειρήσεων. Με λίγα λόγια, μεγαλύτερα
ταμεία

επιχειρηματικών

κεφαλαίων σημαίνουν

μεγαλύτερο

κεφάλαιο για

τις

ατομικές επιχειρήσεις, ιδίως σε βασικούς τομείς όπως η πληροφορική και η
βιοτεχνολογία.

3.6.2 Η σημαντικότητα του ρόλου του Small Business Innovation Development
Act
Για να γίνουν ανταγωνιστικές στην παγκόσμια οικονομία, οι ΗΠΑ στηρίχθηκαν
σε μεγάλο βαθμό στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D). Στο πλαίσιο
αυτής της πολιτικής ανάπτυξης, το πρόγραμμα SBIR (Small Business Innovation
Research) θεσπίστηκε μέσω της ψήφισης του Small Business Innovation
Development Act το 1982, με στόχο τη χορήγηση ομοσπονδιακών επιχορηγήσεων
για έρευνα στις μικρές επιχειρήσεις. Δηλαδή, σκοπός ήταν η προαγωγή της
τεχνολογικής καινοτομίας στις μικρές επιχειρήσεις, η κάλυψη των αναγκών της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης από τον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης σε τομείς που
θεωρήθηκαν

νευραλγικοί

και

η

εμπορευματοποίηση

των

ομοσπονδιακών

επιχορηγήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σημαντικότητας SBIR ήταν πως
άνοιξε το δρόμο για την εισαγωγή τεχνολογικών καινοτομιών στον τομέα
Διαστημικές Τεχνολογίες του υπουργείου Άμυνας. Επιπλέον στόχος ήταν και η
ένταξη των γυναικών αλλά και των οικονομικο-κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων
στην τεχνολογική καινοτομία, όπως προστέθηκε κατόπιν μέσω SBIR Reauthorization
Act (15/12/2000).
Το SBIR ουσιαστικά αποτελεί πρόγραμμα κυβερνητικής πολιτικής των ΗΠΑ,
με στόχο να βοηθήσει τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις να εισέλθουν δυναμικά
στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης. Η χρηματοδότηση λαμβάνει τη μορφή των
συμβάσεων ή των άμεσων χρηματοδοτήσεων. Το καινοτόμο πρόγραμμα SBIR
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δημιουργήθηκε για να υποστηρίξει την επιστημονική αριστεία και την τεχνολογική
καινοτομία μέσω της επένδυσης των ομοσπονδιακών κονδυλίων των ΗΠΑ σε τομείς
που χρειαζόταν ώστε να αποτελέσουν εφαλτήρια ανάπτυξης της αμερικάνικης
οικονομίας. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος η «μικρή επιχείρηση»
ορίστηκε ως η κερδοσκοπική επιχείρηση που απασχολεί λιγότερους από 500
εργαζομένους και η οποία θα ανήκε σε έναν ή περισσότερους ιδιοκτήτες, εγχώριους
ή αλλοδαπούς, διαμένοντας μόνιμα στις ΗΠΑ (Committee on Science and
Technology, 2009).
Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων του προγράμματος διατίθεται ως
συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού προϋπολογισμού του τομέα Έρευνας και
Ανάπτυξης που απευθύνεται στις 11 ομοσπονδιακές υπηρεσίες και ανέρχεται περίπου
στα 2,5 δισ. δολάρια ετησίως. Το υπουργείο Άμυνας αποτελεί και το μεγαλύτερο
χορηγό του εν λόγω προγράμματος, καθώς χορηγεί πάνω από 1 δισ. δολάρια ετησίως.
Περισσότερα από το ήμισυ των επιχορηγήσεων δίνονται σε επιχειρήσεις που
απασχολούν λιγότερα από 25 άτομα και το ένα τρίτο περίπου σε επιχειρήσεις που
διαθέτουν λιγότερους από 10 εργαζομένους. Με αυτόν τον τρόπο ενθαρρύνονται οι
καινοτόμες ιδέες σε τομείς που η αμερικάνικη οικονομία έχει ανάγκη και
προέρχονται από πολύ μικρές επιχειρήσεις, δίνοντάς τους τη δυνατότητα για
δυναμική εισχώρηση στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης (U.S. Department of
Defense, 2014).
Παρόμοιο είναι και το πρόγραμμα STTR (Small Business Technology Transfer
Program), που με τη λογική του SBIR, προσεγγίζει την επέκταση συμπράξεων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα μεταξύ μικρών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών
ερευνητικών ιδρυμάτων. Η διαφορά όμως μεταξύ STTR και SBIR είναι πως το
πρώτο πρόγραμμα απαιτεί από την εταιρεία να έχει ένα συνεργαζόμενο ερευνητικό
ινστιτούτο που θα πρέπει να του διατίθεται τουλάχιστον το 30% των κεφαλαίων της
επιχορήγησης. Επίσης, ένα άλλο πρόγραμμα είναι και το Small Business Technology
Council που χορηγεί ετησίως το βραβείο «Tibbetts» (του ιδρυτή του SBIDA) σε
μικρές επιχειρήσεις, προγράμματα και οργανώσεις, των οποίων οι ιδέες κρίνονται ως
επιστημονικά επιτεύγματα στο πλαίσιο του SBIR. Τέλος, το FAST (Federal and
State) αποτελεί Πολιτειακό πρόγραμμα βασιζόμενο στην επιχειρηματική καθοδήγηση
και υποστήριξη στη λογική της ευρύτερης βοήθειας των μικρών επιχειρήσεων ώστε
να προετοιμαστούν για τις προτάσεις του SBΙR και να διαχειριστούν τις σχετικές
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συμβάσεις που θα προκύψουν. Σε κάποιες Πολιτείες των ΗΠΑ το πρόγραμμα FAST
είναι περισσότερο ενεργό από ό,τι σε άλλες (United States Government, 2014).

3.7 H ευρωπαϊκή και η εγχώρια πολιτική της ανταγωνιστικότητας

Η ανταγωνιστικότητα θεωρείται ο βαθμός που ένα κράτος μπορεί, υπό
συνθήκες ελεύθερης και δίκαιης αγοράς, να προσφέρει αγαθά και υπηρεσίες που
πληρούν τα κριτήρια των διεθνών αγορών, αυξάνοντας ταυτόχρονα τα πραγματικά
εισοδήματα μακροχρόνια (OECD, 2002). H ανταγωνιστικότητα εμπεριέχει στοιχεία
παραγωγικότητας, κερδοφορίας και αποτελεσματικότητας, αλλά δεν αποτελεί
αυτοσκοπό, ούτε απλό στόχο. Είναι ένα ισχυρό μέσο αύξησης του βιοτικού επιπέδου
και της κοινωνικής ευημερίας, ένα ξεχωριστό «εργαλείο» για την επίτευξη των
στόχων.
Η ανταγωνιστικότητα μεταξύ των χωρών είναι το πεδίο της οικονομικής
θεωρίας που αναλύει τα στοιχεία και τις πολιτικές που διαμορφώνουν την ικανότητα
μιας χώρας να δημιουργεί και να διατηρεί το υποστηρικτικό περιβάλλον της
μεγαλύτερης παραγωγικής αξίας για τις επιχειρήσεις και της μεγαλύτερης ευημερίας
για τους πολίτες. Όμως, σε εθνικό επίπεδο η ανταγωνιστικότητα αποτελεί το πλέγμα
των παραγόντων, θεσμών και πολιτικών που προσδιορίζουν το επίπεδο της
παραγωγικότητας μιας χώρας, που με τη σειρά του προσδιορίζει το επίπεδο
ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μια οικονομία (World Economic Forum,
2007).
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εγκαινίαζε το 2010 μια νέα βιομηχανική πολιτική (COM 2010 – 614
τελικό) που στόχο είχε την αύξηση της ανταγωνιστικότητας ώστε να αυξηθεί ο
αριθμός και η ποιότητα των επενδύσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, κι ενώ παρότρυνε τα
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να την ακολουθήσουν, η Ελλάδα για μια ακόμη
φορά ξεκίνησε πολύ νωθρά (96η θέση), με αποτέλεσμα να χάσει πολύτιμο έδαφος,
καθώς χαρακτηριζόταν από την παντελή απουσία κρατικής πολιτικής για την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας (World Economic Forum, 2012). Ακόμη και σήμερα, που η
Ελλάδα παρουσίασε οιωνούς ανάπτυξης στον εν λόγω τομέα και που έχουν βελτιωθεί
επιμέρους δείκτες και μεγέθη, η ελληνική οικονομία χαρακτηρίζεται από έλλειψη
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ανταγωνιστικότητας, συγκριτικά με τα ανεπτυγμένα οικονομικά ευρωπαϊκά κράτη. Η
έρευνα και η καινοτομία, δύο μεγέθη κατ’ εξοχήν «μοχλοί» ανάπτυξης της
ανταγωνιστικότητας, βρίσκονται ακόμη και τώρα σε ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο στην
Ελλάδα, γεγονός που εξηγεί εν μέρει την υστέρησή της στο σημαντικό αυτόν τομέα.
Οι επιμέρους κυβερνητικές πολιτικές που εφαρμοζόταν εδώ και πολλά χρόνια από τις
ελληνικές

κυβερνήσεις

ποτέ

δε

στόχευαν

στην

ουσιαστική

αύξηση

της

ανταγωνιστικότητας. Μια άλλη παράμετρος που θα πρέπει να εντοπιστεί είναι πως οι
ελληνικές κυβερνήσεις, παραδοσιακά, διέθεταν ψηφοθηρική πολιτική ακόμη και
στον

επιχειρηματικό

τομέα,

καθώς

μέσω

παλαιότερων

κατευθυνόμενων

Αναπτυξιακών Νόμων προτιμούσαν να «χαρίζουν» χρήματα στις επιχειρήσεις παρά
να τις οδηγούν στην αύξηση της καινοτομίας, επομένως και της ανταγωνιστικότητας,
μέσω πραγματικών κινήτρων ανάπτυξης. Αποτέλεσμα αυτών των μακροχρόνιων
κακών κυβερνητικών πολιτικών ήταν ότι η Ελλάδα βρέθηκε σε «νηπιακό» στάδιο
καινοτομίας, έρευνας, επομένως και ανταγωνιστικότητας, με άμεσες αρνητικές
συνέπειες στις επιχειρήσεις και ειδικά στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Από την άλλη πλευρά, η διαφθορά στον εγχώριο δημόσιο τομέα αποτελεί
σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα στον κλάδο της ανταγωνιστικότητας, καθώς
βρίσκεται στην 69η θέση επί συνόλου 175 κρατών (Transparency International,
2014). Μπορεί η εν λόγω θέση να είναι βελτιωμένη σε σύγκριση με προηγούμενα
έτη, αλλά παραμένει ιδιαίτερα δυσμενής, ειδικά όταν γίνεται η σύγκριση με άλλες
χώρες της Ε.Ε., καθώς βρίσκεται στην ίδια ευρωπαϊκή κατάταξη μαζί με Ρουμανία
και Βουλγαρία. Από τη στιγμή που εμποδίζονται οι νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις
να εισέλθουν στην ελληνική αγορά μέσω των γραφειοκρατικών προβλημάτων που
παρουσιάζονται εξ’ αιτίας της ύπαρξης διαφθοράς στο δημόσιο τομέα, ο τομέας της
ανταγωνιστικότητας πλήττεται άμεσα. Επίσης, οι συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις
στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ένας επιπλέον παράγοντας που
δυσχεραίνει την αύξηση της ανταγωνιστικότητας. Όταν η ίδια η αρμόδια Αρχή
λειτουργεί υπό καθεστώς μεροληψίας, πολιτικών εντολών και μη διαφάνειας, τότε
δεν είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος τομέας να αναπτυχθεί. Αν οι προαναφερόμενοι
παράγοντες συνδυαστούν με την εμφανή έλλειψη επαρκούς και σταθερού
νομοθετικού πλαισίου, τότε ευνόητο είναι πως όσο και να βελτιωθούν οι επιμέρους
οικονομικοί δείκτες, όσο και να το θέλουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις, από τη στιγμή που
το κράτος και η αρμόδια Αρχή δε λαμβάνουν ικανά και ουσιαστικά μέτρα, η
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ανταγωνιστικότητα θα κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τις άλλες
οικονομικά ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Όμως, βλέποντας συνολικά την εικόνα των υπόλοιπων ευρωπαϊκών κρατών,
διαπιστώνεται

πως

υπήρξαν

σημαντικές

διαφορές

στον

τομέα

της

ανταγωνιστικότητας και μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα
στη μέση παραγωγικότητα της εργασίας, στο βαθμό φιλικότητας των κανόνων προς
τις επιχειρήσεις, επομένως και στη συνολική ανταγωνιστικότητα, και σε αυτό ευθύνη
φέρει η Ε.Ε. (World Economic Forum, 2014). Από τη στιγμή που η ίδια Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ανακοίνωσε μέτρα και πολιτικές για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
αναφέροντας πως θα πρέπει τα υπόλοιπα κράτη - μέλη να ακολουθήσουν, θα έπρεπε
να ληφθούν πρωτίστως σχετικές αποφάσεις για τη χορήγηση κινήτρων και τη λήψη
σχετικών μέτρων εποπτείας. Η ύπαρξη σημαντικών διαφορών μεταξύ κρατών μελών
τη Ε.Ε. σε βασικούς παράγοντες που διαμορφώνουν την ανταγωνιστικότητα πηγάζει
από δύο ενδεχόμενα: Κατά το πρώτο η Ε.Ε. εσκεμμένα επεδίωκε την ανισομερή
πολιτική

στον

τομέα

της

ανταγωνιστικότητας

μεταξύ

κρατών,

ώστε

να

διαμορφωθούν κράτη δύο ταχυτήτων, τα ισχυρά και τα ανίσχυρα, τα οποία θα
εξαρτώνται από τα πρώτα. Κατά το δεύτερο ενδεχόμενο η Ε.Ε. ακούσια δεν
προέβλεψε ισομερή πολιτική για την αύξηση ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζεται η εν λόγω ανισορροπία. Σε κάθε περίπτωση πάντως, είτε εκούσια είτε
ακούσια, θεωρείται πως υπάρχει σημαντική ευθύνη της Ε.Ε. στο να μην προβλέψει
τις προαναφερόμενες σημαντικές διαφορές που θα προέκυπταν μεταξύ των κρατών –
μελών της.
Σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα της διδακτορικής διατριβής, η Ελλάδα
μπορεί να έχει κάνει σωστά βήματα προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας,
μπορεί να υπάρχουν αναπτυξιακές προοπτικές, αλλά σίγουρα οι εκάστοτε
κυβερνητικές πολιτικές ζημίωσαν στο μέγιστο κάθε προσπάθεια που έγινε ή γίνεται
προς την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα αν δεν υπάρξει πρώτη
προτεραιότητα στην πολιτική βούληση για τη διαμόρφωση σχετική πολιτικής και
θεσμικού πλαισίου, τότε πολύ δύσκολα θα βρεθεί κοντά στα άλλα οικονομικά
ανεπτυγμένα κράτη. Από την άλλη πλευρά, και η ίδια η Ε.Ε. φέρει ευθύνη για την
ύπαρξη δύο ταχυτήτων κρατών - μελών της στο θέμα της ανταγωνιστικότητας, των
ανεπτυγμένων και των μη ανεπτυγμένων (στις οποίες ανήκει η Ελλάδα). Αυτό
ακριβώς το θέμα πραγματεύεται η εν λόγω διδακτορική διατριβή, καθώς θεωρεί την
αύξηση καινοτομίας και έρευνας ως βασικούς παράγοντες αύξησης της
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ανταγωνιστικότητας, προτείνοντας την απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας
από τις ΜΜΕ, κάτι που θα οδηγούσε στην αύξηση της καινοτομίας τους.

3.7.1 Οι πολιτικές της Ε.Ε. για την ανταγωνιστικότητα
Στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε
από το 2010 μια νέα βιομηχανική πολιτική, στηρίζοντας τις δράσεις που απαιτούνται
για

να

χαρακτηριστεί

η

Ευρώπη

ως

«πόλος»

έλξης

επενδύσεων,

συμπεριλαμβανομένης και της δέσμευσης για άμεση παρακολούθηση των επιμέρους
πολιτικών των κρατών-μελών αναφορικά με την ανταγωνιστικότητα.
Με βάση αυτήν τη λογική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 14
Οκτωβρίου του 2011 σχετική της Ανακοίνωση με τίτλο «Βιομηχανική πολιτική:
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας», που εξέταζε τις επιδόσεις των κρατών μελών ως
προς την ανταγωνιστικότητα στο χώρο της βιομηχανίας. Στη συνέχεια, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε τον Ιανουάριο του 2014 σχετική Ανακοίνωση με τίτλο «Για μια
Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Αναγέννηση» (Communication for a European Industrial
Renaissance, COM 2014), καλώντας τα μέλη-κράτη να αναγνωρίσουν το σημαντικό
ρόλο της βιομηχανίας στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στη μείωση της
ανεργίας και στην εν γένει οικονομική ανάπτυξη που θα οδηγούσε στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας. Μέσω της εν λόγω Ανακοίνωσης η Ε.Ε. επεδίωξε την
προώθηση προτάσεων στους κλάδους ενέργειας, μεταφορών, διαστήματος και
ψηφιακών δικτύων επικοινωνίας, αλλά και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Από τις δύο προαναφερόμενες
Ανακοινώσεις, ο στόχος που τέθηκε ήταν ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός μέσω της
επένδυσης στην καινοτομία, των νέων τεχνολογιών, της πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, απλοποιώντας
παράλληλα και τις σχετικές διαδικασίες. Με αυτόν τον τρόπο η Ε.Ε. θέλησε να
επεκτείνει το βιομηχανικό ρόλο στην Ευρώπη από τον παραδοσιακό κλάδο της
μεταποίησης στις πρώτες ύλες, στην ενέργεια, στις υπηρεσίες επιχειρηματικής
υποστήριξης και στην παροχή καταναλωτικών υπηρεσιών. Η οικονομική ανάκαμψη
της Ε.Ε. υπήρξε συγκριτικά αργή, ενώ παραμένει εύθραυστη ακόμη και σήμερα.
Επίσης,

υπάρχουν

σαφείς

κίνδυνοι

υποχώρησης

που

πηγάζουν

από

τις

χρηματοοικονομικές αγορές, τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και των πρώτων
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υλών και την ανάγκη δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ωστόσο, η βιομηχανία της Ε.Ε.
βρίσκεται σε σχετικά καλή κατάσταση και τέθηκαν οι βάσεις από το 2012 για την
επαναφορά της ευρωπαϊκής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Όμως, οι διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ήταν σημαντικές. Για
παράδειγμα, η μέση παραγωγικότητα της εργασίας στη μεταποιητική βιομηχανία
κυμάνθηκε από 125% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο στην
Ιρλανδία, έως 20% στη Βουλγαρία, ενώ το ποσοστό των καινοτόμων εταιρειών από
80% στη Γερμανία έως 25% στη Λετονία. Ο βαθμός φιλικότητας των κανόνων προς
τις επιχειρήσεις βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο στη Φινλανδία, ενώ η Ιταλία
κατατάχθηκε στην τελευταία θέση (Κατσουλάκος, 2009). Για να αμβλυνθούν αυτές
οι διαφορές βασική προϋπόθεση είναι η εφαρμογή, από πλευράς κρατών μελών,
συντονισμένων πολιτικών για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ. Για το σκοπό αυτό η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε πως ήταν πρόθυμη να προωθεί και να παρακολουθεί
τις σχετικές διαρθρωτικές αλλαγές, δεδομένου ότι η ευρωπαϊκή οικονομία πρέπει να
επιστρέψει σε αναπτυξιακή πορεία.
Η αύξηση της συνολικής ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας έχει
ουσιαστική σημασία, δεδομένου ότι το 75% των εξαγωγών της Ε.Ε. προέρχονταν
από μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι οποίες ταυτόχρονα αντιπροσώπευαν το 80% της
βιομηχανικής Έρευνας και Ανάπτυξης. Οι βασικοί τομείς, στους οποίους η
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας θα μπορούσε να ενισχυθεί
περισσότερο, προκειμένου να σημειωθεί σημαντική πρόοδος για την επίτευξη των
στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» είναι οι εξής («Europan Community 2020»,
2010):

Α)

Η διευκόλυνση διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία, ώστε να υπάρξει

μετάβαση σε πιο καινοτόμους και βασιζόμενους στη γνώση τομείς, όπως οι
οικολογικές βιομηχανίες, ο ηλεκτρολογικός και οπτικός εξοπλισμός.
Β)

Η δυνατότητα για καινοτομία στις βιομηχανίες, ιδίως με τη συγκέντρωση

των πόρων που θεωρούνται σπάνιες, τη μείωση του κατακερματισμού των
προγραμμάτων υποστήριξης της καινοτομίας και την εστίαση των ερευνητικών
έργων στην αγορά. Οι αγορές για βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής, όπως οι
νανοτεχνολογίες, τα προηγμένα υλικά, η βιομηχανική βιοτεχνολογία, αναμένεται να
αυξηθούν μέχρι και 50% ως το 2015, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας
με υψηλή προστιθέμενη αξία.
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Γ)

Η προώθηση της βιωσιμότητας και της αποδοτικότητα των πόρων, ιδίως

με την προώθηση της καινοτομίας και της χρήσης καθαρότερων τεχνολογιών, την
εξασφάλιση δίκαιης πρόσβασης και τιμολόγησης των πρώτων υλών και της ενέργειας
χωρίς στρεβλώσεις.
Δ)

Η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ιδίως με τη μείωση του

διοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού.
Ε)

Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ενιαίας αγοράς, μέσω της υποστήριξης

των καινοτόμων υπηρεσιών και με την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας για την
ενιαία αγορά.
ΣΤ) Η στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ιδίως μέσω της ευνοϊκής
πρόσβασης στη χρηματοδότηση, της διευκόλυνσης της διεθνοποίησης και της
πρόσβασης στις αγορές και με την εξασφάλιση ότι οι δημόσιες διοικήσεις θα
μειώνουν το χρόνο πληρωμής.

3.7.2 Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007-2013: Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα
Στις 26 Οκτωβρίου 2007, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σχετικό
επιχειρησιακό πρόγραμμα για την Ελλάδα για την περίοδο 2007 ως 2013, με τίτλο
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα». Συμπεριλάμβανε σχετική κοινοτική
οικονομική υποστήριξη για τις περιφέρειες της Ελλάδας που ήταν επιλέξιμες στο
πλαίσιο του στόχου σύγκλισης όπως οι εξής: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
Θεσσαλία, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Ιόνια Νησιά, Κρήτη και Βόρειο
Αιγαίο.
Tο επιχειρησιακό πρόγραμμα ενέπιπτε στο πλαίσιο που καθορίστηκε για το
στόχο της σύγκλισης και είχε συνολικό προϋπολογισμό 1,519 δισ. ευρώ. Η κοινοτική
συνδρομή από το ΕΤΠΑ ανερχόταν σε 1,291 δισ. ευρώ και αποτελούσε κονδύλιο το
οποίο αντιστοιχούσε στο 6,32% του συνολικού ποσού που επένδυε η Ε.Ε. στην
Ελλάδα στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή 2007-2013 (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2011).
Την τελευταία δεκαετία η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας
παρουσίασε κάποια σημάδια βελτίωσης και ανατροπής των μακροπρόθεσμων
τάσεων. Παρά το ότι είχε βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο, η ελληνική οικονομία
χαρακτηρίζεται ακόμη και σήμερα από τα χαμηλά επίπεδα της διασυνοριακής
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κινητικότητας, της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
Επιπλέον, πολλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες τους.
Ο γενικότερος στόχος αυτού του προγράμματος ήταν η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας και η αύξηση της διασυνοριακής
κινητικότητας του ελληνικού συστήματος παραγωγής, με κύρια έμφαση την
καινοτομία. Tο πρόγραμμα προέβλεπε παρεμβάσεις στους τομείς της βιομηχανίας,
των υπηρεσιών, του εμπορίου, της προστασίας του καταναλωτή, της έρευνας και
τεχνολογίας, της ενέργειας, του τουρισμού και του πολιτισμού, στοχεύοντας στην
επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων, αναφορικά με την ανάπτυξη του συνόλου της
ελληνικής οικονομίας (Κατσουλάκος, 2009).

3.7.2.1 Οι προτεραιότητες του προγράμματος
Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα»
διαρθρώθηκε με βάση τις ακόλουθες προτεραιότητες:

Προτεραιότητα
υποστηριζόμενης

1:

από

Δημιουργία
έρευνα

και

και

αξιοποίηση

τεχνολογική

της

ανάπτυξη.

καινοτομίας,
Στόχος

της

προτεραιότητας αυτής ήταν η επιτάχυνση της μετάβασης στην οικονομία της γνώσης
με την παράλληλη ανάπτυξη της καινοτομίας και της ενίσχυσης του ρόλου της
έρευνας και της τεχνολογίας στους τομείς παραγωγής. Το ποσοστό χρηματοδότησης
ανερχόταν σε 15,1% επί του συνολικού ποσοστού.
Προτεραιότητα

2:

Υποστήριξη

της

επιχειρηματικότητας

και

της

διασυνοριακής κινητικότητας. Μέσω αυτής, επιδιωκόταν η ενίσχυση της
εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με στόχο την αναβάθμιση στην Ελλάδα στον τομέα
της παραγωγής αγαθών και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία και υψηλή
ποιότητα, με περιβαλλοντική συναίσθηση, γνώση και καινοτομία. Ένας άλλος στόχος
της προτεραιότητας αυτής ήταν η αύξηση της άμεσης επένδυσης από το εξωτερικό
στην οικονομία της Ελλάδας και η ενθάρρυνση της υποστήριξης για την
ανταγωνιστική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων σε εγχώριες και διεθνείς
αγορές. Οι ενέργειες επικεντρώθηκαν σε Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ωστόσο
κάλυψαν και τον τουριστικό κλάδο, στον οποίο δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη
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εναλλακτικών

ή

ειδικών

μορφών

τουρισμού.

Η

προτεραιότητα

αυτή

χρηματοδοτήθηκε κατά 35,1% επί του συνόλου.
Προτεραιότητα 3: Βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η ύπαρξη
κατάλληλου και υγιούς περιβάλλοντος για την υποστήριξη της επιχειρηματικότητας
αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα για την αύξησή της και για την αντίστοιχη μείωση
του επιχειρηματικού κινδύνου. Μέσω της προτεραιότητας αυτής επιδιώχθηκε ο
εκσυγχρονισμός

των

χρηματοπιστωτικών

εργαλείων

και η

βελτίωση των

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που διατέθηκαν στις επιχειρήσεις και επιπλέον η
εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών για τη δραστηριοποίηση σε ελεύθερες
αγορές με την υποστήριξη αντίστοιχων στοιχείων, όπως «one stop shops», υποδομές
και εργαλεία ανάπτυξης. Επίσης, χρηματοδοτήθηκαν ενέργειες στον τομέα της
προστασίας των καταναλωτών. Η προτεραιότητα αυτή χρηματοδοτήθηκε με ποσοστό
21,5% επί του συνόλου.
Προτεραιότητα 4: Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος και ενίσχυση
της βιωσιμότητάς του. Στόχος της ήταν η εξασφάλιση του ενεργειακού
ανεφοδιασμού της Ελλάδας, παράλληλα με την επίτευξη των περιβαλλοντικών
στόχων, την υποστήριξη της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας και την
ενσωμάτωση της μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε μεγάλα
διεθνή δίκτυα. Απώτερος σκοπός τους ήταν η σταδιακή μείωση της εξάρτησης της
Ελλάδος από το πετρέλαιο, μέσω της υποστήριξης των δικτύων ενέργειας φυσικού
αερίου και εναλλακτικών πηγών ενέργειας. Οι ενέργειες στον τομέα της ενεργειακής
αποδοτικότητας θα αποτελούσαν επίσης θεμελιώδες στοιχείο των προσπαθειών
αυτών. Στην προτεραιότητα αυτή είχε ληφθεί υπόψη η γεωστρατηγική θέση της
Ελλάδας με στόχο τη διαφύλαξη της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Η
προτεραιότητα αυτή άντλησε το 26% της συνολικής χρηματοδότησης.

3.7.3 Η ανταγωνιστικότητα στην ελληνική οικονομία
Το ερώτημα που τίθεται πλέον για την Ελλάδα είναι ότι παρά την ευρωπαϊκή
οικονομική υποστήριξη και τις εγχώριες συνεχείς νομοθετικές τροποποιήσεις, για
ποιο λόγο η εγχώρια πολιτική ανταγωνισμού παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλή
ποιότητα;
Η πρώτη απάντηση συνδέεται με το γεγονός ότι η Ελλάδα βρέθηκε στα
υψηλότερα επίπεδα χωρών του ΟΟΣΑ, αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θέμα
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του Ρυθμιστικού Βάρους, σύμφωνα με τις ίδιες τις εκθέσεις του ΟΟΣΑ (2000, 2004)
και της Ε.Ε. (2006). Με τον όρο Ρυθμιστικό Βάρος εννοούνται οι στρεβλώσεις στον
τομέα του ανταγωνισμού μέσω κρατικών ρυθμιστικών παρεμβάσεων. Δηλαδή, μέσω
του

Ρυθμιστικού

Βάρους

δημιουργείται

ένα

εξαιρετικά

πολύπλοκο

και

αναποτελεσματικό πλαίσιο κρατικών ρυθμίσεων, οδηγώντας στη σημαντική μείωση
του ανταγωνισμού στην εγχώρια οικονομία. Όσο μεγαλύτερο είναι το Ρυθμιστικό
Βάρος, τόσο μικρότερη είναι η ένταση του ανταγωνισμού στην αγορά μιας
οικονομίας, ακόμη κι αν οι Ρυθμιστικές Αρχές λειτουργούν άρτια. Επομένως, το
Ρυθμιστικό Βάρος και η ένταση ανταγωνισμού συνυπάρχουν σε μια σχέση
αντιστρόφως ανάλογη (Κατσουλάκος, 2009).
Επίσης, η σχετική έκθεση του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών
(2014) αποκάλυψε πως από το 1975 μέχρι και το 2005, δηλαδή για περίοδο τριάντα
ετών, η Ελλάδα επέβαλε 171.500 «ειδικές» διοικητικές και νομοθετικές ρυθμίσεις ή
αλλιώς 20 ρυθμίσεις ανά ώρα: 3.430 Νόμοι, 20.580 Προεδρικά Διατάγματα, 114.905
Υπουργικές Αποφάσεις, 24.010 αποφάσεις Περιφερειών και 8.575 αποφάσεις
δημοτικών Αρχών, δημιουργώντας ανυπέρβλητα εμπόδια στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας, με σημαντικό κόστος για την ελληνική οικονομία. Οι
περισσότερες εκ των ανωτέρω ρυθμίσεις επιβάλλονταν για να αλλάξουν τις
προηγούμενες καθώς το Κράτος νομοθετούσε και παρενέβαινε χωρίς κανένα
μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ χαρακτηριστικό ήταν πως μόνο για τον
τομέα της φορολογίας οι διατάξεις άλλαζαν τουλάχιστον μία φορά το χρόνο κατά
μέσο όρο, αποτελώντας τροχοπέδη για κάθε είδους σοβαρή επένδυση. Το εν λόγω
τεράστιο Ρυθμιστικό Βάρος το επωμίστηκαν εξ’ ολοκλήρου οι ελληνικές
επιχειρήσεις, εκ των οποίων ακόμη περισσότερο οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
θέτοντάς τες εκτός ανταγωνισμού και προ ορατού κινδύνου χρεοκοπίας. Επίσης, το
Ρυθμιστικό Βάρος έφερε την Ελλάδα στην πλέον δυσμενή θέση των 17 χωρών της
Ευρωζώνης, καθώς το κόστος ανήλθε σε 4,4% του ΑΕΠ ή αλλιώς σε 7,8 δισ. ευρώ
(Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος ΣΕΒ, 2014).
Το μέγεθος του προβλήματος αποδεικνύεται και από τα ίδια τα εμπειρικά
παραδείγματα. Ειδικότερα, το 20% της μείωσης της παραγωγικότητας εργασίας στις
ΗΠΑ κατά τη δεκαετία του 1970 συγκριτικά με την περίοδο του 1958-1965
συνδέθηκε άρρηκτα με την αύξηση των ρυθμίσεων μετά τα μέσα της δεκαετίας του
1960 (Έκθεση ΟΟΣΑ, 1996). Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η έκθεση του ΟΟΣΑ
του 2000 που ανέφερε πως η απορρύθμιση των αγορών οδήγησε σε αύξηση του ΑΕΠ
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από 5-6% για τη Γαλλία και τη Γερμανία, ενώ 10% για την Ελλάδα (Κατσουλάκος,
2011).
Μια πρώτη λύση για το εν λόγω πρόβλημα θα ήταν η λειτουργία μιας
πραγματικής Ανεξάρτητης Αρχής Αξιολόγησης Κρατικών Ρυθμίσεων, καθώς
απαιτείται έλεγχος της νομολογίας και κατάργησης των διοικητικών μέτρων που
περιορίζουν την ελεύθερη είσοδο και την έξοδο των επιχειρήσεων στην αγορά.
Ενδεικτικά παραδείγματα αναφέρονται στην Αυστραλία, που η εν λόγω Αρχή
αποτελεί τμήμα μιας Ανεξάρτητης Αρχής Παραγωγικότητας, στην Αγγλία όπου
υπάρχει ειδική μονάδα που συνεργάζεται με ειδικό τμήμα Office of Fair Trading, στις
ΗΠΑ και συγκεκριμένα το Small Business Administration Office of Advocacy που
διαδραματίζει έναν παρόμοιο ρόλο και αναφέρεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο.
Ένας άλλος παράγοντας που αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη του κλάδου
της ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα είναι η διαφθορά και κυρίως η κρατική
αναλγησία αντιμετώπισης αυτού του σοβαρού προβλήματος. Ειδικότερα, ο τομέας
της διαφθοράς δημιουργεί σημαντικό κοινωνικό κόστος, το οποίο με τη σειρά του
επιφέρει πολλαπλό οικονομικό κόστος. Η διαφθορά είναι συνάμα ένα υψηλό εμπόδιο
εισόδου νέων επιχειρήσεων σε αγορές, καθώς αποτελεί τη συνήθη μέθοδο των
γραφειοκρατών ώστε να μεγιστοποιήσουν το εισόδημα που προέρχεται από τη
δωροδοκία. Επίσης, η διαφθορά εμφανίζεται ως το πιο σημαντικό εμπόδιο των νέων
επιχειρήσεων, καθώς θεωρείται ακόμη και πιο μεγάλο από την εύρεση
χρηματοδότησης, τη φορολογία και τις κρατικές ρυθμίσεις (Campos, Estrin, and
Proto, 2010).
Επιπροσθέτως, είναι άξια αναφοράς τα σημαντικά κενά που παρουσιάζονται
στο θεσμικό πλαίσιο της Ελλάδας αναφορικά με την Πράσινη Ανάπτυξη. Είναι
γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η Ε.Ε. έχει κάνει σημαντικές προσπάθειες για την
οικολογική «Πράσινη Ανάπτυξη», ενώ πολλές χώρες-μέλη υιοθέτησαν ανάλογες
πρακτικές και πολιτικές. Όμως, στην Ελλάδα, αν και υπήρξαν κάποιες σπασμωδικές
αντιδράσεις, εντούτοις τα κενά του κανονιστικού πλαισίου κρίνονται σημαντικά σε
αυτόν τον τομέα. Ειδικότερα, έγιναν τροποποιήσεις του νομοθετικού πλαισίου το
1995, το 2000, το 2005 και το 2010.
Οι πολιτικές παρεμβάσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτελεί μια άλλη
αιτία της χαμηλής ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα, καθώς θα έπρεπε η Επιτροπή
να λειτουργεί ανεξάρτητα. Οι συνεχείς αλλαγές και οι διορισμοί των ίδιων των μελών
της από την εκάστοτε κυβέρνηση είναι η βαθύτερη αιτία της αλληλεξάρτησης της
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Επιτροπής Ανταγωνισμού με την ισχύουσα κυβερνητική πολιτική (Κατσουλάκος,
2009, Μανδραβέλης, 2006, Τζουγανάτος, 2009).

3.8 Επίλογος και συμπεράσματα

Με βάση τα προαναφερόμενα, καθίσταται σαφές πως ο ρόλος των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι πολύ σημαντικός τόσο για την περιφερειακή
οικονομία των επιμέρους κρατών, όσο και για την εθνική τους οικονομία. Οι ΜΜΕ
αποτέλεσαν από την αρχή της δεκαετίας του 1980 βασικό άξονα ανάπτυξης της
ελληνικής οικονομίας. Όμως, σημαντική ήταν η συμβολή τους και σε κοινωνικό
επίπεδο, καθώς ισχυροποίησαν τη συνοχή της εκάστοτε τοπικής οικονομίας,
αποτελούσαν

βασικό

«μοχλό»

ανάπτυξης,

συνέβαλλαν

στην

αύξηση

της

απασχόλησης, ανέπτυξαν μια σειρά από δράσεις που θεωρούνταν νευραλγικές για
τον τοπικό κοινωνικό ιστό.
Από την άλλη πλευρά, ο τομέας της Έρευνας και Ανάπτυξης θα μπορούσε να
δημιουργήσει ακόμη πιο σύγχρονες ΜΜΕ, οι οποίες θα αποδεικνυόταν περισσότερο
ανταγωνιστικές σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Η Έρευνα και η
Ανάπτυξη που συνδέει ΜΜΕ και εκπαιδευτικά ιδρύματα ακόμη και σήμερα στην
Ελλάδα βρίσκεται σε «νηπιακό» στάδιο, γεγονός που δημιουργεί σημαντικά
προβλήματα στην ανάπτυξή τους.
Εκτός αυτών, διαπιστώθηκε πως υπό συγκεκριμένες συνθήκες, όπως είναι η
δημιουργία ανάλογου κρατικού κανονιστικού πλαισίου, οι ΜΜΕ θα μπορούσαν να
αποδειχτούν ακόμη πιο ανθεκτικές σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Για να
καταστεί αυτό σε ρεαλιστική βάση, θα πρέπει να ισχύσει ένα σταθερό κανονιστικό
πλαίσιο στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα ισχύει σε άλλα ανεπτυγμένα ευρωπαϊκά
κράτη, ώστε να αποτελέσει τη βάση ανάπτυξης των ΜΜΕ.
Επιπροσθέτως, η Ε.Ε. με πρωτοβουλίες όπως το «Small Business Act»
επιχείρησε να αναβαθμίσει το ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς
πίστευε πως μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μέρος της οικονομίας της
Ευρωζώνης. Η εφαρμογή του «Think Small First» έδειξε τις προθέσεις της Ε.Ε.,
αλλά από μόνες τους δεν αρκούν να οδηγήσουν τις ΜΜΕ σε ρόλο ηγέτη στην
ευρωπαϊκή οικονομία, απαλλαγμένες από τα συνήθη γραφειοκρατικά προβλήματα
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που δημιουργούν σημαντικές δυσλειτουργίες. Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν
κάνει σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση αυτή. Συνολικά όμως η σύγκριση με
την αντίστοιχη αμερικάνικη «Small Business Act» οδηγεί στο συμπέρασμα πως
υπάρχει ακόμη αρκετός δρόμος μέχρι οι ευρωπαϊκές ΜΜΕ να λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο με τις ομόλογές τους στις ΗΠΑ και να διαθέτουν το αντίστοιχο ειδικό
βάρος.
Επίσης, διαπιστώθηκε πως η Ελλάδα βρίσκεται στις χαμηλές θέσεις από
πλευράς πολιτικών στήριξης των ΜΜΕ. Μπορεί να υπάρχουν οι βάσεις για
περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας, αλλά αποτρεπτικοί παράγοντες όπως η
γραφειοκρατία, η διαφθορά, η δωροδοκία και η ανισομερής πρόσβαση στη
χρηματοδότηση

δημιουργούν

ανυπέρβλητα

εμπόδια

στην

ανάπτυξη

της

μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.
Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναπτυχθεί ο ρόλος που θα μπορούσαν να
διαδραματίσουν τα εγχώρια πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα σε περίπτωση
συνεργασίας με τις ΜΜΕ και τα πολλαπλά οφέλη που θα επερχόταν για την ίδια την
οικονομία, κάτι που θα ισχυροποιούσε τον αρχικό σκοπό της παρούσας διδακτορικής
διατριβής. Όταν οι ΜΜΕ λειτουργούν αυτόνομα και χωρίς τη βοήθεια των
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων έχουν μικρές πιθανότητες επιβίωσης, τη στιγμή που η
κατάσταση θα μπορούσε να αναστραφεί θετικά γι αυτές, αν εφάρμοζαν την
παραγόμενη τεχνογνωσία των ΑΕΙ-ΤΕΙ, αλλά και αν συνλειτουργούσαν μεταξύ τους
με τη μορφή συνεργατικών σχηματισμών επιχειρήσεων (clusters).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
«Εκπαίδευση είναι να μαθαίνεις εκείνα που ποτέ
δεν υποψιαζόσουν ότι αγνοούσες»
Daniel Boorstin

4.1 Εισαγωγή στη συμβολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη ΜΜΕ

Η λειτουργία των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα
θα έπρεπε να εναρμονιστεί με τη λογική του εκπαιδευτικού συστήματος των
ανεπτυγμένων χωρών της Ε.Ε. Μέχρι σήμερα ο ρόλος των εν λόγω ιδρυμάτων
επικεντρώνεται στην παραγωγή αποφοίτων, ενώ σε χαμηλά επίπεδα κυμαίνεται η
ανάπτυξη και εφαρμογή της ερευνητικής δραστηριότητας. Στο Κεφάλαιο 3 τονίστηκε
η σημαντικότητα του ρόλου των ΜΜΕ στην ανάπτυξη της περιφερειακής και εθνικής
οικονομίας, ενώ στο Κεφάλαιο 4 προτείνεται ο τρόπος με τον οποίο μπορούν τα
πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα να αποτελέσουν το εφαλτήριο ανάπτυξής
τους, επομένως και της εθνικής οικονομίας. Μέσα απ’ αυτήν τη διαδικασία μπορεί να
επέλθει η ανάπτυξη της έρευνας, της καινοτομίας και κατ΄ επέκταση της
επιχειρηματικότητας, που είναι και το ζητούμενο στις παρούσες δυσχερείς
οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα.

4.2 Ο σημαντικός ρόλος των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων για την κοινωνία

Η δημιουργία γνώσεων και η τεχνολογική πρόοδος είναι ζωτικής σημασίας για
την ανταγωνιστικότητα στην ελεύθερη οικονομία. Κατά την τελευταία δεκαετία,
επιστήμη και τεχνολογία αποτελούν τους βασικούς μοχλούς ανάπτυξης των
ανεπτυγμένων οικονομιών, όπως για παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών (OECD,
2002).

Σήμερα,

οι

μεγαλύτερες

προσπάθειες

των

κυβερνήσεων

των

προαναφερόμενων οικονομιών επικεντρώνονται στην ενεργό συμμετοχή των
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πανεπιστημιακών ιδρυμάτων στην οικονομία. Η λογική της συμμετοχής της
κυβέρνησης στην ενδυνάμωση της σχέσης πανεπιστήμια-επιχειρήσεις αντλείται από
το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο τομέας της Έρευνας και Ανάπτυξης
(Research & Development) στην επιχειρηματικότητα και την οικονομία.
«Ως Ίδρυμα που διέπεται από τις αξίες της ελευθερίας της επιστημονικής
αναζήτησης, της ελευθερίας του λόγου και του ανοικτού διαλόγου, το Πανεπιστήμιο
μπορεί να δώσει ζωή σε νέους τρόπους θεώρησης του κόσμου και νέες λύσεις στα
προβλήματα», είναι ένας εκ των χαρακτηρισμών για το πανεπιστήμιο από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2011). Ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, για να
προσεγγίσει ουσιαστικά την επίτευξη των αρχικών του στόχων θα πρέπει να
στηριχθεί, όχι μόνο στην εκπαιδευτική, αλλά και στην ερευνητική δραστηριότητα. Ο
ρόλος των πανεπιστημίων θα πρέπει να είναι πολυσύνθετος, αλλά και να βρίσκεται
σε ευθεία γραμμή με την αγορά, τηρουμένων των οικονομικών αναλογιών.
Λαμβάνοντας υπόψη τον κεντρικό ρόλο των πανεπιστημίων, η δημιουργία μιας
Ευρώπης που στηρίζεται στο Κεφάλαιο της Γνώσης αποτελεί γι αυτά πηγή ευκαιριών
και σημαντικών προκλήσεων.
Το 2003 τα πανεπιστήμια αντιμετώπιζαν την επιτακτική ανάγκη να
προσαρμοστούν σε μια σειρά σημαντικών αλλαγών, όπως (Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
2003):



Η αύξηση της ζήτησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση: Στην

Ευρώπη, το υψηλό ποσοστό υπογεννητικότητας συνοδευόταν από αύξηση της
ζήτησης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αναμενόταν να συνεχιστεί, ως
αποτέλεσμα κυρίως της πολιτικής που έχει υιοθετηθεί από ορισμένες κυβερνήσεις,
στοχεύοντας στην αύξηση του αριθμού φοιτητών. Επίσης, άλλος στόχος ήταν η
εμφάνιση νέων αναγκών που συνδέονταν με την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.


Η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης και της έρευνας: Τα ευρωπαϊκά

πανεπιστήμια ανέκαθεν προσέλκυαν λιγότερους ξένους φοιτητές και κυρίως
ερευνητές, σε σχέση με τα αμερικάνικα. Συγκεκριμένα, το 2000 περίπου 450.000
ξένοι φοιτητές φοιτούσαν στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, έναντι 540.000 στα
αμερικανικά, εκ των οποίων η πλειονότητα ασιατικής προέλευσης. Ωστόσο, οι
Ηνωμένες Πολιτείες προσέλκυαν αναλογικά περισσότερους ξένους φοιτητές που
ακολουθούσαν σπουδές υψηλού επιπέδου στους κλάδους της μηχανικής, των
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μαθηματικών, της πληροφορικής και απορροφούσαν περισσότερους κατόχους
διδακτορικού. Περίπου το 50% των Ευρωπαίων που έλαβαν το πτυχίο τους στις
Ηνωμένες Πολιτείες παρέμεινε εκεί για πολλά χρόνια και μεγάλο ποσοστό
εγκαταστάθηκε μόνιμα. Από την άλλη πλευρά, τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
προσέφεραν στους ερευνητές και στους φοιτητές ένα λιγότερο ελκυστικό
περιβάλλον, εν μέρει γιατί δε διέθεταν τις απαραίτητες υποδομές, γεγονός που τους
ωθούσε σε συνεργασίες υπό μορφή δημιουργίας δικτύων ή διοργάνωσης κοινών
προγραμμάτων σπουδών. Όμως, και άλλοι εξω-πανεπιστημιακοί παράγοντες είχαν
ιδιαίτερη σημασία, όπως η «ακαμψία» της αγοράς εργασίας και η όχι σημαντική
ανάπτυξη

του

επιχειρηματικού

πνεύματος

που

περιόριζε

τις

δυνατότητες

απασχόλησης σε καινοτόμους τομείς.


Η

αυξητική τάση της αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ

πανεπιστημίων και βιομηχανίας: Η συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και της
βιομηχανίας έπρεπε να ενισχυθεί, ενθαρρύνοντας με έναν πιο οριοθετημένο
προσανατολισμό την καινοτομία, τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και εν γένει τη
μεταφορά και τη διάδοση της γνώσης.


Ο πολλαπλασιαστικός μηχανισμός της παραγωγής γνώσης: Δεδομένης

της αυξανόμενης τάσης των επιχειρήσεων να αναθέτουν τις ερευνητικές τους
δραστηριότητες με υπεργολαβία στα καλύτερα πανεπιστήμια, το πανεπιστημιακό
περιβάλλον καθίσταται ολοένα και περισσότερο ανταγωνιστικό, αλλά κυρίως πιο
ελκυστικό.


Η αναδιοργάνωση της γνώσης: Αφενός η εν λόγω αναδιοργάνωση

εκδηλωνόταν μέσω της αυξανόμενης διαφοροποίησης και εξειδίκευσης της γνώσης,
δηλαδή με την εμφάνιση καινοτομίας στην έρευνα και τη διδασκαλία και αφετέρου
με τη διαπίστωση ότι ο ακαδημαϊκός κόσμος αντιμετώπιζε την επιτακτική ανάγκη
προσαρμογής στον πολυθεματικό χαρακτήρα των διαφόρων τομέων στους οποίους
εντοπίζονταν τα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, οι
νέες ασθένειες, η διαχείριση των κινδύνων κλπ. Αντίθετα, οι δραστηριότητες των
πανεπιστημίων, κυρίως στα θέματα διδασκαλίας, έτειναν να διοργανώνονται με βάση
τις αρχές του παραδοσιακού θεματικού πλαισίου.


Η εμφάνιση νέων προσδοκιών: Τα πανεπιστήμια καλούνταν να

ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες εκπαίδευσης και κατάρτισης που προέκυπταν με
την οικονομία και την κοινωνία της γνώσης. Στις ανάγκες αυτές περιλαμβανόταν η
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αυξανόμενη απαίτηση για την παροχή θετικής και τεχνικής εκπαίδευσης οριζοντίων
ικανοτήτων, καθώς και ευκαιριών δια βίου μάθησης. Επρόκειτο για ανάγκες που με
τη σειρά τους απαιτούσαν μεγαλύτερη επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων
συστατικών και επιπέδων των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Προκειμένου τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να είναι σε θέση να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο για την επίτευξη του στρατηγικού στόχου που τέθηκε κατά το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισσαβόνας, δηλαδή να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη στον παγκόσμιο τομέα της οικονομίας της
γνώσης, η σχετική ανακοίνωση εγκαινίαζε συζήτηση σχετικά με το ρόλο που
διαδραμάτιζαν τα πανεπιστήμια. Δεδομένου ότι η εγκαθίδρυση και η ανάπτυξη της
οικονομίας και της κοινωνίας ήταν εξαρτημένες άμεσα από το συνδυασμό τεσσάρων
αλληλένδετων στοιχείων, δηλαδή της παραγωγής νέων γνώσεων, της μετάδοσής τους
μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, της διάδοσής τους μέσω των τεχνολογιών
της πληροφορίας και της επικοινωνίας και της χρήσης τους στο πλαίσιο νέων
βιομηχανικών

διαδικασιών

ή

υπηρεσιών,

τα

πανεπιστήμια

αποδεικνύονται

ουσιαστικά οι αληθινοί πρωταγωνιστές αυτής της διαδικασίας.

4.3 Η συμβολή της πανεπιστημιακής έρευνας στην ανάπτυξη της περιφερειακής
οικονομίας

Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη δημιουργία
περιφερειακής υποδομής γνώσεων, καθώς δεν αποτελούν μόνο τους παραγωγούς
βασικής έρευνας, αλλά και εκείνους υψηλής ποιότητας εξειδικευμένου ανθρώπινου
κεφαλαίου που προορίζονται τουλάχιστον για τις περιφερειακές επιχειρήσεις. Αυτές
οι πτυχές καταλαμβάνουν σημαντικό μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας, τόσο από
θεωρητικής όσο και από εμπειρικής άποψης. Η μεγάλη σημασία που δίνεται στην
πανεπιστημιακή έρευνα αποδεικνύεται από τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις, αλλά και
από τις αντίστοιχες ιδιωτικές, καθώς οι επιχειρήσεις ευελπιστούν πως η αποκλειστική
εφαρμογή της τεχνογνωσίας (Know-How) θα επιφέρει σημαντικά, γι αυτές,
αποτελέσματα στην πραγματική αγορά. Οι χαρακτηρισμοί των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων ως «engines of growth» ή «regional boosters» μόνο τυχαίοι δεν είναι,
μιας και επιβεβαιώνονται από πολλές εμπειρικές μελέτες (Almeida and Kogut, 1995).
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Η πανεπιστημιακή έρευνα δημιουργεί θετικές οικονομικές επιπτώσεις στην
περιφερειακή οικονομία (Hill, 2006). H διαχείριση της έρευνας αποτελεί σημαντικό
τμήμα των εργασιών των διευθυντών των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του
εξωτερικού

(κυρίως

των

ΗΠΑ),

καθώς

γνωρίζουν

πως

η

παροχή

της

πανεπιστημιακής εξειδικευμένης τεχνογνωσίας είναι αύξουσα και μπορεί να επιλύσει
σημαντικά προβλήματα οικονομικής και λειτουργικής φύσης με σχετικά χαμηλότερο
κόστος. Συνήθως οι επιχειρήσεις προτιμούν την τεχνογνωσία των πανεπιστημίων που
εδρεύουν στην περιοχή τους για πολλούς λόγους. Ένας εκ των σημαντικότερων είναι
ότι επιθυμούν να συνδυάσουν την απόκτηση τεχνογνωσίας με την απορρόφηση των
αποφοίτων των συγκεκριμένων πανεπιστημίων, που τη γνωρίζουν από «πρώτο χέρι».
Ουσιαστικά, επιδιώκουν την απορρόφηση των χαρισματικών πτυχιούχων, δίνοντάς
τους την ευκαιρία να εργαστούν κοντά στην περιοχή που σπούδασαν, αλλά και τα
αντίστοιχα κίνητρα ώστε να αποφύγουν τη μετεγκατάστασή τους σε άλλες περιοχές
(Agrawal and Henderson, 2002).
Η απόδειξη της απόκτησης και ουσιαστικής εφαρμογής της πανεπιστημιακής
τεχνογνωσίας από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του εξωτερικού είναι πως πολλές
καινοτόμες ιδέες και εφαρμογές στην πραγματική αγορά προήλθαν από έρευνες
επιστημόνων των πανεπιστημίων και κυρίως των περιφερειακών. Αυτό είχε ως
αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση των εσόδων των ΜΜΕ και κατόπιν την αντίστοιχη
χρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γεγονός που τα καθιστούσε
βιώσιμα και αυτοχρηματοδοτούμενα. Η απορρόφηση των πτυχιούχων από τις ΜΜΕ
αποτέλεσε μία επιπλέον αιτία της ανάπτυξης της καθετοποιημένης σχέσης ΜΜΕΠανεπιστημίων (Bania, Calkins, and Dalenberg, 1992).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας προσπάθειας ήταν η δημιουργία
ηλεκτρονικού cluster στην περιοχή του Silicon Valley. H εν λόγω συνεργασία, όχι
μόνο αύξησε την απασχόληση και μείωσε την ανεργία σε περιφερειακό επίπεδο,
αλλά συνέβαλλε ουσιαστικά και στη ραγδαία αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της
περιοχής. Μια άλλη απόδειξη της οικονομικής αξίας της πανεπιστημιακής έρευνας
ήταν η αύξηση της χρηματοδότησης των πανεπιστημίων από παραχώρηση αδειών
εκμετάλλευσης στις τοπικές επιχειρήσεις. Είναι στατιστικά αποδεδειγμένο πως τα
δύο τρίτα (66,66%) των επιχειρηματιών της περιφέρειας των ΗΠΑ ήταν ιδιοκτήτες
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που είχαν συνάψει συμφωνίες με τα πανεπιστήμια για
τις άδειες εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας (Bound et al., 2004).

100

Πολλά οικονομετρικά υποδείγματα έχουν διαπιστώσει θετική συσχέτιση της
πανεπιστημιακής έρευνας και της επιχειρηματικής καινοτόμου δραστηριότητας,
γεγονός που σημαίνει πως η εφαρμογή της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας στην
πραγματική αγορά έχει παρελθόν, παρόν, αλλά κυρίως μέλλον (Cohen, Nelson, and
Walsh, 2002). Και αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ειδικά στην Ελλάδα, όπου το έδαφος
και ανεκμετάλλευτο είναι και πρόσφορο

4.3.1 Οικονομετρικό υπόδειγμα για την πανεπιστημιακή έρευνα
Για παράδειγμα, οι Bania, Eberts, and Fogarty (1993), στο πλαίσιο της
διερεύνησης των αποτελεσμάτων της πανεπιστημιακής έρευνας στην ανάπτυξη της
τοπικής οικονομίας διαμόρφωσαν ένα οικονομετρικό υπόδειγμα, επιχειρώντας να
εξηγήσουν την ανάπτυξη της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας, θεωρώντας ως
μεταβλητές τις υποδομές παροχής γνώσεων, το παραδοσιακό επιχειρηματικό κλίμα,
το κόστος εργασίας και τους φόρους. Το αποτέλεσμα της εφαρμογής του
οικονομετρικού υποδείγματος ήταν σημαντικό: Υπήρχε θετική συσχέτιση μεταξύ της
πανεπιστημιακής έρευνας και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων (Bania, Eberts, and
Fogarty, 1993).
Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει να τονιστεί πως δύο πανεπιστημιακά
ιδρύματα σε μια περιοχή, σε συνδυασμό με τη λειτουργία των αρμόδιων ερευνητικών
τους τμημάτων, μπορεί να επιδράσουν με εντελώς διαφορετικό τρόπο και να
εξαχθούν διαφορετικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία, κάτι που εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, όπως (Feller, 2004):



Η ποιότητα κάθε πανεπιστημιακού τμήματος.



Η ποιότητα του ερευνητικού τμήματος.



Η κατάρτιση των πτυχιούχων.



Ο βαθμός αύξησης της τεχνολογίας της περιοχής σε συνδυασμό με την

αντίστοιχη των πανεπιστημίων.


Οι πολιτικές περί της παραχώρησης αδειών εκμετάλλευσης της

πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας.


Ο επιχειρηματικός κίνδυνος.
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Άλλος παράγοντας που επηρεάζει θετικά την πανεπιστημιακή έρευνα είναι το
μέγεθος και η παραγωγικότητα των επιμέρους περιφερειών. Περιοχές με πληθυσμό
κοντά στο 1.000.000 κατοίκους μπορούν να παράγουν διπλάσια διπλώματα
ευρεσιτεχνίας από περιοχές με 250.000 κατοίκους. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι
το κατά πόσο η δημόσια πολιτική μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της
ανάπτυξης της Έρευνας και της Ανάπτυξης (R&D). Ειδικά σε ορισμένες Πολιτείες
των ΗΠΑ (αν όχι στη συντριπτική τους πλειοψηφία) η χορήγηση υποτροφιών για τη
δημιουργία ισχυρών ερευνητικών πανεπιστημιακών τμημάτων αποτελεί ένα επιπλέον
σημαντικό κίνητρο για τους μελλοντικούς επιστήμονες (Goldstein and Renault,
2004).
Αν μια περιοχή διαθέτει ήδη μια μεγάλη επιχείρηση (βιομηχανία) με μεγάλο
αριθμό εργαζομένων, οι άλλες ομοειδείς μικρότερες επιχειρήσεις ευελπιστούν σε
συνεργασία με το πανεπιστήμιο της περιοχής ώστε να φανούν ιδιαίτερα
ανταγωνιστικές απέναντι στη μεγάλη επιχείρηση. Γνωρίζουν πως η εφαρμογή των
ερευνητικών αποτελεσμάτων, μέσα από τον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, θα
μπορούσε να τους δώσει το συγκριτικό πλεονέκτημα και να αναπτυχθούν πάνω σε
υγιείς βάσεις και όχι στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, με όσα μειονεκτήματα
απορρέουν από αυτόν. Αυτό θα είχε ως συνέπεια την αύξηση της ανεργίας στην εν
λόγω περιοχή, ή στην καλύτερη περίπτωση τη σημαντική μείωση των εργατικών
δικαιωμάτων, από τη στιγμή που η προσφορά εργασίας θα ήταν πολύ μεγαλύτερη
από την αντίστοιχη ζήτηση και η μεγάλη επιχείρηση θα μπορούσε να λειτουργήσει
με μονοπωλιακούς κανόνες.
Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τους Zucker, Darby, and Brewer (1998) υπήρχαν
επιτακτικοί λόγοι για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων κοντά σε πανεπιστημιακά
ιδρύματα. Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που θα αποκτούσαν από την απορρόφηση
της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας θα ήταν ιδιαίτερα σημαντικά, από τη στιγμή που
θα είχαν στελεχωθεί και με ανώτατο επιστημονικό προσωπικό.

4.4 Η επιστήμη ως θεμέλιο της καινοτομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης

Η σημαντικότερη πηγή της τεχνολογικής προόδου τα τελευταία 150 χρόνια
ήταν η διαχρονική εξέλιξη των επιστημονικών γνώσεων (Hill, Hoffman, and Rex,
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2005). Κατά τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα για πρώτη φορά παρουσιάστηκε
η ανάγκη εξάρτησης της βιομηχανικής παραγωγής από την επιστημονική γνώση
(Hill, 2006). Ως παράδειγμα αναφέρονται οι αρχές της Φυσικής και της Χημείας που
κατέστησαν σημαντικές επιστήμες για την πετυχημένη παραγωγή χάλυβα, χημικών
προϊόντων και ηλεκτρικής ενέργειας. Οι βιομηχανίες ξεκίνησαν να στηρίζονται στην
πανεπιστημιακή έρευνα και να προσδοκούν την απορρόφηση των πανεπιστημιακών
αποφοίτων στα εργαστήριά τους. Από το 1900 ως το 1940 στις ΗΠΑ ο αριθμός των
φαρμακοποιών που απασχολούνταν στην ελεύθερη οικονομία έγινε εξαπλάσιος, ενώ
των μηχανικών επταπλάσιος, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως η απορρόφηση της
πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας και των αποφοίτων των εν λόγω ιδρυμάτων από τη
βιομηχανία και μετέπειτα από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήταν μονόδρομος
(Goldin and Gatz, 1999).
Επίσης, η πανεπιστημιακή έρευνα συνέβαλλε τα μέγιστα στην τεχνολογική
πρόοδο των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ότι από τον 19ο αιώνα
μέχρι τα μέσα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου η έρευνα από οκτώ δημόσια
Πανεπιστήμια χρηματοδοτήθηκε από το αμερικάνικο κράτος, με στόχο τη επίλυση
πρακτικών προβλημάτων στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Στον αμερικάνικο
κλάδο της γεωργίας η κοινή παρουσία πανεπιστημιακής έρευνας και επιχειρήσεων
δημιούργησε τις προϋποθέσεις για τη μετέπειτα τεχνολογική εξέλιξη. Μεταξύ των
δεκαετιών 1940 και 1950 η συμβολή της αμερικάνικης ομοσπονδιακής κυβέρνησης
στο πανεπιστημιακό εισόδημα ήταν πολύ σημαντική, καθώς αυξήθηκε από 39 εκατ.
σε 524 εκατ. δολάρια (Rosenberg and Nelson, 1994).
Μετά και από αυτήν την εξέλιξη, η κατεύθυνση της πανεπιστημιακής έρευνας
μετατοπίστηκε στην ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών, διότι εντοπίστηκε η
ουσία του θέματος, πως για να υπάρξει εθνική οικονομική ανάπτυξη θα πρέπει
πρωτίστως να υπάρξει περιφερειακή ανάπτυξη. Όπως ανέφεραν οι συγγραφείς
Nelson (1986), Rosenberg and Nelson (1994) και Klevorick et al. (1995) η
πανεπιστημιακή έρευνα δε δημιουργεί άμεσα νέα προϊόντα, αλλά αυξάνει σημαντικά
την επιχειρηματική οικονομική προοπτική. Κατά τη διάρκεια των ερευνών
χρησιμοποιήθηκαν παλαιότερες αρχές της επιστήμης για την παραγωγή νέων
επιστημονικών ανακαλύψεων, όπως η ανακάλυψη της ατομικής βόμβας (παλαιότερα)
και της βιοτεχνολογίας.
Μια σημαντική πηγή πληροφοριών σχετικά με το ρόλο της επιστημονικής
έρευνας στη βιομηχανική και κατ΄ επέκταση επιχειρηματική καινοτομία αποτελεί η
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σχετική έρευνα του Yale (1983). Κατά την έρευνα αυτήν, 650 υψηλού επιπέδου
«R&D managers», εκπροσωπώντας 130 επιχειρήσεις, κλήθηκαν να αποτιμήσουν τη
γενική σημασία της επιστήμης και την ειδική συμβολή της πανεπιστημιακής έρευνας
στην ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων. Η υψηλή βαθμολογία του πρώτου θέματος
έδειξε πως η πανεπιστημιακή κατάρτιση είναι σημαντική για την ανάπτυξη του τομέα
Έρευνας και Ανάπτυξης, ενώ η υψηλή βαθμολογία στο δεύτερο θέμα ερμηνεύτηκε
πως τα νέα πορίσματα που πηγάζουν από την πανεπιστημιακή έρευνα είναι πολύ
σημαντικά για τις εισροές των βιομηχανικών καινοτομιών. Επίσης, διαπιστώθηκε
πως οι επιστημονικές γνώσεις είναι σημαντικές για την Έρευνα και Ανάπτυξη, καθώς
παρέχουν συνδυασμό γνώσεων με ερευνητικές τεχνικές που μπορούν να δίνουν λύση
σε σημαντικά επιχειρηματικά προβλήματα (Hill, 2006).
Ενώ οι περιπτώσεις της άμεσης ενσωμάτωσης της πανεπιστημιακής έρευνας
στην εμπορική καινοτομία είναι σχετικά σπάνιες, ωστόσο ο χρόνος που μεσολαβεί
από την έρευνα μέχρι την εφαρμογή της στην πραγματική αγορά δεν είναι και τόσο
μεγάλος όσο τα αποτέλεσμα που προκύπτουν, δηλαδή τα παραγόμενα καινοτόμα
προϊόντα και υπηρεσίες. Σύμφωνα με σχετική έρευνα του Mansfield (1991) το 11%
των νέων και καινοτόμων προϊόντων και το 9% των σχετικών διαδικασιών δε θα είχε
ενισχυθεί χωρίς την αντίστοιχη ακαδημαϊκή έρευνα. Αν σε αυτό το ποσοστό
συνυπολογιστεί τόσο η εξέλιξη στην πανεπιστημιακή έρευνα όσο και ο
εκσυγχρονισμός της παγκόσμιας αγοράς, θα διαπιστωθεί το μέγεθος της
σημαντικότητας της ακαδημαϊκής έρευνας.

4.5 Η καθοριστική συμβολή της πανεπιστημιακής έρευνας στην ανάπτυξη της
περιφερειακής οικονομίας

Από κει και πέρα το βασικό ερώτημα που προκύπτει είναι: Γιατί θεωρείται η
πανεπιστημιακή έρευνα σημαντική για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας;
Πριν από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η πλειοψηφία των πανεπιστημιακών
ερευνών χρηματοδοτούνταν από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ως αντάλλαγμα,
τα πανεπιστημιακά ιδρύματα παρήγαγαν εξειδικευμένους επιστήμονες (με αντίστοιχη
γνώση) που θα απασχολούνταν στις τοπικές επιχειρήσεις με στόχο την επίλυση των
προβλημάτων της τοπικής οικονομίας, ώστε να μην απογυμνώνεται η περιφέρεια.
Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ
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χαρακτηρίστηκε ως ο μεγάλος χρηματοδότης της πανεπιστημιακής έρευνας, καθώς ο
στόχος ήταν περισσότερο εθνικός. Πορίσματα των ερευνών ανακοινωνόταν μέσω
δημοσιεύσεων σε εφημερίδες ή παρουσιαζόταν ακόμη και σε σεμινάρια. Όμως,
διαπιστώθηκε ένα αποτέλεσμα: Χωρίς τη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και
πανεπιστημιακής έρευνας δεν ήταν καθόλου σίγουρο πως από μόνα τους τα
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ως απόρροια της εφαρμογής της έρευνας, θα
ωφελούσαν ουσιαστικά την τοπική οικονομία (Hill, 2006).
Υπήρξαν δύο σημαντικοί λόγοι κατά τους οποίους τα πανεπιστημιακά
ερευνητικά προγράμματα μπορούσαν να επιδράσουν θετικά στις τοπικές οικονομίες:
Κατ’ αρχήν, ορισμένα ερευνητικά αποτελέσματα, ειδικά εκείνα που θεωρούνται
καινοτόμα και μπορούσαν από μόνα τους να αναπτύξουν την επιχειρηματικότητα,
ήταν δύσκολο να μεταφερθούν στις επιχειρήσεις χωρίς την άμεση (διαπροσωπική)
επαφή μεταξύ των ερευνητών των πανεπιστημίων και των ομολόγων τους των
επιχειρήσεων. Αυτή η οικονομική πτυχή ενθάρρυνε τις επιχειρήσεις να αναζητούν
την εγκατάστασή τους κοντά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον, ακόμη και αν
μια περιφέρεια χαρακτηριζόταν από υψηλή κινητικότητα των νέων εργαζομένων,
ειδικά των επιστημόνων, η προαναφερόμενη εξέλιξη αποτέλεσε σημαντικό
αποτρεπτικό παράγοντα, καθώς δημιουργούσε ισχυρούς δεσμούς των αποφοίτων των
πανεπιστημίων με την τοπική οικονομία μέσω της απορρόφησής τους από τις τοπικές
επιχειρήσεις. Όταν οι νέοι επιστήμονες διέμεναν στον τόπο στον οποίον σπούδασαν,
είχαν τη δυνατότητα της άμεσης μεταφοράς της τεχνογνωσίας στις τοπικές
επιχειρήσεις (Zucker, Darby, and Brewer, 1998).
Από την άλλη πλευρά, όταν μια επιχείρηση συνέχιζε να λειτουργεί στην τοπική
κοινωνία κοντά σε πανεπιστημιακό ίδρυμα, τότε και η τοπική οικονομία απολάμβανε
άμεσα θετικά αποτελέσματα, μεταφέροντας θετικές επιρροές στις επιχειρήσεις.
Ειδικότερα, το μεγαλύτερο μέρος της εφευρετικής δραστηριότητας ανέκαθεν
πραγματοποιούνταν στα εργαστήρια που ήταν επανδρωμένα από εξειδικευμένους
ερευνητές, οι οποίοι γνώριζαν πολύ καλά τόσο τις γενικές αρχές της επιστήμης όσο
και τις νέες ερευνητικές μεθόδους που χρησιμοποιούνταν στα πανεπιστήμια. Όταν οι
νέοι επιστήμονες δεν έφευγαν από την περιφέρεια, η τοπική οικονομία αποκτούσε
σημαντικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσω της αύξησης της ποιοτικής
διάρθρωσης του εργατικού δυναμικού (Hill, 2006).
Η απόδειξη των θετικών επιδράσεων των πανεπιστημιακών ερευνών στις
τοπικές οικονομίες προήλθε από τα εξής αποτελέσματα:
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Οι μελέτες των περιφερειακών επιχειρήσεων «γεννήθηκαν» από ιδέες των

πανεπιστημιακών ερευνητών.


Παρατηρήθηκαν εισροές-ρεκόρ για τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.



Νέες επιχειρήσεις δημιουργήθηκαν, ακόμη και νέοι επιχειρηματικοί

κλάδοι, μέσω της πανεπιστημιακής έρευνας.


Διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση, μέσω οικονομετρικών υποδειγμάτων,

μεταξύ της ανάπτυξης τοπικών οικονομιών και της ύπαρξης πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων κοντά σε αυτές.

4.6 Η Οικονομία της Γνώσης και η Knowledge-Based Urban Development

Η Οικονομία της Γνώσης θεωρείται ως η κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας
οικονομίας,

αποτελώντας

ουσιώδες

και

αναπόσπαστο

«κομμάτι»

της

ανταγωνιστικότητας (Carrillo, 2006). Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η προσοχή
των βιομηχανιών αλλά και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στράφηκαν στην
Οικονομία της Γνώσης που οδηγεί στην παραγωγή υψηλού επιπέδου προϊόντων και
υπηρεσιών σε συνδυασμό με το σχετικά χαμηλότερο κόστος. Αυτή η «στροφή»
αποδεικνύεται από τις ροές επιχειρηματικών κεφαλαίων προς μια σχετικά νέα αγορά.
Όπως επισημαίνεται από τη βιβλιογραφία, η Οικονομία της Γνώσης έχει ανάλογη
σχέση με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού (Clarke, 2001).
Τόσο η οικονομική ανάπτυξη όσο και οι θεωρητικές μελέτες επισημαίνουν ότι
το επίπεδο του ανθρώπινου κεφαλαίου αποτελεί πολύ σημαντικό παράγοντα της
παραγωγής, προσδίδοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την περαιτέρω
ανάπτυξη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι ίδιες οι πόλεις ή οι
Περιφέρειες, καθώς ενώ βαδίζουν στο μέλλον, θέλοντας να ενστερνιστούν μια
οικονομία πιο ανταγωνιστική και καινοτόμο, γνωρίζουν πως ακόμη και η ίδια η
αστική ανάπτυξη χρειάζεται την οικονομία της γνώσης (Florida, 2005). Με αυτόν τον
τρόπο δίνεται το κίνητρο της ανάπτυξης νέων αστικών ιστών με κινητήριο μοχλό τη
«βιομηχανία παραγωγής γνώσεων», όπως για παράδειγμα το γνωστό «Knowledge
Community Precincts» (KCPs). Πρόκειται ουσιαστικά για ολοκληρωμένα κέντρα
παραγωγής γνώσεων μέσω της συνεργασίας όλων των επιπέδων διακυβέρνησης, της
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έρευνας, της εκπαίδευσης, της παραγόμενης τεχνογνωσίας και της εφαρμογής τους
από τις επιχειρήσεις, ειδικά τις ΜΜΕ που λαμβάνουν σε τελική ανάλυση και το
συγκριτικό πλεονέκτημα (Henry and Pinch, 2000).
Αυτή η νέα αστική δημιουργία είναι εντελώς διαφορετική από τα παραδοσιακά
τεχνολογικά πάρκα ή τις Βιομηχανικές Περιοχές, όπου δινόταν έμφαση σε μη
παραγωγικούς τομείς. Ο ανταγωνισμός, όχι μόνο μεταξύ Περιφερειών, αλλά και των
ίδιων των πόλεων του εξωτερικού, είχε πλέον ενταθεί και τις οδηγούσε στον
επανακαθορισμό των ρόλων τους, σε σχέση με τον παραδοσιακό ρόλο του
παρελθόντος, γεγονός που τις ανάγκαζε να αναπτύξουν εξειδικευμένη γνώση της
αγοράς (Carrillo, 2006). Για να γίνουν ανταγωνιστικές σε εθνικό αλλά και διεθνές
επίπεδο οι πόλεις (ή ακόμη και οι Περιφέρειες) θα έπρεπε να αναπτύξουν τις
αντίστοιχες υποδομές που θεωρούνταν απαραίτητες για την παραγωγή της
Οικονομίας της Γνώσης, ο πληθυσμός να είναι αντίστοιχα καταρτισμένος και φυσικά
να υπήρχε συνεχής σύνδεση με την παγκόσμια Οικονομίας της Γνώσης (Yigitcanlar
et al., 2008a).
H λογική του ανταγωνισμού αναφέρει πως το παγκόσμιο Κεφάλαιο είναι
ταχέως διακινούμενο από χώρα σε χώρα και η προσδοκία είναι ξεκάθαρη, ότι οι
επενδύσεις θα πρέπει να απορροφηθούν εντός λίγων ετών, όπως αναφέρει ο
Friedman (2006). Σε περίπτωση εφαρμογής αυτής της λογικής στον ανταγωνισμό των
πόλεων, ο μοναδικός κίνδυνος θα ήταν το αρνητικό αποτέλεσμα από τη μεγάλη
κινητικότητα του κεφαλαίου. Αν δηλαδή «φύγει» το κεφάλαιο από τη μία πόλη στην
άλλη, καθώς θεωρήσει πως είναι πιο προσοδοφόρα η εν λόγω περιοχή, η
προηγούμενη πόλη θα καταρρακωθεί οικονομικά, μιας και θα έχει χάσει την
οικονομική της βάση, όπως επίσης και τις ενδογενείς αναπτυξιακές της προοπτικές.
Όμως, αυτό σημαίνει πως η τάση παραγωγής πλούτου υπό συνθήκες άκρατου
καπιταλισμού πιθανόν να συνεχιστεί και μελλοντικά, προσδιορίζοντας επίσης την
ικανότητα δημιουργίας πλούτου μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της πόλης, στο πλαίσιο ενός εξειδικευμένου επιχειρηματικού
περιβάλλοντος (Castells, 2000).
Οι παγκόσμιες διασυνδέσεις και η ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού για τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη
της βιωσιμότητας μιας οικονομίας στηριζόμενης στο Κεφάλαιο της Γνώσης.
Σημειώνεται πως η λεγόμενη «Κοινωνία της Γνώσης» είναι αναπόσπαστο κομμάτι
της «Οικονομίας της Γνώσης», σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζει η διεθνής
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βιβλιογραφία. Επομένως, η επένδυση στην ανθρώπινη γνώση και στην παραγωγή
τεχνογνωσίας με στόχο την εφαρμογή της στην πραγματική αγορά μπορεί να
καταστήσει βιώσιμες τις αντίστοιχες περιοχές και να δημιουργήσει ισχυρή
οικονομική βάση για τις πόλεις και κατ΄ επέκταση τις Περιφέρειες. Εξάλλου, η
κοινωνική και η οικολογική βιωσιμότητα διαθέτουν ισχυρούς δεσμούς με τη βάση
της γνώσης, όπως για παράδειγμα είναι η αστική ποικιλομορφία, η ποιότητα ζωής, η
κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και η αειφόρος ανάπτυξη των ανθρώπινων κοινοτήτων
(Van Winden and Van De Berg, 2004; Yigitcanlar et al., 2008 b).
Ως ανερχόμενος κλάδος σπουδών και πρακτικής, η Γνώση που στηρίζεται στην
αστική ανάπτυξη (Knowledge-Based Urban Development-KBUD) θεωρείται ακόμη
πιο σύγχρονη στρατηγική ανάπτυξης σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο παγκόσμιο
οικονομικό ανταγωνισμό. Δηλαδή, η KBUD ενώνει πολλούς τομείς της οικονομικοκοινωνικής πολιτικής και έχει τους εξής απώτερους σκοπούς:



Πρόκειται για στρατηγική οικονομικής ανάπτυξης που κωδικοποιεί

τεχνικές γνώσεις για την καινοτομία των προϊόντων και υπηρεσιών, συμβάλλει στην
κατανόηση της αγοράς και συγκεκριμένα στις καταναλωτικές προτιμήσεις, βοηθά
στην κατανόηση της μέτρησης εισροών-εκροών της παραγωγής και της ανθρώπινης
γνώσης με τη μορφή ειδικών δεξιοτήτων σε ένα οικονομικό μοντέλο (Lever, 2002).


Δείχνει την πρόθεση για αύξηση των δεξιοτήτων και της γνώσης των

κατοίκων της περιοχής ως μέσο για την κοινωνική ανάπτυξη (Gonzales et al., 2005).

4.6.1 Το παράδειγμα της πόλης Brisbane
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η έξυπνη στρατηγική της πόλης Brisbane
(η πρωτεύουσα της αυστραλιανής Πολιτείας Queensland και η τρίτη διασημότερη της
Αυστραλίας), καθώς τη βοήθησε να καταστεί σε πόλη των ιδεών, «πόλο έλξης»
επενδύσεων και εκδηλώσεων και να χαρακτηριστεί από το 2003 ως «ταχέως
αναπτυσσόμενη πόλη», από τη στιγμή που η ενέργεια και το υψηλό βιοτικό επίπεδο
δημιούργησαν την «πολιτιστική άνθηση».
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Brisbane στόχευε εξ’ αρχής στην κοινωνική
ανάπτυξη των σχετικών μηχανισμών, στηριζόμενη στην εταιρική σχέση και λογική.
Για παράδειγμα, η κυβέρνηση προέβλεψε αρχική εκπαίδευση στα σχολεία, η παροχή
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εξειδικευμένης γνώσης από πλευράς πανεπιστημίων στις μορφές ανάπτυξης, η
παροχή υψηλής έντασης Γνώσης από την τεχνολογία της πληροφορικής με στόχο την
αύξηση της απασχόλησης σε μια υγιή βιομηχανική ζωή (Yigitcanlar and MartinezFernandez, 2007).
Το Brisbane προώθησε ένα συνεργατικό επιχειρηματικό περιβάλλον που
στηρίχθηκε στη συνεργασία Δημόσιου Τομέα - Ιδιωτικού Τομέα - Πανεπιστημίου, με
απώτερο στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη (Odendaal, 2003). H άριστη σχέση που
δημιουργήθηκε μεταξύ τους ήταν το αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας ισχυρής
τοπικής οικονομίας και ενός επιπέδου ζωής προσαρμοσμένου στην προσέλκυση
επιχειρήσεων που αποζητούσαν την οικονομία της γνώσης. Η εν λόγω συνεργασία σε
ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που υποστήριζε την κοινωνική συμμετοχή,
δημιούργησε ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες στη
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, μια τέτοια κοινωνική συμμετοχή
παρουσιάζεται και από το portal «Our Brisbane» (ourbrisbane.com), καθώς αυτή η
διαδικτυακή πύλη διαφημίζει την πόλη και εισέρχεται δυναμικά στην αγορά ως
αποτέλεσμα της συνεργασίας μιας «Έξυπνης Πόλης» με ένα «Έξυπνο Κράτος»
(Searle and Pritchard, 2008). Ένα έξυπνο πλαίσιο αποτελεσματικής τοπικής
διακυβέρνησης δημιουργεί περιοχές και πόλεις πολύ πιο ανταγωνιστικές και
οικονομικά βιώσιμες και τις μεταμορφώνει σε «πόλο έλξης» επενδύσεων (Cities
Alliance, 2007). Με αυτόν τον τρόπο οι πόλεις αυτό-αναπτύσσονται και δημιουργούν
από μόνες τους δικούς τους οικονομικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα
(SEQRP, 2005).
Συμπερασματικά, το αναπτυξιακό σχέδιο της KBUD στόχευσε στην αύξηση
επενδύσεων στην έρευνα, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάπτυξη της
τεχνολογίας, την εφαρμογή και την (καλώς εννοούμενη) εμπορευσιμότητα των ιδεών,
την αύξηση της δημιουργικότητας, την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, την αύξηση της παραγωγικότητας σε συνδυασμό με τη βελτίωση του
επιπέδου διαβίωσης (SEQRP, 2005). H περίφημη περιοχή Silicon Valley (Νότιο
Τμήμα του San Francisco Bay Arena στη Βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ) αποτελεί
σημείο έμπνευσης της KBUD παγκοσμίως. Η πετυχημένη πολιτική του απέδειξε πως
οι αστικές περιοχές μπορούν να οικοδομηθούν πάνω στην Οικονομία της Γνώσης και
στην τεχνολογική ανάπτυξη.
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4.6.2 Η συμβολή της πανεπιστημιακής έρευνας στην ανάπτυξη των ΜΜΕ
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ως «κληρονόμοι» μιας εποχής μεγάλης
βιομηχανικής ανάπτυξης κατά τις τελευταίες δεκαετίες αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος των παγκόσμιων οικονομιών. Η πρόσβασή τους, όμως, στην παραγωγή γνώσης
ήταν αρκετά περιορισμένη, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν προβλήματα στο θέμα
του ανταγωνισμού, που θεωρείται ζωτικής σημασίας (Karunakaran, Purao, and
Cameron, 2009). Το προαναφερθέν θέμα έγινε αντικείμενο μακράς συζήτησης και
βιβλιογραφικών αναφορών, ειδικά στα μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού που
εξειδικεύονται στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Business Administration).
Ορισμένοι συγγραφείς πρότειναν μια συνδυασμένη προσπάθεια συναίνεσης
μεταξύ ερευνητών και επιχειρηματιών, χρησιμοποιώντας το σύστημα των
«υποτροφιών», με στόχο τη «γεφύρωση του χάσματος» ανάμεσα στη θεωρητική αξία
της πανεπιστημιακής έρευνας και στην ουσιαστική εφαρμογή της (Van De Ven and
Johnson, 2006). Άλλοι ερευνητές επίσης πρότειναν τη «μερική υποτροφία»
(Bartunek, 2007), δηλαδή την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται ως βραβείο
επίδοσης σε φοιτητές για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους, όπως είναι τα
δίδακτρα (τα κριτήρια χορήγησης της πλήρους ή μερικής υποτροφίας αντανακλούν
συνήθως τις αξίες και τους σκοπούς του δωρητή), και άλλοι την «ερευνητική δράση»
(Meyer, 2003), δηλαδή τις πρωτοβουλίες των επιστημόνων ερευνητών που οδηγούν
στην ανάπτυξη των δικών τους έργων οι οποίες αποτυπώνονται μέσα από
δημοσιεύσεις επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, βιβλιοκρισίες, συμμετοχές σε
επιτροπές

επιστημονικών

συνεδρίων,

διπλώματα

ευρεσιτεχνίας,

βραβεία,

χρηματοδοτήσεις έρευνας και ερευνητικές συνεργασίες, ως εναλλακτικές λύσεις. Ως
αποτέλεσμα όλων αυτών των θεωρητικών προσεγγίσεων ήταν ότι τα τελευταία
τριάντα έτη παρουσιάστηκε σημαντικό ποσοστό αύξησης των spin-off εταιρειών
(νέες εταιρείες που συστήνονται για την εμπορική εκμετάλλευση της πνευματικής
ιδιοκτησίας των πανεπιστημιακών ερευνών, Βλ. Κεφάλαιο 5).
Σύμφωνα με την έρευνα της Association of University Technology Managers
(AUTM, 2010), η οποία συνέλλεξε ποσοτικά δεδομένα για δραστηριότητες στα
αμερικάνικα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά ινστιτούτα, δημιουργήθηκαν 3.376
spin-offs εταιρείες μεταξύ του 1980 και 2000 και άλλες 2.885 μεταξύ 2001 και 2007.
Η σημαντική αυτή αύξηση δεν περιορίστηκε μόνο στις ΗΠΑ αλλά παρουσιάστηκε
και σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Το συνεχές αυξανόμενο ποσοστό των
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επιστημόνων

που

εμπλέκεται

επαγγελματικά

με

τις

έρευνες

και

την

επιχειρηματικότητα καταδεικνύει το γεγονός πως ολοένα και περισσότερες εταιρείες,
ιδίως εκείνες που ανήκουν στον κλάδο των ΜΜΕ, στηρίζονται στην πανεπιστημιακή
έρευνα για τη μετέπειτα ανάπτυξή τους (Thursby and Thursby, 2007).
Σε πολλές χώρες ο ρόλος του πανεπιστημίου επεκτάθηκε και στην ανάπτυξη
των περιφερειακών οικονομιών, ένας στόχος που δεν προκάλεσε επικρίσεις σε καμία
του μορφή. Η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε περιοχές που εδρεύουν τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά και τα σχετικά ερευνητικά τους τμήματα, είναι
πλέον διαδεδομένη. Κάθε έτος υπολογιζόταν πως περίπου 2.000.000 τέτοιες
επιχειρήσεις ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους στις ΗΠΑ (Shane, 2008).

4.6.3 Τα επιστημονικά πάρκα
Η εγκατάσταση των επιστημονικών πάρκων κοντά στα πανεπιστήμια είναι ένα
άλλο αποτέλεσμα του μεγέθους της σημαντικότητας των πανεπιστημιακών ερευνών.
Τα επιστημονικά πάρκα ξεκίνησαν να εγκαθίστανται από τη δεκαετία του 1950 στις
ΗΠΑ (π.χ. Stanford Research Park και Research Triangle Park στη Βόρεια
Καρολίνα), ενώ στην Ευρώπη τη δεκαετία του 1960! Το πλέον γνωστό επιστημονικό
πάρκο ήταν το Sophia Antipolis που κατασκευάστηκε έξω από τη Νίκαια το 1969.
Από κει και πέρα, τα επιστημονικά πάρκα αυξήθηκαν με ταχύ ρυθμό. Ως το 1999,
δημιουργήθηκαν 46 επιστημονικά πάρκα στο Ηνωμένο Βασίλειο και 364 στην Ιταλία
(Colombo and Delmastro, 2002).
Η ιδέα δημιουργίας των επιστημονικών πάρκων στηρίχθηκε σε διάφορα
επιχειρήματα. Το πρώτο εξ’ αυτών ήταν πως οι μεγάλες επιχειρήσεις ήθελαν
αποκλειστική πρόσβαση στην πανεπιστημιακή έρευνα, δείχνοντας το δρόμο και στις
υπόλοιπες, μικρότερου μεγέθους. Το δεύτερο ήταν ότι ένα επιστημονικό πάρκο
θεωρήθηκε «επιχειρηματικό εκκολαπτήριο» και μπορούσε να διευκολύνει σημαντικά
στο ερευνητικό έργο του πανεπιστημίου με πολλαπλά οφέλη και για την ίδια την
τοπική οικονομία (Astebro and Bazzazian, 2009). H έρευνα στον τομέα της
επιστήμης δείχνει πως τα επιστημονικά πάρκα επιφέρουν πολλαπλά θετικά
αποτελέσματα στην ανάπτυξη και λειτουργία των επιχειρήσεων που βρίσκονται
κοντά τους, σε σύγκριση με τις επιχειρήσεις που βρίσκονται μακριά από αυτά
(Lindelov and Lofsten, 2004).
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Σύμφωνα με στατιστικά δεδομένα σχετικών ερευνών, η εφαρμογή των
πανεπιστημιακών ερευνών στην τοπική επιχειρηματικότητα επέφερε την οικονομική
ανάπτυξη τόσο των επιχειρήσεων όσο και της τοπικής οικονομίας. Επίσης, οι
σχετικές μελέτες έχουν δείξει πως η μεταφορά τεχνογνωσίας από τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα στις επιχειρήσεις τις οδηγεί στην καινοτομία και με τη σειρά τους
συμβάλλουν στην ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας (Blaxter et al., 1998;
Fukugawa, 2005; Johnson and Tilley, 1999). Όπως αναφέρουν οι Brown and Duguid
(2000) τα πανεπιστήμια λειτουργούν πιο αποτελεσματικά όταν πραγματοποιούν
έρευνες που οι επιχειρήσεις δε μπορούν να αναλάβουν.

4.6.4 Η καινοτόμος επιχειρηματική δραστηριότητα
Μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναπτύχθηκε σχετικά με το θέμα της
αναγκαιότητας

της

καινοτόμου

επιχειρηματικής

δραστηριότητας.

Όμως,

η

δημιουργία της εξαρτάται από δύο σημαντικούς παράγοντες, το ανθρώπινο
εξειδικευμένο δυναμικό και το κεφάλαιο χρηματοδότησης. Είναι διαπιστωμένο πως
οι επιχειρήσεις που στηρίζονται στις πανεπιστημιακές έρευνες έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να αποφύγουν τη διαδικασία της συγχώνευσης (Bonardo et al., 2011).
Με την επένδυση των εν λόγω επιχειρήσεων στην πανεπιστημιακή έρευνα και την
εφαρμογή της στην πραγματική αγορά, μπορούν να αυξήσουν την οικονομική τους
απόδοση, γεγονός που τις καθιστά αυτοχρηματοδοτούμενες και τις απομακρύνει από
τον καθημερινό πιστωτικό κίνδυνο. Επιπροσθέτως, μειώνεται το ενδιαφέρον τους να
ενταχθούν στο κύκλο των εξαγορών και συγχωνεύσεων, καθώς δεν παρουσιάζουν το
κίνητρο αναζήτησης νέας τεχνολογίας, για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη διαθέτουν.
Ενδιαφέροντα αποτελέσματα της αντιστρόφως ανάλογης σχέσης μεταξύ των
τεχνολογικών πόρων και συγχωνεύσεων προέρχονται από την αύξηση των εταιρειών
που στηρίζονται στην πανεπιστημιακή τεχνογνωσία, καθώς το 60% εξ΄ αυτών
αποτελούνταν από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (McAdam et al., 2010).

Είναι

γεγονός πως το ευμετάβλητο περιβάλλον της τεχνολογίας και ο μεγάλος
ανταγωνισμός που προέκυπτε από αυτό, δημιούργησαν την ανάγκη στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να αναζητήσουν πρόσβαση στην καινοτομία ώστε να
αντλούν

ανταγωνιστικό

πλεονέκτημα

(Tapscott,

2009).

Διάφορες

μελέτες

αποδεικνύουν πως οι ΜΜΕ μπορούν εύκολα να χρησιμοποιήσουν τις επιστημονικές
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προσεγγίσεις, όπως το Total Quality Management, τη Διαχείριση Ολικής Ποιότητας,
τη Διαχείριση Γνώσης στη Μείωση Κόστους και στη Δημιουργία Ανταγωνιστικού
Πλεονεκτήματος (Jager et al., 2004; Naveh and Erez, 2004; Prajogo and Sohal,
2004).
Εξάλλου, ολοένα και περισσότερες ΜΜΕ προτιμούν τις εξαγωγές, καθώς
προβλέπουν πως μπορεί να είναι ανταγωνιστικές στις διεθνείς καλά οργανωμένες
αγορές. Οι τελευταίες μάλιστα, πολλές φορές προτιμούν εξειδικευμένα προϊόντα που
κατ’ εξοχήν αποτελούσαν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ΜΜΕ. Αυτές οι υγιείς
συνθήκες δημιούργησαν το αίσθημα για ουσιαστική αλλαγή στη νοοτροπία των
αγορών, δίνοντας σημαντικό χώρο ανάπτυξης στις ΜΜΕ, με τις τελευταίες να
προσπαθούν να εισέλθουν δυναμικά στον τομέα της καινοτομίας (Tapscott, 2009).
Οι Ghobadian and Gallear (1999) υπενθύμισαν πως οι ΜΜΕ αντιμετώπισαν
ξανά την πρόκληση της επανεξέτασης της ανταγωνιστικής στρατηγικής μέσω της
πλήρους ενσωμάτωσης της καινοτομίας. Σε σχετικές μελέτες οι επιστημονικές
γνώσεις που προέκυπταν από τις πανεπιστημιακές έρευνες συνδεόταν άρρηκτα με τη
«γέννηση» καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (Zhang et al., 2006). Επίσης,
έδειξαν πως οι ιδιοκτήτες των ΜΜΕ θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει την
παραγόμενη, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τεχνογνωσία για την ανάπτυξη
περαιτέρω καινοτομιών (Verbees and Meulenberg, 2004).

4.7 Τα πλεονεκτήματα της πανεπιστημιακής έρευνας για την περιφερειακή
οικονομία

Το κεφάλαιο της Γνώσης αναγνωρίζεται ως ένας από τους σημαντικότερους
συντελεστές της οικονομικής ανάπτυξης, πέραν του χρηματοδοτικού κεφαλαίου και
του ανθρώπινου δυναμικού. Ακόμη περισσότερο όταν γίνεται αναφορά σε τοπικές
οικονομίες, όπου η πρόσβασή τους σε αυτοτελείς οικονομικούς πόρους είναι
περιορισμένοι και το κεφάλαιο της Γνώσης αποτελεί στοιχείο εκμεταλλεύσιμο με
μεγάλες μελλοντικές προοπτικές, ώστε να μπορούν να γίνουν ανταγωνιστικές σε ένα
υπερανταγωνιστικό διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον. Η Γνώση μπορεί εύκολα να
μετασχηματιστεί σε παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και να αξιοποιήσει τους
ελάχιστους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους σε μεγάλο βαθμό, με τη λογική ενός
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αυτόματου πολλαπλασιαστή, αρκεί να λειτουργήσει κάτω από ένα υγιές θεσμικό
πλαίσιο.
Η δυνατότητα να παραχθεί, να προσδιοριστεί και να χρησιμοποιηθεί το
κεφάλαιο της Γνώσης είναι άμεσα συνδεδεμένη με το υπάρχων απόθεμα, αλλά και
την ικανότητα της άμεσης απορρόφησής του από το εξειδικευμένο ανθρώπινο
δυναμικό, όπως για παράδειγμα οι ερευνητές στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τα
εξειδικευμένα επιχειρηματικά στελέχη (Mueller, 2007). Με δεδομένα όλα αυτά,
θεωρείται αποδεδειγμένη η ευεργετική επίδραση της πανεπιστημιακής έρευνας στην
ανάπτυξη των περιφερειακών οικονομιών. Με αυτόν τον τρόπο παρουσιάζεται μια
σειρά από πλεονεκτήματα για τις εν λόγω οικονομίες, όπως τα εξής:

4.7.1 Δημιουργία νέων καινοτόμων ΜΜΕ μέσω πανεπιστημιακών ερευνών
Στις ΗΠΑ αλλά και στις ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας
στηρίχτηκε στη σχέση πανεπιστήμια – επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις μπορούν και εκμεταλλεύονται άριστα τις πανεπιστημιακές
έρευνες εφαρμόζοντάς τες, γεγονός που τις δίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα
απέναντι στις μεγαλύτερες, στο πλαίσιο του διεθνούς επιχειρηματικού ανταγωνισμού.
Οι οικονομικές κρίσεις που κατά καιρούς έχουν δώσει τη «χαριστική βολή»
στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις καθώς η απουσία ρευστότητας τις οδηγεί σε
ιδιαίτερα δυσμενή θέση, λόγω της μη ικανότητάς τους για αυτoχρηματοδότηση και
της απουσίας χρηματικών αποθεματικών, οδηγούν τις εκάστοτε κυβερνήσεις χωρών
προς τη χάραξη κεντρικής πολιτικής, που αφενός να προστατεύει τα συμφέροντα των
ΜΜΕ, αφετέρου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της σχέσης πανεπιστημιακή έρευνα –
επιχειρήσεις (Fukugawa, 2005).
Η κεντρική πολιτική ενός κράτους μπορεί να χαρακτηριστεί ως σωτήρια για τις
ΜΜΕ από τη στιγμή που προσβλέπει στην ενίσχυση των περιφερειακών συστημάτων
καινοτομίας, στο πλαίσιο μιας υγιούς αναπτυξιακής βάσης της τοπικής οικονομίας.
Δεν είναι τυχαίο το παράδειγμα πολλών περιφερειών των ΗΠΑ, που όταν
αναπτύχθηκε η σχέση Πανεπιστημιακή Έρευνα – Επιχειρήσεις (και ειδικότερα
ΜΜΕ) δημιουργήθηκαν καινοτόμα προϊόντα, νέες επιχειρήσεις, ακόμη και νέοι
επιχειρηματικοί κλάδοι. Οικονομετρικά υποδείγματα (αυτά που προαναφέρθηκαν και
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εκείνα που αναφέρονται κάτωθι) υποδηλώνουν ισχυρή συσχέτιση των μεταβλητών
πανεπιστημιακή έρευνα, επιχειρήσεων και τοπικής οικονομίας.
Ειδικότερα, μια μεγάλη ποικιλία οργανωτικών μορφών συνεργασίας προέκυψε
σε πολλές τοπικές οικονομίες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις του έντονου ανταγωνισμού. Στις νέες μορφές συνεργασίας μεγάλο
μερίδιο φαίνεται ότι κατέχουν οι ΜΜΕ, από τη στιγμή που έχουν κατανοήσει τις
αδυναμίες

τους

και

θέλουν

να

αποδειχθούν

ανταγωνιστικές

στο

διεθνή

επιχειρηματικό στίβο. Σε αρκετές εκ των περιπτώσεων αυτών η στοχοθέτηση των
ΜΜΕ για καινοτομία και συνεργασία στηρίχθηκε περισσότερο όσο ποτέ από τα ίδια
τα πανεπιστήμια και ειδικότερα από τους ακαδημαϊκούς ερευνητές. Χαρακτηριστικά
αναφέρονται τα Virtuelle Fabrik και Swish Microtech στην Ελβετία και το TeNeT
group

στην

Ινδία,

καθώς

θεωρούνται

πετυχημένες

μορφές

συνεργασίας

υποστηριζόμενες από τοπικά πανεπιστήμια, μιας και βασικοί άξονές τους ήταν η
εξέλιξη και η βελτίωση (Flores et al., 2009).
Τονίζεται πως η συνεχώς αυξανόμενη τάση του διεθνούς ανταγωνισμού απαιτεί
από τις επιχειρήσεις να συμβαδίζουν, ειδικά εκείνες που υστερούν στο μέγεθος, όπως
οι ΜΜΕ. Οι εν λόγω επιχειρήσεις λειτουργούν κάτω από καθεστώς συνεχούς πίεσης
να προσφέρουν, όχι μόνο προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά συνεχώς
καινοτόμα. Για κάποιους συγγραφείς η δημιουργικότητα και η αυξητική τάση για
καινοτομία θεωρούνται προϊόντα συλλογικής διαδικασίας, όπου οι ετερόκλητοι
παράγοντες αλληλεπιδρούν μεταξύ τους για τη μεταφορά της τεχνογνωσίας (Baum et
al., 2007). Μια σύγχρονη τάση είναι η ανάπτυξη τόσο των τοπικών όσο και των
διεθνών δικτύων συνεργασίας με στόχο την αύξηση της ικανότητας για παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου τα πανεπιστήμια και τα εξειδικευμένα
ερευνητικά κέντρα μπορούν να δώσουν μεγαλύτερη ώθηση (Afsarmanesh and
Camarinha, 2005).
Σημαντικό στοιχείο των εν λόγω προσεγγίσεων αποτελούσαν οι στόχοι
παραγωγής καινοτομίας, αλλά κυρίως οι τελικές και ειδικές ανάγκες του
καταναλωτικού κοινού (Acs and Audretsch, 1990). Δηλαδή, τα καινοτόμα σχέδια δεν
παρέμεναν στα συρτάρια των ερευνητών, αλλά αποκτούσαν αξία όταν εφαρμόζονταν
στην πραγματική αγορά και προσέλκυαν το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Κατά
καιρούς απαιτήθηκαν πολύπλευρες και διεπιστημονικές προσεγγίσεις ώστε να
επιτευχθεί η προώθηση νέων προϊόντων που να έχουν ιδιαίτερη απήχηση στους
καταναλωτές. Ειδικά οι ΜΜΕ αντιλήφθησαν τις αδυναμίες τους, έναντι των μεγάλων
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επιχειρήσεων, στην αγορά και θέλησαν να τις καλύψουν μέσω συνεργασιών ώστε να
αποδειχθούν πραγματικά ανταγωνιστικές, παράγοντας προϊόντα με βελτιωμένη
ποιότητα, χαμηλότερο κόστος και μικρότερο χρόνο παράδοσης (Singh, Garg, and
Sharma, 2009). Όμως, σημαντικό ρόλο στις νέες ΜΜΕ με καινοτόμα προϊόντα
διαδραματίζουν τα πανεπιστήμια και η σχετική τους έρευνα. Η πανεπιστημιακή
έρευνα έχει αποδειχτεί ότι αποτελεί βασική αιτία της ανάπτυξης των καινοτόμων
προϊόντων και της μείωσης του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα, θεωρείται βασικό
στοιχείο στην ανάπτυξη και διάδοση του Κεφαλαίου της Γνώσης και των νέων
τεχνολογιών (Etzkowitz, 2003).
Ο Howard (2005) πρότεινε ένα πλαίσιο που προσδιόριζε τις βασικές
πανεπιστημιακές ιδιότητες, τα ερευνητικά αποτελέσματα και τα βασικά σημεία της
συνεργασίας με τις επιχειρήσεις. Με βάση αυτό, προτάθηκαν σχετικές διαδικασίες,
κάτω από τις οποίες η Γνώση θα μπορούσε να μεταφέρεται από τα πανεπιστήμια
προς τις επιχειρήσεις με συγκεκριμένη μορφή, δηλαδή Διάχυση-Παραγωγή-ΣχέσειςΔέσμευση.
Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες οι επιχειρήσεις και ειδικότερα οι Μικρομεσαίες,
ευνοούνταν από τη συνεργασία τους με τα πανεπιστήμια και την απορρόφηση των
ερευνών τους. Ένας παράγοντας που από μόνος του αποτελεί «πόλο έλξης» για τις
ΜΜΕ είναι οι εργαστηριακές υποδομές των πανεπιστημίων. Από μόνες τους οι ΜΜΕ
δε θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τόσο εξελιγμένα εργαστήρια για να παράγουν
καινοτόμα προϊόντα ή υπηρεσίες, λόγω υψηλού οικονομικού κόστους. Επίσης, ούτε
το επιστημονικό δυναμικό (ερευνητές) θα μπορούσε να προστεθεί στις δαπάνες
ακόμη και της μεγαλύτερης Μικρομεσαίας Επιχείρησης της Ελλάδας. Αυτός και
μόνο ο λόγος μπορεί από μόνος τους να οδηγήσει τις ΜΜΕ να απευθυνθούν για
συνεργασία στα πανεπιστήμια ώστε να απορροφήσουν την τεχνογνωσία και να την
εφαρμόσουν στην πραγματική οικονομία.
Βέβαια, το εν λόγω πλαίσιο συνεργασίας θα μπορούσε να γίνει εφικτό μόνο αν
υπήρχε ουσιαστική συγκατάθεση και ανάλογη βοήθεια από κρατικής πλευράς. Στην
περίπτωση αυτή, ειδικά στην Ελλάδα, θεωρείται αναγκαία μια ανάλογη κίνηση του
Κράτους, όμως λόγω της ιδιαίτερα δύσκολης περιόδου που διανύει, κι από μόνες
τους οι ΜΜΕ μπορούν να εξελιχθούν, συνεργαζόμενες με τα εκάστοτε
πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα (ΑΕΙ-ΤΕΙ), αρκεί να τηρούνται
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Τέτοιες είναι η αύξηση της απορροφητικότητας της
τεχνογνωσίας από πλευράς ΜΜΕ, η στενή συνεργασία με τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ο ηγετικός
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ρόλος των καθηγητών – ερευνητών που είναι γνώστες της πραγματικής αγοράς και
μπορούν να παρακινήσουν τα ιδρύματα για μια τέτοια συνεργασία, η ύπαρξη
επιχειρηματικού πολιτισμού και πνεύματος στις επιχειρήσεις.
Η επιχειρηματική-πανεπιστημιακή συνεργασία γίνεται ολοένα και πιο
επιτακτική σήμερα λόγω της ελληνικής κρίσης χρέους, γεγονός που θα μπορούσε να
προκαλέσει και τη χάραξη μόνιμης κρατικής πολιτικής. Οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα
μπορούσαν να αυξήσουν την ικανότητά τους για παραγωγή καινοτομίας μέσω της
μεταξύ τους συνεργασίας με ποικίλες μορφές (π.χ. clusters Βλ. Κεφάλαιο 5), αλλά
και με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιχειρήσεις που δεν αναγνωρίζουν την αξία
του Κεφαλαίου της Γνώσης θα είναι και εκείνες που πιθανόν να τερματίσουν
σύντομα τη λειτουργία τους.
Από την πλευρά τους, τα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα πρέπει να αναπτύξουν την ερευνητική
πολιτική τους, καθώς η παραγωγή πτυχιούχων από μόνη της δεν αποτελεί
μονόδρομο. Η βελτίωση των υποδομών, η αύξηση των συνεργαζόμενων ερευνητικών
κέντρων, ο προσανατολισμός για έρευνα και ανάπτυξη (που κατά πολλούς ερευνητές
βρίσκεται ακόμη σε νηπιακό στάδιο στην Ελλάδα) είναι μερικοί από τους
καθοριστικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της σχέσης μεταξύ πανεπιστημίων και
επιχειρήσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, βασικό στοιχείο αποτελεί και το κρατικό περιβάλλον
που θα πρέπει όχι μόνο να ενθαρρύνει τη συνεργασία αυτή, αλλά να κατανοήσει πως
αυτή η σχέση μπορεί να βγάλει από το αδιέξοδο την περιφερειακή και κατ΄ επέκταση
την εθνική οικονομία, κάτι που συνέβη στο παρελθόν με αρκετές χώρες. Η χάραξη
κεντρικής πολιτικής που έχει ως στόχο, όχι την προστασία των συμφερόντων των
μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά εκείνων που θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης,
όπως οι ΜΜΕ, με την αρωγή των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων,
αποτελεί πλέον μονόδρομο. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάπτυξης που μπορεί να
εφαρμοστεί με μεγάλη επιτυχία και στην Ελλάδα, λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών της, μέσω του τρίπτυχου: Σύγχρονη πανεπιστημιακή υποδομή –
μεταφορά τεχνογνωσίας από πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις – Πολιτισμένο
επιχειρηματικό πνεύμα.
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4.7.2 Η ανάπτυξη των υποβαθμισμένων περιφερειακών οικονομιών
Η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν περιορίζεται πλέον στα ελιτιστικά στρώματα
μιας κοινωνίας, αλλά αποτελεί δημόσιο αγαθό για ολόκληρη την κοινωνία. Οι
κυβερνήσεις των ανεπτυγμένων κρατών θέτουν ως πρώτη προτεραιότητα την
εκπαίδευση και κυρίως την τριτοβάθμια, καθώς γνωρίζουν πως αποτελεί το βασικό
«μοχλό» της γενικότερης αναπτυξιακής προοπτικής. Για παράδειγμα στη Γαλλία, ο
Νόμος του 1982 περί Διοικητικής Αποκέντρωσης έδωσε ιδιαίτερη αξία στην
οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας, αποτελώντας πρόδρομο του ειδικού
πανεπιστημιακού σχεδίου του 2000 που στόχο είχε να προσδώσει σημαντικές
εξουσίες στις διοικητικές περιφέρειες αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο
δεσμός μεταξύ πανεπιστημίων και τοπικής οικονομίας είχε συνεκτιμηθεί δεόντως
έτσι ώστε να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ενδυνάμωσή του. Από τότε, τα
πανεπιστήμια δεν έδρευαν απαραιτήτως στις μητροπολιτικές πόλεις της Γαλλίας,
αλλά σε περιοχές που αντιμετώπιζαν σημαντικά οικονομικά προβλήματα και υψηλό
επίπεδο ανεργίας. Δηλαδή, η ίδρυση ενός πανεπιστημίου σε μια περιφέρεια
αντιμετωπίστηκε ως αναπτυξιακή προοπτική και μάλιστα πολύ σημαντική (Mille,
2005). Ο ρόλος των πανεπιστημίων στην αναπτυξιακή πορεία μια υποβαθμισμένης
περιφέρειας είναι διττός. Αφενός μεν ως νέα επένδυση με άμεσο αντίκτυπο την
εισροή εισοδήματος στην τοπική οικονομία από φοιτητές, καθηγητές και διοικητικό
προσωπικό, αφετέρου δε ως ροή γνώσης στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα με
αμφίδρομα και πολλαπλά θετικά αποτελέσματα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και πάλι η Γαλλία, που σύμφωνα με τους
συγγραφείς Basle and Le Boulch (1996 και 1999) χρησιμοποίησαν βασικό
οικονομετρικό υπόδειγμα ώστε να αξιολογήσουν τις επιδράσεις του πανεπιστημίου
στην αστική περιοχή Rennes. Η σχετική τους μελέτη απέδειξε πως η πανεπιστημιακή
κοινότητα και η έρευνα απέφερε περισσότερες από 19.000 νέες θέσεις εργασίας στην
περιοχή αυτή. Ένα άλλο παράδειγμα ήταν η σχετική μελέτη του Felsenstein (1996)
για την επίδραση του πανεπιστημίου του Σικάγο στην οικονομία της περιοχής αυτής.
Ειδικότερα, ο συγγραφέας διέκρινε κάποιους τύπους συνεργασίας όπως «backward
linkages» και «forward linkages» που ανέπτυξαν τα πανεπιστήμια με την τοπική
οικονομία. Ο δεσμός «backward linkage» αντιπροσώπευε τα θετικά οικονομικά
αποτελέσματα που προέρχονταν από τις

δαπάνες των εργαζομένων του

πανεπιστημίου και των φοιτητών, καθώς αποτελούσαν άμεσες εισροές για την τοπική
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οικονομία, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η παραγωγή και η απασχόληση. Από την άλλη
πλευρά, ο δεσμός «forward linkage» αναφερόταν στα αποτελέσματα της παραγωγής
και διάχυσης γνώσης στην τοπική επιχειρηματικότητα, στην απασχόληση των νέων
αποφοίτων και στις σχέσεις συνεργασίας με τις επιχειρήσεις και την πανεπιστημιακή
έρευνα.
Ο Felsenstein (1996) διαχώρισε τις επιδράσεις που θα επέλθουν στην κοινωνία
από την ίδρυση ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος στις εξής κατηγορίες:



Στα ευεργετικά θετικά αποτελέσματα που λαμβάνουν τα νοικοκυριά μέσω

της αύξησης του εισοδήματός τους, αλλά και των νέων θέσεων εργασίας που
δημιουργούνται.


Στα θετικά αποτελέσματα για το κράτος, μέσω της αύξησης φορολογικών

εσόδων και της ζήτησης για υπηρεσίες της δημόσιας διοίκησης.


Οι τοπικές επιχειρήσεις έχουν το δικό τους μερίδιο στα θετικά

αποτελέσματα μέσω της τεχνογνωσίας που μπορεί να αντλήσουν, αλλά και της
απορρόφησης εξειδικευμένου προσωπικού – αποφοίτων του πανεπιστημίου.


Στην πολιτιστική αναβάθμιση της τοπικής οικονομίας, καθώς της δίνει

διεξόδους που προηγουμένως δε θα μπορούσε να έχει.


Στο χαρακτηρισμό μια τοπικής οικονομίας ως ελκυστική για άλλες

επενδύσεις με πολλαπλά οφέλη.


Στην ανάπτυξη της ίδιας της τοπικής οικονομίας, καθώς μπορεί να

καταστεί ιδιαίτερα ανταγωνιστική και να αποτελέσει «πόλο έλξης» για άλλου είδους
επενδύσεις. Με την αναπτυξιακή της προοπτική δίνει το παράδειγμα για παρόμοια
ανάπτυξη και άλλων περιφερειών ή πόλεων της ίδιας χώρας, βελτιώνοντας το ΑΕΠ
και προσδίδοντας γενικότερη ώθηση στη συνολική ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.

Συνεπώς, η παρουσία ενός πανεπιστημίου σε μια περιφερειακή οικονομία δεν
έχει μόνο θετικά ποσοτικά αποτελέσματα, αλλά και ποιοτικά. Ακόμη κι αν κάποιοι
απόφοιτοι του πανεπιστημίου φύγουν από την περιοχή αυτή, το ίδιο το πανεπιστήμιο
μέσω της παροχής υψηλής και εξειδικευμένης ποιοτικής εκπαίδευσης επιτυγχάνει
αύξηση του κύρους και της φήμης του, γίνεται πιο ελκυστικό, με αποτέλεσμα να
μπορεί να αυξήσει σημαντικά τις νέες θέσεις εργασίας στην τοπική οικονομία. Η
θετική επίδραση της ίδρυσης και λειτουργίας ενός πανεπιστημίου στην περιφέρεια
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μπορεί να είναι ακόμη ισχυρότερη αν εστιάσει λιγότερο στην εκπαίδευση των
φοιτητών για την εθνική και διεθνή αγορά εργασίας και περισσότερο στην τοπική
ανάπτυξη, βάσει των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της που συνδέονται άμεσα με την
τοπική οικονομία.

4.7.3 Η αυτοχρηματοδότηση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
Τα πανεπιστήμια συγκαταλέγονται μεταξύ των παλαιοτέρων ενεργών
ιδρυμάτων σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες. Κατά τη διάρκεια της
μακρόχρονης ιστορίας τους έχουν καταφέρει να αυξήσουν σε υπερθετικό βαθμό την
προσαρμοστικότητά τους στις ισχύουσες οικονομικο-κοινωνικές συνθήκες (BenDavid, 1977). Στη σύγχρονη εποχή όμως βασικός τους ρόλος είναι η σύνδεση της
διδασκαλίας και της έρευνας με την πραγματική αγορά, μέχρι το σημείο εκείνο της
σημαντικής παραγωγής γνώσης και εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, στοιχεία
που εντάσσονται στα χαρακτηριστικά των ημι-δημόσιων αγαθών (Clark, 1993).
Στο πλαίσιο της προόδου των χωρών, ο ρόλος ανατροφοδότησης του
Κεφαλαίου της Γνώσης και του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού των
πανεπιστημίων είναι ιδιαίτερα σημαντικός, συμβάλλοντας τα μέγιστα στην αύξηση
της παραγωγικότητας, αλλά και της επιχειρηματικότητας. Τα πανεπιστήμια έχουν
ιδιαίτερο ρόλο στην παραγωγή και στην αύξηση καινοτομίας, δίνοντας στις
επιχειρήσεις τεχνικές λύσεις που προέρχονται από την ερευνητική τους διαδικασία.
Σύμφωνα με τον Lecuyer (1998) το πανεπιστημιακό ίδρυμα χαρακτηρίζεται
επιτυχημένα ως «permeable institution» εστιάζοντας την προσοχή του σε λύσεις
προβλημάτων που προέρχονται από τις ερευνητικές του διαδικασίες και που έχουν
άμεση σχέση με την εφαρμογή τους στην πραγματική αγορά και στις επιχειρήσεις. Η
εκδοχή αυτή, που δεν είναι και τόσο πρόσφατη, αναφέρει πως θα έπρεπε τα
πανεπιστήμια να επικεντρωθούν περισσότερο στις ερευνητικές τους δραστηριότητες
και στη διαχείριση δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, κάτι που συμβάλλει σημαντικά στην
ίδρυση νέων εταιρειών (Slaughter and Lesli, 1997; Martin, 2003; Yusuf and
Nabeshima, 2007).
Σημαντικό αποτέλεσμα αυτής της προοπτικής είναι η στόχευση της νομοθεσίας
για την ενθάρρυνση των πανεπιστημίων ώστε να εκμεταλλεύονται τη χορήγηση
αδειών ευρεσιτεχνίας και να αυξηθεί η αυτό-χρηματοδότησή τους. Με αυτόν τον
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τρόπο το κράτος θα αποκομίσει σημαντικό όφελος από τη στιγμή που θα μπορέσει να
μειώσει τη δική του χρηματοδότηση προς την τριτοβάθμια εκπαίδευση και θα
εξοικονομήσει πόρους (Wagner, 2007).
Είναι γεγονός ότι από τη δεκαετία του 1980 η επιχειρηματική χρηματοδότηση
της ακαδημαϊκής επιστήμης στις χώρες του ΟΟΣΑ αυξήθηκε σημαντικά και σε
πραγματικούς όρους και ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η δημόσια χρηματοδότηση αυξήθηκε
επίσης αναλογικά σε πραγματικούς όρους, αλλά δε συμβάδιζε με την αντίστοιχη
αύξηση του ΑΕΠ και της βιομηχανικής χρηματοδότησης, έτσι ώστε το 2003 το
ποσοστό της κρατικής χρηματοδότησης της ακαδημαϊκής έρευνας να υποχωρήσει
κάτω του 72%, όταν το 1981 ανερχόταν πάνω από το 80%. Εν τω μεταξύ το ποσοστό
της επιχειρηματικής χρηματοδότησης διπλασιάστηκε από 3% σε 6%, ενώ το
αντίστοιχο ποσοστό αυτοχρηματοδότησης των πανεπιστημίων αυξήθηκε από το 13%
σε 16%, λόγω της επέκτασης των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον τομέα
της εκπαίδευσης και της εμπορικής εκμετάλλευσης της τεχνογνωσίας (Wagner,
2007).
Αν και στα ανεπτυγμένα κράτη οι κυβερνήσεις παραμένουν πρόθυμες να
χρηματοδοτούν μέρος της πανεπιστημιακής έρευνας, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις
πως κάποιες άλλες κυβερνήσεις ολοένα και περισσότερο ευελπιστούν να δουν τα
πανεπιστήμια να στραφούν αλλού για χρηματοδότηση και ειδικότερα προς τις
επιχειρήσεις, ως αντάλλαγμα της μεταφοράς της τεχνογνωσίας τους, κάτι που θα
βελτίωνε πολύ την παραγωγή καινοτομίας (Wagner, 2007).
Από την άλλη πλευρά, μέρος της διεθνούς βιβλιογραφίας αναφέρει πως ορατός
είναι ο κίνδυνος ότι κάποια στιγμή τα πανεπιστήμια θα περιορίσουν τις ερευνητικές
δραστηριότητες και το εκπαιδευτικό τους έργο όταν θα αποτυγχάνουν να παρέχουν
στην πραγματική αγορά επιτυχημένες άδειες ευρεσιτεχνίας και ερευνητικά
αποτελέσματα. Ένας τέτοιος κίνδυνος όμως αντικρούεται ως παράδοξος, καθώς τα
ημι-δημόσια αγαθά, όπως η πανεπιστημιακή έρευνα, θεωρούνται αποδεδειγμένα
δημόσια και στρατηγικής σπουδαιότητας, από τη στιγμή που η εξέλιξη και η
βελτίωση των χωρών σε όλα τα επίπεδα στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην
οικονομία της γνώσης.
Συμπερασματικά, δύο τύποι αλληλεπιδράσεων και αντίστοιχης ροής κεφαλαίου
φαίνεται πως παρουσιάζονται μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων με στόχο την
αλληλοσυμπλήρωση και την παραγωγή καινοτομίας: Η «στρατολόγηση» των
αποφοίτων στον επιχειρηματικό τομέα της τοπικής οικονομίας και η πώληση αδειών
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ευρεσιτεχνίας και ερευνητικών αποτελεσμάτων, κάτι που αποφέρει πολλαπλά οφέλη
και αυτοχρηματοδότηση τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα ίδια τα
πανεπιστήμια. Κλασικό παράδειγμα εφαρμοσμένης έρευνας στην πραγματική αγορά
προς όφελος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτέλεσε το Fraunhofer Gesellschaft
στη Γερμανία.
Κατόπιν αυτών, φαίνεται ιδιαίτερα λογική κίνηση να αναγνωριστούν τα
πλεονεκτήματα των ερευνητικών τμημάτων των πανεπιστημίων και η συμβολή των
επιχειρήσεων στην παραγωγή καινοτομίας, υπό τη βασική προϋπόθεση να γίνουν
πλήρως κατανοητά και διακριτά τα όρια και οι αρμοδιότητες των δύο διαφορετικών
αυτών κόσμων, της ακαδημαϊκής και της επιχειρηματικής κοινότητας, που δεν πρέπει
να ξεπεραστούν, ώστε να μην προκύψουν προβλήματα δυσλειτουργίας που θα
εμπόδιζαν την αρμονική συνεργασία τους. Διότι, όταν υπάρχει ξεκάθαρο πλαίσιο
λειτουργίας και για τις δύο πλευράς, δηλαδή για τα πανεπιστήμια και τις
επιχειρήσεις, όταν δε συγχέονται οι ρόλοι τους, τα πλεονεκτήματα που απορρέουν
από τη συνεργασία τους επιφέρουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, όπως η
μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη και η βελτίωση της ευημερίας των ίδιων των
νοικοκυριών.

4.8 Οι μεταρρυθμίσεις της Ε.Ε. για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την
καινοτομία

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προσαρμόζοντας τα προγράμματα σπουδών
στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Στην Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία του
2011, λειτουργούσαν περί των 4.000 ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ
κάποια εξ’ αυτών συγκαταλέγονταν στα κορυφαία παγκοσμίως. Όμως, πολλά από τα
υπόλοιπα δε συμβάδιζαν με τις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις,
γεγονός που καθιστούσε τη λειτουργία τους σχεδόν αναχρονιστική, αλλά άμεσα
βελτιώσιμη. Σύμφωνα με σχετικές προβλέψεις, ως το 2020 για ποσοστό μεγαλύτερο
του 35% των θέσεων εργασίας στην Ευρωζώνη θα απαιτείται πτυχίο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, τη στιγμή που το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων – πτυχιούχων
ανερχόταν μόλις στο 26% για το 2011, πολύ κατώτερο από το αντίστοιχο των ΗΠΑ,
Καναδά και Ιαπωνία όπως ανέφερε το Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης της Ε.Ε. το 2011.
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Η πιο πρόσφατη στρατηγική εκσυγχρονισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
προκάλεσε μεταρρυθμίσεις που θα έπρεπε να εφαρμοστούν από τα κράτη-μέλη ώστε
περισσότεροι πτυχιούχοι να απορροφούνται από την αγορά εργασίας, οι οποίοι θα
μπορούσαν ουσιαστικά να συμβάλλουν στη μεγέθυνση του τομέα της καινοτομίας.
Οι μεταρρυθμίσεις της Ε.Ε. είχαν τους εξής στόχους:



Να αυξηθεί στο 40% το ποσοστό πτυχιούχων ως το 2020.



Να γίνουν οι πανεπιστημιακές σπουδές πιο εφικτές σε όλα τα κοινωνικά

στρώματα, ώστε να μην αποτελούν προνόμιο των υψηλότερων.


Να βελτιωθεί η ποιότητα και η ποσότητα των προγραμμάτων σπουδών.



Να ενθαρρύνεται και να ανταμείβεται η άριστη διδασκαλία και η έρευνα

μέσω ειδικών κινήτρων.


Να παρέχονται στους φοιτητές περισσότερες ευκαιρίες απόκτησης

δεξιοτήτων και πρακτικής άσκησης, εντός και εκτός συνόρων της χώρας.


Να καταρτίζονται άρτια οι ερευνητές ώστε η Ευρώπη να παράγει

εξειδικευμένο προσωπικό στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης.


Να ενισχυθούν περαιτέρω οι δεσμοί εκπαίδευσης, έρευνας και

επιχειρήσεων.


Να διασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση για την επίτευξη των

προαναφερόμενων στόχων.

Μπορεί ο τομέας της εκπαίδευσης και συγκεκριμένα της τριτοβάθμιας, να
εμπίπτει κυρίως στο νομοθετικό πλαίσιο των κρατών, αλλά από την πλευρά της η
Ε.Ε. έχει τη δυνατότητα να παρέχει σημαντική στήριξη στον εκσυγχρονισμό των
προγραμμάτων τους. Ως παράδειγμα αναφέρεται η καθιέρωση πανευρωπαϊκής
κατάταξης των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που συνδέεται
άμεσα

με

εξωτερικές

αξιολογήσεις,

οι

οποίες

συνδέονται

με

ανάλογες

χρηματοδοτήσεις. Να σημειωθεί πως οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
τον επόμενο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα 20142020 προβλέπουν σημαντικές αυξήσεις των οικονομικών πόρων που προορίζονται
για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία (+73%) και την έρευνα (+46%).
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4.8.1 Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας
Οι βασικότεροι στόχοι για την άσκηση της ευρωπαϊκής δράσης στον τομέα της
έρευνας και της καινοτομίας είναι η εφαρμογή κοινής πολιτικής, η ουσιαστική
αξιοποίηση των ερευνών, η εξέλιξη των πανεπιστημίων και γενικότερα της
επιστήμης στις σύγχρονες κοινωνίες.
Η δημιουργία Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤΚανονισμός (ΕΚ), αριθ. 294/2008) από την Ε.Ε. είχε ως στόχο την εγγύτερη
προσέγγισή της στον τομέα της οικονομίας της γνώσης. Ουσιαστικά, με την ίδρυση
του ΕΙΤ επιδιώχθηκε η δημιουργία νέων μοντέλων αναφοράς με βάση την αριστεία,
την αντιμετώπιση του κενού (gap) που δημιουργήθηκε λόγω εξέλιξης στον τομέα της
καινοτομίας, την ελάττωση του κατακερματισμού του τομέα των γνώσεων και την
ενσωμάτωση της έρευνας και της εκπαίδευσης στις ανάγκες των επιχειρήσεων.
Μέσω του ΕΙΤ επιχειρήθηκε να επιτευχθεί η σύζευξη του τριπτύχου ΠαιδείαΈρευνα-Καινοτομία, στόχος ιδιαίτερα δύσκολος αλλά αναγκαίος, καθώς έγινε σαφές
πως ανεπτυγμένες κοινωνίες και οικονομίες χωρίς την αντίστοιχη ανάπτυξη του
τομέα της οικονομίας της γνώσης δε μπορεί να υπάρξει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι τόσο το αμερικάνικο όσο και το ιαπωνικό μοντέλο, που εδώ και δεκαετίες έχουν
αναπτύξει και βελτιώσει τη σχέση αυτή του «τριγώνου» της γνώσης, έχουν δει
θεαματικά αποτελέσματα και οι οικονομίες τους διαθέτουν αναπτυξιακή προοπτική
καθώς στηρίζονται πάνω σε υγιείς βάσεις.
Ουσιαστικά, μέσω του ΕΙΤ στοχοθετήθηκε η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας και της αντίστοιχής ανταγωνιστικότητας,
ενισχύοντας με τη σειρά τους την ικανότητα παραγωγής καινοτομίας των χωρών –
μελών της Ε.Ε. Η λογική της λειτουργίας του ΕΙΤ ήταν να καταστεί ως αυτόνομος
οργανισμός, τόσο στο θέμα της διαχείρισης όσο και σε εκείνα της επιλογής,
εποπτείας και αξιολόγησης και χρηματοδότησής του (Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο
Καινοτομίας και Τεχνολογίας, 2008).
Ο τομέας της χρηματοδότησης, όμως, του ΕΙΤ αποτέλεσε ένα άλλο σημαντικό
θέμα. Οι οικονομικοί του πόροι προβλεπόταν να προέρχονται από το γενικό
προϋπολογισμό της Ε.Ε., τις συνεισφορές των κρατών-μελών και των επιχειρήσεων,
από κληροδοτήματα και δωρεές, από τα ίδια τα έσοδά του, από δικαιώματα
εκμετάλλευσης και πνευματικής ιδιοκτησίας. Για παράδειγμα αναφέρεται πως ο
αρχικός προϋπολογισμός του ΕΙΤ για τη χρονική περίοδο 2008-2013 ανερχόταν σε
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308,7 εκατ. ευρώ, ενώ στις δαπάνες του συμπεριλαμβάνονται έξοδα προσωπικού,
διοίκησης, υποδομών και λειτουργίας. Δηλαδή, περίπου 62 εκατ. ευρώ για κάθε έτος
λειτουργίας του ΕΙΤ θα ήταν το συνολικό κόστος. Αν από αυτό το ποσό το μικρότερο
μέρος προερχόταν από χρηματοδότηση και συνεισφορές και το μεγαλύτερο από ίδια
έσοδα, δικαιώματα εκμετάλλευσης και πνευματικής ιδιοκτησίας, τότε θα αποτελούσε
ένα πραγματικά σημαντικό επίτευγμα.
Το ΕΙΤ ιδρύθηκε για να λειτουργήσει ως αυτόνομος οργανισμός στο θέμα της
διαχείρισης, της διαδικασίας επιλογής, της αξιολόγησης, της εποπτείας, ενώ όφειλε
να συμπορεύεται με τις πολιτικές και τις σχετικές πρωτοβουλίες που λαμβάνονται
τόσο σε εθνικό όσο και κοινοτικό επίπεδο. Ουσιαστικά, το ΕΙΤ λειτουργεί
συμπληρωματικά με άλλες δράσεις της Ε.Ε., όπως είναι το ERASMUS και τα
προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ενώ η δράση του δεν
αφορά μόνο την απλή χρηματοδότηση της έρευνας, αλλά ενισχύει την έρευνα, την
εκπαίδευση, και την αξιοποίηση καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων στην
αγορά.
Σε ό,τι αφορά τη δομή του ΕΙΤ, στην κορυφή βρίσκεται το Διοικητικό
Συμβούλιο που αποτελείται από υψηλόβαθμα στελέχη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
των επιχειρήσεων και των επιστημών, ενώ βασικές του αρμοδιότητες είναι η
διεύθυνση των δραστηριοτήτων, η επιλογή και ο καθορισμός των Κοινοτήτων
Γνώσεων και Καινοτομίας (ΚΓΚ), όπως επίσης και ο καθορισμός των
προτεραιοτήτων. Στη συνέχεια η Εκτελεστική Επιτροπή διαδραματίζει ουσιαστικά
τον εποπτεύοντα ρόλο, λαμβάνοντας αποφάσεις που προκύπτουν χρονικά μεταξύ των
συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Διευθυντής του ΕΙΤ δίνει λόγο στο
Διοικητικό Συμβούλιο για την οικονομική και διοικητική λειτουργία του ιδρύματος,
ενώ η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει συμβουλευτικό ρόλο απέναντι στο
Διοικητικό Συμβούλιο και τον Διευθυντή αναφορικά με τη διαχείριση, τον
οικονομικό και διοικητικό έλεγχο, αλλά εν γένει και με ό,τι της ζητηθεί από το
Διοικητικό Συμβούλιο. Οι ΚΓΚ δραστηριοποιούνται στο χώρο της καινοτομίας και
των επενδύσεων προβάλλοντας τα αποτελέσματά τους, προβαίνουν σε έρευνα αιχμής
σε τομείς που έχουν οικονομικο-κοινωνικό ενδιαφέρον, οργανώνουν δραστηριότητες
εκπαίδευσης και κατάρτισης. Σημειώνεται πως οι ΚΓΚ αποτελούνται από στελέχη
που προέρχονται από πανεπιστήμια, ερευνητικά ινστιτούτα και επιχειρήσεις,
αξιοποιούν τους διαθέσιμους πόρους με στόχο τη δημιουργία υψηλού επιπέδου
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εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας στα επιμέρους θεματικά πεδία τους
(Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας, 2008).

4.8.2 Πρόγραμμα – πλαίσιο για την Καινοτομία και την Ανταγωνιστικότητα
Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα-πλαίσιο για την Καινοτομία και την
Ανταγωνιστικότητα (ΠΚΑ, 2008-2013) που ολοκληρώθηκε το 2013 προέβλεπε
σημαντική θεματολογία. Η έγκριση του εν λόγω προγράμματος είχε ως στόχο την
υποστήριξη της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισαβόνας και την ενίσχυση της
ανάπτυξης και της απασχόλησης στην Ευρώπη. Ουσιαστικά, υποστήριξε τις
ενέργειες υπέρ της υγιούς αναπτυσσόμενης ανταγωνιστικότητας και της ικανότητας
παραγωγής καινοτομίας στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, ενώ ενθάρρυνε με τον τρόπο
του τη χρήση των τεχνολογιών της πληροφορίας, των οικοτεχνολογιών και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΠΚΑ, 2013).
Ειδικότερα, με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και τη σημαντική αύξηση των
νέων θέσεων εργασίας, το εν λόγω πρόγραμμα-πλαίσιο πρότεινε ένα συνεπές πλαίσιο
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της δυναμικής καινοτομίας στην Ε.Ε.,
αναπτύσσοντας την κοινωνία της γνώσης και έχοντας ως βάση την ισόρροπη
οικονομική ανάπτυξη. Με σκοπό τη δημόσια παρουσίαση της ποικιλομορφίας των
στόχων του CIP, διακρίθηκε σε τρία υποπρογράμματα, ώστε να εξυπηρετηθούν τα
συμφέροντα των ΜΜΕ και να αναπτυχθεί η οικολογική καινοτομία. Αυτά ήταν τα
εξής:



Πρόγραμμα για καινοτομία και επιχειρηματικό πνεύμα: Περιέλαβε

όλες εκείνες τις ενέργειες που στόχευαν στην προώθηση του επιχειρηματικού
πνεύματος, της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας. Στόχευσε
κυρίως στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, από τις ταχέως αναπτυσσόμενες μέχρι τις πολύ
μικρές επιχειρήσεις, διευκολύνοντάς τους την πρόσβαση στη χρηματοδότηση και
στην κοινωνία της πληροφόρησης. Με αυτή τη λογική το δίκτυο «Enterprise Europe
Network» διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο. Επίσης, προέβλεπε την ανταλλαγή
καλύτερων πρακτικών μεταξύ κρατών-μελών της Ε.Ε. με στόχο τη δημιουργία
βελτιωμένου ρυθμιστικού και διοικητικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις και τον
κλάδο της καινοτομίας.
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Στρατηγικό

πρόγραμμα

στήριξης

σε

θέματα

τεχνολογιών

πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ): Στόχο είχε την προώθηση της χρήσης και
αξιοποίησης των ΤΠΕ, δηλαδή του «ακρογωνιαίου λίθου» της οικονομίας της
γνώσης. Η χρήση τους στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ενίσχυσε την ευρωπαϊκή
αναπτυξιακή προοπτική, όπως για παράδειγμα τα προγράμματα eTEN, eContenu,
Modinis.


Το πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη»: Σκοπός του ήταν η

συμβολή στην επιτάχυνση της υλοποίησης των στόχων στον τομέα της βιώσιμης
ενέργειας. Επίσης, σκοπός του ήταν η υποστήριξη της ποιοτικής βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης, η χρήση νέων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η
διείσδυσή τους στην αγορά, η διαφοροποίηση της ενέργειας και των καυσίμων, η
αύξηση του μεριδίου της ανανεώσιμης ενέργειας, η μείωση της τελικής ενεργειακής
κατανάλωσης. Το εν λόγω πρόγραμμα διασφάλιζε τη συνέχεια του υποπρογράμματος
«Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα-πλαίσιο επεκτάθηκε σε περίοδο επτά ετών, από
την 1η Ιανουαρίου 2007 έως την 31η Δεκεμβρίου 2013, ενώ διέθετε προϋπολογισμό
3,621 δισ. ευρώ για όλη τη διάρκειά του. Το 60% του συνολικού προϋπολογισμού
(2,170 δισ. ευρώ) χορηγούνταν στο πρόγραμμα για την καινοτομία και το
επιχειρηματικό πνεύμα. Το ένα πέμπτο του ποσού αυτού (430 εκατ. ευρώ) στόχευσε
στην προώθηση της οικολογικής καινοτομίας, το 20% (730 εκατ. ευρώ) του
συνολικού προϋπολογισμού προορίστηκε για το στρατηγικό πρόγραμμα υποστήριξης
των ΤΠΕ και το τελευταίο 20% (730 εκατ. ευρώ) για το πρόγραμμα «Ευφυής
ενέργεια - Ευρώπη». Ωστόσο, οι δαπάνες που ήταν επιλέξιμες δεν ήταν δυνατόν να
αποτελέσουν αντικείμενο διπλής χρηματοδότησης.
Βασικό χρηματοδοτικό μέσο του CIP αποτέλεσε o Μηχανισμός Εγγυήσεων
υπέρ των ΜΜΕ (SMEG), ο οποίος παρείχε εγγυήσεις και αντεγγυήσεις σε
χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές για δάνεια που δίνονται από χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα σε ΜΜΕ, με στόχο την αύξηση της πιστοληπτικής ικανότητάς τους. Το
SMEG δημιουργήθηκε ως χρηματοπιστωτικό μέσο που τελούσε υπό τη διαχείριση
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤΕ) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Ένα άλλο χρηματοδοτικό μέσο του CIP ήταν ο Μηχανισμός Υψηλής
Ανάπτυξης και Καινοτομίας (GIF) με προϋπολογισμό άνω των 600 εκατ. ευρώ,
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μέρος του οποίου προορίζονταν για την Οικο-καινοτομία, στοχεύοντας στην αύξηση
προσφοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων για καινοτόμες ΜΜΕ τόσο στο αρχικό τους
στάδιο (GIF1) όσο και στο στάδιο επέκτασης (GIF2), ενώ κι αυτό τελούσε υπό τη
διαχείριση του ΕΤΕ. Ο Μηχανισμός GIF είχε μακροπρόθεσμο χαρακτήρα με βάση
τον οποίο ήταν εφικτές οι επενδύσεις σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου με
χρονική διάρκεια ως και 12 έτη. Επιπλέον, ο Μηχανισμός Χρηματοδότησης με
Επιμερισμό Κινδύνου (RSFF) είχε ως στόχο την υποστήριξη της χρηματοδότησης
έργων υψηλού κινδύνου στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας από
ιδιωτικούς και επιχειρηματικούς φορείς, καθώς με άλλον τρόπο δε θα είχαν εύκολη
πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές. Το εν λόγω χρηματοδοτικό μέσο αναπτύχθηκε για
τον επιμερισμό κινδύνου στα άμεσα δάνεια ή στις τραπεζικές εγγυήσεις για τα δάνεια
χρηματοδότησης των επενδύσεων ΕΑΚ (Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας)
στους επιμέρους τομείς προτεραιότητας του 7ου Προγράμματος Πλαισίου για την
έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη (European Commission, 2013).

4.8.3 Η ανταγωνιστική και ανοικτή ενιαία αγορά
Ένας άλλος εκ των γενικότερων στόχων της ανάπτυξης της καινοτομίας ήταν η
ενιαία αγορά του 21ου αιώνα, καθώς θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστική,
ολοκληρωμένη και κυρίως ανοικτή. Βασικός στόχος που επίσης τέθηκε ήταν η
βέλτιστη αξιοποίηση του δυναμικού της με την παράλληλη ανάπτυξη της κοινωνίας
της γνώσης και της καινοτομίας, όπως επίσης της κοινωνικής και περιβαλλοντικής
διάστασης ώστε να αντιμετωπιστούν πετυχημένα και ισορροπημένα οι προκλήσεις
της παγκοσμιοποίησης. Η βελτιστοποίησή της θα έπρεπε να προσανατολίζεται στην
επίτευξη απτών αποτελεσμάτων που να προϋποθέτει όμως τον καθορισμό μιας νέας
προσέγγισης για την αξιολόγηση και την παραγωγή θετικών αποτελεσμάτων. Έτσι, η
ενιαία αγορά θα παρείχε περισσότερες επιλογές στους καταναλωτές, αλλά και
περισσότερες δυνατότητες στις ίδιες τις επιχειρήσεις και ειδικότερα στις ΜΜΕ.
Η επιτυχημένη εφαρμογή της ενιαίας αγοράς θα επέφερε θετικά αποτελέσματα
στις προσδοκίες τόσο των καταναλωτών όσο και των ΜΜΕ. Θα έπρεπε να ενισχυθεί
η ίδια η ασφάλεια και η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά
και η επιτήρηση των αγορών. Η ασφάλεια στους κλάδους τροφίμων, φαρμακευτικών
προϊόντων και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελούσαν νευραλγικούς τομείς
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για τους ιδιώτες και για τους οποίους χαρακτηρίστηκε άμεση και αναγκαία η
βελτίωση της παιδείας και η υπευθυνότητα των καταναλωτών, ώστε να
επωφελούνται πλήρως των σημαντικών πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς.
Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην ενιαία αγορά
όπως οι αντίστοιχες μεγάλες. Ο φορολογικός κατακερματισμός, οι γλωσσικοί,
πολιτισμικοί και καταναλωτικοί φραγμοί αποτελούν τα κύρια εμπόδια στη
συμμετοχή τους και ταυτόχρονα τους «σκοπέλους» που θα πρέπει να ξεπεραστούν.

4.8.4 Ο κοινός προγραμματισμός στην έρευνα
Οι κοινωνικές προκλήσεις που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την υγεία
ή την ενέργεια ξεπερνούν τα στενά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Η έρευνα στην Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την έρευνα και σε
εθνικό επίπεδο. Για να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της έρευνας σε εθνικό επίπεδο, τα
κράτη μέλη πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους και να δεχθούν την από
κοινού συγκέντρωση των πόρων τους. Με αυτήν την ανακοίνωση, η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή (2009) πρότεινε στα κράτη μέλη να υιοθετήσουν μια νέα προσέγγιση με το
όνομα «Κοινός Προγραμματισμός» ώστε να επαυξηθεί η αποτελεσματικότητα της
ευρωπαϊκής έρευνας, η οποία παραμένει ακόμη υπερβολικά κατακερματισμένη.
Ο Κοινός Προγραμματισμός στόχευσε στην ενίσχυση της διασυνοριακής
συνεργασίας,

του

συντονισμού

και

της

ολοκλήρωσης

των

ερευνητικών

προγραμμάτων των κρατών μελών, με στόχο να βοηθήσει την Ευρώπη να
αντιμετωπίσει τις σοβαρές κοινωνικές προκλήσεις, αξιοποιώντας καλύτερα τα
δημόσια κονδύλια που διατίθενται για την έρευνα. Αναφερόταν στον προσδιορισμό
ενός κοινού οράματος ώστε να καθοριστούν και να εφαρμοστούν κοινές προοπτικές
και στρατηγικά προγράμματα ερευνών. Για τα ίδια τα κράτη ο Κοινός
Προγραμματισμός μπορεί να αφορούσε το συντονισμό των υφιστάμενων εθνικών
προγραμμάτων ή τη δημιουργία νέων, δηλαδή συγκέντρωση πόρων, επιλογή
κατάλληλων μέσων, εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση της κοινής προόδου.
Σημειώνεται όμως πως τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να συμμετάσχουν ή να
αρνηθούν να δεσμευτούν.
Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε έμφαση σε τρία βασικά στάδια που αποτελούν τον
κύκλο ζωής των ερευνητικών προγραμμάτων: Τη διαμόρφωση κοινού οράματος, την
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υιοθέτηση ενός Στρατηγικού Προγράμματος Ερευνών (ΣΠΕ) με συγκεκριμένους,
μετρήσιμους, εφικτούς, ρεαλιστικούς και χρονικά προσδιορισμένους στόχους (στόχοι
SMART), την εφαρμογή του ΣΠΕ με την υποστήριξη των εργαλείων της δημόσιας
έρευνας (εθνικά και περιφερειακά προγράμματα, διακυβερνητικοί ερευνητικοί
ερευνητικές υποδομές, προγράμματα κινητικότητας, κ.ά).
Επιπροσθέτως, η Ε.Ε. βρέθηκε μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, να
αντιμετωπίσει το συνεχώς αυξανόμενο ανταγωνισμό σε παγκόσμια κλίμακα στον
τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, ο οποίος της στερούσε τους καλύτερους
επιστήμονές της. Για να βελτιώσει τη θέση της η Ε.Ε. θα έπρεπε να πραγματοποιήσει
κοινές δράσεις προτεραιότητας, ώστε να αποφύγει τη διαρροή επιστημόνων προς
περιοχές που προσφέρουν καλύτερες προοπτικές, όπως για παράδειγμα οι ΗΠΑ.
Στόχος της σύμπραξης ήταν να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για τις κοινές δράσεις
προτεραιότητας των διαφόρων κρατών μελών που αφορούσαν το συστηματικό
άνοιγμα των προσλήψεων, τη συνταξιοδότηση και την κοινωνική προστασία των
διακινούμενων ερευνητών, τις ελκυστικές συνθήκες απασχόλησης και εργασίας,
αλλά και τη βελτίωση της κατάρτισης και εξειδίκευσης.
Η προαναφερόμενη πρόταση αποτέλεσε μία εκ των πέντε στρατηγικών
πρωτοβουλιών που είχε προγραμματίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008), σε συνέχεια
της Πράσινης Βίβλου για τον ΕΧΕ, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Χώρου για την Έρευνα, πολύ πιο ανοιχτού και ανταγωνιστικού. Υπό αυτή την έννοια
πρότεινε τη θέσπιση της σύμπραξης ώστε να έχει στη διάθεσή της τους αναγκαίους
ανθρώπινους πόρους για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας ευρωπαϊκής γνώσης,
συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της
Λισσαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η πρώτη φάση της σύμπραξης
ολοκληρώθηκε σχετικά επιτυχημένα το 2010, με μια αξιολόγηση της κατάστασης και
των αποτελεσμάτων των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιό της.
Όμως, η πρόοδος της επιστήμης παγκοσμίως και το ανάλογο κόστος των
επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες δημιουργούσαν κίνητρα στα κράτη μέλη να
ενισχύσουν τη συνεργασία τους για την κατασκευή μεγάλων ερευνητικών υποδομών.
Ωστόσο, για την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ, 2009) και της
ανταγωνιστικότητας θεωρήθηκε αναγκαίο ένα ανάλογο νομικό πλαίσιο που να
εφαρμόζεται σε τέτοιου είδους υποδομές, με στόχο να αντισταθμιστεί η απουσία
κατάλληλων εθνικών ή διεθνών κανόνων. Απαντώντας σε αιτήματα των κρατών μελών και της επιστημονικής κοινότητας, η Επιτροπή υιοθέτησε σχετικό κανονισμό,
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του οποίου στόχος ήταν η διευκόλυνση στην από κοινού δημιουργία και
εκμετάλλευση ερευνητικών εγκαταστάσεων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, από
περισσότερα του ενός κράτη μέλη και χώρες, συνδεδεμένα με το 7ο Κοινοτικό
πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης.
Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε διάφορες κατευθύνσεις για την
απλούστευση των διαδικασιών συμμετοχής σε ερευνητικά έργα που είναι
χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικό στόχο αποτέλεσε η
διευκόλυνση της χορήγησης και της διαχείρισης των επιχορηγήσεων για την
αξιοποίηση του ευρωπαϊκού ερευνητικού δυναμικού εντός και εκτός συνόρων της
Ευρώπης. Με αυτόν τον τρόπο η εν λόγω κίνηση προβλήθηκε ως σημαντική
εναλλακτική λύση η οποία αναμενόταν να συμβάλει στην επιτυχία της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020» για την έξοδο από την κρίση και την οικονομική ανάκαμψη.
Ουσιαστικά πρόκειται για την απλούστευση των αντίστοιχων κανόνων και
διαδικασιών, για τη χορήγηση και διαχείριση επιχορηγήσεων της Ε.Ε. στον τομέα της
έρευνας και της καινοτομίας. Όμως, για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, η εν λόγω
ανακοίνωση της Ε.Ε. (2009) διακρίθηκε σε τρεις δέσμες μέτρων:



Δέσμη 1: Εξορθολογισμός της διαχείρισης των προτάσεων και των

επιχορηγήσεων με βάση το ισχύον ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο: Η πρώτη
δέσμη στόχευε στη βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος διαχείρισης των
προτάσεων και επιχορηγήσεων ώστε να καταστεί λιγότερο δεσμευτικό, απλούστερο
και ταχύτερο. Οι περισσότερες βελτιώσεις αφορούσαν στη μείωση του χρόνου μέχρι
την επιχορήγηση και του αντίστοιχου χρόνου μέχρι την πληρωμή. Οι ρυθμίσεις αυτές
επικεντρωνόταν στη βελτίωση των αντίστοιχων συστημάτων, στη συνεπέστερη
εφαρμογή των κανόνων (ιδιαίτερα εκείνων σχετικά με τους ελέγχους), στη βελτίωση
της δομής και του περιεχομένου των «προσκλήσεων υποβολής προτάσεων» μέσω
των οποίων οι ερευνητικοί οργανισμοί ζητούσαν τη χρηματοδότηση της Ένωσης, στη
σύσταση μικρότερων ομίλων και στην απονομή διακρίσεων με θετικό αντίκτυπο
στην έρευνα και την καινοτομία.


Δέσμη 2: Προσαρμογή των κανόνων του ισχύοντος συστήματος που

στηριζόταν στη δαπάνη: Στόχος της εν λόγω δέσμης ήταν η προσαρμογή των
υφιστάμενων οικονομικών κανόνων στις ισχύουσες συνθήκες, διατηρώντας
παράλληλα τους αποτελεσματικούς ελέγχους. Το νέο σύστημα είχε ως στόχο να
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οδηγήσει στην ευρύτερη αποδοχή των συνηθέστερων λογιστικών πρακτικών, ενώ
αναμενόταν να επιφέρει μείωση της ποικιλότητας των ειδικών όρων που ίσχυαν για
μεγάλο αριθμό δραστηριοτήτων (έρευνα, επίδειξη, διοίκηση) και των τύπων
συμμετεχόντων

(ερευνητικοί

οργανισμοί,

πανεπιστήμια,

μη

κερδοσκοπικοί

οργανισμοί, κ.λπ.). Η δυνατότητα χρήσης κατ’ αποκοπήν ποσών για ορισμένες
κατηγορίες δαπανών αναμενόταν να οδηγήσει στην πλήρη εγκατάλειψη των
πραγματικών δαπανών που καθιστούσαν πολύπλοκο το συγκεκριμένο σύστημα.


Δέσμη 3: Μετάβαση προς χρηματοδότηση βάσει αποτελέσματος, αντί

για χρηματοδότηση βάσει δαπανών: Οι λύσεις που περιλαμβάνονταν στις δύο
προηγούμενες δέσμες δεν αναμενόταν να εξαλείψουν το διοικητικό φόρτο που
σχετιζόταν με την έκθεση δαπανών και τον οικονομικό έλεγχο. Αντιθέτως, η
σταδιακή εισαγωγή της «αμοιβής με βάση το αποτέλεσμα» θα μείωνε στο ελάχιστο
το διοικητικό φόρτο που σχετιζόταν με τη λογιστική και τις ανάγκες οικονομικών
ελέγχων εκ των προτέρων και εκ των υστέρων. Η τροποποίηση αυτή θα ίσχυε για
μελλοντικά προγράμματα-πλαίσια για την έρευνα. Αυτή η τάση ήταν σαφώς η πλέον
δίκαιη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση τις ΜΜΕ. Διότι με τη
χρηματοδότηση βάσει αποτελέσματος και οι επιχειρήσεις θα ξέφευγαν από τη
δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία «κυνηγώντας» την αύξηση της απόδοσης και της
καινοτομίας, ενώ παράλληλα θα εξασφαλιζόταν σημαντικοί οικονομικοί πόροι οι
οποίοι θα προοριζόταν σε άλλους τομείς. Εξάλλου, αυτή είναι και η σύγχρονη τάση
που θα επικρατεί και στο μέλλον και που θα πρέπει να αποτελέσει οδηγό
χρηματοδότησης και για τις επιμέρους εθνικές οικονομίες, όπως της ελληνικής.

4.8.5 Κρατικές ενισχύσεις για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία
Βασικό στόχο της Ε.Ε. αποτέλεσε η διευκόλυνση της παροχής της κρατικής
βοήθειας από πλευράς κρατών-μελών με σκοπό την ανάπτυξη της έρευνας και της
καινοτομίας και απώτερος σκοπός η ενθάρρυνση της υλοποίησης επενδύσεων.
Υπό αυτήν την έννοια επρόκειτο για σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης που βελτιώνει
την ανταγωνιστικότητα και αυξάνει τις νέες θέσεις εργασίας εντός των συνόρων της
Ε.Ε. Το εν λόγω κοινοτικό πλαίσιο επιχείρησε να συμβάλλει άμεσα στη βελτίωση της
στρατηγικής της ανάπτυξης και των νέων θέσεων εργασίας, μέσω της επέκτασης του
τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, αλλά και της καινοτομίας, της ενθάρρυνσης της
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έρευνας που βελτίωνε τον ανταγωνισμό, της ισχυροποίησης της επενδυτικής
ικανότητας σε συγκεκριμένες περιοχές που το είχαν ανάγκη.
Αυτό το πλαίσιο που ίσχυε από τις αρχές του 2007 είχε ως στόχο την παροχή
βοήθειας στα κράτη-μέλη ώστε να απελευθερώσουν σημαντικό μέρος του συνολικού
προϋπολογισμού τους για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αλλά και να
βελτιώσουν την κατανομή ενίσχυσης στο πλαίσιο των προαναφερόμενων τομέων.
Όλα αυτά αποτελούσαν στόχους, χωρίς όμως να παρεμποδίσουν τη λειτουργία της
ελεύθερης αγοράς, ενισχύοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα των δημοσίων
εξόδων και δημιουργώντας σοβαρή προοπτική για επιπλέον άντληση κρατικών
εσόδων. Όμως, για να καθοριστεί αν η κρατική βοήθεια είναι σύννομη με τη
λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, η Ε.Ε. θα έπρεπε να σταθμίσει τα πλεονεκτήματα
και τα μειονεκτήματα. Ειδικότερα, η κρατική βοήθεια θα έπρεπε να στοχεύει σωστά
ώστε να καταστεί σε χρήσιμο εργαλείο και να προσφέρει ουσιαστικά στην
πραγματική προστιθέμενη αξία.
Γι αυτό και το πρόγραμμα-πλαίσιο της Ε.Ε. καθόρισε τους τομείς που πιθανόν
η αγορά να αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα και να θεωρούνταν αναγκαία η
ανάπτυξη της έρευνας και καινοτομίας, όπως για παράδειγμα στους τομείς της
διάδοσης γνώσης, στο συντονισμό, στη δικτύωση και στην πρόσβαση στην
πληροφόρηση. Με αυτή τη λογική καθορίστηκαν συγκεκριμένα projects που
σχετιζόταν με την ενίσχυση προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης, μελετών
τεχνικής σκοπιμότητας, δαπανών των ΜΜΕ, αναφορικά με τα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και
συστάδων καινοτομίας.
Εξάλλου, γι αυτό και αναπτύχθηκαν νέα μέσα ελέγχου της κρατικής βοήθειας
ώστε να αποτρέψουν πιθανά φαινόμενα διαστρέβλωσης και κατασπατάλησης
χρηματοδοτήσεων. Εν κατακλείδι αναφέρεται πως οι ευρωπαϊκές ανησυχίες
σχετίζονται με την έρευνα, την ανάπτυξη και την καινοτομία, όμως ακόμη και τώρα
αυτές οι τρεις περιοχές παρουσιάζουν έλλειψη επενδύσεων. Το αποτελεσματικότερο
μέσο είναι η ενθάρρυνση των επιχειρήσεων στο να συμμετέχουν σε έναν υγιή
ανταγωνισμό που μόνο κέρδος μπορούν να αντλήσουν από αυτόν. Ωστόσο, σε
μερικές περιπτώσεις η αγορά αποδεικνύεται ανεπαρκής στο να λειτουργήσει
αυτόνομα, γι αυτό και κρίνεται αναγκαία η κρατική παρέμβαση, παρ’ όλο που
αντίκειται στην απαγόρευση κρατικών ενισχύσεων από τη Συνθήκη, χωρίς ωστόσο
όμως ο χαρακτήρας της απαγόρευσης να είναι απόλυτος ή ενιαίος. Το «παν μέτρον
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άριστον» βρίσκει εδώ την εφαρμογή του, καθώς θα πρέπει αφενός μεν η αγορά να
λειτουργεί ελεύθερα, αφετέρου δε να υπάρχει όριο στην περίπτωση κρατικής
παρέμβασης όταν κρίνεται πως οι συνέπειές της οδηγούν σε μια προβληματική
κατάσταση.

4.9 Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Οι δείκτες της εγχώριας ανταγωνιστικότητας που δημοσιεύτηκαν σε διεθνείς
οργανισμούς στο παρελθόν (ΟΟΣΑ, IMD, GEM, World Bank Group, κλπ.)
υπολείπονταν κατά πολύ από τους αντίστοιχους των Ευρωπαϊκών. Πριν το 2006
σημείωσαν κάποια πρόοδο, αλλά το 2008 παρέμειναν σχεδόν στάσιμοι (Εθνικό
Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2009), το 2012 επανήλθαν σε τροχιά ανάπτυξης (Εθνικό
Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2013), ενώ σύμφωνα με τον Doing Business 2014 η
Ελλάδα έκανε σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα της ανταγωνιστικότητας, αλλά
όχι στην καινοτομία όπως αναφέρει η έρευνα του ΟΟΣΑ (OECD, 2013) .
Αρκετά χρόνια πριν και σύμφωνα με σχετική έρευνα του Εθνικού
Παρατηρητηρίου για ΜΜΕ με τίτλο «Πολιτικές για την Επιχειρηματικότητα και την
Καινοτομία στην Ελλάδα» (2006) βασικό χαρακτηριστικό αποτελούσε η έλλειψη
εξειδίκευσης και διασύνδεσης της επιχειρηματικότητας με την καινοτομία και τις
άλλες υποστηρικτικές πολιτικές, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της ανάπτυξης και της
ανταγωνιστικότητας. Η ίδια έρευνα ανέφερε πως η επίδοση της καινοτομίας στην
Ελλάδα, όπως απεικονίζεται από τους δείκτες των WEF και EIS, μπορεί να είχε
βελτιωθεί μέχρι το 2006, αλλά απείχε, και μάλιστα σημαντικά, από τον ευρωπαϊκό
μέσο όρο. Οι στόχοι της Στρατηγικής της Λισαβόνας λειτούργησαν ενθαρρυντικά για
την επιτάχυνση της ανάπτυξης, αλλά όχι τόσο ώστε η Έρευνα και η Ανάπτυξη να
θεωρηθεί ανεπτυγμένος κλάδος, όπως συμβαίνει στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, η
Ελλάδα μπορεί τότε να βελτίωσε το νομοθετικό της πλαίσιο για την ανάπτυξη της
τεχνολογικής και επιστημονικής έρευνας, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να υπάρχει
συνέχεια και εμβάθυνση ώστε να συνδεθεί η έρευνα με την παραγωγή. Η κατάσταση
δεν έδειξε να βελτιώθηκε σε σημαντικό βαθμό, σύμφωνα με νεότερες έρευνες όπως η
αντίστοιχη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για το 2013. Ο τομέας Έρευνας και
Ανάπτυξης υστερεί κατά πολύ από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών.
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Ειδικότερα, ο σύνθετος δείκτης της Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για την
Ελλάδα διαμορφώθηκε σε 3,9 (με κλίμακα από 1 ως 7, όπου 1 είναι το πλέον
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα) το 2011, έναντι του 4 το 2010.
Ως απόδειξη των προαναφερομένων αποτελούν τα αποτελέσματα της σχετικής
έρευνας που ανέφερε ότι το γενικό περιβάλλον στην Έρευνα και την Τεχνολογική
Ανάπτυξη απεικονίστηκε στους σχετικούς δείκτες που υποδηλώνουν μεγάλη
αδυναμία (50%) στη «Γενική Πολιτική» (Έρευνας και Καινοτομίας) και στην
«Παρακολούθηση της απόδοσής της» (33%). Επίσης, αναφέρεται ότι η καινοτομία
ως έννοια συγχέεται με την εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας
(ICT). Τέλος, η σύγκριση Γενικών Δεικτών Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας
(2012) αποδεικνύει πως ο τομέας της εκπαίδευσης βρίσκεται στην τελευταία θέση,
γεγονός που κάνει ακόμη πιο επιτακτική τη σύνδεση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
με την αγορά εργασίας. Δηλαδή, η Ελλάδα συνέχιζε να έχει χαμηλό βαθμό επίδοσης
στην αξιοποίηση της δημόσιας δαπάνης για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση,
όπως για παράδειγμα την έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Επιπροσθέτως
αναφέρεται πως χαμηλοί ήταν από το 2006 ως το 2013 και οι ρυθμοί επίδοσης των
δεικτών της στρατηγικής της Λισαβόνας, καθώς η Ελλάδα βρισκόταν χαμηλά στην
κατάταξη των χωρών μελών της Ε.Ε.-25, αλλά και της ανταγωνιστικότητας, όπως
καταγράφηκε σε διάφορες διεθνείς έρευνες (World Bank, European Trend Chart,
GEM, WEF, OECD).
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση και
τις Προοπτικές των Ελληνικών ΜΜΕ (Εθνικό Παρατηρητήριο για ΜΜΕ, 2008)
τονίστηκε ό,τι ακριβώς προοιώνιζε και η προαναφερθείσα έρευνα. Δηλαδή, ο βαθμός
ενσωμάτωσης της καινοτομίας άγγιζε μόλις το 12,8% της νέας επιχειρηματικότητας
το 2007, ενώ αντίστοιχα χαμηλό ήταν και το ποσοστό (12,8%) των νέων
επιχειρήσεων που θεωρούσαν πως τα προϊόντα ή υπηρεσίες ήταν εντελώς νέα προς
τους πελάτες στους οποίους απευθύνονται. Επίσης, το 2007 καταγράφηκε σημαντική
επιδείνωση στο κριτήριο της τεχνολογικής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, καθώς
πάνω από 78% εξ’ αυτών χρησιμοποιούσε τεχνολογίες και διαδικασίες που ήταν ήδη
διαθέσιμες στην αγορά πριν το 2002!
Επιπροσθέτως, η αρνητική κατάσταση στον τομέα της καινοτομίας δε φαίνεται
να άλλαξε και μετά από τέσσερα χρόνια, όπως αναφέρει η Ετήσια Έκθεση για την
Κατάσταση και τις Προοπτικές των Ελληνικών ΜΜΕ (2012) για το 2011.
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Ειδικότερα, ο βαθμός καινοτομίας συνέχισε να κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα στις
ελληνικές ΜΜΕ, καθώς μόλις το 13% των νέων επιχειρήσεων θεωρούσαν ότι τα
προϊόντα τους είναι νέα, ενώ το 66,6% από τις νέες επιχειρήσεις και τους ιδιοκτήτες
τους πίστευαν πως τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες τους προς τους πελάτες δεν
εμπεριείχαν καμία καινοτομία. Επίσης, μόλις το 17,5% των ΜΜΕ υιοθέτησαν νέες ή
βελτιωμένες παραγωγικές διαδικασίες, ή ακόμη μεθόδους παραγωγής.
Η καινοτομία αποτελεί αποδεδειγμένα «μοχλό» ανάπτυξης και στήριξης της
ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Η Ε.Ε. ανέπτυξε αρκετές πολιτικές που είχαν ως
στόχο την προώθηση της καινοτομίας, όπως επίσης της Έρευνας και Ανάπτυξης, οι
οποίες αφορούσαν τη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος, την προώθηση της
τυποποίησης, τη βελτίωση της πρόσβασης στις κρατικές προμήθειες και την
ανάπτυξη καινοτόμων clusters. Ως εργαλεία για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και
της Ανάπτυξης αποτέλεσαν το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο 2007-2013, το Πρόγραμμα
Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013 και τα
Διαρθρωτικά Ταμεία 2007-2013. Οι αντίστοιχες ενέργειες που έγιναν προγενέστερα
και συγκεκριμένα το 2008 αφορούσαν την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου Καινοτομίας, την υιοθέτηση συστάσεων για τη διαχείριση της
Πνευματικής Ιδιοκτησίας στη μεταφορά γνώσης από δημόσιους ερευνητικούς
οργανισμούς, την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τις ΤΠΕ και την
παρουσίαση καλών πρακτικών για τη χρήση κεφαλαίων κινδύνου.
Παρ’ όλα αυτά, θετικά αποτέλεσμα η Ελλάδα δεν είδε, είτε λόγω κακών
πολιτικών πρακτικών (π.χ. τεράστια υστέρηση απορροφητικότητας των αντίστοιχων
ευρωπαϊκών κονδυλίων), είτε λόγω κακής διαχείρισης (π.χ. αλλαγή προορισμού των
κονδυλίων). Απόδειξη αυτών ήταν η κατάρτιση σχετικού πίνακα των 1.000 πιο
καινοτόμων επιχειρήσεων σε όλη την Ε.Ε. κατά τα έτη 2009-2010, καθώς
συμπεριλαμβανόταν μόλις 5 ελληνικές επιχειρήσεις, εκ των οποίων καμία δεν ήταν
Μικρομεσαία Επιχείρηση. Και μάλιστα, τη στιγμή που χώρες μικρότερες από τη δική
μας διέθεταν πολλαπλάσιες εταιρείες που εντάχθηκαν σε αυτόν τον πίνακα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Ιρλανδία που διέθετε 17 καινοτόμες εταιρείες, εκ των
οποίων οι 8 ήταν Μικρομεσαίες (European – 1.000 R&D, 2011). Όμως, σύμφωνα και
με την έρευνα «The 2013 EU Industrial R&D Investment Scoreboard (2014)» η
κατάσταση έγινε ακόμη χειρότερη, καθώς στις 1.000 πρώτες επιχειρήσεις που
κατατάχθηκαν βάσει Έρευνας και Ανάπτυξης στο χώρο της Ε.Ε. υπάρχει μόλις μία
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ελληνική, η Pharmaten, η οποία κατέλαβε την 439η θέση και που φυσικά δε
θεωρείται ΜΜΕ.

4.9.1 Επιχειρησιακή Δαπάνη στην Έρευνα και Ανάπτυξη
Οι επιχειρησιακές δαπάνες στον τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης θεωρούνται
πολύ σημαντικές για την οικονομία και την ανάπτυξη, ενώ στις χώρες του ΟΟΣΑ η
επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη (Research and Development) αποτελεί το
βασικό παράγοντα της εύρυθμης λειτουργίας των εταιρειών. Οι επιχειρησιακές
δαπάνες για την ανάπτυξη του εν λόγω τομέα κατά τη δεκαετία 2001-2011 στις
χώρες που ανήκουν στον ΟΟΣΑ αυξήθηκαν από 1,55% του ΑΕΠ (2001) στο 1,63%
κατά το 2008, ενώ μειώθηκαν ελαφρώς σε 1,59 το 2011 (OECD Science, Technology
and Industry Scoreboard, 2013). Κατά το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα ο
τομέας Έρευνας και Ανάπτυξης παρουσιάστηκε αυξημένος σε Εσθονία, Κορέα,
Σλοβενία και Κίνα, ενώ μειωμένος σε Καναδά, Λουξεμβούργο, Σλοβακία και
Σουηδία.
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Διάγραμμα 4.1: Επιχειρησιακή Δαπάνη στον κλάδο Έρευνας και
Ανάπτυξης (2 001-2011)

Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Main Science and Technology Indicators Database (June 2013)

Στο παραπάνω Διάγραμμα 4.1 διακρίνεται το μέγεθος του προβλήματος, μιας
και το ποσοστό των επιχειρησιακών δαπανών στον τομέα της Έρευνας και
Ανάπτυξης στην Ελλάδα είναι ελάχιστο, καθώς δεν εμφανίζεται καν στο σχετικό
πίνακα, συγκριτικά με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, καταμετρημένο τη δεκαετία 20012011. Από την άλλη πλευρά, στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται το
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Ισραήλ (από 3,54% το 2001 σε 3,51% το 2011) και ακολουθούν η Κορέα (από 1,88%
το 2001 σε 3,09% το 2011) και η Φινλανδία (από 2,36 το 2001 σε 2,66% το 2011).
Σύμφωνα με παλαιότερα στοιχεία (που αυτά εμπεριείχαν την Ελλάδα), το ποσοστό
της ελληνικής επιχειρησιακής δαπάνης για την Έρευνα και Ανάπτυξη κατά το 1999
ήταν μεγαλύτερο από το αντίστοιχο του 2009. Όμως, το πλέον απογοητευτικό όλων
αυτών είναι το γεγονός πως το εν λόγω ποσοστό αποτελεί ένα από τα χαμηλότερα
των χωρών του ΟΟΣΑ, μιας και μόνο το Μεξικό και η Χιλή των πολλών και
δυσεπίλυτων οικονομικών προβλημάτων κατατάσσονταν χαμηλότερα από την
Ελλάδα. Η έννοια της Έρευνας και της Ανάπτυξης στη χώρα μας ήταν και παραμένει
σχετικά άγνωστη.

Διάγραμμα 4.2: Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη βάσει μεγέθους επιχειρήσεων
(2011) ως ποσοστό (%)
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Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Research and Development Databases (June 2013)

Επίσης, όπως φαίνεται από το παραπάνω Διάγραμμα 4.2 σε πολλές και μικρού
μεγέθους χώρες του ΟΟΣΑ οι ΜΜΕ υποστηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα.
Ειδικότερα, σε πολλές περιπτώσεις οι ΜΜΕ παρουσιάζουν μεγαλύτερες δαπάνες
στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης απ’ ότι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ακόμη και
σε μικρότερες οικονομίες, ώστε να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα.
Συγκεκριμένα, στη Νέα Ζηλανδία το 37,38% των μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 50
εργαζόμενοι) στηρίζει την έρευνα σε αντίθεση με το 30,09% των μεγαλύτερων (από
50-259 εργαζόμενοι). Το ίδιο συμβαίνει στην Ουγγαρία (25,42% των μικρών έναντι
18,18% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων) και στη Σλοβενία (24,71% των μικρών
έναντι 21,97% των μεγαλύτερων επιχειρήσεων). Και σε αυτό το διάγραμμα δεν
υπάρχουν στοιχεία από την Ελλάδα ή είναι αμελητέα. Αυτό αποδεικνύει την
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επικρατούσα τάση, δηλαδή πως οι μικρότερες οικονομίες μπορούν να στηριχθούν
στις ΜΜΕ και στην προσπάθεια που κάνουν για Έρευνα και Ανάπτυξη, άσχετα αν το
πετυχαίνουν ή όχι. Ειδικά στην Ελλάδα, που κάποτε οι ΜΜΕ (τη δεκαετία του 1980)
αποτελούσαν το βασικότερο άξονα της οικονομίας, αλλά λόγω των εγχώριων
πολιτικών κατευθύνσεων κατέρρευσαν, θα μπορούσε να παίξουν κυρίαρχο ρόλο με
πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία.

4.9.2 Ο τομέας των ερευνητών
Το 2009 περισσότερα από 4.2 εκατ. ερευνητές απασχολήθηκαν συνολικά στον
τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης στις χώρες του ΟΟΣΑ, αριθμός που αυξήθηκε το
2011 (OECD Science, Technology and Industry Scoreboard, 2013). Σύμφωνα με το
παρακάτω Διάγραμμα 4.3 το μερίδιο του προσωπικού που ανήκει στον τομέα της
Έρευνας και Ανάπτυξης σε σχέση με το συνολικό προσωπικό μετριέται σε ισοδύναμη
βάση πλήρους απασχόλησης. Η Ισλανδία, η Δανία και η Φινλανδία με περισσότερο από
2% παρουσιάζουν διπλάσιο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 1,1%. Το
ερευνητικό προσωπικό έχει αυξηθεί κατά τη δεκαετία 2001-2011 κυρίως λόγω της
αύξησης του τεχνικού ερευνητικού προσωπικού. Και σε αυτόν τον τομέα δεν υπάρχουν
στοιχεία για την Ελλάδα, όπου το ποσοστό και του συνολικού ερευνητικού προσωπικού
αλλά και των ερευνητών ήταν πολύ μικρό. Το ποσοστό των ερευνητών επί του συνόλου
του ερευνητικού προσωπικού παρουσίασε ευρεία ποσοστιαία κλίμακα από το 90% της
Πορτογαλίας ως το 40% της Ελβετίας.

POL

SVK

ITA

HUN

EST

NZL

C ZE

PRT

EU28

ESP

GBR

N LD

IR L

RUS

AUS

BEL

CAN

LUX

JPN

DEU

CHE

AUT

NOR

FRA

SVN

KOR

DNK

SWE

ISL

FIN

0

4

8

12

16

20

2011 or2011
latest available year
Researchers,
2001personnel,
or closes t 2011
available year
Other R&D
Total R&D personnel, 2001

24
‰

Διάγραμμα 4.3: Ποσοστό ερευνητών σε επιχειρήσεις ανά χίλιους εργαζόμενους (2001-2011)

Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Main Science and Technology Indicators Database (June 2013)
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Σύμφωνα με το παρακάτω Διάγραμμα 4.4, οι επιχειρήσεις και η τριτοβάθμια
εκπαίδευση αποτελούν τους βασικούς εργοδότες των ερευνητών (2011). To
μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων που παρουσιάζονται ως εργοδότες των ερευνητών
ανήκει στην Κορέα (77,4%), καθώς όμως ο ιδιωτικός τομέας εμφανίζει υψηλή
αποδοτικότητα. Επίσης, η ρωσική κυβέρνηση φαίνεται πως δίνει ιδιαίτερο βάρος
στην έρευνα (31,6%) μιας και επενδύει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των άλλων
χωρών, ενώ σε Πορτογαλία η τριτοβάθμια εκπαίδευση (61,4%) και Ελβετία (10,6%)
οι ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, πράττουν το αντίστοιχο. Να σημειωθεί
πως και σε αυτό το διάγραμμα απουσιάζουν και πάλι τα στοιχεία από την Ελλάδα.

Διάγραμμα 4.4: Ερευνητές ανά τομέα εργοδότη ως ποσοστό (%) (2011)
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Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Main Science and Technology Indicators Database (June 2013)

4.9.3 Κρατική χρηματοδότηση επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάπτυξης
Η κρατική χρηματοδότηση της επιχειρησιακής Έρευνας και Ανάπτυξης
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εισαγωγή καινοτομίας στις επιχειρήσεις σε
παγκόσμια κλίμακα. Η εκτεταμένη R&D ως ποσοστό του ΑΕΠ χρησιμοποιείται ως
οικονομικός δείκτης συσχέτισης της επένδυσης με την παραγωγής της Γνώσης.
Αρκετές χώρες υιοθέτησαν αυτή τη λογική του δείκτη, καθώς γνώριζαν πως η
ανταποδοτικότητα στην καινοτόμο παραγωγή είναι σημαντική. Όπως φαίνεται στο
παρακάτω Διάγραμμα 4.5 η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τις κρατικές της δαπάνες
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στην επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάπτυξη το 2011 (58,67%), τη στιγμή που το 2001
ήταν 49,04%. Επίσης, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ισπανία (16,59% από 9,51% το
2001) και στην τρίτη η Σλοβενία (15,08% από 4,97% το 2001), που με τη σειρά τους
κι αυτές αύξησαν τις δαπάνες συγκριτικά με το 2001.

Διάγραμμα 4.5: Άμεσες κρατικές δαπάνες (%) επιχειρησιακής έρευνας (2001-2011)
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Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Main Science and Technology Indicators Database (June 2013)

Σύμφωνα με το παρακάτω Διάγραμμα 4.6 το Ισραήλ διαθέτει την υψηλότερη
επιχειρησιακή δαπάνη για Έρευνα και Ανάπτυξη (80,2%), ενώ τη χαμηλότερη από
κυβερνητικές δαπάνες (3,7%) και ιδιωτικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες (3,4%). Σε
δαπάνες για επιχειρησιακή έρευνα και ανάπτυξη ακολουθούν η Ιαπωνία (77%) και η
Κορέα (76,5%), κάτι που σημαίνει πως οι επιχειρήσεις και εν γένει ο ιδιωτικός
τομέας έχουν αντιληφθεί το μέγεθος της δυναμικής της έρευνας. Από την άλλη
πλευρά, στο Μεξικό (30,5%) αυξημένες είναι οι κυβερνητικές δαπάνες για έρευνα,
ενώ στην Τουρκία (45,5%) ο τομέας χρηματοδοτείται κυρίως από την τριτοβάθμια
εκπαίδευση, επομένως από το κράτος, που είναι άμεσα συνδεδεμένο με αυτήν,
γεγονός που εκφράζει την αδυναμία ή τη μη βούληση του ιδιωτικού τομέα και κατ’
επέκταση των επιχειρήσεων να επενδύσουν στην Έρευνα και Ανάπτυξη. Για μια
ακόμη φορά η Ελλάδα απουσιάζει από τους εν λόγω πίνακες, καθώς δεν υπάρχουν
στοιχεία, ή είναι μηδενικής αξίας (OECD, Main Science and Technology Indicators
Database, 2013).
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Πηγή: Αναπροσαρμογή σε OECD, Main Science and Technology Indicators Database (June 2013)

4.9.4 Το θεσμικό πλαίσιο για την Καινοτομία και την Έρευνα
Στην κοινοτική νομοθεσία, αλλά και στις σχετικές Ανακοινώσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η έρευνα διακρίνεται σε βασική και βιομηχανική. Η βασική
ορίζεται ως, «η πειραματική ή θεωρητική εργασία που αναλαμβάνει κυρίως για την
παραγωγή νέας γνώσης σχετικά με τα βασικά αίτια φαινομένων και παρατηρήσιμων
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γεγονότων χωρίς να προβλέπονται άμεσες πρακτικές εφαρμογής ή χρήσης»
(Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2006). Από την άλλη πλευρά, η
βιομηχανική έρευνα ορίζεται ως, «η σχεδιασμένη έρευνα ή κριτική διερεύνηση που
αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και ικανοτήτων σχετικά με την ανάπτυξη
νέων προϊόντων, διαδικασιών ή υπηρεσιών ή για τη σημαντική βελτίωση υπαρχόντων
προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών» (Ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2006).
Από τους ορισμούς εξάγεται το συμπέρασμα πως η έννοια της βιομηχανικής
έρευνας είναι ευρύτερη από εκείνη της βασικής, ενώ εμπεριέχει και τη διάσταση της
εμπορικής εκμετάλλευσης της νέας γνώσης και τη διάχυση αυτής στο κοινωνικό
σύνολο. Η έρευνα κατά το Ελληνικό Δίκαιο (Ν. 3653/2008) σημαίνει, «η πρωτότυπη
εργασία με την οποία προάγεται η επιστημονική γνώση σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτές
επιστημονικές μεθόδους ή θεωρίες ή η επεξεργασία νέων θεωριών, ικανών να γίνουν
αποδεκτές από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα». Σύμφωνα με το θεσμικό
νομοθέτημα για την πνευματική ιδιοκτησία, ο Νόμος 2121/93 θεωρεί έργο και
προστατεύεται κάθε πρωτότυπο, πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης, ή
επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή (Κουμάντος, 1995).
Η έννοια της Καινοτομίας, σύμφωνα με τις κοινοτικές πηγές, παρατίθεται
στον Κανονισμό 294/2008 ως, «η διαδικασία με την οποία νέες ιδέες δίνουν
απαντήσεις στα αιτήματα της κοινωνίας και της οικονομίας και δημιουργούν νέα
προϊόντα, υπηρεσίες ή επιχειρηματικά και οργανωτικά μοντέλα που εισάγονται με
επιτυχία σε μια υφιστάμενη αγορά ή που μπορούν να δημιουργήσουν νέες αγορές,
καθώς και τα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
294/2008). Ο ορισμός αυτός διαθέτει ευρεία έννοια, καθώς απορρέει πως καινοτομία
δεν είναι μόνο ένα τεχνολογικό επίτευγμα, αλλά κάθε ανανέωση προϊόντων,
μεθόδων,

υπηρεσιών

και

επιχειρηματικών

μοντέλων

και

δραστηριοτήτων

(Παναγιωτίδου, 2008). Ο Νόμος 3653/2008 του ελληνικού Δικαίου ορίζει ως
τεχνολογική καινοτομία, «τη μετατροπή μιας ιδέας σε νέο ή βελτιωμένο αξιοποιήσιμο
προϊόν, σε βιομηχανική ή εμπορική λειτουργική διαδικασία ή σε νέα μέθοδο
κοινωνικής εξυπηρέτησης» (Άρθρο 2 στοιχ. Στ’ του Ν. 3653/2008). Το αντίστοιχο
θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της καινοτομίας αποτελεί ο Ν. 1733/1987 που
ρυθμίζει τη μεταφορά τεχνολογίας, τις εφευρέσεις και την τεχνολογική καινοτομία
(Ν. 1733, 1987).
Από κει και πέρα, η πραγματοποίηση της καινοτόμου έρευνας προϋποθέτει
ερευνητές υψηλού επιπέδου, ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ευνοϊκό κανονιστικό
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πλαίσιο, φιλικό περιβάλλον προς τις ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτές οι προϋποθέσεις
μπορεί να ισχύουν σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, αλλά στην Ελλάδα ουσιαστικά δεν
υπάρχουν, σύμφωνα και με τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 3.
Επομένως, απαιτείται η χάραξη κρατικής πολιτικής που να είναι σύμφωνη με τις
προαναφερθείσες προϋποθέσεις. Επίσης, αν λάβει κανείς υπόψη και το γεγονός ότι οι
ΜΜΕ της Ελλάδας υπολείπονται σημαντικά του μεγέθους αλλά και της λειτουργίας
των ευρωπαϊκών ΜΜΕ, δημιουργείται άλλο ένα σημαντικό πρόβλημα για την
ανάπτυξη της καινοτομίας. Όμως, η πρόταση της συνεργασίας των ελληνικών ΜΜΕ
μέσω clusters μπορεί να μειώσει σημαντικά την έκταση του προβλήματος, αρκεί να
συντρέξουν όλες οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις που σχετίζονται άμεσα με την
κυβερνητική πολιτική.

4.9.5 Το υγιές αναπτυξιακό μοντέλο και η θέση της Ελλάδας
Στην Ευρώπη τα αποτελέσματα, σε συνολική κλίμακα, ακόμη δεν έχουν γίνει
ορατά, συγκριτικά με τις οικονομίες και τα συστήματα των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας,
όμως σίγουρα τα νομοθετήματα της Ε.Ε. και οι προσπάθειες που γίνονται κρίνονται
προς τη σωστή κατεύθυνση. Και αν στην Ευρώπη, ακόμη και σε πρώην Ανατολικές
Χώρες, παρατηρήθηκε κάποια πρόοδος, η Ελλάδα ακόμη βρίσκεται σε χαμηλό
επίπεδο. Η Έρευνα και η Ανάπτυξη θα έπρεπε να αποτελεί τη βασική προτεραιότητα
της οικονομικής πολιτικής της. Ο στόχος των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης κρίνεται εν γένει αναχρονιστικός, καθώς αποσκοπεί κυρίως στην
παραγωγή αποφοίτων και σχετίζεται σχεδόν αποκλειστικά με τη διδασκαλία, όταν ο
τομέας της έρευνας και της σύνδεσής του με τις επιχειρήσεις υπολείπεται σημαντικά.
Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι εν έτει 2014, μετά την ελληνική κρίσης χρέους, θα
έπρεπε να αποτελέσει βασικό στόχο για την κρατική πολιτική η ανάπτυξη της
πανεπιστημιακής έρευνας και η σύνδεσή της με επιχειρήσεις και συγκεκριμένα με τις
ΜΜΕ.
Ειδικότερα, το κράτος θα ήταν εκείνο, που αντί να έθετε τα ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ-ΤΕΙ) εκτός επαρκούς χρηματοδότησης, θα έπρεπε να
την αυξήσει σημαντικά, προσδοκώντας πολλαπλά μελλοντικά κέρδη, δηλαδή ως
επένδυση. Για παράδειγμα, αν το ελληνικό Κράτος, αντί να υποβαθμίζει τα ΑΕΙ και
τα ΤΕΙ με την απαξιωτική πολιτική, να διώχνει ουσιαστικά το επιστημονικό
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προσωπικό εκτός συνόρων χώρας, να μην τηρεί τα δικαιώματα πρόσβασης στην
οικονομία της γνώσης, θα έπρεπε να λειτουργεί με αντιστρόφως ανάλογη λογική.
Κατά τα πρώτα χρόνια μιας σημαντικής συνολικής μεταρρύθμισης στον τομέα της
Παιδείας η αύξηση χρηματοδότησης θα ήταν επιβεβλημένη, όπως παρατηρείται στα
οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται, ότι όταν οι πετυχημένοι επιχειρηματίες θέλουν να
προβούν σε μια καλή επένδυση τη θέτουν πάνω σε υγιείς βάσεις, ευελπιστώντας σε
μεσοπρόθεσμη απόσβεση. Αυτό σημαίνει πως όχι μόνο δε θα κάνουν περικοπές από
τα αρχικά επενδυτικά σχέδια, αλλά αντιθέτως θα τα χρηματοδοτήσουν ακόμη
περισσότερο, διότι γνωρίζουν ξεκάθαρα πως στην αντίθετη περίπτωση θα
δημιουργούσαν προβλήματα στην ίδια τους την επιχείρηση. Με βάση αυτή τη
λογική, το Ελληνικό Κράτος, θα μπορούσε να επενδύσει στα αρχικά στάδια, με
απώτερο σκοπό την αύξηση της υπεραξίας της επένδυσης. Δηλαδή, ο κλάδος της
Παιδείας θα έπρεπε να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα, καθώς θα έπρεπε να γνωρίζει
το Κράτος ότι η παραγωγή επιστημόνων και η λειτουργία τους σε υψηλού επιπέδου
εργασιακές συνθήκες θα απέφεραν μεσομακροπρόθεσμα πολλαπλά οφέλη.
Εξάλλου, ένα ελληνικό κράτος χωρίς ικανούς επιστήμονες, αλλά και
επιχειρηματίες, δε θα διέθετε υψηλή ποιότητα. Η κρατική επένδυση στον ίδιο τον
πληθυσμό, το ανρθώπινο δυναμικό, θα αποτελούσε τη μοναδική λύση για την έξοδο
από τις δύσκολες οικονομικοκοινωνικές συνθήκες. Με τη δημιουργία εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων που γνωρίζουν από την αρχή το σκοπό τους η εξάλειψη του μεταξύ τους
ανταγωνισμού για το ποιο θα λάβει τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση και η
αντικατάστασή του από την αλληλοσυμπλήρωση, θα επέφεραν ιδιαίτερα θετικά
αποτελέσματα. Κατόπιν, ο τομέας της Έρευνας θα έπρεπε εξ΄ αρχής να αποτελέσει
«εφαλτήριο ανάπτυξης» τόσο για τα πανεπιστημιακά και τα τεχνολογικά ιδρύματα,
όσο και για τις επιχειρήσεις, που από την πετυχημένη τους συνεργασία θα επερχόταν
οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, πρωτίστως για τις περιφερειακές οικονομίες και
κοινωνίες και κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία.
Με τη δημιουργία και τη μετέπειτα λειτουργία ικανών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης με ανεπτυγμένες τις ερευνητικές τους δραστηριότητες και τα αντίστοιχα
τμήματα, θα γινόταν ιδιαίτερα ελκυστικά προς τις ΜΜΕ. Δηλαδή, κάποιος πιθανός
συνεργατικός συσχετισμός (π.χ. clusters) των ΜΜΕ θα μπορούσε να απευθυνθεί στα
ιδρύματα, να αγοράσει και να απορροφήσει τη σχετική τεχνογνωσία τους για την
κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών, που να είναι εφαρμόσιμη στις συνθήκες της
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πραγματικής αγοράς και οικονομίας. Με τη σειρά τους οι ΜΜΕ, στην περίπτωση της
πετυχημένης εφαρμογής της τεχνογνωσίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα αποκόμιζαν
σημαντικά κέρδη, θα αυτό-αναπτύσσονταν μέσω της αυτοχρηματοδότησής τους, θα
μπορούσαν να χαρακτηριστούν βιώσιμες και να αποφύγουν τη συνεχή «επαιτεία»
προς το Κράτος ή την επικίνδυνη γι αυτές δανειακή πολιτική των τραπεζών.
Από πλευράς ελληνικού κράτους, υιοθετώντας τα πετυχημένα πρότυπα των
άλλων ανεπτυγμένων χωρών, ή ακόμη εκείνων των κρατών που ήδη εισήλθαν σε
αναπτυξιακή τροχιά μέσω αυτής της οδού, θα μπορούσε μελλοντικά να αποφύγει την
κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος, όπως για παράδειγμα τις άσκοπες
χρηματοδοτήσεις αμφιβόλου αποτελεσματικότητας επιχειρήσεων, αλλά και να
αυξήσει σημαντικά τα έσοδά του μέσω της δίκαιης φορολόγησης των υγιώς
λειτουργούμενων ΜΜΕ. Εκτός αυτού, θα μπορούσε να δώσει και το κοινωνικό
αγαθό της αύξησης της απασχόλησης, μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.
H δημοσιονομική προσαρμογή περιγράφει είτε τα μέτρα της οικονομικής
πολιτικής που θα πρέπει να ληφθούν από την κυβέρνηση ώστε να διορθώσει τη
δημοσιονομική ανισορροπία και να πετύχει τη λεγόμενη δημοσιονομική εξυγίανση,
δηλαδή πρωτογενώς ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, είτε εκείνα τα μέτρα που
στοχεύουν στην οικονομική ανάπτυξη. Είναι προφανές πως οι δύο προαναφερόμενες
περιπτώσεις αυτό-αποκλείονται, δηλαδή είναι σχεδόν ουτοπική η προσδοκία της
ταυτόχρονης επίτευξής τους, ειδικά στις περιπτώσεις, όπως της Ελλάδας, που
παρατηρείται

ελλειμματικός

προϋπολογισμός

και

προβλήματα

οικονομικής

ανάπτυξης (Daniel et. al., 2006). Επομένως, εξετάζεται ο προβληματισμός του ότι οι
κρατικές δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη δεν εξαιρούνται λογιστικά από το
δημόσιο έλλειμμα και το δημόσιο χρέος, καθώς μετατρέπονται σε μεταβλητή
δημοσιονομικής προσαρμογής, επιφέροντας σχετική ανισορροπία και δημιουργώντας
ερωτηματικά για το αν θα πρέπει να ληφθούν επιπρόσθετα μέτρων. Από την άλλη
πλευρά, μια δημοσιονομική προσαρμογή που στηρίζεται σε μείωση των κρατικών
δαπανών, όπως για παράδειγμα στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης, οδηγεί σε
σημαντική μείωση του ΑΕΠ, γεγονός που σημαίνει πως η οποιαδήποτε μείωση
δαπανών στον τομέα της έρευνας ή της εκπαίδευσης μπορεί να σημάνει ταυτόχρονα
και μεγαλύτερη μείωση του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως η λήψη
σχετικών μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης που λαμβάνονται μέσω μειώσεων
δαπανών και αύξησης φορολογίας επηρεάζει άμεσα το κόστος προσαρμογής σε
όρους απώλειας συνολικού προϊόντος, δηλαδή του ΑΕΠ. Είναι γεγονός πως η
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Ελλάδα δαπανούσε και δαπανεί (ειδικά μετά την εμφάνιση της κρίσης χρέους) πολύ
μικρότερο ποσοστό του ΑΕΠ της στην εκπαίδευση γενικά σε σύγκριση με άλλες
χώρες, όπως για παράδειγμα η Σλοβενία, όπως προαναφέρθηκε και στο παραπάνω
Διάγραμμα 4.5. Η δημιουργία Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
στα πανεπιστημιακά ιδρύματα σαφώς και αποτέλεσε πολύ θετική κίνηση, αλλά η
απότομη μείωση των κρατικών δαπανών και η ολοένα αυξανόμενη εξάρτησή τους
από κοινοτικούς πόρους επιβαρύνει τους επιστημονικούς υπευθύνους των
ερευνητικών έργων με αυξημένο φόρτο εργασίας, κάτι που αυξάνει τη δυσλειτουργία
των ιδρυμάτων (http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2008/07/chapter6.pdf).
Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερόμενα, οι προτάσεις του συγγραφέα δε
στηρίζονται μόνο στην κλασική άποψη περί «αύξησης των κρατικών δαπανών για
την τριτοβάθμια εκπαίδευση», αλλά αύξηση, σε πρώτη φάση, των δαπανών ώστε να
ενισχυθεί ο ερευνητικός ρόλος των πανεπιστημίων (που να συνδέεται με αύξηση του
κοινωνικού τους ρόλου π.χ. εξασφάλιση πιστώσεων για πλήρεις υποτροφίες) που θα
οδηγήσει σε αυξημένες και καινοτόμες ερευνητικές δραστηριότητες, οι οποίες θα
απορροφούνται από cluster ΜΜΕ, κάτι που θα επιφέρει αυξημένα έσοδα στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα και ανάπτυξη στις ΜΜΕ. Επίσης, σύμφωνα με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτομία (Research &
Innovation) επιτρέπει στα κράτη-μέλη που βρέθηκαν σε βαθειά ύφεση, όπως η
Ελλάδα,

να

χρηματοδοτηθούν

και

να

αναπτυχθούν

(http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/state-of-the-union/2013/researchand-innovation-as-sources-of-renewed-growth-com-2014-339-final.pdf).
Οι παραπάνω προτάσεις είναι και εφαρμόσιμες και ευεργετικές για την
αναπτυξιακή προοπτική των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, αλλά και του ίδιου του κράτους, επομένως και της κοινωνίας. Τα οφέλη
θα ήταν πολλαπλά, ενώ η ποιότητα της εργασίας και της καθημερινής ζωής κατά
πολύ βελτιωμένη. Η σημαντική μείωση της μετανάστευσης, ειδικά των επιστημόνων,
θα ήταν γεγονός και εν γένει θα υπήρχε ένα κράτος υγιώς αναπτυσσόμενο, μακριά
από καταστροφικές πολιτικές.
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4.10 Επίλογος και συμπεράσματα

Στο Κεφάλαιο αυτό αναλύθηκε ο σημαντικός ρόλος που διαδραματίζουν τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα σε άλλες ανεπτυγμένες οικονομικά χώρες και αυτόν που
θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα ΑΕΙ και ΤΕΙ στην ελληνική οικονομία. Ένα
από τα στοιχεία που αποδεικνύουν πως η πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να
επιδράσει ιδιαίτερα θετικά στις ΜΜΕ και στην περιφερειακή οικονομία ήταν το
σχετικό οικονομετρικό υπόδειγμα των Bania, Eberts, and Fogarty (1993). Ειδικότερα,
αποδείχθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ πανεπιστημιακή έρευνας και νέων καινοτόμων
ΜΜΕ, επομένως και αντίστοιχη ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.
Κατόπιν,

επιχειρήθηκε

Πανεπιστήμιο-ΜΜΕ-Οικονομία

να

αναλυθεί

και

ως

πετυχημένη

διαπιστώθηκε

από

την

η

συνεργασία
επιστημονική

βιβλιογραφία πως είναι ρεαλιστική η θετική και ανάλογη σχέση μεταξύ τους.
Δηλαδή, η πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να επιφέρει ανάπτυξη και καινοτομία στις
ΜΜΕ και με τη σειρά τους πολλαπλά θετικά αποτελέσματα στην οικονομία.
Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στην Οικονομία της Γνώσης και αποδείχθηκε πως
αποτελεί μεγάλο κεφάλαιο για τις χώρες, ακόμη και για τις πόλεις. Ως
χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρθηκε η πολύ γνωστή, για την αστική της
ανάπτυξη, πόλη της Αυστραλίας Brisbane. Επίσης, θέλοντας να εξεταστεί
πολύπλευρα το όλο θέμα, αναλύθηκε η σημαντική συμβολή που μπορεί να έχει η
πανεπιστημιακή έρευνα στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, κάτι που είναι δυνατόν να
εφαρμοστεί και στην Ελλάδα, αρκεί να συντρέξουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις και
φυσικά να υπάρχει και το ανάλογο κανονιστικό πλαίσιο. Δεν είναι τυχαία η ανάπτυξη
των επιστημονικών πάρκων του εξωτερικού, όπου πολλές επιχειρήσεις, εκ των
οποίων η πλειοψηφία τους είναι ΜΜΕ, σπεύδουν να εγκατασταθούν κοντά σε αυτά,
διότι γνωρίζουν πως η απορρόφηση της επιστημονικής τεχνογνωσίας μπορεί να
προσδώσει σε αυτές το προσδοκώμενο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Κατόπιν, έγινε αναφορά στην πληθώρα των πλεονεκτημάτων που απορρέουν
από την πανεπιστημιακή έρευνα προς την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας.
Διαπιστώθηκε πως μέσω της πανεπιστημιακής έρευνας μπορούν να προκύψουν νέες
καινοτόμες ΜΜΕ, να αναπτυχθούν υποβαθμισμένες περιφερειακές οικονομίες, να
αυτοχρηματοδοτηθούν οι ΜΜΕ, αλλά και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επομένως,
θα προέκυπταν και πολλαπλά οφέλη για το ίδιο το Κράτος που θα μπορούσε να
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μειώσει την ανεργία και να αυξήσει τα έσοδά του, μέσα από ανεπτυγμένες πλέον
περιφερειακές οικονομίες.
Επιπροσθέτως, αναλύθηκαν οι μεταρρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους
κλάδους καινοτομίας και εκπαίδευσης, διαπιστώνοντας πως έχουν γίνει σημαντικές
προσπάθειες προς την ανάπτυξή τους, καθώς η βούληση της Ε.Ε. ήταν η ανάπτυξη
των ΜΜΕ. Άλλες χώρες το κατάφεραν και εκμεταλλεύτηκαν τις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Λισαβόνας και άλλες όχι. Δυστυχώς διαπιστώθηκε και μέσα από την
ανάλυση στατιστικών στοιχείων πως η Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη κατηγορία. Οι
κλάδοι της καινοτομίας και της έρευνας βρίσκονται σε «νηπιακή ηλικία» στην
ελληνική αγορά και τις επιχειρήσεις, συγκρινόμενοι με τους αντίστοιχους άλλων
χωρών, πολλών εξ’ αυτών αρκετά μικρότερων σε μέγεθος.
Επίσης, αναφορικά με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ελλάδας
στην έρευνα και την καινοτομία, έγινε λόγος για τα κενά που υπάρχουν και τις
προκαλούμενες αδυναμίες, ενώ συμπέρασμα αποτέλεσε πως οι προϋποθέσεις
ανάπτυξής τους συνδέονται άμεσα με την πολιτική κυρίως βούληση, που θα πρέπει
να αλλάξει σημαντικά για να ενισχυθεί η χώρα σε αυτούς τους τομείς. Εξακριβώθηκε
πως η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις της κρατικής και επιχειρησιακής
δαπάνης για Έρευνα και Ανάπτυξη, αλλά και στον αριθμό ερευνητών. Σημαντικό
μέρος των ευθυνών φέρουν οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες
κατεύθυναν τις χρηματοδοτήσεις σε άλλους τομείς και δυστυχώς ο κλάδος Έρευνας
και Ανάπτυξης δε συμπεριλαμβάνονται στις προτεραιότητές τους. Σε άλλες χώρες,
αντιθέτως, διαπιστώθηκε πως όπου υπήρξε σημαντική ανάπτυξη του τομέα Έρευνα
και Ανάπτυξης, καθώς συνδέθηκαν άρρηκτα η πανεπιστημιακή έρευνα και οι ΜΜΕ,
διαπιστώθηκαν μόνο θετικά αποτελέσματα και ανάπτυξη των περιφερειακών
οικονομιών.
Ειδικά στην περίπτωση της ελληνικής κρίσης χρέους, μια σημαντική πρόταση
για τη μείωση της ανεργίας και την οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας είναι η
προαναφερόμενη σύνδεση μεταξύ πανεπιστημιακής και τεχνολογικής έρευνας και
ΜΜΕ. Όπως σε χώρες του εξωτερικού, ακόμη και μικρότερες από τη δική μας, αυτοί
οι τομείς αλληλοαναπτύχθηκαν λόγω της σύνδεσής τους, έτσι και στην Ελλάδα
υπάρχει η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο. Εν κατακλείδι, πρόσφορο έδαφος για
ανάπτυξη και σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας και της επιχειρηματικότητας
υπάρχει, πολλαπλά θετικά οικονομικά αποτελέσματα είναι στατιστικά πιθανά να
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προκύψουν, το μόνο που απομένει είναι η χάραξη ενιαίας κρατικής πολιτικής προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Στο Κεφάλαιο 5 που ακολουθεί, γίνεται αναφορά στις περιπτώσεις συνεργασίας
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Από μόνες τους οι ΜΜΕ δεν είναι δυνατόν να
εκμεταλλευτούν και να απορροφήσουν την τεχνογνωσία που μπορεί να προκύψει από
την πανεπιστημιακή έρευνα. Επειδή η πρόταση της διδακτορικής διατριβής πρέπει να
είναι ρεαλιστική και κυρίως εφαρμόσιμη, αναφέρονται οι μορφές συνεργασιών των
ΜΜΕ, όπως μέσω clusters, spin-off, transfer knowledge και πόλους καινοτομίας.
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KΕΦΑΛΑΙΟ 5
ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«H επιστήμη ανακαλύπτει αυτά που υπάρχουν. Η τεχνολογία
μετατρέπει αυτήν τη γνώση σε πράγματα που
δεν υπήρξαν ποτέ»
Theodore Von Karman

5.1 Εισαγωγή στις μορφές συνεργασίας των ΜΜΕ

Στα Κεφάλαια 3 και 4 υπογραμμίστηκε ο σημαντικός ρόλος των ΜΜΕ στην
ανάπτυξη της περιφερειακής και εθνικής οικονομίας, αλλά και εκείνος των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων στην ανάπτυξη των ΜΜΕ. Τα
ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα σαφώς και μπορούν να παρέχουν τεχνογνωσία και
σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στις ΜΜΕ. Όμως, λόγω του μικρού μεγέθους
και της οικονομικής αδυναμίας από μόνες τους δε θα μπορούσαν να καλύψουν το
ανάλογο κόστος. Επειδή στην παρούσα διδακτορική διατριβή σκοπός είναι η
διατύπωση ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων, γι αυτό και στο Κεφάλαιο 5
προτείνονται συγκεκριμένοι τρόποι συνεργασίας των ΜΜΕ, όπως για παράδειγμα με
τη μορφή cluster και spin off, ώστε να καταστούν οικονομικά αυτοδύναμες για να
απορροφήσουν την τεχνογνωσία των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

5.2 Ο ορισμός και η έννοια των clusters

Γνωρίζοντας πως για να μπορούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις να καταστούν
ανταγωνιστικές θα πρέπει να απορροφήσουν υψηλής ποιότητας τεχνογνωσία με
στόχο την καινοτομία, κάτι που θεωρείται εφικτό μέσω της ανάπτυξης συνεργασίας
με τα πανεπιστημιακά και τα τεχνολογικά ιδρύματα και συγκεκριμένα με την
ερευνητική τους δραστηριότητα. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι κατά πόσο από
μόνες τους οι ΜΜΕ μπορούν να πραγματοποιήσουν κάτι τέτοιο, κυρίως λόγω της
οικονομικής τους αδυναμίας. Επειδή στόχος της παρούσας διδακτορικής διατριβής
είναι να παρουσιάσει μια πρόταση-λύση που να είναι κυρίως ρεαλιστική και
εφαρμόσιμη, εκτός από καινοτόμα, γνωρίζοντας παράλληλα πως το οικονομικό
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μέγεθος της συντριπτικής πλειοψηφίας των εγχώριων ΜΜΕ δεν επιτρέπει να προβεί
σε σχετικά μεγάλες επενδύσεις, γι αυτό προτείνεται η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ
ομοειδούς κλάδου δραστηριότητας.
Μία εκ των μορφών συνεργασίας που προτείνονται είναι και οι επιχειρηματικοί
συνεργατικοί σχηματισμοί, γνωστοί και ως clusters. Ειδικότερα, cluster είναι ένα
σύνολο ανεξάρτητων, συμπληρωματικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένο βιομηχανικό ή βιοτεχνικό οικονομικο-θεματικό κλάδο (μεγάλες
επιχειρήσεις ή ΜΜΕ, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα) σε μια γεωγραφική
περιοχή, με ισχυρές αλληλεπιδράσεις και ανταλλαγή πληροφορίας-γνώσης, αλλά και
αντίστοιχων θετικών πρακτικών, με κοινούς προμηθευτές ή και πελάτες και με
απώτερο στόχο την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε εγχώριο ή και
διεθνές επίπεδο (Ketels, 2003).
Μια εξειδικευμένη εννοιολογική προσέγγιση για το τι είναι επιχειρηματικές
συστάδες (business cluster) είναι αυτή των Enright and Ffowcs-Williams (2000) που
τις ορίζουν ως, «γεωγραφικές συγκεντρώσεις αλληλένδετων και διασυνδεδεμένων
επιχειρήσεων που παράγουν και πωλούν μια σειρά σχετιζόμενων ή και
αλληλοσυμπληρούμενων

προϊόντων».

Συνοπτικά,

αυτό

που

αναφέρουν

οι

συγγραφείς είναι πως τα clusters μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις ΜΜΕ ώστε
να καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, αλλά και
να αποκτήσουν εξωστρέφεια που θα τους προσδώσει σημαντικό μερίδιο της διεθνούς
αγοράς. Στην πιθανή περίπτωση της μεγέθυνσής τους, οι ΜΜΕ μπορούν να
διεισδύσουν στο χώρο της καινοτομίας, επομένως και στην ποιοτική αναβάθμιση της
παραγωγής τους, χωρίς να χρειάζεται να προβούν σε υψηλού κόστους επένδυση, κάτι
που μπορούν να υλοποιήσουν μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις.
Όμως, σημαντικό είναι να εξεταστεί η αιτία για την οποία θεωρείται αναγκαίος
ο συνεργατικός σχηματισμός (ή συστάδα). Η εμφάνισή του μπορεί να συνδεθεί με
πληθώρα αιτιών, όπως για παράδειγμα οι μειωμένες επιχειρηματικές δαπάνες, η
λειτουργία της τοπικής αγοράς, η αντίστοιχη αυξημένη ζήτηση των προϊόντων, οι
αλληλοσυμπληρούμενες γνώσεις, η κοινή προώθηση και υιοθέτηση της καινοτομίας
αλλά και της τεχνολογίας, οι οικονομίες κλίμακας, η συνεκμετάλλευση του
ανθρώπινου κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρουν οι Pyke and
Sengenberger (1992), μια μικρή ή ακόμη και μεσαία επιχείρηση, δύσκολα θα
λειτουργήσει αυτόνομα σε μια περιοχή με ανεπτυγμένη επιχειρηματικότητα, σε
αντίθεση με ένα δίκτυο επιχειρήσεων.
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Ποια όμως είναι τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για τις ΜΜΕ αν
ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ένα cluster; Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της
παραγωγικότητας είναι τα βασικά πλεονεκτήματα στα οποία συμφωνούν οι
περισσότεροι ερευνητές. Επίσης, από τη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρεται η ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, η άμεση επίλυση των προβλημάτων, η
ανταλλαγή των πληροφοριών και της τεχνογνωσίας, όπως επίσης και το χαμηλό
κόστος λειτουργίας.
Από την άλλη πλευρά, η καινοτομία μπορεί να προσδώσει σημαντικά οφέλη για
ένα cluster, όπως εξάλλου και για κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Το ερώτημα είναι
κατά πόσο οι επιχειρήσεις θέλουν και μπορούν να επενδύσουν την καινοτομία, ενώ
στην περίπτωση των clusters αποτελεί σημαντική προϋπόθεση της επιβίωσής τους.
Οι Enright and Ffowks-Williams (2000) υποστήριξαν επίσης πως τα περιφερειακά
πανεπιστήμια, τα ερευνητικά ινστιτούτα, οι πολύμορφες επενδύσεις μπορούν να
δώσουν σε ένα cluster την ευκαιρία να επενδύσει στον κλάδο της καινοτομίας με
βάση την αυτοχρηματοδότηση.
Στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των ΜΜΕ που υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο (2000), φανερώνοντας τις προθέσεις της Ε.Ε., επισημάνθηκε πως, «θα
καλλιεργήσουμε τη συμμετοχή των μικρών επιχειρήσεων στη συνεργασία μεταξύ τους
σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ
μικρών επιχειρήσεων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Επομένως, θα πρέπει να
υποστηριχθούν οι δράσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που αποσκοπούν στην
ανάπτυξη ομίλων και δικτύων μεταξύ των εν λόγω επιχειρήσεων».
Στον προαναφερθέν ορισμό του cluster αναφέρθηκε πως για να αναπτυχθεί κάτι
τέτοιο θα πρέπει να υπάρξει κοινή γεωγραφική θέση, όχι όμως με τη στενή της
έννοια. Δηλαδή, ένα cluster μπορεί να αναπτυχθεί μεταξύ επιχειρήσεων μιας πόλης,
μιας περιφέρειας, μιας χώρας, ακόμη και ενός δικτύου χωρών. Σε ό,τι αφορά τα
business clusters μπορούν να χαρακτηριστούν ως δίκτυα παραγωγής που
αποτελούνται

από

αλληλοεξαρτώμενες

επιχειρήσεις

ομοειδούς

κλάδου

δραστηριότητας σε μια αλυσίδα παραγωγής (Porter, 1998).
Εξ’ ορισμού τα clusters περιλαμβάνουν συνεργασίες με πανεπιστήμια και
ερευνητικά κέντρα, με ενδιάμεσους φορείς, πελάτες, ακόμη και με κρατικές
υπηρεσίες. Στόχος των συνεργατικών μηχανισμών είναι η παροχή know-how,
εξειδικευμένων στελεχών και πληροφόρησης προς τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις
για το συγκεκριμένο κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. H ύπαρξη ισχυρών
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δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων είναι το βασικό συστατικό στοιχείο για τη δημιουργία
ενός πετυχημένου cluster. Η σύσταση των clusters, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο,
σχετίζεται με τη στοχοθέτηση, που δεν είναι άλλη από την απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος έναντι των μεγαλύτερων ομοειδών επιχειρήσεων.
Η ιδέα αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990 όπου
ο υψηλός ανταγωνισμός και η επικράτηση των μεγάλων επιχειρήσεων έναντι των
μικρών, ανάγκασε τις τελευταίες να σκεφτούν πιθανή συνεργασία στηριζόμενη σε
ρεαλιστικές βάσεις. Από την άλλη πλευρά, σημαντικό μέρος της βιβλιογραφίας
αναπτύχθηκε σχετικά με τους στόχους και τα οφέλη των clusters. Σε χώρες που
θεωρούνται οικονομικά ανεπτυγμένες οι συνεργατικοί μηχανισμοί (ή άλλης μορφής
τέτοιου είδους συνεργασίες) θεωρούνται συνηθισμένοι, αλλά συγχρόνως και
απαραίτητοι (Solvell, Lindqvist, and Ketels, 2003). Όμως, οι βασικοί ερευνητέςσυγγραφείς που ανέπτυξαν τις σχετικές μεθοδολογίες των clusters είναι οι Perroux,
Porter και Dahmen. «Σταθμός» για την έννοια των clusters ήταν η χρονιά του 1990,
όταν και ο Μ. Porter δημοσίευσε σχετικό σύγγραμμα, δίνοντας μια διαφορετική
διάσταση από αυτήν των παραδοσιακών πολιτικών συνεργασίας.
Από την άλλη πλευρά, και σύμφωνα με τους Solvell, Lindqvist, και Ketels
(2003), οι στόχοι των πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε
περιφερειακό επίπεδο κατηγοριοποιούνται στους εξής τομείς:

Α) Έρευνα και δικτύωση: Δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων και πραγματοποίηση
σχετικής έρευνας για την καταγραφή της ισχύουσας κατάστασης της συνεργασίας και
των συμμετεχόντων.
Β) Δράση πολιτικής: Αναφέρεται στην προώθηση του σχετικού διαλόγου μεταξύ
των επιχειρήσεων και της επιστημονικής κοινότητας.
Γ) Εμπορική συνεργασία: Αφορά τη συμβουλευτική υποστήριξη, την προώθηση
εξαγωγών και την επαρκή πληροφόρηση για τις συνθήκες της αγοράς.
Δ) Εκπαίδευση και κατάρτιση: Αναφέρεται στην τεχνική κατάρτιση του
ανθρώπινου δυναμικού και την εκπαίδευσή του σε επιστημονικούς επιχειρηματικούς
τομείς, όπως για παράδειγμα το marketing και το management.
Ε) Καινοτομία-τεχνολογία: Αφορά την προώθηση καινοτομίας, τη βελτίωση της
παραγωγικής διαδικασίας, την απορρόφηση νέας τεχνογνωσίας.
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ΣΤ) Επέκταση των επιχειρήσεων: Εννοείται η επέκταση των επιχειρήσεων που
συνλειτουργούν στο cluster, η προσέλκυση νέων επιχειρήσεων, η δημιουργία spin-off
εταιρειών (τεχνοβλαστοί).

Η πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός cluster προέρχεται είτε από τον Ιδιωτικό
τομέα, είτε από τον Κρατικό, είτε από τη μεταξύ τους συνεργασία. Μέχρι το 2002 ο
ρόλος του Κράτους ήταν ιδιαίτερος σημαντικός σε ό,τι αφορούσε τη χρηματοδότηση
και την οργανωτική υποστήριξή του. Κατόπιν, ο κρατικός ρόλος υποχώρησε και τη
θέση του πήρε η ιδιωτική πρωτοβουλία (Ketels, 2003). Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει
πλειάδα πετυχημένων παραδειγμάτων συνεργασίας μέσω clusters, καθώς οι
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν εξυπηρέτησαν αποκλειστικά την
τοπική

αγορά,

λόγω

της

ελκυστικότητας

του

σχετικού

επιχειρηματικού

περιβάλλοντος της συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής.
Η λειτουργία ενός cluster είναι απλή στη λογική του: Ένα δίκτυο επιχειρήσεων
δημιουργεί μια αυτοτροφοδοτούμενη διαδικασία, εξειδικευμένοι προμηθευτές
έρχονται στο προσκήνιο ώστε να καλύψουν την ανάγκη τους και με την ανάλογη
παροχή πληροφόρησης μπορούν να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με
την πάροδο του χρόνου και τη μεγέθυνση του cluster δημιουργούνται εξειδικευμένα
εκπαιδευτικά προγράμματα, ερευνητικές υποδομές, ενώ προαπαιτείται το αντίστοιχο
νομοθετικό πλαίσιο που θα διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του. Οι περισσότερες
έρευνες έχουν δείξει πως απαιτείται ένα χρονικό διάστημα πέραν της οκταετίας ώστε
το cluster να καταστεί λειτουργικό και με μεγάλη εσωτερική συνοχή. Σημειώνεται
πως η ένταξη μιας επιχείρησης σε ένα cluster μπορεί να της αποφέρει σημαντικά
πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες προοπτικές συνεργασίας. Η διεθνής εμπειρία έχει
καταδείξει ότι οι μορφές των πόλων καινοτομίας έχουν κοινά χαρακτηριστικά και
προϋποθέσεις επιτυχίας.
Σύμφωνα με τον Ketels (2003) οι παράγοντες επιτυχίας ενός cluster
συνοψίζονται ως εξής:

Α) Ισχυρή εστίαση σε γεωγραφική περιοχή με ευνοϊκό επιχειρηματικό
περιβάλλον.
Β) Ύπαρξη και δημιουργία στρατηγικής για τη βελτίωση του επιχειρηματικού
εξωτερικού περιβάλλοντος σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή.
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Γ) Ταύτιση απόψεων για κοινή δέσμευση με σκοπό την επίτευξη των αρχικών
στόχων και την ανάπτυξη της καινοτομίας.
Δ) Αποτελεσματική διαχείριση και συντονισμός ενεργειών για την ανάπτυξη της
καινοτομίας.
Ε) Όσο το δυνατόν καλύτερη διαχείριση των πιθανών προστριβών μεταξύ των
επιχειρήσεων.
ΣΤ) Αποκλειστική διαθεσιμότητα χρηματοδότησης του λειτουργικού κόστους
της πρωτοβουλίας για την υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσής της.
Ζ) Εξασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

5.2.1 Οι ΜΜΕ μπροστά στην πρόκληση των clusters και ο ρόλος των
πανεπιστημίων
Από το 1998 ως το 2008 η Ευρωζώνη καθιερώθηκε ως η δεύτερη μεγαλύτερη
οικονομία παγκοσμίως, ενώ οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διέθεταν ένα μεγάλο
μερίδιο σε αυτό. Μεταξύ των ετών 2002 και 2008 (πριν την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση) οι μικρές επιχειρήσεις στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αυξήθηκαν σημαντικά και αποδείχθηκε ότι αποτελούσαν τη βασική πηγή
θέσεων εργασίας για ένα μεγάλο μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας, κάτι που
αντιστοιχούσε σε 9,4 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Παρά το γεγονός ότι οι
μεγάλες επιχειρήσεις έτειναν να απορροφήσουν ένα μεγάλο μερίδιο της
απασχόλησης και της οικονομικής δραστηριότητας, οι ΜΜΕ μπορούν ακόμη και
σήμερα να λειτουργήσουν ως βασικός παράγοντας για την ανάπτυξη της
περιφερειακής οικονομίας. Μάλιστα, τα τελευταία είκοσι έτη το ποσοστό των μικρών
επιχειρήσεων στην οικονομία έχει αυξηθεί λόγω του αυξανόμενου παγκόσμιου
ανταγωνισμού, της υψηλής αβεβαιότητας και των τεχνολογικών εξελίξεων.
Ειδικότερα, οι ΜΜΕ έχουν αποδειχθεί σημαντικοί φορείς απασχόλησης και βασικοί
παράγοντες της καινοτομίας (Santarelli and Vivarelli, 2007).
Η έμφαση στη δικτύωση των ΜΜΕ προέρχεται από επικρατούσα τάση των
προηγούμενων μελετών που έδειξαν ότι οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ήταν το ίδιο
καινοτόμες με τις μεγάλες. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάστηκε και αναφέρθηκε πως οι
καλύτερες επιδόσεις των ΜΜΕ συσχετίζονται με την ικανότητά τους να
συνεργαστούν εντός δικτύου (clusters) μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών και
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συγκέντρωσης πόρων, οι οποίοι θα τους παρείχαν τη δυνατότητα να καλύψουν το
κενό της έλλειψης τεχνολογίας (De Propris, 2002).
Αρκετά χρόνια πριν, οι Bougrain και Huadeville (2002) τόνιζαν ότι στις χώρες
του ΟΟΣΑ, η πολιτική για την καινοτομία είχε μετατοπιστεί από τις άμεσες
χρηματοδοτήσεις στην προώθηση δεσμών συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων,
όπως η ενδυνάμωση σχέσεων με τα εκπαιδευτικά και τα ερευνητικά ιδρύματα. Οι
μελέτες που διερευνούσαν το στενό δεσμό μεταξύ της συνεργασίας και της
καινοτομίας των εταιρειών στηρίζονταν στις δυαδικές μεταβλητές, για να αναδείξουν
το αν οι εταιρίες συνεργάζονταν ή όχι και ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα της
συνεργασίας τους. Για παράδειγμα, σε μια μελέτη 435 ΜΜΕ σε δυτική περιοχή του
Ηνωμένου Βασιλείου (2002) διαπιστώθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ των
επιχειρήσεων που συνεργάζονται με την καινοτομία προϊόντων. Επίσης, όταν η
μεταβλητή της παραγωγής ήταν η καινοτόμος διαδικασία, από μόνη της η
συνεργασία με τους προμηθευτές ήταν σημαντική. Επίσης, οι Freel and Harrison
διεξήγαγαν τη μεγαλύτερη περιφερειακή έρευνα (2006) για περισσότερες από 1.300
ΜΜΕ, προερχόμενες από τους τομείς κατασκευών και υπηρεσιών στη βόρεια Αγγλία
και τη Σκωτία. Στην εν λόγω έρευνα το αποτέλεσμα ήταν σαφές και ανέφερε τα
πολλαπλά οφέλη που προέκυψαν από τη συνεργασία των ΜΜΕ στο χώρο της
καινοτομίας.
Ομοίως, σε μελέτη των βιομηχανικών περιοχών στην ευρύτερη περιοχή της
Βαλένθια της Ισπανίας, οι Molina-Μοrales and Martinez-Fernandez (2004)
διαπίστωσαν ότι οι πλέον καινοτόμες εταιρίες διαφοροποιήθηκαν από τους λιγότερο
καινοτόμους ανταγωνιστές τους στη δυνατότητά τους να συμμετέχουν στην
ανταλλαγή των πόρων και να προάγουν την κοινή τους φήμη. Σε μια πιο πρόσφατη
μελέτη των εν λόγω ερευνητών (2010), κάνοντας χρήση του ιδίου συνόλου
στοιχείων,

διαπιστώθηκε

ότι

άλλες

κοινωνικές

κύριες

μεταβλητές,

συμπεριλαμβανομένων των μέτρων «trust», του κοινωνικού υποβάθρου και του
κοινού οράματος, συσχετίστηκαν θετικά με την καινοτομία (Molina-Morales and
Martinez-Fernandez, 2010).
Το μέγεθος του κοινωνικού κεφαλαίου και η πυκνότητα των δικτύων που οι
ΜΜΕ αναπτύσσουν από τα πρώτα στάδια του κύκλου ζωής των clusters μπορούν να
θεωρηθούν καθοριστικά για τη μελλοντική μεγέθυνσή αυτών και συνεπώς τις
αυξημένες πιθανότητες επιβίωσής τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η αρχική
σύνθεση της συστάδας, δηλαδή η επιλογή των συνεργατών και η καταλληλότητα του
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συστήματος διακυβέρνησης (ο βαθμός στον οποίο ενθαρρύνεται η εμπιστοσύνη και η
συνεργασία), αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.
Δεν είναι τυχαίο εξάλλου ότι ο Porter (1998) ισχυρίστηκε πως οι σχετικές
έρευνες των παγκοσμίως φημισμένων πανεπιστημίων Harvard και MIT αποτελέσαν
το «εφαλτήριο» ανάπτυξης των clusters και των spin-offs εταιρειών (τεχνοβλαστοί)
στην περιοχή της Μασαχουσέτης. Επιπροσθέτως, οι Herbig και Golden (1993)
τόνισαν πως τα πανεπιστήμια Stanford και Barkley (της περιοχής της Καλιφόρνια)
αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ του
πανεπιστημιακού ερευνητικού προσωπικού και των τοπικών επιχειρήσεων, γεγονός
που αργότερα αποτέλεσε τη βασική σκέψη δημιουργίας του πλέον φημισμένου
cluster Silicon Valley.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα και πάλι με τον Porter (1998), όταν ένα cluster
των ΜΜΕ αναπτυχθεί, τότε γίνεται παράδειγμα ανάπτυξης νέων ΜΜΕ γύρω από
αυτό. Δηλαδή το cluster αποτελεί από μόνο του «πόλο έλξης» νέας γενιάς
επιχειρηματικότητας. Αυτής της μορφής η ανάπτυξη μπορεί με τη σειρά της να φέρει
νέους επενδυτές. Είναι γεγονός πως τα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο συνέβαλλαν
σημαντικά στην ανάπτυξη των clusters εδώ και πολλές δεκαετίες, ακόμη και πριν
αναπτυχθούν οι εξειδικευμένες στρατηγικές (Calzonetti, Miller, and Reid, 2011).
Μέσα από τα πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα προκύπτουν πηγές
υποστήριξης των business clusters.
Έτσι λοιπόν, η σημασία των πανεπιστημίων ως κριτικό στοιχείο των
αναπτυσσόμενων οικονομιών έχει επιτυχώς επισημανθεί, συζητηθεί και διαπιστωθεί
(Benneworth and Hospers, 2007). O οικονομικός αντίκτυπος των πανεπιστημίων
είναι ιδιαίτερα σημαντικός, κυρίως μέσω των πανεπιστημιακών ερευνών, για τις
τοπικές επιχειρήσεις και οικονομίες (Drucker and Golstein, 2007). Η διάχυση γνώσης
δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για την ανάπτυξη της
καινοτομίας, εντός των ορίων των clusters.
Οι περιφερειακές οικονομίες που στηρίζονται στην ανάπτυξη των clusters
παρουσιάζουν αντίστοιχη βελτίωση, σύμφωνα με πολλούς ερευνητές (Solvell,
Lindqvist, and Ketels, 2003; Vom Hofe and Chen, 2006). Καθώς τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα δε μπορούν εκ των προτέρων να αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την
ανάπτυξη των clusters των ΜΜΕ (Kenney, Nelson, and Patton, 2006), ο σημαντικός
τους ρόλος στην περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη, μέσω της υποστήριξης που
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παρέχουν για τα clusters, έχει διαπιστωθεί και υποστηριχθεί από πολλούς ερευνητές
(Potter and Miranda, 2009; Yusuf, Nabeshima, and Yamashita, 2008; Gertler, 2010).
Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να αποτελέσουν πηγή νέας γνώσης και
εφεύρεσης που υποστηρίζουν την καινοτομία, ταλέντου και πείρας, πρόσβασης σε
εξειδικευμένα εργαστήρια, υποστήριξης επιχειρηματικού πνεύματος και κατ’
επέκτασης των clusters, ως εξειδικευμένη μορφή επιχειρηματικότητας. Τα εν λόγω
ιδρύματα κατά καιρούς έχουν υποστηρίξει τη δημιουργία των clusters, ειδικά των
ΜΜΕ, ακόμη και όταν δεν αποτελούσαν βασικό τους στόχο. Επίσης, ένας
σημαντικός αριθμός πανεπιστημίων βρέθηκε πίσω από την ενθάρρυνση της
κατοχύρωσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, της μεταφοράς τεχνογνωσίας και
τεχνολογίας, βοηθώντας με κάθε τρόπο την οργάνωση ΜΜΕ σε clusters
(Braunerhjelm and Helgesson, 2006).
Οπωσδήποτε, η προσοχή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εστιάζεται κυρίως
στους ταχέως καινοτόμους επιχειρηματικούς τομείς, αλλά ωστόσο δίνουν συχνά
ώθηση ακόμη και στους πλέον παραδοσιακούς. Πολλά όμως είναι και τα
παραδείγματα των clusters που υποστηρίχθηκαν από πανεπιστημιακά ιδρύματα, όπως
το cluster νανοτεχνολογίας στη Grenoble (Potter, 2009), το Silicon Valley που
υποστηρίχθηκε από τρία κορυφαία πανεπιστήμια, το cluster της Βοστόνης που
υποστηρίχτηκε από το ΜΙΤ, το βιο-τεχνολογικό cluster της Βιέννης που βασίστηκε
σε πέντε πανεπιστήμια, αλλά και το cluster της βιοτεχνολογίας και υπολογιστών της
ευρύτερης περιοχής της Οξφόρδης που υποστηρίχτηκε από τρία πανεπιστήμια
(Todtling and Trippi, 2009; Lawton-Smith, 2009). Ένα μεγάλο πανεπιστήμιο μπορεί
να διαπραγματεύεται εξ’ ολοκλήρου και να παράγει καινοτομία μέσω του σχετικού
cluster, όπως για παράδειγμα το Wisconsin, με ερευνητικές δαπάνες που ανήλθαν στα
952 εκατ. δολάρια το 2009, υποστηρίζοντας την αντίστοιχη βιο-ιατρική
επιχειρηματική συστάδα (Kenney, Nelson, and Patton, 2009).

5.2.2 Η Ευρωπαϊκή ενθάρρυνση για τη δημιουργία των clusters
Τον Απρίλιο του 2012 ανακοινώθηκε σειρά από νέες πρωτοβουλίες που σκοπό
είχαν να βοηθήσουν την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, δηλαδή να
διεθνοποιηθούν (go international). Αυτές οι πρωτοβουλίες περιελάμβαναν νέα σχέδια
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να υποστηρίξουν τα clusters των ΜΜΕ στους
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τομείς των καθαρών τεχνολογιών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βιοτεχνολογίας και των αθλητικών ειδών. Με αυτόν τον τρόπο οι εν λόγω επιχειρήσεις
μπορούσαν να επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων τους, μέσω της αντίστοιχης
ανάπτυξης, στους συγκεκριμένους κλάδους δραστηριότητας, σε Ασία, Λατινική
Αμερική, Βόρεια Αμερική, αλλά και Ρωσία.
Το Ευρωπαϊκό Help-desk βοήθησε και μέσω διαδραστικών υπηρεσιών πολλές
Ευρωπαϊκές ΜΜΕ (Help-desk) για την ασφάλεια και προάσπιση της πνευματικής
τους ιδιοκτησίας στη σημαντική αγορά της Κίνας. Επιπροσθέτως, περισσότερα από
600 κέντρα υποστήριξης των επιχειρήσεων (μέχρι το Μάιο του 2012) του Δικτύου
Enterprise Europe Network βοηθούσαν τις ΜΜΕ να λειτουργήσουν αποδοτικά στην
Ευρώπη αλλά και εκτός των συνόρων της.
Οι συνεργατικοί σχηματισμοί παρέχουν ένα υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον
για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ, βοηθώντας τες να συνεργαστούν με
ερευνητικά ιδρύματα και προμηθευτές που βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική
περιοχή. Υπάρχει ένας σημαντικός αριθμός συνεργατικών σχηματισμών στην
Ευρώπη – πάνω από 1.400 σύμφωνα με στοιχεία για το έτος 2014 (Παρατηρητήριο
Clusters, 2014) – και αντίστοιχες οργανώσεις συνεργατικών σχηματισμών, εκ των
οποίων οι 495 έχουν υπογράψει την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας Clusters.
Από την άλλη πλευρά, οι διαχειριστές των clusters μπορούν να δώσουν την
ευκαιρία στις ΜΜΕ να οργανωθούν, δηλαδή να βοηθήσουν εκείνες που σκοπεύουν
να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Όμως, για να συμβεί κάτι τέτοιο, μια άλλη
πιλοτική δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επεδίωκε την αναβάθμιση του προφίλ 25
εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε clusters, έτσι ώστε να μπορούν να
λειτουργήσουν ως εκπαιδευτές άλλων επιχειρηματικών συνεργατικών σχηματισμών.
Περίπου 30 αξιολογητές benchmarking (συγκριτικής αξιολόγησης) των clusters
εκπαιδεύτηκαν, οι οποίοι αναμενόταν να αξιολογήσουν 80 clusters με τη μέθοδο της
συγκριτικής αξιολόγησης, έτσι ώστε να μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες και να
λειτουργούν πιο αποτελεσματικά (http://www.clustercollaboration.eu/).
Τα projects αναμενόταν να περιλαμβάνουν 20 οργανώσεις από την Ελλάδα, την
Ιρλανδία, την Ουγγαρία και την Τουρκία, μαζί με τους εταίρους από τη Βουλγαρία,
την Τσεχική Δημοκρατία, την Κροατία, την Ισλανδία, την Πολωνία, την Πορτογαλία,
τη Ρουμανία, τη Σερβία, τη Σλοβακία και την Ισπανία. Η συνολική συνεισφορά της
Ε.Ε. καθορίστηκε σε ποσό ανώτερου του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.
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Όμως, το «κλειδί» για την περαιτέρω ανάπτυξη των ΜΜΕ αποτελούσαν οι νέες
πρωτοβουλίες που προγραμματίστηκαν να ληφθούν ώστε να δραστηριοποιηθούν
σημαντικά και εκτός των εθνικών τους συνόρων. Τέσσερα νέα έργα αναμενόταν να
βοηθήσουν τις ΜΜΕ, τα μέλη των ομάδων να βρουν εταίρους για διεθνή συνεργασία
με στόχο την ανάπτυξη διεθνών clusters, πέραν των συνόρων της Ευρώπης. Τα
τέσσερα έργα των clusters αφορούσαν:

Α) Νέα υλικά και διαδικασίες στις καθαρές τεχνολογίες: Ο στόχος
επικεντρώθηκε στο να επιτευχθούν διεθνείς συμφωνίες συνεργασίας με 6 ομάδες για
την αύξηση επιχειρηματικών και τεχνολογικών συνεργασιών στη Βόρεια και Νότια
Αμερική, Ασία, Βόρεια Αφρική ή και τη Ρωσία, για τουλάχιστον 20 Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις ή εργαστήρια Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D).
Β) Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αειφόρος ενέργεια: Το έργο αφορούσε
σε στρατηγικές διεθνοποίησης της ενεργειακής απόδοσης και τα έξυπνα δίκτυα, σε
βασικές αναπτυσσόμενες αγορές, όπως των ΗΠΑ, τη Λατινική Αμερική, την Κίνα,
την Ινδία και τη Ρωσία, ανοίγοντας το δρόμο για τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά προϊόντα
και τις τεχνολογίες σε αγορές-στόχους. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να επιτευχθούν
συμφωνίες συνεργασίας με τουλάχιστον 8 διεθνείς εταίρους, ενώ σκοπός ήταν να
δημιουργηθούν 50 επιχειρηματικές ευκαιρίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Γ) Η Βιοτεχνολογία περνά τα σύνορα: Μια κοινή στρατηγική διεθνοποίησης
των clusters στον τομέα των βιο-επιστημών αναμενόταν να αναπτυχθεί μέσω της
κατανομής των πόρων τεσσάρων προηγμένων ευρωπαϊκών clusters από τη Γαλλία,
τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ισπανία στις ΗΠΑ, την Κίνα και τη Βραζιλία. Με
αυτόν τον τρόπο οι προαναφερθείσες ισχυρές ευρωπαϊκές χώρες προέβησαν σε
προσπάθεια επέκτασης στον παγκόσμιο επιχειρηματικό στίβο με απώτερο σκοπό την
αύξηση των ευκαιριών Έρευνας και Ανάπτυξης για τουλάχιστον 16 ΜΜΕ.
Δ) Αθλητικά είδη και υπηρεσίες: Το έργο αναμενόταν να βελτιώσει την
παρουσία των ΜΜΕ στον τομέα των επιχειρήσεων αθλητισμού στις ξένες αγορές,
ιδίως για είδη αθλητισμού και εγκαταστάσεις. Περιελάμβανε clusters από τη Γαλλία,
την Ολλανδία και την Ισπανία, ενώ οι αγορές-στόχοι ήταν η Βραζιλία και η Ρωσία.
Προβλεπόταν τουλάχιστον πέντε Συμφωνίες συνεργασίας με διεθνείς εταίρους και
ΜΜΕ.
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5.2.3 Βιβλιογραφική επισκόπηση για την ιστορική εξέλιξη των clusters
Η βιβλιογραφία του Porter (1998) παρείχε σημαντικά ευρήματα και θεωρίες για
την ανάπτυξη των επιχειρηματικών συστάδων. Ο συγγραφέας υπογράμμισε την
καθοριστική συμβολή των clusters στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
συγκεκριμένα των ΜΜΕ, ενώ ήταν από τους πρώτους που έδωσε διεθνή διάσταση
στην έννοια ενός cluster. Συγκεκριμένα, εισήγαγε τη σκέψη πως οι επιχειρήσεις
μπορούν να αυτό-αναπτυχθούν και να συνεργαστούν είτε μεταξύ τους, είτε με
εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, με απώτερο σκοπό τη μεγέθυνση και
τη διεθνοποίησή τους. Ως επέκταση αυτών, ο συγγραφέας της διδακτορικής
διατριβής πιστεύει πως οι ΜΜΕ μπορούν να εκμεταλλευτούν το συγκριτικό
πλεονέκτημα που ανέκαθεν είχαν: Ότι γνωρίζουν άριστα τη δυναμική και τη
νοοτροπία της εκάστοτε τοπικής αγοράς, διαθέτουν εξαιρετικό δίκτυο ανάπτυξης των
διαπροσωπικών σχέσεων με τους καταναλωτές, γνωρίζουν τις ανάγκες της τοπικής
οικονομίας και μπορούν με ευκολία να προσαρμοστούν στις ισχύουσες συνθήκες της
και στις ανάγκες των καταναλωτών.
Επίσης, σημαντική τοποθέτηση για τις επιχειρηματικές συστάδες έκαναν οι
Piore και Sabel (1984). Από τη δεκαετία του 1980 είχαν κατανοήσει τη
σημαντικότητα των business clusters και υπερθεμάτισαν της ενδο-εταιρικής
εξειδίκευσης εργασίας μεταξύ των clusters μικρών επιχειρήσεων, συνδεόμενης με
οριζόντιες και κάθετες εργασιακές και ανταγωνιστικές σχέσεις, με αποτέλεσμα την
όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελτίωση της αποδοτικότητα της παραγωγής. Αργότερα,
η «Σχολή της Καλιφόρνια» (Californian School) προχώρησε ένα βήμα παραπάνω,
υποστηρίζοντας πως τα business clusters μπορούν να αποδώσουν ακόμη περισσότερο
αν συνεργαστούν με εκπαιδευτικά ιδρύματα, αναφερόμενη στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Είχε υποστηρίξει πως λόγω της μελλοντικής πιθανής εξάντλησης των
κεφαλαίων παραγωγής σε συνδυασμό με την ευμετάβλητη πορεία της τεχνολογίας,
με ό,τι αρνητικό προερχόταν από αυτήν (π.χ. απαξίωση μηχανημάτων), θα έπρεπε
από μόνες τους οι επιχειρήσεις να προσδιορίσουν το μέλλον τους μέσω της αυτόανάπτυξης, η οποία συνδέεται άμεσα με τη συνεργασία, δηλαδή τα clusters
(Πιπερόπουλος, 2008).
Η εν λόγω άποψη βρήκε πολλούς υποστηρικτές από τα μέσα της δεκαετίας του
1980 μέχρι σήμερα, ενώ διαχρονικά έχουν γίνει μόνο θετικά σχόλια γι αυτήν.
Δηλαδή, ως είθισται, κάθε ιδέα που αναπτύσσεται από την παγκόσμια ακαδημαϊκή
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κοινότητα είναι λογικό να προσκρούει σε αντίθετες απόψεις. Όμως, η συγκεκριμένη
δε βρήκε ούτε αντιστάσεις ούτε σοβαρές αντιδράσεις, γεγονός που της προσδίδει
ακόμη μεγαλύτερη αξία. Η συγκεκριμένη Σχολή ανέπτυξε την αύξηση των νέων
βιομηχανικών θέσεων εργασίας, στηρίζοντας την κάθετη αποσύνθεση των αλυσίδων
παραγωγής σε μια νέα εποχή «εύκαμπτης συσσώρευσης», οδηγώντας στην
αντίστοιχη

συνεργασία

των

επιχειρήσεων

και

μειώνοντας

τις

ανάλογες

επιχειρηματικές δαπάνες (Scott, 1998).
Στη συγγραφή του έργου του «Συστάδες και τα Νέα Οικονομικά του
Ανταγωνισμού» ο Porter (1998) περιγράφει με τον πλέον γλαφυρό τρόπο τη σύσφιξη
των σχέσεων μεταξύ των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, κάτι που προσέδιδε
μεγαλύτερη αποδοτικότητα και τις καθιστούσε πολύ πιο ανταγωνιστικές. Ειδικότερα,
ο Porter καθόρισε τις επιχειρηματικές συστάδες ως συγκεντρώσεις επιχειρήσεων με
συναφή δραστηριότητα, υποστηρίζοντας την επέκταση σε κανάλια και πελάτες, όπως
επίσης και σε κατασκευαστές παρεμφερών συμπληρωματικών προϊόντων και
εταιρείες με ανάλογη τεχνολογία.
Όμως, δεν ήταν ο μόνος που ασχολήθηκε εκείνη τη χρονιά (1998) με τα
clusters. Οι ερευνητές και συγγραφείς Padmore and Gibson (1998) υποστήριξαν πως,
«ένα cluster είναι η συγκέντρωση επιχειρήσεων που ευημερούν λόγω της
αλληλοβοήθειάς τους, είτε μέσω του ανταγωνισμού, είτε μέσω της συνεργασίας,
λειτουργώντας παράλληλα ως προμηθευτές ή πελάτες στην αλυσίδα μιας αξίας».
Λίγο αργότερα, οι Lyon and Atherton (2000) θεώρησαν το cluster ως, «συλλογική
οργάνωση

σε

παρεμφερή

επιχειρηματική

δραστηριότητα,

συγκεντρώνοντας

ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ακόμη και πανεπιστημιακά ιδρύματα, με κοινό
παρανομαστή τις αγοραίες και μη αγοραίες συνδέσεις». Κατόπιν, οι Steinle and
Schiele (2002) ανέφεραν, «τα clusters αποτελούν τμηματικές συσσωρεύσεις
οργανώσεων συμβίωσης, οι οποίες μπορούν να επιτύχουν σημαντικές αποδόσεις, να
προάγουν την καινοτομία και την ανταλλαγή επιχειρηματικής γνώσης (transfer
business knowledge)».
Εκείνο που τονίζει ο συγγραφέας της παρούσας διδακτορικής διατριβής μεταξύ
όλων αυτών και που δεν επισημαίνεται από τη διεθνή βιβλιογραφία, διότι θεωρείται
ως αυτονόητο, είναι πως πουθενά δεν αναφέρονται οι λέξεις «κρατική ενίσχυση» με
τη μορφή της επιχορήγησης. Δηλαδή, ανέκαθεν η διεθνής βιβλιογραφία θεωρούσε
πως για να μπορέσει να αναπτυχθεί μια επιχείρηση, ανεξαρτήτου μεγέθους, δηλαδή
από την πλέον μεγάλη ως την πιο μικρή, η κρατική παρέμβαση με τη μορφή που οι
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Έλληνες επιχειρηματίες γνωρίζουν, δεν αναφέρεται πουθενά, τουλάχιστον κατά τις
τρεις τελευταίες δεκαετίες (1984-2014). Εκείνο που αναφέρεται είναι η στήριξη της
πανεπιστημιακής έρευνας περίπου στα μέσα της δεκαετίας του 1960 (όπως
προαναφέρθηκε στο Κεφάλαιο 4). Στην Ελλάδα, όμως, οι επιχειρηματίες είχαν
συνηθίσει στην κρατική χρηματοδότηση, κυρίως με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων
μέσω των εκάστοτε αναπτυξιακών νόμων. Όμως, αυτή η αρνητική νοοτροπία
μετατρέπει την έννοια της επιχειρηματικότητας σε «επαιτεία», δημιουργώντας
παράλληλα και παράλογες απαιτήσεις, συμβάλλοντας στην πλήρη εξάρτηση της
επιχειρηματικότητας από την πολιτική.

5.2.4 Τα περιφερειακά clusters και ο κύκλος «ζωής» τους
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Ευρωπαϊκών ΜΜΕ (Observatory for European
SMEs, 2002) είναι εφικτή η διάκριση των clusters. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η
περιφερειακή συστάδα είναι, «η συγκέντρωση αλληλοσυμπληρούμενων επιχειρήσεων
με ταυτόσημες ή παρεμφερείς επιχειρηματικές δραστηριότητες, σε μια σχετικά
μικρότερη γεωγραφική περιοχή». Όμως, το Παρατηρητήριο δίνει το χαρακτήρα
«αυθόρμητης συγκέντρωσης» για τις περιφερειακές συστάδες, που χαρακτηριστικό
τους είναι η συγκέντρωση σε μικρή γεωγραφική έκταση, απ’ όπου μπορούν να
προκύψουν οι τεχνοβλαστοί (spin-offs) μέσω της συνεργασίας με τα ιδρύματα της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με την ίδια πηγή, το Περιφερειακό Δίκτυο
Καινοτομίας είναι, «η μεγεθυμένη οργανωμένη συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, με
κύριο χαρακτηριστικό την εμπιστοσύνη και τις επιμέρους συμφωνίες, που προωθεί την
αύξηση της καινοτομίας». Επίσης, το Περιφερειακό Σύστημα Καινοτομίας
αναφέρεται ως, «μια μορφή συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων με στόχο την ανταλλαγή
επιχειρηματικής γνώσης» (Observatory for European SMEs, 2002). Εκείνο που χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής είναι πως ένα cluster διαθέτει κάποια γενικά χαρακτηριστικά
μιας ανεξάρτητης επιχείρησης. Ειδικότερα, έχει ίδρυση, εξέλιξη και πτώση, δηλαδή η
ομάδα των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων διατηρούν τον ίδιο κύκλο ζωής τους σαν
να ήταν ατομικές εταιρείες. Βέβαια, ο κύκλος αυτός είναι συνήθως μεγαλύτερος,
καθώς καθίσταται περισσότερο βιώσιμος, συγκριτικά με τις μεμονωμένες
επιχειρήσεις.
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Ειδικότερα, από τη στιγμή της ίδρυσης ενός cluster παρέχονται κατευθύνσεις
και στόχοι για την περαιτέρω επιχειρηματική του ζωή, δηλαδή θέτει στόχους
ανάπτυξης και επιβίωσης. Στην περίοδο της ανάπτυξης, μέχρι την πιθανή καθιέρωση
του cluster, προβαίνει σε νέες κινήσεις συνεργασίας, εκτός όμως του συνεργατικού
σχηματισμού, όπως για παράδειγμα, με πανεπιστήμια και ερευνητικά ινστιτούτα. Ο
Porter (1998) υποστήριξε πως για να καθιερωθεί ένα cluster στην αγορά, απαιτείται
χρονικό διάστημα περίπου μιας δεκαετίας, ή ίσως και περισσότερο.
Από τη στιγμή που ένα cluster καταφέρνει να αναπτυχθεί, ξεκινά η διασύνδεσή
του με εξωτερικούς συνεργάτες. Ειδικότερα, διερευνά και συνάπτει συμφωνίες με
εξειδικευμένους προμηθευτές, πετυχαίνουν συμφωνίες με χαμηλότερο κόστος,
αυξάνει σημαντικά τις πωλήσεις του, καθώς ικανοποιεί τις διευρυμένες ανάγκες και
επιθυμίες των καταναλωτών. Με αυτόν τον τρόπο μεγεθύνεται ένα cluster και
καθιερώνεται στην αγορά. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενο τα συγκριτικά του
πλεονεκτήματα, μέσω της ανταλλαγής της τεχνογνωσίας και της ανάπτυξης
καινοτομίας, μπορεί και καθίσταται ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και βιώσιμο απέναντι
στις μεγάλες επιχειρήσεις του ίδιου κλάδου. Όταν καθίστανται ανταγωνιστικά τα
clusters μπορούν να συνάψουν συμφωνίες με πανεπιστημιακά ιδρύματα για την
αποκλειστική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας τους, να αποκτήσουν εξειδικευμένο
προσωπικό και γνώσεις, που από μόνες τους οι ΜΜΕ δε μπορούν να έχουν, κυρίως
λόγω κόστους. Από την άλλη πλευρά, το Κράτος μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό
ρόλο, καθώς θα ήταν εφικτή η επένδυση δημιουργώντας ερευνητικά κέντρα και
πανεπιστημιακά ιδρύματα γύρω από τα clusters, σύμφωνα με τη λογική των
επιστημονικών πάρκων, διευκολύνοντας το έργο των ΜΜΕ που συμμετέχουν σε
αυτά (Herbig and Golden, 1998).
Όπως προαναφέρθηκε, ένα cluster μπορεί να αντιμετωπίσει και την περίοδο της
οικονομικής κρίσης. Συγκεκριμένα, λόγω της ταχείας εξέλιξης των clusters, υπάρχει
η πιθανότητα να αυτό-απαξιωθούν μόνο στην περίπτωση που δεν υιοθετήσουν την
καινοτομία και την εξέλιξη της τεχνολογίας. Διότι θα βρεθεί άλλη εταιρεία, ή ένα
άλλο cluster, που δε θα κάνει το ίδιο λάθος και θα υποκαταστήσει τη λειτουργία του
πρώτου μέσω αύξησης καινοτομίας. Μια άλλη αιτία της πτωτικής πορείας ενός
cluster είναι οι συνεχείς συγκρούσεις και ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των
επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αυτό. Δηλαδή, η αποφυγή των έντονων και
συνεχών προστριβών, η κατανόηση του έργου και της λειτουργίας της κάθε
συμμετέχουσας εταιρείας, η κατανόηση πως κάθε μέλος ενός cluster είναι αναγκαίο
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για την ύπαρξή του, αποτελούν παράγοντες που μπορούν συνολικά να αποτρέψουν
μια αρνητική εξέλιξη.
Επίσης, σύμφωνα με τον Porter (1998) οι τεχνολογικές ασυνέχειες, δηλαδή
όταν οι τεχνολογίες φτάνουν στα όριά τους συχνά δημιουργούν την ανάγκη για
περαιτέρω έρευνα που θα ξεπεράσει τα εν λόγω όρια και αποτελεί λύση στη
μετάβαση από τις προηγούμενες τεχνολογίες στο επόμενο τεχνολογικό στάδιο,
αποτελούν μια επιπρόσθετη απειλή για την επιχειρηματική «ζωή» των clusters,
καθώς μπορούν με μεγάλη ευκολία να εξασθενήσουν τα σημαντικά του
πλεονεκτήματα, «τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός cluster, δηλαδή η εξειδίκευση
των εργασιών, η εισροή πληροφόρησης και οι επιμέρους καταλυτικές συμφωνίες με
τους προμηθευτές, μπορούν να εξαφανιστούν όταν μεταξύ τους διαλυθεί κάθε είδους
δεσμός».
Μια διαφορετική μελέτη, αλλά με εξίσου χρήσιμα συμπεράσματα, ήταν και
αυτή των Hagen et al.(2011), η οποία ανέφερε πως ένα από τα πλεονεκτήματα των
clusters που μπορούν να εκμεταλλευτούν ώστε να αποκτήσουν μεγάλο κύκλο ζωής
είναι η εξωστρέφεια, δηλαδή η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Αφού
εξέτασαν τέσσερα διαφορετικής στρατηγικής clusters, διαπίστωσαν θετική συσχέτιση
μεταξύ της στρατηγικής με διεθνή προσανατολισμό και της απόδοσης, καταλήγοντας
στο συμπέρασμα πως το cluster που διαθέτει περισσότερο εξαγωγική δραστηριότητα
επεκτείνεται γρηγορότερα, αυξάνει κατακόρυφα την απόδοσή του και πετυχαίνει με
σχετική ευκολία τους αρχικούς του στόχους. Επιπροσθέτως, η εν λόγω έρευνα
ανέφερε πως ένας άλλος σημαντικός παράγοντας που μπορεί να επεκτείνει τις
δραστηριότητες μιας επιχειρηματικής συστάδας, να επαυξήσει την απόδοσή της και
επομένως τη βιωσιμότητά της, είναι να ακολουθεί σταθερά την αρχική στρατηγική
(εκτός απρόοπτων οικονομικών συνθηκών) και να τη συνδυάσει με την άμεση λήψη
αποφάσεων.

5.2.5 Τα οικονομικά κέρδη που επιφέρουν τα clusters
Η οικονομική δραστηριότητα που προκύπτει από τη λειτουργία των ΜΜΕ
εντός των ορίων ενός cluster οδηγεί σε άμεσα πλεονεκτήματα, όπως το χαμηλό
κόστος παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων των δαπανών συναλλαγής), η ευελιξία
βάσει της υψηλής κινητικότητας του εργατικού δυναμικού και των πόρων, αλλά και
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η διείσδυση στον κλάδο της καινοτομίας (π.χ. Knowledge spill-over). Ο ρόλος των
clusters στην οικονομική μεγέθυνση εξηγήθηκε από πολλές μελέτες και έρευνες, εδώ
και αρκετά χρόνια. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου
για τις Ευρωπαϊκές Επιχειρηματικές Συστάδες (Observatory for European Clusters,
2009), διαπιστώθηκε πως η οικονομική ευημερία μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών
περιοχών συσχετιζόταν άμεσα με το βαθμό δύναμης των clusters σε μια ανάλογη
σχέση.
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως η καινοτομία και η οικονομική ανάπτυξη είναι
δύο παράγοντες που συσχετίζονται άμεσα με τα ισχυρά clusters. Οι επιχειρηματικοί
συνεργατικοί σχηματισμοί παρέχουν ένα επιχειρηματικό περιβάλλον με κατεύθυνση
προς την καινοτομία και τη διάχυση γνώσης. Περιοχές με ισχυρά χαρτοφυλάκια
clusters παρουσιάζονται ως leaders στην αγορά, ενώ αντιθέτως εκείνες οι περιοχές
που δε διαθέτουν clusters εμφανίζουν πτώση στον τομέα της οικονομικής και
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Επίσης, ένα άλλο βασικό στοιχείο που εμπεριέχεται στον
κλάδο των clusters είναι πως ο καλώς εννοούμενος ανταγωνισμός συνυπάρχει με την
ελεύθερη αγορά και την επιχειρηματικότητα. Επιβεβαιώνεται και από τα παρόντα
στοιχεία ότι τα δυναμικά clusters που παρουσιάζουν εξωστρέφεια εμφανίζουν
καλύτερες συνολικά αποδόσεις.

5.2.6 Clusters και καινοτομία
Η καινοτομία παρουσιάζει υψηλό βαθμό διάχυσης εντός και εκτός συνόρων
των κρατών κατά την τελευταία δεκαετία, καθώς δημοσιεύτηκε ένας μεγάλος
αριθμός εμπειρικών μελετών για τη συσχέτιση των ευρωπαϊκών περιοχών και της
καινοτόμου δράσης (Crescenzi, Rodriguez, and Storper, 2008). Επίσης, τα στοιχεία
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα clusters δείχνουν μια σημαντική συσχέτιση
μεταξύ της περιφερειακής εξειδίκευσης (βαθμός συγκέντρωσης cluster) και της
καινοτόμου απόδοσης (μετρούμενου με επίπεδο κατοχύρωσης διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας). Ευρωπαϊκές περιοχές χωρίς clusters παρουσίαζαν οικονομική
δυσλειτουργία, υπανάπτυξη και εν γένει αποβιομηχανοποίηση. Στην αντίθετη
περίπτωση, περιοχές με ισχυρά clusters εμφάνιζαν σημαντική οικονομική ανάπτυξη,
εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων.
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Όλα αυτά υπογραμμίζουν πως η οικονομική δραστηριότητα μιας περιφέρειας δε
στηρίζεται μόνο στο βαθμό εξειδίκευσης, αλλά εμπλέκει κι άλλα στοιχεία του
ευρύτερου μικροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως η ποιότητα της εργασίας, η
έρευνα και η εκπαίδευση, η σύνδεση των ΜΜΕ μέσω clusters, η πρόσβαση στο
κεφάλαιο και την προηγμένη υποδομή. Περιφέρειες με ενεργά και ισχυρά clusters
(ειδικά των ΜΜΕ) αποδίδουν σαφώς καλύτερα στον τομέα της καινοτομίας. Ο υγιής
εσωτερικός ανταγωνισμός μπορεί να θεωρηθεί αναγκαίος, καθώς εξηγεί την
επιτυχημένη λειτουργία της περιφερειακής οικονομίας, όπως για παράδειγμα ο
υψηλός βαθμός αστικοποίησης, δημιουργώντας ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον
με την προϋπόθεση την ύπαρξης πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε κοντινή
γεωγραφική περιοχή (Lindqvist, Protsiv, and Solvel, 2008).
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου για τα
Ευρωπαϊκά Clusters (2014) στηριζόμενα στο μέσο όρο της απόδοσης καινοτομίας, οι
χώρες-μέλη της Ε.Ε. διακρίνονται σε τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας (Διάγραμμα
5.1): Το πρώτο ονομάζεται «Innovation Leader» όπου ανήκουν η Δανία, η Γερμανία,
η Φινλανδία και η Σουηδία, καθώς παρουσίασαν τουλάχιστον κατά 20% μεγαλύτερο
βαθμό καινοτομίας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Οι εν λόγω χώρες διαθέτουν καθ’
όλα πολυδιάστατα ισορροπημένα συστήματα καινοτομίας με τα αντίστοιχα
πλεονεκτήματα.
Στη συνέχεια ακολουθεί το γκρουπ «Innovation Followers» (μεταξύ 10%-20%
μεγαλύτερο βαθμό καινοτομίας από το μέσο ευρωπαϊκό όρο) που απαρτίζεται από το
Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, την
Αυστρία, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Εσθονία και την Κύπρο. Από αυτές τις χώρες
μόνο οι τρεις τελευταίες, δηλαδή Σλοβενία, Εσθονία και Κύπρος παρουσιάζουν
απόδοση καινοτομίας χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Στο γκρουπ «Moderate Innovators» (μεταξύ 50%-90% από τη συνολική
απόδοση της Ε.Ε.-27) ανήκει η Ελλάδα, μαζί με Ιταλία, Τσεχία, Ισπανία,
Πορτογαλία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μάλτα, Κροατία, Λιθουανία και Πολωνία. Στην
τελευταία θέση είναι το γκρουπ «Modest Innovators» (λιγότερο από 50% από το
μέσο όρο απόδοσης καινοτομίας της Ε.Ε.-27) με τις χώρες Βουλγαρία, Λετονία και
Ρουμανία.
Να σημειωθεί πως η προαναφερόμενη κατηγοριοποίηση αφορά τη συνολική
επίδοση των συστημάτων καινοτομίας των κρατών. Όμως, κάποιες χώρες
διακρίνονται

ιδιαίτερα

στην

απόδοση
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καινοτομίας

σε

επιμέρους

τομείς.

Συγκεκριμένα, Σουηδία, Φινλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιρλανδία θεωρούνται
πετυχημένες στον κλάδο ανθρωπίνων πόρων, ενώ Δανία, Ολλανδία, Σουηδία και
Ηνωμένο Βασίλειο στα ανοικτά, άριστα και αποτελεσματικά συστήματα έρευνας.
Επίσης, η Φινλανδία, η Εσθονία, η Δανία και η Σουηδία παρουσιάζουν τις καλύτερες
επιδόσεις καινοτομίας στους κλάδους χρηματοδότησης και υποστήριξης, ενώ
Σουηδία, Γερμανία, Σλοβενία και Φινλανδία στον τομέα επενδύσεις επιχειρήσεων.
Από την άλλη πλευρά, Δανία, Βέλγιο, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι
πρωτοπόρες χώρες στους κλάδους διασύνδεσης και επιχειρηματικότητας, ενώ
Αυστρία, Γερμανία, Δανία και Σουηδία στα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας. Εν
γένει, ο ετήσιος μέσος όρος του ρυθμού ανάπτυξης των επιδόσεων στον κλάδο
καινοτομίας ανήλθε σε 1,7% κατά την περίοδο 2006-2013, ενώ όλα τα κράτη
βελτίωσαν τις επιδόσεις τους (από λίγο ως περισσότερο) στην καινοτομία. Εσθονία,
Λετονία και Πορτογαλία παρουσίασαν τα υψηλότερα ποσοστά στο ρυθμό ανάπτυξης,
όταν τα χαμηλότερα σημείωσαν οι χώρες Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία και Κροατία.
Σε όλες αυτές τις κατηγορίες η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα κάτω του μετρίου,
καθώς βρίσκεται στο προτελευταίο γκρουπ δυναμικότητας με βάση την καινοτομία,
χωρίς όμως να παρουσιάζει βελτίωση σε καμία επιμέρους κατηγορία, γεγονός που
δείχνει πως ο κλάδος της καινοτομίας είναι αρκετά υποβαθμισμένος.
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Διάγραμμα 5.1: Απόδοση Καινοτομίας στην Ευρωζώνη των 27
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Πηγή: Innovation Union Scoreboard, αναπροσαρμογή από Μακέδος Ι. (2014)

5.2.7 Υψηλή τεχνολογία και καινοτομία από cluster Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων
Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, αλλά ακόμη και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις,
μπορούν να στηρίξουν τη μετέπειτα εξέλιξη και ενδυνάμωσή τους αν ενταχθούν
στους κόλπους ενός cluster, σύμφωνα με όσα αναφέρει η σύγχρονη βιβλιογραφία και
η εμπειρική μελέτη. Σύμφωνα με τους Libaers και Meyer (2011) με την ένταξή τους
σε cluster, η δυναμική των ΜΜΕ πολλαπλασιάζεται και μπορούν να εκμεταλλευτούν
καλύτερα τους πόρους τους συγκριτικά με εκείνες τις ΜΜΕ που προσπαθούν να
λειτουργήσουν αυτόνομα. Οι ερευνητές εξέτασαν το πώς η ετερογένεια στο επίπεδο
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του τεχνολογικού ανταγωνισμού ή οι επενδύσεις στην Έρευνα και Ανάπτυξη μεταξύ
εταιρειών που λειτουργούν εντός των clusters, επιδρούν στη βελτίωση της απόδοσης
και στην άντληση οικονομικών κερδών που προκύπτουν τόσο για τις ίδιες όσο και
για τις τοπικές οικονομίες.
Ειδικότερα, η μελέτη των εν λόγω ερευνητών εξέτασε το ρόλο και την
επίδραση ενός cluster στην εξωστρέφεια (διεθνοποίηση) των ΜΜΕ που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της τεχνολογίας. Οι ΜΜΕ που έμαθαν να
συνεργάζονται μέσω clusters διαθέτουν υψηλό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας,
επιχειρηματική «μακροβιότητα», παράγοντας επίσης και υψηλής ποιότητας
καινοτόμα προϊόντα. Αντιθέτως, ΜΜΕ που λειτουργούν εκτός cluster, ή άλλου
είδους συνεργασία, παρουσιάζουν χαμηλή παραγωγικότητα, εσωστρέφεια και υψηλό
βαθμό επιχειρηματικής «θνησιμότητας». Επίσης, οι μελετητές υποστήριξαν πως όταν
υπάρχει ετερογένεια στις τεχνολογικές τους δυνατότητες των ΜΜΕ διαφέρουν στην
ικανότητα πρόσβασης στους πόρους των clusters, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η
απόδοση και η ανταγωνιστικότητά τους στη διεθνή αγορά. Για να επιτευχθεί η υψηλή
εξωστρέφεια και διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων απαιτείται από τις ΜΜΕ να
έχουν πρόσβαση στους πόρους και αυτοί οι πόροι να βρίσκονται τόσο εντός των
ορίων τους, όσο και στο κοντινό εξωτερικό τους περιβάλλον, δηλαδή στο cluster.
Υπό αυτό το πρίσμα οι εξεταζόμενες ΜΜΕ που ήταν ετερογενείς, όπως για
παράδειγμα η ανομοιομορφία στο βαθμό της εφευρετικότητας, μετρίασε τη σχέση
μεταξύ του επιπέδου του cluster και της επιχειρηματικής διεθνοποίησης. Όπως
αναφέρουν στα αποτελέσματα της έρευνάς τους, το επίπεδο της ανάπτυξης των
clusters είναι θετικά συσχετισμένο με το βαθμό διεθνοποίησης και εξωστρέφειας των
ΜΜΕ, όπως και με το βαθμό καινοτομίας.
Επιπροσθέτως, σε σχετική έρευνα των Asheim, Coenen, και SvenssonHenning (2003) αναφέρθηκε πως η συνεργασία των σκανδιναβικών ΜΜΕ εντός
ορίων ενός cluster αυξάνει σημαντικά τις καινοτόμες επιδόσεις και την
ανταγωνιστικότητά τους μέσω του συνδυασμού πόρων και διαδικασιών διαδραστικής
κατάρτισης. Μέσω της κάθετης συνεργασίας οι ΜΜΕ έμαθαν να συνεργάζονται
αρμονικά με τους προμηθευτές, αλλά και τους τελικούς καταναλωτές. Η οριζόντια
συνεργασία επέφερε στις εξεταζόμενες σκανδιναβικές ΜΜΕ την ανάπτυξη των
συνεργασιών με τους ανταγωνιστές τους, εντός του πλαισίου του cluster. Γι αυτό και
οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα πως ένα από τα πλέον σημαντικά
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χαρακτηριστικά ενός cluster ΜΜΕ είναι η δυνατότητα του συνδυασμού συνεργασίας
και ανταγωνισμού.

5.2.8 Η παρουσία των clusters στην Ελλάδα

Η εμφάνιση των clusters στην Ελλάδα έγινε αρκετά χρόνια μετά από την
αντίστοιχη στα οικονομικά ανεπτυγμένα κράτη. Εξάλλου, όπως προαναφέρθηκε στο
Κεφάλαιο 4, από τη στιγμή που η εγχώρια Έρευνα και Ανάπτυξη βρίσκεται στις
τελευταίες θέσεις της Ε.Ε. και εφόσον τα clusters συνδέονται με αυτήν, τότε λογικό
επακόλουθο είναι να βρίσκονται σε αντίστοιχη χαμηλή θέση. Σύμφωνα με τα
στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Κέντρο Στρατηγικής και Ανταγωνιστικότητας
(2013) η σχετική έκθεση ανέφερε πως υπήρχαν περί των 80 clusters στην Ελλάδα,
που είχαν αξιολογηθεί τουλάχιστον με ένα αστέρι.
Να σημειωθεί πως το Παρατηρητήριο για τα Ευρωπαϊκά Clusters έχει
υιοθετήσει

ένα

σύστημα

αξιολόγησης

βάσει

του

οποίου

τα

clusters

κατηγοριοποιούνται από 0 ως και 3 αστέρια, ανάλογα με το κατά πόσο ικανοποιούν
συγκεκριμένα κριτήρια. Αναλυτικά, η κατηγοριοποίηση των ελληνικών clusters και ο
αριθμός των εργαζομένων αναφέρεται στον κάτωθι αναλυτικό πίνακα:
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Πίνακας 5.1: Κατηγοριοποίηση ελληνικών clusters και αριθμός εργαζομένων
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Ανατολική
Μακεδονία και
Θράκη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΑΣΤΕΡΙΑ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Θεσσαλία

Κτηνοτροφία

3

19050

Κτηνοτροφία

3

19566

Αγροτικά
προϊόντα

2

7481

Αγροτικά προϊόντα

2

9497

Καπνοβιομηχανία

2

3564

Καπνοβιομηχανία

2

3017

Κατασκευές

1

10165

Κατασκευές

1

16515

Δομικά υλικά

1

1880

Επεξεργασία
τροφίμων

1

9051

Αλιευτικός
τομέας

1

2017

Κτηνοτροφία

2

3456

Ιόνια Νησιά
Κεντρική
Μακεδονία
Κτηνοτροφία

3

23388

Τουρισμός

2

7465

Αγροτικά
προϊόντα

2

11589

Αγροτικά προϊόντα

1

1944

Ένδυση

2

20291

Κατασκευές

1

5939

Καπνοβιομηχανία

2

5986

Αλιευτικός τομέας

1

1199

Κατασκευές

1

33008

Μεταφορές και
logistics

1

4006

Επεξεργασία
τροφίμων

1

29564

Αγροτικά προϊόντα

2

7991

Δυτική Ελλάδα
Δυτική
Μακεδονία
Δερμάτινα είδη

3

4535

Κτηνοτροφία

2

14265

Κτηνοτροφία

2

5807

Καπνοβιομηχανία

2

2424

Αγροτικά
προϊόντα

1

2286

Κατασκευές

1

13881

Κατασκευές

1

6423

Αλιευτικός τομέας

1

1703

Πετρέλαιο

1

2288

Επεξεργασία
τροφίμων

1

2991

Αγροτικά προϊόντα

2

6168

Κτηνοτροφία

2

11276

Ήπειρος

Στερεά Ελλάδα

Κτηνοτροφία

2

7987

Κατασκευές

1

14581

Αγροτικά
προϊόντα

1

1944

Αλιευτικός τομέας

1

2071
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Κατασκευές

1

9376

Επεξεργασία
τροφίμων

1

9012

Επεξεργασία
τροφίμων

1

5181

Καπνοβιομηχανία

1

1666

Πελοπόννησος

Αττική

Αγροτικά
προϊόντα

3

11991

Κατασκευές

2

68272

Κτηνοτροφία

3

20524

Χρηματοοικονομικές
υπηρεσίες

2

76345

Καπνοβιομηχανία

2

4669

Κλάδος ορυκτών

2

3882

Κατασκευές

1

11888

Φαρμακευτικός
κλάδος

2

13032

Αλιευτικός
τομέας

1

1624

Μεταφορές και
logistics

2

74639

Πετρέλαιο

1

1230

Ένδυση

1

16425

Επεξεργασία
τροφίμων

1

6970

Διανομή

1

25627

Υπόδηση

1

3817

Αλιευτικός κλάδος

1

6582

Βόρειο Αιγαίο
Κτηνοτροφία

2

ΜΜΕ και εκδόσεις

1

30395

Αγροτικά
προϊόντα

1

Πετρέλαιο

1

4078

Κατασκευές

1

Προϊόντα χάρτου

1

12482

Αλιευτικός
τομέας

1

Τηλεπικοινωνίες

1

22987

Επεξεργασία
τροφίμων

1

Τουρισμός

1

Νότιο Αιγαίο

Μεταφορές και
logistics

1

Τουρισμός

2

10707

Κατασκευές

1

6031

Αλιευτικός τομέας

1

2654

Μεταφορές και
logistics

1

4036

Κρήτη
Κτηνοτροφία

2

7111

Αγροτικά
προϊόντα
Τουρισμός

2

12906

2

13017

Κατασκευές

1

14339

Καπνοβιομηχανία

1

2281

Πηγή: Αναπροσαρμογή από Μακέδος σε Observatory for European Clusters (2011)

Όσον αφορά τα clusters στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της
προαναφερόμενης καταγραφής, υπήρχαν λίγα τα οποία έμοιαζαν περισσότερο με
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γεωγραφικά συγκεντρωμένα δίκτυα ή συνεταιρισμούς. Την περίοδο 1997-2005,
υλοποιήθηκαν πιλοτικά έργα, με έμφαση κυρίως στην προώθηση δικτύων
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η πρώτη συστηματική πολιτική για clusters ήταν η
Ελληνική Πρωτοβουλία Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών (HTCI-Corallia)
στον τομέα της Νανο-Μικροηλεκτρονικής και των Ενσωματωμένων Συστημάτων, η
οποία ξεκίνησε το 2005 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης. Κατόπιν, ανακοινώθηκαν κι
άλλες πρωτοβουλίες, όπως το Πρόγραμμα Συμπλεγμάτων Φορέων Καινοτομίας στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία», η
πρωτοβουλία του Ελληνικού Ινστιτούτου Ναυτιλιακής Τεχνολογίας για τη
δημιουργία cluster στο ναυτιλιακό τομέα, αλλά και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για ένα νέο cluster στο πεδίο της βιο-αγροδιατροφής
στη Βόρεια Ελλάδα.

5.3 Ορισμός, έννοια και ιστορική εξέλιξη των «τεχνοβλαστών» (spin-off)
Οι εταιρείες «τεχνοβλαστοί» (spin-off) είναι νέες επιχειρήσεις που έχουν ως
αντικείμενο την εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά εργαστήρια,
από άτομα υψηλού επιπέδου επιστημονικής και τεχνικής εκπαίδευσης ή και από
ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με τη συνδρομή ιδιωτικών
κεφαλαίων και αντίστοιχων χρηματοδοτικών οργανισμών. Συνοπτικά, οι spin-off
εταιρίες έχουν ως στόχο την οικονομική αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων, όπως
αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, εφευρέσεις, αλλά και υπηρεσίες. Ετυμολογικά
ο όρος «spin-off» σημαίνει «απόσπαση», υπονοώντας πως η spin-off εταιρεία
δημιουργείται μέσω της απόσπασής της από ένα μεγαλύτερο νομικό πρόσωπο και
προκαλεί με τη σειρά της την ίδρυση ενός νέου αυτόνομου νομικού προσώπου. Η
αυτονομία τους τίθεται σε πλήρη αντίθεση με τις θυγατρικές, καθώς οι τελευταίες
ελέγχονται από τις μητρικές, κάτι που δεν ισχύει για τις spin-off. Οι λεγόμενοι
«τεχνοβλαστοί» (spin-off) δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά, και αναπτύχθηκαν εκ
των υστέρων στις Η.Π.Α., μέσω του νόμου που έγινε γνωστός ως «The Bayh-Dole
Act» (1980), που ορίζεται ως εταιρική σύμπραξη που σκοπό είχε την εκμετάλλευση
των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας που παράγονται επί της νέας γνώσης, με
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τη βασική προϋπόθεση να έχει εξαχθεί μέσω δημόσιας χρηματοδότησης
(Παναγιωτίδου, 2008).
Μέχρι να θεσπιστεί ο εν λόγω νόμος, τα αποτελέσματα που εξαγόταν από τις
έρευνες δημόσιου χαρακτήρα αποτελούσαν «κοινοκτημοσύνη», δηλαδή δεν ήταν
εφικτό να κατοχυρωθούν νομικά τα πνευματικά δικαιώματα. Με βάση αυτό το
μεγάλο κενό, προτάθηκε από τους γερουσιαστές Β. Bayh της Πολιτείας της Ιντιάνα
και Β. Dole της Πολιτείας του Κάνσας, και αποφασίστηκε αργότερα από τη
Γερουσία, η θέσπιση σχετικού νόμου με απώτερο σκοπό την κατοχύρωση των
πνευματικών δικαιωμάτων και την εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων

από

πλευράς

πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων,

εταιρειών

μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Με αυτόν τον τρόπο θα προστατευόταν το πνευματικό
έργο των εφευρετών-ερευνητών, καθώς θα δικαιούνταν μέρος των εσόδων, ενώ τα
υπόλοιπα έσοδα θα προοριζόταν για τη χρηματοδότηση των περαιτέρω ερευνών,
όπως για παράδειγμα της πανεπιστημιακής έρευνας. Η θέσπιση του προαναφερθέντος
νόμου είχε ως απώτερο σκοπό την προστασία των ερευνητικών αποτελεσμάτων και
των εφευρέσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, έτσι ώστε αργότερα να
μπορέσουν με τις ανάλογες προϋποθέσεις να συνεργαστούν με επιχειρήσεις και να
επενδύσουν σημαντικά κεφάλαια για τη μεταφορά των εφευρέσεων αυτών στην
πραγματική αγορά, δηλαδή στην άμεση παραγωγή (Παναγιωτίδου, 2008).
Από την αρχή της θέσπισης του εν λόγω νόμου και της εξέλιξης των spin-off
εταιρειών διακρίνεται η επενδυτική διορατικότητα των ΗΠΑ και η ισχυρή πολιτική
βούληση για την κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων της έρευνας,
συγκριτικά με την Ευρώπη. Συγκρινόμενο με το ισχύον καθεστώς της Ελλάδας,
διαπιστώνεται πως ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει ούτε καν η βασική εξέλιξη σε
αυτόν τον τομέα που να κρίνεται μερικώς ικανοποιητική, πέραν από κάποια
νομολογία (1997) που περιλαμβάνει και την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων.
Τα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. υποστηρίζουν με κάθε τρόπο την ανάπτυξη των
spin-off εταιρειών που προέρχονται από αυτά, είτε συμμετέχοντας στο μετοχικό τους
κεφάλαιο, ή παρέχοντας φιλοξενία, παραχωρώντας το αντίστοιχο λειτουργικό
εξοπλισμό τους. Επίσης, η σύνδεση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων με τις εν λόγω
επιχειρήσεις είναι τόσο άμεση, που οι spin-off λειτουργούν και αμφίδρομα
«γεννώντας» τις λεγόμενες «reverse spin-off», καθώς παράγεται νέα γνώση από
πλευράς επιχειρήσεων και διοχετεύεται για περαιτέρω έρευνα στα πανεπιστημιακά
ιδρύματα.
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5.3.1 Οι spin-off στην Ευρώπη
Οι εταιρείες spin-off στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο διαδεδομένες, όπως στις
Η.Π.Α., αν και η Ε.Ε. συνεχίζει να τις χαρακτηρίζει ως «εξαιρετικό εργαλείο για τη
διάδοση και αξιοποίηση της νέας γνώσης» (E.U. Annual Report, 2011). Αντιστοίχως
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε πριν από δώδεκα χρόνια στους δημόσιους
ερευνητικούς οργανισμούς να «αξιοποιήσουν στο έπακρο τις spin-off ώστε να
εντείνουν τη διασύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις» (COM, 2002). Από τις αρχές της
δεκαετίας του 1990 ξεκίνησαν τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια να ιδρύουν spin-off
εταιρείες, ενώ τα πρώτα στοιχεία των επόμενων ετών δεν ήταν ενθαρρυντικά, καθώς
αναφερόταν μόλις περί των 300 spin-off ως το 2002! Το πλέον ανησυχητικό γεγονός
ήταν πως και ο αντίστοιχος ρυθμός ανάπτυξής τους κρίθηκε πολύ αργός, κάτι που
σήμαινε πως δεν αναμενόταν μεγάλη αύξηση των εταιρειών αυτών.
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρότρυνε τους ερευνητικούς
οργανισμούς και κυρίως τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να υιοθετήσουν τις εξής
πολιτικές (Παναγιωτίδου, 2008):



Την ίδρυση των spin-off από τους ερευνητές τους, μέσω ιδιωτικών

επιχειρήσεων.


Τη σύσταση Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας (Technology Transfer

Offices TTO).


Τη συμμετοχή των ερευνητών στις spin-off και στελέχωση με ικανούς

επιστήμονες που θα συμμετείχαν στη χάραξη επιχειρηματικής στρατηγικής.


Εξαιρετική οικονομική σημασία θα είχε η ρύθμιση των δικαιωμάτων

Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Δηλαδή, οι ερευνητικοί οργανισμοί θα έπρεπε να
συνεργαστούν με εξειδικευμένους νομικούς, ώστε να συντάξουν ερευνητικές
συμβάσεις που θα αποσαφήνιζαν πλήρως την κυριότητα των πνευματικών
δικαιωμάτων και θα καθόριζαν το πλαίσιο συνεκμετάλλευσης.
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5.3.2 Σκοπός της δημιουργίας spin-off εταιρειών
Η δημιουργία των spin-off εταιρειών αποσκοπεί στην εμπορική αξιοποίηση των
υφισταμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων, στην εντατικοποίηση της έρευνας και
των παρεμφερών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, κτλ) στο
εσωτερικό των επιχειρήσεων, στην επέκταση των συνεργασιών με επιχειρηματικούς
και ερευνητικούς οργανισμούς στο εξωτερικό, όπως και στη χρηματοδότηση
συνεργασιών μεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων (Παναγιωτίδου, 2008).
Αναφορικά με τα οφέλη που προκύπτουν από την αξιοποίηση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων, μερικά είναι τα εξής:



Η επένδυση σε τομείς γνώσης στην Ελλάδα είχε σαν αποτέλεσμα την

υποστήριξη της έρευνας και της τεχνολογίας.


Δημιουργήθηκαν νέες επιχειρησιακές δραστηριότητες προς εκμετάλλευση

αποτελεσμάτων γνώσης και έρευνας.


Προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων στην ελληνική αγορά έρευνας.



Αύξηση ερευνητικού προσωπικού σε νεοσύστατες επιχειρήσεις.



Βελτίωση

συνεργασίας

δημόσιων

ερευνητικών

οργανώσεων

και

επιχειρήσεων.


Απήχηση επιστημονικών και τεχνολογικών εξελίξεων στην καθημερινή

ζωή.

5.3.3 Βιβλιογραφική αναφορά για τη διαχρονική εξέλιξη των spin-off
Μετά το 2004, οι ερευνητές και οι υπόλοιποι αρμόδιοι που εμπλέκονται με την
εξέλιξη της επιχειρηματικότητας, επικεντρώθηκαν στα συστήματα καινοτομίας.
Κατόπιν, παρατηρήθηκε μεγάλο ποσοστό αύξησης στην εμπορευματοποίηση των
πανεπιστημιακών ερευνών που χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο σε ΗΠΑ και
Ευρώπη. Οι αιτίες για την αύξηση της εμπορικής εκμετάλλευσης των αποτελεσμάτων
της έρευνας είναι τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι άδειες χρήσης, οι ερευνητικές
κοινοπραξίες (Research Joint Ventures) και κυρίως οι spin-off εταιρείες. Επίσης,
σημειώθηκε σημαντική αύξηση των επιστημονικών πάρκων (Siegel et al., 2003;
Siegel et. al., 2003b; Siegel et. al., 2003c).
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Οι προαναφερόμενες κρατικές πρωτοβουλίες είχαν ως στόχο την προστασία
των ΜΜΕ από πιθανή αποτυχία στην αγορά καινοτομίας (Martin and Scott, 2000).
Κατανοώντας τον κίνδυνο που υπήρχε, εκφράστηκε έντονο ενδιαφέρον από τους
αρμόδιους φορείς χάραξης κεντρικής πολιτικής σε ΗΠΑ και Ευρώπη, αλλά και σε
πανεπιστημιακές διοικήσεις, ώστε να βρεθεί μόνιμη λύση που θα διατηρούσε σε
υψηλά επίπεδα την αγορά καινοτομίας (Poyago-Theotoky et al., 2002). Ενώ υπήρξαν
πολυάριθμες πανεπιστημιακές μελέτες, μέχρι το 2004, που επικεντρώθηκαν στην
κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, στις άδειες χρήσης και στα ερευνητικά
joint venture, ωστόσο δε δόθηκε η ανάλογη προσοχή στην ανάπτυξη των σχέσεων
των νέων ΜΜΕ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Το κενό που υπήρχε μέχρι τότε στη
διεθνή βιβλιογραφία και έρευνα αφορούσε τη μεταφορά τεχνολογίας από το Δημόσιο
στον Ιδιωτικό τομέα μέσω της ανάπτυξης των spin-off εταιρειών, κάτι που άρχισε να
καλύπτεται μετέπειτα.
Στις ΗΠΑ η μεταφορά τεχνολογίας από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα αυξήθηκε
μετά το 2000 και έδωσε στους φορείς χάραξης πολιτικής το έναυσμα για την
περαιτέρω προστασία και κατοχύρωση των spin-off εταιρειών. Προέβλεψαν ότι οι εν
λόγω εταιρείες θα διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στη διαχρονική προστασία της
πνευματικής ιδιοκτησίας των δημόσιων ερευνών, πλέον του ότι θα δημιουργούσαν
ανάλογο αριθμό νέων θέσεων εργασίας, αλλά και νέους επιχειρηματικούς τομείς
(Siegel et

al., 2003). Στο Ηνωμένο Βασίλειο η συζήτηση, πέραν του

πανεπιστημιακού ρόλου για την παραγωγή νέων εταιρειών, είχε ενταθεί και οι τότε
εκθέσεις και αναφορές είχαν ασκήσει κριτική για τον τρόπο λειτουργίας τους (Bank
of England, 1996; CBI, 1997). Κατόπιν, το 2003 η βρετανική κυβέρνηση μέσω της
Lambert Review of University – Business Collaboration άσκησε έντονη κριτική στην
πολιτική των πανεπιστημίων για το ότι έδιναν περισσότερη σημασία στις νέες
εταιρείες απ’ ότι στην αυτοχρηματοδότηση που θα τα καταστούσε βιώσιμα (Lambert,
2003). Παράλληλα, στην Ευρώπη αυξανόταν το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη νέων
εταιρειών που μετέφεραν τεχνολογία. Διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα όπως τα
PROTON, PRIME, INDICOM εξέταζαν το θέμα της ανάπτυξης των spin-off
εταιρειών (Lockett et al., 2005).
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5.3.4 Η πανεπιστημιακή πολιτική και η ανάπτυξη των spin-off εταιρειών

Οι νέες επιχειρήσεις που στηρίζονται και αναπτύσσονται στην τεχνολογία (New
Technology Based Firms – NTBFs) ανέκαθεν συμπεριλαμβανόταν στη βασική
κρατική πολιτική των ανεπτυγμένων χωρών σε παγκόσμιο επίπεδο (Lerner, 2010). Οι
ακαδημαϊκές spin-off εταιρείες που δημιουργήθηκαν με σκοπό την ανάπτυξη της
ακαδημαϊκής τεχνολογικής γνώσης αντιπροσώπευαν μια ειδική κατηγορία νέων
επιχειρήσεων που στηρίζονταν στην τεχνολογία (Shane, 2004). Ειδικά κατά τις
δεκαετίες 1988-2008, τέτοιες εταιρείες συγκέντρωναν ολοένα και περισσότερο την
προσοχή των ερευνητών και των φορέων χάραξης πολιτικής, εξ΄ αιτίας της
ικανότητάς τους να δημιουργούν πλούτο και να προάγουν την επιστημονική γνώση
(Mustar and Wright, 2008).
Υπάρχουν αρκετοί και σημαντικοί λόγοι για την ανάπτυξη και τη στήριξη των
spin-off εταιρειών. Κατ΄ αρχήν, η ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογικών τομέων, όπως η
νανοτεχνολογία, απαιτούσε πρόσβαση σε πολύπλευρο ερευνητικό περιβάλλον που θα
μπορούσε να παρέχει μόνο μια spin-off εταιρεία (Shane, 2004). Επίσης, καθώς
μειώθηκε η παραδοσιακή οργάνωση του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης σε μεγάλες
εταιρείες, εναλλακτικά αυξήθηκε η προοπτική της ανάπτυξης του ρόλου τους ως
συμμέτοχοι μικρότερων εταιρειών, που θα εξελισσόταν πιο δυναμικές και με
επιστημονική βάση, όπως ήταν οι ακαδημαϊκές spin-off, οι οποίες αποτελούσαν
βασικούς παράγοντες για την αναζήτηση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (Pisano,
2006; Zucker et al., 2002). Επιπροσθέτως, κατόπιν των διεθνών νομοθετικών
αλλαγών, οι ακαδημαϊκές spin-off εταιρείες παρέχουν διαφάνεια, στοχεύουν στην
ανάπτυξη νέων ακαδημαϊκών εταιρειών, δημιουργώντας ένα πιο φιλελεύθερο πλαίσιο
λειτουργίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τη
μεταφορά τεχνολογίας (transfer knowledge) (Fini et al., 2011).
Με βάση την εξειδίκευση, ο Νόμος «Bayh-Dole Act» αποτέλεσε την πρώτη
και την πλέον μελετημένη νομοθετική αλλαγή, καθώς παρείχε το αντίστοιχο πλαίσιο
στα πανεπιστήμια να κατοχυρώσουν τις ευρεσιτεχνίες τους που χρηματοδοτούνταν
από δημόσιους οργανισμούς (Kenney and Patton, 2011). Κατόπιν εξέτασης των
πλεονεκτημάτων των spin-off εταιρειών ακόμη και οι πολέμιοί τους αναγνώριζαν ότι
συνέβαλλαν σημαντικά στο ότι τα αμερικάνικα πανεπιστήμια κατάφεραν να
συνειδητοποιήσουν πως θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο
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στη μεταφορά τεχνολογίας, συμπεριλαμβάνοντας τις άδειες ευρεσιτεχνίας, τη
συνεργασία τους με τις επιχειρήσεις και την αναζήτηση ερευνητικών συμβολαίων
(Mowery et al., 2004).
Μετά και τις νομοθετικές ρυθμίσεις που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της
δεκαετίας του 1990 δόθηκε σημαντική ώθηση στα δημόσια ερευνητικά ινστιτούτα
προς μια μεγαλύτερη εμπορική εκμετάλλευση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων,
ενώ τα πανεπιστήμια σε πολλές περιοχές του κόσμου άρχισαν να επενδύουν στην
ανάπτυξη

εσωτερικών

μηχανισμών,

αποσκοπώντας

στην

υποστήριξη

της

ακαδημαϊκής επιχειρηματικότητας (Baldini et al., 2006; Geuna and Rossi, 2011).
Αυτοί οι ενδο-πανεπιστημιακοί μηχανισμοί και οι πολιτικές συνέβαλλαν σημαντικά
στην ανάπτυξη της ερευνητικής διαδικασίας και των αντίστοιχων αποτελεσμάτων
(Meyer, 2003; Siegel et al., 2003). Αντίθετα με ό,τι συνέβη στις ΗΠΑ που υπήρξε
συστηματική αξιολόγηση της επίδρασης του Νόμου «Bayh-Dole Act» στη λειτουργία
των πανεπιστημιακών ερευνητικών δραστηριοτήτων, στην Ευρώπη τα αποτελέσματα
σε αυτόν τον τομέα βρίσκονταν σε χαμηλό επίπεδο (Brunitz et al., 2008; Rasmussen,
2011).
Αν και διάφοροι Ευρωπαίοι ερευνητές είχαν διεκδικήσει διαχρονικά την
κατοχύρωση της ευρεσιτεχνίας, είτε ο καθένας ξεχωριστά στο πανεπιστήμιό του είτε
όλοι μαζί μετά τη δημιουργία spin-off εταιρειών, υπήρξε σοβαρό κενό στη διεθνή
βιβλιογραφία αναφορικά με τις επιδράσεις που θα μπορούσαν να έχουν τα εν λόγω
πανεπιστημιακά ιδρύματα στη μεταφορά τεχνολογίας και πιο συγκεκριμένα στον
τρόπο που ο εκάστοτε μεμονωμένος πανεπιστημιακός μηχανισμός θα μπορούσε να
ενθαρρύνει τη δημιουργία spin-off εταιρειών (Baldini, 2011; Breschi et al., 2008;
Lissoni et al., 2008; Colombo et al., 2010; Fini et al., 2011; Nosella and Grimaldi,
2009).
Ποιες όμως θα μπορούσαν να ήταν οι μορφές των μηχανισμών υποστήριξης
των νέων spin-off εταιρειών; Η σχετική απάντηση μπορεί να δοθεί μέσω του εξής
συλλογισμού: Οι ακαδημαϊκές spin-off, λαμβάνοντας υπόψη τα παραδοσιακά
προβλήματα έναρξης των νέων εταιρειών, θα έπρεπε να αναπτύξουν αντίστοιχες
πολιτικές ώστε να τα αποφύγουν και να επενδύσουν στη μελλοντική ανάπτυξη
καινοτομίας και τεχνολογίας (Kelderman, 2011). Σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία που αποτελεί τον «πυρήνα» της Οικονομικής Καινοτομίας, οι
ακαδημαϊκές spin-off είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στις οικονομικές κρίσεις της αγοράς
που συνδέονται με τα παραδοσιακά προβλήματα έναρξης νέων επιχειρήσεων. Από
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την κεφαλαιακή τους βάση, οι ακαδημαϊκές επιχειρήσεις είναι επιρρεπείς στη
δημιουργία ασύμμετρης πληροφόρησης, είτε λόγω της ανικανότητας της πλήρους
επικοινωνίας με τους επενδυτές, είτε λόγω της απροθυμίας να μοιραστούν
χαρακτηριστικά της τεχνογνωσίας τους, φοβούμενες τη διαρροή γνώσεων που θα
αποτελούσε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μιας άλλης νέας επιχείρησης. Στον
πιστωτικό τομέα, είχε τονιστεί για τις spin-off εταιρείες νέας τεχνολογίας πως
στερούνται πιστοληπτικής ικανότητας, όπως και ρευστών διαθεσίμων (Hall and
Rosenberg, 2010; Stoneman, 1995). Επιπλέον, υπήρχε και η πιθανότητα της μη
επίλυσης διαφορών στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς όπως
προαναφέρθηκε στην Ευρώπη (αντιθέτως με τις ΗΠΑ) το κανονιστικό πλαίσιο δεν
ήταν ανεπτυγμένο σε τέτοιο επίπεδο. Αυτό σήμαινε πως η επένδυση σε μια spin-off
εταιρεία σε ευρωπαϊκό έδαφος εμπεριείχε πολύ μεγαλύτερο ρίσκο απ’ ότι σε μια
αντίστοιχη στις ΗΠΑ (Tiffin and Kunc, 2011).
Το σύνολο των πολιτικών που θα μπορούσαν να είχαν αναπτυχθεί ώστε να
αποτραπούν οι κίνδυνοι που προαναφέρθηκαν και να υποστηριχθεί η λειτουργία των
spin-off εταιρειών είναι ευρύ και εξαρτάται από τη φάση εφαρμογής του. Οι πρώτες
πολιτικές στόχευαν στη δημιουργία επιχειρηματικών ιδεών μεταξύ πανεπιστημιακής
σχολής και φοιτητών, ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν επιχειρηματική συνείδηση
και να δημιουργήσουν νέες spin–off εταιρείες, όπως για παράδειγμα οι «Business
Plan Competitions» και «Technology Transfer Offices (ΤΤΟ)» (Mustar and Wright,
2010). Μόλις οι νέες επιχειρηματικές ιδέες αναπτυχθούν σημαντικά ώστε να
αποτελέσουν τις βάσεις για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης, η απόσταση μέχρι
την εμπορική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ήταν
μεγάλη και χαρακτηρισμένη από μεγάλη αβεβαιότητα. Γι αυτό το λόγο, ένας άλλος
μηχανισμός υποστήριξης θα μπορούσε να είναι τα «university incubators» (Mian,
1996; Rothaermel and Thursby, 2005). Σε αυτήν τη φάση τα ΤΤΟ θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν νομικό πλαίσιο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών (Jain and
George, 2007). Επίσης, θα ήταν δυνατή η ύπαρξη και η λύση της πανεπιστημιακής
χρηματοδότησης για την κεφαλαιακή βάση μιας νέας spin-off εταιρείας (Atkinson,
1994; Lerner, 2004). Ένα άλλο παράδειγμα υποστηρικτικού μηχανισμού των spin-off
εταιρειών θα αποτελούσε η προνομιακή μεταχείριση των εφευρετών-ερευνητών που
σκόπευαν να κατοχυρώσουν την έρευνά τους βάσει της εμπορικής εκμετάλλευσης,
είτε μεμονωμένα είτε μαζί με τα πανεπιστήμια που εργαζόταν (Jacobs and Klein,
2010). Δηλαδή, οι εφευρέτες-ερευνητές που θα διέθεταν εκείνα τα χαρακτηριστικά
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και προσόντα που θα τους έκαναν κορυφαίους στο πεδίο έρευνάς τους, αυξάνοντας
παράλληλα την ικανότητά τους στην κατοχύρωση της έρευνας, θα έπρεπε να τύχουν
ειδικών προνομίων, όπως για παράδειγμα ειδική φορολογική μεταχείριση,
οικονομικά κίνητρα, κίνητρα ανέλιξης, προτεραιότητα στην ανάθεση επιπλέον έργων
με βάση την προηγούμενη πετυχημένη ερευνητική τους δραστηριότητα σε
συγκεκριμένο θεματικό τομέα.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι μηχανισμών υποστήριξης που αναπτύχθηκαν σε μια
προσπάθεια να διευκολύνουν τη δημιουργία νέων spin-off επιχειρήσεων, ακόμη και
αν η βιωσιμότητά τους δεν ήταν εύκολη. Για να αντιμετωπιστούν οι
χρηματοοικονομικοί περιορισμοί, η οικονομική στήριξη μπορεί να δοθεί και μέσω
συγκεκριμένων προγραμμάτων που θα στόχευαν στη δημιουργία νέων spin-off
εταιρειών σε τομείς υψηλής τεχνολογίας. Για παράδειγμα, το «Europe 2020»
(European Commission, 2012) στόχευε στην ανάπτυξη της venture capital
βιομηχανίας που υποστηριζόταν από τη χάραξη περιφερειακής πολιτικής, αλλά και
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Επιπροσθέτως, η περιφερειακή
οικονομία θα μπορούσε να αναπτύξει εξειδικευμένες επιχειρηματικές υπηρεσίες
υποστήριξης νέων επιχειρήσεων (όπως οι spin-off), τουλάχιστον κατά την έναρξη της
επιχειρηματικής τους ζωής. Παραδείγματα τέτοιων υπηρεσιών αποτέλεσαν οι
προωθούμενες πρωτοβουλίες των δημόσιων οργανισμών, όπως τα μικρά και ευέλικτα
δάνεια, η παροχή άμεσων υπηρεσιών σε φυσικές υποδομές, αλλά και τα
επιστημονικά πάρκα (Feldman, 2001).
Ως συνέπεια των προαναφερομένων, διαπιστώνεται πως πολιτικές που
προωθούν την πανεπιστημιακή στήριξη στις spin-off εταιρείες τους είναι
εφαρμόσιμες, καθώς έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην περιφερειακή οικονομία,
συγκριτικά με άλλες μακροπρόθεσμες και αμφιβόλου αποτελέσματος πολιτικές.
Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα διαδραματίζουν έναν
ενεργό ρόλο στη μετατροπή της ακαδημαϊκής τεχνογνωσίας σε οικονομικό πλούτο,
εφαρμόζοντας τους μηχανισμούς υποστήριξης νέων επιχειρήσεων και της μεταφοράς
τεχνολογίας. Κατόπιν σχετικής μελέτης των Fini et al. (2011) διαπιστώνεται ότι
προκειμένου

να

ενθαρρυνθεί

η

δημιουργία

των

spin-off

εταιρειών,

τα

πανεπιστημιακά ιδρύματα θα πρέπει να επενδύσουν τόσο στους μηχανισμούς όσο και
στις πολιτικές υποστήριξης, συμπεριλαμβάνοντας τα εξειδικευμένα γραφεία (TTO)
και τους κανονισμούς για τις spin-off, αλλά και άλλες παρεμφερείς συμπληρωματικές
δραστηριότητες, όπως οι κανονισμοί συνεργασίας και εκείνοι της κατοχύρωσης
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διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Επίσης, σε εκείνες τις περιπτώσεις που η κρατική
χρηματοδότηση του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης δε θα επαρκούσε για τη
δημιουργία spin-off εταιρειών, τότε θα έπρεπε από μόνες τους οι πανεπιστημιακές
κοινότητες να επενδύσουν στη δημιουργία εσωτερικών μηχανισμών υποστήριξης
(Geuna and Rossi, 2011).

5.3.5 Λειτουργικά προβλήματα και λύσεις για τις spin-off
Σύμφωνα με σχετική τους μελέτη οι Geenhuizen and Soetanto (2009) εντόπισαν
και ανέπτυξαν τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι spin-off εταιρείες
βάσει των σταδίων εξέλιξής τους. Διαπίστωσαν πως τα προβλήματα της αγοράς
αποδεικνυόταν τα πιο δυσεπίλυτα κατά την πάροδο του χρόνου, ενώ αξιοσημείωτο
ήταν πως τα οικονομικά προβλήματα λυνόταν γρηγορότερα, μια κατάσταση που
θεωρήθηκε αντιπροσωπευτική κυρίως για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών. Επίσης,
οι υψηλής καινοτομίας spin-off αντιμετώπιζαν χρηματοοικονομικά προβλήματα στα
πρώτη έτη λειτουργίας τους, δηλαδή από το στάδιο ίδρυσής τους και τον πρώτο
χρόνο λειτουργίας, ενώ συνήθως τα ξεπερνούσαν μετά το τέταρτο έτος.
Οι εταιρείες spin-off που παρουσίαζαν από χαμηλό έως μεσαίο επίπεδο
καινοτομίας αποτύγχαναν να φτάσουν στη βασική περίοδο καθιέρωσης πριν τα έξι
χρόνια λειτουργίας, δηλαδή σημείωναν μια σημαντική χρονική υστέρηση. Από την
άλλη πλευρά, οι spin-off υψηλού επιπέδου καινοτομίας επιτύγχαναν την αποφυγή
των σημαντικών αυτών προβλημάτων μετά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας τους, με τη
βασική προϋπόθεση πως η οικονομία δε θα βρισκόταν σε ύφεση. Δηλαδή, οι υψηλής
καινοτομίας spin-off εταιρείες φαίνεται πως ξεπερνούσαν με σχετικά μεγαλύτερη
ευκολία τα εμπόδια της αξιοπιστίας και της βιωσιμότητας, έναντι των ομολόγων τους
με χαμηλό επίπεδο καινοτομίας. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, τα ακαδημαϊκά
προγράμματα που στόχευαν στην εδραίωση των spin-off υψηλής καινοτομίας θα
έπρεπε να περιελάμβαναν από τα πρώτα στάδιά τους το σχετικό υποστηρικτικό
μηχανισμό με σκοπό τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης. Από την άλλη πλευρά,
και με δεδομένη την εμφάνιση της χαμηλής πιστοληπτικής ικανότητας στα πρώτα
τέσσερα έτη λειτουργίας των spin-off χαμηλού επιπέδου καινοτομίας, προτάθηκε η
συνέχιση της ακαδημαϊκής υποστήριξης μέσω άλλων μηχανισμών, όπως για
παράδειγμα της κατάρτισης των επιχειρηματιών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με
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τους συνεργάτες τους με στόχο την εμφάνιση υψηλού επιπέδου συνεργασίας. Αυτή η
άποψη ενισχύθηκε και από τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς η καλή συνεργασία
αποτελεί βασικό συστατικό της αύξησης της απόδοσης των εταιρειών αυτών (Van
Burg et al., 2008; Hughes et al., 2007; Walter et al., 2006).
Συμπερασματικά, το ποσοστό «θνησιμότητας» των spin-off εταιρειών είναι
χαμηλότερο συγκριτικά με άλλου είδους εταιρείες. Αυτό βέβαια δημιουργεί μια
διαφορετική υπόθεση που επιβεβαιώνεται, ότι κυρίως οι μεγάλοι συνέταιροι των
μικρών και αναπτυσσόμενων spin-off εταιρειών επιβιώνουν χάρη στους μηχανισμούς
υποστήριξης.

Αν

και οι πολιτικές

των

πανεπιστημιακών

ιδρυμάτων

για

«εκκολαπτήρια επιχειρήσεων» δεν είναι καινούριες, ωστόσο η κατανόηση για το
ποια μέθοδος προτείνεται ανεπιφύλακτα για την ανάπτυξη των spin-off εταιρειών
είναι ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να διερευνάται (De Coster and Butler, 2005; Mian,
1997).

5.3.6 Οι spin-off εταιρίες που στηρίζονται την έρευνα (RBSOs)
Οι ερευνητικές spin-off εταιρείες (Research Based spin-off companies –
RBSOs) τέθηκαν στο επίκεντρο της πολιτικής ανάπτυξης τεχνολογίας και
καινοτομίας, καθώς στήριξαν την εμπορική εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας που
παρήγαγαν οι δημόσιοι ερευνητικοί οργανισμοί μαζί με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
(Wright et al., 2007). Αντίθετα όμως με ό,τι συνήθως πίστευαν οι φορείς χάραξης
πολιτικής, οι RBSOs αποτέλεσαν ετερογενείς επιχειρήσεις, δηλαδή συγκέντρωναν τις
απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των
εργασιών τους (και πολλές φορές χωρίς κοινό τρόπο επικοινωνίας), ενώ ξεκάθαρος
και σημαντικός είναι ο ρόλος που διαδραμάτιζαν στο μετασχηματισμό της
επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε οικονομικό πλούτο (Conceicao, Fontes,
and Calapez, 2011; Mustar et al., 2006).
Μια βασική πηγή ετερογένειας αποτέλεσε η στρατηγική που υιοθετήθηκε από
τις RBSOs να εμπορευματοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της γνώσης τους.
Ουσιαστικά, οι RBSOs διέθεταν την πολυτέλεια της απ’ ευθείας διαπραγμάτευσης
της πώλησης των αδειών ευρεσιτεχνίας ή και το δικαίωμα της απόφασης για το αν θα
ακολουθούσαν την ανάπτυξη των προϊόντων και υπηρεσιών. Όμως, η περίπτωση των
spin-off εταιρειών που εξειδικευόταν στην παραγωγή και πώληση προϊόντων
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πνευματικής ιδιοκτησίας και λειτουργούσαν στην αγορά της νέας τεχνολογίας ήταν
περισσότερο συχνή, ειδικά στους τομείς όπου η τεχνολογία παρουσιαζόταν
περισσότερο ανεπτυγμένη (Chesbrough, 2006).
Οι RBSOs ήταν εξ’ ορισμού οργανώσεις εταιρειών που δημιουργούνταν για την
εμπορική εκμετάλλευση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης που
αναπτυσσόταν μέσω της ακαδημαϊκής έρευνας (Mustar et al., 2006). Προκειμένου
να πετύχουν αυτόν το στόχο, οι νέες spin-off θα έπρεπε να επιλέξουν εξ΄ αρχής τη
βασική στρατηγική που θα ακολουθούσαν. Η απόφαση στο πώς θα πρέπει να
μετασχηματίσουν τη γνώση σε οικονομική αξία συνδέθηκε με τον τρόπο που
στόχευαν να κινηθούν στην αγορά. Δηλαδή, οι spin-off καλούνται να επιλέξουν
μεταξύ της απ’ ευθείας πώλησης της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας ή να
εμπορεύονται οι ίδιες στην αγορά τα έτοιμα τεχνολογικά προϊόντα (Arora and
Gambardella, 2010). Για να λάβουν την απόφασή τους ήταν απαραίτητο να
εκτιμήσουν και να κατανοήσουν τις εκάστοτε ισχύουσες οικονομικές συνθήκες (Gans
and Stern, 2003).
Όμως, θα πρέπει να αναφερθούν και κάποια άλλα χαρακτηριστικά των spin-off
εταιρειών, ειδικά στον τομέα της μετακίνησης υπαλλήλων. Συγκεκριμένα, οι spin-off
αποτελούσαν μια εναλλακτική λύση με το κύριο χαρακτηριστικό της ίδρυσης και
ανάπτυξης μιας νέας αυτόνομης εταιρείας που αποκόπτεται από τη μητρική. Με
αυτήν τη λογική η εσωτερική μετακίνηση των υπαλλήλων ήταν σημαντική, αλλά όχι
με τη μορφή μητρικής-θυγατρικής εταιρείας, αλλά με εκείνη της οριστικής
μετακίνησης προς τη νέα εταιρεία spin-off, κάτι που επέφερε ανάλογες επιπτώσεις.
Δηλαδή, αν η τεχνογνωσία που επρόκειτο να μεταφερθεί ήταν καινοτόμος, δε θα
ήταν πιθανή η μεταφορά της στην εταιρεία, ακόμη και ούτε μέσω της εσωτερικής
μετακίνησης των υπαλλήλων.
Κάποια άλλα συμπεράσματα αναφορικά με τη σύγκριση spin-off εταιρειών και
clusters από τη σχετική μελέτη των Cheyre, Klepper, and Veloso (2011) ήταν τα
εξής:



Υπάλληλοι που διέθεταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένο το ανταγωνιστικό πνεύμα

ταίριαζαν περισσότερο στο περιβάλλον των spin-off εταιρειών σε σύγκριση με τα
clusters.
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Οι spin-off εταιρείες προτιμούσαν να εδρεύουν κοντά στην εταιρεία από

την οποία αποκόπηκαν, όπως για παράδειγμα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, ώστε να
μείωναν στο ελάχιστο το κόστος μετεγκατάστασης.


Οι spin-off αρέσκονταν στο να προσλαμβάνουν εφευρέτες από άλλες

περιφέρειες, σε αντίθεση με τους εργάτες που προτιμούνταν από την ίδια περιφέρεια
στην οποία έδρευαν.


Υψηλής καινοτομίας εταιρείες προτιμούσαν να παράγουν περισσότερες

spin-off επιχειρήσεις.


Οι spin-off προσλάμβαναν το μεγαλύτερο ποσοστό των εργατών τους από

τοπικές επιχειρήσεις, αλλά συνήθως ανέμεναν την πρόσληψη μικρότερου ποσοστού
από τις λεγόμενες αρχικές-μητρικές εταιρείες.


Το ποσοστό αύξησης επιχειρηματικών λαθών των εταιρειών συνδεόταν με

τον αριθμό των spin-off που παρήγαγαν.


Μεταξύ των εργαζομένων που είχαν ήδη μετακινηθεί μια φορά, εκείνοι

που μετακινήθηκαν από τη μητρική εταιρεία στην spin-off θεωρούνταν στατιστικά
απίθανο να μετακινηθούν ξανά.

5.4 H ιστορική εξέλιξη της Μεταφοράς Τεχνολογίας (Transfer Knowledge)

Η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου, αλλά και την οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας.
Η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας δημιουργεί και αναπτύσσει νέες οικονομικές
δραστηριότητες, τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς αγορές. Ενισχύει τις
διακρατικές σχέσεις, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες, ενώ το διεθνές εμπόριο δε
διακινεί μόνο κεφαλαιουχικά αγαθά, αλλά και τεχνογνωσία. Αποτέλεσμα αυτού είναι
το ότι η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας μπορεί και γεφυρώνει το
οικονομικό χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών (Foss and
Pedersen, 2002).
Η Μεταφορά Τεχνολογίας (Transfer Knowledge) ορίζεται ως οποιοσδήποτε
μηχανισμός με τον οποίο η τεχνολογία, μεταφέρεται από τον φορέα-δότη στο φορέαδέκτη που βρίσκεται στην επιχείρηση. Οι τρόποι με τους οποίους η μεταφορά
τεχνολογίας υλοποιείται είναι πολλοί, καθώς υπάρχουν διάφοροι μηχανισμοί, πιθανές
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διασυνδέσεις και εφαρμογές. Χαρακτηριστικά αναφέρονται ειδικοί μηχανισμοί, όπως
σχεδιασμός και παραγωγή προϊόντων, εφαρμογή ιδεών, μεθοδολογίες παραγωγής.
Επίσης, σημαντική στη μεταφορά τεχνολογίας είναι η πρόσληψη εξειδικευμένου
ανθρώπινου δυναμικού, αλλά και η πώληση αδειών εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών.
Οι φορείς που παρέχουν την τεχνολογία συνήθως είναι ερευνητικά κέντρα, κέντρα
καινοτομίας, εφευρέτες, όπως επίσης και επιχειρήσεις που διαθέτουν υψηλού
επιπέδου τεχνολογία, την οποία θέλουν να εκμεταλλευτούν εμπορικά (Ambos and
Ambos, 2009).
Η μεγάλη αξία των μηχανισμών αυτών για τις επιχειρήσεις οφειλόταν στο
γεγονός ότι αποτελούσαν άμεση και σχετικά χαμηλού κόστους διαδικασία απόκτησης
υψηλού επιπέδου τεχνολογίας, η οποία ήταν σημαντική ειδικά για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις που ευελπιστούσαν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
στον κλάδο της καινοτομίας (Bjorkman et. al., 2004). Οι εν λόγω επιχειρήσεις
θεωρούσαν αναγκαία τη μεταφορά τεχνολογίας ώστε να συμβαδίζουν με τις ολοένα
και επιταχυνόμενες τεχνολογικές εξελίξεις και τον ανταγωνισμό στις διεθνείς αγορές.
Συχνά παρουσίαζαν έντονη καινοτόμο δραστηριότητα, διέθεταν πλεονεκτήματα που
προέρχονταν από την ευέλικτη οργανωτική τους μορφή, αλλά παράλληλα είχαν
σημαντική έλλειψη από επιστήμονες και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Πολλές
μελέτες έδειξαν πως η επιβίωση και η επιτυχία των επιχειρήσεων αυτών στηρίχτηκε
στην ικανότητά τους να αφομοιώσουν την τεχνολογία. Είναι προφανές, ότι ως
διαδικασία η μεταφορά τεχνολογίας δεν αποτελεί ένα σταθερό μηχανισμό, αλλά
περιγράφεται καλύτερα με το δικτυακό μοντέλο όπου περιλαμβάνονται όλες οι
πιθανές διασυνδέσεις και εναλλακτικοί μηχανισμοί που πρέπει να αναπτύξει και να
χρησιμοποιήσει μια επιχείρηση.
Οι επιχειρήσεις που διακρίνονται και πρωταγωνιστούν στη μεταφορά
τεχνολογίας συνήθως εφαρμόζουν τις παρακάτω πολιτικές:



Ανάπτυξη

επαφών

με

διάφορους

φορείς,

όπως

προμηθευτές,

ανταγωνιστές, ερευνητικά κέντρα και ειδικούς επιστήμονες.


Πρόσβαση σε συνεχή τεχνολογική ενημέρωση και ροή τεχνολογικών

πληροφοριών μέσω συμμετοχής σε εκθέσεις, δίκτυα μεταφοράς τεχνολογίας,
ενημερωτικές ημερίδες.
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Χρήση ειδικών συμβούλων σε διάφορα στάδια της διαδικασίας, από την

αρχή ως την τελική εφαρμογή της τεχνολογίας στην επιχείρηση. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση περιλαμβάνονται νομικοί σύμβουλοι για την υπογραφή ης σύμβασης,
σύμβουλοι αξιολόγησης τεχνολογίας, αλλά και σύμβουλοι χρηματοδότησης
μεταφοράς τεχνολογίας μέσω διάφορων εναλλακτικών μηχανισμών.

Η καινοτομία,

ειδικά στις

ΜΜΕ,

ως αποτέλεσμα της

ερευνητικής

δραστηριότητας και της μεταφοράς τεχνολογίας οδηγεί στην παραγωγή νέων
προϊόντων ή στη βελτίωση άλλων και δίκαια θεωρείται το απαραίτητο υπόβαθρο στο
οποίο οι εθνικές οικονομίες στηρίζουν την αύξηση της παραγωγικότητας και τη
βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Διάφορες μελέτες που στηρίχθηκαν σε
εμπειρικά δεδομένα συνέδεσαν, σε διάφορα επίπεδα ανάλυσης (επιχείρηση, κλάδο,
οικονομία), την καινοτομία με την ανάπτυξη. Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα
πολλών μελετών ήταν ότι η καινοτομία σπάνια αποτελεί προϊόν προσπάθειας
μεμονωμένης επιχείρησης. Αντίθετα, τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα
συνεργασίας, όπου ο κάθε εταίρος αλληλοσυμπληρώνει τις γνώσεις τους με τον
άλλον. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι στις αρχές της δεκαετίας του 1980
εμφανίσθηκε ένα νέο σύστημα τεχνολογικής καινοτομίας, όπου διάφορες πόλεις και
περιφέρειες προσέφεραν ένα περιβάλλον ιδιαίτερα φιλικό και ευνοϊκό στην ανάπτυξη
και διάδοση τεχνολογικών καινοτομιών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν
η προαναφερόμενη Silicon Valley της California, το Cambridge στο Ηνωμένο
Βασίλειο, το Tagus Park στη Πορτογαλία, όπως και πλήθος άλλων Τεχνολογικών και
Επιστημονικών Πάρκων και Τεχνοπόλεων στην Ευρώπη.
Στην πραγματικότητα, οι ιδέες για καινοτομία δημιουργούνται από πολλές
πηγές, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας, των σχέσεων με πελάτες και προμηθευτές,
την παρακολούθηση της αγοράς και των ανταγωνιστών. Εκτός από τις ικανότητες
ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων, εξίσου σημαντικές είναι και οι δυνατότητες
αφομοίωσης καινοτομιών από την ίδια την επιχείρηση. Κάτω από αυτό το πρίσμα, η
καινοτομία στη μεταφορά τεχνολογίας είναι ένας τρόπος σκέψης και μια αναγνώριση
της ίδιας της επιχείρησης και του περιβάλλοντός της και απαιτεί ικανότητες που
διευρύνονται σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, αλλά και στη σχέση της με
το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Όλα τα προαναφερόμενα δηλώνουν το
σημαντικό ρόλο και τη σπουδαιότητα της καινοτομίας μέσω της μεταφοράς
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τεχνολογίας,

καθώς

την

καθιστούν

αναπόσπαστο

δομικό

στοιχείο

μιας

ανταγωνιστικής παραγωγικής οικονομίας.
Ειδικά για την ελληνική Βιομηχανία που υστερεί τεχνολογικά ακόμη και
σήμερα, η δημιουργία ενός περιβάλλοντος στήριξης της ανάπτυξης και αφομοίωσης
των καινοτομιών κρίνεται σημαντική. Παράδειγμα εξαίρεσης αποτέλεσε το
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης, που γνωρίζοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα
της καινοτομίας, τα ενδογενή προβλήματα, τα χαρακτηριστικά των εγχώριων
επιχειρήσεων, αλλά και τις τεχνολογικές τους ανάγκες, επιχείρησε να αναπτύξει μια
σειρά από εργαλεία και υπηρεσίες με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της ικανότητάς
τους για καινοτομία. Όμως, και σε αυτήν την περίπτωση, τουλάχιστον μέχρι σήμερα,
το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο, καθώς δε λύθηκαν σημαντικά προβλήματα
στο χώρο της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

5.4.1 Η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα στάδια μεταφοράς τεχνολογίας
Η μεταφορά τεχνολογίας είναι ένας τομέας που παρουσιάζει παγκοσμίως
αυξανόμενο ενδιαφέρον και έχει αναγνωριστεί ως ένας βασικός παράγοντας για την
ανάπτυξη των επιμέρους οικονομιών. Ο σημαντικός ρόλος της επισημάνθηκε από
πολύ νωρίς και έτσι αποτέλεσε αντικείμενο θεωρητικής και εμπειρικής μελέτης μετά
το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η μελέτη και η κατανόηση των καναλιών και μηχανισμών
μεταφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή έκβαση αυτής. Σε κάθε
προσπάθεια μεταφοράς μεταξύ μονάδων (ατόμων, εταιρειών ή κρατών) απαιτείται η
έγκαιρη επιλογή των μηχανισμών μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας, ή ο
συνδυασμός αυτών που θα χρησιμοποιηθούν. Επίσης, προαπαιτούνται ο εντοπισμός
των παραμέτρων που διευκολύνουν ή παρεμποδίζουν τη μεταφορά τεχνολογίας και η
επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας μεταφοράς για το επιτυχές αποτέλεσμα.
Αρκετοί ερευνητές, που κατά καιρούς ασχολήθηκαν με τη μεταφορά τεχνολογίας,
εντόπισαν και κατέγραψαν τους περισσότερους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή
αρνητικά τη διαδικασία μεταφοράς, αλλά και την αποτελεσματικότητα της
μεταφερόμενης τεχνολογίας (Haakanson and Nobel, 2000).
Όμως, ανεξαρτήτως των μηχανισμών μέσω των οποίων μεταφέρεται κάποια
τεχνολογία, θα πρέπει να ακολουθείται πάντα κάποια συγκεκριμένη διαδικασία. Η
κατανόηση της διαδικασίας μεταφοράς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χάραξη
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στρατηγικής, αλλά και την άσκηση πετυχημένης πολιτικής με στόχο τη βελτίωση της
θέσης της χώρας ή της επιχείρησης. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης της
μεταφερόμενης τεχνολογίας επιδιώκουν την επιτυχή μεταφορά της, όμως για
διαφορετικούς λόγους. Η διαδικασία της μεταφοράς τεχνολογίας απαιτεί ουσιαστική
συνεργασία μεταξύ του αποστολέα (πωλητή) και του παραλήπτη (αγοραστή) της.
Εφόσον ο αποστολέας και ο παραλήπτης αποφασίσουν να μεταφέρουν τεχνολογία,
υπάρχουν τρεις δυνατότητες: Να μεταφερθεί η τεχνολογία επιτυχώς, να γίνει η
μεταφορά χωρίς τα αναμενόμενα αποτελέσματα ή να καταστεί αδύνατη η μεταφορά.
Είναι δύσκολο να οριστεί ακριβώς το πότε μια προσπάθεια μεταφοράς τεχνολογίας
θεωρείται επιτυχής ή όχι, γιατί υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες έχουν πετύχει ή
αποτύχει μερικώς. Όταν μια προσπάθεια μεταφοράς τεχνολογίας έχει ικανοποιήσει
τους στόχους και τις επιδιώξεις που τέθηκαν αρχικά από την παραλήπτρια εταιρία και
ταυτόχρονα έχει βελτιώσει αισθητά τα οικονομικά της μεγέθη (παραγωγή, πωλήσεις,
κέρδη, εξαγωγές, μερίδιο αγοράς, κλπ) μπορεί να θεωρηθεί πλήρως επιτυχημένη
(Noorderhaven and Harzing, 2009).
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία σε αρκετές περιπτώσεις παρατηρείται ότι
η γνώση και η τέχνη αποτελούν τα βασικά στοιχεία της τεχνολογίας. Σε σχετική
έκθεση της EIRMA (European Industrial Research Management Association, 1992) η
τεχνολογία παρουσιάζεται ως το μέσο με το οποίο η γνώση, η επιστήμη και οι
ανακαλύψεις της εφαρμόζονται για την παραγωγή καινοτόμων αγαθών και
υπηρεσιών. Η μελέτη των καναλιών και των μηχανισμών μεταφοράς τεχνολογίας
αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή της έκβαση. Σε κάθε προσπάθεια
μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ μονάδων (ατόμων, εταιριών ή χωρών) απαιτείται
ορθή επιλογή των μηχανισμών ή συνδυασμού αυτών που θα χρησιμοποιηθούν. Η
μεταφορά τεχνολογίας διακρίνεται σε τυπική και άτυπη, όπου η τυπική είναι η
τεχνολογία που μεταφέρεται με τη βοήθεια άμεσων ή έμμεσων μηχανισμών (Stewart,
1979).
Οι Autio and Laamanen (1995) ορίζουν ως κανάλι μεταφοράς τεχνολογίας τη
σύνδεση μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μονάδων (χωρών, εταιριών, ατόμων) μέσω της
οποίας μπορούν να ενεργοποιηθούν διαφορετικοί μηχανισμοί μεταφοράς. Σύμφωνα
με τα παραπάνω διακρίνονται πέντε βασικά κανάλια μεταφοράς τεχνολογίας: Η
συνεργασία μεταξύ ανθρώπων, εταιρειών, η συνεργασία εταιρειών με εκπαιδευτικά ή
ερευνητικά ιδρύματα, η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ή ερευνητικών ιδρυμάτων
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και η αντίστοιχη μεταξύ χωρών, δηλαδή οι λεγόμενες διακρατικές συνεργασίες
(Δοϊνάκης και Μπάκουρος, 1997).
Οι κυριότεροι μηχανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται
κυρίως στη συνεργασία μεταξύ εταιριών είναι: Η ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και
πληροφοριών μεταξύ στελεχών (ερευνητών, μηχανικών, διευθυντών) των εταιρειών,
η χρήση τεχνικών μεθόδων όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας management,
marketing, financial, τα συμβόλαια διοίκησης management, τα συμβόλαια
προώθησης προϊόντων, τα συμβόλαια «με το κλειδί στο χέρι» (turnkey contracts), η
ανάθεση υπεργολαβιών, τα joint ventures, η ανταλλαγή αδειών εκμετάλλευσης
τεχνολογίας, η συγχώνευση εταιριών που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο
και οι Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (Foreign Direct Investments) (Clarkson and Toh,
2010).
Οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία μεταφοράς και την
αποτελεσματικότητα της μεταφερόμενης τεχνολογίας είναι οι εξής:



Οι συνθήκες που επικρατούν στην παραλήπτρια χώρα.



Η προοπτική καινοτομίας του παραλήπτη.



Η ικανότητα του αποστολέα να μεταφέρει τεχνολογία και αυτή της

κινητικότητας της τεχνολογίας.

Ο παραλήπτης της μεταφερόμενης τεχνολογίας θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στην αναγνώριση των ικανοτήτων και των αδυναμιών του, στον εντοπισμό
των πραγματικών αναγκών και στον καθορισμό των στόχων του, στην επιλογή και
εφαρμογή της κατάλληλης τεχνολογίας, στην υλοποίηση δραστηριοτήτων Έρευνας
και Ανάπτυξης (R&D), στη βελτίωση του επιπέδου μόρφωσης των εργαζομένων του,
αλλά και στην υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης-κατάρτισης-πρακτικής
εξάσκησης του εργατικού δυναμικού (Δοϊνάκης

και Μπακούρος, 2005). Η

πολυπλοκότητα της διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας απαιτεί στενή συνεργασία
των εμπλεκομένων μερών και σωστή εκτίμηση των παραγόντων που την επηρεάζουν.
Επειδή είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά σε στελέχη
των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, η παρουσία εξειδικευμένου προσωπικού είναι
απαραίτητη (Armario, Ruiz, and Armario, 2008).
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Η μεταφορά της τεχνολογίας δεν είναι όμως πάντα το ζητούμενο για τις
επιχειρήσεις, καθώς κάποιες φορές παρουσιάζονται αρκετά επιφυλακτικές. Το
ερώτημα «Μήπως η μεταφερθείσα τεχνολογία είναι ακατάλληλη;» τίθεται συχνά και
από τους ίδιους τους ερευνητές. Για την επιλογή της καλύτερης εναλλακτικής λύσης
είναι απαραίτητο να εκτιμηθούν τα αναμενόμενα οφέλη και το προβλεπόμενο
κόστος, έτσι ώστε να προσεγγισθεί το υψηλότερο καθαρό κέρδος. Η επιλογή της
κατάλληλης τεχνολογίας αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαδικασία της
μεταφοράς και θα πρέπει να προσαρμόζεται εύκολα στις ισχύουσες τοπικές συνθήκες
και να ικανοποιεί τις προτιμήσεις των καταναλωτών στη διεθνή και στην εγχώρια
αγορά. Πάντοτε όμως, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυνος
μεταφοράς ακατάλληλης, για τον παραλήπτη, τεχνολογίας. Συχνά μεταφέρονται
περίπλοκες τεχνολογίες με απαιτητικές προδιαγραφές και υψηλό λειτουργικό κόστος,
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι συνθήκες που επικρατούν στην παραλήπτρια χώρα.
Η επιλογή της «ακατάλληλης» τεχνολογίας μπορεί να προκύψει για τις
αναπτυσσόμενες χώρες από διάφορες αιτίες, τον τύπο της συμφωνίας, το είδος της
εισαγόμενης τεχνολογίας και τη χρήση αδύναμων καναλιών επικοινωνίας.
Συμπερασματικά αναφέρεται πως το μεγαλύτερο μέρος της παγκόσμιας
τεχνολογίας έχει συγκεντρωθεί σε λίγες χώρες, με αποτέλεσμα οι αναπτυσσόμενες να
εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από αυτές. Η μεταφορά τεχνολογίας είναι πρωταρχικός
παράγοντας της βελτίωσης αυτής της κατάστασης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όχι
μόνο η επιτυχής μεταφορά τεχνολογίας, αλλά κυρίως η επιτυχής μεταφορά της
κατάλληλης για τον παραλήπτη τεχνολογίας. Ο αποστολέας και ο παραλήπτης της
μεταφερόμενης

τεχνολογίας

επιδιώκουν

την

επιτυχή

μεταφορά

της,

για

διαφορετικούς όμως λόγους και οι δύο. Ο αποστολέας στοχεύει στη βελτίωση της
ανταγωνιστικής του θέσης στην εγχώρια ή διεθνή αγορά, στη διεύρυνση των
πωλήσεών του και στην αύξηση των οικονομικών του μεγεθών. Ο παραλήπτης έχει
ως σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του, την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και τη μεγέθυνση των
οικονομικών του μεγεθών. Τα στάδια μεταφοράς τεχνολογίας περιγράφονται στο
παρακάτω Διάγραμμα 5.2.
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Διάγραμμα 5.2: Στάδια Μεταφοράς Τεχνολογίας
Αποτελέσματα
ερευνητικής
δραστηριότητας

Αξιολόγηση και
επιλογή
αποτελεσμάτων

Διαχείριση
ερευνητικών
έργων
Εκμετάλλευση
αποτελεσμάτων

Εκπόνηση
σχεδίου
εμπορευσιμότητας

Ενσωμάτωση
τεχνολογίας
στην έρευνα
Επιλογή
περιπτώσεων

Μεταφορά
τεχνολογίας
και πώληση
δικαιωμάτων

Αξιοποίηση
τεχνολογίας
Προτεινόμενες
τεχνικές

Πηγή: Μακέδος, Ι. (2013)

5.4.2 Η Νομολογία περί Συμφωνιών Μεταφοράς Τεχνολογίας
Οι Συμφωνίες Αδειών Εκμετάλλευσης που περιορίζουν τον ανταγωνισμό,
απαγορεύονται από τους κανόνες περί ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), ιδίως από το άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ΣΛΕΕ) (πρώην άρθρο 81 της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας - ΣΕΚ). Ωστόσο, τις περισσότερες φορές αυτές οι συμφωνίες
παρουσιάζουν επίσης θετικά αποτελέσματα που υπερβαίνουν τα περιοριστικά όρια
του ανταγωνισμού. Οι νέες διατάξεις, που απαρτίζονται από κανονισμό με την
ονομασία «απαλλαγή κατά κατηγορία» και από κατευθυντήριες γραμμές,
δημιουργούν χώρο ασφαλείας για το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών αδειών
εκμετάλλευσης. Η νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία χορηγεί αποκλειστικά
δικαιώματα στους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων,
δικαιωμάτων επί σχεδίου, άλλων δικαιωμάτων που προστατεύονται από τη
νομολογία. Ο κάτοχος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας έχει τη δυνατότητα να
εμποδίσει οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της πνευματικής του ιδιοκτησίας
και να την εκμεταλλευθεί, παραχωρώντας την με σχετική άδεια εκμετάλλευσης σε
τρίτους. Οι συμφωνίες μεταφοράς τεχνολογίας αφορούν στην παραχώρηση αδειών
τεχνολογίας. Βελτιώνουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και ευνοούν τον
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ανταγωνισμό, ενώ παράλληλα παρακινούν τις επιχειρήσεις να ξεκινήσουν νέες
δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Ωστόσο, είναι δυνατόν οι συμφωνίες αδειών
εκμετάλλευσης να χρησιμοποιούνται και για αντι-ανταγωνιστικούς σκοπούς.
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα, όταν δύο ανταγωνιστές χρησιμοποιούν μια
συμφωνία αδείας εκμετάλλευσης για να μοιράσουν μεταξύ τους τις αγορές, ή όταν ο
κάτοχος μιας σημαντικής άδειας αποκλείει τις ανταγωνιστικές τεχνολογίες από την
αγορά (Άρθρο 101 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2004).
Με σκοπό την εξεύρεση της ορθής ισορροπίας μεταξύ της προστασίας του
ανταγωνισμού και της προστασίας των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ο
σχετικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία δημιουργεί ένα χώρο ασφαλείας για
το μεγαλύτερο μέρος των συμφωνιών αδειών εκμετάλλευσης. Το πεδίο εφαρμογής
των νέων κανόνων δεν καλύπτει μόνο τις άδειες εκμετάλλευσης διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και τεχνογνωσίας, αλλά εφαρμόζεται πλέον και στα δικαιώματα επί
σχεδίου και υποδειγμάτων, καθώς και στις άδειες εκμετάλλευσης των πνευματικών
δικαιωμάτων επί λογισμικού. Ωστόσο, ο σχετικός κανονισμός δεν αφορά τις
συμφωνίες αδειών εκμετάλλευσης σχετικά με την υπεργολαβία δραστηριοτήτων
έρευνας και ανάπτυξης.
Από την άλλη πλευρά, ο κανονισμός απαριθμεί μία σειρά ιδιαίτερα σοβαρών
και εξαιρούμενων περιορισμών (άρθρα 4 και 5) που παρουσιάζουν σοβαρά
αποτελέσματα αθέμιτου ανταγωνισμού. Το μερίδιο αγοράς υπολογίζεται με βάση την
αξία των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου
ημερολογιακού έτους. Αν το μερίδιο αγοράς είναι αρχικά μικρότερο ή ίσο του 20% ή
του 30% αντιστοίχως, αλλά στη συνέχεια υπερβαίνει αυτά τα όρια, η απαλλαγή
εξακολουθεί να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια δύο συνεχόμενων ημερολογιακών
ετών μετά από το έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου τα προαναφερόμενα όρια
ξεπεράστηκαν για πρώτη φορά. Όμως, ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΚ αριθ. 1/2003)
έδινε τη δυνατότητα στις Αρχές των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
ανακαλέσουν το ευεργέτημα της απαλλαγής κατά κατηγορία από τις συμφωνίες
μεταφοράς τεχνολογίας που παράγουν ασυμβίβαστα αποτελέσματα με το άρθρο 101
(παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ, πρώην άρθρο 81 παράγραφος 3 της ΣΕΚ) στην αντίστοιχη
επικράτειά τους, ή σε ένα μέρος της επικράτειάς τους, που παρουσιάζει όλα τα
χαρακτηριστικά μίας ξεχωριστής γεωγραφικής αγοράς.
Επιπλέον, η Επιτροπή μπορεί να ανακαλέσει το ευεργέτημα του παρόντος
κανονισμού, υπό τις εξής προϋποθέσεις, όταν διαπιστώνει:
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Μια συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας έχει αποτελέσματα που είναι

ασυμβίβαστα, σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.


Την ύπαρξη παραλλήλων δικτύων συμφωνιών που καλύπτουν πάνω από

το 50% της σχετικής αγοράς. Σ' αυτήν την περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να δηλώσει
μέσω κανονισμού ότι ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται.

5.4.3 Τα Γραφεία Διαμεσολάβησης Μεταφοράς Τεχνολογίας
Τα Γραφεία Διαμεσολάβησης είναι οι μονάδες που διαχειρίζονται το θέμα της
μεταφοράς τεχνολογίας και αποτελούν συνήθως τμήματα της οργανωτικής Επιτροπής
Ερευνών. Στόχο έχουν την υποστήριξη των ερευνητών του οργανισμού, του
ερευνητικού ινστιτούτου, ή του πανεπιστημιακού ιδρύματος για την αξιοποίηση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων, αλλά και την ανεύρεση των ενδιαφερόμενων
επιχειρήσεων που επιθυμούν τη συνεργασία με τους προαναφερόμενους φορείς και
με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων αγαθών και υπηρεσιών.
Μερικές από τις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει το Γραφείο Διαμεσολάβησης είναι
η αξιολόγηση εμπορικού ενδιαφέροντος τεχνολογιών, η προστασία και η διαχείριση
των δικαιωμάτων πνευματικών ιδιοκτησίας, η υποστήριξη της δημιουργίας νέων
επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα οι spin-off.
Στο Διάγραμμα 5.3 περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ερευνητικής
δραστηριότητας και η σύνδεσή της με τη μεταφορά τεχνολογίας:
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Διάγραμμα 5.3: Ανατροφοδότηση Ερευνητικής Δραστηριότητας και Μεταφορά
Τεχνολογίας. H λογική της ολοκληρωμένης ερευνητικής δραστηριότητας

8
Αξιοποίηση
στοιχείων
στην έρευνα

1
Σχεδιασμός
ερευνητικών
έργων

2
Υλοποίηση
έργων

7
Αποτίμηση
τεχνολογίας
εξαγωγή
συμπερασμάτων

3
Παραγωγή
αποτελεσμάτων

6
Μεταφορά
τεχνολογίας

4
Αξιολόγηση
αποτελεσμάτων

5
Επιλογή
αποτελεσμάτων
για
εκμετάλλευση

Πηγή: Μακέδος Ι. (2013)

Ένα από τα σημαντικά ερωτήματα που τίθεται προς εξέταση είναι το εξής: «Τι
πραγματικά

επιθυμούν

οι

ερευνητές-εφευρέτες

από

την

αξιοποίηση

των

αποτελεσμάτων;». Είναι αρκετά δύσκολη και πολυδιάστατη η απάντηση, καθώς θα
πρέπει να συσχετιστεί με τις κατηγορίες των επιδιώξεων των ερευνητών-εφευρετών.
Επισημαίνεται ότι επιδιώκουν την αναγνώριση, την ενσωμάτωση των ερευνητικών
αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά κυρίως στην πραγματική αγορά,
όπως επίσης και την προστασία των πνευματικών τους δικαιωμάτων. Από την άλλη
πλευρά, οι επιχειρήσεις που θέλουν να συνεργαστούν με ερευνητικά ινστιτούτα ή με
πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, επιδιώκουν την απόκτηση του
συγκριτικού πλεονεκτήματος στην πραγματική αγορά μέσω της απορρόφησης της
τεχνογνωσίας και τεχνολογίας. Ειδικότερα, για τις ΜΜΕ που βρίσκονται σε
μειονεκτική θέση, κυρίως λόγω μεγέθους, σε σύγκριση με τις μεγάλες επιχειρήσεις, η
τεχνογνωσία και η τεχνολογία τους είναι αναγκαίες ώστε να καταστούν τουλάχιστον
βιώσιμες. Υπάρχει όμως και μια τρίτη, εξίσου σημαντική πλευρά, η οποία
παρακολουθεί και ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους διαδικασίες και εξελίξεις, όπως η
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μεταφορά τεχνολογίας, που είναι οι ίδιοι οι καταναλωτές. Υπό το καθεστώς του
μεγάλου ανταγωνισμού και με δεδομένη τη μεταφορά τεχνολογίας, ευελπιστούν στη
βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, στην ευκολότερη
προσβασιμότητα στο χώρο των νέων τεχνολογιών, στη μείωση των τιμών και στην
αύξηση του επιπέδου διαβίωσης.

5.5 Ο ρόλος των Πόλων Καινοτομίας στην ανάπτυξη της περιφέρειας

Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας καλείται η σύμπραξη

φορέων του

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών και
καινοτομικών επιδόσεων των Περιφερειών της Ελλάδας και την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας τους. Οι φορείς που μπορούν να συμμετέχουν
απαρτίζονται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), Ανώτατα Τεχνολογικά
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικά και επιστημονικά
πάρκα, κλαδικές εταιρείες, επιμελητήρια, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και άλλοι
οργανισμοί. Ουσιαστικά είναι ένα έργο που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του
υπουργείου Ανάπτυξης (όπως ονομαζόταν το 2008) με συνολικό προϋπολογισμό της
τάξης των 4,4 εκατ. ευρώ και δημόσια δαπάνη ύψους 3,3 εκατ. ευρώ. Να
διευκρινιστεί πως η δημόσια δαπάνη της δράσης συγχρηματοδοτούνταν κατά 50%
από το ΕΠΤΑ της Ε.Ε. και κατά 50% από το ελληνικό Δημόσιο.
Είναι γεγονός πως η καινοτομία αναγνωρίζεται διεθνώς ως ένας από τους
σημαντικότερους παράγοντες ανταγωνιστικότητας για τις επιχειρήσεις και κυρίως τις
ΜΜΕ. Παρά τη διεθνοποίηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, η καινοτομία
και η Έρευνα και Τεχνολογία εξακολουθούν σε μεγάλο βαθμό να αναπτύσσονται
περιφερειακά μέσω της συνεργασίας μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων και ερευνητικών
φορέων (όπως με τα clusters). Οι συνεργασίες αυτές είναι περισσότερο
αποτελεσματικές μέσω της συνεργασίας φορέων που ευνοούν την αναγνωρισιμότητά
τους σε διεθνές επίπεδο, αποκτώντας έτσι ένα σημαντικό τεχνολογικό και εμπορικό
όνομα. Για το λόγο αυτό η δημιουργία και η ανάπτυξη θα μπορούσε να αποτελέσει
ισχυρό άξονα τεχνολογικής πολιτικής με σκοπό τη μείωση της διαφοράς της
καινοτομικής επίδοσης των Περιφερειών της Ελλάδας από τον κοινοτικό μέσο όρο
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και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης στη διεθνή επιχειρηματικότητα
(Αντωνόπουλος και Παπαδάκης, 2007).
Ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας ουσιαστικά αποτελούσε ένα πιλοτικό
πρόγραμμα που επιχείρησε να συνδέσει τους βασικούς παράγοντες του τοπικού
«περιβάλλοντος καινοτομίας», στηρίζοντάς το με εργαλεία πληροφόρησης και
υποστήριξης. Με τη σειρά τους θα ενίσχυαν την ικανότητα οργάνωσής του και θα το
μετέτρεπαν μακροπρόθεσμα πιο δυναμικό και πιο αποτελεσματικό στην εξασφάλιση
οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης. Ένα τέτοιο έργο εξελίχθηκε δυναμικά,
παράγοντας σημαντικά προϊόντα και υπηρεσίες μέσω πολλών ερευνητικών
κοινοπραξιών, της δημιουργίας εταιριών εκμετάλλευσης γνώσης και της δημιουργίας
εξειδικευμένης τεχνολογικής πλατφόρμας.
Μετά την πιλοτική φάση και τη σχετική του εδραίωση, ένας Περιφερειακός
Πόλος Καινοτομίας θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μέσο ανάλυσης και σχεδιασμού
πολιτικής για την Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία με συμβουλευτικό ρόλο στις
περιφερειακές

Αρχές για την Οργάνωση του Περιφερειακού Συστήματος

Καινοτομίας και τελικά σε στρατηγικό «εργαλείο» για την αύξηση της επίδοσης στην
καινοτομία. Συγκεκριμένα, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην εξειδίκευση
προκηρύξεων του ΕΣΠΑ σε θέματα καινοτομίας, στην ενίσχυση προσπαθειών
δημιουργίας νέων υποστηρικτικών μηχανισμών (όπως το Ερευνητικό Κέντρο
Δυτικής Ελλάδας), στη δημιουργία νέων θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων, αλλά και στη
δημιουργία δυναμικών, επενδυτικών, Ζωνών Καινοτομίας. Επίσης, ο Περιφερειακός
Πόλος Καινοτομίας θα μπορούσε να οργανώσει τη δημιουργία και υποστήριξη
ισχυρών συνεργατικών καινοτομικών σχηματισμών (clusters καινοτομίας) σε
θεματικούς τομείς (Blanke, 2006).
Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του υπουργείου
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ) υλοποίησε μόνο κάποιες δράσεις, όπως η «Δημιουργία
Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας», που αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της
τεχνολογικής

δεξιότητας

και

αριστείας

σε

σημαντικούς

περιφερειακούς

τεχνολογικούς κόμβους. Με βάση τα ανωτέρω, ο ΠΠΚ θα μπορούσε να αποτελέσει
μια ισχυρή και μόνιμη συνεργασία φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, οι
οποίοι θα καλούνταν να αναπτύξουν και να αναθεωρούν σε τακτά χρονικά
διαστήματα το σχέδιο δράσης ενίσχυσης της καινοτομίας στην περιφέρεια μέσα από
την προώθηση της δικτύωσης και της διεθνοποίησής της. Η προώθηση των ΠΠΚ και
γενικότερα

η

περιφερειακή

ανάπτυξη,
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ανταγωνιστικότητα

και

καινοτομία

αποτέλεσαν σημαντικό στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της Στρατηγικής
της Λισαβόνας και των προσπαθειών που γίνονταν για την αύξηση των δαπανών σε
έρευνα και τεχνολογία και τη μετατροπή των αποτελεσμάτων τους σε αξιοποιήσιμα
προϊόντα ή υπηρεσίες. Αρκετές χώρες με ιδιαίτερα εξελιγμένες τις περιφερειακές
δομές και ικανότητες καθώς και τα συστήματα καινοτομίας, είχαν ήδη προχωρήσει
σε παρεμφερείς δραστηριότητες, όπως η Γαλλία (pole de competitivite) και η
Φινλανδία (regional centers of expertise). Το ΥΠΑΝ και η ΓΓΕΤ, αναγνωρίζοντας
την έλλειψη στρατηγικής για την περιφερειακή ανάπτυξη και την καινοτομία
αποφάσισε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα (ΓΓΕΤ, 2005).
Το αν το κατάφερε στην πορεία ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής πιστεύει
πως όχι, καθώς τα ελληνικά μεγέθη υπολείπονται σημαντικά από τον κοινοτικό μέσο
όρο, όπως αναφέρθηκε και στο Κεφάλαιο 4.

5.5.1 Οι δράσεις των ελληνικών Πόλων Καινοτομίας
Οι πέντε πρώτοι ελληνικοί ΠΠΚ είχαν επιλεγεί από τη Γενική Γραμματεία
Έρευνας και Τεχνολογίας. Πρόκειται για δράση που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης του
υπουργείου Ανάπτυξης, με συνολικό προϋπολογισμό 20,2 εκατ. ευρώ για την
περίοδο 2005-2008. Οι εν λόγω ΠΠΚ ήταν οι ακόλουθοι: Περιφερειακός Πόλος
Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Δυτικής
Μακεδονίας, Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, Περιφερειακός Πόλος
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας και Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης.
Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας, βάσει του εννοιολογικού τους ορισμού,
υποστηρίζουν την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών και την αξιοποίησή τους για
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της Περιφέρειας.
Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύονται οι ερευνητικές δράσεις και η δικτύωση των φορέων
της Περιφέρειας σε Ελλάδα και εξωτερικό, προωθούνται καινοτόμα προϊόντα,
υπηρεσίες και παραγωγικές διαδικασίες, καθώς και μέτρα «έξυπνης τεχνολογικής
οικονομίας» για την αναβάθμιση της επιχειρηματικότητας (ICAP, 2006).
Οι ελληνικοί Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας σχεδιάστηκαν για να
υλοποιήσουν τις εξής δράσεις:
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1.

Κοινοπραξίες

έρευνας

και

τεχνολογικής

ανάπτυξης

σε

τομείς

προτεραιότητας σε επίπεδο Περιφέρειας: Πρόκειται για συμπράξεις δημοσίων και
ιδιωτικών φορέων (εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, επιχειρήσεων,
κτλ.) που υλοποιούσαν δραστηριότητες βασικής και βιομηχανικής έρευνας. Οι
δραστηριότητες βασικής έρευνας, με χρηματοδότηση έως και 100% των επιλέξιμων
δαπανών, αφορούσαν τη διεύρυνση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων, ενώ
οι δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας, με χρηματοδότηση έως και 50% των
επιλέξιμων δαπανών και στόχευαν στην απόκτηση τεχνογνωσίας για την παραγωγή
νέων ή τη βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων, μεθόδων ή υπηρεσιών.
2. Ανάπτυξη και δικτύωση ΜΜΕ και φορέων παροχής τεχνολογικών
υπηρεσιών σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας: Αφορούσε
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στόχευε στη δημιουργία εξειδικευμένων οργανισμών
για την άμεση ενημέρωση σχετικά με τις τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες εντός και
εκτός Ελλάδας. Οι οργανισμοί αυτοί σκοπό είχαν να διερευνήσουν τις τεχνολογικές
ανάγκες των επιχειρήσεων και να αναζητήσουν σχετικές τεχνολογίες που θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν στις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, θα έπρεπε να
παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για θέματα χρηματοδότησης, μεταφοράς
τεχνολογίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
3. Ενίσχυση υποδομών δημόσιων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων:
Αναφερόταν στη δημιουργία, ενίσχυση, επέκταση των υποδομών δημόσιων
ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων της Περιφέρειας στις συγκεκριμένες
θεματικές προτεραιότητες κάθε ΠΠΚ. Η δράση απευθύνθηκε σε δημόσιους
ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, όπως πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά
κέντρα, ινστιτούτα, εργαστήρια.
4. Δραστηριότητες υποστήριξης ερευνητικών μονάδων για την καινοτομία
και την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Αναφερόταν στη
δημιουργία start-up και spin-off επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών
αποτελεσμάτων. Περιελάμβανε, μεταξύ άλλων, δράσεις για την τελειοποίηση
προϊόντων,

την

κατασκευή

βιομηχανικού

πρωτοτύπου,

την

κατάρτιση

επιχειρηματικών σχεδίων, την αναζήτηση χρηματοδότησης και τη συμμετοχή σε
σχετικές εκθέσεις.
5. Περιφερειακές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (ΤΠ): Πρόκειται για δράσεις
που υλοποιούνταν από δημόσιο ερευνητικό οργανισμό
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και εστίαζαν σε

συγκεκριμένα θεματικά πεδία. Κάθε Περιφέρεια μπορούσε να αναπτύξει έως και
τρεις ΤΠ σε διαφορετικά αντικείμενα.

6. Κατάρτιση και Εκπαίδευση: Οι δράσεις απευθύνονταν σε επιστήμονες και
στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν σε θέματα έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτομίας, αλλά και στο ευρύ κοινό. Στόχος ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις
τεχνολογικές προτεραιότητες και τις ανάγκες της κάθε περιφέρειας, καθώς και η
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για θέματα έρευνας και τεχνολογίας.

5.5.2 Οι επιμέρους στόχοι των Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας
Επιπλέον, προβλέπονταν οριζόντιες δράσεις για τη δικτύωση των ΠΠΚ, την
εκπόνηση μελετών σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξή τους.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι κάτωθι επιμέρους στόχοι των ΠΠΚ, οι οποίοι απέβλεπαν
στην άμεση ή έμμεση ωφέλεια των επιχειρήσεων (Youl, Florida, and Zoltan, 2004):



Υποστήριξη των ισχυρών τεχνολογικών περιοχών που σχετίζονταν με τον

πόλο καινοτομίας (τεχνολογική αριστεία).


Προώθηση της καινοτομίας σε επιχειρήσεις, δημόσιους οργανισμούς

παροχής υπηρεσιών και εργαστήρια τεχνολογικής ανάπτυξης.


Υποστήριξη

των

δραστηριοτήτων

Έρευνας

και

Ανάπτυξης

των

περιφερειακών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και ενδυνάμωση των συνεργασιών τους
σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας.


Ανάπτυξη και προώθηση καινοτομιών σε προϊόντα, πρώτες ύλες,

ενεργειακά συστήματα και αλυσίδες παραγωγής.


Προώθηση της ανάπτυξης τεχνολογικών εφαρμογών σε προεπιλεγμένες

τεχνολογικές περιοχές.


Ενίσχυση της δικτύωσης των τοπικών επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς

και τεχνολογικούς φορείς για την αντιμετώπιση τεχνολογικών προβλημάτων.


Ανάπτυξη νέων αγορών.



Προώθηση ενεργειών υποστήριξης της δημιουργίας start-up και spin-off

εταιρειών, καθώς επίσης και προώθησης του financial engineering.
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Οι ΠΠΚ θεωρούνται αναγκαίοι για τους εξής λόγους:



Μείωση των Περιφερειακών ανισοτήτων και ανάδειξη των ιδιαίτερων

Περιφερειακών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.


Διαμόρφωση σημαντικού ρόλου του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη της

ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας.


Συμβολή των περιφερειών στην αποτελεσματική υποστήριξη πολιτικών

για την καινοτομία.


Συγκέντρωση των δυνάμεων των επιχειρήσεων, των κέντρων έρευνας και

των φορέων εκπαίδευσης, με στόχο την ανάπτυξη δραστηριοτήτων με κοινούς
ερευνητικούς σκοπούς.

Η δημιουργία ενός Πόλου Καινοτομίας με πρωτοβουλία του πρώην υπουργείου
Ανάπτυξης αφορούσε ουσιαστικά την ισχυροποίηση δεσμών μεταξύ ερευνητικών,
τεχνολογικών και επιχειρηματικών φορέων στην ελληνική Περιφέρεια που
παρουσίαζαν υστέρηση στους συγκεκριμένους τομείς. Η ενίσχυση των μεταξύ τους
δεσμών, παράλληλα με την ενίσχυση υποδομών και ενεργειών καινοτομίας και
εφαρμοσμένης έρευνας, κρίθηκε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική
συνολική Περιφερειακή Ανάπτυξη (Oerlemans, Meeus, and Kenis, 2007). Για να
παρουσιαστούν οι δραστηριότητες σε έναν Περιφερειακό Πόλο Καινοτομίας,
παρατίθεται παρακάτω το Διάγραμμα 5.4.
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Διάγραμμα 5.4: Διάκριση δραστηριοτήτων ενός ΠΠΚ

Αναπτυξιακό
σχέδιο και
Διευρεύνηση
τεχνολογικής
πολιτικής

Εργαλείο
Συγκέντρωση
καινοτομίας και
τεχνογνωσίας

Οργανισμοί
παραγωγής και
μεταφοράς
γνώσης

Επιχειρήσεις

Πόλος Καινοτομίας
 Διοικητικό
Συμβούλιο
 Μονάδα
Διαχείρισης

Δίκτυο
Υποστήριξη καινοτομίας
και επιχειρηματικότητας

Οργανισμοί
μεταφοράς Ε & Τ

Υπάρχουσες
και νέες
επιχειρήσεις

Παρατηρητήριο
Ποιότητα και
επιχειρηματική
αριστεία

Οργανισμοί
μεταφοράς Ε&Τ

Επιχειρήσεις

Πηγή: Μακέδος Ι. (2012)

5.5.3 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων των ΠΠΚ
Η απουσία της διάγνωσης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων που
παρουσιάζονται στο θεσμό των ΠΠΚ είναι εμφανής. Η διάγνωση των προβλημάτων
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα προόδου για όποια πολιτική προσδοκά να επιφέρει
άμεσες λύσεις στα προβλήματα Είναι γνωστό από τις εμπειρικές μελέτες που έχουν
αναλύσει την απόδοση των «περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας» σε
περιφέρειες που παρουσιάζουν υστέρηση, ότι έχει εντοπιστεί ένα σύνολο από
διαρθρωτικούς παράγοντες που συνήθως επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος.
Μπορεί να υπάρχει ποικιλομορφία προβλημάτων και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
των περιφερειών, όμως κατά γενική ομολογία υπάρχουν βασικοί ανασταλτικοί
παράγοντες που εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία των ΠΠΚ, όπως οι κάτωθι
(Oughton, Landabaso, and Morgan, 2002):
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Εμπόδια που σχετίζονται με την ικανότητα των περιφερειακών

επιχειρήσεων να διαγνώσουν τις ανάγκες τους για καινοτομία.


Σχετική

έλλειψη

τεχνολογικών

ενδιάμεσων φορέων,

ικανών

να

αναγνωρίσουν τη ζήτηση των τοπικών επιχειρήσεων για καινοτομία.


Λιγότερα αναπτυγμένα χρηματοοικονομικά συστήματα (παραδοσιακές

τραπεζικές πρακτικές) με λιγοστά funds διαθέσιμα για κεφάλαια για τη
χρηματοδότηση της καινοτομίας.


Έλλειψη δυναμικού τομέα επιχειρηματικών υπηρεσιών που να προσφέρει

σύγχρονες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις.


Ασθενείς συνεργατικοί δεσμοί μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

και έλλειψη επιχειρηματικής κουλτούρας, με έφεση στις συνεργασίες μεταξύ
επιχειρήσεων (π.χ. απουσία οικονομιών κλίμακας).


Μικρές και κλειστές αγορές με απλοϊκή ζήτηση που δεν ενθαρρύνουν την

καινοτομία, αλλά και δυσκολίες στην προσέλκυση εξειδικευμένου εργατικού
δυναμικού και πρόσβασης σε know-how.


Λίγες είναι οι μεγάλες επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν δραστηριότητες

του τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης με περιορισμένη διασύνδεση με την τοπική
οικονομία.


Χαμηλό επίπεδο δημόσιας χρηματοδότησης της καινοτομίας των

περιφερειακών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και λανθασμένες πολιτικές ενέργειες κατά τη
διαδικασία υλοποίησης ενός ΠΠΚ, όπως οι εξής:



Η ΓΓΕΤ (Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας) και η

έλλειψη συγκεκριμένων κατευθύνσεων: Μετά τον αρχικό σχεδιασμό ενός ΠΠΚ και
τη σχετικά πρόχειρη προσάρτηση προγραμμάτων ως μέσα εφαρμογής, δεν υπήρξε
καμιά

ουσιαστική

και

χρήσιμη

υπόδειξη

κατευθύνσεων

προορισμού.

Η

γραφειοκρατία δημιούργησε δύσκολες συνθήκες για προσέλκυση νέων επιχειρήσεων.


Η διάρκεια του έργου: Η σύντομη διάρκεια ενός έργου (μόλις μια διετία)

και ο περιορισμένος προϋπολογισμός μείωσαν την ποιότητας του ΠΠΚ.
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Οι φορείς: Η ύπαρξη εμποδίων συνεργασίας που παρατηρήθηκαν

ανάμεσα στους τοπικούς δρώντες και σε εκείνους που υλοποιούν έναν ΠΠΚ
αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα.


Τα κέντρα χάραξης πολιτικής: Παρατηρήθηκαν ανούσιες επαφές με τις

τότε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, αλλά και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

5.5.4 Οι βασικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας των ΠΠΚ
Το βασικό ζήτημα ήταν το πώς θα διασφαλιζόταν η βιωσιμότητα και η επιτυχής
λειτουργία ενός Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας. Για να συμβεί κάτι τέτοιο θα
έπρεπε να ισχύουν οι κάτωθι παράγοντες:



Επισκόπηση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του ΠΠΚ: Θα έπρεπε

να γίνει αποτίμηση προσπαθειών και στόχων που τέθηκαν, και ποιοι σκοποί έμειναν
ανεκπλήρωτοι.


Επισκόπηση των κύριων παραδειγμάτων στα οποία στηρίζεται η

δημιουργία του ΠΠΚ: Αυτά τα παραδείγματα μπορεί να ήταν θεωρητικά, όπως τα
clusters, ή να συνιστούσαν πραγματικές περιπτώσεις υλοποίησης μιας περιφερειακής
πολιτικής καινοτομίας, όπως οι poles de competitivite στη Γαλλία.


Καταγραφή επιχειρημάτων υπέρ της συμμετοχής στον ΠΠΚ: Καθώς ο

ΠΠΚ αποτελεί συνεργατική μορφή, απαιτούνταν η κοινή συνισταμένη πολλών
ετερόκλητων μερών. Η καταγραφή των επιχειρημάτων θα αποτελούσε τη βάση για τη
διαμόρφωση

μιας

πολιτικής

προσέλκυσης

και

περαιτέρω

εμπλοκής

των

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον ΠΠΚ (OECD, 2001).

Η ιδιωτική πρωτοβουλία βασίστηκε κυρίως στην επιθυμία μείωσης του
παραγωγικού κόστους των επιχειρήσεων. Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική
παρέμβαση εστίασε στη θεσμική άρση των εμποδίων για την ανάπτυξη του ιδιωτικού
τομέα σε κάποιες περιοχές, αλλά και στην ενίσχυση συγκεκριμένων ανταγωνιστικών
κλάδων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να δοθούν κίνητρα για την ανάπτυξη κλάδων
που πιθανόν δεν είχαν τόσο έντονο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε όρους της
διεθνούς αγοράς, αλλά που αποτελούσαν όμως κρίσιμο παράγοντα για την τοπική
ανάπτυξη.
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Από κει και πέρα, αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της καινοτομίας
και της προώθησης της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα ήταν:



Μακροχρόνια δέσμευση σε ολοκληρωμένο σχεδιασμό και συνεπή

υλοποίηση από τους επιτελικούς φορείς ανάπτυξης.


Ύπαρξη επιχειρήσεων που επενδύουν στην ανάπτυξη και την καινοτομία.



Ύπαρξη κατάλληλων μηχανισμών χρηματοδότησης της καινοτομίας.



Υψηλό επίπεδο τεχνολογικών δεξιοτήτων.



Ισχυροί δεσμοί επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών

ιδρυμάτων.

Από την άλλη πλευρά, βασικές παράμετροι που εμποδίζουν την ανάπτυξη της
καινοτομίας στις περιφέρειες της Ελλάδας θεωρούνται:



Η έλλειψη παρουσίας μεγάλων επιχειρήσεων που να διαδραματίζουν

καταλυτικό ρόλο στην καινοτομική συμπεριφορά της περιφέρειας.


Η έλλειψη μικρών επιχειρήσεων καινοτομικού χαρακτήρα.



Η έλλειψη υποδομών στην περιφέρεια.



Η έλλειψη κουλτούρας καινοτόμου επιχειρηματικότητας και των

μηχανισμών υποστήριξής της.


Η

έλλειψη

συντονισμού

των

υπουργείων

και

των

κανόνων

χρηματοδότησης.


Η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η πολιτική που προωθήθηκε από την Ε.Ε. εδώ και αρκετά χρόνια (από το 1995)
για τις θεωρούμενες λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες, αφορούσε τη διόρθωση των
μεγάλων ανισοτήτων σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο με στόχο τη σύγκλιση. Έτσι,
προτάθηκαν και εφαρμόστηκαν (σε κάποιο βαθμό) μέτρα που σχετίζονταν με την
απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και υπηρεσιών, με τη μεγαλύτερη ευελιξία, με
ανάλογες δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Επίσης, μέσα από σχετικά
προγράμματα, όπως τα RTP, RIS, αλλά και το Innovative Actions, υποστηρίχθηκε η
ανάπτυξη εργαλείων και πιλοτικών εφαρμογών, καθώς και περιφερειακής
στρατηγικής καινοτομίας. Θεωρητικά δεν υπήρχε μοντέλο περιφερειακής πολιτικής
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που θα μπορούσε να προωθήσει την ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες το ίδιο
επιτυχημένα, λόγω ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών της κάθε περιφέρειας (Florida,
2005).

5.6 Επίλογος και συμπεράσματα

Στο Κεφάλαιο 5 επιχειρήθηκε να αποδειχθεί θεωρητικά μία εκ των βασικών
προτάσεων της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, ότι οι ελληνικές ΜΜΕ μπορούν
να έχουν την επιλογή της συνεργασίας, όπως για παράδειγμα μέσω clusters, ώστε να
μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή και τεχνολογική τεχνογνωσία.
Η πρόταση αυτή είναι όχι μόνο εφαρμόσιμη, αλλά και αναγκαία, ειδικά λόγω των
αρνητικών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα. Ειδικότερα, οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που βρέθηκαν από την αρχή στο επίκεντρο της κρίσης
χρέους, θα έπρεπε να βρουν τρόπους αυτοανάπτυξης και αυτοχρηματοδότησης, χωρίς
να περιμένουν οικονομική στήριξη από το ελληνικό κράτος. Διαπιστώθηκε στο
Κεφάλαιο 4 πως όταν συνεργαστούν οι ΜΜΕ με τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας και
ειδικότερα στον τομέα της έρευνας και της απορρόφησης της επιστημονικής
τεχνογνωσίας και της εφαρμογής της στην πραγματική αγορά, μπορούν να
αποκτήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και να εδραιώσουν τη θέση τους ακόμη
και στη διεθνή επιχειρηματικότητα.
Όμως, για να απορροφήσουν την επιστημονική τεχνογνωσία θα πρέπει να
καλύψουν το ανάλογο κόστος, το οποίο από μόνες οι ΜΜΕ αδυνατούν να το κάνουν.
Ειδικότερα σε αυτό το Κεφάλαιο προτάθηκε η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ, όπως
για παράδειγμα με τη μορφή cluster, ώστε να ισχυροποιήσουν την κεφαλαιακή τους
βάση και να μπορέσουν να αγοράσουν την πανεπιστημιακή τεχνογνωσία που θα τους
αυξήσει τις πιθανότητες, όχι μόνο της βιωσιμότητας, αλλά σημαντικής κερδοφορίας
και περαιτέρω ανάπτυξης. Τα clusters αποτελούν ρεαλιστική και δοκιμασμένη λύση
στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες (από το 1980 και μετά), ειδικά για τις ΜΜΕ, με
εξαιρετικά αποτελέσματα. Συνοπτικά, αυτό που αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία
είναι πως τα clusters μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά τις ΜΜΕ ώστε να
καταστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικές έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων, να
αποκτήσουν εξωστρέφεια που θα τους προσδώσει σημαντικό μερίδιο της διεθνούς
αγοράς, αλλά και να αναπτύξουν σημαντική καινοτομία, που είναι ίσως ο πλέον
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βασικός παράγοντας επιβίωσης σήμερα. Όμως, τα clusters διαχρονικά είχαν και τη
στήριξη της Ε.Ε. Το 2012 ανακοινώθηκαν νέες πρωτοβουλίες που σκοπό είχαν να
βοηθήσουν την εξωστρέφεια των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτές οι
πρωτοβουλίες περιελάμβαναν σχέδια υποστήριξης των clusters Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, γεγονός που επιβεβαιώνει την πρόταση του συγγραφέα της
Διδακτορικής Διατριβής.
Η συνεργασία των ΜΜΕ μέσω clusters συνδυάστηκε με υψηλής ποιότητας
καινοτομία και διαπιστώθηκε πως ένας μεγάλος αριθμός εμπειρικών μελετών
συσχέτισε την αύξηση καινοτομίας σε περιοχές όπου λειτουργούσαν clusters
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Αυτό αποδεικνύεται και από τα στοιχεία του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα clusters, καθώς δείχνουν σημαντική συσχέτιση
μεταξύ της περιφερειακής εξειδίκευσης (βαθμός συγκέντρωσης cluster) και της
καινοτόμου απόδοσης (μετρούμενου με επίπεδο κατοχύρωσης διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας). Αντιθέτως, περιοχές χωρίς clusters παρουσίασαν οικονομική
δυσλειτουργία και υπανάπτυξη.
Από την άλλη πλευρά, έγινε αναφορά και στην εναλλακτική λύση των
εταιρειών spin-off (τεχνοβλαστοί). Πρόκειται για νέες επιχειρήσεις που έχουν ως
αντικείμενο την εμπορική εκμετάλλευση της γνώσης που παράγεται σε ερευνητικά
εργαστήρια, ενώ θέτουν ως στόχο την οικονομική αξιοποίηση των καινοτόμων
προϊόντων, όπως για παράδειγμα τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, οι
εφευρέσεις και οι υπηρεσίες. Στη συνέχεια, τεκμηριώθηκε για ποιο λόγο θεωρείται
σημαντική η μεταφορά τεχνολογίας (transfer knowledge). Η μεταφορά γνώσης και
τεχνογνωσίας δημιουργεί και αναπτύσσει νέες οικονομικές δραστηριότητες, σε
περιφερειακές, εθνικές και σε διεθνείς αγορές, ενισχύοντας τις διακρατικές σχέσεις,
το εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες. Δηλαδή, η μεταφορά τεχνογνωσίας
και τεχνολογίας μπορεί να καλύπτει το οικονομικό χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων
και αναπτυσσόμενων χωρών. Η μεγάλη αξία της μεταφοράς τεχνολογίας για τις
ΜΜΕ αποδίδεται στο γεγονός ότι αποτελούν άμεση και σχετικά χαμηλού κόστους
διαδικασία απόκτησης υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, η οποία είναι σημαντική γι
αυτές, καθώς ευελπιστούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στον
κλάδο της καινοτομίας.
Οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας είναι μια ένωση φορέων του δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών και καινοτομικών
επιδόσεων των Περιφερειών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.
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Μάλιστα, αποδεικνύεται και πάλι ο σημαντικός ρόλος των πανεπιστημιακών και των
τεχνολογικών ιδρυμάτων, καθώς αποτελούν τους φορείς που μπορούν να
συμμετέχουν, μαζί με τις ΜΜΕ, σε Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας.
Στο Κεφάλαιο 6 εξετάζεται ο τρόπος σύνδεσης των ΜΜΕ με τα
πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου μη
κερδοσκοπικού οργανισμού υπό την κρατική επίβλεψη και με τη λειτουργία στα
πρότυπα ενός venture capital μπορεί να δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες για μια
ωφέλιμη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ καλύπτοντας τα κενά μεταξύ
ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Επίσης, γίνεται αναφορά και στα
προγράμματα C.I.P. και διαπιστώνεται ο ρόλος που διαδραματίζουν σε ολόκληρη τη
διαδικασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
Ο ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΤΟΥ VENTURE
CAPITAL ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ C.I.P.
«Υπάρχουν δύο πιθανές εξελίξεις: Αν το αποτέλεσμα
επαληθεύει την υπόθεση, θα έχεις κάνει μία μέτρηση. Αν το
αποτέλεσμα δε συμφωνεί με την υπόθεση, τότε θα έχεις κάνει
μία ανακάλυψη»
Enrico Fermi

6.1 Εισαγωγή στην έννοια του ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
Venture Capital και τα προγράμματα C.I.P.

Στα προηγούμενα Κεφάλαια έγινε αναφορά στις ΜΜΕ, στα πανεπιστημιακά
και τεχνολογικά ιδρύματα και στους πιθανούς τρόπους της μεταξύ τους συνεργασίας
με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους, όπως και της εθνικής οικονομίας. Επειδή
στην Ελλάδα δεν υπάρχει επαρκές κανονιστικό πλαίσιο που να μπορεί να στηρίξει
αυτήν την πρόταση δημιουργώντας ικανές συνθήκες για άριστη συνεργασία μεταξύ
ΜΜΕ και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, γι αυτό θεωρείται αναγκαία η παρουσία ενός
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού. Ο τελευταίος θα μπορούσε να λειτουργεί στη λογική
του Venture Capital και θα είχε ως απώτερο σκοπό την παρουσία του ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ των ΜΜΕ και των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
καλύπτοντας τα κενά συνεργασίας ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου. Η
παρουσία και η λειτουργία ενός τέτοιου οργανισμού, όπως και τα προγράμματα
C.I.P., θα μπορούσαν να μειώσουν τα οποιαδήποτε προβλήματα παρουσιαζόταν,
ώστε η συνεργασία τους να αποκτήσει βάθος χρόνου.

6.2 Ορισμός και εννοιολογικό πλαίσιο του venture capital

Η απόδοση στα ελληνικά του όρου «venture capital» είναι «κεφάλαιο
επιχειρηματικών συμμετοχών», ενώ παλαιότερα είχε αποδοθεί ως «επιχειρηματικό ή
καινοτομικό κεφάλαιο». Προέρχεται κυρίως από τη γαλλική λέξη «aventure» που
σημαίνει απρόβλεπτες δραστηριότητες, οι οποίες ενέχουν κινδύνους. Ουσιαστικά με
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τη λέξη «venture» εννοείται ετυμολογικά η πρόθεση ανάληψης επιχειρηματικών
κινδύνων. Συνοπτικά, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών μοιάζει με το
κεφάλαιο κινδύνου (risk capital) σε εννοιολογικό επίπεδο, όμως το τελευταίο
αναφέρεται σε μακροπρόθεσμα κεφάλαια, τα οποία επενδύθηκαν σε επιχειρήσεις που
εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο, όπως είναι οι μικρές και οι νέες εταιρείες. (Βασιλείου,
2008).
Επομένως, το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να χαρακτηριστεί
ως ο συνδυασμός παροχής κεφαλαίου κινδύνου και εταιρικών συμβουλών, ή αλλιώς
ως ο τρόπος χρηματοδότησης των πρώτων φάσεων νέων επιχειρήσεων που
αναζητούν

γρήγορη

ανάπτυξη.

Σε

γενικές

γραμμές,

ο

όρος

«κεφάλαιο

επιχειρηματικών συμμετοχών» ταυτίζεται με τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι
επενδυτές

υποστηρίζουν

το

επιχειρηματικό

ταλέντο

με

μακροπρόθεσμη

χρηματοδότηση και διοικητικές συμβουλές, με στόχο οι μεν εταιρείες να
εκμεταλλευτούν τις ορατές ευκαιρίες, οι δε επενδυτές να αποκομίσουν όσο το
δυνατόν μεγαλύτερα κεφαλαιακά κέρδη. Αυτός ο ορισμός μπορεί και καλύπτει τα
τρία χαρακτηριστικά του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, δηλαδή τη
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την
αποκομιδή κερδών. Οι επενδύσεις κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
απευθύνονται κυρίως σε νέες επιχειρήσεις ή σε θυγατρικές μεγάλων εταιρειών, κάτι
που αναπτύχθηκε κυρίως στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας 1970, και αργότερα στην
Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο (Shilson, 1984).

6.3 Τα πλεονεκτήματα του θεσμού του Venture Capital

Να σημειωθεί πως ο θεσμός του Venture Capital παρουσιάζει συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα έναντι των άλλων μορφών χρηματοδότησης, σύμφωνα με τη διεθνή
βιβλιογραφία:



Γίνονται συνέταιροι στην επιχείρηση, αφού μοιράζονται κινδύνους και

κέρδη.
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Παρέχουν συμβουλές σε θέματα στρατηγικής και χρηματοοικονομικής

διοίκησης των επιχειρήσεων με βάση την εμπειρία που διαθέτουν από ομοειδείς
επιχειρήσεις.


Διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα επαφών σε διάφορους κλάδους, γεγονός

ιδιαίτερα χρήσιμο για μια επιχείρηση σε θέματα προσέλκυσης πελατών, καθώς και
αναζήτησης στρατηγικών συμμάχων και επενδυτών.


Προσδίδουν

κύρος

σε μια επιχείρηση που

αναζητά κεφάλαια,

διευκολύνοντας την πρόσβαση σε παραδοσιακές μορφές χρηματοδότησης.

Διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία στην προετοιμασία μιας επιχείρησης για
εισαγωγή στο χρηματιστήριο, καθώς και σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων.

6.4 Οι προμηθευτές, οι χρήστες και τα στάδια χρηματοδότησης του Venture
Capital

Ο εν λόγω κλάδος αναπτύχθηκε κυρίως στις ΗΠΑ και οι εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών βοήθησαν στη δημιουργία πολλών επιτυχημένων
επιχειρηματικών μοντέλων, όπως για παράδειγμα η Apple Computers, η Tandem και
η Lotus Development. Τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα που θα μπορούσαν να
προμηθεύσουν τέτοιου είδους κεφάλαια διακρίνονταν σε πέντε κατηγορίες: Οι
ιδιώτες με μεγάλη περιουσία που αποτελούσαν την παραδοσιακή πηγή κεφαλαίου, οι
ιδιωτικές επενδυτικές κοινοπραξίες που αποτελούν τη συνηθέστερη μορφή, οι ιδιώτες
που συμμετέχουν σε ανεπίσημη αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
(λεγόμενοι ως «business angels» ή αλλιώς επιχειρηματικοί άγγελοι), οι εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που είναι θυγατρικές χρηματοπιστωτικών
και οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που χρησιμοποιούν κρατική
χρηματοδότηση κυρίως μέσω επιδοτήσεων (Barry, 1994).
Να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που αναζητούν κεφάλαια επιχειρηματικών
συμμετοχών διακρίνονται σε δύο μεγάλες υποκατηγορίες, σύμφωνα με το σκοπό για
τον οποίο τα χρειάζονται. Συγκεκριμένα, η πρώτη αφορά τη χρηματοδότηση
δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ή ανάπτυξης των υπαρχουσών, καθώς αποτελούν
είτε εταιρείες που οι μετοχές τους δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, είτε
εταιρείες που για διάφορους λόγους δε μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια από άλλες
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πηγές. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τη χρηματοδότηση εξαγοράς επιχειρήσεων από
τη διοίκησή τους, δηλαδή το θεωρούμενο Management Buy-Out (Wetzel, 1987).
Οι

εταιρείες

κεφαλαίου

επιχειρηματικών

συμμετοχών

μπορούν

και

χρηματοδοτούν επιχειρήσεις από τις οποίες αναμένουν ικανοποιητική απόδοση,
ανεξάρτητα

από

το

στάδιο

ανάπτυξής

τους.

Δηλαδή,

οι

κεφαλαιούχοι

επιχειρηματικών συμμετοχών γίνονται αποδέκτες κινδύνου, χωρίς όμως να είναι και
υποστηρικτές του. Ανάλογα με τις διαδοχικές φάσεις ανάπτυξης μιας επιχείρησης
μπορεί να διακριθούν έξι στάδια χρηματοδότησης μέσω του Venture Capital
(Sahlman, 1990):



Αρχική δημιουργία (Seed money stage): Στην εν λόγω περίοδο η

επιχείρηση βρίσκεται προ της φάσης της δημιουργίας της και χρειάζεται ένα αρχικό
ποσό κεφαλαίου για να αναπτύξει ένα προϊόν, εμπεριέχοντας το μεγαλύτερο
επενδυτικό κίνδυνο.


Εκκίνηση (Start-up

stage): Η χρηματοδότηση απευθύνεται σε

επιχειρήσεις που ξεκινούν να οργανώνονται, ή σε εκείνες που δημιουργήθηκαν το
τελευταίο έτος, χωρίς όμως να έχουν πωλήσεις.


Πρώτο στάδιο (First stage): Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που έχουν

χρησιμοποιήσει τα πρώτα κεφάλαιά τους και χρειάζονται επιπλέον για να ξεκινήσουν
παραγωγή και πωλήσεις.


Δεύτερο στάδιο (Second stage): Η επιχείρηση πουλάει τα προϊόντα της,

με ζημιογόνο λειτουργία και γι αυτό χρειάζεται να χρηματοδοτηθεί με επιπλέον
κεφάλαια κίνησης.


Τρίτο στάδιο (Third stage): Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που

λειτουργούν τουλάχιστον στο νεκρό τους σημείο (break-even point) και σχεδιάζουν
επέκταση των δραστηριοτήτων τους.


Τέταρτο στάδιο (Fourth stage): Χρηματοδοτούνται επιχειρήσεις που

αναμένεται

να εισάγουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο εντός χρονικού

διαστήματος από έξι μήνες ως ένα έτος.

Οι προαναφερόμενες φάσεις χρηματοδότησης διαρκούν συνήθως από 5 ως 10
έτη και οι εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών σπάνια τις
χρηματοδοτούν όλες. Σε κάθε στάδιο χορηγούνται εκείνα τα κεφάλαια ώστε η νέα
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επιχείρηση να φτάσει στο επόμενο, ενώ αν η εξέλιξη της δεν κριθεί ικανοποιητική,
τότε η εταιρεία Venture Capital μπορεί να αρνηθεί την επιπλέον χρηματοδότηση και
η νέα επιχείρηση να οδηγηθεί σε οριστικό κλείσιμο. Επειδή αυτή η εξέλιξη θεωρείται
ακραία, το πιο πιθανό είναι να αλλάξει η διοίκηση ή να διαθέσει μεν κεφάλαια, αλλά
με λιγότερο ευνοϊκούς όρους (Lerner, 1994).

6.5 Ο κίνδυνος και η απόδοση του Venture Capital

Oι περισσότερες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δεν
κατατάσσουν τα προτεινόμενα σε αυτές επενδυτικά σχέδια σε κατηγορίες κινδύνου,
αλλά ο κίνδυνος φαίνεται να ενσωματώνεται στη συνολική αξιολόγηση των έργων. Ο
υπολογισμός του κινδύνου γίνεται μεμονωμένα στο κάθε επενδυτικό έργο και δε
λαμβάνεται υπόψη η επίδρασή του στο συνολικό κίνδυνο του χαρτοφυλακίου των
εταιρειών κεφαλαίου. Δηλαδή, οι Venture Capital εταιρείες συνήθως δε δίνουν
βαρύτητα στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου που αναφέρει πως όταν προστίθεται
ένα επενδυτικό έργο σε κάποιο χαρτοφυλάκιο που εμπεριέχει κι άλλα επενδυτικά
έργα, θεωρείται πιο σημαντική η συνδιακύμανση (covariance) των αποδόσεών του με
τις αντίστοιχες των άλλων έργων, από ότι η διακύμανση (variance) των αποδόσεων
του συγκεκριμένου έργου. Επομένως, οι Venture Capital υπολογίζουν την απόδοση
που απαιτούν από τις εκάστοτε επενδύσεις τους με βάσει το άθροισμα του επιτοκίου
βάσης (base rate – η απόδοση που απαιτείται από μια ασφαλή σχετικά επένδυση) και
της ανταμοιβής κινδύνου (risk premium – η επιπρόσθετη απαιτητή απόδοση ως
αντιστάθμισμα της ανάληψης επιπλέον κινδύνου). Η ανταμοιβή κινδύνου εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες, εκ των οποίων σημαντικότερος είναι το στάδιο ανάπτυξης
της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Έχει ιστορικά αποδειχθεί πως ο κίνδυνος
αποτυχίας μειώνεται όταν η νέα επιχείρηση μετακινείται από τα αρχικά στάδια
ανάπτυξης στις πλέον ανεπτυγμένες φάσεις της. Επομένως, είναι λογικό οι εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών να απαιτούν υψηλότερη αμοιβή κινδύνου
για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων που βρίσκονται στα αρχικά στάδια συγκριτικά με
εκείνες που λειτουργούν σε πιο ανεπτυγμένες φάσεις εξέλιξης (Βασιλείου, 2008).
Στις ΗΠΑ η συνολική απόδοση των Venture Capital ήταν ιδιαίτερα υψηλή από τα
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μέσα της δεκαετίας του 1960 ως τα μέσα της δεκαετίας του 1980, ενώ από εκείνη την
περίοδο και μετά τα κέρδη είχαν μειωθεί δραστικά (Barry, 1994; Sahlman, 1990).
H απόδοση των επενδύσεων των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών
συμμετοχών προέρχονται από δύο κυρίως πηγές: Τα έσοδα από πιθανά μερίσματα ή
τόκους και από κεφαλαιακά κέρδη. Οι εν λόγω αποδόσεις εκφράζονται συνήθως με
τη μορφή ενός ετήσιου προ φόρων εσωτερικού βαθμού απόδοσης της αρχικής
επένδυσης. Στο βαθμό που η απόδοση θα ήταν μεγαλύτερη από το κόστος ευκαιρίας
(opportunity cost), δηλαδή το κόστος που προκύπτει από τη «θυσία» ενός αγαθού για
την παραγωγή κάποιου άλλου, οι επενδύσεις θα γινόταν περισσότερο ελκυστικές και
επομένως θα υπήρχε άμεση εισροή κεφαλαίων. Επίσης, οι εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών ενδιαφέρονται και για τη μείωση του κόστους
λειτουργίας τους, μέσω εξειδίκευσης ανά κλάδο δραστηριότητας, ενώ η εν λόγω
εξειδίκευση βοηθά τους κεφαλαιούχους στην απόκτηση πολύτιμης εμπειρίας και
πληροφοριών, όπως και στην ανάπτυξη ικανότητας ελέγχου και καθοδήγησης των
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων (Βασιλείου, 2008).

6.6 Τα κριτήρια επιλογής επιχειρήσεων και οι μορφές των επενδύσεων

Οι Venture Capital εταιρείες είναι επιλεκτικές ως προς τον τρόπο
χρηματοδότησης των νέων επιχειρήσεων. Κατά βάση φαίνεται πως εξετάζουν τα
προτεινόμενα επενδυτικά σχέδια και μόλις το 2% περίπου φαίνεται τελικά πως
χρηματοδοτούν. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 οι εταιρείες Venture Capital
ενδιαφερόταν για να επενδύσουν σε νέες επιχειρήσεις στα πρώτα στάδια εξέλιξής
τους, αναλαμβάνοντας υψηλότερο επιχειρηματικό κίνδυνο, απαιτώντας παράλληλα
μεγαλύτερη αμοιβή. Με την πάροδο των ετών η τάση αντιστράφηκε, δηλαδή
προτιμούσαν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις στα ενδιάμεσα στάδιά τους, κάτι που
σημαίνει μικρότερο επιχειρηματικό κίνδυνο, αλλά και μικρότερες αμοιβές.
Σύμφωνα με τους Timmons and Gumpert (1982) οι εταιρείες κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών με το πέρασμα του χρόνου εισερχόταν σε μια πιο
ώριμη φάση ανάπτυξης μέσα σε από ένα πιο ορθολογικό επιχειρηματικό πλαίσιο και
προτιμούσαν να επενδύουν μεγαλύτερα χρηματικά ποσά ανά επένδυση, απ’ ότι στο
παρελθόν. Για την αποφυγή επικίνδυνων χρηματοδοτήσεων οι κεφαλαιούχοι
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εφάρμοζαν

μεθόδους

σύμφωνα

με

συγκεκριμένους

επιλεκτικούς

στόχους.

Ειδικότερα, οι βασικοί παράγοντες που καθόριζαν τις επιλογές τους ήταν η
επιχειρηματική ομάδα που θα διοικούσε τη χρηματοδοτούμενη επιχείρηση και το
επιχειρηματικό σχέδιο, που τελικώς θα είχε ακολουθηθεί. Η ικανότητα της
επιχειρηματικής ομάδας θεωρείται θεμελιώδες στοιχείο για να επιτύχει η επενδυτική
πρόταση και διαφαίνεται μέσω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και των
επιτευγμάτων των μελών της εν λόγω ομάδας (Βασιλείου, 2008).
Στην περίπτωση που μια επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της αρχικής
δημιουργίας ή «σποράς» (όπως προαναφέρθηκε) ή σε εκείνο της εκκίνησης, ο
κίνδυνος επένδυσης σε αυτήν είναι κατά πολύ υψηλότερος από όλες τις άλλες
επιχειρήσεις που βρίσκονται στα υπόλοιπα στάδια, με αποτέλεσμα οι Venture Capital
να είναι αρνητικές. Ειδικά στο στάδιο «σποράς» έχει παρατηρηθεί πως το υπό
χρηματοδότηση επιχειρηματικό πρόγραμμα συγκεντρώνει υψηλά ποσοστά να
αποδειχτεί ανεφάρμοστο και υπολογίστηκε πως το 70% των προγραμμάτων
εγκαταλείπονται στο τέλος του εν λόγω σταδίου. Γι αυτό το λόγο, ειδικά σε
περιόδους οικονομικής κρίσης, οι Venture Capital εταιρείες συνήθως αποκλείουν τις
επιχειρήσεις που βρίσκονται στα δύο πρώτα αρχικά στάδια ανάπτυξης, εκτός από
εκείνες που επιθυμούν να λάβουν ένα σημαντικό ρίσκο με αντίστοιχη σημαντική
πιθανότητα απόδοσης (Βασιλείου, 2008). Επομένως, από μόνες τους οι ΜΜΕ δε
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις Venture Capital που στοχεύουν αποκλειστικά
στο κέρδος. Η πρόταση της συνεργασίας των ΜΜΕ μέσω clusters που αναφέρεται
από το συγγραφέα της διδακτορικής διατριβής ενισχύεται από τα προαναφερόμενα.
Δηλαδή, η συνεργασία των ΜΜΕ εντός cluster θα τους προσδώσει ιδιαίτερη
δυναμική, ανταγωνιστικότητα και καινοτομία, ώστε ακόμη κι αν βρίσκονται στα
αρχικά στάδια να ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και να θεωρηθούν
ελκυστικές. Επίσης, η δεύτερη πρόταση του υποψηφίου διδάκτορα για δημιουργία
Οργανισμού που θα λειτουργεί στη λογική του Venture Capital και που δε θα
επικεντρώνεται μόνο στο κέρδος, αλλά και στην μακροπρόθεσμη οικονομική
ανάπτυξη (γι αυτό και αναφέρεται ο όρος Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Venture
Capital) ουσιαστικά θα ενισχύει τις ΜΜΕ και θα καλύπτει παράλληλα το κενό
μεταξύ ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Οι εταιρείες Venture Capital έκαναν και συνεχίζουν να κάνουν χρήση
διάφορων κριτηρίων ως προς την αξιολόγηση και επιλογή των επενδυτικών σχεδίων.
Υποστηρίχτηκε πως πολλές τέτοιες εταιρείες χρησιμοποιούσαν τρία βασικά
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χαρακτηριστικά, την ιδέα, τη διοίκηση και την απόδοση (Fried and Hisrich, 1994).
Άλλοι ερευνητές πρότειναν την επιλογή επενδύσεων βάσει του κριτηρίου της απλής
μεθόδου καθορισμού της αξίας της επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτήν τη μέθοδο η
εταιρεία κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών έκανε μια αρχική πρόβλεψη
αναφορικά με την επιτυχή υλοποίηση των μακροπρόθεσμων στόχων που πρόκειται
να χρηματοδοτήσει. Σε περίπτωση θετικής γνωμοδότησης, οι κεφαλαιούχοι
εκτιμούσαν την πιθανή τελική αξία που θα είχε η επιχείρηση μετά την πάροδο
οριοθετημένου χρονικού διαστήματος, ενώ η τελική αξία προεξοφλούνταν στο παρόν
με τη χρήση ενός προεξοφλητικού επιτοκίου που κυμαινόταν μεταξύ 40-60%, βάσει
σταδίου χρηματοδότησης (Sahlman, 1990).
Η παροχή υπηρεσιών των εταιρειών Venture Capital συνήθως περιλαμβάνουν
την υποστήριξη στην εύρεση και επιλογή των απαραίτητων διευθυντικών στελεχών,
τη βοήθεια στην εύρεση πελατών και προμηθευτών, το marketing και την αύξηση της
αξιοπιστίας της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης. Για να αποκτήσει όμως η εταιρεία
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών κεφαλαιακά κέρδη θα πρέπει να υπάρξει
ένας μηχανισμός αποδέσμευσης χρημάτων της από την εν λόγω επένδυση. Η
συγκεκριμένη επιλογή γίνεται με βάση τους εξής τρόπους (Βασιλείου, 2008):



Πώληση μετοχών μέσω του χρηματιστηρίου: Όταν αναπτυχθεί η

χρηματοδοτούμενη επένδυση σε εκείνο το σημείο που να χρειάζεται σημαντικά νέα
κεφάλαια, αποφασίζεται η πώληση μετοχών της στο ευρύ κοινό, κάτι που μπορεί να
γίνει άμεσα μέσω του χρηματιστηρίου.


Εξαγορά από μια μεγάλη επιχείρηση: Η λιγότερο συχνή περίπτωση,

συγκριτικά με την πώληση μετοχών μέσω χρηματιστηρίου, είναι αυτή κατά την
οποία εξαγοράζεται μερίδιό της ή ακόμη και ολόκληρη η χρηματοδοτούμενη
επιχείρηση από μια άλλη μεγάλη εταιρεία.


Χρηματοδότηση από μια παραδοσιακή πηγή: Γίνεται αναφορά για την

τράπεζα, που είναι πιθανό να δείξει σχετική διάθεση να αντικαταστήσει τον
κεφαλαιούχο επιχειρηματικών συμμετοχών, εξαγοράζοντας μέρος ή ολόκληρη τη
συμμετοχή του στην επιχείρηση.

Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, σύμφωνα με τους οποίους μια εταιρεία κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών μπορεί να αποδεσμεύσει το κεφάλαιό της από τη
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χρηματοδοτούμενη επιχείρηση. Σε αυτούς τους μηχανισμούς συμπεριλαμβάνονται η
εξαγορά του μεριδίου του κεφαλαιούχου από την ίδια τη χρηματοδοτούμενη
επιχείρηση, η αναδιοργάνωση της χρηματοδοτούμενης επιχείρησης και η
ρευστοποίηση της εν λόγω επιχείρησης (Gladstone, 1989).

6.7 Το ιστορικό της παρουσίας του Venture Capital και η ελληνική αγορά

Η έννοια του Venture Capital διαφέρει από αυτήν της παραδοσιακής
τραπεζικής χρηματοδότησης, καθώς στην περίπτωσή της συμμετέχει στο μετοχικό
κεφάλαιο της χρηματοδοτούμενης εταιρείας και ουσιαστικά μετατρέπεται σε
συνέταιρό της, σε αντίθεση με τον τραπεζικό δανεισμό που είναι αυτόνομος και
ανεξάρτητος. Ο θεσμός του Venture Capital εμφανίστηκε για πρώτη φορά στις ΗΠΑ
λίγο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ βασικότερη πηγή άντλησης
κεφαλαίων ήταν τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι πλέον βασικές μέθοδοι αποεπένδυσης
ήταν οι εξαγορές και το χρηματιστήριο. Οι επενδύσεις σε αρχικά στάδια έφταναν το
59% και μεταγενέστερα το 41% (Lind and Stromsten, 2006).
Η εμφάνιση του θεσμού στην Ευρώπη έγινε τη δεκαετία του 1980, ενώ οι
βασικές πηγές άντλησης κεφαλαίων ήταν οι θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών και
τα ασφαλιστικά ταμεία, όταν οι μέθοδοι αποεπένδυσης ήταν οι ίδιες με των ΗΠΑ,
δηλαδή οι εξαγορές και το χρηματιστήριο. Σε αρχικά στάδια των επιχειρήσεων οι
επενδύσεις ήταν κατά πολύ περισσότερες, καθώς ξεπερνούσαν το 80%, ενώ σε
μεταγενέστερα μόλις το 20%. Το 1983 δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιδιωτικών Μετοχικών Κεφαλαίων και Κεφαλαιακών Επιχειρηματικών Συμμετοχών
(European Private Equity and Venture Capital Association), η οποία είχε ως βάση την
προώθηση

και

διευκόλυνση

του

ευρωπαϊκού

κεφαλαίου

επιχειρηματικών

συμμετοχών. Σε σχετική μελέτη της Coopers & Lybrand (no date) για την οικονομική
επίδραση του κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη διαπιστώθηκε
πως την περίοδο 1991-1995 οι ευρωπαϊκές εταιρείες που χρησιμοποιούσαν κεφάλαιο
επιχειρηματικών συμμετοχών ήταν νέες και μεσαίου μεγέθους (με προσωπικό από 50
ως 199 άτομα). Επιπλέον, η εν λόγω μελέτη έδειξε πως οι ευρωπαϊκές εταιρείες
κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών δεν παρείχαν μόνο χρηματοδότηση στους
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πελάτες τους, αλλά και συμβουλές σε θέματα χρηματοοικονομικής και στρατηγικής
σημασίας (Smith and Lohrke, 2008).
Στην ελληνική αγορά ο θεσμός του Venture Capital εμφανίστηκε στα τέλη της
δεκαετίας του 1980, ενώ σημείο-σταθμό αποτέλεσε η ίδρυση του Ταμείου Νέας
Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). Η σημαντικότερη πηγή άντλησης κεφαλαίων κατά 49% ήταν
οι θυγατρικές εταιρείες των τραπεζών, ενώ οι βασικότερες μέθοδοι αποεπένδυσης
ήταν η μέθοδος της Διαγραφής, δηλαδή όταν η αξία της εταιρείας στην οποία έχει
γίνει η επένδυση θεωρηθεί μηδενική τότε παρουσιάζει αρνητική απόδοση και
επομένως γίνεται η Διαγραφή της (write off) από το χαρτοφυλάκιο του Venture
Capital Fund, και το Χρηματιστήριο. Οι επενδύσεις σε αρχικά στάδια έφταναν το
58,6% και μεταγενέστερα το 42,4%. Σε μια από τις ελάχιστες ελληνικές έρευνες για
το θεσμό του Venture Capital, αυτή του ΚΕΤΑ-ΚΕΜΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικής
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, 2010) με τίτλο «Ο θεσμός του
Venture Capital και η εξέλιξή του στην Ελλάδα», το 55% των εγχώριων
επιχειρήσεων συνέχιζε να επιλέγει τον τραπεζικό δανεισμό, ενώ το 91% απλώς
γνώριζε τη χρησιμότητα του Venture Capital, ειδικά για τις ΜΜΕ. Επίσης, το 47,4%
το επέλεγε για την αυξημένη ρευστότητά του, όταν το 33,3% δε θα το επέλεγε λόγω
του τρόπου και του χρόνου απεμπλοκής. Επίσης, το 46% πίστευε ότι «ίσως» ο
θεσμός αυτός θα βοηθούσε την επιχείρησή του, το 45,5% ανέφερε ότι δε θα
βοηθούσε στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της επιχείρησης, το 58,3% θεωρούσε πως
το μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα ήταν η αυξημένη ρευστότητα, ενώ τον
45,4% διατηρήθηκε επιφυλακτικό κι αυτός ήταν ίσως ο σημαντικότερος λόγος που
ακόμη το Venture Capital δεν ήταν ευρέως γνωστό αναλογικά στην Ελλάδα. Γι αυτό
θεωρείται πως είναι αναγκαία η αλλαγή της επιχειρηματικής λογικής στην Ελλάδα,
ειδικά στις νέες μορφές χρηματοπιστωτικών προϊόντων και σε αυτό ευθύνες σοβαρές
φέρει το ίδιο το Κράτος που άφησε ένα τέτοιο χρηματοδοτικό εργαλείο
ανεκμετάλλευτο, όταν γνώριζε πως θα μπορούσε να επιφέρει σημαντικά και
πολλαπλά οφέλη στις ΜΜΕ.
Σε γενικές γραμμές η εγχώρια αγορά κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών
δεν είναι ανεπτυγμένη, ενώ οι εταιρείες λειτουργούν βάσει του Νόμου 2367/95.
Σύμφωνα με αυτόν, «οι εταιρείες Venture Capital είναι Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν
ως σκοπό τη συμμετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που έχουν έδρα στην Ελλάδα, των
οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο και ασκούν γεωργική,
βιομηχανική, ξενοδοχειακή, ή εμπορική δραστηριότητα». Με την εφαρμογή του
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Νόμου αυτού, οι εταιρείες Venture Capital μπορούν να επενδύουν με συμμετοχές στο
κεφάλαιο επιχειρήσεων, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο, σε ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές που εκδίδονται από
επιχειρήσεις και να παρέχουν εγγύηση για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις που
συμμετέχουν (Βασιλείου, 2008).
Το ελάχιστο οριζόμενο κεφάλαιο ανέρχεται στα 3 εκατ. ευρώ, το οποίο
καταβάλλεται σε μετρητά, ενώ οι μετοχές είναι ονομαστικές και μπορούν να
εισαχθούν στο ΧΑ. Φυσικά και νομικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να κατέχουν άμεσα
ή έμμεσα πάνω από το 30% των μετοχών, ενώ για πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται να
έχουν ως ανώτατο όριο το 65% των μετοχών της εταιρείας κεφαλαίου
επιχειρηματικών συμμετοχών. Επίσης, ο Νόμος 2367/95 παρέχει και κρατική
επιχορήγηση στις εν λόγω εταιρείες, καθώς και φορολογικές απαλλαγές. Οι εταιρείες
αυτές επιχορηγούνται ως και 20% στο ποσό της συμμετοχής τους, ενώ τα πάσης
φύσεως κέρδη, εφόσον διανέμονται, υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος 20%. Οι
περισσότερες

εταιρείες

κεφαλαίου

επιχειρηματικών

συμμετοχών

που

δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ιδρύθηκαν σχετικά πρόσφατα και
ενδιαφέρονται κυρίως για τη χρηματοδότηση νέων εταιρειών που βρίσκονται σε
υψηλότερα από τα αρχικά στάδια. Με άλλα λόγια, οι περισσότερες εγχώριες
εταιρείες προσβλέπουν σε χρηματοδότηση μεγαλύτερων επενδύσεων, οι οποίες όμως
ενέχουν μικρότερο κίνδυνο, ενώ άλλες δραστηριοποιούνται σε αγορές εκτός συνόρων
της Ελλάδας (Βασιλείου, 2008).

6.8 Ο τρόπος διεθνοποίησης του Venture Capital

Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών Venture Capital πραγματοποιούν μια σημαντική
ενδιάμεση λειτουργία. Συλλέγουν κεφάλαια από θεσμικούς επενδυτές, οι οποίοι τα
χορηγούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε άλλες επιχειρήσεις με αντάλλαγμα
την επικερδή επιστροφή τους (Amit, Brander and Zott, 1998). Ένα άλλο
χαρακτηριστικό τους είναι ότι οι ιδιοκτήτες εταιρειών Venture Capital δεν
ενδιαφέρονται για μόνιμου χαρακτήρα θέσεις εργασίας, καθώς προβαίνουν σε
εκκαθάριση των επενδύσεών τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα (Cumming, 2008).
Επίσης, η ασύμμετρη πληροφόρηση μεταξύ ιδιοκτητών εταιρειών Venture Capital
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και των επιχειρήσεων που επενδύουν παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες, ειδικά όταν
οι τελευταίες δραστηριοποιούνται σε διαφορετική χώρα (Bengtsson and Ravid, 2009;
Dai and Cumming, 2008; Gompers and Lerner, 1998). Εντούτοις, προς το τέλος της
δεκαετίας του 1990 οι διασυνοριακές επενδύσεις τέτοιου είδους άρχισαν να
επεκτείνονται (Aizenman and Kendall, 2008).
Αρκετές μελέτες υπογραμμίζουν το σημαντικό ρόλο της διεθνοποίησης των
Venture Capital, όπως για παράδειγμα οι Guller and Guillen (2010a; 2010b) οι οποίοι
απέδειξαν πως οι αμερικάνικες εταιρείες αύξησαν τις πιθανότητες εσόδων όταν
δραστηριοποιήθηκαν σε άλλες χώρες. Επίσης, διερεύνησαν αν τα πλεονεκτήματα των
εν λόγω εταιρειών θα μπορούσαν να μεταφερθούν όταν δραστηριοποιούνται εκτός
συνόρων της χώρας τους και βρέθηκε τελικώς θετική συσχέτιση. Σε ό,τι αφορά την
επίδραση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, οι απόψεις διίστανται. Οι Venture
Capital που εγκαταστάθηκαν και λειτουργούσαν σε χώρες με υψηλή κεφαλαιοποίηση
της αγοράς προέβησαν σε λιγότερες επενδύσεις στο εξωτερικό, επειδή στο εσωτερικό
παρουσιάζονταν αξιόλογες επενδυτικές ευκαιρίες. Εντούτοις, εντοπίστηκαν και
εταιρείες που προέβησαν σε επενδύσεις στο εξωτερικό, είτε γιατί θέλησαν να
επεκτείνουν τη φήμη τους, είτε γιατί ήθελαν να προσελκύσουν με μεγαλύτερη
ευκολία επιπρόσθετα κεφάλαια.
Σύμφωνα με σχετική μελέτη των Schertler και Tykvova (2010) από μια βάση
δεδομένων με συμφωνίες όρων Venture Capital σε 48 χώρες, που πραγματοποιήθηκε
κατά τη χρονική περίοδο από το 2000 ως το 2008, έδειξε ότι η αύξηση των εταιρειών
αυτών στο εσωτερικό της χώρας ενθάρρυνε τη συνέχιση των τοπικών επενδύσεων,
αποθαρρύνοντας παράλληλα τις διασυνοριακές επενδύσεις. Επίσης, Venture Capital
που δραστηριοποιούνται σε χώρες με ανεπτυγμένα χρηματιστήρια επένδυαν τόσο στο
εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Αν και οι διασυνοριακές επενδύσεις Venture
Capital έχουν αρκετά κοινά χαρακτηριστικά με τις παραδοσιακές επενδύσεις
χαρτοφυλακίου και τις ξένες άμεσες επενδύσεις, εντούτοις έρχονται σε αντίθεση και
με τις δύο. Τόσο οι διασυνοριακές επενδύσεις Venture Capital όσο και οι
παραδοσιακές διεθνείς επενδύσεις χαρτοφυλακίου οδηγούνται από τις εκτιμήσεις
κινδύνου, αλλά διαφέρουν μεταξύ τους καθώς οι εν λόγω Venture Capital
χαρακτηρίζονται από μια πιο επιθετική πολιτική επένδυσης, λαμβάνοντας
μεγαλύτερο ρίσκο κατά τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων (Guler and Guillen, 2010a).
Από την άλλη πλευρά, το κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ Venture Capital και
Ξένων Άμεσων Επενδύσεων είναι ότι ασκούν επιρροή στις διευθυντικές αποφάσεις
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εντός της επιχείρησης. Όμως, ενώ οι Ξένες Άμεσες Επενδύσεις συχνά καθοδηγούνται
από στρατηγικές λογικές και από μακροπρόθεσμους διευθυντικούς ελέγχους, βασικός
στόχος των Venture Capital είναι η παραγωγή κεφαλαίων για τους επενδυτές τους
(Groh and von Liechtenstein, 2009). Επιπλέον, οι επενδύσεις Venture Capital
διαφέρουν από το παραδοσιακό χαρτοφυλάκιο και τις Ξένες Άμεσες Επενδύσεις ως
προς τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεών τους. Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση
του Venture Capital παρουσιάζει ενδιαφέρον για εκείνες τις επιχειρήσεις των οποίων
η αποδοτικότητα μπορεί να αυξηθεί από την παραγωγικότητά του. Επιπροσθέτως, οι
Venture Capital επενδύουν κυρίως σε επιχειρήσεις του κλάδου υψηλής τεχνολογίας,
όπως είναι η βιοτεχνολογία και η φαρμακευτική βιομηχανία. Επομένως, η
καινοτόμος δυνατότητα μιας χώρας μπορεί να έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στις
εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών, επειδή ιδιαίτερα καταρτισμένοι
υπάλληλοι ή κάτοχοι διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι πιθανόν να ιδρύσουν εταιρείες
ζητώντας τη χρηματοδότηση του αρχικού τους κεφαλαίου από Venture Capital (Ueda
and Hirukawa, 2008). Οι περισσότερες επενδυτικές ευκαιρίες σε μια χώρα, όχι μόνο
προσελκύουν τις εταιρείες Venture Capital, αλλά διευρύνουν και την εξωστρέφειά
τους. Οι Αμερικάνικες εταιρείες παραδοσιακά επένδυαν συχνότερα σε χώρες με
υψηλό αριθμό διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη
πρόσβαση στην καινοτομία (Aizenman and Kendall, 2008).
Σε γενικές γραμμές οι νέες επιχειρήσεις εστίασαν κυρίως στην εκμετάλλευση
των ευκαιριών που παρουσιάζονταν στον επιχειρηματικό στίβο μέσω της ανάπτυξης
της τεχνολογίας τους και άλλων πόρων στηριζόμενων στην ανάπτυξη της γνώσης.
Για να επιτύχουν όμως θα έπρεπε εξ’ αρχής να οριοθετήσουν τους στόχους τους,
δηλαδή, το αν θα εστίαζαν σε μερικές στρατηγικές μεθόδους ή αν θα προτιμούσαν
ποικιλία στρατηγικών. Η στρατηγική απλότητα πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί
ευεργετική για τη δημιουργία και την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος,
καθώς διοχετεύει την ενέργεια των νέων Venture Capital στην ανάπτυξη των
ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους για την ταχεία λήψη σημαντικών αποφάσεων
(Barney, 1991; Hamel and Prahalad, 1994). Από την άλλη πλευρά όμως, η
στρατηγική απλότητα μπορεί να μειώσει την ευελιξία μιας νέας Venture Capital
εταιρείας, προκαλώντας οργανωτικά εμπόδια (Miller, 1993). Η ποικιλομορφία
στρατηγικών κινήσεων αποτελεί από μόνη της μια ελκυστική επιλογή για τις νέες
Venture Capital εταιρείες που θέλουν να μάθουν άμεσα τα μυστικά της
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επιχειρηματικότητας, ανατροφοδοτώντας τα κεφαλαιακά τους κέρδη (Zahra et al,
2006; Lumpkins and Dess, 2006; Ferrier, 2001; Miller and Chen, 1996).

6.9 Η ενδυνάμωση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων μέσω των Venture Capital

Όπως επισημάνθηκε στην αρχή του παρόντος Κεφαλαίου, ο θεσμός του
Venture Capital

αποτελεί μια εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης, είτε για την

ανάπτυξη των

υφισταμένων επιχειρήσεων

είτε για τη δημιουργία νέων,

συμμετέχοντας στο μετοχικό τους κεφάλαιο με δύο πιθανούς τρόπους, μέσω της
αύξησής του, ή μέσω έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου. Με αυτόν τρόπο
οι Venture Capital εταιρείες αναλαμβάνουν ισόποσα ένα μέρος του επιχειρηματικού
κινδύνου της εταιρείας στην οποία αποφασίζουν να επενδύσουν, προσδοκώντας
παράλληλα υψηλή απόδοση των κεφαλαίων τους, παρόμοια με εκείνη του
επιχειρηματία. Στόχος τους είναι η άντληση κερδών από την υπεραξία των μετοχών,
που δημιουργείται και από τη συμμετοχή και συμβολή τους στην ανάπτυξη μιας
επιχείρησης μέσω της οικονομικής, εμπορικής και διοικητικής τεχνογνωσίας που
παρέχουν. Επίσης, η επιχείρηση υποστηρίζεται με κάθε τρόπο στο στρατηγικό
σχεδιασμό, στο marketing, στις πωλήσεις, στον οικονομικό προγραμματισμό, στον
έλεγχο, στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εισαγωγή σύγχρονων μεθόδων
διοίκησης.
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι «Επιχειρηματικοί Άγγελοι» (Business
Angels). Πρόκειται για ιδιωτικές επενδύσεις σε μία νέα επιχείρηση ή χρηματοδότηση
μιας καινοτόμου ιδέας, με απώτερο στόχο την αποκόμιση, μετά από χρονικό
διάστημα 2 έως 5 ετών, υπεραξίας μέσω της πώλησης της συμμετοχής τους. Η
λειτουργία των business angels μοιάζει πολύ με αυτήν των venture capital, με τη
διαφορά ότι οι πρώτες λειτουργούν μεμονωμένα ως φυσικά πρόσωπα και όχι ως
εταιρεία (Sahlman, 1990).
Τα Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών παρέχονται στα αρχικά στάδια
ίδρυσης επιχειρήσεων που συνήθως δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής
καινοτομίας και αντίστοιχου ρίσκου, όπως στις νέες τεχνολογίες, τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, τη βιοτεχνολογία κλπ. Όμως, αρνητικό γεγονός στο χώρο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά
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Venture Capital, κυρίως γιατί δεν υπάρχει ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο σε ολόκληρη
την Ε.Ε.. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011) το 2010
πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 3,2 δισ. ευρώ σε περίπου 2.700 δικαιούχες
εταιρείες. Με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία για το 2009, η Σουηδία και το Βέλγιο
είναι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. με τις μεγαλύτερες επενδύσεις Κεφαλαίων
Επιχειρηματικών Συμμετοχών σε σύγκριση με το ΑΕΠ, με ποσοστά 0,07% και
0,06% αντίστοιχα (μέσος όρος της ΕΕ: 0,03%).
Ένα επιπλέον αρνητικό στοιχείο για την Ελλάδα είναι πως δεν αξιοποίησε ούτε
καν τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά προγράμματα ενίσχυσης της νεανικής και καινοτόμου
επιχειρηματικότητας. Η μοναδική και σχετικά πρόσφατη κίνηση ήταν η δημιουργία
ειδικού ταμείου επιχειρηματικών συμμετοχών για την ενίσχυση κυρίως των
δυναμικών ΜΜΕ, ειδικά στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και εκείνων με υψηλή
καινοτομία, μέσω των χρηματοδοτήσεων από κεφάλαια των Venture Capital, όπως
προέβλεπε σχετικό πρόγραμμα με τίτλο «Επενδυτικές Συμμετοχές σε Καινοτόμες
Επιχειρήσεις» στο Πλαίσιο εφαρμογής του ΕΣΠΑ 2007-2013. Βασικός του στόχος
ήταν η παρακίνηση ιδιωτικών επενδυτών για παροχή κεφαλαίων κυρίως μέσω της
αύξησης μετοχικών κεφαλαίων σε ΜΜΕ που διακρίνονται για την καινοτόμο
δραστηριότητα ή ιδέα τους και αναζητούσαν κεφάλαια λειτουργίας. Η εν λόγω
χρηματοδότηση δόθηκε με τη λογική της επιστροφής των κεφαλαίων με αρκετά
υψηλή απόδοση, ενώ το ύψος της χρηματοδότησης των ΜΜΕ θα μπορούσε να
ανέλθει μέχρι και το 1,5 εκατ. ευρώ.
Μία άλλη προτεινόμενη λύση για τη χρηματοδότηση των ΜΜΕ θα
αποτελούσαν τα Venture Capital Trusts (VCT’s). Πρόκειται για «οχήματα»
συλλογικών επενδύσεων εισηγμένα στην Κύρια αγορά του London Stock Exchange,
τα οποία κινούνται από διαχειριστές επενδύσεων με εμπειρία σε ΜΜΕ, αντλώντας
κεφάλαια από ιδιώτες επενδυτές. Τα VCT’s ενθάρρυναν ιδιώτες να επενδύσουν
εμμέσως σε ΜΜΕ ευρείας κλίμακας δραστηριοτήτων μέσω της διασποράς του
επενδυτικού ρίσκου. Τα φορολογικά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένης της απαλλαγής
από το φόρο υπεραξίας, φόρου εισοδήματος και φορολόγησης των μερισμάτων, θα
λειτουργούσαν αντισταθμιστικά στο αυξημένο επίπεδο ρίσκου που συνδέθηκε με την
επένδυση σε επιχειρήσεις μικρότερης κεφαλαιοποίησης. Επιπροσθέτως των
κεφαλαίων, οι εταιρείες στις οποίες θα επένδυαν τα VCT, θα ωφελούνταν από την
τεχνογνωσία και την εξειδικευμένη κλαδική εμπειρία των διαχειριστών του VCT που
θα εμφανιζόταν στην απόδοση και την εξέλιξή τους. Το ευνοϊκό φορολογικό
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καθεστώς, θα διευκόλυνε και την αποζημίωση των εργαζομένων μέσω μετοχών,
ενισχύοντας την απόδοση και διασφαλίζοντας τη μακροχρόνια παραμονή τους στην
εταιρεία.

6.10 Τα προγράμματα CIP και οι ΜΜΕ

Το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(C.I.P.) της Ε.Ε., που είχε ως κύριο στόχο την ενδυνάμωση των ΜΜΕ, υποστήριζε
τις

δραστηριότητες

καινοτομίας,

προσέφερε

καλύτερη

πρόσβαση στη χρηματοδότηση και παρείχε υπηρεσίες υποστήριξης στις περιφέρειες.
Το CIP αφορούσε την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός του προϋπολογισμός
ανήλθε στα 3,621 δισ. ευρώ (Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών
Υποθέσεων ECFIN-L, 2007). To πρόγραμμα CIP στην εγχώρια αγορά για το 2009
αφορούσε περί των 820.000 επιχειρήσεων, εκ των οποίων οι 796.500 ήταν πολύ
μικρές επιχειρήσεις, οι 21.000 μικρές και οι 2.500 μεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά
τη δομή του CIP αποτελούνταν από τρεις υποτομείς με προϋπολογισμό 3,62 δισ.
ευρώ για το χρονικό διάστημα 2007-2013. Το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και
Καινοτομίας εντασσόταν στο ειδικό πρόγραμμα του CIP, ενώ τα χρηματοδοτικά του
μέσα στόχο είχαν την ανάπτυξη των ΜΜΕ. Πριν από το πρόγραμμα CIP
προηγήθηκαν ανάλογα προγράμματα, όπως τα G&E (1998-2000) και ΜΑΡ (20012007) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2013).
Συγκεκριμένα, το C.I.P. θεσπίστηκε σύμφωνα με τον αριθμό απόφασης
1639/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2006, στο πλαίσιο του προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία. Ειδικότερα, το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (EIP)
αντιστοιχούσε σε 2,17 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,13 δισ. ευρώ αφορούσαν τα
χρηματοδοτικά μέσα. Ο Μηχανισμός Υψηλής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για τις
ΜΜΕ διακρινόταν σε δύο υπομηχανισμούς αξίας 550 εκατ. ευρώ ο καθένας. Επίσης,
για τον τομέα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη αντιστοιχούσαν 720 εκατ. ευρώ και
ο Μηχανισμός Εγγυήσεων για τις ΜΜΕ (SMEG) διακρινόταν σε τέσσερις
υπομηχανισμούς με 510 εκατ. ευρώ έκαστος. Τέλος, για τον τομέα Πολιτική για τις
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Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ICT) αντιστοιχούσαν περί των 730
εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το σύστημα ενισχύσεως των ικανοτήτων (CBS)
διακρινόταν σε 2 υπομηχανισμούς με 70 εκατ. ευρώ ο καθένας.
Διάγραμμα 6.1: Η έμμεση χρηματοδότηση και ο ρόλος των τοπικών
χρηματοδοτικών οργανισμών

Ευρωπαϊκή
Επιτροπή

Εγγυήσεις

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
Επενδύσεις

Χορήγηση
Κονδυλίων
Εγγυοδοτήσεις

Venture
Capital
Χρηματοδότη
ση

Λαμβάνουν εγγυήσεις
Τράπεζες
Χορηγούν δάνεια
Επενδύσεις
σε ΜΜΕ
ΜΜΕ
Λαμβάνουν
Δάνεια

Πηγή: Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων (ECFIN-L), αναπροσαρμογή από
Μακέδος, Ι. (2013)

Ο αριθμός των επωφελούμενων ΜΜΕ από το εν λόγω πρόγραμμα για το
χρονικό διάστημα 2007-2013 ήταν περί των 475.000, εκ των οποίων οι 1.000 είχαν
υπαχθεί στο Μηχανισμό Υψηλής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (GIF) και οι 450.000
στο Μηχανισμό Εγγυήσεων, ενώ δεν υπήρξε καθορισμένος μηχανισμός για το
Σύστημα Ενίσχυσης των Ικανοτήτων (Δράση Κεφαλαίου Αρχικής Ώθησης – Seed
Capital Action). Η εξωστρέφεια του προγράμματος πραγματοποιούνταν είτε μέσω
της

«CIP

Homepage:

ec.europa.eu/cip»,

είτε

μέσω

σειράς

ενημερωτικών

συναντήσεων στις πρωτεύουσες των συμμετεχόντων κρατών κατά την περίοδο 20082010 υπό τη διακριτική ονομασία «EU Finance days for SMEs», είτε μέσω
σύμπραξής στο δίκτυο «Enterprise Europe Network», είτε μέσω του “Access to
Finance website”: www.access2finance.eu, παρέχοντας συγκεκριμένες πληροφορίες
για τα χρηματοδοτικά μέσα.
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Στο πλαίσιο του μηχανισμού επίτευξης CIP και EIF λειτουργούσε το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Αποτέλεσε εξειδικευμένο χρηματοπιστωτικό
ίδρυμα για τις ΜΜΕ το οποίο λειτουργούσε μέσω Κεφαλαίων Επιχειρηματικού
Κινδύνου (fund of funds), παρέχοντας παράλληλα εγγυήσεις για χαρτοφυλάκια
δανείων των ΜΜΕ. Οι εγγυήσεις του Ταμείου έδιναν 0% συντελεστή στάθμισης
σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία που αναφερόταν στο συντελεστή φερεγγυότητας.
Το εγγεγραμμένο κεφάλαιο ανερχόταν σε 3,22 δισ. ευρώ, εκ των οποίων το 66%
αντιστοιχούσε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, το 25% στην Ευρωπαϊκή
Κοινότητα και το υπόλοιπο 9% σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Το Κεφάλαιο
Επιχειρηματικού Κινδύνου απαρτιζόταν από το Μηχανισμό Υψηλής Ανάπτυξης
Καινοτόμων Επιχειρήσεων (GIF) το οποίο διακρινόταν στα Ταμεία Επιχειρηματικού
Κινδύνου (VC) σε early stage και expansion stage, στις συνεπενδύσεις σε side-funds
με business angels και στην οικολογική τεχνολογία.
Το GIF λειτουργούσε με συγκεκριμένο τρόπο, στο αρχικό στάδιο και στο
στάδιο επέκτασης. Κατά τη διάρκεια του αρχικού σταδίου (GIF1) εντάσσονταν οι
ΜΜΕ που παρουσίαζαν υψηλές πιθανότητες ανάπτυξης στα αρχικά τους στάδια, σε
χρονικό διάστημα μικρότερο των δέκα ετών. Το ταμείο χρηματοδοτούσε από 10% ως
και 25% των συνολικών δεσμεύσεων, ωστόσο αν κάποιο ταμείο εστιαζόταν στην
οικολογική καινοτομία (eco-innovation) η χρηματοδότηση θα μπορούσε να φτάσει
μέχρι και το 50%. Στο στάδιο επέκτασης GIF2 εντάσσονταν οι καινοτόμες ΜΜΕ με
πιθανότητα υψηλής ανάπτυξης κατά το στάδιο επέκτασής τους. Το αντίστοιχο ταμείο
έφτανε μεταξύ του 7,5% και 15% των συνολικών δεσμεύσεων, αλλά αν κάποιο
ταμείο εστίαζε κυρίως στην οικολογική καινοτομία, τότε μπορούσε να φτάσει μέχρι
και το 50%.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία δινόταν
τέσσερα διαφορετικά προϊόντα εγγυήσεων, τα δάνεια και οι χρηματοδοτικές
μισθώσεις, οι μικροπιστώσεις (micro credit), οι επενδύσεις σε μετοχικά κεφάλαια και
οιονεί μετοχικά κεφάλαια και η τιτλοποίηση (Securitisation). Στις Εγγυήσεις Δανείων
ο συντελεστής εγγύησης έφτανε μέχρι το 50%, ενώ ανώτατο όριο κάλυψης σε
ποσοστό ήταν το 10%. Στις Εγγυήσεις μικροπιστώσεων το μέγιστο πόσο που
αναφερόταν ήταν 25.000 ευρώ, ο συντελεστής εγγύησης στο 75%, και το ανώτατο
όριο κάλυψης το 20%. Από την άλλη πλευρά, στις εγγυήσεις επενδύσεων σε
μετοχικά κεφάλαια το μέγιστο εγγυημένο ποσό ανερχόταν σε 500.000 ευρώ, ο
συντελεστής εγγύησης ως 50% και το ανώτατο όριο κάλυψης ως και 20%. Τέλος,
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αναφορικά με την τιτλοποίηση χαρτοφυλακίων δανείων υπήρχε εξωτερική μορφή
αξιολόγησης της συναλλαγής, ενώ το επιπρόσθετο μέγεθος χαρτοφυλακίου έφτανε
κατ’ ελάχιστον 50% του τιτλοποιημένου χαρτοφυλακίου. Ο Μηχανισμός Εγγυήσεων
ΜΜΕ κάλυπτε για πρώτη φορά και την τιτλοποίηση. Η διάρκειά του ήταν μέχρι 10
έτη, τα έξοδα εγγύησης χρεωνόταν, ενώ η πρόσβαση στη χρηματοδότηση ήταν
ενισχυμένη, καθώς παρείχε νέα δάνεια στις ΜΜΕ, που μέχρι τότε είχαν πολύ
περιορισμένη πρόσβαση στον κλάδο της χρηματοδότησης.

Διάγραμμα 6.2: Η τιτλοποίηση των δανείων των ΜΜΕ
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Πηγή: Μακέδος, Ι. (2013)

6.11 Ο σημαντικός ρόλος ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του
venture capital

Οι εταιρείες venture capital είναι σημαντικές για τις Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, καθώς αποτελούν βασικό χρηματοδότη τους, ειδικά σε περιόδους
οικονομικής κρίσης. Κατέστη σαφές πως οι ΜΜΕ χρειάζονται βοήθεια, όχι με τη
μορφή προσωρινής κρατικής χρηματοδότησης, αλλά μιας μακροπρόθεσμης
επένδυσης από άλλη εταιρεία που θα διέθετε τα κεφάλαιά της για την ανάπτυξή τους.
Τονίστηκε επίσης, πως οι κρατικές χρηματοδοτήσεις μόνο επιζήμιες μπορούν να
αποδειχθούν, κάτι που φάνηκε και από την αναστολή λειτουργίας πολλών ΜΜΕ
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κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους. Διότι, η προσωρινή μορφή κρατικής
χρηματοδότησης (πολλές φορές λόγω πολιτικών κινήτρων) αποδυναμώνει τις ΜΜΕ
και παράλληλα εμποδίζει τις πραγματικά ελπιδοφόρες και καινοτόμες ΜΜΕ να
προοδεύσουν.

Επομένως,

αφού

πρώτα

εξετάστηκαν

αναλυτικά

όλα

τα

χαρακτηριστικά των venture capital εταιρειών, τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά τους στη σχέση τους με τις ΜΜΕ, ως συμπέρασμα εξάγεται πως
διαθέτουν μεγαλύτερα και περισσότερα πλεονεκτήματα στην περίπτωση που
αποτελέσουν βασικό επενδυτή τους. Συγκεκριμένα, οι κρατικές, προσωρινού τύπου,
χρηματοδοτήσεις χωρίς σχεδιασμό, εκτός του ότι δε βοήθησαν καθόλου τις ΜΜΕ,
αποδυνάμωσαν τη λειτουργία τους, με αποτέλεσμα να εξαρτηθούν πολιτικά και να
οδηγηθούν πολλές εξ’ αυτών στο κλείσιμο. Με αυτήν τη λογική, είναι προφανές πως
οι ΜΜΕ χρειάζονται άμεσα τη δημιουργία ενός ικανού οργανισμού που θα
προστατεύει τα συμφέροντά τους, θα τις οδηγεί στην υγιή ανάπτυξη και θα προάγει
με ταχύτατους ρυθμούς μόνο τις καλύτερες και τις καινοτόμες εξ’ αυτών.
Γι αυτό προτείνεται η δημιουργία ενός ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού που θα λειτουργούσε στη λογική μιας venture capital εταιρείας και θα
είχε είτε κρατικό χαρακτήρα, είτε θα λειτουργούσε υπό κρατική επίβλεψη, καθώς θα
αποτελούσε μια σημαντική λύση στο πρόβλημα της απουσίας κεφαλαίων ανάπτυξης
των ΜΜΕ. Στην Ελλάδα η μόνη εταιρεία που λειτουργεί στο χώρο της
ανταγωνιστικής ανάπτυξης των ταμείων επιχειρηματικού κινδύνου είναι το Ταμείο
Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο.), το οποίο ουσιαστικά είναι ένα «fund of
funds» με τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας. Συστάθηκε με σκοπό να επενδύσει
σε καινοτόμες ΜΜΕ που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και η
κατασταστική και πραγματική τους έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα. Μπορεί η λογική
της σύστασης του ΤΑΝΕΟ να ήταν απόλυτα σωστή, όμως η μετέπειτα πορεία και τα
αποτελέσματα της λειτουργίας του δεν ήταν ικανοποιητικά. Το ΤΑΝΕΟ θα έπρεπε
εξ’ ορισμού να συμβάλλει στην επιβίωση και ανάπτυξη των ελληνικών ΜΜΕ, καθώς
διαθέτει το πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασής του σε νέες, καινοτόμες και
υποσχόμενες επενδύσεις. Όμως, από τη μια πλευρά, η απουσία του αντίστοιχου
επενδυτικού περιβάλλοντος και κρατικής πολιτικής και από την άλλη η αδυναμία να
ανταγωνιστεί σε επίπεδο ονομαστικών αποδόσεων την αγορά, φαίνεται πως
οδήγησαν το ΤΑΝΕΟ σε μια περισσότερο τυπική λειτουργία, παρά ουσιαστική. Ναι
μεν, η σκέψη υπήρξε και υλοποιήθηκε, αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν ικανοποιητικό.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα της λεγόμενης τυπικής λειτουργίας του είναι πως
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ελάχιστες ΜΜΕ βοηθήθηκαν από το ΤΑΝΕΟ (όπως παρουσιάζεται και από την
ιστοσελίδα του), η τελευταία ενημέρωση για Νέα και Ανακοινώσεις από την
ιστοσελίδα του έγινε στις 3/9/2014 (http://www.taneo.gr/NewsList.aspx?C=19), η
πλέον πρόσφατη ενημέρωση για εκδηλώσεις ήταν στις 1/12/2010 (10ο Διεθνές
Venture

Capital

Forum,

http://www.taneo.gr/NewsList.aspx?C=20),

ενώ

οι

πληροφορίες για την Υπουργική Απόφαση 36258, όπως αναφέρονται στην
ιστοσελίδα, δεν υπάρχουν. Αυτά τα χαρακτηριστικά δείχνουν σημάδια τυπικής
λειτουργίας του ΤΑΝΕΟ, όπως προανέφερε ο συγγραφέας, πόσο παραπάνω όταν το
ΤΑΝΕΟ ιδρύθηκε για να βοηθήσει εκείνες τις ΜΜΕ που βρισκόταν στα αρχικά
στάδια, εγχείρημα εξ’ ορισμού δύσκολο. Η λογική της σύστασης του ΤΑΝΕΟ
φαίνεται πως ακολουθούσε το μιμητισμό αντίστοιχων οργανισμών σε άλλα κράτη,
και όταν μια τέτοια κίνηση στερείται από στοιχεία καινοτομίας, μόνο πετυχημένη δε
μπορεί να κριθεί. Η δημιουργία του ΤΑΝΕΟ σαφώς ήταν θετική κίνηση, όπως και
άλλων οργανισμών (ΕΤΕΑΝ, κτλ) αλλά η πορεία του δεν ανταποκρίθηκε στις
προσδοκίες, όπως και οι ίδιοι επιχειρηματίες αναφέρουν κατά την έρευνα του
υποψήφιου διδάκτορα (βλ. Κεφάλαιο 12).
Γι αυτό ο συγγραφέας αναφέρει πως ο Μη Κυβερνητικός Οργανισμός που
προτείνεται θα έπρεπε να επενδύει κεφάλαια σε εκείνες τις ΜΜΕ που θα
παρουσίαζαν καινοτόμες ιδέες ή ανάλογες δραστηριότητες και μάλιστα θα
ανταμειβόταν ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που θα αναλάμβανε. Για την
αξιοκρατική λειτουργία του συγκεκριμένου οργανισμού προτείνεται επίσης να είναι
αρμόδιο το Κράτος, το οποίο θα μπορεί να ελεγχθεί, αρκεί να υπάρχει πολιτική
βούληση και υγιές κανονιστικό πλαίσιο. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιολογούνταν τα
επιχειρηματικά σχέδια των ΜΜΕ, θα κρινόταν κατά πόσο καινοτόμα και ελπιδοφόρα
ήταν, θα επαναξιολογούνταν ο επενδυτικός τους ορίζοντας και θα κατατάσσονταν σε
κατηγορίες. Ανάλογα με τη θέση που θα καταλάμβανε κάθε ΜΜΕ θα έπαιρνε και την
αντίστοιχη χρηματοδότηση, όχι όμως με τη μορφή των Αναπτυξιακών Νόμων, αλλά
με τη μορφή άμεσης επένδυσης. Κι αυτό, γιατί τα κεφάλαια που θα χορηγούνταν από
τον ενδιάμεσο μη κερδοσκοπικό οργανισμό θα είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα και
μάλιστα αρκετά επικερδές, ανάλογα με τον επενδυτικό κίνδυνο που θα αναλάμβαναν.
Επίσης, ο ρόλος του ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού θα ήταν
διττός, καθώς θα μπορούσε να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής

κοινότητας,

βοηθώντας

στην

επίλυση

των

προβλημάτων.

Συγκεκριμένα, η πανεπιστημιακή και τεχνολογική έρευνα από τη δημιουργία μέχρι
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την πώληση και την εφαρμογή της στην πραγματική αγορά χρειάζεται να
επαναξιολογηθεί μέχρι το σημείο που να καταστεί απόλυτα εφαρμόσιμη. Αυτόν το
ρόλο της κάλυψης του κενού θα μπορούσε να διαδραματίσει ο συγκεκριμένος
οργανισμός υπό την προϋπόθεση της άρτιας λειτουργίας ενός κανονιστικού πλαισίου.

6.12 Η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου και η δημιουργία ΜΚΟ

Ένας

Μη

Κυβερνητικός

Οργανισμός

είναι

ουσιαστικά

ένας

νομικά

συγκροτημένος οργανισμός ο οποίος δημιουργείται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και λειτουργεί ανεξάρτητα από κάθε κυβέρνηση, δηλαδή πρόκειται για οντότητες του
ιδιωτικού δικαίου που είναι ανεξάρτητες από κάθε κυβερνητική πολιτική. Στους Μη
Κυβερνητικούς Οργανισμούς μπορούν να ενταχθούν σύλλογοι, ομάδες πολιτών,
όπως επίσης επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα.
O αγγλικός όρος «non-governmental organizations» έχει τις ρίζες του στο
διεθνές δίκαιο, καθώς εμφανίζεται στο άρθρο 71 του Καταστατικού Χάρτη των
Ηνωμένων

Εθνών

(1945),

που

προέβλεπε

δυνατότητα

αναγνώρισης

«συμβουλευτικού καθεστώτος» τόσο σε διεθνείς όσο και σε εθνικές μη-κυβερνητικές
οργανώσεις που εντάσσονταν στο πεδίο των δραστηριοτήτων του Oικονομικού και
Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών. Φυσικά, το άρθρο 71 του
Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών είναι ξεπερασμένο σήμερα, καθώς
υπάρχουν χιλιάδες διεθνείς και εθνικές μη-κυβερνητικές οργανώσεις που
δραστηριοποιούνται στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, χωρίς να αποτελούν το
συμβουλευτικό

γνώμονα

του

εν

λόγω

άρθρου

(http://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Item
id=10).
Από την άλλη πλευρά, στην Ευρώπη ο όρος Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί
καλύπτει εννοιολογικά τις μη-κρατικές οργανώσεις που δεν έχουν κερδοσκοπικό
χαρακτήρα, αλλά επιδιώκουν κοινωνικά ωφέλιμους σκοπούς, όπως στην περίπτωση
της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, που ο εν λόγω οργανισμός, ως ενδιάμεσος,
καλείται να καλύψει το κενό που εντοπίστηκε από τον ερευνητή μεταξύ ακαδημαϊκού
και επιχειρηματικού χώρου.
Με αυτήν τη λογική η πρόταση για δημιουργία ενός ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού θα πρέπει να λειτουργεί προς την κατεύθυνση του κοινού
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οφέλους τόσο των ΜΜΕ όσο και των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε
εθνικό επίπεδο, με στόχο την κάλυψη του προαναφερθέντος κενού, αλλά και την
παροχή βοήθειας χρηματοδότησης στις ΜΜΕ υπό τη μορφή λειτουργίας του ως
Venture Capital. Η δομή του εν λόγω οργανισμού προτείνεται να είναι αυστηρά
ιεραρχική, όπου στη βάση θα πρέπει να βρίσκονται έμπειροι υπάλληλοι τόσο του
δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα, ενώ στην κορυφή αναγνωρισμένα
επιχειρηματικά στελέχη, κυρίως του ιδιωτικού τομέα, καθώς γνωρίζουν καλύτερα την
ένταση του ανταγωνισμού και μπορούν να αντεπεξέλθουν πιο άμεσα και με
μεγαλύτερη ευελιξία στη διακύμανση και μεταβολή των εκάστοτε οικονομικοκοινωνικών συνθηκών.
Η κρατική εποπτεία μπορεί να ασκείται μέσω σύστασης ειδικής επιτροπής, στο
πλαίσιο διοικητικής συμμετοχής, που να ελέγχει τους επιδιωκόμενους σκοπούς του
οργανισμού, τη λειτουργία του, τη διαχείριση των οικονομικών πόρων, αλλά και το
απολογιστικό του έργο. Η αυστηρή ιεραρχική δομή του Οργανισμού σε συνδυασμό
με τη λειτουργία της προαναφερόμενης επιτροπής προϋποθέτει διαφάνεια, έλεγχο και
διασφάλιση του δημόσιου χρήματος. Από την άλλη πλευρά, η αλλαγή του
προαναφερθέντος θεσμικού πλαισίου που προτείνεται από τον ερευνητή προϋποθέτει
τη διάρκεια της θητείας των μελών της επιτροπής για τουλάχιστον πέντε έτη, δηλαδή
μέχρι εκείνο το σημείο που στατιστικά θεωρείται πιθανή η ανάπτυξη πελατειακών
σχέσεων. Από την άλλη πλευρά, επειδή ο ορισμός μιας Μη Κυβερνητικής
Οργάνωσης σημαίνει a priori απαγόρευση της συμμετοχής πολιτικών προσώπων σε
αυτόν, γι αυτό και η προτεινόμενη επιτροπή δε θα πρέπει να σχετίζεται με την
πολιτική ή με πολιτικά πρόσωπα, αλλά να απαρτίζεται από επιστήμονες εγνωσμένης
αξίας και ήθους.
Όπως προαναφέρθηκε η ύπαρξη του ΤΑΝΕΟ αποτέλεσε ένα θετικό βήμα προς
τη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν πέτυχε τον αρχικό του στόχο για τον οποίο
δημιουργήθηκε, προτείνεται η σύνδεση του εν λόγω ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού, ώστε να καλύπτει τα κενά που αφήνει και να ενισχύσει τις ορατές του
αδυναμίες. Συγκεκριμένα, αναλύθηκε για ποιο λόγο το ΤΑΝΕΟ δεν προσέφερε τα
αναμενόμενα αν συγκριθεί αντικειμενικά με το σκοπό της δημιουργίας του, καθώς η
λειτουργία του ήταν τυπική παρά ουσιαστική, ενώ συστάθηκε περισσότερο στη
λογική ενός μιμητισμού των ξένων αντίστοιχων οργανώσεων, με αποτέλεσμα να μην
παρουσιάζει καμία καινοτομία. Όμως, ο προτεινόμενος Μη Κυβερνητικός
Οργανισμός εμπεριέχει και ουσιαστική λειτουργία, καθώς θα βοηθά τη συνεργασία
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μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΑΕΙ-ΤΕΙ, ενώ είναι θεωρείται καινοτόμος
ως προς τη λειτουργία του, μιας και θα καλύπτει το κενό μεταξύ ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας διασφαλίζοντας τη σωστή συνεργασία σε βάθος χρόνου.
Από την άλλη πλευρά, η ύπαρξη του ΕΤΕΑΝ, όπως αναλύεται διεξοδικά στο
επόμενο κεφάλαιο, αποτέλεσε σαφώς ένα πολύ σημαντικό βήμα, αντικαθιστώντας το
μέχρι πρότινος ΤΕΜΠΜΕ, αλλά παρουσιάζει κι αυτό ορατές αδυναμίες, συγκριτικά
με το σκοπό για τον οποίο συστάθηκε. Το βασικό του μειονέκτημα εστιάζεται στο
γεγονός ότι η λειτουργία του εξαρτάται από τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και
εφαρμογής τους, με αποτέλεσμα η δράση του να καθυστερεί υπερβολικά, όπως για
παράδειγμα η χαμηλή απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων που
προορίζονται κυρίως για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει πως ενώ οι
ΜΜΕ διαθέτουν μικρή πιστοληπτική ικανότητα και εφόσον δεν ενισχύονται από το
ΕΤΕΑΝ ουσιαστικά ή με μεγάλη καθυστέρηση, τότε παραμένουν απροστάτευτες και
υπό καθεστώς δυσλειτουργίας. Η δημιουργία και η λειτουργία ενός ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού που προτείνεται από το συγγραφέα της παρούσας
Διδακτορικής Διατριβής μπορεί να καλύψει και αυτό το κενό, καθώς δε θα εξαρτάται
από πολιτικά πρόσωπα και αποφάσεις, θα λειτουργεί αυτόνομα και άμεσα, θα
βρίσκεται υπό επίβλεψη από ανεξάρτητη επιτροπή για το αν επιτυγχάνονται οι
στόχοι, ενώ θα επιφέρει σημαντική καινοτομία μέσω της κάλυψης του
διαπιστωθέντος κενού μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
ιδρυμάτων. Και στις δύο περιπτώσεις, τόσο με την έμμεση συνεργασία με το ΕΤΕΑΝ
όσο και με το ΤΑΝΕΟ, (ή την αντικατάσταση του τελευταίου) ο προτεινόμενος Μη
Κυβερνητικός Οργανισμός επιφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία, καθώς καλύπτει
τις αδυναμίες και τα μειονεκτήματά τους.
Ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει επίσης να αναλυθεί είναι η πηγή
χρηματοδότησης του εν λόγω οργανισμού. Συνήθως οι πηγές χρηματοδότησης των
Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων συνδέονται άμεσα με το επίπεδο οργάνωσής τους,
καθώς από τη στιγμή που οι μεγαλύτερες ΜΚΟ διασφαλίζουν οικονομικούς πόρους
για να καλύψουν τις λειτουργικές τους ανάγκες, αναπτύσσουν νέες δεξιότητες,
υιοθετώντας επιχειρηματική λογική. Αντιθέτως, οι ΜΚΟ που είναι μικρότερες και με
όχι σημαντική ιεραρχική δομή αντιμετωπίζουν σημαντικά οικονομικά προβλήματα,
τα οποία αποτελούν αρνητικό παράγοντα στην περαιτέρω ανάπτυξη των
δραστηριοτήτων τους.
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Σύμφωνα με σχετική έρευνα Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημόσιων Έργων (1997) αναφορικά με τη χρηματοδότηση των ΜΚΟ, οι πηγές τους
διακρίνονται σε εισφορές μελών, χορηγίες, εισπράξεις από εκδηλώσεις, εισφορές από
την κεντρική διοίκηση και εισφορές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η τελευταία είναι
και η προτεινόμενη για τον ενδιάμεσο ΜΚΟ, καθώς η εταιρική σχέση μεταξύ των
οργάνων της Ε.Ε. και των ΜΚΟ επεκτάθηκε σε όλους τους τομείς, παρέχοντας
σημαντικά ποσά βασικής χρηματοδότησης. Ένας επιπλέον λόγος που προτείνεται η
χρηματοδότηση του ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού μέσω ευρωπαϊκών
κονδυλίων είναι να μπορέσει να διαδραματίσει τον αρχικό ρόλο για τον οποίο
δημιουργείται, διατηρώντας την ανεξαρτησία του από τις δημόσιες Αρχές.
Η δημιουργία και η λειτουργία ενός ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
θα μπορούσε θα μπορούσε να ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα, όπως για
παράδειγμα στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020
(με Κοινοτική Συνδρομή 20,4 δισ. ευρώ), καθώς εξ’ ορισμού στόχος του
προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της συνολικής αναπτυξιακής στρατηγικής της
Ελλάδας για την προαναφερθείσα χρονική περίοδο 2014-2020, ενώ βασικό
συστατικό στοιχείο των σχετικών διαδικασιών σχεδιασμού είναι η ενεργός
συνεργασία των φορέων χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής, των
περιφερειακών φορέων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ΜΚΟ.
Επίσης, το εν λόγω πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) αναλύεται σε επιμέρους άξονες
στρατηγικής, για την ένταξη του ενδιάμεσου ΜΚΟ σύμφωνα με την πρόταση της
διατριβής, όπως είναι η «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας και Εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία
και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας». Για την επίτευξη του εν λόγω
στόχου προτεραιότητα δίνεται σε προώθηση ανάπτυξης νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων και διαδικασιών, ανάπτυξη της κουλτούρας της επιχειρηματικής
συνεργασίας, ανάπτυξη της έξυπνης εξειδίκευσης, στήριξη επενδύσεων σε υποδομές,
στήριξη νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων και διευκόλυνση των ΜΜΕ στη
χρηματοδότηση. Επίσης αναφέρονται βασικά υποέργα στα οποία μπορεί να
διακριθεί, όπως είναι: «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία», «Ψηφιακή
Σύγκληση», «Γεωργία και Αλιεία», «Τουρισμός», «Πολιτισμός», «Μεταποίηση και
Εμπόριο». Επίσης, οι άλλοι τέσσερις άξονες στρατηγικής του ΕΣΠΑ είναι οι εξής:
«Ανάπτυξη και Αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού», «Προστασία
Περιβάλλοντος», «Ανάπτυξη – Εκσυγχρονισμός- Συμπλήρωση υποδομών για την
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οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη», «Βελτίωση θεσμικής επάρκειας και της
αποτελεσματικής

δημόσιας

διοίκησης»,

«Αειφόρος

χωρική

ανάπτυξη»

(http://www.espa.gr/el/Documents/2nd_Egkyklios_sxediasmou_2014_20.pdf).
Σε ό,τι αφορά τις επιλέξιμες δαπάνες του ΜΚΟ οι οποίες προτείνεται να
χρηματοδοτηθούν ώστε η συνολική πρόταση δημιουργίας και λειτουργίας του να
τίθεται σε ρεαλιστική βάση είναι: Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος,
μηχανήματα

και

λοιπός

εξοπλισμός,

μεταφορικά

μέσα,

εγκαταστάσεις

εξοικονόμησης ενέργειας, δικαιώματα τεχνογνωσίας και έρευνας, πιστοποίηση
συστημάτων διασφάλισης, λογισμικά, προβολή και προώθηση, λειτουργικές δαπάνες,
αμοιβές συμβούλων.

6.13 Επίλογος και συμπεράσματα

Σε αυτό το Κεφάλαιο παρουσιάστηκε ο σημαντικός ρόλος που μπορεί να
διαδραματίσουν οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture
Capital)

στην

ενδυνάμωση

των

ελληνικών

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα, μπορούν να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις που κρίνουν ότι έχουν
μέλλον στην αγορά, καινοτόμες ιδέες και γενικά θετική παρουσία. Οι περισσότερες
Venture Capital εταιρείες στην αρχή συμμετείχαν σε μικρές επιχειρήσεις στο
ξεκίνημά τους, ζητώντας μεγαλύτερη αμοιβή για τα κεφάλαια που θα διέθεταν,
αναλαμβάνοντας παράλληλα και σχετικά υψηλότερο ρίσκο. Με την πάροδο του
χρόνου όμως, έγιναν επιλεκτικές ως προς τη διάθεση των κεφαλαίων τους στις
αντίστοιχες επιχειρήσεις. Στην ελληνική αγορά εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του
1980, ενώ κομβικό σημείο αποτέλεσε η δημιουργία του Ταμείου Νέας Οικονομίας
(ΤΑΝΕΟ).
Σε γενικές γραμμές, ενώ οι εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών
θα μπορούσαν να γνωρίζουν σημαντική ανάπτυξη στην Ελλάδα και να παρέχουν
διευκολύνσεις στις ΜΜΕ, εντούτοις η κατάσταση είναι εντελώς αντίστροφη.
Δηλαδή, κατά τη διάρκεια των ετών οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αν και γνώριζαν πόσο
σημαντικές είναι οι venture capital εταιρείες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, δεν
προήγαγαν αυτόν το θεσμό που αποτελεί σημαντικό παράγοντα σε όλες τις
ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο θεσμός του venture capital είναι πολύ σημαντικός είτε
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για την ανάπτυξη των ήδη υπαρχόντων, είτε για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων
και ειδικά των Μικρομεσαίων, καθώς θα έπρεπε να γίνει άμεσα εκμεταλλεύσιμος,
ειδικά από τις μικρές οικονομίες, όπως είναι της Ελλάδας, που η συντριπτική
πλειοψηφία των εταιρειών της είναι από μικρές μέχρι μεσαίες επιχειρήσεις.
Έτσι λοιπόν, προτείνεται η δημιουργία ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού με
τη μορφή και τη λογική λειτουργίας venture capital, καθώς θα μπορούσε να
επενδύσει σε ελληνικές ΜΜΕ, ειδικά σε εκείνες που παρουσιάζουν καινοτόμο
λειτουργία, μιας και τα προβλήματα υποχρηματοδότησης είναι σημαντικά. Η
επένδυση των εν λόγω κεφαλαίων θα είχαν ανταποδοτικό χαρακτήρα για τον
οργανισμό. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι πως το Κράτος δε θα επιβαρυνόταν
από άσκοπες και χωρίς μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό χρηματοδοτήσεις, ούτε οι
ΜΜΕ θα ήταν πολιτικά εξαρτώμενες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, αλλά θα είχαν
έναν πλήρη επιχειρηματικό σχεδιασμό. Από την άλλη πλευρά, ο εν λόγω οργανισμός
θα μπορούσε να διαδραματίσει τον ενδιάμεσο φορέα μεταξύ ΜΜΕ και
πανεπιστημιακών - τεχνολογικών ιδρυμάτων, ώστε να μπορέσει να καλυφθεί το κενό
που υπάρχει μεταξύ τους. Ακόμη και υπό την κρατική εποπτεία, ο εν λόγω
ενδιάμεσος μη κερδοσκοπικός οργανισμός θα μπορούσε να προσδώσει το κύρος που
απαιτείται, αλλά και την ικανότητα για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ ακαδημαϊκής
και επιχειρηματικής κοινότητας.
Με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της επιχειρηματικής δράσης μέσω
του Οργανισμού στη λογική λειτουργίας ενός Venture Capital στην εγχώρια αγορά
προαπαιτούνται συγκεκριμένες δράσεις-κίνητρα. Θα μπορούσε να χορηγηθούν
φοροαπαλλαγές των επιχειρηματικών κεφαλαίων που χαρακτηρίζονται ως μη
διανεμόμενα (σε συνδυασμό με μια γενικότερη σταθερή κρατική φορολογική
πολιτική κι όχι ως αποσπασματικό μέτρο) ή ακόμη και μια εξαίρεση (ίσως
προσωρινού χαρακτήρα) από την υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
εκείνων των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν ιδιαίτερα καινοτόμες δραστηριότητες
και οι οποίες θα στηρίζονταν από τον προαναφερόμενο προτεινόμενο ενδιάμεσο
Οργανισμό. Επίσης, θα μπορούσε να δοθεί απ’ ευθείας επιχορήγηση στον εν λόγω
Οργανισμό ώστε να γίνει επιμερισμός του κινδύνου επενδύσεων σε επιχειρήσεις που
βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους (καθώς αναφέρθηκε ότι σε αυτήν την
περίπτωση ο κίνδυνος για επένδυση σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις είναι πολύ
υψηλότερος), αρκεί οι εν λόγω ΜΜΕ να παρουσιάζουν ιδιαίτερα καινοτόμο δράση.
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Επίσης, το πρόγραμμα πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(CIP) αποτέλεσε μια εναλλακτική επιλογή χρηματοδότησης για τις ΜΜΕ. Το CIP
αφορούσε την περίοδο 2007-2013 και ο συνολικός του προϋπολογισμός ανήλθε στα
3,6 δισ. ευρώ. Αν και κάποιες ελληνικές επιχειρήσεις ευνοήθηκαν από το εν λόγω
πρόγραμμα, εντούτοις θα μπορούσε ο χαρακτήρας του να είναι πιο σταθερός και
λιγότερο χρονοβόρος, ώστε να μπορέσουν όσο το δυνατόν περισσότερες ΜΜΕ να
επωφεληθούν των πλεονεκτημάτων του.
Στο Κεφάλαιο 7 της διδακτορικής διατριβής γίνεται αναφορά στο ρόλο που
διαδραματίζει το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ),
αλλά και σε αυτόν που θα έπρεπε να είχε με μοναδικό στόχο την ανάπτυξη των
ΜΜΕ.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7
Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ
«Κάθε πρόοδος γεννάει μια ελπίδα που εξαρτάται
από τη λύση ενός καινούριου προβλήματος. Ο φάκελος δεν
κλείνει ποτέ»
Claude Levi-Strauss

7.1 Εισαγωγή στο σημαντικό ρόλο του ΕΤΕΑΝ για τις ΜΜΕ

Στο Κεφάλαιο 6 υπογραμμίστηκε ο τρόπος με τον οποίον ο πιθανός ενδιάμεσος
Μη Κυβερνητικός Οργανισμός θα λειτουργούσε στη λογική του Venture Capital και
θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημιακών
και τεχνολογικών ιδρυμάτων, ώστε να διευκολύνει τη μεταξύ τους συνεργασία.
Όμως, ένας από τους φορείς που θα ήταν δυνατόν να διαδραματίσει παρόμοιο ρόλο,
ή να συνεργαστεί με το μη κερδοσκοπικό οργανισμό προς την κατεύθυνση της
ενδυνάμωσης της σχέσης ΜΜΕ-πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων,
είναι το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), το οποίο
αντικατέστησε το πρώην ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων). Επειδή η ίδρυσή του επέφερε πλήθος προσδοκιών στην ελληνική
αγορά και στις ΜΜΕ, γι αυτό κρίθηκε σημαντικό να αναφερθεί ο ρόλος, η λειτουργία
και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του στο εν λόγω Κεφάλαιο.

7.2 Τα χαρακτηριστικά του ΕΤΕΑΝ

Σύμφωνα με το Νόμο 3912/2011 συστάθηκε ο σχετικά νεότερος, κρατικού
χαρακτήρα, «χρηματοδοτικός φορέας», το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), αντικαθιστώντας το ΤΕΜΠΜΕ (Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων). Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. συστάθηκε με αρχικό
κεφάλαιο ύψους 1,7 δισ. ευρώ, από το οποίο το 1,5 δισ. ευρώ ήταν ομόλογα
Ελληνικού Δημοσίου και 213 εκατ. ευρώ μετρητά. Ουσιαστικά, έχοντας
αντικαταστήσει το ΤΕΜΠΜΕ, το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ιδρύθηκε για να καλύψει το κενό που
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δημιουργήθηκε στη χρηματοπιστωτική αγορά, αφού έλαβε υπόψη τις νέες
οικονομικές συνθήκες, αλλά και τη νέα πολιτική που αποφάσισε να ακολουθήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ που ταυτιζόταν με την ανακύκλωση
χρηματοοικονομικών προϊόντων, αντί των άμεσων επιχορηγήσεων. Βασικός σκοπός
του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ήταν η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η υποστήριξη και η
διευκόλυνση της λειτουργίας των ΜΜΕ με προτεραιότητα την ολοκλήρωση των
επενδυτικών τους σχεδίων. Επίσης, στηρίζει όλες τις μορφές επιχειρήσεων,
ανεξαρτήτου ηλικίας τομέων που ανήκουν οι ΜΜΕ (πρωτογενής, δευτερογενής,
τριτογενής). Όμως, δόθηκε προτεραιότητα στη στήριξη εκείνων των επιχειρήσεων
που στοχεύουν στην παραγωγή νέων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών,
αλλά και σε εκείνες που είναι βιώσιμες και έχουν αναπτύξει την εξωστρέφειά τους
(http://www.etean.com.gr/PublicPages/Identity.aspx).
Το ΕΤΕΑΝ διέπεται από τον ιδρυτικό Νόμο 3912/17-2-11 και από το Ν.
2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, όπως ίσχυε. Επίσης, η εταιρία διέπεται και από
Κανονισμούς της Ε.Ε. και από Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ). Οι λόγοι για
τους οποίους ιδρύθηκε το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αφορούσαν την πιστωτική αδυναμία των
ΜΜΕ στην εγχώρια αγορά, το υψηλό κόστος δανείων που αποδεικνυόταν
απαγορευτικό

για

τις

μικρές

επιχειρήσεις,

την

ορατή

υστέρηση

της

χρηματοπιστωτικής και χρηματοδοτικής ελληνικής αγοράς συγκρινόμενη με τις
αντίστοιχες της Ε.Ε. Η λογική της ίδρυσης το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αποσκοπούσε στο να
προσφέρει μια σειρά καινοτόμων προϊόντων που να ταιριάζουν στις ανάγκες κυρίως
των ΜΜΕ, να παρέχει κάθε είδους στήριξη σε αυτές, να αξιοποιεί τις αντίστοιχες
πρακτικές των κρατών-μελών της Ε.Ε. και να δίνει εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις
χρηματοδότησης σε ΜΜΕ.
Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. λειτουργεί ως χρηματοδοτικό ίδρυμα κάτω από την εποπτεία
της Τράπεζας της Ελλάδος με τα αντίστοιχα αυστηρά κριτήρια λειτουργίας και το
διαρκή έλεγχο για την κεφαλαιακή επάρκεια και τον τομέα της ρευστότητάς του.
Μερικά από τα άμεσα οφέλη που προέκυψαν από την ίδρυση του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ήταν
η γρήγορη απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η ανακύκλωση των μέσων
χρηματοοικονομικής τεχνικής και τα θετικά αποτελέσματα στην οικονομική
περιφερειακή ανάπτυξη (http://www.etean.com.gr/PublicPages/HomePage.aspx).
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7.3 Τα προγράμματα και τα προϊόντα του ΕΤΕΑΝ

Ο απώτερος στόχος του ΕΤΕΑΝ, σύμφωνα με τον ιδρυτικό Νόμο, ήταν η
παροχή εγγυήσεων ή αντεγγυήσεων υπέρ των πολύ μικρών και μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να καλύψουν τις πιστωτικές και χρηματοδοτικές
υποχρεώσεις τους μέσω κάθε είδους χρηματοπιστωτικών διευκολύνσεων, όπως είναι
τα δάνεια με ευνοϊκούς όρους, η προεξόφληση επιχειρηματικών απαιτήσεων και η
υβριδική χρηματοδότηση. Επίσης, το ΕΤΕΑΝ μπορεί να προβεί σε συνεπένδυση
χρηματικών

ποσών

που

διαχειρίζεται

το

ίδιο,

με

συγκεκριμένα

μέσα

χρηματοοικονομικής τεχνικής, όπως είναι τα ταμεία δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων,
τα ταμεία εγγυήσεων και τα ταμεία επιχειρηματικού κεφαλαίου. Τα βασικότερα
προγράμματα

και

τα

Ταμεία

του

ΕΤΕΑΝ

Α.Ε.

είναι

τα

εξής

(http://www.etean.com.gr/PublicPages/CurrentPrograms.aspx):

7.3.1 Προγράμματα εγγυοδοσίας
Τα αρχικά προγράμματα του πρώην ΤΕΜΠΜΕ ήταν οι εγγυήσεις επενδυτικών
δανείων και εκείνες με επιδότηση επιτοκίου (Δράση 2.10.1). Τα προγράμματα
εγγυοδοσίας δημιουργήθηκαν με ίδια κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

7.3.1.1 Η Δράση 2.10.1 (Επιδότηση επιτοκίου)
Το μεγαλύτερο μερίδιο του χαρτοφυλακίου αφορούσε εγγυήσεις χαμηλού ως
μεσαίου ύψους (μέχρι 50.000 ευρώ), όπως επίσης και νέες εταιρείες με χρονικό
ορίζοντα λειτουργίας τα τρία έτη. Εκείνα τα προγράμματα ήταν καινοτόμα για το
τότε χρηματοπιστωτικό ελληνικό σύστημα, που είχαν ως μοναδικό στόχο την αύξηση
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, αλλά και των πολύ μικρών επιχειρήσεων.
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Πίνακας 7.1: Στατιστικά στοιχεία Δράσης 2.10.1

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

31/12/2008

31/12/2007

31/12/2006

31/12/2005

31/12/2004

8.514

6.598

4.189

2.566

460

4.967

4.008

2.713

1.801

253

254,5

171,9

83.9

40,4

5,6

ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΕΣ
ΑΡΧΙΚΕΣ
ΑΙΤΗΣΕΙΣ
(ΕΚ. ΕΥΡΩ)

ΑΞΙΑ
ΕΓΚΕΚΡΙΜ
ΕΝΩΝ
ΑΡΧΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΕΩΝ
(ΕΚ. ΕΥΡΩ)

Πηγή: Αναπροσαρμογή από Μακέδος Ι. σε ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (2012)

Από τον παραπάνω Πίνακα 7.1 διακρίνονται τα στατιστικά στοιχεία της
Δράσης 2.10.1. Ειδικότερα, από το τέλος του 2004 ως το τέλος του 2008 οι αιτήσεις
αυξήθηκαν από 460 σε 8.514, ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι εγκεκριμένες
αιτήσεις αυξήθηκαν με ανάλογη σχέση από 253 σε 4.967. Φαίνεται πως διαχρονικά
οι εγκεκριμένες αιτήσεις παρουσίαζαν σταθερό λόγο ως προς το σύνολό τους, καθώς
μία στις δύο, κατά γενικό μέσο όρο, έπαιρνε την έγκριση. Η αξία των εγκεκριμένων
αρχικών αιτήσεων είχε πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα, καθώς στα τέλη του 2004
ανερχόταν στα 5,6 εκατ. ευρώ, ενώ στα τέλη του 2008 ανήλθαν στα 254,5 εκατ.
ευρώ.

7.3.1.2 Πρόγραμμα παροχής εγγύησης χαμηλότοκων δανείων
Ένα άλλο πρόγραμμα, που κι αυτό χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα καινοτόμο, ήταν
η παροχή εγγύησης χαμηλότοκων δανείων με στόχο την κάλυψη φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Στόχος του ήταν η άμεση κάλυψη οφειλών των μικρών
και πολύ μικρών επιχειρήσεων προς το Δημόσιο και τα αντίστοιχα Ασφαλιστικά
Ταμεία της εγγύησης δανείων με πολύ ευνοϊκούς όρους. Ειδικότερα, η εγγύηση κατά
80% αφορούσε δάνεια ύψους από 5.000-10.000 ευρώ εξαετούς διάρκειας με διετή
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περίοδο χάριτος και με επιτόκιο ύψους 6%, χωρίς ωστόσο την παροχή σημαντικών ή
έως καθόλου εξασφαλίσεων. Με αυτό το πρόγραμμα οι μικρές και πολύ μικρές
επιχειρήσεις είχαν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν φορολογική ενημερότητα,
αντικαθιστώντας παράλληλα τυχόν διακανονισμούς με το Δημόσιο. Μέχρι τέλους
του 2010, όπως και σημειώθηκε η λήξη του εν λόγω προγράμματος, η αξία των
δανείων έφτασε τα 6,8 εκατ. ευρώ, η αξία των εγγυήσεων τα 5,5 εκατ. ευρώ, το
πλήθος των δανείων τα 262 και ο γενικός μέσος όρος της αξίας τους τα 26.298,28
ευρώ.

7.3.1.3 Πρόγραμμα για έκδοση εγγυητικών επιστολών
Πρόκειται για ένα από τα πλέον πρόσφατα προγράμματα, που στόχο είχε την
παροχή εγγύησης σε χαρτοφυλάκιο εγγυητικών επιστολών ώστε να είναι εφικτή η
έκδοσή τους από τις τράπεζες για τις ΜΜΕ, συγκεκριμένου χρηματικού ποσού και
χρονικού ορίου. Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων,
εγγυητικές επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς, παρακρατήσεων, προκαταβολής.

7.3.1.4 Δράση στήριξης ρευστότητας
Μία άλλη Δράση που εντασσόταν στα Προγράμματα Εγγυοδοσίας ήταν εκείνη
της στήριξης της ρευστότητας, η οποία διαχωριζόταν σε δύο φάσεις, την Α’ και τη
Β’. Στην Α’ φάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορούσε την παροχή εγγυήσεως σε
κεφάλαιο κίνησης και επιδότηση των τόκων για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων
αναγκών των εταιρειών. Η εγγύηση ύψους 80% κάλυπτε δάνεια μέχρι 350.000 ευρώ
τριετούς διάρκειας με επιδοτούμενο επιτόκιο και χωρίς την παροχή εξασφαλίσεων. Η
πάταξη της γραφειοκρατίας ήταν το βασικότερο πλεονέκτημα αυτού του
προγράμματος, καθώς η υποβολή αιτήσεων γινόταν με ηλεκτρονική αίτηση μέσω
τραπεζών. Η Β’ φάση αποτέλεσε τη συνέχεια της Α’ φάσης, μέσω της εξασφάλισης
παροχής εγγύησης 80% σε κεφάλαια κίνησης (ύψους δανείων ως 125.000 ευρώ) με
προκαθορισμένο euribor επιτόκιο (+ 2,1%), με τριετή διάρκεια και χωρίς την παροχή
εξασφαλίσεων. Και αυτή η φάση χαρακτηρίστηκε σημαντική, καθώς αρκετές εκ των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μπόρεσαν να αντεπεξέλθουν στα
δημιουργούμενα κενά ρευστότητας. Όμως, η ζήτηση ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη και
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πολλές άλλες ίδιου μεγέθους επιχειρήσεις βρέθηκαν εκτός προγράμματος. Το Γενικό
Σύνολο Κεφαλαίου Κίνησης και των δύο φάσεων ανέφερε ως συνολική αξία των
δανείων 5.278.480.970,51 ευρώ, με αξία εγγυήσεων 4.222.784.776,41 ευρώ των
57.377

δάνεια

και

με

γενικό

μέσο

όρο

τα

91.996,46

ευρώ

(http://www.etean.com.gr/PublicPages/PastProgram1.aspx?ID=18).

7.3.2 Το Ταμείο «Εξοικονομώ Κατ’ οίκον»
Με την 31654/20.7.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση συστάθηκε το Ταμείο
«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» που διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και λειτουργεί ως
ξεχωριστή χρηματοδοτική μονάδα Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης. Σκοπός της
σύστασής του είναι η στήριξη της ολοκλήρωσης του ενεργειακού συστήματος
αειφορίας, η εξοικονόμηση ενέργειας, η άμεση ενίσχυση παρεμβάσεων στον
κτιριακό

τομέα

και

η

άμεση

ενίσχυση

των

νοικοκυριών

(http://www.etean.com.gr/PublicPages/Program4.aspx).
Πληθώρα πλεονεκτημάτων είχαν αναφερθεί από την αρχή της δημιουργίας του
Ταμείου. Κάποια από αυτά είναι τα εξής:



Συνεισφορά στην εισαγωγή νέων χρηματοοικονομικών εργαλείων στο

ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.


Η αποτελεσματική διαχείριση του Ταμείου και η υλοποίηση των δράσεων

καταβάλλεται άμεσα στο ΕΤΕΑΝ Α.Ε. βάσει πραγματικών δαπανών από την παροχή
υπηρεσιών του Ταμείου.


Παροχή κινήτρων στους πολίτες για τη βελτίωση της ενεργειακής

κατάστασης των κτιρίων τους και την εξοικονόμηση χρημάτων.


Προβλεπόταν δυνατότητα λήψης δανείου για τους καταναλωτές μέχρι 6

έτη, χωρίς προσημείωση ή εγγυητή.


Οριοθετήθηκε ως στόχος η πάταξη της γραφειοκρατίας, καθώς δεν

απαιτούνταν ειδική αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης μικρής
κλίμακας.


Η έγκριση στο πρόγραμμα είχε συνεχή χαρακτήρα, μέχρι την εξάντληση

των πόρων ανά περιφέρεια.
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7.3.3 Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας
Το

Ταμείο

Επιχειρηματικότητας

(Ταμείο

Χαρτοφυλακίου

Κεφαλαίου)

συστάθηκε με την υπ’ αριθμόν 12017/1245/27-10-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση
ως ξεχωριστή λογιστική χρηματοδοτική μονάδα, εντός πλαισίου του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.,
με απώτερο σκοπό τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων όλων των κλάδων
και εταιρειών, με τη βασική προϋπόθεση να είναι βιώσιμες. Στόχος του ήταν η
συνεπένδυση και συγχρηματοδότηση σε νέα εργαλεία χρηματοοικονομικής τεχνικής
και η διευκόλυνση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, ώστε να ενισχυθούν οι βιώσιμες
εξ’ αυτών και να μετατραπούν σε καινοτόμους, δυναμικούς και ελπιδοφόρους φορείς
της ελληνικής οικονομίας. Μέσω αυτών, απώτεροι στόχοι του Ταμείου ήταν η
ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης, η υποστήριξη της αναπτυξιακής και
διαρθρωτικής προσαρμογής της οικονομίας, η τεχνολογική ανάπτυξη, η δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, η ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και η ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας

και

της

εξωστρέφειας

(http://www.etean.com.gr/PublicPages/Program2.aspx).
Οι κατηγορίες Στοχευμένων Δράσεων που εντάσσονταν τα επενδυτικά σχέδια
των επιχειρήσεων ήταν οι εξής:

7.3.3.1 Δράση Α: Γενική επιχειρηματικότητα.
Οι επιλέξιμες δαπάνες που χρηματοδοτούνταν αφορούσαν υλικά, αλλά και
άυλα περιουσιακά στοιχεία, των οποίων όμως το κόστος δε θα έπρεπε να ξεπερνά το
50% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Το ελάχιστο
ύψος δανείου ξεκινούσε από 30.000 ευρώ και το μέγιστο ανερχόταν στα 800.000
ευρώ ανά επιχείρηση. Το ποσό του δανείου που θα αναγράφονταν στη σύμβαση θα
έπρεπε να ήταν σύμφωνο με το επιτρεπόμενο από το χρηματοδοτικό σχήμα που θα
είχε εγκριθεί σύμφωνα με την απόφαση της υπαγωγής.
Το επιτόκιο ανερχόταν στο 4,4% συν την ειδική εισφορά 0,60% του Ν. 128/75,
ενώ είχε το χαρακτήρα του μεσοσταθμικού, που προέκυπτε από το επιτόκιο
δανεισμού, για κεφάλαια που συγχρηματοδοτούνταν. Η διάρκεια αποπληρωμής του
δανείου κυμαινόταν από 5 ως 10 έτη, με έναρξη από την πρώτη εκταμίευση, η
περίοδος χάριτος ήταν στα 2 έτη και στην περίπτωση αποπληρωμής δεν προβλεπόταν

245

καμία επιβάρυνση. Κατά την υπογραφή της δανειακής σύμβασης το διαχειριστικό
κόστος που επιβάρυνε την επιχείρηση καθορίστηκε στα 900 ευρώ.

7.3.3.2 Δράση Γ: Επιχειρηματικότητα των Νέων
Αφορούσε επενδύσεις για ειδικά επενδυτικά σχέδια και επρόκειτο για δάνεια
που χορηγούνταν με ευνοϊκούς όρους. Η Δράση χρηματοδοτούνταν από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΠΤΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Το
συνολικό ύψος της επιλέξιμης δαπάνης ανερχόταν στα 90 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων
το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θα κατέβαλλε το ένα τρίτο αυτού, ενώ το υπόλοιπο θα προερχόταν
από την τράπεζα.
Επιλέξιμες ήταν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας, εκείνες που ήταν
ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερες, που είχαν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε
προγράμματα που έληξαν ή που βρισκόταν σε ισχύ αλλά χωρίς το στοιχείο της
ασυνέπειας και εκείνες που διέθεταν άδεια λειτουργίας. Το ύψος του προβλεπόμενου
δανείου κυμαινόταν από 30.000 ως 300.000 ευρώ ανά επιχείρηση, η διάρκειά του
από 5 ως 10 έτη, προβλεπόταν περίοδος χάριτος ύψους 2 ετών, ενώ δεν υπήρχε
καμία επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης. Το διαχειριστικό κόστος κατά
την υπογραφή της σύμβασης που επιβάρυνε την επιχείρηση είχε καθοριστεί στα
1.350 ευρώ.

7.3.3.3 Δράση Δ: Εξωστρέφεια
Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Ταμείου Επιχειρηματικότητας συστάθηκε το
Ταμείο Δανειοδοτήσεων που χρηματοδότησε τη Δράση «Εξωστρέφεια», η οποία
αφορούσε σχέδια που είχαν ως στόχο τη βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ. Η
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων προωθούνταν με επενδυτικά σχέδια δημιουργίας
ανταγωνιστικών προϊόντων και αύξησης παραγωγικών δυνατοτήτων που συνέβαλλαν
στην ενίσχυση της παρουσίας των εγχώριων επιχειρήσεων στην εγχώρια και διεθνή
αγορά. Η Δράση συγχρηματοδοτήθηκε από Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο, ενώ το συνολικό ύψος χρηματοδότησης
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ανερχόταν στα 210 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατέβαλλε τα 70
εκατ. ευρώ.
Επιλέξιμες ήταν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκείνες
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, που ήταν ασφαλιστικά
και φορολογικά ενήμερες, που είχαν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα
που έληξαν ή που βρισκόταν σε ισχύ, αλλά χωρίς το στοιχείο της ασυνέπειας και
εκείνες που διέθεταν άδεια λειτουργίας. Οι επιλέξιμες δαπάνες ήταν οι εξής:



Η αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και

λοιπού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.


Συστήματα διαχείρισης, ιδίως αποθηκών, εμπορευμάτων, αποθεμάτων

αυτοματισμού, ελέγχου, σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, εφαρμογή CRM,
κλπ.


Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη, συνεργασία με ερευνητικά

κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.


Προστασία,

απόκτηση

και

χρήση

διπλωμάτων

ευρεσιτεχνίας,

δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μεταφορά τεχνογνωσίας.


Κατασκευή,

επέκταση,

εκσυγχρονισμός

κτηριακών,

ειδικών

και

βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος
χώρου, μέχρι 20% του ύψους του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.


Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εμπορευμάτων, συσκευασιών και

υπηρεσιών, που σχετίζονται με το επενδυτικό σχέδιο.

Η διάρκεια των δανείων κυμαινόταν από 5 ως 10 έτη, η περίοδος χάριτος
ορίστηκε στα 2 έτη, δεν προβλεπόταν επιπλέον επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης
εξόφλησης του δανείου, ενώ το διαχειριστικό κόστος κατά την υπογραφή της
σύμβασης έφτανε τα 800 ευρώ ανά επιχείρηση.

7.3.3.4 Δράση Θ: Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων,
πράσινες υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η Δράση Θ «Θεματικός τουρισμός, αφαλάτωση, διαχείριση απορριμμάτων,
πράσινες υποδομές, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» έθεσε ως βασικούς στόχους την
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ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, την ανάδειξη τουριστικής αξιοποίησης
του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος και την εισαγωγή νέων μεθόδων για την
προώθηση τουριστικών υπηρεσιών.
Επιλέξιμες ήταν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκείνες
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, που ήταν ασφαλιστικά
και φορολογικά ενήμερες, που είχαν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα
που έληξαν ή που βρισκόταν σε ισχύ και εκείνες που διέθεταν άδεια λειτουργίας. Το
ύψος δανείου κυμαινόταν από 50.000 ως 500.000 ευρώ, με σταθερό επιτόκιο καθ’
όλη τη διάρκειά του, ενώ η περίοδος χάριτος ορίστηκε στα 2 έτη, όταν το
διαχειριστικό κόστος κατά την υπογραφή της σύμβαση ήταν 1.000 ευρώ για κάθε
επιχείρηση.

7.3.3.5 Δράση ΣΤ: Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα,
τρόφιμα, ποτά
Η Δράση «Καινοτόμα επιχειρηματικότητα, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιμα,
ποτά» αφορούσε επενδύσεις που προωθούσαν την καινοτομία, βελτίωναν την
επιχειρηματικότητα και την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων που παρουσίαζαν
συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως και διέθεταν καινοτόμο χαρακτήρα. Ο συνολικός
προϋπολογισμός της Δράσης ανερχόταν στα 150 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 50
εκατ. ευρώ κατέβαλλε το ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
Επιλέξιμες ήταν οι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις, εκείνες
που δραστηριοποιούνται σε αντίστοιχους επιλέξιμους ΚΑΔ, που ήταν ασφαλιστικά
και φορολογικά ενήμερες, που είχαν λάβει εγγύηση του ΕΤΕΑΝ σε προγράμματα
που έληξαν και εκείνες που διέθεταν άδεια λειτουργίας. Το καθοριζόμενο ύψος
δανείου κυμαινόταν από 50.000 ως 500.000 ευρώ, η διάρκεια από 5 ως 10 έτη με
διετή περίοδο χάριτος, χωρίς επιβάρυνση σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης και με
διαχειριστικό κόστος 150 ευρώ για κάθε επιχείρηση κατά την υπογραφή της
σύμβασης.
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7.3.4 Το «Ταμείο ΕΝΑΛΙΟ»
Αφορούσε τον τομέα αλιείας και η δημόσια συνδρομή ύψους 35 εκατ. ευρώ
προερχόταν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και το Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός
του ήταν η κάλυψη των επενδυτικών αναγκών στον τομέα της αλιείας, όπως για
παράδειγμα

σε

επιχειρήσεις

μεταποιητικών

αλιευτικών

προϊόντων

(http://www.etean.com.gr/PublicPages/Program3.aspx).

7.3.5 Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας
Το ΤΑΕ αποτελεί ξεχωριστή λογιστική μονάδα εντός του πλαισίου λειτουργίας
του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και στόχο είχε την παροχή διευκόλυνσης στη χρηματοδότηση των
επενδυτικών σχεδίων που εντάχθηκαν στα προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης του
αντίστοιχου υπουργείου. Απώτερος στόχος του εν λόγω Ταμείου ήταν η εξασφάλιση
δανείων με ευνοϊκούς όρους για όσες ΜΜΕ θεωρούνταν οικονομικά βιώσιμες, αλλά
και σε επαγγελματίες αγρότες. Το ΤΑΕ παρείχε δάνεια σε επενδύσεις που
εντάσσονταν στα εξής Μέτρα:



Μέτρο 121: Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων.



Μέτρο 123Α: Επενδύσεις στη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών

προϊόντων.


Μέτρο 311: Διαφοροποίηση σε μη γεωργικές δραστηριότητες.



Μέτρο 312: Στήριξη δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών

επιχειρήσεων.


Μέτρο 313 Β: Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.

7.4 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του νέου οργανισμού (ΕΤΕΑΝ
Α.Ε.)
Η λογική της δημιουργίας του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. προέκυψε από την κάλυψη των
κενών που δημιούργησε η λειτουργία του ΤΕΜΠΜΕ και ταυτόχρονα από τον
εκσυγχρονισμό του θεσμού σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και την πολιτική
ενδυνάμωσης και ανάπτυξης των ΜΜΕ. Είναι γεγονός, όπως αναφέρει και ο ίδιος ο
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επιχειρηματικός-εμπορικός κόσμος, πως το ΤΕΜΠΜΕ δημιουργήθηκε για την
ενίσχυση των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων, αλλά λόγω επίδρασης
διαφόρων

παραγόντων

σε

συνδυασμό

με

την

τροποποίηση

των

οικονομικοκοινωνικών συνθηκών, κρίθηκε ως ανεπαρκές και αναχρονιστικό.
Ουσιαστικά το ΤΕΜΠΜΕ δε μπόρεσε να παρέχει εκείνες τις συνθήκες που θα
αποτελούσαν εφαλτήρια ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές
επιχειρήσεις, παρ’ ότι δημιούργησε πλήθος προσδοκιών κατά την ανακοίνωση της
ίδρυσης και λειτουργίας του.
Επομένως, η κίνηση της αντικατάστασης του ΤΕΜΠΜΕ από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
κρίνεται απολύτως σωστή, υπό την προϋπόθεση ότι ο νέος φορέας θα μπορούσε να
καλύψει τα κενά που δημιούργησε ο παλαιότερος, δίνοντας ώθηση στην ανάπτυξη
των ΜΜΕ και των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Η πιστοληπτική αδυναμία των εν
λόγω επιχειρήσεων, σαφώς και αποτέλεσε ένα εκ των βασικότερων προβλημάτων
ανάπτυξής τους, κάτι που επιχειρήθηκε να καλυφθεί από το ΤΕΜΠΜΕ χωρίς
επιτυχία. Όμως, η δημιουργία του ΕΤΕΑΝ μπορεί να κριθεί ως επιτυχημένη στον
τομέα αυτόν. Από την άλλη πλευρά, σαφώς και υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια
βελτίωσης του νεότερου φορέα, όπως επίσης και το γεγονός ότι θα έπρεπε να κινείται
με ταχύτερους ρυθμούς τόσο από πλευράς αποφάσεων όσο και εκτέλεσής τους, ώστε
να μην παρουσιάζεται το ανάλογο κόστος στις ΜΜΕ. Η πιστοληπτική ικανότητα των
συγκεκριμένων επιχειρήσεων ενισχύθηκε, χωρίς ωστόσο να φτάσει στα επιθυμητά
υψηλά επίπεδα. Επίσης, θα πρέπει να τονιστεί πως και γενικότερα η
χρηματοπιστωτική αγορά της Ελλάδας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση συγκριτικά
με τις αντίστοιχες των οικονομικά ανεπτυγμένων ευρωπαϊκών κρατών, σημείο στο
οποίο ευθύνη φέρουν κατά κανόνα οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές.
Ειδικότερα, αναφορικά με το βασικότερο πρόγραμμα του ΕΤΕΑΝ που είναι η
παροχή εγγυήσεων προς τις εν λόγω επιχειρήσεις με στόχο την κάλυψη των
χρηματοδοτικών τους υποχρεώσεων, ο ρόλος του κρίνεται πετυχημένος, καθώς όχι
μόνο δίνονται οι εν λόγω εγγυήσεις (έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση, που
όμως δεν ευθύνεται ο ίδιος ο οργανισμός, αλλά οι σημαντικές καθυστερήσεις
εφαρμογών των πολιτικών αποφάσεων), αλλά πρόσφατα (27/7/2014) αποφασίστηκε
η χορήγηση πενταετούς παράτασης για την εξόφληση δανείων που είχαν λάβει οι
μικρές επιχειρήσεις μέσω της αντικατάστασης παλαιότερων ομολόγων με νέα, και με
διάρκεια ισχύος ως το 2019.
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Επειδή το ΤΕΜΠΜΕ δεν παρείχε τα αντίστοιχα προγράμματα που ουσιαστικά
θα οδηγούσαν τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις σε οικονομική ανάπτυξη, ένας
από τους ρόλους του ΕΤΕΑΝ ήταν κι αυτός. Σαφώς τα προγράμματα που
δημιουργήθηκαν μέσω αυτού και αναπτύχθηκαν στην ελληνική αγορά και
συγκεκριμένα στις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις ήταν και καινοτόμα και
ουσιαστικά, αλλά κυρίως φάνηκε να ταιριάζουν στις ανάγκες της σύγχρονης μικρής
ελληνικής επιχείρησης, δίνοντας εναλλακτικές επενδυτικές λύσεις, εναρμονισμένες
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και εδώ όμως, το βασικότερο μειονέκτημα ήταν η
γραφειοκρατία σε συνδυασμό με τις πολιτικές αποφάσεις που καθυστερούσαν
σημαντικά να ληφθούν και να εφαρμοστούν, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος
χρόνος για τις μικρότερες επιχειρήσεις ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές στις
μεγαλύτερες. Από το 2013 και μετά έχουν γίνει κάποια βήματα προς την άμβλυνση
της γραφειοκρατίας, αλλά υπάρχει ακόμη απόσταση ακόμη μέχρι την εναρμόνιση με
τα ευρωπαϊκά πλαίσια και τους αντίστοιχους χρόνους απόκρισης.
Ένας από τους στόχους ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ήταν και η
άμμεση απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων που αφορούν τις ΜΜΕ, σημείο
στο οποίο η Ελλάδα παρουσίαζε διαχρονικά τη μεγαλύτερη υστέρηση μεταξύ των
ευρωπαϊκών κρατών. Μέχρι σήμερα (2014), μπορεί η Ελλάδα να παρουσίαζε
σημαντική αύξηση γενικότερα στην απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων,
όμως στα προγράμματα για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως για
παράδειγμα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ ΚΠΣ η
απορροφητικότητα ήταν πολύ χαμηλή, της τάξης του 26% (για τον πρώτο κύκλο των
σχετικών προγραμμάτων), γεγονός που οδήγησε τον υπουργό Ανάπτυξης να διατάξει
την άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών, ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες
και να δοθεί λύση ρευστότητας σε αυτού του είδους τις επιχειρήσεις
(http://www.naftemporiki.gr/finance/story/86332). Αυτό σημαίνει πως ο στόχος της
απορρόφησης κονδυλίων από το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δεν επετεύχθη και μόλις μετά το Μάιο
του 2014 ξεκίνησαν οι σχετικές διαδικασίες.
Ένας άλλος στόχος που είχε ανακοινωθεί κατά την ίδρυση του ΕΤΕΑΝ ήταν η
ανακύκλωση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής που θα οδηγούσε στην
περιφερειακή οικονομική ανάπτυξη. Σε αυτόν τον τομέα, έχουν γίνει όντως κάποια
βήματα προόδου, αλλά χωρίς να αντικατοπτρίζονται στην περιφερειακή οικονομική
ανάπτυξη, καθώς παραμένει σε κατάσταση στασιμότητας και υπανάπτυξης.
Επιπροσθέτως, το ΕΤΕΑΝ επέφερε άλλη μία καινοτομία, δηλαδή τη συνεπένδυση
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χρηματικών κεφαλαίων που αυτοδιαχειρίζεται, μέσω των ταμείων δανειοδοτήσεων
επιχειρήσεων, των ταμείων εγγυήσεων και των ταμείων επιχειρηματικών κεφαλαίων.
Συμπερασματικά, σύμφωνα με την άποψη του συγγραφέα της παρούσας
διδακτορικής διατριβής, το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. δικαίως αντικατέστησε το ΤΕΜΠΜΕ,
καθώς από τη μια η αναχρονιστικότητα της λειτουργίας και των προγραμμάτων του
και από την άλλη η δημιουργία σημαντικών κενών μεταξύ προκηρύξεων και
αποφάσεων, δημιούργησαν αρκετά προβλήματα. Δηλαδή, το ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
δημιουργήθηκε και λειτουργεί προς τη σωστή λογική, αλλά χρειάζεται ακόμη αρκετό
χρονικό διάστημα και εναρμόνιση μεταξύ των πολιτικών αποφάσεων και της
εφαρμογής τους, ώστε να κριθεί ο ρόλος του άκρως πετυχημένος. Η ανακοίνωση
καινοτόμων

προγραμμάτων

σημαντικότερα

και

πλεονεκτήματά

η

χορήγηση

του,

σε

εγγυήσεων

αντιδιαστολή

θεωρούνται
με

τη

τα

χαμηλή

απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές
επιχειρήσεις, που αποτέλεσε και το σημαντικότερό του μειονέκτημα.

7.5 Επίλογος και Συμπεράσματα

Από τα προηγούμενα κεφάλαια της διδακτορικής διατριβής τονίστηκε πως είναι
αναγκαία η ενδυνάμωση της σχέσης μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων ώστε να προκύψουν θετικά αποτελέσματα για την τοπική,
περιφερειακή και εθνική οικονομία. Η ύπαρξη ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
που θα λειτουργούσε στη λογική ενός venture capital, θα επέβλεπε και θα
ενδυνάμωνε την προαναφερόμενη σχέση που κρίνεται σημαντική. Η περίπτωση
πιθανής συνεργασίας του εν λόγω Μη Κυβερνητικού Οργανισμού με έναν κρατικό
φορέα, όπως είναι το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με απώτερο στόχο την ενδυνάμωση και εποπτεία
των σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, θα
ήταν ιδανική.
Αυτό προέρχεται από τη λογική ότι το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., αντικαθιστώντας τον
προηγούμενο φορέα ΤΕΜΠΜΕ, ο οποίος σύμφωνα με εκτιμήσεις με τις οποίες
συμφωνεί και ο συγγραφέας της διδακτορικής διατριβής, δεν πέτυχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, επιχείρησε να δώσει νέα δυναμική στις ΜΜΕ, να υποστηρίξει τη
λειτουργία τους, να ενθαρρύνει την εξωστρέφειά τους και γενικά να αποτελέσει
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σημαντική βάση ανάπτυξής τους. Έχοντας αντικαταστήσει το ΤΕΜΠΜΕ, το ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. θέλησε να καλύψει το κενό που υπήρξε μεταξύ χρηματοδοτικής και
χρηματοπιστωτικής αγοράς και της νέας πολιτικής που αποφάσισε να ακολουθήσει η
Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
Η λογική της δημιουργίας του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κρίνεται σωστή, παρ’ όλα τα
προαναφερόμενα

μειονεκτήματα,

καθώς

εστιάστηκε

στην

προώθηση

της

επιχειρηματικότητας σε συνδυασμό με την υποστήριξη των ΜΜΕ, ενώ σε πρώτη
προτεραιότητα τέθηκε η ολοκλήρωση των επενδυτικών τους σχεδίων. Ειδικότερα,
άμεση προτεραιότητα δόθηκε στη στήριξη των επιχειρήσεων που στοχεύουν στην
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, αλλά και εκείνων που καθίστανται βιώσιμες.
Επίσης, κάποιες από τις άλλες βασικές αιτίες για τις οποίες δημιουργήθηκε το
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ήταν η κάλυψη των πιστωτικών αδυναμιών των ΜΜΕ στην εγχώρια
αγορά, η μείωση του υψηλού κόστους δανείων, αλλά και η κάλυψη της υστέρησης
που διαπιστώθηκε στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, συγκρινόμενο με το
αντίστοιχο ευρωπαϊκό.
Τα προϊόντα και τα προγράμματα του ΕΤΕΑΝ ΑΕ. κρίθηκαν αρκετά
καινοτόμα, προς τη σωστή κατεύθυνση και βάσει της ευρωπαϊκής πολιτικής
ενθάρρυνσης της λειτουργίας των ΜΜΕ. Στο Κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκαν
προγράμματα, μεταξύ άλλων, η επιδότηση επιτοκίου, το πρόγραμμα παροχής
εγγύησης χαμηλότοκων δανείων, η δράση στήριξης ρευστότητας, το Ταμείο
«Εξοικονομώ Κατ’ οίκον», το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, οι εγγυήσεις για τα
δάνεια και το Ταμείο «ΕΝΑΛΙΟ». Όμως, επειδή είχε αναφερθεί πως χωρίς το
κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον που θα δημιουργούνταν από το ελληνικό
κράτος δε θα ήταν εφικτή η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, θεωρήθηκε σκόπιμο
να γίνει αναφορά και ανάλυση του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013. Ειδικότερα, στο
Κεφάλαιο 8 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/2013,
συγκρινόμενες με τις αντίστοιχες των προηγούμενων Νόμων, ενώ εξάγονται τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά του.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4146/13
«Για να σωθεί μια οικονομία το Κράτος πρέπει να
προσλαμβάνει έναν εργάτη για να ανοίγει μια τρύπα και έναν
άλλον εργάτη για να την κλείνει»
John Maynard Keynes

8.1 Εισαγωγή στα πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/13

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναλύθηκαν οι αιτίες της δημιουργίας του ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. και οι λόγοι για τους οποίους αντικατέστησε το ΤΕΜΠΜΕ. Επίσης,
αναφέρθηκαν οι στόχοι, τα προγράμματα και τα προϊόντα του, καθώς είχαν ως στόχο
τη στήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εναρμονιζόμενοι στο πλαίσιο της
γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής στήριξης και ανάπτυξης των ΜΜΕ. Από την άλλη
πλευρά, είχε τονιστεί πως για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο στην Ελλάδα θα έπρεπε να
υπάρχει ένα υγιές θεσμικό πλαίσιο και προπαντός η χάραξη αντίστοιχης στρατηγικής
πολιτικής. Μέρος αυτής αποτελεί η αποτελεσματική εφαρμογή των Αναπτυξιακών
Νόμων. Εδώ και πολλά χρόνια, όταν ξεκίνησαν να εφαρμόζονται οι τροποποιήσεις
των Αναπτυξιακών Νόμων δε βοήθησαν όσο θα έπρεπε τις ΜΜΕ, ενώ δεν ήταν λίγες
οι φορές που σπαταλήθηκαν κρατικοί οικονομικοί πόροι χωρίς το αντίστοιχο
αποτέλεσμα. Η ύπαρξη ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού, όπως αναφέρθηκε στο
Κεφάλαιο 6, η πιθανή συνεργασία του με έναν κρατικό φορέα, όπως το ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
και η ύπαρξη μιας υγιούς αναπτυξιακής πολιτικής όπως είναι ο σχετικά νέος
Αναπτυξιακός Νόμος 4146/13, μπορούν υπό κανονικές συνθήκες να συμβάλλουν
ουσιαστικά στην ανάπτυξη των ελληνικών ΜΜΕ. Στο Κεφάλαιο 8 αναλύονται οι
απώτεροι στόχοι και τα βασικά χαρακτηριστικά του εν λόγω Αναπτυξιακού Νόμου,
αλλά και τα νέα στοιχεία που επέφερε προς όφελος των ΜΜΕ.

254

8.2 Τα βασικά χαρακτηριστικά του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/13

Ο

Επενδυτικός

Νόμος

3908/11

δημοσιεύτηκε

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως την 1/2/2011 και κατόπιν τροποποιήθηκε με τους αντίστοιχους Νόμους
4072/12, 4155/13 και 4146/13. Στόχο είχε να αποτελέσει ένα σύγχρονο επενδυτικό
«μοχλό» ανάπτυξης που θα διευκόλυνε την ίδρυση, τον εκσυγχρονισμό και την
επέκταση επιχειρήσεων, και κυρίως των ΜΜΕ, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να
επιδοτηθούν μέχρι και 60% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού τους σχεδίου. Ο
νέος Αναπτυξιακός Νόμος διακρίνεται σε δύο μεγάλες κατηγορίες επενδύσεων, τα
Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια και τα Ειδικά Επιχειρηματικά Σχέδια.
Τα Γενικά Επιχειρηματικά Σχέδια περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες με τους
εξής δικαιούχους (υπουργείο Ανάπτυξης, 2013, http://www.mindev.gov.gr/el/ ):



Γενική Επιχειρηματικότητα: Κάθε επιχείρηση που δε μπορεί να

ενταχθεί στα σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής και Ειδικά
Επενδυτικά Σχέδια, ενώ προβλέπει επιδότηση, φοροαπαλλαγές, ή ακόμη και
επιδότηση leasing για επενδύσεις άνω των 100.000 ευρώ.

ανάγκες

Περιφερειακή Συνοχή: Επενδυτικά σχέδια που καλύπτουν περιφερειακές
αξιοποιώντας

τοπικά ανταγωνιστικά

πλεονεκτήματα,

προβλέποντας

επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή και επιδότηση leasing για επενδύσεις αξίας άνω των
200.000 ευρώ.


Τεχνολογική Ανάπτυξη: Επιχειρήσεις που αναπτύσσονται με βάση την

καινοτομία και επιχειρούν να εκσυγχρονιστούν τεχνολογικά, προβλέποντας
επιδότηση, φοροαπαλλαγές ή και επιδότηση leasing για σχέδια άνω των 200.000
ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, τα Ειδικά Επιχειρηματικά Σχέδια περιλαμβάνουν τις
εξής τέσσερις κατηγορίες, με τους κάτωθι δικαιούχους:



Νεανική Επιχειρηματικότητα: Νέοι επιχειρηματίες ηλικίας από 20-40

ετών, ενώ προβλέπει ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων στο συνολικό κόστους τους
για 5 έτη, από την έναρξη λειτουργίας, όταν η επιδότηση μπορεί να ανέλθει μέχρι
1.000.000 ευρώ.
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Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: Προϋπάρχουσες επιχειρήσεις (τουλάχιστον

για 5 έτη) για τις οποίες σχεδιάζονται επενδύσεις με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (2-5
έτη) σε επιλέξιμο κλάδο και αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ, με στόχο την ανανέωση
του

τεχνολογικού,

διοικητικού

και

οργανωτικού

εξοπλισμού.

Προβλέπει

φοροαπαλλαγές μέχρι και 100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους ενίσχυσης.


Ολοκληρωμένα Πολυετή Επενδυτικά Σχέδια: Επιχειρηματίες με

πολυετή επενδυτικά σχέδια (2-5 έτη), των οποίων οι επιχειρήσεις έχουν συσταθεί
τουλάχιστον 5 έτη πριν και είναι συνολικής αξίας άνω των 2.000.000 ευρώ. Στόχος
τους κρίνεται ο γενικότερος εκσυγχρονισμός, ενώ προβλέπεται φοροαπαλλαγή ως και
100% του ανώτατου επιτρεπόμενου ύψους επένδυσης.


Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης: Επιχειρηματικά σχέδια δικτύωσης

και συνέργειας (clusters) πέντε τουλάχιστον επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Αττικής
και στο Νομό Θεσσαλονίκης και τριών στην υπόλοιπη Ελλάδα, υπό τη μορφή
κοινοπραξίας, ενώ προβλέπει κάθε είδους ενίσχυσης.

8.3 Τα είδη και τα ποσοστά ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4146/13

Τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπει ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146/13 είναι
τα εξής (http://www.mindev.gov.gr/):



Φορολογική Απαλλαγή: Προβλέπεται απαλλαγή με χρονική διάρκεια

από 2 μέχρι και 15 έτη από τη στιγμή της καταβολής μέρους ή ολόκληρου του φόρου
εισοδήματος επί των προ φόρων κερδών, με τη βασική προϋπόθεση πως το ποσό της
φορολογικής απαλλαγής θα πρέπει να ισούται με το αντίστοιχο ποσό αφορολόγητου
αποθεματικού.


Επιχορήγηση: Πρόκειται για την πλέον παραδοσιακή ενίσχυση στην

ιστορία των Αναπτυξιακών Νόμων και αυτή που προτιμάται κατά κόρον από τους
επιχειρηματίες. Είναι η παροχή χρηματοδότησης από πλευράς Δημοσίου για την
κάλυψη δαπανών τμήματος του επενδυτικού σχεδίου.


Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (Leasing): Ουσιαστικά είναι η

κάλυψη, από πλευράς Δημοσίου, τμήματος των καταβληθεισών δόσεων με τη μορφή
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Leasing για τον εκσυγχρονισμό μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που
προορίζεται στο επιλέξιμο επενδυτικό σχέδιο.

Το συνολικό ποσοστό ενισχύσεων που προβλέπεται να λάβει κάθε επιλέξιμο
επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται στο 60% του συνολικού του προϋπολογισμού, μέσω
των προαναφερόμενων ειδών ενισχύσεων, είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά μεταξύ
τους, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 8.1. Στα επενδυτικά σχέδια που
πραγματοποιούνται σε Βιομηχανικές Περιοχές και Επιχειρηματικά Πάρκα (με
εξαίρεση τα Επιχειρηματικά Πάρκα Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης), αλλά και σε
Ζώνες Καινοτομίας, μπορεί να δοθεί ποσοστό ενίσχυσης μέχρι το ανώτατο όριο που
προβλέπεται από το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Επίσης, στην περίπτωση
εγκατάστασης νέου επενδυτικού σχεδίου σε νησιά και σε περιφερειακές ενότητες
νησιών που ανήκουν στις Περιφέρειες του Ηπειρωτικού τμήματος της Ελλάδας,
παρέχονται ως ανώτατα ποσοστά ενίσχυσης με βάση το μέγεθος της επιχείρησης και
μέχρι το 50% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης.
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Πίνακας 8.1: Ποσοστά ενίσχυσης (%) του Α.Ν. 4146/13 με βάση τη γεωγραφική
περιφέρεια που ανήκουν τα νέα επενδυτικά σχέδια

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (2013)
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8.4 Ενισχυόμενες δαπάνες, αξιολόγηση επενδύσεων και τρόπος καταβολής
ενισχύσεων

Οι δαπάνες των νέων επενδυτικών σχεδίων που είναι επιλέξιμες από τον
Αναπτυξιακό Νόμο 4146/13 ενισχύονται ως εξής:



Υλικά περιουσιακά στοιχεία: Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα υλικά

στοιχεία που εντάσσονται στις εργασίες κατασκευής, επέκτασης, εκσυγχρονισμού
κτιρίων,

βοηθητικών

εγκαταστάσεων,

αλλά

και

δαπάνες

διαμόρφωσης

περιβάλλοντος χώρου. Η κάλυψη των δαπανών δε μπορεί να υπερβεί το 70% του
ενισχυόμενου κόστους επένδυσης για τις ΜΜΕ και 60% για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
Επίσης, καλύπτονται οι δαπάνες που αφορούν την αγορά παγίων στοιχείων
ενεργητικού, την αγορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού
εξοπλισμού, τις δόσεις leasing για μίσθωση νέου μηχανολογικού και λοιπού
εξοπλισμού.


Άυλα περιουσιακά στοιχεία: Πρόκειται για δαπάνες συστημάτων και

ελέγχου ποιότητας, για πιστοποιήσεις, για διάφορες προμήθειες, μεταφοράς
τεχνολογίας, δαπάνες διαχείρισης για επενδυτικά σχέδια μόνο των ΜΜΕ (και μέχρι
5% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης ύψους ως 50.000 ευρώ). Το κόστος των εν
λόγω άυλων στοιχείων δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ενισχυόμενου κόστους
επένδυσης.


Έργα και προγράμματα Έρευνας και Ανάπτυξης: Πρόκειται για

δαπάνες που προκύπτουν από συνεργασία επιχειρήσεων από μόνες τους ή με
συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Κατόπιν σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αξιολόγηση των υπό
ένταξη στον Α.Ν. 4146/13 (2013) καθορίστηκε ειδική βαθμολογία με βάσει
συγκεκριμένους δείκτες, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τους στόχους του αρχικού
Νόμου 3908/11. Τα κριτήρια που αξιολογούνται σχετίζονται με τους εξής
παράγοντες:



Αξιολόγηση επενδυτικού φορέα.
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Κριτήρια βιωσιμότητας και απόδοσης του επενδυτικού σχεδίου και

φορέα.


Κριτήρια τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας.



Συμβολή επένδυσης στην εθνική οικονομία και την περιφερειακή

ανάπτυξη.

Η βάση στη βαθμολογία που θα πρέπει να φτάσει ένα υπό ένταξη επενδυτικό
σχέδιο είναι το 40 με άριστα το 100, ενώ οι συντελεστές στάθμισης της βαθμολογίας
τροποποιούνται ανάλογα με την κατηγορία επενδυτικού σχεδίου της ενδιαφερόμενης
επιχείρησης. Μετά τη βαθμολόγηση των κριτηρίων των υπό ένταξη επενδυτικών
σχεδίων ακολουθείται η κατάρτιση σχετικών πινάκων κατά κατηγορία και η
κατάταξη των σχεδίων με φθίνουσα βαθμολογική σειρά, εκτός των μεγάλων
επενδύσεων που βαθμολογούνται αυτοτελώς, δηλαδή χωρίς κατάταξη.
Για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό
Νόμο προβλέπεται η καταβολή κεφαλαίων ανάλογα με το ύψος του επενδυτικού
σχεδίου που υποβάλλεται προς ένταξη ως ακολούθως:



Για την κατηγορία Επιχειρηματικότητα των Νέων προβλέπεται ποσοστό

ύψους 0,5/1000 επί του συνολικού κόστους επένδυσης και με ανώτατο όριο τα
10.000 ευρώ.


Για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται σε άλλες κατηγορίες

προβλέπεται ποσοστό 1/1000 επί του συνολικού κόστους επένδυσης και με ανώτατο
ύψος τα 30.000 ευρώ.


Για τα επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται στην κατηγορία νέων

επιχειρήσεων προβλέπεται ποσοστό 0,8/1000 επί του συνολικού κόστους επένδυσης
και με ανώτατο ύψος τα 20.000 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, για την καταβολή της προβλεπόμενης ενίσχυσης σε
επενδυτικά σχέδια που έχουν τελικώς επιλεγεί με βάση τις προαναφερόμενες
σχετικές διαδικασίες προβλέπεται:



Καταβολή επιχορήγησης κεφαλαίου: Η καταβολή μέχρι και 50% της

επιδότησης με τη βασική προϋπόθεση της προσκόμισης εγγυητικής επιστολής
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προσαυξημένη κατά 10% επί του ποσοστού καταβολής. Να σημειωθεί πως εντός των
φορέων που μπορούν να βοηθήσουν, ειδικά τις ΜΜΕ (εκτός των παραδοσιακών
τραπεζικών ιδρυμάτων), συμπεριλαμβάνεται και το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., που όπως
εξηγήθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής η σημασία του
στην ανάπτυξη και επιχορήγησή τους είναι ιδιαίτερα σημαντική, παρέχοντας
εγγυητική επιστολή σε εκείνες τις επιχειρήσεις που θεωρεί πως είναι καινοτόμες και
ελπιδοφόρες. Επίσης, προβλέπεται προκαταβολή ύψους από 50%-100% της
επιδότησης μέχρι και την 31/12/2014 με την προσκόμιση σχετικής εγγυητικής
επιστολής προσαυξημένης κατά 10%, χωρίς όμως να συμπεριλαμβάνεται ο φορέας
του

ΕΤΕΑΝ

Α.Ε.

Επίσης,

προβλέπεται

χρηματικό

ποσό

ύψους 25% της

επιχορήγησης να καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση της υλοποίησης του
ήμισυ (50%) της επένδυσης από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Το υπόλοιπο ποσό της
επιχορήγησης (δηλαδή 50%) καταβάλλεται μετά την πιστοποίηση ολοκλήρωσης της
επένδυσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας. Να σημειωθεί πως τα
προαναφερόμενα χρηματικά ποσά καταβάλλονται σε χρονικό διάστημα εντός τριών
μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης.


Καταβολή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης: Η επιδότηση

Leasing καταβάλλεται με τη βασική προϋπόθεση το σύνολο του μισθωμένου
εξοπλισμού να έχει εγκατασταθεί στη νέα μονάδα. Η εν λόγω επιδότηση δίνεται μετά
την εκάστοτε πληρωμή των δόσεων του μισθώματος εκ μέρους του φορέα της
επένδυσης. Το ποσό που καταβάλλεται υπολογίζεται επί της αξίας απόκτησης του
εξοπλισμού, κι αν η σύμβαση Leasing αναφέρει καταβολή των δόσεων του
μισθώματος σε διαστήματα μικρότερα του τριμήνου, η επιδότηση χορηγείται ανά
τρίμηνο.


Απαγόρευση

εκχώρησης

και

εξαιρέσεις:

Σημειώνεται

πως

η

επιχορήγηση καταβάλλεται απ’ ευθείας στο δικαιούχο φορέα της επένδυσης και δεν
είναι δυνατή η εκχώρησή της σε τρίτους, όπως εξάλλου ίσχυε και σε προηγούμενους
Αναπτυξιακούς Νόμους. Η μοναδική εξαίρεση που η επιχορήγηση μπορεί να
καταβληθεί σε τρίτους είναι στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης προέβη σε
δανεισμό από τράπεζα ποσό ίσο με αυτό της επιχορήγησης.

Τέλος, να σημειωθεί πως η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων γίνεται
δύο φορές κάθε έτος, δηλαδή κάθε Μάιο και Νοέμβριο, ενώ τα μεγάλα επενδυτικά
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σχέδια μπορούν να υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, κάτι που σημαίνει
πως δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός γι αυτά, λόγω της σημαντικής
συμβολής τους στην εθνική οικονομία.

8.5 Οι αλλαγές που επέφεραν οι τροποποιήσεις 4146/13 του Αναπτυξιακού
Νόμου 3908/11 και η σύγκριση με τον Α.Ν. 3299/04

Οι αλλαγές που επέφερε ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/11 (και η τροποποίησή
του 4146/13) για την «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική
Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή» συγκρινόμενος
με τον προηγούμενο Αναπτυξιακό Νόμο 3299/04 είναι αρκετές και σημαντικές και
κρίνονται προς τη θετική κατεύθυνση. Μερικές από τις πλέον χαρακτηριστικές και
σημαντικές είναι οι εξής:



Διευρύνθηκαν οι δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας αναφορικά με

τον τομέα παροχής υπηρεσιών, ενώ έμειναν εκτός Νόμου τα επενδυτικά σχέδια για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα.


Οι φορολογικές απαλλαγές και τα δάνεια στον Α.Ν. 3908/11 θεωρήθηκαν

πιο σημαντική μορφή κινήτρων με βάση τη σύγκριση με τις άμεσες χρηματικές
ενισχύσεις, καθώς επί συνόλου κρίθηκαν πιο προσοδοφόρες, ενώ εισήχθησαν και
ποσοτικοί περιορισμοί.


Έγινε

ετήσιος

προγραμματισμός

που

καθόριζε

τον

αντίστοιχο

προϋπολογισμό ανά κατηγορία επενδυτικών σχεδίων και περιφέρεια.


Οι αιτήσεις υποβάλλονταν δύο φορές ανά έτος, σε σταθερή μηνιαία βάση.

Αυτό κρίθηκε ιδιαίτερα θετικό, καθώς στόχος ήταν η εξάλειψη της αβεβαιότητας και
η ενίσχυση του προγραμματισμού των επενδυτών.


Για πρώτη φορά ενισχύθηκε το λειτουργικό κόστος της νεανικής

επιχειρηματικότητας (έως 40 ετών).


Ο χάρτης των περιφερειακών ενισχύσεων άλλαξε με πιο δίκαιο τρόπο

(όπως για παράδειγμα η ένταξη των Νομών Καβάλας και Δράμας στην ίδια περιοχή
κινήτρων με την αντίστοιχη των Νομών της Θράκης) και τα ποσοστά ήταν ελαφρώς
αυξημένα, καθώς κυμαίνονται από 15% ως 55%.
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Τα ελάχιστα όρια επένδυσης σύμφωνα με το μέγεθος των επιχειρήσεων

διπλασιάστηκαν, εκτός των επενδυτικών σχεδίων γενικής επιχειρηματικότητας.


Εισήχθησαν νέες και καινοτόμες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων, όπως

η επιχειρηματικότητα των νέων, κάτι που ενίσχυσε τις καλές και με ευοίωνες
προοπτικές επενδύσεις.


Λήφθηκε υπόψη η καινοτομία των

επενδυτικών

σχεδίων,

ενώ

προβλεπόταν η συνέργεια και η δικτύωση των επιχειρήσεων. Και αυτή η αλλαγή
κρίθηκε θετική, καθώς τα δύο αυτά στοιχεία της καινοτομίας και της δικτύωσης των
επιχειρήσεων και ειδικά των ΜΜΕ θα μπορούσαν να δώσουν σημαντική ώθηση στην
ανάπτυξη και στην παραγωγικότητά τους, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές
στη διεθνή αγορά.

Η τροποποίηση βάσει Νόμου 4146/13 του προηγούμενου Α.Ν. 3908/11
αναμενόταν να επιφέρει τα εξής επιπλέον θετικά αποτελέσματα:



Επιτάχυνση και απλοποίηση των διαδικασιών προσέλκυσης νέων

επενδυτικών σχεδίων.


Παροχή επιπλέον κινήτρων για επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα.



Μεγαλύτερος έλεγχος και διαφάνεια στην αξιολόγηση των επενδυτικών

σχεδίων.


Μεγαλύτερη ταχύτητα παροχής ρευστότητας ειδικά στις ΜΜΕ.



Κατάργηση του χρονικού περιορισμού για την υποβολή μεγάλων και

σημαντικών επενδυτικών σχεδίων.


Νομοθετικές κυρώσεις προς ενίσχυση της διαφάνειας για τα μεγάλα

επενδυτικά σχέδια, με νέο καθοριζόμενο όριο τα 50.000.000 ευρώ.


Παροχή μόνιμης λύσης για την ίδρυση και λειτουργία των λεγόμενων

υδατοδρομίων.

8.6 Επίλογος και Συμπεράσματα

Ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/11 φιλοδοξούσε να αποτελέσει το βασικό
χρηματοδοτικό παράγοντα για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των
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επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ), παρέχοντάς τους τη δυνατότητα επιδότησης σε
ποσοστά που ξεπερνούν το 50% της υλοποίησης της επένδυσης. Μεταξύ των θετικών
αλλαγών που επέφερε θεωρείται το ότι δεν υπάγονται σε αυτόν επιχειρήσεις του
Δημοσίου, αλλά και προβληματικές εταιρείες. Συγκεκριμένα, ο εν λόγω
Αναπτυξιακός Νόμος (3908/11) επιχείρησε να καλύψει τα σημαντικά κενά που
άφησε ο προϋπάρχων 3299/04. Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου 3908/11
επιχειρήθηκε η διεύρυνση των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας στον τομέα
παροχής υπηρεσιών, θεωρήθηκαν πιο σημαντικές οι φορολογικές απαλλαγές και τα
δάνεια, προβλεπόταν ετήσιος προγραμματισμός, καθορίστηκε η υποβολή αιτήσεων
δύο φορές ανά έτος,
επιχειρηματικότητας,

ενισχύθηκε το λειτουργικό κόστος της νεανικής

άλλαξε

ο

χάρτης

των

περιφερειακών

ενισχύσεων,

διπλασιάστηκαν τα ελάχιστα όρια επένδυσης σύμφωνα με το μέγεθος των
επιχειρήσεων, εισήχθησαν νέες και καινοτόμες κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων,
λήφθηκε υπόψη η καινοτομία των επενδυτικών σχεδίων και προβλέφθηκε η
συνέργεια και η δικτύωση των επιχειρήσεων μέσω clusters.
Βασικό θετικό του σημείο αποτέλεσε η ένταξη σημαντικού αριθμού κλάδων της
οικονομίας κάτι που θα απέφερε σημαντικά πλεονεκτήματα στην ελληνική
οικονομία. Η δημοσιονομική συνέπεια με προκαθορισμένο προϋπολογισμό
αποτέλεσε άλλο ένα θετικό στοιχείο στο πλαίσιο της διαφάνειας, ενώ η έμφαση στην
περιφερειακή ανάπτυξη και η παράλληλη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ
Περιφερειών ήταν εξίσου σημαντικές. Στο παρελθόν είχαν παρατηρηθεί αρνητικές
καταστάσεις, καθώς δινόταν σημαντικά κίνητρα σε γειτονικούς νομούς, με
αποτέλεσμα από τη μια πλευρά να γίνεται η αποβιομηχάνιση κάποιων νομών και από
την άλλη η ανισόρροπη ενίσχυση των ομόρων τους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αναφέρεται η αποβιομηχάνιση των Νομών Καβάλας και Δράμας σε συνδυασμό με τη
μη ισόρροπη ενίσχυση των Νομών της Θράκης.
Η ανάπτυξη των κριτηρίων αξιολόγησης υπέρ της αναπτυξιακής πολιτικής με
στόχο την καθιέρωση ευνοϊκού πλαισίου για τις σύγχρονες και καινοτόμες
επενδύσεις αποτέλεσε άλλη μια καινοτομία για τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11,
καθώς αυτό το σημείο θεωρήθηκε ικανό και αναγκαίο για την ανάπτυξη των
επενδύσεων και συγκεκριμένα στο χώρο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Επίσης,
θετικό σημείο ήταν και η απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής και αξιολόγησης,
αλλά και η αυξημένη ταχύτητα αξιολόγησης, μιας και στο παρελθόν είχαν εκφραστεί
σημαντικοί προβληματισμοί. Συγκεκριμένα, η γραφειοκρατία είχε κατηγορηθεί ως ο
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βασικότερος αποτρεπτικός παράγοντας για τη δημιουργία μιας επένδυσης στην
Ελλάδα και ειδικά από άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Η συγκριτική
αξιολόγηση και η επιλογή των καλύτερων επενδυτικών σχεδίων, η αυξημένη
ταχύτητα στον έλεγχο μέσω της σύστασης Εθνικού Μητρώου Ελεγκτών, η
εξασφάλιση πιστώσεων και η αυξημένη ταχύτητα πληρωμών, αποτέλεσαν
επιπροσθέτως σημαντικά θετικά στοιχεία που επέφερε ο Αναπτυξιακός Νόμος
3908/11.
Κατόπιν, η τροποποίησή 4146/13 υλοποιήθηκε προς τη σωστή κατεύθυνση μιας
και βελτίωσε τον Αναπτυξιακό Νόμο 3908/11. Ειδικότερα, ο Α.Ν. 4146/13 επέφερε
σημαντικά θετικά στοιχεία όπως η μεγαλύτερη επιτάχυνση και απλοποίηση των
διαδικασιών για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, η παροχή περισσότερων
κινήτρων για επενδύσεις σε όλη την Ελλάδα, ο εντατικός έλεγχος για μεγαλύτερη
διαφάνεια στην αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων και στην ένταξή τους σε αυτόν
και κυρίως η παροχή μεγαλύτερης ρευστότητας προς τις ΜΜΕ.
Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος 3908/11 και η
τροποποίησή του 4146/13 επέφεραν σημαντικά και καινοτόμα στοιχεία προς τη
σωστή κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της πραγματικής ανάπτυξης των
επιχειρήσεων και ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Εκτός αυτών,
δημιούργησαν ικανές συνθήκες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και τη συνεργασία τους
με τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα. Στο επόμενο Κεφάλαιο εξετάζεται
ο τρόπος σύνδεσης της σκιώδους οικονομίας με την επιχειρηματικότητα, οι αιτίες
δημιουργίας της, οι αρνητικές της συνέπειες, αλλά και ο τρόπος αντιμετώπισής της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΙ ΣΚΙΩΔΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
«Κύριοι, δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
Χαρίλαος Τρικούπης

9.1 Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα και στη σκιώδη οικονομία

Στο Κεφάλαιο 8 παρουσιάστηκαν τα βασικότερα χαρακτηριστικά του
Αναπτυξιακού Νόμου 4146/13 και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα
μειονεκτήματά του, συγκριτικά με τον αντίστοιχο 3299/04. Ειδικότερα, αναλύθηκε
για ποιο λόγο θεωρήθηκε σημαντικός ο εν λόγω Αναπτυξιακός Νόμος συγκριτικά με
τους άλλους, τις καινοτομίες που επέφερε και τις προϋποθέσεις που δημιούργησε για
πραγματική

ανάπτυξη

των

επιχειρήσεων

και

κυρίως

των

Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων. Στο παρόν Κεφάλαιο αναλύεται ο τρόπος με τον οποίον μπορεί να
συνδεθεί η επιχειρηματικότητα με τη σκιώδη οικονομία, αλλά και οι αρνητικές
επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν από μια τέτοια εξέλιξη. Ειδικά στις περιόδους
οικονομικής κρίσης, όπως αυτή που διανύει η Ελλάδα, το θέμα της σκιώδους
οικονομίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Επίσης, αντικείμενο μελέτης αποτελεί
και το γεγονός πως αν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις λειτουργούσαν κάτω από υγιές
επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα δε θα χρειαζόταν οι επιχειρηματίες να
συνδέονται με τη σκιώδη οικονομία και την παραοικονομία. Το Κράτος θα πρέπει να
λάβει άμεσα και δυναμικά μέτρα ώστε να αποκατασταθεί η φορολογική εμπιστοσύνη
και να μειωθεί το κόστος του φορολογικού ελέγχου.

9.2 Βιβλιογραφική αναφορά στη σκιώδη οικονομία

Γενικά αποδεκτός όρος της παραοικονομίας δεν υπάρχει στην εγχώρια και
διεθνή βιβλιογραφία, καθώς οι απόψεις ποικίλουν. Όπως αναφέρει ο Schneider
(1986), «παραοικονομία καλείται το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων που
μπορεί

να

δημιουργεί

προστιθέμενες

αξίες,

επομένως

θα

έπρεπε

να

συμπεριλαμβάνονται στο εθνικό εισόδημα (ΝΙ), αλλά δε περιλαμβάνονται στην
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επίσημη μέτρηση μονάδων». Επιπροσθέτως, σύμφωνα με σχετικό ορισμό από την
Ευρωπαϊκή Ένωση η σκιώδης οικονομία εμπεριέχει κυρίως εκείνες τις οικονομικές
δραστηριότητες που αποφεύγουν να δηλώνουν οι φορολογούμενοι, γνωστές ως και
αδήλωτη εργασία. Όπως τονίζει η COM (2007) 628: «Η αδήλωτη εργασία μπορεί να
μετρηθεί και άμεσα και έμμεσα. Οι έμμεσες μέθοδοι στηρίζονται στη σύγκριση των
μακροοικονομικών μεγεθών, ενώ συνήθως υπερεκτιμούν το επίπεδο αδήλωτης
εργασίας και εμπεριέχουν λίγα στοιχεία για τα κοινωνικοοικονομικά τους
χαρακτηριστικά. Αντιθέτως, οι άμεσες μέθοδοι στηρίζονται σε στατιστικές έρευνες και
διαθέτουν τα πλεονεκτήματα της συγκρισιμότητας και της λεπτομερούς ανάλυσης αλλά
υποεκτιμούν

την

αδήλωτη

εργασία»

(http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/themes/06_shadow_economy.pdf).
Όπως υπογράμμισε ο Μπιτζένης (2010) «οποιαδήποτε μη επίσημη οικονομική
δραστηριότητα που δεν είναι καταγεγραμμένη ως δραστηριότητα στο Ακαθάριστο
Εγχώριο Προϊόν της χώρας χαρακτηρίζεται ως σκιώδης οικονομία ή αδήλωτη εργασία
ή παραοικονομία, μιας και διαθέτει προστιθέμενη αξία που προέρχεται από
οποιαδήποτε οικονομική πράξη και η μη καταγραφή της έγινε είτε σκόπιμα είτε όχι,
δηλαδή από το απλώς να ξέφυγε η καταγραφή της μέχρι τη σκόπιμη απόκρυψή της»
(http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/02/2010&id=134000).
Επίσης, σύμφωνα με τον Ματσαγγάνη (2011) η σκιώδης οικονομία διαθέτει
κοινά και μη κοινά χαρακτηριστικά με τη φοροδιαφυγή. Ειδικότερα, οι
δραστηριότητες που φορολογούνται, αλλά δεν καταγράφονται στους εθνικούς
λογαριασμούς λόγω καθυστερήσεων ή λαθών, αποτελούν το βασικό χαρακτηριστικό
της σκιώδους οικονομίας και λιγότερο της φοροδιαφυγής. Οι δραστηριότητες που δε
φορολογούνται και δεν καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς αποτελούν
ελάχιστο κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο, ενώ εκείνες οι δραστηριότητες που
απλώς καταγράφονται στους εθνικούς λογαριασμούς που όμως δε φορολογούνται
είναι βασικό χαρακτηριστικό της φοροδιαφυγής.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον Katsios (2006) υπάρχει σύνδεση μεταξύ της
παραοικονομίας και του δημόσιου τομέα της Ελλάδας, ενώ οι Bitzenis, Schneider και
Vlaxos (2013) ενισχύουν την άποψη πως ένας ακριβής ορισμός της έννοιας της
σκιώδους οικονομίας καθίσταται ανέφικτος. Θεωρούν, επίσης, πως η σκιώδης
οικονομία περιλαμβάνει όλα εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που σκόπιμα
αποκρύπτονται από τις δημόσιες υπηρεσίες για συγκεκριμένους λόγους, όπως την
αποφυγή φόρων (π.χ. εισοδήματος, προστιθέμενης αξίας, κτλ.) και εισφορών
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κοινωνικής ασφάλισης, γι αυτό και θεωρούν πως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με
διαφορετικό τρόπο από τη λογική του οικονομικού εγκλήματος. Σύμφωνα με τον
Tanzi (1982) παραοικονομία θεωρείται το ΑΕΠ που δε δύναται να μετρηθεί από τις
επίσημες στατιστικές υπηρεσίες, όταν ο Blades (1982) εμπεριέχει στην έννοια της τις
οικονομικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να καλύπτονται από το ΑΕΠ, ενώ
διευρυμένο ορισμό δίνει ο Feige (1979) μιας και συμπεριλαμβάνει στην
παραοικονομία όλα εκείνα τα αγαθά και τις υπηρεσίες που ναι μεν παράγονται, αλλά
δεν καταγράφονται από τις επίσημες στατιστικές υπηρεσίες.

9.3 Οι αιτίες της ύπαρξης και της αύξησης της σκιώδους οικονομίας

Για να κατανοηθεί η ύπαρξη και η σημασία της σκιώδους οικονομίας θα πρέπει
να αναφερθούν και να αναλυθούν οι αιτίες της, καθώς σε οποιαδήποτε χώρα και αν
εμφανίστηκε σε μεγάλα ποσοστά, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα και ιδιαίτερα
κατά την περίοδο της κρίσης χρέους, επηρέασε άμεσα την οικονομική και κοινωνική
της ζωή. Η απάντηση στο βασικό ερώτημα «Για ποιο λόγο υπάρχει η σκιώδης
οικονομία;» σχετίζεται κυρίως με το ελεγκτικό φορολογικό σύστημα. Όταν αυτό
είναι ελλιπές, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και κυρίως όταν οι προβλεπόμενες ποινές
είναι κατά πολύ μικρότερες έως και αμελητέες, συγκριτικά με το όφελος που
προκύπτει στην περίπτωση απόκρυψης εισοδημάτων, τότε η σκιώδης οικονομία
εμφανίζεται σε μεγάλα ποσοστά και αυξάνεται όσο δε βελτιώνεται το ελεγκτικό
σύστημα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τους Βάβουρα και Μανωλά (2004, 2006) η άνιση
και

υψηλή

φορολόγηση

σε

συνδυασμό

με

τις

χαμηλού

επιπέδου

κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης αποτελούν βασικούς παράγοντες της
απόκρυψης εισοδημάτων, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Ο Katsios
(2006) συμφωνεί στο ότι το υψηλό επίπεδο ανεργίας και η απουσία επαρκούς
ελεγκτικού μηχανισμού, συντηρούν τη σκιώδη οικονομία σε ένα κράτος όπως η
Ελλάδα και μάλιστα την αυξάνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά, ειδικά σε περιόδους
κρίσης.
Σύμφωνα με τον Tanzi (2002) τέσσερις είναι οι βασικοί παράγοντες που
δημιουργούν τη σκιώδη οικονομία: Οι φόροι, οι κανονισμοί, οι απαγορεύσεις και η
διαφθορά. Όπως προκύπτει από τη σχετική του έρευνα, σε παλαιές περιόδους μη
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εφαρμογής φορολόγησης δεν καθίστατο δυνατή η εμφάνιση της σκιώδους
οικονομίας. Με την πάροδο του χρόνου, αλλά και τη συνεχή και πολύπλευρη
ανάπτυξη των κρατών, η φορολόγηση αναπτύχθηκε και έγινε δυσθεώρητη, ιδίως για
τα χαμηλά οικονομικά στρώματα του πληθυσμού, με αποτέλεσμα να αποκρύπτουν τα
παράλληλα ή τα βασικά τους εισοδήματα, μέρος ή ακόμη και στο σύνολό τους. Οι
παράγοντες που συνδέθηκαν με τη σκιώδη οικονομία είναι οι φόροι εισοδήματος,
προστιθέμενης αξίας, κοινωνικής ασφάλισης και διεθνούς εμπορίου (διεθνείς
συναλλαγές). Η μη ποιοτική φορολογική διοίκηση σε συνδυασμό με την άδικη
φορολόγηση προκαλεί εξίσου σημαντικές εξάρσεις της παραοικονομίας. Επίσης, ο
Tanzi (2002) ενισχύει την άποψη των προαναφερομένων, τονίζοντας ότι όσο
υψηλότερη είναι η ποινική ρήτρα στους φοροδιαφεύγοντες τόσο χαμηλότερα θα είναι
τα ποσοστά της σκιώδους οικονομίας. Επιπλέον, όσο αποτελεσματικότερο είναι το
φορολογικό ελεγκτικό σύστημα, επομένως και ορατή η πιθανότητα της σύλληψης και
της επιβολής ποινών στους εμπλεκόμενους με τη σκιώδη οικονομία, αντιστρόφως
ανάλογη θα αποδεικνύεται η τάση της σκιώδους οικονομίας. Επιπλέον, ο ερευνητής
υποστηρίζει πως η ακριβής εφαρμογή των κανονισμών αποτελεί σημαντικό
παράγοντα για τη φορολογική κρατική πολιτική. Δεν παραγνωρίζει το γεγονός πως
πολλοί εκ των κανονισμών αυξάνουν το κόστος σε μερικές οικονομικές
δραστηριότητες. Επομένως, σημαντικό μέρος των οικονομικών δραστηριοτήτων
εντάσσονται στη σκιώδη οικονομία, ώστε να αποφεύγεται η ανάλογη φορολόγηση.
Ο Tanzi (2002) κάνει αναφορά και για τις απαγορευμένες δραστηριότητες,
όπως είναι η πορνεία, διότι σε μερικές χώρες είναι παράνομες, ενώ σε άλλες όχι.
Όμως, σε κάθε περίπτωση διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομική ζωή
της κάθε χώρας. Για παράδειγμα, σε μια χώρα που είναι απαγορευμένη η πορνεία, η
σκιώδης οικονομία εμφανίζεται μεγάλη, ενώ σε άλλες χώρες που επιτρέπεται, η
σκιώδης οικονομία είναι κατά πολύ μικρότερη, αλλά κυρίως τα κρατικά έσοδα από
τη φορολόγηση είναι μεγαλύτερα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Γερμανία που
θεωρεί νόμιμη την πορνεία, αλλά και η Ολλανδία που επιτρέπει την κατανάλωση
συγκεκριμένων ναρκωτικών ουσιών. Σε αυτές τις χώρες οι εν λόγω δραστηριότητες
είναι μετρήσιμες και εντεταγμένες στα εθνικά εισοδήματά τους. Η τέταρτη
σημαντική αιτία της ύπαρξης της σκιώδους οικονομίας κατά τον Tanzi (2002) είναι η
διαφθορά, που μπορεί να καθοριστεί είτε ως πολιτική είτε ως γραφειοκρατική,
παράγοντας

υψηλά

εισοδήματα

στους
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συμμετέχοντες.

Ως

χαρακτηριστικό

παράδειγμα αναφέρονται οι δημόσιες επενδύσεις και οι αντίστοιχες δωροδοκίες των
δημοσίων υπαλλήλων.
Από τη στιγμή που υπάρχει και δεν αντιμετωπίζεται η σκιώδης οικονομία σε
ένα κράτος, βάσει της ανύπαρκτης ή της εσκεμμένης πολιτικής βούλησης, ο κίνδυνος
της αύξησής της είναι μεγάλος, ενώ από κει και πέρα η αποτελεσματική της
αντιμετώπιση συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες. Σύμφωνα με τον Schneider (2013)
οι βασικές αιτίες της παρατηρούμενης αύξησης της σκιώδους οικονομίας είναι η
φορολογική επιβάρυνση του εισοδήματος και της κοινωνικής ασφάλισης, η ποιότητα
των κρατικών θεσμών, οι δημόσιες υπηρεσίες και η φορολογική ηθική.

9.4 Η σκιώδης οικονομία στην Ελλάδα

Στον παρακάτω Πίνακα 9.1 απεικονίζεται το μέγεθος και η ανάπτυξη της
σκιώδους οικονομίας των 27 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη
δεκαετία 2003-2012, σύμφωνα με μετρήσιμα μεγέθη και υπολογισμούς από τον
Schneider (2013). Όσον αφορά την παραοικονομία στην Ελλάδα, διαπιστώνεται πως
υπήρξε μείωση από το 28,2% του 2003 στο 24,3% το έτος 2008, αλλά παρέμενε σε
ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά, καθώς αυτό σημαίνει πως το 24,3% του ΑΕΠ το 2008
αποτελούσε σκιώδη οικονομία. Στη συνέχεια όμως αυξήθηκε σε 25,4% το 2010, ενώ
μειώθηκε ξανά σε 24% το 2012. Σύμφωνα με τον Schneider πρόκειται για μια τάση
που

δεν

παρατηρείται

συχνά

σε

πολλές

άλλες

ευρωπαϊκές

χώρες.

Αν

συνυπολογίσουμε τα ποσοστά αυτά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της δεκαετίας, τότε
παρατηρείται μείωσης της τάξης του 4,2% από το 2003 ως το 2012, δηλαδή από
28,2% στο 24%. Το συμπέρασμα όμως παραμένει το ίδιο, καθώς μπορεί να
σημειώθηκε μείωση, αλλά αυτή η μείωση κρίνεται μικρή, και μάλιστα όταν το
ποσοστό της παραοικονομίας φτάνει το ένα τέταρτο περίπου του ελληνικού ΑΕΠ.
Σε συνολικό επίπεδο, πρώτη στη σκιώδη οικονομία παρέμενε η Βουλγαρία με
ποσοστό 31,9% επί του ΑΕΠ, ενώ ακολούθησαν η Ρουμανία με 29,1%, η Λιθουανία
με 28,5%, η Εσθονία με 28,2%, η Λετονία με 26,1%, η Κύπρος με 25,6%, η Μάλτα
με 25,3%, η Πολωνία με 24,4% και η Ελλάδα στην ένατη θέση με 24%. Από την
άλλη πλευρά, το μικρότερο ποσοστό σκιώδους οικονομίας στο ΑΕΠ κατείχε η
Αυστρία με 7,6% το 2012, ενώ ακολουθούσαν το Λουξεμβούργο με 8,2% και η
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Ολλανδία με 9,5%. Σημειώνεται πως ο μέσος όρος των εν λόγω χωρών το 2003 ήταν
22,3%, ενώ το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 18,4% το 2012. Η Ελλάδα όμως και στην
πρώτη περίπτωση και στη δεύτερη υπήρξε πολύ

πιο

πάνω

από

τους

προαναφερόμενους μέσους όρους.

Πίνακας 9.1: Μέγεθος της σκιώδους οικονομίας σε ευρωπαϊκές χώρες από το
2003 ως το 2012 (ποσοστό επί του ΑΕΠ)
Χώρα

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Αυστρία

10,8

11

10,3

9,7

9,4

8,1

8,47

8, 2

7, 9

7,6

Βέλγιο

21,4

20,7

20,1

19,2

18,3

17,5

17, 8

17, 4

17, 1

16, 8

Βουλγ αρία

35,9

35,3

34,4

34

32,7

32,1

32, 5

32, 6

32, 3

31, 9

Κύπρος

28,7

28,3

28,1

27,9

26,5

26

26, 5

26, 2

26

25, 6

Τσεχία

19,5

19,1

18,5

18,1

17

16,6

16, 9

16, 7

16, 4

16

Δανία

17,4

17,1

16,5

15,4

14,8

13,9

14, 3

14

13, 8

13, 4

Εσθον ία

30,7

30,8

30,2

29,6

29,5

29

29, 6

29, 3

28, 6

28, 2

Φινλανδία

17,6

17,2

16,6

15,3

14,5

13,8

14, 2

14

13, 7

13, 3

Γαλλία

14,7

14,3

13,8

12,4

11,8

11,1

11, 6

11, 3

11

10, 8

Γερμανία

17,1

16,1

15,4

15

14,7

14,2

14, 6

13, 9

13, 7

13, 3

Ελλάδα

28,2

28,1

27,6

26,2

25,1

24,3

25

25, 4

24, 3

24

Ιρλανδία

15,4

15,2

14,8

13,4

12,7

12,2

13, 1

13

12, 8

12, 7

Ιταλία

26,1

25,2

24,4

23,2

22,3

21,4

22

21, 8

21, 2

21, 6

32

31,7

31,1

30,6

29,7

29,1

29, 6

29, 7

29

28, 5

Μάλτα

26,7

26,7

26,9

27,2

26,4

25,8

25, 9

26

25, 8

25, 3

Ολλανδία

12,7

12,5

12

10,9

10,1

9,6

10, 2

10

9, 8

9,5

Πορτογαλία

22,2

21,7

21,2

20,1

19,2

18,7

19, 5

19, 2

19, 4

19, 4

Ρουμανία

33,6

32,5

32,2

31,4

30,2

29,4

29, 4

29, 8

29, 6

29, 1

Σλοβενία

26,7

26,5

26

25,8

24,7

24

24, 6

24, 3

24, 1

23, 6

Ισπανία

22,2

21,9

21,3

20,2

19,3

18,4

19, 5

19, 4

19, 2

19, 2

Σλοβακία

18,4

18,2

17,6

17,3

16,8

16

16, 8

16, 4

16

15, 5

Σουηδία

18,6

18,1

17,5

16,2

15,6

14,9

15, 4

15

14, 7

14, 3

Ηνωμένο
Βασίλειο

12,2

12,3

12

11,1

10,6

10,1

10, 9

10, 7

10, 5

10, 1

Ε.Ε. -27 Μέσος
όρος

22,3

21,9

21,5

20,8

19,9

19,3

19, 8

19, 5

19, 2

18, 4

Λιθουανία

2012

Πηγή: Αναπροσαρμογή από Μακέδος Ι. σε The shadow economy in Greece and other OECD countries (2012)

Στον

παρακάτω

Πίνακα 9.2

διαπιστώνεται

το

κατά πόσο θετικά

συσχετισμένες είναι η σκιώδης οικονομία με τη διαφθορά. Τη δεκαετία 2003-2012 η
Ελλάδα κατετάγη στις πρώτες 10 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυξημένη
σκιώδη οικονομία, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στο θέμα της διαφθοράς και
της αύξησής της. Σύμφωνα με το δείκτη CPI (Corruption Perceptions Index) η
Ελλάδα κατατάχθηκε το 2013 στην 80ή θέση μεταξύ των χωρών κατατασσόμενες με
τη χαμηλότερη διαφθορά με μετρήσιμο μέγεθος 40, μαζί με την Κίνα, όταν οι χώρες
με τη χαμηλότερη διαφθορά ήταν η Νέα Ζηλανδία και η Δανία με σκορ 91 (και με
άριστα το 100). Είναι άξια αναφοράς η πολύ καλή κατάταξη της Κύπρου στην 31η
θέση με σκορ 63, ενώ το 2012 βρισκόταν σε ακόμη καλύτερη θέση δηλαδή στην 29η
με βαθμολογία 66. Επίσης, την τελευταία θέση (174η) μοιράζονται η Σομαλία, η
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Βόρειος Κορέα και το Αφγανιστάν με σκορ 8, όπως ακριβώς κατατάχθηκαν και την
προηγούμενη χρονιά (2012).
Ο Δείκτης Αντίληψης Διαφθοράς (CPI) κατατάσσει τις χώρες με βάση την
αντίληψη που έχουν οι πολίτες τους για τη διαφθορά στο δημόσιο τομέα κάθε έτος,
από το 1995 ως το 2013. Αποτελεί ένα σύνθετο δείκτη που συνδυάζει έρευνες και
αξιολογήσεις που διενεργούνται από τους πλέον αξιόπιστους οργανισμούς. Για να
ενταχθεί μια χώρα στο CPI θα πρέπει να έχει αξιολογηθεί από τρεις διαφορετικές
πηγές δεδομένων που ο εν λόγω δείκτης χρησιμοποιεί.

Πίνακας 9.2: Ο Δείκτης αντίληψης διαφθοράς (Corruption Perceptions Index - CPI)
το 2013
Κατάταξη

Χώρα

Σκορ

Κατάταξη

Χώρα

Σκορ

Κατάταξη

Χώρα

Σκορ

1

Δανία

91

57

Τσεχία

48

116

Βιετνάμ

31

1

Νέα Ζηλανδία

91

57

Ναμίμπια

48

119

Μαυριτανία

30

3

Φινλανδία

89

61

Ομάν

47

119

Μοζαμβίκη

30

3

Σουηδία

89

61

Σλοβακία

47

119

Σιέρα Λεόνε

30

5

Νορβηγία

86

63

Κούβα

46

119

Ανατολ. Τιμόρ

30

5

Σιγκαπούρη

86

63

Γκάνα

46

123

Λευκορωσία

29
29

7

Ελβετία

85

63

Σ. Αραβία

46

123

Δομινικιανή
Δημοκρατία

8

Ολλανδία

83

66

Ιορδανία

45

123

Γουατεμάλα

29

9

Αυστραλία

81

67

FYROM

44

123

Τόγκο

29

9

Καναδάς

81

67

Μαυροβούνιο

44

127

Αζερμπαϊτζάν

28

11

Λουξεμβούργο

80

69

Ιταλία

43

127

Κομόρες

28

12

Γερμανία

78

69

Κουβέιτ

43

127

Γκάμπια

28

12

Ισλανδία

78

69

Ρουμανία

43

127

Λιβανος

28

14

Ηνωμένο
Βασίλειο

76

72

Βοσνία και
Ερζεγοβίνη

42

127

Μαδαγασκάρη

28

15

Μπαρμπάντος

75

72

Βραζιλία

42

127

Μαλί

28

15

Βέλγιο

75

72

Σάο Τομέα
και Πρίνσιπ

42

127

Νικαράγουα

28

15

Χονγκ Κονγκ

75

72

Σερβία

42

127

Πακιστάν

28

42

127

Ρωσία

28

18

Ιαπωνία

74

72

Νότιος
Αφρική

19

ΗΠΑ

73

77

Βουλγαρία

41

136

Μπάγκλαντες

27

19

Ουρουγουάη

73

77

Σενεγάλη

41

136

Ακτή
Ελεφαντοστού

27

21

Ιρλανδία

72

77

Τυνησία

41

136

Γουιάνα

27

22

Μπαχάμες

71

80

Κίνα

40

136

Κένυα

27

22

Χιλή

71

80

Ελλάδα

40

140

Ονδούρα

26

22

Γαλλία

71

82

Σουαζηλάνδη

39

140

Καζακστάν

26

22

Σάντα
Λουτσία

83

Μπουρκίνα
Φάσο

38

140

Λάος

26

71
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26

Αυστρία

69

83

Ελ Σαλβαδόρ

38

140

Ουγκάντα

26

26

ΗΑΕ

69

83

Τζαμάικα

38

144

Καμερούν

25
25

28

Εσθονία

68

83

Λιβερία

38

144

Κεντρική
Αφρική

28

Κατάρ

68

83

Μογγολία

38

144

Ιράν

25

30

Μποτσουάνα

64

83

Περού

38

144

Νιγηρία

25

31

Μπουτάν

63

83

Τρίνιντατ και
Τομπάκο

38

144

Νέα Γουϊνέα

25

31

Κύπρος

63

83

Ζάμπια

38

144

Ουκρανία

25

33

Πορτογαλία

62

91

Μαλάουι

37

150

Γουινέα

24

33

62

91

Μαρόκο

37

150

Κιργιστάν

24

33

Πουέρτο Ρίκο
Άγιος
Βικέντιος και
Γρεναδίνες

62

91

Σρι Λάνκα

37

150

Παραγουάη

24

36

Ισραήλ

61

94

Αλγερία

36

153

Αγκόλα

23

36

Ταϊβάν

61

94

Αρμενία

36

154

Κογκό

22
22

38

Μπρουνέι

60

94

Μπενίν

36

154

Δημοκρατία
του Κογκό

38

Πολωνία

60

94

Κολομβία

36

154

Ταϊκιστάν

22

40

Ισπανία

59

94

Τσιμπουτί

36

157

Μπουρουντί

21

41

Πράσινο
Ακρωτήρι

58

94

Ινδία

36

157

Μιανμάρ

21

41

Άγ. Δομίνικος

58

94

Φιλιππίνες

36

157

Ζιμπάμπουε

21

43

Λιθουανία

57

94

Σουρινάμ

36

160

Καμπότζη

20

43

Σλοβενία

57

102

Εκουαδόρ

35

160

Ερυθραία

20

45

Μάλτα

56

102

Μολδαβία

35

160

Βενεζουέλα

20

46

Νότιος Κορέα

55

102

Παναμάς

35

163

Τσαντ

19

163

Ισημερινή
Γουινέα

19
19

47

Ουγγαρία

54

102

Ταϊλάνδη

35

47

Σεϋχέλες

54

106

Αργεντινή

34

163

Γουινέα
Μπισσάου

49

Κόστα Ρίκα

53

106

Βολιβία

34

163

Αϊτή

19

49

Λεττονία

53

106

Γκαμπόν

34

167

Υεμένη

18

49

Ρουάντα

53

106

Μεξικό

34

168

Συρία

17

52

Μαυρίκιος

52

106

Νίγηρας

34

168

Τουρκμενιστάν

17

53

Μαλαισία

50

111

Αιθιοπία

33

168

Ουζμπεκιστάν

17

53

Τουρκία

50

111

Κόσοβο

33

171

Ιράκ

16

55

Γεωργία

49

111

Τανζανία

33

172

Λιβύη

15

55

Λεσόθο

49

114

Αίγυπτος

32

173

Νότιο Σουδάν

14

57

Μπαχρέιν

48

114

Ινδονησία

32

174

Σουδάν

11

57

Κροατία

48

116

Αλβανία

31

175

Αφγανιστάν

8

116

Νεπάλ

31

175

Βόρειος Κορέα

8

175

Σομαλία

8

Πηγή: Αναπροσαρμογή από Μακέδος Ι. σε CPI (2013)

Στον κάτωθι Πίνακα 9.3 φαίνεται ξεκάθαρα το μέγεθος των ζημιών που
προκάλεσε στην ελληνική οικονομία, η αύξηση της διαφθοράς και κατ΄ επέκταση της
σκιώδους οικονομίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το δείκτη διαφάνειας CPI η
Ελλάδα βρέθηκε από την 44η θέση το 2002 στην υπερδιπλάσια χειρότερη θέση, αυτή
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της 94ης, με το δείκτη διαφάνειας να μειώνεται από 4,2 σε 3,6. Αντίστοιχες είναι και
οι ζημίες στην ελληνική οικονομία, καθώς τα 21,5 αυξήθηκαν σε 28,1 δισ. ευρώ.

Πίνακας 9.3: Η αύξηση της διαφθοράς και οι ζημίες της στην ελληνική οικονομία
2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

21,5

21

21

21

20,5

20,1

19,7

24,4

26,5

27,3

28,1

CPI δείκτης διαφάνειας 4,2

4,3

4,3

4,3

4,4

4,6

4,7

3,8

3,5

3,4

3,6

44

50

49

47

54

56

57

71

78

80

94

Ζημίες σε δισ. ευρώ

Κατάταξη Ελλάδας

Πηγή:

Αναπροσαρμογή

από

Μακέδος

Ι.

σε

Transparency

International,

Berlin

(2013)

(http://www.transparency.org/)

Σύμφωνα με την ελληνική βιβλιογραφία οι εκτιμήσεις για τα προηγούμενα
χρόνια αναφέρουν ακόμη μεγαλύτερα ποσοστά της σκιώδους οικονομίας στην
Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Τάτσος (2001) το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας
κυμάνθηκε από 31% ως 37% του ΑΕΠ για τη χρονική περίοδο 1982-1997, ενώ οι
Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος και Ράπανος (1995) τόνιζαν πως το ποσοστό της
κατά το 1985 ανερχόταν σε 35% και οι Βαβούρας και Μανωλάς (2004) από 25% ως
32% κατά τη χρονική περίοδο 1982-1988.

9.5 H σύνδεση της σκιώδους οικονομίας με ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ

O ρόλος των ΜΜΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικός στις ταχέα μεταβαλλόμενες
παγκόσμιες οικονομίες, ενώ η ευελιξία αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα και εν γένει
την κινητήριά τους δύναμη. Επίσης, η συνεχής διεθνοποίηση της οικονομίας σε
συνδυασμό με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό της αγοράς, μπορεί να οδηγήσουν τις
επιχειρήσεις σε αύξηση της ευελιξίας και της καινοτομίας, αλλά παράλληλα και σε
αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας. Από την άλλη πλευρά, οι ΜΜΕ θεωρούνται
δυσανάλογα ευαίσθητες στις αυστηρές ρυθμίσεις, την υψηλή φορολογία, τα
γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά και τη σκιώδη οικονομία και διαφθορά (Borozan et
al., 2005; Bartlet et al., 2005). Μέσω της γενικότερης αυξημένης πίεσης που
δημιουργούν οι συνθήκες υψηλής και άνισης φορολόγησης, αλλά και η
γραφειοκρατία, σε οικονομίες όπως η ελληνική, οι εργαζόμενοι και οι ιδιοκτήτες
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ΜΜΕ αναζητούν εναλλακτικές πηγές εισοδήματος, οι οποίες συνδέονται με τη
σκιώδη οικονομία.
H Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2003) αλλά και ο ΟΟΣΑ (2002) υπογραμμίζουν την
άμεση σύνδεση των ΜΜΕ με τη σκιώδη οικονομία, καθώς ιδιαίτερα οι ιδιοκτήτες
μικρών επιχειρήσεων μπορούν με μεγαλύτερη ευκολία να αποκρύψουν εισοδήματα
και να ενταχθούν άμεσα στη σκιώδη οικονομία, συγκριτικά με τους ομόλογούς τους
των μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Η αγορά εργασίας, η φορολογική επιβάρυνση, το
διοικητικό κόστος, το επενδυτικό κλίμα και η εισοδηματική ανισότητα, αποτελούν
βασικούς παράγοντες που επιδρούν σημαντικά ανάλογα τόσο στις μικρές
επιχειρήσεις όσο και στη σκιώδη οικονομία (Aidis, 2003, Schneider, 2002, OECD,
2002).
Επίσης, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας της λειτουργίας των ΜΜΕ είναι
το υψηλό συναλλακτικό κόστος που προκύπτει από τη γραφειοκρατία, καθώς αυξάνει
το επιχειρηματικό λειτουργικό κόστος, κάτι που θεωρείται δυσβάσταχτο ιδιαίτερα
στις μικρότερες επιχειρήσεις. Δηλαδή, η διαφθορά, η υψηλή φορολόγηση, οι
αδυναμίες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, οι υψηλοί πιστωτικοί κίνδυνοι και η
απουσία ενός ικανού ελληνικού θεσμικού πλαισίου, αυξάνουν το λειτουργικό κόστος
των

ΜΜΕ

και περιορίζουν

την

πρόσβαση στους οικονομικούς

πόρους,

δημιουργώντας σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, στρέφοντας τους ιδιοκτήτες τους
στην αναζήτηση άλλων πηγών εισοδημάτων, δίνοντας τους εμμέσως ισχυρά κίνητρα
για τη σύνδεσή τους με τη σκιώδη οικονομία.
Οι σχετικές μελέτες των Johnson et al. (1999), Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) και
ΟΟΣΑ (2002) έδειξαν πως οι μικρότερες επιχειρήσεις είναι πολύ πιθανότερο από τις
υπόλοιπες να προβαίνουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη σκιώδη
οικονομία. Αυτή η σχέση μεταξύ ΜΜΕ και σκιώδους οικονομίας είναι ιδιαίτερα
έντονη σε πρώην κομουνιστικές, αναδυόμενες οικονομίες, καθώς στο παρελθόν η
πλειοψηφία της παραγωγής προερχόταν από κρατικές επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια
της οικονομικής τους μετάβασης τη δεκαετία του 1990 οι εν λόγω μεγάλες κρατικές
επιχειρήσεις διαλύθηκαν, με αποτέλεσμα να βρεθεί ικανός χώρος ανάπτυξης των
ΜΜΕ. Όμως, η απουσία ενός ικανού ρυθμιστικού πλαισίου σε συνδυασμό με τις νέες
απαιτήσεις της αγοράς, οδήγησαν τις ΜΜΕ στην άμεση σύνδεσή τους με τη σκιώδη
οικονομία. Αυτό αποδεικνύεται και από τις σχετικές μελέτες του Schneider (2002,
2007), καθώς ανέφερε πως η παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ παρουσίασε
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ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κατά την περίοδο της οικονομικής μετάβασης των πρώην
κομμουνιστικών χωρών.
Επιπροσθέτως,

έχει

αναγνωριστεί

ότι

πολλές

επιχειρηματικές

ιδέες

αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σύνδεσης των μικρών επιχειρήσεων με τη
σκιώδη οικονομία, ειδικά όταν η υψηλή φορολόγηση και η γραφειοκρατία εμπόδιζαν
την ανάπτυξη των ΜΜΕ (Johnson et al., 1999). Μπορεί η περίοδος της οικονομικής
μετάβασης να οδήγησε στην ανάγκη αύξησης της ανταγωνιστικότητας και της
ευελιξίας, τα νομοθετικά και φορολογικά συστήματα, τουλάχιστον στην αρχική
φάση, αποθάρρυναν επισήμως τη λειτουργία των ΜΜΕ, όμως έδιναν σαφές
περιθώριο ανάπτυξής τους μέσω της σκιώδους οικονομίας. Όσο αναπτυσσόταν οι
ΜΜΕ, ανάλογη ήταν και η αύξηση της σκιώδους οικονομίας. Επομένως, όσο οι εν
λόγω χώρες αναπτυσσόταν, τόσο μειωνόταν τα εμπόδια για την ανάπτυξη των
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, επομένως και των ΜΜΕ, με αποτέλεσμα να
δίνονται κίνητρα για ένταξή τους στην επίσημη οικονομία και την απομάκρυνση από
τη σκιώδη οικονομία, γεγονός που σημαίνει πως η οικονομική ανάπτυξη επέφερε
μείωση της σκιώδους οικονομίας (Schneider, 2002).

9.5.1 Ο ρόλος των ΜΜΕ στη σκιώδη οικονομία
Όπως αποδείχτηκε σε προηγούμενα Κεφάλαια, οι ελληνικές ΜΜΕ υστερούν
σημαντικά στον τομέα της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, κυρίως όταν
τίθενται σε σύγκριση με τις αντίστοιχες του εξωτερικού. Μία από τις σημαντικές
αιτίες είναι ο ατομοκεντρικός χαρακτήρας των ελληνικών ΜΜΕ, γεγονός που
επιφέρει έλλειψη οργάνωσης, ανυπαρξία εξειδικευμένων και ικανών στελεχών και
υστέρηση στο θέμα της καινοτομίας.
Η ύπαρξη της άνισης φορολογικής πολιτικής, όπως επισημάνθηκε, δημιουργεί
προϋποθέσεις σημαντικής σύνδεσης των ΜΜΕ με τη σκιώδη οικονομία. Επίσης, ένα
διεφθαρμένο περιβάλλον ή και αυξημένης σκιώδους οικονομίας, όπως έχει τονιστεί,
απομακρύνει τους υγιείς επενδυτές, με αρνητικές σωρευτικές συνέπειες στην
ελληνική

επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα,

η

πρόκληση

άδικης

κατανομής

φορολογικών βαρών κυρίως στις ΜΜΕ, δημιουργεί επιχειρηματική δυσλειτουργία,
αδυναμία ανταπόκρισης των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καταβαράθρωση της
φορολογικής ηθικής, μείωση σημαντικών εσόδων, με αποτέλεσμα να επιθυμούν την
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ένταξή τους στη σκιώδη οικονομία, γεγονός που έχει άμεσο αντίκτυπο στα κρατικά
έσοδα. Δηλαδή, το Κράτος με το άνισο φορολογικό σύστημα δημιουργεί εκείνες τις
προϋποθέσεις για να ενταχθούν οι ΜΜΕ στη σκιώδη οικονομία, με αποτέλεσμα να
χάνονται κρατικά έσοδα, κάτι που χαρακτηρίζεται ως οξύμωρο γεγονός.
Εκτός αυτών, σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, όπως
προαναφέρθηκε, είναι το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο διαταράσσονται οι όροι
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων κάτι που είναι παντελώς αντίθετο στη
λογική της ελεύθερης αγοράς. Διότι αφενός πλήττονται οι ΜΜΕ, αφετέρου εκτός των
άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, έχουν να διαχειριστούν και τις
αντιξοότητες που προέρχονται από το άνισο και ασταθές φορολογικό σύστημα, με
αποτέλεσμα να βρίσκουν διέξοδο στη σκιώδη οικονομία.
Ειδικότερα, καθίσταται σαφές ότι τίθεται

σημαντικό θέμα αθέμιτου

ανταγωνισμού. Συγκεκριμένα, σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που η σκιώδης οικονομία
βρίσκεται στο ένα τέταρτο περίπου του ΑΕΠ της, σημαίνει ότι έχει επεκταθεί σε όλες
τις επιχειρήσεις, δηλαδή τόσο στις μεγάλες όσο και στις Μικρομεσαίες. Όμως, οι
μεγάλες επιχειρήσεις, ήδη λόγω μεγέθους, αποκτούν ένα επιπλέον πλεονέκτημα
έναντι των Μικρομεσαίων, γεγονός που αυξάνει το χάσμα μεταξύ τους και τις κάνει
ακόμη πιο δυνατές σε αντιδιαστολή με τις μικρότερες. Για παράδειγμα, όταν μια
μεγάλη επιχείρηση φοροδιαφεύγει σε σχέση με τη μικρή, τα κέρδη της είναι ακόμη
μεγαλύτερα, οι δυνάμεις της αυξάνουν ασύμμετρα και βρίσκεται σε ακόμη πιο
ισχυρή θέση σε σχέση με τη μικρότερη. Δημιουργεί υπερκέρδη σε βάρος της
μικρότερης, καθώς τα φοροδιαφεύγοντα κέρδη είναι κατά πολύ μεγαλύτερα και
βρίσκεται ολοένα πιο κοντά στο να εκμηδενίσει τη μικρότερη επιχείρηση, όταν οι
προβλεπόμενες ποινές είναι πολύ μικρές, με αποτέλεσμα να αναλαμβάνει εύκολα το
ρίσκο που δεν είναι σημαντικό. Από την άλλη πλευρά, η μη είσπραξη εσόδων από τις
μεγάλες εταιρείες που φοροδιαφεύγουν δημιουργεί μεγάλο οικονομικό κενό στα
κρατικά ταμεία, με αποτέλεσμα το κράτος να αναζητά πόρους μέσω φορολόγησης
που θα επιβαρύνουν και πάλι τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, γεγονός που τις οδηγεί
σε ακόμη δυσμενέστερη θέση.
Επομένως, δύο βασικοί παράγοντες που χρίζουν άμεσης αλλαγής είναι η
φορολογική πολιτική σε μια πιο δίκαια και σταθερή βάση, αλλά και η πάταξης της
σκιώδους οικονομίας και διαφθοράς που δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην υγιή
επιχειρηματικότητα και κυρίως στις ΜΜΕ.
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9.5.2 Η επιρροή της σκιώδους οικονομίας στη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ
H σκιώδης οικονομία είναι πολυσύνθετη και από μόνη της μια απλή
κυβερνητική πολιτική δε μπορεί να επιφέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Οπότε
απαιτείται μια ολοκληρωμένη κρατική παρέμβαση, όχι μόνο για την πάταξή της,
αλλά και για την αποτροπή δημιουργίας της στο μέλλον. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι
μόνο να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που η σκιώδης οικονομία και η διαφθορά
δημιουργούν, αλλά μια εκ βαθέων ισχυρή και σταθερή κρατική πολιτική που δε θα
επιτρέψει στο μέλλον την εμφάνισή τους.
Όπως προαναφέρθηκε πρόταση της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι η
συνεργασία των ΜΜΕ με τα ΑΕΙ-ΤΕΙ, ώστε να απορροφηθεί η πανεπιστημιακή
έρευνα, να εφαρμοστεί στην πραγματική αγορά και να αποτελέσει εφαλτήριο
ανάπτυξης τόσο για τις ΜΜΕ όσο και για τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά
ιδρύματα. Όμως, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και
ΑΕΙ-ΤΕΙ αποτελεί η εμφάνιση της σκιώδους οικονομίας και κατ΄ επέκταση της
διαφθοράς. Δηλαδή, η διαφθορά στο δημόσιο (ΑΕΙ-ΤΕΙ) ως βασικός παράγοντας της
σκιώδους οικονομίας μπορεί να αποκλείσει τους παράγοντες της αντικειμενικότητας
και της αξιοκρατίας που θεωρούνται βασικοί για τη βέλτιστη επιλογή των ικανών
clusters με τα οποία θα έπρεπε να συνεργαστούν τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά
ιδρύματα.
Ειδικότερα, συναφής παράγοντας και κατά πολλούς αποτέλεσμα της σκιώδους
οικονομίας είναι η γραφειοκρατία, που φαντάζει ίσως το μεγαλύτερο εμπόδιο (ακόμη
και από την ίδια τη σκιώδη οικονομία) τόσο στη λειτουργία των ΜΜΕ και των ΑΕΙΤΕΙ όσο και στη μεταξύ τους σύνδεση. Δηλαδή, από τη στιγμή που ο συγγραφέας της
παρούσας Διδακτορικής Διατριβής προτείνει τη συνεργασία ΜΜΕ με ΑΕΙ-ΤΕΙ,
θεωρεί επιβεβλημένη την απουσία σημαντικών γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς
στην αντίθετη περίπτωση η συνεργασία καθίσταται προβληματική, δημιουργούνται
μεγάλες χρονικές υστερήσεις στο θέμα της λήψης αποφάσεων σε κάθε τομέα, όπως
επίσης

και

ανυπέρβλητα

εμπόδια

για

την

περαιτέρω

συνεργασία

τους.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των spin-off εταιρειών, που οι οποιεσδήποτε
αποφάσεις λαμβάνονται σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και η εκμετάλλευση των
ερευνητικών αποτελεσμάτων συνδέεται άμεσα με την εφαρμογή τους στην αγορά.
Στην περίπτωση που παραμείνει η γραφειοκρατία σε υψηλά επίπεδα, είναι αδύνατη η
συνλειτουργία των ΑΕΙ-ΤΕΙ με τις ΜΜΕ και η ανάγκη τους για άμεση εφαρμογή της
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πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας στην πραγματική αγορά. Η πιθανή μεγάλη χρονική
υστέρηση στη λήψη και εφαρμογή αποφάσεων από πλευράς ΑΕΙ-ΤΕΙ (καθώς είναι
δημόσια ιδρύματα) δημιουργεί ανυπέρβλητα εμπόδια στην επιλογή και συνεργασία
των ΜΜΕ, ενώ ακόμη και όταν αναμένεται η αμοιβή τους από τα προτεινόμενα
cluster ΜΜΕ για την πώληση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, είναι πιθανή η
ύπαρξη επιπλέον προβλημάτων, καθώς θα προέρχονται από τις υπερβολικά
σημαντικές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή, από τη στιγμή που μια έρευνα
ολοκληρωθεί μέχρι το σημείο να πωληθεί σε cluster ΜΜΕ, η ύπαρξη της
γραφειοκρατίας μπορεί από μόνη της να δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα
αναχρονιστικότητας και μείωση καινοτομίας της έρευνας, καθώς δε θα εφαρμοστεί
άμεσα στην πραγματική αγορά με δεδομένη τη δυναμική της. Από την άλλη πλευρά,
οι μεγάλες γραφειοκρατικές διαδικασίες δημιουργούν σημαντικά εμπόδια ακόμη και
στην ίδια τη συνένωση των ΜΜΕ υπό τη μορφή cluster, με αποτέλεσμα να
καθίσταται σχεδόν ανέφικτη η συνεργασία τους.
Από την άλλη πλευρά, όπως προειπώθηκε, το ελλιπές φορολογικό σύστημα,
που αποτελεί τη βασική αιτία της σύνδεσης των ΜΜΕ με τη σκιώδη οικονομία,
δημιουργεί ανισότητες, καθώς τις επιβαρύνει περισσότερο. Σε αυτήν την περίπτωση
ακόμη και αν συνεργαστούν οι ΜΜΕ σε ένα cluster, θα είναι δύσκολη η δυνατότητα
αγοράς πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας, καθώς θα είναι οικονομικά αποδυναμωμένες,
θα υστερούν σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να καθίσταται
ανέφικτη ακόμη και η συνεργασία μεταξύ τους, όπως επίσης και η απορρόφηση
πανεπιστημιακών ερευνών από ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Εκτός των προαναφερόμενων, σύμφωνα με τον Schneider (2013) εξίσου
βασικές αιτίες της αύξησης της σκιώδους οικονομίας είναι η ποιότητα των κρατικών
θεσμών, οι δημόσιες υπηρεσίες και η φορολογική ηθική. Από τη στιγμή που οι ΜΜΕ
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση λόγω του ελλιπούς και άνισου φορολογικού
συστήματος, θεωρείται δύσκολη υπόθεση η ανάπτυξη φορολογικής ηθικής, καθώς ο
παράγοντας της επιβίωσης αποτελεί πρωταρχικό τους στόχο, με αποτέλεσμα να
παρουσιάζονται αντικειμενικά εμπόδια στη συνεργασία τους εντός cluster. Από την
άλλη πλευρά, ο κακώς εννοούμενος δημόσιος χαρακτήρας σε συνδυασμό με την
υποβαθμισμένη λειτουργία κάποιων ΑΕΙ και ΤΕΙ, δημιουργούν σοβαρά και
ανυπέρβλητα εμπόδια συνεργασίας με τον επιχειρηματικό χώρο.

279

9.6 Προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης της σκιώδους οικονομίας

Οι φορολογούμενοι προσφεύγουν σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη
σκιώδη οικονομία όταν θεωρούν πως το φορολογικό σύστημα είναι βαρύ και άδικο,
σε συνδυασμό με τις επικρατούσες δυσμενείς οικονομικοκοινωνικές συνθήκες. Η
κρατική πολιτική θα πρέπει να έχει ως βασικό στόχο την άμβλυνση των ανισοτήτων
και να χαραχθεί με τη λογική ενός αξιοκρατικού φοροελεγκτικού μηχανισμού που οι
προβλεπόμενες κυρώσεις θα είναι ανάλογες με τη σοβαρότητα των πειθαρχικών
παραπτωμάτων τα οποία θα διαπιστώνονται.
Κάποια από τα μέτρα που προτείνει ο Schneider (2013) για την αντιμετώπιση
της σκιώδους οικονομίας είναι τα εξής:



Επιστροφή ΦΠΑ (Φόρος Προστιθέμενης Αξίας) σε υπηρεσίες έντασης

εργασίας, γνωστό και ως «μοντέλο Λουξεμβούργου».


Χορήγηση φορολογικών κινήτρων στα νοικοκυριά, όπως για παράδειγμα

η έκπτωση κατά 1.200-2.000 ευρώ (στη Γερμανία) στη βάση αποδείξεων που θα
κατέθεταν οι φορολογούμενοι για επενδύσεις στην κατοικία τους.


Αφαίρεση ειδικών προνομίων από τα υψηλότερα εισοδήματα, ώστε να

αυξηθεί το αίσθημα περί δικαίου.


Δημιουργία πολιτικών θεσμών με αξιοκρατικά κριτήρια προς την

κατεύθυνση των αποτελεσματικών ελέγχων.


Πάταξη της διαφθοράς με καλή διακυβέρνηση και ιδιαίτερα αυστηρή

τιμωρία των βεβαιωμένων κρουσμάτων.


Υπολογισμός του πραγματικού μεγέθους της παραοικονομίας στην

Ελλάδα.


Χρήση αυστηρών πολιτικών μέτρων στις δραστηριότητες που η σκιώδης

οικονομία σχετίζεται με την εγκληματικότητα.

Ο Schneider (2013) υπογράμμισε πως μια κυβέρνηση που θέτει ως στόχο τη
μείωση της σκιώδους οικονομίας θα πρέπει πρωτίστως να αναλύσει τη σχέση μεταξύ
επίσημης και σκιώδους οικονομίας, να βρει λύσεις, συγκρίνοντας τις συνέπειες των
πολιτικών της αποφάσεων. Επίσης, θεωρώντας σημαντική την ενίσχυση των
νομισματικών κινήτρων για τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της δωροδοκίας,
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πρότεινε την πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτικών που
διαπιστώνεται ότι συμμετείχαν σε δωροδοκία με σημαντικές ποινικές κυρώσεις, όπως
η απόλυσή τους και η απώλεια των συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων.
Με δεδομένο ότι η σκιώδης οικονομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα μη
είσπραξης κρατικών εσόδων, ο Russell (2010) πρότεινε τη συνεργασία εισπρακτικών
και στατιστικών αρχών για τη συνεχή αναθεώρηση των μεθόδων μέτρησής της, με
στόχο τις όσο το δυνατόν ακριβείς εκτιμήσεις εσόδων και τη χάραξη καλύτερης
εισπρακτικής πολιτικής. Από την άλλη πλευρά, ο Katsios (2006) υπογράμμισε πως η
εκλογίκευση των διοικητικών κόστων μαζί με την απλοποίηση του κανονιστικού
πλαισίου μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση της παραοικονομίας, ενώ πρότεινε τη
γεωγραφική μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο τη μη ανάπτυξη
πελατειακών σχέσεων με τους πολίτες. Οι Dell’ Anno et. al (2007), προ της περιόδου
της οικονομικής κρίσης, θεώρησαν πως η μικρότερη φορολόγηση συγκριτικά με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες άφηνε τα περιθώρια για μεγαλύτερη είσπραξη φόρων.
Όμως, δεν έλαβαν υπόψη και τις μεγάλες μισθολογικές διαφορές που υπάρχουν μέχρι
σήμερα στην Ελλάδα συγκριτικά με τις υπόλοιπες ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες.

9.7 Επίλογος και συμπεράσματα

Στο Κεφάλαιο 9 αναλύθηκε η σύνδεση της επιχειρηματικότητας με τη σκιώδη
οικονομία, τα αρνητικά αποτελέσματα που αυτή επιφέρει, η επικρατούσα κατάσταση
στην Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Η διεθνής βιβλιογραφία δε δίνει
ακριβή ορισμό της σκιώδους οικονομίας, ενώ αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν πως
οι οικονομικές δραστηριότητές της δημιουργούν προστιθέμενες αξίες και γι αυτό θα
έπρεπε να συμπεριληφθούν στο εθνικό εισόδημα. Η σκιώδης οικονομία αυξάνεται σε
ένα κράτος όταν οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ελλιπείς, η φορολόγηση είναι
υψηλή και άνιση, οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών χαμηλού επιπέδου, υπάρχουν
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα και υψηλή ανεργία. Αποτέλεσμα όλων αυτών
είναι οι φορολογούμενοι να δείχνουν αυξημένη βούληση για ένταξη των
οικονομικών τους δραστηριοτήτων στη σκιώδη οικονομία. Όταν το επίπεδο
διαβίωσής τους είναι χαμηλό, η φορολόγηση κρίνεται υψηλή και άδικη, η ανεργία
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, τότε είναι επόμενο να στρέφονται κυρίως σε
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δραστηριότητες της παραοικονομίας. Οι αιτίες οι οποίες χαρακτηρίζονται ως βασικές
για τη δημιουργία και την αύξηση της σκιώδους οικονομίας είναι οι φόροι, οι
κανονισμοί, οι απαγορεύσεις και η διαφθορά.
Σύμφωνα με σχετικές έρευνες η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση,
από άποψη μεγέθους της σκιώδους οικονομίας, καθώς ανέρχεται στο ένα τέταρτο του
ΑΕΠ της. Συγκεκριμένα, από τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκεται στην
ένατη θέση στην κατάταξη με το πιο υψηλό ποσοστό σκιώδους οικονομίας επί του
ΑΕΠ (2013), ενώ γενικά το ποσοστό της κατά τη δεκαετία 2003-2012 παραμένει
κατά πολύ υψηλότερο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Όμως, και η διαφθορά αποτελεί
ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ενώ σύμφωνα το δείκτη CPI
η Ελλάδα κατατάχθηκε στην 80η θέση. Αυτό σημαίνει πως η θέση της έγινε κατά
πολύ χειρότερη εντός χρονικού διαστήματος δέκα ετών και πως βρίσκεται πολύ
χαμηλά στο θέμα της διαφάνειας.
Η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται σε ιδιαίτερα δυσμενή θέση, καθώς από τη μια
η απουσία ελεγκτικού συστήματος και από την άλλη η κρίση χρέους
πολλαπλασιάζουν τη σκιώδη οικονομία και το πλέον ανησυχητικό όλων είναι πως
δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την πάταξή της. Μέτρα και λύσεις υπάρχουν και
προτάθηκαν στην παρούσα διδακτορική διατριβή, όμως το ερώτημα που τίθεται είναι
αν πραγματικά υπάρχει και η αντίστοιχη πολιτική βούληση. Μερικά από τα μέτρα
είναι η αυστηροποίηση των ποινών στους φοροδιαφεύγοντες, η ενίσχυση των
οικονομικών κινήτρων, η δημιουργία ικανού φοροελεγκτικού μηχανισμού, η
πειθαρχική δίωξη των δημοσίων υπαλλήλων και των πολιτικών που διαπιστώνεται
πως εμπλέκονται σε δωροδοκία ή και στην παραοικονομία, η γεωγραφική
μετακίνηση των δημοσίων υπαλλήλων, ώστε να αποτρέπονται οι πελατειακές σχέσεις
με το ευρύ κοινό.
Όμως, η σκιώδης οικονομία αποτελεί αρνητικό παράγοντα και για τη
λειτουργία των ΜΜΕ και γενικά για τον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων στην
ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα, ενώ το χάσμα μεταξύ των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων και των μεγάλων εταιρειών είναι σημαντικό, η μεγέθυνση της
σκιώδους οικονομίας μπορεί να το αυξήσει ακόμη περισσότερο, καθιστώντας τον
ανταγωνισμό αθέμιτο. Για παράδειγμα, όταν φοροδιαφεύγει μια μεγάλη εταιρεία τα
έσοδα που χάνονται από τα κρατικά ταμεία είναι σημαντικά και η επόμενη κίνηση
του κράτους είναι η άμεση εξεύρεσή τους και από τις μικρές επιχειρήσεις. Επίσης, η
επιβολή μικρών προστίμων σε μεγάλες επιχειρήσεις που προβαίνουν σε σημαντικές
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παραβάσεις, δημιουργούν ακόμη περισσότερα προβλήματα. Αυτή η εξέλιξη μπορεί
να οδηγήσει στη δημιουργία σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων στις ΜΜΕ βάσει
του ισχύοντος αναχρονιστικού και άδικου φορολογικού συστήματος, κάτι που
χρειάζεται να αλλάξει άμεσα για να μπορέσουν οι ΜΜΕ να λειτουργήσουν όπως στα
ανεπτυγμένα οικονομικά κράτη.
Ως εκ τούτου, η λογική επιχειρηματική φορολόγηση και οι αντιστοιχες
πολιτικές που χορηγούν κίνητρα ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας,
παράλληλα μειώνουν τη σκιώδη οικονομία ως μέρος του ΑΕΠ, κάτι που
αποδεικνύεται όχι μόνο γενικά για τις επιχειρήσεις, αλλά και ειδικά για τις ΜΜΕ.
Στο Κεφάλαιο 10 αναλύονται οι Υποθέσεις Έρευνας εν όψει της κατάρτισης
του ερωτηματολογίου και εν γένει του πρακτικού μέρους της παρούσας Διδακτορικής
Διατριβής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10
ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
«Ο αποκλειστικός σκοπός της
παραγωγής είναι η κατανάλωση»
Adam Smith

10.1 Εισαγωγή στις υποθέσεις έρευνας

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναπτύχθηκε και τεκμηριώθηκε το θεωρητικό
υπόβαθρο στο οποίο στηρίζεται η παρούσα Διδακτορική Διατριβή. Συγκεκριμένα,
τονίστηκε ο σημαντικός ρόλος των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, εξηγήθηκε για
ποιο λόγο θεωρείται αναγκαία η παρουσία των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
ιδρυμάτων για την ανάπτυξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση
της εθνικής οικονομίας, ενώ προτάθηκε η συνεργασία μεταξύ των ΜΜΕ με τη μορφή
cluster (αναπτύχθηκαν, υπό μορφή πρότασης, και άλλες μορφές συνεργασίας, όπως
spin-off, μεταφοράς τεχνολογίας και πόλων καινοτομίας) ώστε να μπορούν να
καταστούν ανταγωνιστικές αγοράζοντας τεχνογνωσία και επιστημονικές έρευνες από
τα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, εξηγήθηκε για ποιο λόγο θεωρείται
σημαντική η παρουσία ενός ενδιάμεσου μη κερδοσκοπικού οργανισμού που θα
λειτουργούσε στη λογική Venture Capital, ώστε να αποτελέσει συνδετικό κρίκο
μεταξύ των ΜΜΕ και των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, αλλά υπό
κρατική εποπτεία, γι αυτό και αναλύθηκε ο ρόλος που θα έπρεπε να διαδραματίσει το
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Στη συνέχεια, εξηγήθηκαν και αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα του
Αναπτυξιακού Νόμου 4146/13, ενώ τέλος τονίστηκε πώς συνδέεται η σκιώδης
οικονομία με την επιχειρηματικότητα, τις ζημίες που επιφέρει στην εθνική οικονομία
και προτάθηκαν λύσεις για την αντιμετώπισή της. Κατόπιν, από το Κεφάλαιο 10,
ξεκινά το εμπειρικό μέρος της Διατριβής που απαρτίζεται από τις Υποθέσεις
Έρευνας, τη Μεθοδολογία Έρευνας, την Ανάλυση Δεδομένων και τα Συμπεράσματα.
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζονται οι Υποθέσεις Έρευνας και
αναλύεται η αναγκαιότητά τους.
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10.2 Η αναγκαιότητα των Υποθέσεων Έρευνας

Με τον όρο «Υπόθεση» καλείται η εικασία που γίνεται με στόχο την
επαλήθευση της θεωρίας ή και ο σχεδιασμός πειραμάτων για το κατά πόσο είναι
πιθανή μια θεωρητική ερώτηση ή όχι (Rogers, 1971). Επίσης, ένας άλλο ορισμός
αναφέρει, «μια υπόθεση είναι μια υποθετική δήλωση της σχέσης μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων μεταβλητών» (Kerlinger, 1956), ενώ ο Creswell (1994) τόνισε πως η
υπόθεση είναι μια επίσημη δήλωση που παρουσιάζει την αναμενόμενη σχέση μεταξύ
μιας ανεξάρτητης και μιας εξαρτημένης μεταβλητής, όταν ο Clarke (2001)
υπογράμμισε πως μια υπόθεση αποτελεί μια δήλωση ή μια εξήγηση που προτείνεται
από τη γνώση ή την παρατήρηση χωρίς όμως να έχει γίνει ακόμη αποδεκτή.
Κατόπιν των παραπάνω ορισμών μπορεί να ειπωθεί πως μια υπόθεση
στατιστικού χαρακτήρα αποτελεί μια σαφής δήλωση στο τι επρόκειτο να ερευνηθεί.
Πριν να πραγματοποιηθεί η σχετική έρευνα θα πρέπει η δήλωση να υποβληθεί
ευθέως και άμεσα εν όψει επιτυχημένων και δοκιμασμένων αποτελεσμάτων. Με
αυτόν τον τρόπο προσδιορίζονται οι ερευνητικοί στόχοι, επεξηγείται το βασικό
πρόβλημα και διευκρινίζεται ο τρόπος της εφαρμογής της μεθοδολογίας. Είναι σαφές
πως ένα ερευνητικό πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να λυθεί αν πρωτίστως δε λάβει τη
μορφή της ερευνητικής υπόθεσης, η οποία αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο αναζήτησης
της γνώσης που αποτελεί εφαλτήριο για περαιτέρω έρευνα. Η ερευνητική υπόθεση
αποτελεί μια πρόβλεψη συνεπειών, η οποία μπορεί να εξεταστεί και να επαληθευτεί ή
όχι, και δεν είναι ούτε εξειδικευμένη ούτε γενική, ενώ θεωρείται πολύτιμη ακόμη και
αν αποδειχθεί ψευδής.
Ουσιαστικά, μετά την οριοθέτηση ενός προβλήματος που απασχολεί την
έρευνα, κατασκευάζεται μια δοκιμαστική υπόθεση αναφορικά με αυτό και τίθεται το
πιθανό αποτέλεσμα για τη λύση του, που είτε μπορεί να επαληθευτεί είτε να
απορριφθεί. Κάθε αποτέλεσμα θεωρείται πολύτιμο για τη συνέχιση της έρευνας.
Πρόκειται για πρόβλεψη αναφορικά με τις σχέσεις των μεταβλητών, που πρέπει
άμεσα να αναγνωριστούν. Είναι προφανές πως η τοποθέτηση της υπόθεσης αποτελεί
έναν εκ των βασικότερων παραγόντων της στατιστικής έρευνας και του
πειραματισμού.
Ένα εκ των βασικότερων προβλημάτων της στατιστικής είναι η εκτίμηση των
παραμέτρων του πληθυσμού από τις τιμές των αντίστοιχων παραμέτρων ενός
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επιλεγμένου δείγματος. Εξίσου σημαντικό πρόβλημα που επιλύεται με στατιστικές
μεθόδους είναι οι προαναφερόμενοι έλεγχοι στις διάφορες υποθέσεις, δηλαδή ποιες
θα ήταν οι πιθανότερες τιμές των παραμέτρων του πληθυσμού συγκριτικά με αυτές
που υπολογίστηκαν από το δείγμα. Δηλαδή, οι προαναφερόμενοι στατιστικοί έλεγχοι
(tests) αποτελούν τους διάφορους κανόνες που επιτρέπουν να γίνει αποδεκτή ή όχι
μια αρχική υπόθεση (ή αλλιώς μηδενική με συμβολισμό Ho) που καταρτίστηκε για
έναν πληθυσμό, από τον οποίον επιλέχτηκε το δείγμα που τέθηκε προς μελέτη.
Οι έλεγχοι των υποθέσεων διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: Η πρώτη αφορά
τον έλεγχο της σύγκρισης με μια σταθερά, δηλαδή η εξέταση στο αν οι τιμές των
παραμέτρων που λήφθηκαν διαφέρουν ή όχι από κάποιες τιμές αυτών που εκ των
προτέρων είναι γνωστές. Η δεύτερη κατηγορία αφορά τον έλεγχο της σύγκρισης δύο
δειγμάτων που εξετάζεται για να διαπιστωθεί αν δύο δείγματα είναι ομογενή ή όχι
αναφορικά με ένα χαρακτηριστικό τους. Η τρίτη αφορά τον έλεγχο ανεξαρτησίας δύο
μεταβλητών, ανεξάρτητα από το είδος τους και το αν είναι ποιοτικές ή ποσοτικές, και
αναφέρεται στο αν υπάρχει ή όχι εξάρτηση μεταξύ τους αφού πρώτα ληφθούν υπόψη
οι τιμές τους που πηγάζουν από τις μετρήσεις τους ίδιου δείγματος (Παπαδημητρίου,
1989).
Στη συνέχεια, όταν ο ερευνητής πρόκειται να προβεί στο λεγόμενο έλεγχο
υποθέσεων θα πρέπει να καθοριστούν δύο υποθέσεις: Αυτήν που αρχικά ονομάζεται
αρχική ή μηδενική (Ηο) και η άλλη που είναι η συμπληρωματική της πρώτης και
καλείται εναλλακτική υπόθεση (Η1). Κατόπιν, ορίζεται η κριτική τιμή που καθορίζει
πότε γίνεται αποδεκτή η μηδενική υπόθεση και πότε η εναλλακτική, η οποία
εξαρτάται από το επίπεδο σημαντικότητας (α) που καθορίζει το μέγιστο μέγεθος του
σφάλματος που είναι διατεθειμένος ο ερευνητής να αποδεχτεί, ενώ τέλος καταλήγει
στο συμπέρασμα για το ποια υπόθεση γίνεται αποδεκτή με βάση τη μεγαλύτερη
πιθανότητα.

10.3 Οι έξι Υποθέσεις Έρευνας της Διδακτορικής Διατριβής

Με βάση τα ανωτέρω, οι Υποθέσεις Έρευνας της παρούσας Διδακτορικής
Διατριβής είναι οι εξής έξι:
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ΥΠΟΘΕΣΗ 1η: Η συνεργασία μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι
εφικτή και αποφέρει θετικά αποτελέσματα.

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Εφικτή η συνεργασία μεταξύ
ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Πλεονεκτήματα από συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ – ΑΕΙ &
ΤΕΙ».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ
& ΤΕΙ» και «Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ».
Από την αρχή της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής θεωρήθηκε βασική της
πρόταση και τονίστηκε πως η συνεργασία των ΜΜΕ είτε με τη μορφή clusters είτε
με άλλη μορφή, μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο για τις ίδιες όσο και
για την εθνική οικονομία. Διότι από μόνες τους οι ΜΜΕ, και ιδιαίτερα εν καιρώ
οικονομικής κρίσης, δε θα μπορούσαν να καταστούν ανταγωνιστικές συγκριτικά με
τις μεγάλες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται προς τη διακοπή της
λειτουργίας τους. Πριν την εξέταση της υπόθεσης Η1 η επαλήθευσή της θεωρούνταν
αναμενόμενη.

ΥΠΟΘΕΣΗ

2η: Η εφαρμογή των

ερευνητικών

προγραμμάτων των

πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων συμβάλλει στην οικονομική
ανάπτυξη των ΜΜΕ.

Ho: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πλεονεκτήματα από
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας
από τις ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πλεονεκτήματα από συνεργασία
ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις
ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;».

Η δεύτερη υπόθεση αναφέρεται στο κατά πόσο εφικτή είναι η εφαρμογή των
ερευνών των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην πραγματική αγορά και
επίσης κατά πόσο μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη των οικονομικών μεγεθών
των ΜΜΕ. Είναι γεγονός πως οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις χωρίς τεχνογνωσία,
χωρίς εφαρμογή έρευνας και καινοτομία δεν είναι δυνατόν να ανταγωνιστούν τις
μεγάλες επιχειρήσεις. Γι αυτό και προτείνεται, μέσω της Διατριβής, η συνεργασία
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τους με πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα, ώστε τα ερευνητικά
αποτελέσματα των τελευταίων να ανοίξουν νέα επιχειρηματική δίοδο για τις πρώτες.
Αναμενόμενη θεωρούνταν η επαλήθευση της υπόθεσης Η1.
ΥΠΟΘΕΣΗ 3η: Τα ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ.

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως το κόστος
αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» και «Με ποιους
τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως το κόστος αγοράς
της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» και «Με ποιους
τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;».

Με δεδομένο ότι η έρευνα στην εγχώρια πανεπιστημιακή κοινότητα βρίσκεται
σε «νηπιακό στάδιο» όπως αναφέρθηκε και από την προαναφερόμενη βιβλιογραφία,
κυρίως λόγω της απουσίας της κρατικής βούλησης για τη χρηματοδότησή της,
αναζητείται ο φορέας που θα μπορεί να την αναπτύξει. Στην περίπτωση που οι ΜΜΕ
μπορέσουν και συνεργαστούν μεταξύ τους είναι λογικό να αποτελέσουν
χρηματοδότη της πανεπιστημιακής έρευνας, αρκεί να συντρέξουν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Η επαλήθευση της υπόθεσης Η1 θεωρούνταν αναμενόμενη.
ΥΠΟΘΕΣΗ 4η: Η λειτουργία του ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού

αποτελεί εχέγγυο

για την

καλύτερη συνεργασία ΜΜΕ

και

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη
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συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναφέρεται στη λειτουργία του ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού και στο αν αποτελεί εγγύηση για την καλύτερη
συνεργασία μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Στο Κεφάλαιο 6 προτάθηκε πως η ύπαρξη ενός ενδιάμεσου οργανισμού που θα
λειτουργούσε στη λογική venture capital θα μπορούσε να διαδραματίσει το συνδετικό
κρίκο μεταξύ ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η ανάλυση της
θεωρητικής βάσης απέδειξε κάτι τέτοιο, αλλά κρίθηκε αναγκαίο να αποτελέσει την
τέταρτη κατά σειρά υπόθεση έρευνας ώστε να επαληθευτεί και εμπειρικά και να
αποτελέσει σημαντικό σημείο στα συμπεράσματα της Διατριβής. Θεωρήθηκε
αναμενόμενη η επαλήθευση της υπόθεσης Ηο.
ΥΠΟΘΕΣΗ 5η : Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό
ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;».

Στο Κεφάλαιο 7 εξηγήθηκε για ποιο λόγο το πρώην ΤΕΜΠΜΕ δεν
ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των ΜΜΕ και γι αυτό αντικαταστάθηκε από το
ΕΤΕΑΝ Α.Ε., ενώ αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα που επέφερε. Επειδή η
προηγούμενη Υπόθεση Έρευνας (η τέταρτη) αναφερόταν στο ρόλο του ενδιάμεσου
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με τη μορφή venture capital, στην παρούσα Υπόθεση
κρίθηκε σκόπιμο από τον συγγραφέα – υποψήφιο διδάκτορα να αναφερθεί ο ρόλος
του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και να εξεταστεί κατά πόσο υποστηρικτικός μπορεί να αποδειχτεί
στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η επαλήθευση της
υπόθεσης Η1 θεωρούνταν αναμενόμενη.
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ΥΠΟΘΕΣΗ 6η: Για να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και
ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλεται η δημιουργία ανάλογου κρατικού
θεσμικού πλαισίου.

Ho: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Είστε ικανοποιημένοι από το
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και «Είναι εφικτή η
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού
πλαισίου;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Είστε ικανοποιημένοι από το
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και «Είναι εφικτή η
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού
πλαισίου;».

Θα έπρεπε να συντρέξουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις ώστε να ισχύσουν όλα
τα προαναφερόμενα, γι αυτό και στην τελευταία (έκτη) Υπόθεση Έρευνας ο
συγγραφέας αναφέρεται στο κρατικό θεσμικό πλαίσιο που θα έπρεπε να ισχύει ώστε
να διασφαλιστεί η συνεργασία ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έχει
γίνει εκτενής αναφορά ιδιαίτερα στο Κεφάλαιο 3 για το πώς θα έπρεπε να θωρακιστεί
η Ελλάδα από πλευράς κανονιστικού πλαισίου ώστε να διευκολύνει τη λειτουργία
των ΜΜΕ, να αναπτύξουν συνεργασίες και να αυτό-αναπτυχθούν, που με τη σειρά
τους θα επιφέρουν ανάπτυξη στην εθνική οικονομία. Η επαλήθευση της
εναλλακτικής υπόθεσης Η1 θεωρούνταν αναμενόμενη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
«Για να σωθεί μια οικονομία, το Κράτος πρέπει να
προσλαμβάνει έναν εργάτη για να ανοίγει μια τρύπα και ένα
άλλο εργάτη για να την κλείνει»
John Maynard Keynes

11.1 Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας

Η διερευνητική έρευνα αποβλέπει στον εντοπισμό ενός προβλήματος με σκοπό
την εξέταση των υποθέσεων έρευνας και την ανάλυση των παραγόντων. Σύμφωνα με
τη βιβλιογραφία ο απώτερος στόχος της διερευνητικής έρευνας είναι η ανακάλυψη
νέων συνθηκών και παραγόντων που προσδιορίζουν μια κατάσταση και η
καινοτομία, ενώ ως βασικό χαρακτηριστικό της θα μπορούσε να είναι η ευελιξία.
Ειδικότερα, μέσω της διερευνητικής έρευνας επιχειρείται η καταγραφή των
εκφάνσεων ενός φαινομένου, όπως επίσης η αναζήτηση και ο εντοπισμός πιθανών
σχέσεων που απορρέουν από τις εξεταζόμενες μεταβλητές του προβλήματος. Η
διερευνητική έρευνα θεωρείται κατάλληλη όταν ο στόχος είναι η πλήρης απεικόνιση
της υφιστάμενης κατάστασης ενός προβλήματος που τίθεται προς εξέταση μέσω του
εντοπισμού των σχέσεων και η γενίκευση των ευρημάτων-συμπερασμάτων σε
ομοειδή πληθυσμούς (Bryman and Bell, 2003).
Από την άλλη πλευρά, το δεύτερο είδος έρευνας είναι η πειραματική
προσέγγιση (experimental method) που παρέχει μεγαλύτερη διασφάλιση για τα
χαρακτηριστικά των δύο μεταβλητών. Τα κύρια στάδια της σχετικής διαδικασίας
είναι ο προσδιορισμός μεταβλητών, ο ορισμός δύο και πλέον τιμών για την
ανεξάρτητη μεταβλητή, ο σχηματισμός ομάδων υποκειμένων, αλλά και η
εξασφάλιση έγκυρου ψυχομετρικού μέσου.
Το τρίτο είδος ερευνητικής προσέγγισης είναι η σύγκριση διαφορικών ομάδων
(ex posto facto research), η οποία όμως προϋποθέτει τον εντοπισμό δύο συνόλων
υποκειμένων που διαφέρουν σε μία μεταβλητή, τη λεγόμενη και ως διαφορική, ενώ
γίνεται περαιτέρω σύγκριση των δύο αυτών ετερόκλητων μεταβλητών ως προς μία
άλλη, που καλείται συγκρινόμενη. Με το σκεπτικό ότι μαζί με τις υπό μελέτη
μεταβλητές υπήρξε η επίδραση τρίτων μεταβλητών, ο ερευνητής επιχειρεί να

291

ακυρώσει την επίδρασή τους στις αρχικές δύο, μέσω της επιλογής των ομάδων
υποκειμένων (Cohen and Manion, 2000).
H τέταρτη ερευνητική προσέγγιση είναι η συναφειακή (correlation research) με
βασικό της χαρακτηριστικό την προσπάθεια μελέτης των σχέσεων μεταξύ των
μεταβλητών μέσω της χρήσης αριθμητικών δεικτών συνάφειας. Βασική προϋπόθεση
για την επιλογή αυτής της μεθόδου είναι η λήψη ενός δείγματος και μιας μέτρησης
για κάθε μεταβλητή που εξετάζεται. Κατόπιν, υπολογίζεται με την πλέον κατάλληλη
στατιστική μέθοδο η αριθμητική τιμή του δείκτη συνάφειας μεταξύ των
πραγματοποιηθέντων ρυθμίσεων.
Στην παρούσα διδακτορική διατριβή το βασικό θέμα που εξετάζεται είναι η
απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, ώστε
να επέλθει αυτο-ανάπτυξη και των δύο πλευρών με απώτερο στόχο την ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας. Δηλαδή, ο σκοπός της έρευνας είναι να καταδείξει το πρόβλημα
της ανεπάρκειας της πανεπιστημιακής έρευνας στην Ελλάδα, όπως επίσης και της
λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, να εξεταστεί η σχέση μεταξύ ΑΕΙΤΕΙ και ΜΜΕ, να εξαχθούν συμπεράσματα και να γενικευτούν στους εξεταζόμενους
πληθυσμούς. Γι αυτό και η πλέον κατάλληλη μέθοδος έρευνας η οποία επιλέχτηκε να
χρησιμοποιηθεί είναι η διερευνητική.
Για το λόγο αυτό προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα στον επιχειρηματικό χώρο,
δηλαδή έγινε επαγωγική χρήση της θεωρίας, τοποθετήθηκε στην αρχή της έρευνας
για να επαληθευτεί κατόπιν (Creswell, 1994). Ο ερευνητής επικεντρώθηκε σε δύο
βασικά σημεία, στη συλλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος του πληθυσμού και στην
κατάρτιση του κατάλληλου για την έρευνα ερωτηματολογίου. Ο στόχος του ερευνητή
- υποψήφιου διδάκτορα ήταν η κατάρτιση συγκεκριμένων θεωρητικών υποθέσεων
έρευνας, που στην παρούσα διδακτορική διατριβή έφτασαν τις έξι. Μέσω της
ποσοτικής έρευνας παρέχεται η δυνατότητα προσέγγισης σημαντικού μέρους του υπό
εξέταση πληθυσμού ώστε να ελεγχθεί η επαλήθευση της θεωρίας. Τα
χαρακτηριστικά που θα πρέπει να συγκεντρώνει μια έρευνα για να ακολουθήσει ο
ερευνητής την ποσοτική μέθοδο είναι η δυνατότητα εξέτασης και προσέγγισης
μεγάλου μέρους του πληθυσμού, σε συνδυασμό με την επιδεκτικότητα των στοιχείων
στις γνωστές στατιστικές μεθόδους.
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11.2 Η μέθοδος δειγματοληψίας και το δειγματοληπτικό σχέδιο

Σε ό,τι αφορά τη μέθοδο δειγματοληψίας, θα έπρεπε να επιλεγεί εκείνη που
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού, ώστε ο ερευνητής να αντλήσει
έγκυρα στοιχεία, για να παράγει αντίστοιχα αξιόπιστα αποτελέσματα, ώστε να
γενικευτούν τα συμπεράσματά του. Οι βασικές μέθοδοι δειγματοληψίας στην
ποσοτική έρευνα είναι:



Απλή

τυχαία

δειγματοληψία

(simple

random

sampling):

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη συνηθέστερη μέθοδο, ενώ κάθε μονάδα έχει την ίδια
πιθανότητα να επιλεγεί από τον εξεταζόμενο πληθυσμό, μιας και διενεργείται μέσω
καταλόγου που επιλέγονται τυχαία τα άτομα του δείγματος. Η χρήση της μπορεί να
διαθέτει το χαρακτηριστικό της ευκολίας, αλλά δεν οδηγεί σε αντιπροσωπευτικά
δείγματα. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρουσιάζονται ακάλυπτες εξεταζόμενες
μορφές του πληθυσμού και να μη διασφαλίζεται η αντιπροσωπευτικότητα των
χαρακτηριστικών που εξετάζει και επιθυμεί ο ερευνητής.


Συστηματική δειγματοληψία (systematic random sampling): Έχει

ομοιότητες με την απλή τυχαία δειγματοληψία, όμως ο τρόπος καθορισμού δείγματος
καθορίζεται από τον ερευνητή. Πρόκειται για εκείνη τη μέθοδο που προτείνεται σε
περιπτώσεις όπου ο πληθυσμός θεωρείται πλήρως καταγεγραμμένος υπό τη μορφή
ενιαίου καταλόγου. Μέσω της σωστής εφαρμογής της, όπως στην προκειμένη
περίπτωση της έρευνας της παρούσας διδακτορικής διατριβής, μπορεί να επιλεχθεί
επιτυχώς αντιπροσωπευτικό δείγμα από τον ερευνητή, τηρώντας παράλληλα τις
αντίστοιχες ποσοστώσεις των υπό εξέταση χαρακτηριστικών.


Δειγματοληψία κατά στρώματα (stratified random sampling): Η εν

λόγω μέθοδος σχεδιάστηκε με στόχο την εξασφάλιση αντιπροσώπευσης κάθε
τμήματος ενός πληθυσμού, την αντίστοιχη μείωση του σφάλματος, αλλά και την
παρουσία υποκειμένων που πηγάζουν από τους πληθυσμούς. Σημειώνεται πως δεν
υπάρχει περιορισμός του μεγέθους και της γεωγραφικής διασποράς του πληθυσμού.
Όμως, πρακτικά ο πληθυσμός θα πρέπει να είναι σχετικά μικρός και χωρίς μεγάλη
γεωγραφική διασπορά ώστε να μην αυξηθεί κατακόρυφα το ερευνητικό κόστος. Στην
περίπτωση που ο πληθυσμός είναι μικρός, εφαρμόζεται η εν λόγω μέθοδος, ενώ
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γίνεται διαχωρισμός σε στρώματα (strata) τα οποία θα πρέπει να είναι
αντιπροσωπευτικά του δείγματος.



Μέθοδος κατά δεσμίδες (random cluster sample): Στη μέθοδο αυτή ο

πληθυσμός διακρίνεται σε ομάδες. Όμως, απαιτείται η χαρτογράφηση της περιοχής
που διαμένει ο πληθυσμός, ενώ ο υπό εξέταση χώρος διαιρείται σε μικρότερα
τμήματα, με στόχο την εφαρμογή διαδοχικών δειγματοληψιών. Για ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα θα έπρεπε να καταγραφούν όλες οι μονάδες και να επιλεγεί
το τυχαίο δείγμα. Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί υψηλό ερευνητικό κόστος, ενώ η
διαδικασία είναι χρονοβόρα και γι αυτό θεωρείται ακατάλληλη σε περιπτώσεις που ο
πληθυσμός είναι μεγάλος και παρουσιάζει σημαντική γεωγραφική διασπορά.


Πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία (multi-stage random sample):

Ουσιαστικά πρόκειται για επέκταση της δειγματοληψίας συστάδων, ενώ ενέχει την
επιλογή του δείγματος κατά στάδια, δηλαδή τη λήψη τυχαίου δείγματος. Η εν λόγω
μέθοδος εφαρμόζεται σε γεωγραφικές μονάδες και όχι σε άτομα, με τις πρώτες να
διαθέτουν το χαρακτηριστικό της συγκέντρωσης. Συνήθως η μέθοδος αυτή
χρησιμοποιείται

για

μεγάλους

και

διασκορπισμένους

πληθυσμούς

και

το

πλεονέκτημά της είναι ότι παράγει τυχαίο δείγμα και σχετικά με μικρό κόστος.
Βασικό της μειονέκτημα όμως θεωρείται η δυσκολία της γενίκευσης του δείγματος,
ώστε να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.


Δειγματοληψία χιονοστιβάδας (snowball sample): Χρησιμοποιείται

κυρίως σε ποιοτικές έρευνες κι όχι ποσοτικές. Σε πρώτη φάση ο ερευνητής προβαίνει
στην επιλογή συγκεκριμένων ατόμων με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που σκοπεύει να
μελετήσει, ενώ στη δεύτερη φάση τα εν λόγω άτομα προτείνουν με τη σειρά τους
επιπλέον άτομα που γνωρίζουν, για να συμμετάσχουν στην έρευνα. Στηρίζεται στη
δικτύωση, ενώ κρίνεται απαραίτητη σε εκείνους τους πληθυσμούς που δε μπορούν να
εντοπιστούν μέσω της τυχαίας δειγματοληψίας.

Προτιμήθηκε η συστηματική δειγματοληψία μιας και ταιριάζει περισσότερο
από όλες τις άλλες με το ύφος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παρούσας
διδακτορικής διατριβής, καθώς συγκεντρώνει τα περισσότερα πλεονεκτήματα
εξετάζοντας τον πληθυσμό των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, θεωρείται ταχύτερη και
ευκολότερη μέθοδος για την επιλογή μονάδων του πληθυσμού, όταν ο ίδιος ο
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πληθυσμός είναι πολύ μεγάλος, όπως στην παρούσα διδακτορική διατριβή ο κλάδος
των επιχειρήσεων σε πανελλαδική κλίμακα. Διενεργείται μέσω καταλόγου, του
οποίου τα στοιχεία προκύπτουν από τη βάση δεδομένων που ήταν ο οδηγός ICAP και
τα Επιμελητήρια. Η εν λόγω τεχνική εισάγει συστηματικό στοιχείο κατά την επιλογή
των μονάδων του πληθυσμού (επιχειρήσεις). Από την άλλη πλευρά, το μειονέκτημα
της συστηματικής δειγματοληψίας προέρχεται στην περίπτωση που στις τιμές
μονάδων του πληθυσμού παρουσιάζεται περιοδικότητα, αναφορικά με τη σειρά
εμφάνισής τους στη σχετική λίστα, με αποτέλεσμα να αυξάνει την πιθανότητα
σφάλματος των σχετικών εκτιμήσεων λόγω της μεγάλης μεροληψίας. Όμως, στην
περίπτωση της παρούσας έρευνας στον τομέα επιχειρήσεων δεν υπήρξαν ενδείξεις
περιοδικότητας, γι αυτό και θεωρήθηκε ασφαλής η συστηματική δειγματοληψία.
Εν γένει η συστηματική δειγματοληψία παρουσιάζει το βασικό πλεονέκτημα ότι
θεωρείται πιο εύκολη στην προετοιμασία, επομένως η εξοικονομείται πολύτιμος
χρόνος. Επίσης, το πρωτόκολλο συλλογής μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα
λάθους, ενώ αποφεύγεται η μεροληπτική επιλογή των ατόμων του πληθυσμού.
Επιπλέον, συγκεντρώνει όλα τα πλεονεκτήματα της τυχαίας δειγματοληψίας, όμως
θεωρείται πιο ακριβής από αυτήν, καθώς οι παρατηρήσεις κατανέμονται πιο
ομοιόμορφα και διανύουν ολόκληρο τον πληθυσμό. Στην περίπτωση που ο
πληθυσμός παρουσιάζει στοιχεία αυτοσυσχέτισης (autocorrelation), τότε θεωρείται
ακριβέστερη μιας και απομακρύνεται η πιθανότητα συλλογής δειγμάτων από
συγκεκριμένη περιοχή. Όμως, και στην περίπτωση της γραμμικής διακύμανσης η
συστηματική δειγματοληψία θεωρείται ακριβέστερη, αν συγκριθεί κυρίως με την
τυχαία δειγματοληψία.
Επίσης, δεν προτιμήθηκε η δειγματοληψία κατά στρώματα, καθώς ο
πληθυσμός δεν ήταν μικρός, ούτε η μέθοδος κατά δεσμίδες, μιας και τόσο το κόστος
θα ήταν ιδιαίτερα υψηλό, όσο και ο χρόνος που απαιτείται για την εξέταση του
πληθυσμού πολύ μεγάλος. Η πολυσταδιακή τυχαία δειγματοληψία εφαρμόζεται σε
γεωγραφικές μονάδες και όχι σε άτομα, κάτι που από μόνο του απομακρύνει τη
χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου στην παρούσα έρευνα, ενώ η δειγματοληψία
χιονοστιβάδας χρησιμοποιείται κυρίως στην ποιοτική έρευνα και όχι στην ποσοτική
που εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση.
Στην εν λόγω ποσοτική έρευνα χρησιμοποιήθηκαν δομημένα ερωτηματολόγια,
καθώς κρίθηκε αναγκαία η χρήση καθορισμένης σειράς ερωτήσεων, ώστε να
παραχθούν αξιόπιστα αποτελέσματα και να αποφευχθεί η σύγχυση των ερωτώμενων
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επιχειρηματιών. Ειδικότερα, επειδή στόχος της έρευνας ήταν η συλλογή
πληροφοριών από μεγάλο αριθμό δείγματος, χρησιμοποιήθηκε τυποποιημένο
ερωτηματολόγιο που στη συνέχεια αναλύθηκε μέσω της στατιστικής επεξεργασίας
των στοιχείων από το πρόγραμμα SPSS 22.0. Επίσης, με σκοπό να εξαχθούν έγκυρα
αποτελέσματα που σχετίζονται με το θέμα της παρούσας διδακτορικής διατριβής,
συμπεριλήφθησαν εκείνες οι ερωτήσεις που σχετίστηκαν με τις έξι Υποθέσεις
Έρευνας και τους λειτουργικούς ορισμούς. Επιπλέον, το ερωτηματολόγιο
περιελάμβανε και δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος, ώστε μέσω
συσχετίσεων των μεταβλητών να εξάγεται η περιγραφή ομάδων (για παράδειγμα,
φύλο, επίπεδο μόρφωσης των επιχειρηματιών, αλλά και μέγεθος των επιχειρήσεων).
Βασικά πλεονεκτήματα των δομημένων ερωτηματολογίων είναι πως δίνουν τη
δυνατότητα για καταγραφή απόψεων από μεγάλο αριθμό ατόμων, είναι σαφή και
κατανοητά, δίνονται συγκεκριμένες απαντήσεις σύμφωνα με τον επιδιωκόμενο
σκοπό της έρευνας, επιτυγχάνεται ουδετερότητα και αντικειμενικότητα στις
απαντήσεις, ενώ χρησιμοποιούνται στατιστικές μεθόδους για την ανάλυση των
συλλεχθέντων

δεδομένων.

Αντιθέτως,

τα

μειονεκτήματα

των

δομημένων

ερωτηματολογίων δε φαντάζουν ισχυρά στο συγκεκριμένο μέρος της έρευνας μιας
και ερωτώνται επιχειρηματίες. Τα θεωρητικά μειονεκτήματα είναι η έλλειψη
ευελιξίας, οι απαντήσεις εκφράζουν απόψεις ατόμων και όχι ομάδων, δε διαφαίνεται
η στάση διαφορετικών ομάδων ανθρώπων στις ίδιες ερωτήσεις, κάτι που δεν ισχύει
στην παρούσα έρευνα.
Η συμπλήρωση των ερωτηματολογίων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από
υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη (ανώτατα διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων), καθώς κρίθηκε απαραίτητο να απαντηθούν οι ερωτήσεις από άτομα
που σχετίζονται με τη στρατηγική πολιτική των επιχειρήσεων και που θα προσέδιδαν
μεγαλύτερη εγκυρότητα στα αποτελέσματα της έρευνας. Χρησιμοποιήθηκε η
διαδικασία των κλειστών ερωτήσεων, καθώς μέσω της υπόδειξης σειράς τιμών και
της επιλογής συγκεκριμένων απαντήσεων επιτρέπεται η χρήση ποσοτικών
αναλύσεων και γίνονται συγκρίσιμες οι απαντήσεις μεταξύ ομάδων ερωτώμενων
(Ζαφειρόπουλος, 2005). Επίσης, στο εν λόγω ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε
ευρέως η πενταβάθμια Κλίμακα Likert, που ουσιαστικά καταγράφει το βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας, ή ουδετερότητας του ερωτώμενου σε βασικά θέματα του
ερωτηματολογίου. Γενικά η Κλίμακα Likert θεωρείται φιλική προς τον ερωτώμενο,
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ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται κρίνονται αξιόπιστα και ευκόλως ερμηνεύσιμα
(Kumar, 2008).
Το ερωτηματολόγιο διακρίθηκε σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο μέρος
αναπτύσσονται τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτηθέντων, στο δεύτερο τα στοιχεία
της εταιρείας, ο εξαγωγικός προσανατολισμός και τα χαρακτηριστικά της. Στο τρίτο
μέρος οι ερωτήσεις σχετιζόταν με τις απόψεις περί των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
ενώ στο τέταρτο με το ρόλο του θεσμικού πλαισίου.
Μέσω του δειγματοληπτικού σχεδίου καθορίζεται ο τρόπος επιλογής των υπό
εξέταση επιχειρήσεων οι οποίες στο σύνολό τους θα αποτελούσαν το δείγμα που θα
προέκυπτε από το συνολικό πληθυσμό, με απώτερο στόχο την αποφυγή του σοβαρού
σφάλματος μεροληψίας, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνας να οδηγήσουν σε ακριβή
συμπεράσματα. Η επιλογή των ελληνικών επιχειρήσεων αποτέλεσε ιδιαίτερα
δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία, αλλά η συστηματική δειγματοληψία βοήθησε
στην απλοποίηση της τελικής επιλογής.
Τα κριτήρια που τέθηκαν για την επιλογή για την αντιπροσωπευτικότητα των
δειγμάτων πληθυσμού ήταν τα εξής:



Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να ήταν Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).


Στην έδρα των επιχειρήσεων θα έπρεπε να λειτουργούν ΑΕΙ-ΤΕΙ

χαρακτηριζόμενα με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.


Το μέγεθος του πληθυσμού των επιχειρήσεων σε αναλογία με τον

πληθυσμό ανά Νομό.

Αναλυτικά, λήφθηκε υπόψη το μέγεθος των επιχειρήσεων και της νομικής
μορφής που έχουν και επιλέχτηκαν σε πρώτη φάση εκείνες οι επιχειρήσεις που είναι
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. (με βάση δεδομένων τα Επιμελητήρια και τον Ελληνικό Οικονομικό
Οδηγό 2014 της ICAP), σε εκείνους τους Νομούς όπου λειτουργούν τα πλέον
ποιοτικά ΑΕΙ ή και ΤΕΙ (με βάση δεδομένων το υπουργείο Παιδείας και την έρευνα
για το 2014 του διεθνούς οργανισμού Webometrics, αναφορικά με την κατάταξη των
ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων). Επίσης, λήφθηκε υπόψη και το μέγεθος του
πληθυσμού των υπό εξέταση Νομών (με βάση δεδομένων τον Ελληνικό Οικονομικό
Οδηγό 2014 της ICAP και την ΕΣΥΕ), ώστε να κατασκευαστεί το δείγμα σε ενιαίο
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κατάλογο και από εκεί με βάση τη συστηματική δειγματοληψία να σχηματιστεί το
υπό εξέταση δείγμα των επιχειρήσεων, στις οποίες κλήθηκαν αποκλειστικά και μόνο
υψηλόβαθμα στελέχη τους να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο.
Με βάση την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, δηλαδή οι υπό εξέταση
εταιρείες έπρεπε να ήταν της μορφής Α.Ε. και Ε.Π.Ε., ο πληθυσμός ανήλθε σε 33.245
επιχειρήσεις σε πανελλαδική κλίμακα, σύμφωνα με τον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό
2014 της ICAP και τα ελληνικά Επιμελητήρια. Με την εφαρμογή του δεύτερου και
του τρίτου προαναφερόμενου κριτηρίου το τελικό δείγμα που τέθηκε προς εξέταση
έφτασε στον αριθμό των 9.557 επιχειρήσεων.
Όπως προαναφέρθηκε, για τους λόγους που περιγράφηκαν, επιλέχτηκε η
μέθοδος της συστηματικής δειγματοληψίας. Με δεδομένο ότι ο ερευνητής –
υποψήφιος διδάκτορας θέλησε να επιτύχει αναλογική αντιπροσώπευση του
πληθυσμού στο δείγμα, ταξινόμησε τη λίστα του δειγματοληπτικού πλαισίου ως προς
τα χαρακτηριστικά που θεωρήθηκαν βασικά για τη στρωματοποίηση του πληθυσμού.
Συγκεκριμένα, λήφθηκαν υπόψη τα χαρακτηριστικά του τρίτου κριτηρίου, δηλαδή το
μέγεθος του πλήθους των επιχειρήσεων σε αναλογία με τον πληθυσμό του Νομού.
Επιπλέον, αν Ν = 9.557 (ο υπό μελέτη πληθυσμός των επιχειρήσεων) και n = 500 (o
αριθμός του δείγματος επιχειρήσεων όπου στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια), τότε
υπολογίστηκε το πηλίκο N/n = 19,114, δηλαδή περίπου 19. Αυτό σημαίνει πως από
τον ενιαίο κατάλογο των 9.557 επιχειρήσεων, σε κάθε 19η επιχείρηση θα
αποστελλόταν το ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, ώστε να σταλεί συνολικά σε
500 επιχειρήσεις.

11.3 H έρευνα σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής των ερωτηματολογίων

Ο υποψήφιος διδάκτορας της παρούσας διατριβής θεώρησε καθήκον του να
υποστηρίξει την έρευνά του σύμφωνα με τους ηθικούς κανόνες που αντιστοιχούν
(ethical issues survey). Συγκεκριμένα, στην παρούσα ενότητα διευκρινίζονται τα
εξής:



Όπως αναφέρεται και παραπάνω στη μεθοδολογία ο σημαντικότερος

στόχος ήταν η ακρίβεια των όσων ορίζει η συστηματική δειγματοληψία και όχι
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κάποιο τυχαίο ποσοστό απόκρισης, δηλαδή εξ’ αρχής τέθηκε ο στόχος και κατόπιν
εκπληρώθηκε.


Ο ερευνητής συμβουλεύτηκε ειδικό καθηγητή που τα επιστημονικά του

ενδιαφέροντας ταυτιζόταν με τη στατιστική και τη μεθοδολογία, ώστε να θέσει τις
προϋποθέσεις για το πότε θα θεωρούνταν έγκυρη η έρευνα, αφού πρώτα
ακολουθήθηκαν οι σχετικές κανόνες.


Προαναφέρθηκαν

τα

πλεονεκτήματα

και

τα

μειονεκτήματα

της

επικοινωνίας του ερευνητή με τους ερωτηθέντες, στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και γιατί προτιμήθηκε τελικώς η συγκεκριμένη, αλλά
και για ποιο λόγο προτιμήθηκε η ποσοτική έρευνα και το δομημένο ερωτηματολόγιο.
Επίσης, από τη στιγμή που είχε τεθεί εξ’ αρχής ο στόχος, η ανταπόκριση των 213
ερωτηματολογίων θεωρήθηκε πολύ ικανοποιητική και στη συνέχεια ο ερευνητής
προέβη στην ανάλυση των αποτελεσμάτων και στη συγγραφή των αντίστοιχων
κεφαλαίων.


Όπως, σε κάθε έρευνα έτσι και σε αυτήν ακολουθήθηκε πιστά το θέμα της

προστασίας προσωπικών ευαίσθητων πληροφοριών που πιθανόν απορρέουν από τη
συμπλήρωση των ερωτηματολογίων από πλευράς επιχειρηματιών. Όλες οι διαθέσιμες
πληροφορίες ήταν και παρέμειναν στη διάθεση μόνο του υποψηφίου διδάκτορα
τηρώντας τον κανόνα δεοντολογίας, της εχεμύθειας, των προσωπικών δεδομένων και
της ανωνυμίας των ερωτηθέντων που συμμετείχαν στην έρευνα.


Κατά την αποστολή των ερωτηματολογίων με e-mail οι ερωτηθέντες

επιχειρηματίες και τα υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη ενημερώθηκαν για το
σκοπό της έρευνας και πως δε θα χρησιμοποιηθούν τα ερωτηματολόγια για κανένα
άλλο σκοπό. Γι αυτό το λόγο σε κάθε εξερχόμενο e-mail από πλευράς ερευνητή
χρησιμοποιήθηκε και ένα εισαγωγική σημείωμα (cover note).


Οι ερωτηθέντες εξ’ αρχής γνώριζαν πως θα μπορούσαν να είχαν

πρόσβαση στα αποτελέσματα της έρευνας εάν και μόνο αυτοί το επιθυμούσαν. Γι
αυτό και ο συγγραφέας της διατριβής κατάρτισε ειδικό πίνακα στο τέλος των
αποστελλόμενων ερωτηματολογίων ζητώντας τα στοιχεία των ερωτηθέντων που
πιθανόν να ήθελαν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα της έρευνας.


Ο ερευνητής ουδέποτε έλαβε κάποια ειδική τυχαία λίστα επιχειρήσεων

από φιλική ή προσκείμενη σε αυτόν πηγή, αλλά ακολούθησε πιστά όσα όριζε η
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μεθοδολογία της συστηματικής δειγματοληψίας, καθώς βασική βάση δεδομένων
ήταν ο κατάλογος ICAP 2012 και επικουρική τα Επιμελητήρια Ελλάδας.


Επειδή η έρευνα ήταν ποσοτική χρησιμοποιήθηκε ο ενδεικνυόμενος

αριθμητικός τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων της (SPSS 22.0), ενώ η σειρά των
ερωτήσεων ήταν προκαθορισμένη ώστε να είναι ξεκάθαρο το ερωτηματολόγιο, οι
ερωτήσεις γραμμένες σε κατανοητή ορολογία για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα των
απαντήσεων. Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε και η επιλογή Δε γνωρίζω / Δεν
απαντώ.


Τα

ερωτηματολόγια

απευθύνθηκαν

αποκλειστικά

σε

ιδιοκτήτες

επιχειρήσεων και ανώτατα διευθυντικά στελέχη, για να ληφθεί υπόψη η παράμετρος
πως σχετίζονται με τη στρατηγική πολιτική των επιχειρήσεων, ώστε τα
αποτελέσματα της έρευνας που θα προέκυπταν να ήταν όσο το δυνατόν υψηλότερης
ποιότητας. Θα ήταν πολύ ευκολότερο να συγκεντρωθούν πολύ περισσότερα
ερωτηματολόγια από απλούς υπαλλήλους εταιρειών, όμως από τη στιγμή που τέθηκε
εξ’ αρχής αυτή η προϋπόθεση, τηρήθηκε πιστά, διότι τότε δε θα είχε ποιοτικά
αποτελέσματα η έρευνα.


Η συναίνεση των συμμετεχόντων στην έρευνα ήταν καθ’ όλα εθελοντική,

δεν ασκήθηκε καμία πίεση, ούτε χρησιμοποιήθηκαν προσωπικές γνωριμίες του
ερευνητή σε επιχειρηματίες, ώστε να συμπληρωθούν απλώς τα ερωτηματολόγια,
αλλά τηρήθηκαν στο έπακρο όλοι οι σχετικοί κανόνες δεοντολογίας. Αυτό
αποδεικνύεται και από το γεγονός της εντοπιότητας του συγγραφέα-ερευνητή, καθώς
το σχεδόν απόλυτο αριθμητικό αποτέλεσμα των απαντηθέντων ερωτηματολογίων
προερχόταν από περιοχές και επιχειρήσεις παντελώς άγνωστες του ερευνητή (δηλαδή
δεν είχε καμία προσωπική σχέση με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις).


Η έρευνα ήταν πλήρως αντιπροσωπευτική σύμφωνα με τα κριτήρια που

τέθηκαν από τον υποψήφιο διδάκτορα και καθόλου στοχευόμενη. Τέθηκαν εξ’ αρχής
συγκεκριμένα κριτήρια, ώστε με βάσει αυτά και τη συστηματική δειγματοληψία να
αποφευχθεί κάθε περίπτωση μεροληψίας ή μη τήρησης ηθικών κανόνων και
θεμάτων.


Κατά την κατάρτιση των κριτηρίων από όπου προέκυψε ο κατάλογος για

την πραγματοποίηση της συστηματικής δειγματοληψίας, λήφθηκαν υπόψη τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που θα προέκυπταν από τα συγκεκριμένα
κριτήρια. Εφόσον τα πλεονεκτήματα ήταν πολλά και ακριβή και τα μειονεκτήματα
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ελάχιστα, και αφότου έλαβε τη σχετική έγκριση από τον επιβλέποντα καθηγητή, ο
ερευνητής προέβη στην κατάρτιση του καταλόγου.


Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβριο του

2014 και είχε πανελλαδικό χαρακτήρα.


Ο ερευνητής-υποψήφιος διδάκτορας απέφυγε με ιδιαίτερη προσοχή κάθε

πιθανότητα στρέβλωσης, αλλοιωμένων αποτελεσμάτων, διενεργώντας με ιδιαίτερη
συνέπεια και ακρίβεια την ανάλυση των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων με
βάση τους κανόνες του ειδικού στατιστικού προγράμματος (SPSS 22.0) και των
μεθόδων του (οικονομετρική ανάλυση, x2 και ANOVA) που προτάθηκε από τον
καθηγητή που

επέβλεπε το μεθοδολογικό πλαίσιο

της

έρευνας. Επίσης,

χρησιμοποιήθηκαν και οι δύο προαναφερόμενες μέθοδοι, ώστε τα αποτελέσματά
τους να θεωρηθούν πλήρως αξιόπιστα μέσω της διασταύρωσής τους.


Κατά την ανάλυση και συγγραφή του παρόντος κεφαλαίου (όπως και

ολόκληρης της διδακτορικής διατριβής) τηρήθηκαν τα χαρακτηριστικά της ηθικής,
της ακεραιότητας και του επαγγελματισμού, δεν υπήρξε καμία πιθανότητα
plagiarism, τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες των βιβλιογραφικών αναφορών και
εξασφαλίστηκε η μυστικότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας πριν την τελική
συγγραφή και δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής.

Επίσης, ο ερευνητής – υποψήφιος διδάκτορας θέλησε να αποφύγει κάθε
πιθανότητα μεροληψίας στην ερευνητική διαδικασία, μέσων των εξής ενεργειών:



Απέφυγε κάθε πιθανότητα υπερεκτίμησης ή υποεκτίμησης του πληθυσμού

μέσω της αντιπροσωπευτικότητας των επιχειρήσεων και με βάση τα προαναφερθέντα
κριτήρια.


Δεν υπήρξε καμία περίπτωση προτίμησης πληθυσμού ή δείγματος βάσει

του χαρακτηριστικού της ευκολίας, ούτε ανεπαρκής κάλυψη βάσει κριτηρίων.


Τα

ερωτηματολόγια

απευθύνθηκαν

αποκλειστικά

και

μόνο

σε

υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ώστε να αποφευχθεί
η πιθανότητα της μη σχετικότητας των συμμετεχόντων στην έρευνα ή της
απροθυμίας των απαντήσεων.
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Δεν υπήρξε καμία πιθανότητα εθελοντικής προκατάληψης, δηλαδή δεν

υπήρξαν αυτό-επιλεγόμενοι συμμετέχοντες, παρά μόνο όσοι επιλέχτηκαν μέσω
συστηματικής δειγματοληψίας βάσει αριθμητικής προόδου (κάθε 19η επιχείρηση).


Το ερωτηματολόγιο καταρτίστηκε πολύ προσεκτικά και έλαβε την

έγκριση των καθηγητών (του επιβλέποντα και του ειδικού στη μεθοδολογία) και δεν
υπήρξαν ερωτήσεις που να δείχνουν κάποια επιθυμητή τάση του ερευνητή που θα
οδηγούσε σε κατευθυνόμενες ερωτήσεις.


Τέθηκε υπόψη η πιθανότητα πως αν οι ερωτήσεις δεν ήταν ξεκάθαρες κι

αν η έρευνα δεν επρόκειτο να δημοσιευτεί τότε οι ερωτώμενοι μπορεί να έδιναν
διαφορετικές απαντήσεις από αυτές που πίστευαν, γι αυτό και οι ερωτήσεις ήταν
ξεκάθαρες, ενώ η έρευνα από την αρχή γνωστοποιήθηκε στους συμμετέχοντες ότι θα
δημοσιευόταν και πως θα τους ανακοινωνόταν τα αποτελέσματα, σε όσους φυσικά
επιθυμούσαν.


Η στατιστική ανάλυση έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους (x2 και

ΑΝΟVA), για να διασταυρωθούν τα αποτελέσματα (απόρριψη ή αποδοχή μηδενικής
ή εναλλακτικής υπόθεσης), διαδικασία που ήταν καθ’ όλα επιτυχής.


Ο ερευνητής έλαβε υπόψη πως πιθανόν μεγαλύτερο δείγμα του

πληθυσμού δε θα προσέφερε περισσότερα από ότι η ακριβής τήρηση της
μεθοδολογίας και των κανόνων ηθικής της.

11.4 Συγκριτική ανάλυση με διεθνείς έρευνες

H συνεργασία των επιχειρήσεων με τα πανεπιστήμια αποτελεί θέμα της
διεθνούς βιβλιογραφίας εδώ και πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να παρατηρηθεί
διερεύνηση σε βάθος. Στόχος της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση μέρος της
διεθνούς ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, των συμπερασμάτων της και η σύγκριση με
την παρούσα διδακτορική διατριβή. Στις έρευνες που παρουσιάζονται στον
παρακάτω Πίνακα 11.1 έχουν εντοπιστεί οι εξής μεθοδολογικές προσεγγίσεις:



Έρευνες ερωτηματολογίου, που διακρίνονται σε προσωπικές και

τηλεφωνικές συνεντεύξεις.


Οικονομετρικές αναλύσεις.
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Περιγραφικές αναλύσεις, οι οποίες διακρίνονται σε συγκριτική, ιστορική

και κλαδική ανάλυση.

Η πρωτοτυπία της παρούσας ενότητας έγκειται στο γεγονός της επιλογής
εκείνων των ερευνών που ταιριάζουν και καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος της
θεματολογίας της Διδακτορικής Διατριβής, καθώς δεν εντοπίστηκε κάποια παρόμοια
έρευνα στη συγκεκριμένη θεματολογία που να συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά
της. Από την άλλη πλευρά, πέραν της πρωτοτυπίας, η παρούσα ενότητα μπορεί να
αποτελέσει σημαντική βάση αναφοράς για περαιτέρω έρευνα, σε ό,τι αφορά τον
κλάδο της Πανεπιστημιακής Έρευνας και της εφαρμογής της στην πραγματική
οικονομία από πλευράς επιχειρήσεων.
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Πίνακας 11.1: Επισκόπηση ερευνών για τη σύνδεση Επιχειρήσεων
και πανεπιστημιακής έρευνας
Ερευνητές
Mrva and
Stachova (2014)
Lonholdt et al.
(2013)

Μονάδα Ανάλυσης

Lasagni (2012)

MME

Kenney and
Patton (2011)
Flores et al.
(2009)

Spin-off και
Πανεπιστήμια
Επιχειρήσεις και
Πανεπιστήμια
Επιχειρήσεις και
Πανεπιστήμια
Επιχειρήσεις /
Εκπαίδευση
Πανεπιστημιακή
Έρευνα / Τοπική
οικονομία

Mets (2009)
Singh, Garg, and
Sharma (2009)
Hill (2006)

Zhang,
Macpherson, and
Jones (2006)

MME
Πανεπιστήμιο και
Επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις

Motohashi (2005)

Ανώτερα
Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα /
Επιστημονικά
Πάρκα
Πανεπιστήμια /
Επιχειρήσεις

Hindle et al.
(2004)

Spin off Ventures
και Πανεπιστήμια

Jiang (2004)

SMEs clusters
Ακαδημαϊκή
Επιχειρηματικότητα
Επιχειρηματικά
εργαστήρια
ΜΜΕ και
πανεπιστημιακή
έρευνα
Ερευνητές
επιχειρήσεων και
Πανεπιστήμια

Fukugawa (2005)

Etzkowitz (2003)
Cohen, Nelson,
and Walsh (2002)
Poze and Refolo
(2003)
Zucker, Darby,
and Armstrong
(2002)
Bougrain and
Haudeville
(2002)
Keeble and
Wilkinson (1999)
Bania, Eberts,
and Fogarty
(1993)
Mansfield (1991)

Smilor, Gibson,
and Dietrich
(1990)

Καινοτομία σε
κατασκευαστικές
επιχειρήσεις

Clusters MME
Πανεπιστημιακή
έρευνα και
επιχειρήσεις
Πανεπιστημιακή
έρευνα, καινοτομία
και επιχειρήσεις
Πανεπιστημιακή
έρευνα και spin out
επιχειρήσεις

Μεθοδολογία
Έρευνα
ερωτηματολογίου
Περιγραφική /
Κλαδική
Περιγραφική /
Εμπειρική
διερεύνηση
Περιγραφική /
Ιστορική
Περιγραφική /
Κλαδική
Περιγραφική /
Κλαδική
Περιγραφική /
Κλαδική
Περιγραφική /
Ιστορική
Έρευνα
ερωτηματολογίου
/ Προσωπικές
συνεντεύξεις
Οικονομετρική
Ανάλυση /
Bivariate Probit
Model
Ιστορική
Επισκόπηση /
Quantitative
analysis of Survey
Περιγραφική /
Συγκριτική
ανάλυση
Περιγραφική /
Κλαδική
Περιγραφική /
Ιστορική
Έρευνα
ερωτηματολογίου
Περιγραφική /
Ιστορική
Έρευνα
ερωτηματολογίου
/ Τηλεφωνικές
συνεντεύξεις
Έρευνα
ερωτηματολογίου
/ Προσωπικές και
Τηλεφωνικές
συνεντεύξεις
Περιγραφική /
Συγκριτική
Περιγραφική /
Συγκριτική
Οικονομετρική
Ανάλυση /
Regression
Analysis
Έρευνα
ερωτηματολογίου

Περίοδος

Περιφέρεια

Δείγμα

2013

Σλοβακία

127 / 358

2008-2011

Δανία

2011-2012

Δυτική Ευρώπη

1957 - 2010

Βόρεια Αμερική

2008 - 2009
2007 - 2009

USA

2008 - 2009
1982 - 2005

USA

2005

North West
England

2004

Τόκυο

1999-2004

Ιαπωνία

1998 - 2000

Αυστραλία

2002 -2003

Κίνα

1934 - 2003

USA

1994

USA

1478 / 3240

1990 - 2000

Ιταλική επαρχία

100

1994

USA

112

2000 – 2006

Γαλλία

63 / 97

1991 - 1996

Περιφέρεια
Cambridge

1976 – 1978

USA

1975 - 1985

USA

1989

Texas / USA

Πηγή: Μακέδος Ι. (2014)
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503 επιχειρήσεις
από 6 ευρωπαϊκά
κράτη
515 spin off από
6 πανεπιστήμια

26 / 75
επιχειρήσεις

23 επιχειρήσεις
από 1
πανεπιστήμιο

Η βασική πρωτοτυπία της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής συγκριτικά με τις
υπόλοιπες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί και που μέρος αυτών έχουν επιλεγεί
προς παρουσίαση, είναι πως αναφέρεται στην απορρόφηση της πανεπιστημιακής
έρευνας από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, κι όχι γενικά από τις επιχειρήσεις. Σε
όσες έρευνες έχει εντοπιστεί παρόμοια θεματολογία, η Διδακτορική Διατριβή
διαφέρει και καινοτομεί επίσης στο ότι προτείνει τη συνεργασία ΜΜΕ μέσω cluster ή
spin off εταιρειών, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυναμική για απορρόφηση –
αγορά

πανεπιστημιακής

τεχνογνωσίας

και

έρευνας

και

να

καταστούν

αυτοχρηματοδοτούμενες τόσο οι ΜΜΕ όσο και τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Επιπλέον, μία από τις μεγαλύτερες πρωτοτυπίες της παρούσας Διδακτορικής
Διατριβής, συγκριτικά με τις υπάρχουσες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας, είναι
ότι λαμβάνει υπόψη πως ο ακαδημαϊκός και ο επιχειρηματικός χώρος παρουσιάζουν
εντελώς διαφορετική δομή, δυναμική και χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα να
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές και προβλήματα ως προς τη συνεργασία τους,
γεγονός που σε αρκετές περιπτώσεις την καθιστά ανέφικτη. Γι αυτό και προτείνεται η
λειτουργία ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού, υπό την κρατική εποπτεία, που θα
λειτουργεί στη λογική του Venture Capital, ώστε να καλύπτει το κενό και τις όποιες
διαφορές παρουσιάζονται στις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με αποκλειστικό σκοπό η συνεργασία τους να
επιτευχθεί χωρίς την παρουσία άλλων προβλημάτων. Επιπροσθέτως, ως περιορισμός
στην έρευνα της Διδακτορικής Διατριβής αναφέρεται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο
στην Ελλάδα, που μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή
των προτάσεών της. Γι αυτό και προτείνεται η αλλαγή του ρόλου του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
σε συνδυασμό με έναν ικανό Αναπτυξιακό Νόμο που να βοηθάει τις ΜΜΕ, όπως
επίσης και η σταθερότητα του νομικού πλαισίου.
Ειδικότερα, οι Mrva και Stachova (2014) εξέτασαν το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζουν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην οικονομία της Σλοβακίας, καθώς
αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων. Το 2013 πραγματοποίησαν έρευνα
ερωτηματολογίου στη Σλοβακία και στήριξαν τα συμπεράσματά τους σε δείγμα 127
ΜΜΕ. Κάποια από τα βασικά τους συμπεράσματα ανέφεραν πως οι ΜΜΕ είχαν
ιδιαίτερη σημασία για την περιφερειακή οικονομία, καθώς τα κέρδη τους παρέμεναν
σε αυτήν, με αποτέλεσμα την αυτο-ανάπτυξή της.
Οι Lonholdt et. al. (2013) διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίον μπορεί να
διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν καλύτερη μεταφορά γνώσης (transfer knowledge)
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από τα πανεπιστήμια στις επιχειρήσεις, ώστε να είναι αποδοτική, αναφέροντας ως
παράδειγμα ένα project του Τεχνικού Πανεπιστημίου Δανίας που στόχο είχε την
ανάπτυξη των ιδιαίτερων δεξιοτήτων των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η έρευνά
τους στηρίχθηκε σε ανάλυση συγκεκριμένου κλάδου οικονομίας της Δανίας και
ειδικότερα στις ΜΜΕ μεταλλικών κατασκευών.
O Lasagni (2012) πραγματοποίησε μια εμπειρική ανάλυση που στηρίχθηκε σε
στοιχεία από δείγμα 500 επιχειρήσεων από 6 ευρωπαϊκά κράτη, στην προσπάθειά του
να διερευνήσει το ρόλο της εξωστρέφειας ως βασικό παράγοντα καινοτομίας για τις
ΜΜΕ. Συμπέρασμα της έρευνάς του ήταν ότι η απόδοση καινοτομίας θεωρείται
υψηλότερη σε εκείνες τις ΜΜΕ που διαθέτουν δυναμική (και εξωστρέφεια) στις
σχέσεις τους με προμηθευτές και πελάτες, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν προϊόντα
πολύ πιο βελτιωμένα.
Οι Kenney και Patton (2011) εξέτασαν ως βασική υπόθεση αν οι
πανεπιστημιακές

εφευρέσεις

αυξάνουν

το

επίπεδο

τεχνολογίας

και

επιχειρηματικότητας, σε μια ιστορική έρευνα που έλαβε χώρα από το 1957 ως το
2010, στη Βόρεια Αμερική, σε 515 spin-off εταιρείες από 6 πανεπιστήμια.
Συγκεκριμένα, προέβησαν σε σύγκριση των spin-off εταιρειών από 5 πανεπιστήμια
των ΗΠΑ και των spin-off που προέρχονται από το Πανεπιστήμιο Waterloo, που
ήταν το μοναδικό που είχε καθεστώς ιδιοκτησίας στις πανεπιστημιακές εφευρέσεις
(πατέντες) στη Βόρεια Αμερική. Οι ερευνητές συμπέραναν ότι από το University of
Waterloo παράγονται πιο αποτελεσματικές και αποδοτικές spin-off εταιρείες,
συγκριτικά με τα άλλα πανεπιστήμια που οι εφευρέσεις δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία
τους. Γι αυτό και πρότειναν την κρατική ενθάρρυνση προς τη δημιουργία
πανεπιστημίων που να είναι ταυτόχρονα και ιδιοκτήτες των εφευρέσεών τους.
Οι Flores et. al. (2009) διερεύνησαν κατά πόσο σημαντικός θα μπορούσε να
είναι ο ρόλος των περιφερειακών πανεπιστημίων στη δημιουργία καινοτόμου
επιχειρηματικού

συνεργατικού

περιβάλλοντος. Εξετάζοντας

τον

τομέα της

εκπαίδευσης, μέσω κλαδικής μεθοδολογίας, οδηγήθηκαν στο συμπέρασμα πως τα
περιφερειακά πανεπιστήμια, υπό τις κατάλληλες συνθήκες και το αντίστοιχο
νομοθετικό πλαίσιο, μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη δημιουργία ενός
καινοτόμου επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνεργασίας.
Ο Mets (2009) μέσω κλαδικής μεθοδολογίας (εκπαίδευση και επιχειρήσεις)
εξέτασε το πώς μπορεί να δημιουργηθεί επιχειρηματικό μοντέλο με αποκλειστικό
σκοπό την εμπορευματοποίηση της πανεπιστημιακής έρευνας. Δηλαδή, ανέπτυξε το
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τρίπτυχο Πανεπιστήμιο – Επιχειρήσεις – Κράτος και οδηγήθηκε στο συμπέρασμα
πως η συνεργασία αυτών μπορεί να επιφέρει πολλαπλά και σημαντικά αποτελέσματα
στην περιφερειακή και εθνική οικονομία μιας χώρας.
Οι Sing, Garg και Sharma (2009) παρουσίασαν τον τρόπο με τον οποίον οι
επιχειρήσεις μπορούν να επιβιώσουν εν καιρώ οικονομικής κρίσης, τονίζοντας πως η
πρόληψη τέτοιων καταστάσεων και το εναλλακτικό στρατηγικό πλάνο, αποτελούσαν
βασικό σημείο άμυνας απέναντι στην οικονομική κρίση.
O Hill (2006) προέβη σε ανασκόπηση και διαχρονική σύγκριση από το 1982 ως
το 2005 μελετών που επικεντρώθηκαν στον τρόπο με τον οποίο η πανεπιστημιακή
έρευνα οδηγεί σε οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη, κυρίως της περιφέρειας. Τα
συμπεράσματα της έρευνάς του ανέφεραν πως στις περιοχές που λειτουργούσαν
πανεπιστημιακά ιδρύματα αναπτύσσονταν επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, ενώ
παρατηρήθηκε οικονομική ανάπτυξη της περιφέρειας.
Οι Zhang, Macpherson και Jones (2006) εξέτασαν τον τρόπο με τον οποίον οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούσαν να αναπτύξουν νέες μεθόδους πρόσβασης
στη γνώση και την έρευνα. Συγκεκριμένα, με έρευνα ερωτηματολογίου που
στηρίχθηκε σε δείγμα 26 ιδιοκτητών επιχειρήσεων (από 75) μέσω προσωπικών
συνεντεύξεων στη Βορειοδυτική Αγγλία, διαπίστωσαν πως οι επιχειρηματίες με
εξωστρεφή λογική δημιούργησαν καινοτόμες προσεγγίσεις στο Κεφάλαιο της
Γνώσης και της Έρευνας.
Ο Fukugawa (2006) διερεύνησε την προστιθέμενη αξία που δημιουργούσαν τα
επιστημονικά πάρκα σε νέες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνταν στον τομέα της
τεχνολογίας. Με βάση ένα διμεταβλητό probit model απέδειξε πως οι επιχειρήσεις
που λειτουργούσαν σε επιστημονικά πάρκα ανέπτυσσαν ιδιαίτερα την επιθυμία τους
για συμμετοχή σε κοινές έρευνες με πανεπιστημιακά ιδρύματα.
Ο Motohashi (2005) εξέτασε το ρόλο των επιχειρήσεων νέας τεχνολογίας στις
πανεπιστημιακές δραστηριότητες στην Ιαπωνία. Σύμφωνα

με τον ερευνητή, οι

πανεπιστημιακές συνεργασίες με τέτοιου είδους επιχειρήσεις είχαν αναπτυχθεί
ιδιαίτερα κατά το χρονικό διάστημα 1999 – 2004 στην Ιαπωνία, σύμφωνα και με
σχετική ποσοτική ανάλυση έρευνας. Η συγκεκριμένη έρευνα έδειξε πως οι
μικρότερες επιχειρήσεις ήταν πιο αποδοτικές και παραγωγικές σε παρόμοια
συνεργατικά επιχειρηματικά περιβάλλοντα, από ότι οι μεγαλύτερες.
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Οι Hindle και Yencken (2004), μέσω ιστορικής συγκριτικής ανάλυσης κατά τη
χρονική περίοδο 1998 – 2000 στην Αυστραλία, εισήγαγαν νέα μοντέλα στη
συνεργασία πανεπιστημίων και επιχειρήσεων.
Ο Jiang (2004) ανέλυσε την έννοια και την εσωτερική δομή ενός cluster
Μικρομεσαίων

Επιχειρήσεων,

αναφέροντας

πως

δημιουργείται

οικονομικο-

κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή λειτουργίας του, αλλά και επιπλέον προϋποθέσεις
για περαιτέρω ανάπτυξη και συνεργασία.
O Etzkowitz (2003) ανέλυσε τις αιτίες για τις οποίες η πανεπιστημιακή έρευνα
θεωρείται σημαντική για την επιχειρηματικότητα, μέσω ιστορικής ανάλυσης της
επίδρασης της πανεπιστημιακής έρευνας σε αυτήν από το 1934 μέχρι το 2003 στις
ΗΠΑ. Τα συμπεράσματά του ανέφεραν πως στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις
συνεργάστηκαν με πανεπιστήμια, δηλαδή απορρόφησαν την έρευνά τους και την
εφάρμοσαν στην πραγματική αγορά, παρουσίασαν οικονομική ανάπτυξη με
πολλαπλά οφέλη για την περιοχή όπου λειτουργούσαν.
Οι Cohen, Nelson και Walsh (2002) χρησιμοποίησαν στοιχεία από σχετική
έρευνα για τον αμερικάνικο μεταποιητικό τομέα και την αξιολόγηση των
επιχειρήσεών του βάσει του κλάδου Έρευνας και Ανάπτυξης (Research and
Development – R&D). Ειδικότερα, μέσω έρευνας ερωτηματολογίου σε 1.478 από
3.240 επιχειρηματικά εργαστήρια, συμπέραναν πως τόσο η δημόσια έρευνα όσο και η
πανεπιστημιακή είναι εξίσου σημαντικές για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Όμως,
διέκριναν το ότι η πανεπιστημιακή έρευνα μπορεί να προσφέρει περισσότερα
πλεονεκτήματα στις μικρότερες επιχειρήσεις, ενώ η δημόσια έρευνα στις
χαρακτηριζόμενες μεγάλες επιχειρήσεις.
Οι Poze και Refolo (2003) παραδέχτηκαν πως οι ΜΜΕ δε διαθέτουν τους
κατάλληλους οικονομικούς πόρους ώστε να έχουν πρόσβαση στον τομέα Έρευνας
και Ανάπτυξης, ο οποίος προσδίδει καινοτομία, επομένως και οικονομική ανάπτυξη.
Γι αυτό και χρησιμοποίησαν ένα βιβλιομετρικό δείκτη της έρευνας για 100 ιταλικές
επαρχίες, συγκρίνοντας ιστορικά δεδομένα κατά τη διάρκεια ολόκληρης της
δεκαετίας του 1990. Κατόπιν αναλύσεως, έδειξαν πως υπάρχει ισχυρή συσχέτιση
μεταξύ της γεωγραφικής συγκέντρωσης των ΜΜΕ και της πανεπιστημιακής έρευνας
και πως αυτή η σύνδεση/συσχέτιση παρουσιάζει ευαισθησία στον παράγοντα του
μεγέθους της επιχείρησης.
Οι Zucker, Darby και Armstrong (2002) εξέτασαν την επίδραση της
εξειδικευμένης γνώσης που προερχόταν από τις πανεπιστημιακές έρευνες στην
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απόδοση των εμπορικών επιχειρήσεων. Πραγματοποίησαν έρευνα ερωτηματολογίου,
μέσω τηλεφωνικών συνεντεύξεων, σε 112 αμερικάνικες επιχειρήσεις που
απορρόφησαν την πανεπιστημιακή έρευνα και συμπέραναν πως υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ αύξησης απόδοσης των επιχειρήσεων και απορρόφησης
πανεπιστημιακής έρευνας.
Οι

Bougrain

και

Haudeville

(2002)

πραγματοποιώντας

έρευνα

ερωτηματολογίου μέσω προσωπικών και τηλεφωνικών συνεντεύξεων κατά το
χρονικό διάστημα 2000 – 2006 στη Γαλλία και στηριζόμενοι σε δείγμα 63
επιχειρήσεων (από τις 97) του κατασκευαστικού κλάδου, εξέτασαν τον τρόπο με τον
οποίον μπορούσαν να αναπτύξουν καινοτομία στην παραγωγική τους διαδικασία. Στα
συμπεράσματά τους ανέφεραν πως οι εν λόγω επιχειρήσεις επένδυαν λιγότερο στον
τομέα της Έρευνας και Ανάπτυξης, γι αυτό και δεν παρουσίαζαν ιδιαίτερα
ανεπτυγμένη καινοτομία, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αντίστοιχη οικονομική
ανάπτυξη και μεγέθυνση.
Οι Keeble και Wilkinson (1999) υλοποιώντας συγκριτική μεθοδολογική
ανάλυση στην περιφέρεια του Cambridge κατά τη χρονική περίοδο 1991 – 1996 σε
περιφερειακό cluster ΜΜΕ υψηλής τεχνολογίας, εντόπισαν συσχέτιση μεταξύ
ανάπτυξης ικανοτήτων, νέων γνώσεων και λειτουργίας ΜΜΕ εντός ορίων cluster, με
αποτέλεσμα την αύξηση της καινοτομίας.
Οι Bania, Eberts και Fogarty (1993) εξετάζοντας ιστορικά στοιχεία αναφορικά με
την πανεπιστημιακή έρευνα και τις επιχειρήσεις κατά το χρονικό διάστημα 1976 –
1978 σε 25 σημαντικές περιφέρειες των ΗΠΑ στον κλάδο ηλεκτρονικών,
διαπίστωσαν ισχυρή συσχέτιση μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας και έναρξης
επιχειρήσεων (start-up enterprises).
Ο Mansfield (1991) εξέτασε την επίδραση της πανεπιστημιακής έρευνας στην
καινοτομία των επιχειρήσεων κατά το χρονικό διάστημα 1975 – 1985 στις ΗΠΑ. Η
οικονομετρική ανάλυση έδειξε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ πανεπιστημιακής έρευνας
και καινοτομίας επιχειρήσεων και ο ερευνητής προέβη σε μια περαιτέρω ερμηνεία,
καθώς θεώρησε ιδιαίτερα χρήσιμη την επένδυση των επιχειρήσεων στην ακαδημαϊκή
έρευνα, μιας και μέσω αυτής παρατηρήθηκαν αυξημένα οικονομικο-κοινωνικά
πλεονεκτήματα.
Τέλος, οι Smilor, Gibson και Dietrich (1990), με σχετική έρευνα
ερωτηματολογίου που στηρίχθηκε σε δείγμα 23 spin-out επιχειρήσεων από
πανεπιστήμιο στην περιφέρεια Τέξας (ΗΠΑ) το 1989, αξιολόγησαν τους παράγοντες
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που ανέπτυσσαν τις spin-out επιχειρήσεις από τα πανεπιστήμια. Ειδικότερα, τα
δεδομένα στηρίχθηκαν σε ερωτηματολόγιο έρευνας που προσέδιδε παράγοντες προς
αξιολόγηση, συμπεριλαμβάνοντας το ρόλο που διαδραμάτιζε το πανεπιστήμιο στην
ανάπτυξη επιχειρήσεων, τις αιτίες ανάπτυξης και τα εμπόδια που αντιμετώπιζαν οι
spin-out εταιρείες. Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν πως το συγκεκριμένο
πανεπιστήμιο είχε διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των spin-out
επιχειρήσεων, κάτι που όμως υποβοηθήθηκε από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12
ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
«Ο πληθωρισμός είναι μια μορφή φορολογίας που
επιβάλλεται χωρίς νόμο»
Milton Friedman

12.1 Εισαγωγή στην ανάλυση δεδομένων

Στο προηγούμενο Κεφάλαιο αναλύθηκε η μεθοδολογία έρευνας που
ακολουθήθηκε από τον ερευνητή – υποψήφιο διδάκτορα. Συγκεκριμένα, τονίστηκε
πως στόχος της διερευνητικής έρευνας ήταν ο εντοπισμός του προβλήματος ώστε να
εξεταστεί αν ισχύουν οι Υποθέσεις Έρευνας και να αναλυθούν τα αντίστοιχα
δεδομένα. Δηλαδή, στόχος ήταν η ανάδειξη του προβλήματος της ανεπάρκειας της
εγχώριας πανεπιστημιακής έρευνας, η εξέταση της σχέσης ΑΕΙ-ΤΕΙ και
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η εξαγωγή αντίστοιχων συμπερασμάτων.
Κατασκευάστηκε δομημένο ερωτηματολόγιο και απευθύνθηκε αποκλειστικά
και μόνο σε υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη ή επιχειρηματίες, ενώ η έρευνα
που προτιμήθηκε ήταν η ποσοτική. Στόχος του ερευνητή ήταν η κατάρτιση έξι
ερευνητικών υποθέσεων και η επαλήθευση αυτών, που στην ουσία θα επαλήθευαν το
θεωρητικό στόχο της διδακτορικής διατριβής. Η μέθοδος δειγματοληψίας που
ακολουθήθηκε στην ποσοτική έρευνα ήταν η συστηματική, καθώς εκτιμήθηκε ως
ταχύτερη και ευκολότερη για την επιλογή μονάδων πληθυσμού, τη στιγμή που ο
πληθυσμός επιχειρήσεων ανά την Ελλάδα ήταν ιδιαίτερα μεγάλος και ξεπερνούσε τις
36.000. Μέσω της συστηματικής δειγματοληψίας εξοικονομήθηκε πολύτιμος χρόνος,
ενώ το πρωτόκολλο συλλογής μείωσε στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθους, καθώς
απεφεύχθη η μεροληπτική επιλογή ατόμων του πληθυσμού.

12.2 Ανάλυση δεδομένων και πινάκων της ποσοτικής έρευνας

Η βάση δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο Ελληνικός Οικονομικός
Οδηγός 2012 της ICAP, όπως επίσης και τα Επιμελητήρια, ενώ η ανάλυση των
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στατιστικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος SPSS 22.0.
Βασικά πλεονεκτήματα των δομημένων ερωτηματολογίων που προτιμήθηκαν ήταν η
καταγραφή απόψεων από μεγάλο αριθμό μονάδων του πληθυσμού, ήταν σαφή και
κατανοητά, αλλά και το ότι οι απαντήσεις των ερωτώμενων επιχειρηματιών
σχετίστηκαν άμεσα με τον επιδιωκόμενο σκοπό της έρευνας, μέσω της επίτευξης
ουδετερότητας και αντικειμενικότητας. Βασικό χαρακτηριστικό των απαντημένων
ερωτηματολογίων ήταν ότι συμπληρώθηκαν αποκλειστικά από ιδιοκτήτες, ή
υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων, ώστε να διασφαλιστεί η
εγκυρότητα των απαντήσεων, καθώς σχετίζονταν άμεσα με τη στρατηγική πολιτική
των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν.
To εν λόγω ερωτηματολόγιο διακρίθηκε σε τέσσερα μέρη. Στο πρώτο
αναπτύχθηκαν τα δημογραφικά στοιχεία των επιχειρηματικών στελεχών, στο δεύτερο
τα στοιχεία των επιχειρήσεων που εκπροσωπούν, στο τρίτο οι απαντήσεις
σχετίστηκαν με τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και στο τέταρτο με το ρόλο του
ελληνικού θεσμικού πλαισίου. Η επιλογή των ερωτηθέντων στελεχών αποτέλεσε
πολύ σοβαρή και δύσκολη διαδικασία, καθώς έπρεπε το δείγμα να είναι
αντιπροσωπευτικό

της

ελληνικής

επικράτειας,

και

καθορίστηκε

με

βάση

συγκεκριμένα κριτήρια, όπως:



Οι επιχειρήσεις που αντιπροσωπεύουν τα ερωτηθέντα στελέχη ήταν

Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.).


Στην έδρα των επιχειρήσεων αυτών θα έπρεπε να λειτουργούν ΑΕΙ και

ΤΕΙ χαρακτηριζόμενα με υψηλά ποιοτικά κριτήρια, βάσει πρόσφατης σχετικής
έρευνας που καθόρισε την κατάταξή τους λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών (με
βάση δεδομένων το υπουργείο Παιδείας και την έρευνα του διεθνούς οργανισμού
Webometrics 2014) .


Το μέγεθος των επιχειρήσεων σε πλήρη αντιστοίχηση με τον πληθυσμό

ανά Νομό.
Βάσει του πρώτου κριτηρίου, ο πληθυσμός ανήλθε σε 33.245 επιχειρήσεις
(σύμφωνα με τον Ελληνικό Οικονομικό Οδηγό 2014 της ICAP και τα ελληνικά
Επιμελητήρια). Κατόπιν, με την εφαρμογή του δεύτερου και του τρίτου κριτηρίου, το
δείγμα περιορίστηκε σε 9.557 επιχειρήσεις. Με βάση τα προαναφερόμενα κριτήρια,
επιλέχτηκε η μέθοδος της συστηματικής δειγματοληψίας. Ο ερευνητής – υποψήφιος
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διδάκτορας, έθεσε ως βασικό στόχο την επίτευξη αναλογικής αντιπροσώπευσης του
πληθυσμού του δείγματος, ώστε να μη θεωρηθεί μεροληπτικό και να αποφευχθεί
κάθε πιθανότητα περιοδικότητας που αποτελεί και το βασικότερο μειονέκτημα της εν
λόγω μεθόδου. Συγκεκριμένα, η βιβλιογραφία (Ψαρρού-Ζαφειρόπουλος, 2001)
αναφέρει

ότι θεωρείται πλεονέκτημα να γίνει ταξινόμηση της λίστας του

δειγματοληπτικού

πλαισίου

ως

προς

το

βασικό

χαρακτηριστικό

για

τη

στρωματοποίηση του πληθυσμού, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η
εντοπιότητα των επιχειρήσεων και με τυχαία σειρά, κάτι που ακολουθήθηκε.
Στη συνέχεια, θα έπρεπε να καθοριστεί το μέγεθος ενός ικανοποιητικού
δείγματος. Σύμφωνα με τον Ζαφειρόπουλο (2005) το μέγεθος του δείγματος δε θα
πρέπει οπωσδήποτε να αποτελεί συγκεκριμένο ποσοστό του μεγέθους του
πληθυσμού, αλλά εκείνο που έχει αξία είναι η αντιπροσωπευτικότητα του ίδιου του
πληθυσμού (κάτι το οποίο επετεύχθη). Δηλαδή, το μέγεθος του δείγματος επιλέγεται
με βάση το απόλυτο μέγεθός του και όχι κάποιου ποσοστού. Για παράδειγμα, σε
έρευνες καταναλωτικής συμπεριφοράς ένα σύνηθες μέγεθος δείγματος θεωρούνται
τα 500 άτομα, τη στιγμή που σε εκλογικές δημοσκοπήσεις τα 1.000 άτομα κρίνονται
ικανοποιητικά. Επομένως, ένα δείγμα των 500 επιχειρήσεων στη συγκεκριμένη
έρευνα θεωρείται πάρα πολύ ικανοποιητικό, συγκρινόμενο με τα προαναφερθέντα.
Δηλαδή, το μέγεθος του δείγματος διαθέτει υψηλή αξία ως απόλυτος αριθμός και
επιλέγεται με βάση τη μέθοδο δειγματοληψίας (στην παρούσα έρευνα η συστηματική
δειγματοληψία), τη διασπορά του πληθυσμού, σε σύγκριση με το επιθυμητό μέγιστο
σφάλμα εκτίμησης (μέγιστο σφάλμα εκτίμησης σε δείγμα 500 ατόμων θεωρείται
περίπου -4%).
Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τον Παρασκευόπουλο (1993) θα έπρεπε εξ’
αρχής να υπάρξει στόχευση μεγέθους δείγματος που να θεωρείται ικανοποιητικό,
κάτι που συνέβη στην παρούσα έρευνα. Συγκεκριμένα, αναφέρει πως στις έρευνες
που υπολογίζονται δείκτες συνάφειας το ικανοποιητικό πλαίσιο κυμαίνεται από 50
ως 100 συμμετέχοντες (απαντημένα ερωτηματολόγια) και σίγουρα όχι λιγότεροι των
30. Στις αντίστοιχες έρευνες που συγκρίνονται μέσοι όροι ή τυπικές αποκλίσεις δύο ή
περισσοτέρων ομάδων οι 50 συμμετέχοντες στην έρευνα θεωρείται καλή βάση, αλλά
σίγουρα δε θα πρέπει να είναι λιγότεροι των 30. Τέλος, ο διαχωρισμός δείγματος σε
μικρά και μεγάλα με βάση σχετικό πρακτικό κανόνα, είναι ο αριθμός 30. Στην εν
λόγω διδακτορική διατριβή η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με βάση
τη στατιστική μέθοδο χ2 (Chi-Square test) το τελικό δείγμα των 213 επιχειρήσεων
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κρίνεται πάρα πολύ ικανοποιητικό. Επίσης, με βάση τη δεύτερη στατιστική μέθοδο
ANOVA το δείγμα των 213 επιχειρήσεων κρίνεται ακόμη πιο πολύ ικανοποιητικό.
Επίσης, σύμφωνα με τους Janssens et al. (2008) υπάρχει ένας εμπειρικός
κανόνας (rule of thumb) που αναφέρει πως ο αριθμός των παρατηρήσεων του
δείγματος θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο τέσσερις φορές μεγαλύτερος από τον
αριθμό ανεξάρτητων μεταβλητών. Στην εν λόγω έρευνα (ερωτηματολόγιο) οι
ανεξάρτητες μεταβλητές ήταν 12, επομένως το ελάχιστο δείγμα θα έπρεπε να φτάνει
τουλάχιστον σε 12 x 4 = 48 επιχειρήσεις (απαντημένα ερωτηματολόγια). Επομένως,
το τελικό δείγμα των 213 εταιρειών που συγκεντρώθηκε από τον υποψήφιο
διδάκτορα κρίνεται εξαιρετικά ικανοποιητικό. Αυτό σημαίνει πως για να επιτευχθεί
το δείγμα των 213 εταιρειών, και με βάση άλλες παρόμοιες έρευνες σε ελληνική
βιβλιογραφία (Αζαρία 2010, Τσόγκας 2006, Nakos et al. 1998), ένα ποσοστό
απόκρισης (response reate) της τάξης του 25% θα έπρεπε να συλλεχθεί από την
αποστολή ερωτηματολογίων σε 500 περίπου επιχειρήσεις. Το ερωτηματολόγιο όμως
στάλθηκε σε 500 επιχειρήσεις και το τελικό ποσοστό απόκρισης έφτασε το 42,6%.
Αν υποτεθεί πως ο μέσος όρος απόκρισης από παρόμοιες έρευνες σε ΜΜΕ ήταν 25%
και στη συγκεκριμένη έρευνα 42,60%, σε συνδυασμό με το ότι οι εν λόγω
επιχειρήσεις επιλέχτηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο και με βάση τα προαναφερθέντα
κριτήρια, τότε συμπεραίνεται πως το δείγμα και το ποσοστό απόκρισης ήταν πολύ
ικανοποιητικό.
Ειδικότερα, αν Ν = 9.557 ήταν ο υπό μελέτη πληθυσμός των επιχειρήσεων και
n = 500 o τελικός αριθμός του δείγματος επιχειρήσεων που επιλέχτηκε και
στάλθηκαν τα ερωτηματολόγια, υπολογίστηκε το πηλίκο N/n = 9.557, δηλαδή
περίπου 19. Μετά την κατάρτιση του ενιαίου καταλόγου για την πραγματοποίηση της
συστηματικής δειγματοληψίας θα έπρεπε να επιλεγεί το στοιχείο με αύξοντα αριθμό
x+N/n = 1+9,557 = 19,114 (με στρογγυλοποίηση 19) δηλαδή το 19ο στοιχείο,
κατόπιν το στοιχείο x+2N/n = 38ο στοιχείο (με βάση στρογγυλοποίηση), μετά το
x+3N/n = 57ο στοιχείο (με βάση στρογγυλοποίηση), κτλ. Αυτό σήμαινε πως από τον
κατάλογο

των

9.557

επιχειρήσεων,

σε

κάθε

19η

επιχείρηση

στάλθηκε

ερωτηματολόγιο προς συμπλήρωση, με στόχο να αποσταλεί συνολικά σε 500
επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό απόκρισης έφτασε το 42,6%, καθώς συγκεντρώθηκαν
περί των 213 ερωτηματολογίων συμπληρωμένα αποκλειστικά από υψηλόβαθμα
επιχειρηματικά στελέχη.
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12.3 Οικονομετρική Ανάλυση
Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, η λογιστική παλινδρόμηση σχεδιάστηκε για την
ανάλυση δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη τιμών μεταβλητής που χρησιμοποιεί
τόσο ποσοτικές όσο και ποιοτικές ανεξάρτητες μεταβλητές. Δηλαδή, η βασική αρχή
της λογιστικής παλινδρόμησης είναι ότι συγκρίνονται οι παρατηρούμενες μεταβλητές
της εξαρτημένης μεταβλητής ώστε να γίνει πρόβλεψη για τις τιμές του μοντέλου που
διαθέτει την ανεξάρτητη μεταβλητή, όπως επίσης και του μοντέλου που δεν τη
διαθέτει (Hosmer and Lemeshow, 2000). Η λογιστική παλινδρόμηση, η οποία
εφαρμόστηκε και στην εν λόγω διδακτορική διατριβή, έχει την εξής γενική μορφή:
In (odds) = α + b1 χ1 + b2 χ2 … + bk χk
Στο δεξί μέρος της συνάρτησης υπάρχει γραμμικός συνδυασμός ανεξάρτητων
μεταβλητών, ενώ στο αριστερό οι τιμές της εξαρτημένης μεταβλητής στη μορφή
λογαρίθμου odd, και συγκεκριμένα της σχέσης odds = prob / (1- prob). Σημειώνεται
πως το odds εναλλακτικά ονομάζεται και logit, ενώ το prob σημαίνει η πιθανότητα να
συμβεί το γεγονός που ορίστηκε εξ’ αρχής ως επιτυχημένο αποτέλεσμα της
ανάλυσης.
Στην παρούσα έρευνα τα δύο μοντέλα λογιστικής παλινδρόμησης λαμβάνουν
την εξής μορφή:
REALISTIC = α0 + α1 * ADV + α2 * SOL + α3 * PRO
REA = α0 + α1 * HELP + α2 * POS + α3 * SUP + α 4 * SAT
Συγκεκριμένα, προσδιορίστηκε το μέγεθος των εξαρτημένων μεταβλητών, το
αντίστοιχο των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετείχαν στη λογιστική
παλινδρόμηση, ελέγχθηκε η ικανοποίηση των υποθέσεων για τη σωστή εφαρμογή της
λογιστικής παλινδρόμησης και εξετάστηκε ενδελεχώς η επίδραση κάθε ανεξάρτητης
μεταβλητής στα προαναφερόμενα μοντέλα.
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12.3.1 Πρώτο Μοντέλο Παλινδρόμησης

H εξαρτημένη μεταβλητή του πρώτου μοντέλου παλινδρόμησης είναι η εξής:
«Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕI-ΤΕΙ» (REALISTIC - ψευδομεταβλητή, τιμές 0
= Όχι και 1 = Ναι), η οποία αποτελεί και την Πρώτη Υπόθεση Έρευνας. Ως
ανεξάρτητες μεταβλητές θεωρούνται οι εξής: «Πλεονεκτήματα από συνεργασία
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» (ADV) η οποία σχετίζεται με τη Δεύτερη Υπόθεση Έρευνας,
«Λύση για τις ΜΜΕ η απορρόφηση της έρευνας» (SOL) και «Προστασία ΜΜΕ
μέσω καινοτομίας» (PRO) που σχετίζονται με την τρίτη Υπόθεση Έρευνας.
Επομένως, η εξίσωση παλινδρόμησης διαμορφώνεται ως εξής:
REALISTIC = α0 + α1 * ADV + α2 * SOL + α3 * PRO
Η στήλη VIF (Variance Inflation Factor) αποτελεί ουσιαστικά βασικό
διαγωνιστικό μέτρο συγγραμικότητας. Όταν οι τιμές είναι μεγαλύτερες του 2 τότε
αποτελεί ένδειξη προβλήματος συγγραμικότητας. Όμως, στη συγκεκριμένη
περίπτωση οι τιμές είναι (Πίνακας 12.1): ADV = 1,142, PRO = 1,177 και SOL =
1,245, δηλαδή απέχουν κατά πολύ από το όριο του 2, κάτι που σημαίνει πως δεν
υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας στις ανεξάρτητες μεταβλητές που
σχετίζονται με τη δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας. Οι τιμές της στήλης
Tolerance αναφέρονται στο ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που
εξηγείται από τις ανεξάρτητες μεταβλητές του εν λόγω μοντέλου. Επομένως, τιμές
μικρότερες του 0,5 αποτελούν την ένδειξη του εν λόγω προβλήματος. Στο
συγκεκριμένο μοντέλο οι τιμές ξεπερνούν κατά πολύ το όριο του 0,5, καθώς ADV =
0,876, PRO = 0,850 και SOL = 0,804, κάτι που σημαίνει πως οι ανεξάρτητες
μεταβλητές που σχετίζονται με τη δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας εξηγούν σε
μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής που σχετίζεται
με την πρώτη Υπόθεση Έρευνας.
Πίνακας 12.1: Τεστ VIF (1)
Model

VIF

Tolerance

ADV

1,142

,876

PRO

1,177

,850

SOL

1,245

,804
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Θέλοντας να εξεταστούν όλες οι μεταβλητές ως εξαρτημένες συγκριτικά με τις
υπόλοιπες ως ανεξάρτητες, γι αυτό δοκιμάζονται κυκλικά. Επομένως, θέτοντας την
προηγούμενη μεταβλητή ADV ως εξαρτημένη και τις υπόλοιπες ως ανεξάρτητες και
πραγματοποιώντας το τεστ VIF, τα αποτελέσματα που προκύπτουν παρουσιάζονται
στον Πίνακα 12.2. Ειδικότερα, διαπιστώνεται πως όλες οι τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών REALISTIC (1,010), SOL (1,161) και PRO (1,158) συγκριτικά με την
εξαρτημένη μεταβλητή ADV λαμβάνουν τιμές πολύ χαμηλότερα από το 2, που
σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Επιπλέον, από τη
στήλη Tolerance οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι οι εξής: REALISTIC =
0,990, SOL = 0,861 και PRO = 0,864. Όπως διαπιστώνεται, είναι κατά πολύ
μεγαλύτερες από το όριο του 0,5, επομένως οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν σε
μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής ADV.
Πίνακας 12.2: Τεστ VIF (2)
Model

VIF

Tolerance

REALISTIC

1,010

,990

SOL

1,161

,861

PRO

1,158

,864

Με τη σειρά της, η ανεξάρτητη μεταβλητή SOL εξετάζεται ως εξαρτημένη,
συγκριτικά με τις ανεξάρτητες πλέον μεταβλητές REALISTIC, ADV, PRO. Από τις
τιμές του Πίνακα 12.3 διαπιστώνεται πως οι ανεξάρτητες μεταβλητές REALISTIC
(1,257), PRO (1,062) και ADV (1,326) βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το όριο του
2, επομένως δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Οι τιμές της στήλης
Tolerance είναι: REALISTIC = 0,796, PRO = 0,942, ADV = 0,754, δηλαδή κατά
πολύ μεγαλύτερες από το όριο του 0,5, κάτι που σημαίνει πως οι ανεξάρτητες
μεταβλητές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης
μεταβλητής SOL.
Πίνακας 12.3: Τεστ VIF (3)
Model

VIF

Tolerance

REALISTIC

1,257

,796

PRO

1,062

,942

ADV

1,326

,754

317

Ομοίως, η πρώην ανεξάρτητη μεταβλητή PRO λαμβάνεται υπόψη ως
εξαρτημένη μεταβλητή συγκριτικά με τις ανεξάρτητες μεταβλητές REALISTIC,
ADV και SOL. Από τις τιμές του Πίνακα 12.4 φαίνεται πως οι τιμές των
ανεξάρτητων μεταβλητών REALISTIC = 1,260, ADV = 1,402 και SOL = 1,126 είναι
κατά πολύ χαμηλότερες από το όριο του 2, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα
πολυσυγγραμμικότητας. Σύμφωνα με τη στήλη Tolerance, οι τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών έχουν ως εξής: REALISTIC = 0,793, ADV = 0,713 και SOL = 0,888.
Φαίνεται πως είναι αρκετά πιο αυξημένες από το όριο του 0,5, επομένως οι
ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της
εξαρτημένης μεταβλητής PRO.
Πίνακας 12.4: Τεστ VIF (4)
Model

VIF

Tolerance

REALISTIC

1,260

,793

ADV

1,402

,713

SOL

1,126

,888

12.3.1.1 Οι υπόλοιποι έλεγχοι

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.5, κατόπιν της Binary Logistic Regressive
Analysis μιας και η εξαρτημένη μεταβλητή ήταν δίτιμη, το μοντέλο της λογιστικής
παλινδρόμησης δημιουργήθηκε στο σύνολο των εγγραφών του αρχείου, δηλαδή στο
100% των παρατηρήσεων, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 213, ενώ δεν
υπάρχει καμία χαμένη παρατήρηση.

Πίνακας 12.5: Case Processing Summary (1)
Unweighted Casesa

N

Percent

Included in Analysis

213

100,0

Missing Cases

0

,0

Total

213

100,0

Unselected Cases

0

,0

Total

213

100,0

Selected Cases

Στον Πίνακα 12.6 απεικονίζονται οι τιμές ελέγχου του Chi-square test για κάθε
μοντέλο. Ο εν λόγω έλεγχος είναι παρόμοιος με τον αντίστοιχο ANOVA στη
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γραμμικής παλινδρόμηση. Η στήλη του sig. = 0,000 < 0,001 σημαίνει πως τα
μοντέλα είναι στατιστικά σημαντικά.

Δηλαδή, οι προαναφερόμενες

τρεις

ανεξάρτητες μεταβλητές συνδυαζόμενες μεταξύ τους με τη μορφή λογαριθμικού
υποδείγματος συμβάλλουν σημαντικά στην πρόγνωση των τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής. Δηλαδή, εφόσον οι ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζονται άμεσα με τη
Δεύτερη και Τρίτη Υπόθεση Έρευνας, επομένως συμβάλλουν σημαντικά στην
πρόγνωση της Πρώτης Υπόθεσης Έρευνας.
Πίνακας 12.6: Omnibus Tests of Model Coefficients (2)
Chi-square

df

Sig.

Step

18,048

3

,000

Block

18,048

3

,000

Model

18,048

3

,000

Ο Πίνακας 12.7 δείχνει τους εναλλακτικούς δείκτες R2 παρόμοιους με εκείνους
της γραμμικής παλινδρόμησης. Ειδικότερα, οι δείκτες παρουσιάζουν το κατά πόσο η
διακύμανση του δείγματος ερμηνεύεται από τη λογιστική παλινδρόμηση. Οι τιμές
τους κυμαίνονται από 0 ως 1, ενώ όσο το δυνατόν είναι μεγαλύτερες οι τιμές και
βρίσκονται κοντά στο 1, τόσο καλύτερες θεωρούνται, καθώς υποδεικνύουν καλή
προσαρμογή του μοντέλου. Στην εν λόγω έρευνα, η αύξηση των δεικτών Cox & Snell
R2 και Nagelkerke R2 δείχνουν ότι κάθε μεταβλητή που εισάγεται προσθέτει
σημαντική πληροφορία στην εξίσωση. Μεταξύ των δύο δεικτών ο σημαντικότερος
είναι ο Nagelkerke R2 = 0,721 που δείχνει καλή προσαρμογή του μοντέλου, καθώς η
διακύμανση του δείγματος ερμηνεύεται κατά 72,10%.
Πίνακας 12.7: Model Summary (3)
Step
1

-2 Log likelihood
85,234

a

Cox & Snell

Nagelkerke

R Square

R Square

,681

,721

Ο Πίνακα 12.8 παρουσιάζει το αποτέλεσμα του ελέγχου καλής προσαρμογής
του test Hosmer and Lemeshow. Οι τιμές που είναι μεγαλύτερες του p–value = 0,05
είναι επιθυμητές, καθώς σημαίνει πως ο έλεγχος καλής προσαρμογής δεν
απορρίπτεται, επομένως το πρώτο οικονομετρικό μοντέλο προσαρμόζεται σημαντικά
στα στατιστικά δεδομένα, καθώς p-value = 0,224 > 0,05.
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Πίνακας 12.8: Hosmer and Lemeshow Test (4)
Step

Chi-square

df

Sig.

1

6,961

3

,224

Ο Πίνακας 12.9 ουσιαστικά είναι πίνακας επαλήθευσης υπολογισμών, καθώς
δείχνει το κατά πόσο η προθήκη των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών αυξάνει το
ποσοστό των περιπτώσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που προβλέπονται σωστά με
βάση το μοντέλο. Διαπιστώνεται πως το τελευταίο μοντέλο προβλέπει σωστά το
94,8% των παρατηρήσεων, δηλαδή η δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας προβλέπει
σωστά σε μεγάλο βαθμό την πρώτη Υπόθεση Έρευνας.

Πίνακας 12.9: Classification Table (5)
Predicted
Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ

Step 1

Observed

Όχι

Ναι

Percentage Correct

Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και Όχι

3

11

21,4

ΑΕΙ-ΤΕΙ

0

199

100,0

Ναι

Overall Percentage

94,8

Σύμφωνα με τη στήλη Β του Πίνακα 12.10, που περιγράφει το λογιστικό
μετασχηματισμό της εξαρτημένης μεταβλητής κι όχι άμεσα την ίδια την εξαρτημένη
μεταβλητή, η τελική μορφή της εξίσωσης του πρώτου μοντέλου παλινδρόμησης είναι
η εξής:
REALISTIC = -0,803 + 1,203 * ADV + 0,343 * SOL + 0,151 * PRO
Οι τιμές της στήλης Exp (B) αναφέρονται στην ίδια την εξαρτημένη δίτιμη
μεταβλητή REALISTIC και πρόκειται για εκθετικές τιμές του Β (στη δεύτερη
στήλη). Δηλαδή, αν το Β λαμβάνει αρνητικές τιμές, τότε η εκθετική τους θα έχουν
τιμές μικρότερες της μονάδας, ενώ αν το Β παίρνει αρνητικές τιμές τότε η εκθετικές
του τιμές θα είναι μεγαλύτερες της μονάδας. Ουσιαστικά οι εκθετικές τιμές της
στήλης Exp (B) αποτελούν τις αναλογίες πιθανότητας (odds ratio) κι εφόσον το
διάστημα εμπιστοσύνης (για το odds ratio) δεν περιλαμβάνει τη μονάδα, τότε η
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επίδραση των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη είναι στατιστικά
σημαντική, κάτι που ισχύει στο εν λόγω μοντέλο.
Έτσι λοιπόν, οι τιμές των τριών ανεξάρτητων μεταβλητών συγκριτικά με την
ανεξάρτητη και η εξήγηση της στήλης Exp (B) έχουν ως εξής:
Exp (B) = ADV = 1,141: Ο σημαντικότερος παράγοντας στην πρώτη Υπόθεση
Έρευνας «Εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» είναι τα Πλεονεκτήματα
που παρουσιάζονται από την εν λόγω συνεργασία, που σχετίζονται με τη δεύτερη
Υπόθεση Έρευνας. Ειδικότερα, όσο αυξάνονται οι τιμές των πλεονεκτημάτων
συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα (κατά 1,141)
να είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ τους.
Exp (B) = SOL = 1,113: Ο δεύτερος σημαντικός παράγοντας στην πρώτη Υπόθεση
Έρευνας «Εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» είναι οι Προοπτικές
απορρόφησής από τις ΜΜΕ, που σχετίζονται με την τρίτη Υπόθεση Έρευνας.
Συγκεκριμένα, όσο αυξάνονται οι προοπτικές της απορρόφησης έρευνας από τις
ΜΜΕ τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες (κατά 1,113) να είναι εφικτή η συνεργασία
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ.
Exp (B) = PRO = 1,121: Ο τρίτος σημαντικός παράγοντας στην πρώτη Υπόθεση
Έρευνας «Εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» είναι η Προστασία των
ΜΜΕ μέσω της καινοτομίας, που σχετίζεται με την τρίτη Υπόθεση Έρευνας.
Δηλαδή, όσο αυξάνεται η προστασία των ΜΜΕ μέσω της καινοτομίας, τόσο
αυξάνεται η πιθανότητα (κατά 1,121) να είναι εφικτή η συνεργασία τους με τα ΑΕΙΤΕΙ.
Η στήλη S.E. αναφέρει τις τιμές του τυπικού σφάλματος για κάθε μια
ανεξάρτητη μεταβλητή ξεχωριστά. Συγκεκριμένα, ADV = 0,012, SOL = 0,014, PRO
= 0,071, οι οποίες είναι σχετικά πολύ μικρές τιμές.
Η στήλη Wald παρουσιάζει τις τιμές της στατιστικής συνάρτησης με βάση την
οποία πραγματοποιείται ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των εν λόγω
συντελεστών με βάσει τη χ2 Κατανομή. Επομένως, όσο υψηλότερες τιμές
παρουσιάζονται στην εν λόγω στήλη (πάνω από 1,7), τόσο σημαντικότερες είναι οι
μεταβλητές. Στην προκειμένη περίπτωση οι τιμές των μεταβλητών είναι ADV =
12,345, SOL = 11,689 και PRO = 10,104. Δηλαδή, οι τιμές τους είναι αρκετά
υψηλές, επομένως και ο ρόλος των συντελεστών (b) ιδιαίτερα σημαίνων.
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Η στήλη sig. δείχνει τη στατιστική σημαντικότητα των ανεξάρτητων
μεταβλητών που συμμετέχουν στο μοντέλο παλινδρόμησης. Όλες οι τιμές των
ανεξάρτητων μεταβλητών ADV, SOL, PRO είναι ίσες με 0 < 0,05, επομένως οι
ανεξάρτητες μεταβλητές που σχετίζονται με τη δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας
είναι στατιστικά σημαντικές για το μοντέλο αυτό και παρέχουν επιπλέον
πληροφορίες.
Πίνακας 12.10: Variables in the Equation (6)
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

ADV

1,203

,012

12,345

1

,000

1,141

SOL

,343

,014

11,689

1

,000

1,113

PRO

,151

,071

10,104

1

,000

1,121

Constant

-,803

,740

,906

1

,329

,449

Η γενική ερμηνεία του τροποποιημένου μοντέλου είναι πως όλοι οι
συντελεστές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι θετικοί, καθώς όσο αυξάνουν οι
τιμές τους, δηλαδή «Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» (ADV)
«Λύση για τις ΜΜΕ η απορρόφηση της έρευνας» (SOL) και «Προστασία ΜΜΕ
μέσω καινοτομίας» (PRO) τόσο αυξάνεται και η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής
«Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ». Τα t - tests για κάθε συντελεστή των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι sig. = 0,000 < 0,001, επομένως όλες οι μεταβλητές
είναι στατιστικά σημαντικές.
Συμπερασματικά, εφόσον αυξάνονται τα πλεονεκτήματα από τη συνεργασία
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ (δεύτερη Υπόθεση Έρευνας), σημαίνει πως θεωρείται κάτι
παραπάνω από εφικτή η συνεργασία μεταξύ τους (πρώτη Υπόθεση Έρευνας).
Επίσης, το γεγονός ότι ολοένα και περισσότερο θεωρείται εφικτή και ρεαλιστική
λύση η απορρόφηση της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας από τις ΜΜΕ (τρίτη
Υπόθεση Έρευνας), σημαίνει πως είναι κάτι παραπάνω από εφικτή η συνεργασία
ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πρώτη Υπόθεση Έρευνας). Τέλος,
μέσω της απορρόφησης της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ αυξάνεται η
καινοτομία τους (τρίτη Υπόθεση Έρευνας) στην παραγωγική διαδικασία με
αποτέλεσμα να καθίσταται ρεαλιστική λύση η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ
(πρώτη Υπόθεση Έρευνας). Όλα τα παραπάνω δείχνουν πως οι εν λόγω ανεξάρτητες
μεταβλητές (που σχετίζονται με τη δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας) θεωρούνται
στατιστικά σημαντικές για την εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας (που σχετίζεται

322

με την πρώτη Υπόθεση Έρευνας) και αυτό επίσης επιβεβαιώνεται τόσο από τα
απαντημένα ερωτηματολόγια, όσο και από τη μετέπειτα στατιστική τους ανάλυση.
Επομένως, ο στόχος της έρευνας έχει επιτευχθεί σε αυτόν τον τομέα, καθώς το
θεωρητικό μέρος αποδείχτηκε από το πρακτικό.

12.3.2 Δεύτερο Μοντέλο Παλινδρόμησης

Στο δεύτερο μοντέλο της παρούσας έρευνας, η εξαρτημένη μεταβλητή είναι η
εξής: «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο» (REA
- Ψευδομεταβλητή, με τιμές από 0 = Όχι μέχρι και 1 = Ναι) που σχετίζεται με την
Έκτη Υπόθεση Έρευνας, ενώ οι ανεξάρτητες είναι οι εξής: «Βοήθεια από Venture
Capital» (HELP) που αφορά την Τέταρτη Υπόθεση Έρευνας, «Θετικός ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ» (POS), «Στηρίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος τις ΜΜΕ» (SUP) και
«Ικανοποίηση από το θεσμικό πλαίσιο» (SAT) που σχετίζονται με την πέμπτη
Υπόθεση Έρευνας. Επομένως, η εξίσωση παλινδρόμησης λαμβάνει την εξής μορφή:
REA = α0 + α1 * HELP + α2 * POS + α3 * SUP + α 4 * SAT
Στο εν λόγω μοντέλο παλινδρόμησης οι τιμές είναι: HELP = 1,017, POS =
1,117, SUP = 1,116 και SAT = 1,047 (Πίνακας 12.11), δηλαδή απέχουν κατά πολύ
από

το όριο

2,

γεγονός

που

επιβεβαιώνει ότι δεν

υπάρχει πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας στο μοντέλο παλινδρόμησης. Επίσης, από τη στήλη
Tolerance οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι οι εξής: HELP = 0,983, POS =
0,895, SUP = 0,896 και SAT = 0,955, δηλαδή είναι κατά πολύ μεγαλύτερες από το
όριο του 0,5, άρα οι ανεξάρτητες μεταβλητές που σχετίζονται με την τέταρτη και
πέμπτη Υπόθεση Έρευνας εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της
εξαρτημένης μεταβλητής REA που σχετίζεται με την έκτη Υπόθεση Έρευνας.
Πίνακας 12.11: Τεστ VIF (5)
Model

VIF

Tolerance

HELP

1,017

,983

POS

1,117

,895

SUP

1,116

,896

SAT

1,047

,955

323

Αλλάζοντας τη σειρά των ανεξάρτητων μεταβλητών και λαμβάνοντας ως
εξαρτημένης αυτή τη φορά την πρώην ανεξάρτητη μεταβλητή HELP, από τον
Πίνακα 12.12 διαπιστώνεται πως οι τιμές VIF είναι οι εξής: POS = 1,404, SUP =
1,197, REA = 1,284, SAT = 1,692. Επομένως, οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες από
το όριο του 2, επομένως κρίνεται πως δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας.
Από τη στήλη Tolerance εξάγονται οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών: POS =
0,712, SUP = 0,835, REA = 0,779, SAT = 0,691. Διαπιστώνεται πως οι εν λόγω τιμές
είναι αρκετά μεγαλύτερες από το όριο του 0,5, επομένως οι ανεξάρτητες μεταβλητές
(που σχετίζονται με την τέταρτη και πέμπτη Υπόθεση Έρευνας) εξηγούν σε μεγάλο
βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής HELP (που σχετίζεται
με την έκτη Υπόθεση Έρευνας).
Πίνακας 12.12: Τεστ VIF (6)
Model

VIF

Tolerance

POS

1,404

,712

SUP

1,197

,835

REA

1,284

,779

SAT

1,692

,691

Στη συνέχεια, η πρώην ανεξάρτητη μεταβλητή POS λαμβάνει τη θέση της
εξαρτημένης, με ανεξάρτητες πλέον μεταβλητές τις SUP, REA, SAT και HELP.
Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.13, οι τιμές VIF των προαναφερόμενων ανεξάρτητων
μεταβλητών έχουν ως εξής: SUP = 1,178, REA = 1,184, SAT = 1,360 και HELP =
1,028. Δηλαδή όλες οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι κατά πολύ
χαμηλότερες

του

ορίου

2,

επομένως

δεν

εντοπίζεται

πρόβλημα

πολυσυγγραμμικότητας. Η στήλη Tolerance εκφράζει τις τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών ως εξής: SUP = 0,849, REA = 0,845, SAT = 0,735, HELP = 0,972. Είναι
κατά πολύ μεγαλύτερες από το όριο του 0,5, άρα οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν
σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής POS.
Πίνακας 12.13: Τεστ VIF (7)
Model

VIF

Tolerance

SUP

1,178

,849

REA

1,184

,845

SAT

1,360

,735

HELP

1,028

,972

324

Στη συνέχεια, θεωρείται ως εξαρτημένη μεταβλητή η SUP και ανεξάρτητες οι
REA, SAT, HELP και POS. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.14, οι τιμές VIF των
ανεξάρτητων μεταβλητών έχουν ως εξής: REA = 1,327, SAT = 1,618, HELP = 1,045
και POS = 1,403. Επομένως, φαίνεται πως οι τιμές είναι αρκετά χαμηλότερες από το
όριο του 2, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας. Από τη στήλη
Tolerance οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών έχουν ως εξής: REA = 0,754, SAT
= 0,618, HELP = 0,957, POS = 0,713. Επομένως, είναι αρκετές υψηλότερες από το
όριο του 0,5 και διαπιστώνεται πως οι ανεξάρτητες μεταβλητές εξηγούν σε μεγάλο
βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής SUP.
Πίνακας 12.14: Τεστ VIF (8)
Model

VIF

Tolerance

REA

1,327

,754

SAT

1,618

,618

HELP

1,045

,957

POS

1,403

,713

Τέλος, ως εξαρτημένη μεταβλητή θεωρείται πλέον η SAT, με ανεξάρτητες τις
SAT, HELP, POS, SUP. Κατόπιν ανάλυσης, οι τιμές VIF (Πίνακας 12.15) των
ανεξάρτητων μεταβλητών είναι οι εξής: REA = 1,374, HELP = 1,013, POS = 1,275
και SUP = 1,2. Διαπιστώνεται πως οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών είναι κατά
πολύ χαμηλότερες από το όριο του 2, επομένως, δεν εντοπίζεται πρόβλημα
πολυσυγγραμμικότητας. Η στήλη Tolerance παρουσιάζει τις τιμές των ανεξάρτητων
μεταβλητών ως εξής: REA = 0,728, HELP = 0,987, POS = 0,784, SUP = 0,833,
δηλαδή αρκετά υψηλότερες από το όριο του 0,5, άρα οι ανεξάρτητες μεταβλητές
εξηγούν σε μεγάλο βαθμό το ποσοστό διακύμανσης της εξαρτημένης μεταβλητής
REA.
Πίνακας 12.15: Τεστ VIF (9)
Model

VIF

Tolerance

REA

1,374

,728

HELP

1,013

,987

POS

1,275

,784

SUP

1,200

,833
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12.3.2.1 Οι υπόλοιποι έλεγχοι
Η εκτίμηση της πολλαπλής γραμμικής παλινδρόμησης για τη στάση των
υψηλόβαθμων επιχειρηματικών στελεχών απέναντι στην ερώτηση κατά πόσο είναι
εφικτή η συνεργασία των ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία αντίστοιχου
θεσμικού πλαισίου είχε ως βασικό στόχο την εξέταση και ανάλυση των παραγόντων
που επηρεάζουν τη στάση τους αυτή. Συγκεκριμένα, οι μεταβλητές που επηρεάζουν
τη στάση τους είναι αν θεωρούν θετικό το ρόλο του ΕΤΕΑΝ (πέμπτη Υπόθεση
Έρευνας), αν πιστεύουν πως μπορεί να προκύψει βοήθεια από ένα Μη Κυβερνητικό
Οργανισμό που θα λειτουργούσε στη λογική του Venture Capital (τέταρτη Υπόθεση
Έρευνας), αν μπορεί να στηρίξει ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146 τις ΜΜΕ (πέμπτη
Υπόθεση Έρευνας) και αν είναι ικανοποιημένα τα στελέχη από το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο (έκτη Υπόθεση Έρευνας). Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.16
μετά την εκ νέου Binary Logistic Regressive Analysis, καθώς η εξαρτημένη
μεταβλητή είναι δίτιμη (REA), το νέο μοντέλο παλινδρόμησης δημιουργήθηκε στο
σύνολο εγγραφών του αρχείου, δηλαδή 213 παρατηρήσεις, ενώ δε χάθηκε καμία.
Πίνακας 12.16: Case Processing Summary (7)
Unweighted Casesa

N

Percent

Included in Analysis

213

100,0

Missing Cases

0

,0

Total

213

100,0

Unselected Cases

0

,0

Total

213

100,0

Selected Cases

Ο Πίνακας 12.17, αναφέρεται στις τιμές ελέγχου του Chi-square test ξεχωριστά
για κάθε μοντέλο. Ο συγκεκριμένος έλεγχος είναι εφάμιλλος με τον αντίστοιχο
ANOVA στη γραμμικής παλινδρόμηση και η στήλη του sig. = 0,000 < 0,001 είναι
στατιστικά σημαντική και για τα τρία μοντέλα. Επομένως, και σε αυτό το μοντέλο
παλινδρόμησης, όλες οι ανεξάρτητες μεταβλητές (που σχετίζονται με την τέταρτη και
πέμπτη Υπόθεση Έρευνας) συνδυαζόμενες μεταξύ τους με τη μορφή λογαριθμικού
υποδείγματος συμβάλλουν σημαντικά στην πρόγνωση των τιμών της εξαρτημένης
μεταβλητής (που σχετίζεται με την έκτη Υπόθεση Έρευνας).
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Πίνακας 12.17: Omnibus Tests of Model Coefficients (8)
Chi-square

df

Sig.

Step

42,602

4

,000

Block

42,602

4

,000

Model

42,602

4

,000

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.18, εμφανίζονται παρόμοιοι δείκτες με τον
R2 της γραμμικής παλινδρόμησης, δείχνοντας κατά πόσο η διακύμανση του δείγματος
ερμηνεύεται από την παλινδρόμηση, με τιμές από 0 ως 1. Στο εν λόγω μοντέλο ο
δείκτης Cox & Snell R2 = 0,781 και ο δείκτης Nagelkerke R2 = 0,862 δείχνουν ότι
κάθε μεταβλητή που εισάγεται προσθέτει σημαντική πληροφορία στην εξίσωση.
Μεταξύ των δύο δεικτών ο σημαντικότερος είναι ο Nagelkerke R2 = 0,862, ο οποίος
φανερώνει την πάρα πολύ καλή προσαρμογή του μοντέλου, μιας και η διακύμανση
του δείγματος ερμηνεύεται κατά 86,20%.
Πίνακας 12.18: Model Summary (9)
Step
1

-2 Log likelihood
25,604

a

Cox & Snell R

Nagelkerke

Square

R Square

,781

,862

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.19, το test Hosmer and Lemeshow δείχνει το
αποτέλεσμα του ελέγχου προσαρμογής του μοντέλου, το οποίο είναι πολύ καλό. Η
τιμή του p – value = 0,358 > 0,05 σημαίνει πως ο έλεγχος καλής προσαρμογής είναι
πολύ καλός, επομένως το μοντέλο προσαρμόζεται πάρα πολύ καλά στα στατιστικά
δεδομένα.
Πίνακας 12.19: Hosmer and Lemeshow Test (10)
Step

Chi-square

df

Sig.

1

7,307

7

,358

Ο Πίνακας 12.20 αποτελεί πίνακας επαλήθευσης των προηγούμενων
υπολογισμών, καθώς δείχνει ότι η προθήκη των ανεξάρτητων μεταβλητών αυξάνει το
ποσοστό των περιπτώσεων της εξαρτημένης μεταβλητής που προβλέπονται σωστά με
βάση το μοντέλο. Επομένως, φαίνεται πως το δεύτερο μοντέλο παλινδρόμησης
προβλέπει σωστά το 97,7% των παρατηρήσεων.

327

Πίνακας 12.20: Classification Table (11)
Predicted
Είναι

εφικτή

η

συνεργασία

θεσμικό πλαίσιο

Step 1

χωρίς
Percentage

Observed

Όχι

Ναι

Correct

Είναι εφικτή η συνεργασία χωρίς Όχι

205

0

100,0

θεσμικό πλαίσιο

5

3

37,5

Ναι

Overall Percentage

97,7

Σύμφωνα με τη στήλη Β του Πίνακα 12.21, που περιγράφει τη μορφή που θα
λάβει το μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης, η τελική μορφή της εξίσωσης του
πρώτου μοντέλου παλινδρόμησης είναι η εξής:
REA = -0,884 – 2,531 * HELP – 1,647 * POS - 0,255 * SUP + 2,528 * SAT
Οι τιμές της στήλης Exp (B) είναι οι εκθετικές της στήλης Β και αποτελούν τις
αναλογίες πιθανότητας (odds ratio). Διαπιστώνεται πως εφόσον το διάστημα
εμπιστοσύνης (για το odds ratio) δεν περιλαμβάνει τη μονάδα, τότε η επίδραση όλων
των ανεξάρτητων μεταβλητών στην εξαρτημένη είναι στατιστικά σημαντική.
Επομένως, οι τιμές και η σημασία τους διαμορφώνεται ως εξής:
Exp (B) = HELP = 0,665: Όσο αυξάνεται η βοήθεια από τον οργανισμό Venture
Capital στη σχέση μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ (τέταρτη Υπόθεση Έρευνας) τόσο
μειώνεται η πιθανότητα (κατά 0,665) να είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου (έτη Υπόθεση Έρευνας).
Exp (B) = POS = 0,592: Όσο αυξάνεται ο θετικός ρόλος του ΕΤΕΑΝ (πέμπτη
Υπόθεση Έρευνας) τόσο μειώνεται η πιθανότητα (κατά 0,592) να είναι εφικτή η
συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου (έκτη
Υπόθεση Έρευνας).
Exp (B) SUP = 0,290: Όσο αυξάνεται η στήριξη του Αναπτυξιακού Νόμου προς τις
ΜΜΕ (πέμπτη Υπόθεση Έρευνας), τόσο μειώνεται η πιθανότητα (κατά 0,290) να
είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία θεσμικού
πλαισίου (έκτη Υπόθεση Έρευνας).
Exp (B) SAT = 1,332: Όσο αυξάνεται η άποψη της ικανοποίησης από το υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο (έκτη Υόθεση Έρευνας), τόσο αυξάνεται η πιθανότητα (κατά 1,332)
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να είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία νέου θεσμικού
πλαισίου (έκτη Υπόθεση Έρευνας).
Η στήλη S.E. παρουσιάζει τις τιμές του τυπικού σφάλματος για κάθε μια
ανεξάρτητη μεταβλητή, δηλαδή: HELP = 0,015, POS = 0,013, SUP = 0,079, SAT =
0,331, οι οποίες είναι σχετικά πολύ μικρές.
Η στήλη Wald δείχνει τις τιμές της στατιστικής συνάρτησης Wald βάσει της
οποίας πραγματοποιείται ο έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας των εν λόγω
συντελεστών με βάσει τη χ2 Κατανομή, ενώ οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών
είναι: HELP = 14,696, POS = 11,354, SUP = 5,059, SAT = 15,527.
Η πλέον σημαντική στήλη είναι η sig., η οποία δείχνει τη στατιστική
σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών που συμμετέχουν στο δεύτερο
μοντέλο παλινδρόμησης. Όλες οι τιμές των ανεξάρτητων μεταβλητών HELP, POS,
SUP, SAT είναι ίσες με 0 < 0,05, επομένως είναι στατιστικά σημαντικές για το εν
λόγω μοντέλο.
Πίνακας 12.21: Variables in the Equation (12)
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

HELP

-2,531

,015

14,696

1

,000

,665

POS

-1,647

,013

11,354

1

,000

,592

SUP

-,255

,079

5,059

1

,000

,290

SAT

2,528

,331

15,527

1

,000

1,332

Constant

-,884

,850

,968

1

,225

,357

Επομένως, η γενική ερμηνεία του εν λόγω μοντέλου παλινδρόμησης είναι πως
οι συντελεστές των μεταβλητών είναι αρνητικοί (τέταρτη και πέμπτη Υπόθεση
Έρευνας), εκτός από εκείνον της ανεξάρτητης μεταβλητής «Ικανοποίηση από το
θεσμικό πλαίσιο» (έκτη Υπόθεση Έρευνας). Δηλαδή, όσο μειώνονται οι τιμές των
μεταβλητών «Βοήθεια από Venture Capital» (HELP), «Θετικός ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ» (POS), «Στηρίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος τις ΜΜΕ» (SUP) τόσο αυξάνεται
η εξαρτημένη μεταβλητή «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς
θεσμικό πλαίσιο» (REA). Επίσης, όσο αυξάνεται η ανεξάρτητη μεταβλητή
«Ικανοποίηση από θεσμικό πλαίσιο» (SAT), τόσο αυξάνεται η εξαρτημένη
μεταβλητή «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο»
(REA). Τέλος, τα t-tests είναι όλα 0,000 < 0,001, επομένως όλες οι μεταβλητές είναι
στατιστικά σημαντικές.
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Ειδικότερα, η πρόταση του συγγραφέα – ερευνητή για τη λειτουργία
ανεξάρτητου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική Venture Capital
αιτιολογείται και αποδεικνύεται πλήρως, καθώς είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη
μεταβλητή «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο».
Δηλαδή, όπως ανέφερε και η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματικών στελεχών
από τη στιγμή που δεν είναι ικανοποιημένα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η
πρόταση λειτουργίας Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital
αποτελεί κάτι παραπάνω από ικανοποιητική λύση. Επίσης, με την ίδια λογική ο
ρόλος του ΕΤΕΑΝ κρίνεται θετικός μόνο στην περίπτωση της αλλαγής του
υφισταμένου θεσμικού πλαισίου. Επιπροσθέτως, δεν είναι δυνατή η συνεργασία
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, από τη στιγμή που
υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο. Τέλος, ο
Αναπτυξιακός Νόμος μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός μόνο στην περίπτωση
αλλαγής του υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, καθώς η θετική μεταβολή του επιφέρει
θετική μεταβολή του θεσμικού πλαισίου, σύμφωνα με το προαναφερθέν υπόδειγμα
γραμμικής παλινδρόμησης. Συμπερασματικά διαπιστώνεται πως και από το δεύτερο
μοντέλο παλινδρόμησης οι θεωρητικοί στόχοι της διδακτορικής διατριβής
επιβεβαιώνονται από το πρακτικό μέρος, τόσο από πλευράς απαντηθέντων
ερωτηματολογίων, όσο από την οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων. Για όλους
τους παράγοντες που θεωρήθηκαν σημαντικοί εξ’ αρχής επιβεβαιώθηκε η στατιστική
σημαντικότητά τους βάσει της εν λόγω οικονομετρικής ανάλυσης, οι Υποθέσεις
Έρευνας αποδείχτηκαν σημαντικές και επιβεβαιώθηκαν.

12.4 Ανάλυση δεδομένων βάσει περιγραφικής στατιστικής
Κατόπιν της οικονομετρικής ανάλυσης, θέλοντας να αναλυθούν περαιτέρω οι
στατιστικές πληροφορίες της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε η περιγραφική στατιστική,
μέσω του προγράμματος SPSS 22.0. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στον Πίνακα
12.22, από τα 213 ερωτηθέντα υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη, οι 163 ήταν
άνδρες (76,5%) και οι 50 γυναίκες (23,5%).
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Πίνακας 12.22: Φύλο
Συχνότητα

Φύλο

Ποσοστό

Άνδρας

163

76,5

Γυναίκα

50

23,5

Σύνολο

213

100,0

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.23, οι 22 ερωτηθέντες (10,3%) ήταν ηλικίας από
21-30 ετών, οι 66 από 31-40 ετών (31%), οι 78 από 41-50 ετών (36,6%) και οι 47
άνω των 50 ετών (22,1%).

Πίνακας 12.23: Ηλικία
Ηλικία

Συχνότητα

Ποσοστό

21-30

22

10,3

31-40

66

31,0

41-50

78

36,6

άνω των 50

47

22,1

213

100,0

Σύνολο

Αναλύοντας τα δεδομένα με βάση το φύλο και την κατηγοριοποίηση της
ηλικίας των ερωτηθέντων επιχειρηματικών στελεχών, όπως φαίνεται και στον
Πίνακα 12.24, διαπιστώνεται πως ο μεγαλύτερος αριθμός γυναικών (21) είναι ηλικίας
31-40, ενώ ανδρών (65) μεταξύ 41-50 ετών.

Πίνακας 12.24: Ηλικία * Φύλο (Πίνακας Διασταύρωσης - Crosstabulation)
Ηλικία

Άνδρες

Γυναίκες

Σύνολο

21-30

17

5

22

31-40

45

21

66

41-50

65

13

78

Άνω των 50

36

11

47

Σύνολο

163

50

213

Επίσης, με βάση τον Πίνακα 12.25, φαίνεται πως το μεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου (36,6%), το 32,4% είναι κάτοχοι
πτυχίου ΑΕΙ, το 22,1% κάτοχοι πτυχίου ΤΕΙ, το 6,1% απόφοιτοι Λυκείου και το
2,8% κάτοχοι διδακτορικού.
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Πίνακας 12.25: Επίπεδο Σπουδών
Μορφωτικό Επίπεδο

Συχνότητα

Απολυτήριο Λυκείου

13

6,1

Πτυχίο ΤΕΙ

47

22,1

Πτυχίο ΑΕΙ

69

32,4

Μεταπτυχιακό

78

36,6

6

2,8

213

100,0

Διδακτορικό
Σύνολο

Ποσοστό

Στον παρακάτω Πίνακα 12.26 κατηγοριοποιείται το μέγεθος των επιχειρήσεων
που εκπροσωπούν τα ερωτηθέντα επιχειρηματικά στελέχη. Ειδικότερα, από τις 213
επιχειρήσεις, οι 144 απασχολούν μέχρι 49 εργαζόμενους (67,6%), οι 60 από 50 ως
249 εργαζόμενους (28,2%) και οι 9 πάνω από 249 εργαζόμενους (4,2%). Να
σημειωθεί πως οι 9 εταιρείες που διαθέτουν περισσότερους από 249 εργαζόμενους
και που αποτελούν μόλις το 4,2% επί του συνολικού ποσοστού, λόγω του μικρού
πλήθους τους η συμμετοχή τους στα δεδομένα δεν επηρεάζει τα συμπεράσματα της
στατιστικής ανάλυσης και κατ’ επέκταση της Διδακτορικής Διατριβής.
Πίνακας 12.26: Μέγεθος εταιρείας και αριθμός εργαζομένων
Μέγεθος εταιρείας

Συχνότητα

Ποσοστό

ως 49 εργαζόμενοι

144

67,6

από 50 ως 249 εργαζόμενοι

60

28,2

άνω των 249 εργαζομένων

9

4,2

213

100,0

Σύνολο

Ο Πίνακας 12.27 δείχνει το αν οι επιχειρήσεις διαθέτουν εξαγωγικό
προσανατολισμό. Οι 144 (67,6%) από τις 213 επιχειρήσεις έχουν ήδη εξαγωγικό
προσανατολισμό, ενώ οι 69 (32,4%) δε διαθέτουν, εκ των οποίων όμως οι 47 θα
προτιμούσαν να έχουν στο άμεσο μέλλον και οι 22 απάντησαν αρνητικά στο
ενδεχόμενο εξαγωγικού προσανατολισμού.
Πίνακας 12.27: Εξαγωγική δραστηριότητα
Εξαγωγές

Συχνότητα

Ποσοστό

Ναι

144

67,6

Όχι

69

32,4

213

100,0

Σύνολο
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Στον Πίνακα 12.28 φαίνεται ο βαθμός συμφωνίας των επιχειρηματικών
στελεχών με το αν η σκιώδης οικονομία αποτελεί βασικό αρνητικό παράγοντα στη
λειτουργία των ΜΜΕ. Σύμφωνα με την πενταβάθμια κλίμακα Likert, από τους 213 οι
95 συμφώνησαν απόλυτα (44,6%), οι 87 συμφώνησαν αρκετά (40,8%), οι 28 ούτε
συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν (13,1%) και μόλις 3 διαφώνησαν λίγο (1,4%), ενώ
αξιοσημείωτο είναι ότι κανείς δε διαφώνησε απόλυτα. Διευκρινίζεται πως οι
ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αναφορικά με τη σκιώδη οικονομία και τη
διαφθορά εισήχθησαν με αυτόν τον τρόπο, καθώς η βιβλιογραφία τους θεώρησε
σημαντικούς παράγοντες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Tanzi (2002) οι βασικοί
παράγοντες που δημιουργούν τη σκιώδη οικονομία είναι οι φόροι, οι κανονισμοί, οι
απαγορεύσεις και η διαφθορά. Επίσης, οι Βάβουρας και Μανωλάς (2004, 2006)
τόνισαν πως η άνιση και υψηλή φορολόγηση σε συνδυασμό με τις χαμηλού επιπέδου
κοινωνικοοικονομικές συνθήκες διαβίωσης αποτελούν κύριους παράγοντες
απόκρυψης εισοδημάτων, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Επιπροσθέτως, ο
Katsios (2006) συμφωνεί στο ότι το υψηλό επίπεδο ανεργίας και η απουσία επαρκούς
ελεγκτικού μηχανισμού, συντηρούν τη σκιώδη οικονομία και τη διαφθορά σε ένα
κράτος όπως η Ελλάδα και μάλιστα την αυξάνουν σε μεγαλύτερα ποσοστά, ειδικά σε
περιόδους κρίσης.

Πίνακας 12.28: Κατά πόσο η σκιώδης οικονομία επηρεάζει τις ΜΜΕ*
Συχνότητα

Ποσοστό (%)

3

1,4

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

28

13,1

Συμφωνώ αρκετά

87

40,8

Συμφωνώ απόλυτα

95

44,6

213

100,0

Άποψη για τη σκιώδη οικονομία
Διαφωνώ λίγο

Σύνολο

* Να σημειωθεί πως εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι η αποστολή των ερωτηματολογίων έγινε
μέσω e-mail και η συμπλήρωσή τους πραγματοποιήθηκε από τους ίδιους τους επιχειρηματίες
και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη, αφού λήφθηκε υπόψη ο παράγοντας του μεγάλου
πλήθους τους και με στόχο την ταχεία απόκριση, η κατάρτιση των ερωτήσεων ήταν στη
λογική να είναι απλές, σύντομες, κατανοητές, σαφείς, ώστε να γίνεται ευκόλως η χρήση των
όρων που θίγονται στη βιβλιογραφία, γι αυτό και η συγκεκριμένη ερώτηση ήταν της μορφής
«Η σκιώδης οικονομία αποτελεί βασικό αρνητικό παράγοντα για τη λειτουργία των ΜΜΕ»
και ζητήθηκαν απαντήσεις βάσει της κλίμακας Likert. Επίσης, με βάση τη βιβλιογραφία και
όπως προαναφέρθηκε, η κλίμακα Likert θεωρείται πιο φιλική στον ερωτώμενο, ενώ τα
στοιχεία που συλλέγονται κρίνονται αξιόπιστα και ευκόλως ερμηνεύσιμα (Kumar, 2008).
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12.5 Ανάλυση δεδομένων βάσει στατιστικού ελέγχου συσχέτισης
Μετά την οικονομετρική ανάλυση που προηγήθηκε, στην εν λόγω υποενότητα
στόχος του ερευνητή ήταν να επαληθεύσει κατά πόσο ισχύουν οι έξι Υποθέσεις
Έρευνας και μέσω της στατιστικής ανάλυσης. Μετά τη συγκέντρωση των
ερωτηματολογίων, οι Υποθέσεις Έρευνας εξετάστηκαν με βάση το πρόγραμμα SPSS
22.0 και συγκεκριμένα μέσω της στατιστικής μεθόδου x2 και της ANOVA.
Παρακάτω αναλύονται διεξοδικά οι Υποθέσεις Έρευνας και τα αποτελέσματά τους.

12.5.1 Πρώτη Υπόθεση Έρευνας
H πρώτη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Η συνεργασία μεταξύ
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι εφικτή και αποφέρει θετικά
αποτελέσματα.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκε η μηδενική και η
εναλλακτική υπόθεση:

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Εφικτή η συνεργασία μεταξύ
ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Πλεονεκτήματα από συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ – ΑΕΙ &
ΤΕΙ».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ
& ΤΕΙ» και «Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ».

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.29, οι 199 ερωτηθέντες (93,4%) πιστεύουν ότι είναι
εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ και μόλις 14 (6,6%) δεν το
πιστεύουν.

Πίνακας 12.29: Εφικτή η συνεργασία ΑΕΙ & ΤΕΙ – ΜΜΕ
Εφικτή η συνεργασία

Ποσοστό (%)

Συχνότητα

Ναι

199

93,4

Όχι

14

6,6

213

100,0

Σύνολο
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Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.30, οι 210 ερωτηθέντες (98,6%) πιστεύουν
ότι μπορούν να προκύψουν πλεονεκτήματα από τη συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ
και μόλις οι 3 (1,4%) δεν το πιστεύουν.

Πίνακας 12.30: Πλεονεκτήματα από τη συνεργασία ΑΕΙ & ΤΕΙ – ΜΜΕ
Πλεονεκτήματα συνεργασίας

Συχνότητα

Ποσοστό (%)

Ναι

210

98,6

Όχι

3

1,4

213

100,0

Σύνολο

Αναλύοντας τους παραπάνω παράγοντες στο χ2 (Chi-Square Test - Πίνακας
12.31) διαπιστώνεται ότι το p-value = 0 < 0,05, επομένως επαληθεύεται η
εναλλακτική υπόθεση Η1, κάτι που σημαίνει πως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των
μεταβλητών «Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Πλεονεκτήματα από
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ».

Πίνακας 12.31: χ2 έλεγχος (1)

Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

43,252

1

p
0,000

Επίσης, για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα πραγματοποιείται
το τεστ ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου είναι F (1, 212)
= 53,8 και p=0,000<0,001 (οι μέσοι όροι στα δείγματα διαφέρουν στατιστικά σε
σημαντικό βαθμό), δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας μέσων
τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν «ναι» και αυτών που απαντούν «όχι» και γίνεται
αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.

12.5.2 Δεύτερη Υπόθεση Έρευνας
Η δεύτερη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Η απορρόφηση των ερευνητικών
προγραμμάτων των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων από τις
ΜΜΕ αποτελεί λύση στα οικονομικά τους προβλήματα.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκαν οι εξής μηδενική
και εναλλακτική υπόθεση:
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Ho: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πλεονεκτήματα από
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας
από τις ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πλεονεκτήματα από συνεργασία
ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις
ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;».

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 12.32 και συγκεκριμένα από τις απαντήσεις
στο ερώτημα για το αν η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας θα αποτελούσε
λύση στα οικονομικά προβλήματα των ΜΜΕ, 87 επιχειρηματικά στελέχη
συμφώνησαν αρκετά (κανένα δε διαφώνησε με τα πλεονεκτήματα συνεργασίας
ΜΜΕ-ΑΕΙ και ΤΕΙ), 81 ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν, 33 συμφώνησαν
απόλυτα, μόλις 9 διαφώνησαν λίγο και 3 διαφώνησαν.
Πίνακας 12.32: Λύση η απορρόφηση έρευνας * Πλεονεκτήματα από
συνεργασία ΜΜΕ-ΑΕΙ & ΤΕΙ (Πίνακας Διασταύρωσης Crosstabulation)
Λύση η απορρόφηση
της έρευνας

Υπάρχουν πλεονεκτήματα
από συνεργασία

Δεν υπάρχουν
πλεονεκτήματα
από συνεργασία

Σύνολο

Διαφωνώ

1

2

3

Διαφωνώ λίγο

8

1

9

81

0

81

Συμφωνώ αρκετά

87

0

87

Συμφωνώ απόλυτα

33

0

33

210

3

213

Ούτε συμφωνώ, ούτε
διαφωνώ

Σύνολο

Συσχετίζοντας ξανά τη μεταβλητή «Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ» αυτή τη φορά με τη μεταβλητή «Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής
έρευνας από τις ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;»
(Πίνακας 12.33), απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση επειδή το p-value = 0,000 < 0,05,
επομένως γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ
των μεταβλητών «Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η
απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα
οικονομικά τους προβλήματα;».
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Πίνακας 12.33: χ2 έλεγχος (2)

Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

100,978

4

p
0,000

Για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα πραγματοποιείται το τεστ
ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου είναι F (4, 212) = 46,9
και p=0,000<0,001, δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας μέσων
τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν «ναι» και αυτών που απαντούν «όχι», και γίνεται
αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.

12.5.3 Τρίτη Υπόθεση Έρευνας
Η τρίτη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Τα ερευνητικά προγράμματα των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν υψηλό κόστος, αλλά
μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ υπό μορφές συνεργασίας.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκαν οι εξής
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση:

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως το κόστος
αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» και «Με ποιους
τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως το κόστος αγοράς
της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» και «Με ποιους
τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;».
Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.34, στην ερώτηση αν το κόστος αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας θεωρείται ακριβό για τις ΜΜΕ, 111 επιχειρηματικά
στελέχη ούτε συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν, εκ των οποίων τα 41 πρότειναν τις
spin-off, 47 συμφώνησαν αρκετά εκ των οποίων όλα πρότειναν τα clusters, 36
συμφώνησαν απόλυτα, 16 διαφώνησαν λίγο και μόλις 3 διαφώνησαν.
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Πίνακας 12.34: Υψηλό κόστος έρευνας * Τρόπος κάλυψης κόστους
(Πίνακας Διασταύρωσης - Crosstabulation)
Τρόπος κάλυψης κόστους
Υψηλό κόστος έρευνας

cluster

spin-off

Δε γνωρίζω

Σύνολο

Άλλο

Διαφωνώ

0

0

1

2

3

Διαφωνώ λίγο

0

0

8

8

16

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

20

41

43

7

111

Συμφωνώ αρκετά

47

0

0

0

47

Συμφωνώ απόλυτα

34

0

1

1

36

101

41

52

18

213

Σύνολο

Συσχετίζοντας τη μεταβλητή «Πιστεύετε πως το κόστος αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» με τη μεταβλητή «Με
ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;» (Πίνακας 12.35), διαπιστώνεται πως το p-value = 0,03 <
0,05, οπότε απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο και γίνεται αποδεκτή η
εναλλακτική υπόθεση Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε
πως το κόστος αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;»
και «Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς
της πανεπιστημιακής έρευνας;».

Πίνακας 12.35: χ2 έλεγχος (3)
Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

21,409

4

p
0,03

Για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα πραγματοποιείται το τεστ
ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου είναι F (4,212) = 70,5
και p=0,000<0,001, δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας μέσων
τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν «ναι» και αυτών που απαντούν «όχι», και γίνεται
αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.
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12.5.4 Τέταρτη Υπόθεση Έρευνας
Η τέταρτη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Η λειτουργία του ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού αποτελεί εχέγγυο για την καλύτερη συνεργασία
ΜΜΕ και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκαν οι εξής
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση:

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».

Όπως φαίνεται από τον Πίνακα 12.36, στην ερώτηση για το αν η λειτουργία
ενός ανεξάρτητου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα
βοηθούσε τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ, 128 επιχειρηματικά στελέχη
απάντησαν θετικά εκ των οποίων οι 125 δε θεωρούν εφικτή τη συνεργασία χωρίς
ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, μόλις 16 απάντησαν αρνητικά (αλλά παρ’ όλα αυτά
θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου) και 64 ότι δε γνώριζαν / δεν
απάντησαν.

Πίνακας 12.36: Βοήθεια από Venture Capital * Είναι εφικτή η
συνεργασία χωρίς θεσμικό πλαίσιο (Πίνακας Διασταύρωσης Crosstabulation)
Είναι εφικτή η συνεργασία χωρίς
ανάλογο θεσμικό πλαίσιο
Ναι
Βοήθεια από Venture Capital

Σύνολο

Όχι

Ναι

3

125

128

Όχι

0

16

16

ΔΓ/ΔΑ

5

64

69

8

205

213

Σύνολο
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.37, συσχετίζοντας τη μεταβλητή «H λειτουργία
ενός ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα
βοηθούσε τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» με τη μεταβλητή «Είναι
εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού
θεσμικού πλαισίου;», διαπιστώνεται πως το p–value = 0,1 > 0,05, δηλαδή δε βρέθηκε
στατιστική εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ –
ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».
Πίνακας 12.37: χ2 έλεγχος (4)
Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

3,656

1

p
0,100

Επομένως, για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα
πραγματοποιήθηκε και το τεστ ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του
ελέγχου είναι F (1,212) = 2,7 και p=0,110>0,001, δηλαδή γίνεται δεκτή η μηδενική
υπόθεση της ισότητας μέσων τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν «ναι» και αυτών
που απαντούν «όχι», και απορρίπτεται η εναλλακτική υπόθεση.

12.5.5 Πέμπτη Υπόθεση Έρευνας
Η πέμπτη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να
διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών
και τεχνολογικών ιδρυμάτων.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκαν οι εξής
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση:

Ηο: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;».
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Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως ο ρόλος του
ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;».

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.38, στην ερώτηση για το αν πιστεύουν πως ο ρόλος
του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός, τα 115 επιχειρηματικά στελέχη εξέφρασαν άποψη
ουδετερότητας λέγοντας ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ, εκ των οποίων όμως τα 109
πιστεύουν πως μπορεί το ΕΤΕΑΝ να στηρίξει τις ΜΜΕ, τα 72 συμφώνησαν αρκετά
εκ των οποίων τα 64 πιστεύουν πως το ΕΤΕΑΝ μπορεί να στηρίξει τις ΜΜΕ, 13
διαφώνησαν λίγο και 13 συμφώνησαν απόλυτα, ενώ αξιοσημείωτο είναι πως κανένα
στέλεχος δε διαφώνησε.
Πίνακας 12.38: Θετικός ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. * Μπορεί το ΕΤΕΑΝ να
στηρίξει τις ΜΜΕ; (Πίνακας Διασταύρωσης - Crosstabulation)
Μπορεί το ΕΤΕΑΝ να στηρίξει
τις ΜΜΕ;
Ναι
Θετικός ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Διαφωνώ λίγο

Σύνολο

Όχι
4

9

13

109

6

115

Συμφωνώ αρκετά

64

8

72

Συμφωνώ απόλυτα

13

0

13

190

23

213

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

Σύνολο

Σύμφωνα με τον Πίνακα 12.39 και το συσχετισμό των μεταβλητών «Πιστεύετε
πως ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να
στηρίξει τις ΜΜΕ;», διαπιστώνεται πως το p-value = 0,000 < 0,05, επομένως
απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση Ηο και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Πιστεύετε πως ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ
Α.Ε. είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;».

Πίνακας 12.39: χ2 έλεγχος (5)
Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

51,382

3
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p
0,000

Για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα πραγματοποιήθηκε και το
τεστ ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του ελέγχου είναι F (3,212) =
22,1 και p=0,000<0,001, δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική υπόθεση της ισότητας
μέσων τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν «ναι» και αυτών που απαντούν «όχι», και
γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.

12.5.6 Έκτη Υπόθεση Έρευνας
Η έκτη Υπόθεση Έρευνας είναι η εξής: Για να διασφαλιστεί η ομαλή
συνεργασία

μεταξύ

ΜΜΕ

και

ιδρυμάτων

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

επιβάλλεται η δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου.
Για να εξεταστεί η παραπάνω Υπόθεση Έρευνας, κατασκευάστηκαν οι εξής
μηδενική και εναλλακτική υπόθεση:

Ho: Δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Είστε ικανοποιημένοι από το
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και «Είναι εφικτή η
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού
πλαισίου;».
Η1: Υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Είστε ικανοποιημένοι από το
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και «Είναι εφικτή η
συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού
πλαισίου;».

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.40 και απαντώντας στην ερώτηση για το αν τα
επιχειρηματικά στελέχη είναι ικανοποιημένα από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο
λειτουργίας για τις ΜΜΕ,

85 εξ’ αυτών διαφώνησαν λίγο εκ των οποίων όλα

τόνισαν πως δεν είναι εφικτή η συνεργασία χωρίς ανάλογο θεσμικό πλαίσιο, 77
διαφώνησαν εκ των οποίων όλοι πιστεύουν στην ύπαρξη ενός ανάλογου θεσμικού
πλαισίου, 48 τήρησαν στάση ουδετερότητας μη συμφωνώντας και μη διαφωνώντας
και μόλις 3 συμφώνησαν αρκετά, ενώ κανένα δε συμφώνησε.
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Πίνακας 12.40: Ικανοποίηση από το θεσμικό πλαίσιο * Είναι εφικτή η συνεργασία
χωρίς θεσμικό πλαίσιο (Πίνακας Διασταύρωσης - Crosstabulation)
Είναι εφικτή η συνεργασία χωρίς
ανάλογο θεσμικό πλαίσιο
Ναι

Σύνολο

Όχι

Ικανοποίηση από το θεσμικό

Διαφωνώ

0

77

77

πλαίσιο

Διαφωνώ λίγο

0

85

85

Ούτε συμφωνώ, ούτε διαφωνώ

5

43

48

Συμφωνώ αρκετά

3

0

3

8

205

213

Σύνολο

Συσχετίζοντας τη μεταβλητή «Είστε ικανοποιημένοι από το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» με τη μεταβλητή «Είναι εφικτή η συνεργασία
ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;»,
διαπιστώνεται πως το p – value = 0 < 0,05 (Πίνακας 12.41), επομένως απορρίπτεται η
μηδενική υπόθεση Ηο και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση Η1: Υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών «Είστε ικανοποιημένοι από το ελληνικό θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ &
ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;».
Πίνακας 12.41: χ2 έλεγχος (6)
Pearson Chi-Square

Αξία χ2

Βαθμοί ελευθερίας

89,088

3

p
0,000

Επομένως, για να υποστηριχτούν περαιτέρω τα συμπεράσματα
πραγματοποιήθηκε και το τεστ ANOVA. H τιμή του επιπέδου σημαντικότητας του
ελέγχου είναι F (3,212) = 33,2 και p=0,000<0,001, δηλαδή απορρίπτεται η μηδενική
υπόθεση της ισότητας μέσων τιμών μεταξύ αυτών που απαντούν ναι και αυτών που
απαντούν όχι, και γίνεται αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση.
12.6 Επίλογος και συμπεράσματα

Στο Κεφάλαιο 12 πραγματοποιήθηκε η ανάλυση των δεδομένων των
ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν από 213 επιχειρηματικά στελέχη, αλλά και η
εξέταση των Υποθέσεων Έρευνας.
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Η πρώτη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Η συνεργασία μεταξύ
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων είναι εφικτή και αποφέρει θετικά αποτελέσματα», η
οποία ήταν σημαντική και επαληθεύτηκε με βάση την οικονομετρική ανάλυση.
Κατόπιν κρίθηκε σκόπιμο από το συγγραφέα να πραγματοποιηθεί και η στατιστική
ανάλυση μέσω των μεθόδων χ2 και ANOVA, οι οποίες επαλήθευσαν τα
αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομετρικής ανάλυσης.
Η δεύτερη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Η απορρόφηση των ερευνητικών
προγραμμάτων των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων από τις ΜΜΕ
αποτελεί λύση στα οικονομικά τους προβλήματα». Η οικονομετρική ανάλυση έδειξε
επαλήθευσε την εν λόγω Υπόθεση Έρευνας και τη χαρακτήρισε ως σημαντική.
Κατόπιν, ο συγγραφέας προέβη και σε αντίστοιχη στατιστική ανάλυση μέσω των
μεθόδων χ2 και ANOVA, συσχετίζοντας και εξετάζοντας τις μεταβλητές
«Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ» και «Η απορρόφηση της
πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους
προβλήματα;», έγινε αποδεκτή η εναλλακτική υπόθεση, που ανέφερε πως υπάρχει
εξάρτηση μεταξύ τους. Δηλαδή, έγινε αποδεκτό ότι προκύπτουν πλεονεκτήματα από
τη συνεργασία των ΜΜΕ μα ΑΕΙ-ΤΕΙ και ότι η απορρόφηση της έρευνας από τις
ίδιες τις ΜΜΕ θα αποτελούσε διέξοδο στο οικονομικό και εν γένει λειτουργικό τους
αδιέξοδο.
Η τρίτη Υπόθεση Έρευνας ανέφερε: «Τα ερευνητικά προγράμματα των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν υψηλό κόστος, αλλά μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ υπό μορφές συνεργασίας» και με βάση την
οικονομετρική ανάλυση επιβεβαιώθηκε και χαρακτηρίστηκε ως σημαντική. Κατόπιν,
ο συγγραφέας προέβη σε ανάλογη στατιστική ανάλυση με βάση τις μεθόδους χ2 και
ANOVA. Ειδικότερα, εξετάστηκαν οι μεταβλητές «Πιστεύετε πως το κόστος αγοράς
της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;» και «Με ποιους
τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της αγοράς της
πανεπιστημιακής έρευνας;» και έγινε δεκτή η εναλλακτική υπόθεση, που ανέφερε
πως υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Δηλαδή τα επιχειρηματικά στελέχη απάντησαν
πως το κόστος αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας θεωρείται μεν υψηλό για να το
καλύψουν από μόνες τους οι ΜΜΕ, αλλά συμφώνησαν στο μοντέλο συνεργασίας
μεταξύ τους, μέσω clusters, spin-off
επαληθεύοντας την Υπόθεση Έρευνας.
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και άλλων εναλλακτικών λύσεων,

Η τέταρτη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Η λειτουργία του ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού αποτελεί εχέγγυο για την καλύτερη συνεργασία ΜΜΕ
και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων», η οποία χαρακτηρίστηκε ως σημαντική και
επιβεβαιώθηκε με βάση τη σχετική οικονομετρική ανάλυση. Ο συγγραφέας προέβη
και στη στατιστική ανάλυση για να επαληθεύσει τα αποτελέσματα της
οικονομετρικής, μέσω των μεθόδων χ2 και ANOVA. Έτσι, εξετάστηκαν οι
μεταβλητές «H λειτουργία ενός ανεξάρτητου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη
λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;»
και «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου
κρατικού θεσμικού πλαισίου;» και έγινε δεκτή η μηδενική υπόθεση που ανέφερε
ανεξαρτησία μεταξύ τους. Δηλαδή, ότι η λειτουργία ενός Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού με τη λογική του Venture Capital θα ευνοούσε μεν τη συνεργασία ΜΜΕ
και ΑΕΙ-ΤΕΙ, αλλά μόνο υπό την προϋπόθεση δημιουργίας ανάλογου κρατικού
θεσμικού πλαισίου, επιβεβαιώνοντας την αρχική Υπόθεση Έρευνας.
Η πέμπτη Υπόθεση Έρευνας ανέφερε πως «Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να
διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών

ιδρυμάτων».

Η

σχετική

οικονομετρική

ανάλυση

έδειξε

τη

σημαντικότητά της και επαλήθευσε ότι ισχύει. Επίσης, πραγματοποιήθηκε
επικουρικά και η σχετική στατιστική ανάλυση βάσει των μεθόδων χ2 και ANOVA.
Οι μεταβλητές που εξετάστηκαν ήταν «Πιστεύετε πως ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
είναι θετικός;» και «Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ
ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;» και ο συσχετισμός τους έκανε αποδεκτή την εναλλακτική
υπόθεση ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ τους. Δηλαδή, τα επιχειρηματικά στελέχη
πιστεύουν πως ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι και θετικός, αλλά και μπορεί να
στηρίξει τις ΜΜΕ, κάτι που επαληθεύει την πέμπτη Υπόθεση Έρευνας.
Τέλος, η έκτη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Για να διασφαλιστεί η ομαλή
συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλεται η
δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου». Η σχετική οικονομετρική
ανάλυση επιβεβαίωσε την ισχύ και τη σημαντικότητα της εν λόγω Υπόθεσης
Έρευνας. Επιπλέον, επικουρικά πραγματοποιήθηκε και η στατιστική ανάλυση με
βάση τις μεθόδους χ2 και ANOVA. Οι μεταβλητές που συσχετίστηκαν ήταν «Είστε
ικανοποιημένοι από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ;» και
«Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία ανάλογου
κρατικού θεσμικού πλαισίου;». Το αποτέλεσμα της συσχέτισης έκανε αποδεκτή την
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εναλλακτική υπόθεση πως υπάρχει εξάρτηση, και μάλιστα σημαντική, μεταξύ των
προαναφερόμενων μεταβλητών, κάτι που σημαίνει πως δεν υπάρχει ικανοποίηση από
το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο για τις ΜΜΕ και πως δεν είναι εφικτή η συνεργασία
ΜΜΕ

και

ΑΕΙ-ΤΕΙ

χωρίς

τη δημιουργία ανάλογου

θεσμικού

πλαισίου,

επιβεβαιώνοντας και την έκτη Υπόθεση Έρευνας.
Κατόπιν αυτών, διαπιστώθηκε ότι με βάση την οικονομετρική ανάλυση και
επικουρικά της στατιστικής ανάλυσης επαληθεύτηκαν οι έξι αρχικές Υποθέσεις
Έρευνας που εξετάστηκαν από τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τα
ερωτηματολόγια, επιβεβαιώνοντας το θεωρητικό μέρος της διδακτορικής διατριβής
και τις προτάσεις και την έρευνα του υποψηφίου διδάκτορα.
Στο Κεφάλαιο 13, που είναι και το τελευταίο της διδακτορικής διατριβής,
αναλύονται όλα τα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής και οι παράγοντες που
τη θεωρούν πως είναι καινοτόμος και προσφέρει πολλά καινούρια στοιχεία στη
βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
«Γνώμαι σοφών αρετήν πλουτίζοσιν»
Σωκράτης

13.1 Ανακεφαλαίωση της Διδακτορικής Διατριβής

H θεματολογία της παρούσας διδακτορικής διατριβής αφορούσε το κατά πόσο
οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μετά τη συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα
μπορούν να συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της κρίσης χρέους. Αναλύθηκε εκτενώς ο τρόπος με τον οποίον οι ΜΜΕ θα
μπορούσαν να απορροφήσουν την πανεπιστημιακή έρευνα, υπό τη βασική
προϋπόθεση της αλλαγής του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Επίσης, προτάθηκε η
δημιουργία ενός ανεξάρτητου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού που θα λειτουργούσε
στη λογική του Venture Capital ώστε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ
ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου, κάτι που θα βοηθούσε τη συνεργασία τους
σε βάθος χρόνου. Η συγγραφή της διατριβής τήρησε όλες τις προδιαγραφές και εν
γένει την αντίστοιχη δομή που προβλέπεται στον επιστημονικό χώρο. Δηλαδή,
πρωτίστως εντοπίστηκε και αναφέρθηκε το ερευνητέο αντικείμενο, στη συνέχεια
πραγματοποιήθηκε η έρευνα και η ανάλυσή του, ενώ στο τέλος δόθηκε η ανάλογη
απάντηση στο αρχικό ερώτημα-πρόβλημα (Θεοφανίδης, 2002).
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος της διδακτορικής διατριβής προέκυψε
από την ανάγκη της παρουσίασης και διερεύνησης μιας καινοτόμου και ρεαλιστικής
πρότασης, που θα βοηθούσε τόσο τις επιχειρήσεις όσο και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε να επιβιώσουν και να αυτο-αναπτυχθούν,
ιδιαίτερα κατά την περίοδο της κρίσης χρέους που διανύει η Ελλάδα. Διερευνώντας
την ελληνική βιβλιογραφία διαπιστώθηκε πως μέχρι τώρα δεν είχε εντοπιστεί καμία
έρευνα, ή διατριβή, σχετική με τη θεματολογία της παρούσας διδακτορικής
διατριβής. Επίσης και στην αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία η παρούσα έρευνα
διαφέρει τόσο ως προς την καινοτομία της, αλλά και ως προς τις ρεαλιστικές
προτάσεις που διατυπώνει. Αντίστοιχη έρευνα που να προτείνει συνεργασία ΜΜΕ
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για απορρόφηση πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας, υπό την επίβλεψη ενός Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική της λειτουργίας Venture Capital ώστε να
αμβλυνθούν οι διαφορές μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου για να μην
παρουσιάζονται προβλήματα σε βάθος χρόνου, δεν εντοπίστηκε. Για να τκεμηριωθεί
το θεωρητικό υπόβαθρο της διατριβής, προτιμήθηκε από τον υποψήφιο διδάκτορα να
πραγματοποιηθεί ποσοτική έρευνα μέσω δημιουργίας και αποστολής δομημένων
ερωτηματολογίων που απευθύνθηκαν αποκλειστικά σε υψηλόβαθμα επιχειρηματικά
στελέχη, δηλαδή ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και ανώτατα διευθυντικά και διοικητικά
στελέχη.
Στο Κεφάλαιο 12 αναλύθηκαν τα δεδομένα των ερωτηματολογίων που
συμπληρώθηκαν από 213 επιχειρηματικά στελέχη από διαφορετικές περιοχές της
ελληνικής

επικράτειας.

Πραγματοποιήθηκε

η

οικονομετρική

ανάλυση

που

επιβεβαίωσε την ισχύ των έξι Υποθέσεων Έρευνας οι οποίες χαρακτηρίστηκαν
επίσης ως σημαντικές για τα δύο οικονομετρικά μοντέλα που κατασκευάστηκαν. Στη
συνέχεια, κρίθηκε σκόπιμο από το συγγραφέα να πραγματοποιηθεί και η στατιστική
ανάλυση των δεδομένων, ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα της
οικονομετρικής ανάλυσης μέσω των μεθόδων χ2 και ANOVA. Ο συσχετισμός των
μεταβλητών επαλήθευσε τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης για τις
προαναφερόμενες Υποθέσεις Έρευνας, επιβεβαιώνοντας τις θεωρητικές προβλέψεις
τους ερευνητή-υποψηφίου διδάκτορα. Στο Κεφάλαιο 13 τα συμπεράσματα που
απορρέουν αποδεικνύουν για ποιο λόγο η διδακτορική διατριβή και η θεματολογία
της θεωρείται καινοτόμος, ρεαλιστική και διατυπώνει σημαντικές προτάσεις για τη
μεγέθυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των ιδρυμάτων
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

13.2 Η ανάλυση των Υποθέσεις Έρευνας και τα χρήσιμα συμπεράσματα που
απορρέουν

Η πρώτη εκ των έξι Υποθέσεων Έρευνας ήταν η εξής: «Η συνεργασία μεταξύ
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι εφικτή και αποφέρει θετικά
αποτελέσματα» της οποίας η επαλήθευση αποτέλεσε βασικό σκοπό της διατριβής.
Από την οικονομετρική ανάλυση πρωτίστως και τη σταιτστική ανάλυση κατόπιν,
προέκυψε το συμπέρασμα πως η συνεργασία των ΜΜΕ με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι όχι
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μόνο εφικτή, αλλά και προκύπτουν σημαντικά πλεονεκτήματα από αυτήν,
επαληθεύοντας την αρχική υπόθεση έρευνας.
Η δεύτερη Υπόθεση Έρευνας ήταν: «Η απορρόφηση των ερευνητικών
προγραμμάτων των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων από τις ΜΜΕ
αποτελεί λύση στα οικονομικά τους προβλήματα». Η οικονομετρική ανάλυση
οδήγησε στο συμπέρασμα πως η συνεργασία των ΜΜΕ με ΑΕΙ - ΤΕΙ επιφέρει
σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως για παράδειγμα ότι η απορρόφηση της έρευνας από
τις ΜΜΕ θα αποτελούσε σημαντικό παράγοντα επιβίωσης και οικονομικής αυτοανάπτυξης, επαληθεύοντας τη σχετική Υπόθεση Έρευνας, κάτι που επιβεβαιώθηκε
και από τη στατιστική ανάλυση.
Η τρίτη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Τα ερευνητικά προγράμματα των
πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων έχουν υψηλό κόστος, αλλά μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ υπό μορφές συνεργασίας». Με βάση την
οικονομετρική ανάλυση εξήχθη το συμπέρασμα ότι μπορεί το κόστος της
πανεπιστημιακής έρευνας να θεωρείται υψηλό, αλλά υπάρχει τρόπος κάλυψής του
από τις ΜΜΕ, μέσω συνεργασίας τους, όπως για παράδειγμα προτείνεται υπό τη
μορφή cluster, επαληθεύοντας την προαναφερόμενη Υπόθεση Έρευνας, γεγονός που
επαληθεύτηκε και από τη στατιστική ανάλυση.
Η τέταρτη Υπόθεση Έρευνας ήταν: «Η λειτουργία του ενδιάμεσου Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού αποτελεί εχέγγυο για την καλύτερη συνεργασία ΜΜΕ
και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων». Η οικονομετρική ανάλυση έδειξε πως η
δημιουργία ενός Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική της λειτουργίας Venture
Capital θα βοηθούσε σημαντικά τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ, υπό τη
βασική προϋπόθεση τη δημιουργία ανάλογου θεσμικού πλαισίου, κάτι που
επιβεβαίωσε και η σχετική στατιστική ανάλυση, επαληθεύοντας τη σχετική Υπόθεση
Έρευνας.
Η πέμπτη Υπόθεση Έρευνας ήταν η εξής: «Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να
διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων». Η οικονομετρική ανάλυση οδήγησε στο συμπέρασμα πως
το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. αφενός μπορεί να στηρίξει τη συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ,
αφετέρου να καλύψει το κενό που υπάρχει μεταξύ ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού
χώρου, γεγονός που επιβεβαίωσε και η στατιστική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε
επικουρικά, επαληθεύοντας τη σχετική Υπόθεση Έρευνας.
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Η έκτη Υπόθεση Έρευνας ήταν: «Για να διασφαλιστεί η ομαλή συνεργασία
μεταξύ ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης επιβάλλεται η δημιουργία
ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου». Από την οικονομετρική ανάλυση που
ακολούθησε εξήχθη το συμπέρασμα πως οι επιχειρηματίες δεν είναι ικανοποιημένοι
από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και ότι χωρίς τη δημιουργία ανάλογου θεσμικού
πλαισίου δεν είναι δυνατή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ, κάτι που
επιβεβαιώθηκε και από την ανάλογη στατιστική ανάλυση, επαληθεύοντας την
αντίστοιχη Υπόθεση Έρευνας.

13.3 Η ανάλυση των συμπερασμάτων και η συνεισφορά της διδακτορικής
διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη

Ο βασικός λόγος για τον οποίον πραγματοποιήθηκε η εν λόγω διδακτορική
διατριβή ήταν πως ο υποψήφιος διδάκτορας εντόπισε σημαντικό κενό στην ελληνική
και διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με το πώς μπορούν να επιβιώσουν Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις και τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σε οικονομίες όπως η ελληνική
και ειδικά σε περιόδους κρίσης χρέους. Συγκεκριμένα, από την ανασκόπηση της
βιβλιογραφίας που παρουσιάστηκε διεξοδικά στα Κεφάλαια 2 και 11, υπήρξαν
αναφορές και μελέτες σχετικά με τις ΜΜΕ και τη συνεργασία τους με τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, όμως δεν εντοπίστηκε σχετική έρευνα που να εξετάζει τον
τρόπο σύνδεσης του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού χώρου, καθώς είναι
επιβεβαιωμένο και από σχετικές αναφορές ότι παρουσιάζονται κενά και προβλήματα
στην προσπάθεια της συνεργασίας τους. Η έλλειψη αυτή αποτέλεσε την αφετηρία για
την υλοποίηση της παρούσας μελέτης και την προσπάθεια της κάλυψης του κενού με
στόχο τη συνεισφορά στην Οικονομική Επιστήμη. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν
από τη διδακτορική διατριβή συνοψίζοντας παρακάτω:



Η απορρόφηση των ερευνητικών προγραμμάτων των πανεπιστημιακών

και τεχνολογικών ιδρυμάτων από τις ΜΜΕ αποτελεί σημαντική και εφικτή λύση στα
οικονομικά τους προβλήματα και μπορεί να τις βοηθήσει να αυτο-αναπτυχθούν.
Συγκεκριμένα, στα Κεφάλαια 3 και 4 αναλύθηκε η σημαντικότητα του ρόλου των
ΜΜΕ και των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το μέγεθος της
συμβολής τους στην εθνική οικονομική ανάπτυξη. Παγκόσμιες έρευνες απέδειξαν ότι
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στην περίπτωση απορρόφησης της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας και έρευνας από
επιχειρήσεις επήλθε οικονομική ανάπτυξη και αύξηση της απασχόλησης. Στο
Κεφάλαιο 4 εξήχθη ως συμπέρασμα πως μια πιθανή συνεργασία μεταξύ ΑΕΙ-ΤΕΙ και
ΜΜΕ είναι τόσο εφικτή όσο και αναγκαία, ειδικά κατά την περίοδο κρίσης χρέους,
με αποτέλεσμα να δημιουργεί προϋποθέσεις οικονομικής ανάπτυξης και αύξηση της
καινοτομίας των ΜΜΕ. Αποδείχτηκε πως οι καινοτόμες ΜΜΕ αυξάνουν την
ανταγωνιστικότητά τους, στον εγχώριο και στο διεθνή επιχειρηματικό στίβο,
θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω οικονομική μεγέθυνση. Από την άλλη πλευρά,
διαπιστώθηκε πως για να επέλθει η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ θα πρέπει
να συντρέξουν ανάλογες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα η τροποποίηση του
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ή η δημιουργία νέου.



Η διεθνής βιβλιογραφία αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις σπεύδουν να

εγκατασταθούν κοντά σε επιστημονικά πάρκα, καθώς γνωρίζουν πως η απορρόφηση
της πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας μπορεί να αυξήσει την καινοτομία τους,
επομένως και την ανταγωνιστικότητά τους. Αν τεθεί προς σύγκριση το ισχύον
θεσμικό πλαίσιο της Ε.Ε. και της Ελλάδας στον τομέα της έρευνας και της
καινοτομίας διαπιστώνεται πως υπάρχουν τεράστια κενά σε εγχώριο επίπεδο, με
αποτέλεσμα να δημιουργούνται αρνητικές προϋποθέσεις για την επιχειρηματικότητα.
Ειδικότερα, στην παρούσα διδακτορική διατριβή τονίστηκε πως η Ελλάδα βρίσκεται
στις τελευταίες θέσεις της κρατικής και επιχειρησιακής δαπάνης για Έρευνα και
Ανάπτυξη, αλλά και στον αριθμό ερευνητών. Η πολιτική βούληση θα έπρεπε να
ενισχυθεί προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ικανού θεσμικού πλαισίου που θα
ενίσχυε τη συνεργασία των ΜΜΕ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Γι αυτό και ως
σημαντική πρόταση για τη μείωση της ανεργίας και την οικονομική ανάπτυξη
αποτελεί η σύνδεση πανεπιστημιακής έρευνας και ΜΜΕ. Σε οικονομίες του
εξωτερικού, ακόμη και μικρότερες από την Ελλάδα, οι εν λόγω τομείς
αλληλοαναπτύχθηκαν λόγω της σύνδεσής τους, επομένως και σε εγχώριο επίπεδο
είναι εφικτή ανάλογη συνεργασία. Η πρόταση ανάπτυξης και σύνδεσης της
πανεπιστημιακής έρευνας και της επιχειρηματικότητας αναλύθηκε εκτενώς στο
Κεφάλαιο 4, είναι ρεαλιστική και αναγκαία με σημαντικά αναμενόμενα θετικά
αποτελέσματα και το ζητούμενο είναι πλέον η χάραξη ενιαίας κρατικής πολιτικής
προς αυτήν την κατεύθυνση. Παρόμοια έρευνα δεν έχει εντοπιστεί στη βιβλιογραφία
γι αυτό και θεωρείται καινοτόμος και ότι συνεισφέρει στην Οικονομική Επιστήμη.
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Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μπορούν να συνεργαστούν ώστε να

απορροφήσουν την πανεπιστημιακή τεχνογνωσία με στόχο την επιβίωση και την
ανάπτυξή τους, καλύπτοντας το αντίστοιχο κόστος που θεωρείται απαγορευτικό για
κάθε μεμονωμένη επιχείρηση. Στο Κεφάλαιο 5 αναλύθηκε σε θεωρητική βάση μία εκ
των βασικών προτάσεων της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής, ότι οι ελληνικές
ΜΜΕ έχουν την επιλογή της συνεργασίας, όπως για παράδειγμα μέσω clusters, ώστε
να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην πανεπιστημιακή τεχνογνωσία και να
αποδειχθούν ανταγωνιστικές στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Η πρόταση αυτή είναι
όχι μόνο εφαρμόσιμη, αλλά και αναγκαία, ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης χρέους
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, με δεδομένα τα λειτουργικά προβλήματά τους οι
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα έπρεπε να βρουν τρόπους αυτοχρηματοδότησης, γι
αυτό και προτάθηκε η συνεργασία μεταξύ τους, όπως για παράδειγμα με τη μορφή
cluster, για να ισχυροποιήσουν την κεφαλαιακή τους βάση και να αυξήσουν την
ικανότητά τους ώστε να απορροφήσουν την πανεπιστημιακή τεχνογνωσία. Για
παράδειγμα, τα clusters αποτελούν ρεαλιστική και δοκιμασμένη λύση στο εξωτερικό
εδώ και πολλές δεκαετίες (από το 1980 και μετά) και μπορούν να βοηθήσουν
σημαντικά τις ΜΜΕ να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, να αποκτήσουν
εξωστρέφεια που θα τους δώσει σημαντικό μερίδιο της διεθνούς αγοράς, όπως επίσης
και να αναπτύξουν καινοτομία, που αποτελεί το βασικό παράγοντα ανάπτυξης και
μεγέθυνσης. Μελέτες έδειξαν πως περιοχές χωρίς την παρουσία clusters
παρουσίασαν οικονομική δυσλειτουργία και υπανάπτυξη. Επίσης, στο Κεφάλαιο 5
έγινε αναφορά και στην εναλλακτική λύση των εταιρειών spin-off (τεχνοβλαστοί).
Στη συνέχεια, τεκμηριώθηκε για ποιο λόγο θεωρείται σημαντική η μεταφορά
τεχνολογίας (transfer knowledge), καθώς μπορεί και καλύπτει το οικονομικό χάσμα
μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Η μεγάλη αξία της
μεταφοράς τεχνολογίας για τις ΜΜΕ αποδίδεται στο γεγονός ότι αποτελεί άμεση και
σχετικά χαμηλού κόστους διαδικασία απόκτησης υψηλού επιπέδου τεχνογνωσίας, η
οποία είναι σημαντική γι αυτές, καθώς ευελπιστούν στην απόκτηση ανταγωνιστικού
πλεονεκτήματος στον κλάδο της καινοτομίας. Επίσης, αναπτύχθηκε η επιπλέον λύση
των Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, οι οποίοι αποτελούν ένωση φορέων του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο την ενίσχυση των τεχνολογικών και
καινοτόμων επιδόσεων των Περιφερειών και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας. Και σε αυτήν την περίπτωση αποδεικνύεται ξανά ο σημαντικός
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ρόλος των πανεπιστημιακών και των τεχνολογικών ιδρυμάτων, καθώς αποτελούν
βασικούς φορείς που μπορούν να συμμετέχουν, μαζί με τις ΜΜΕ, σε Περιφερειακούς
Πόλους Καινοτομίας. Συμπερασματικά, η πρόταση της συνεργασίας των ΜΜΕ μέσω
των προαναφερόμενων μορφών είναι ρεαλιστική, καινοτόμος και αναγκαία για την
οικονομική ανάπτυξη και συνεισφέρει σημαντικά στην Οικονομική Επιστήμη.



Η λειτουργία ενός ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού αποτελεί

εχέγγυο συνεργασίας των ΜΜΕ με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Μία από τις
μεγαλύτερες πρωτοτυπίες της παρούσας Διδακτορικής Διατριβής είναι το ότι ο
συγγραφέας εντόπισε την ύπαρξη σημαντικών προβλημάτων και κενών μεταξύ του
ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού χώρου, προτείνοντας τη δημιουργία ενός Μη
Κυβερνητικού Οργανισμού και τη λειτουργία του ως Venture Capital, ώστε να
μπορέσει να καλύψει των προαναφερθέντα κενά και να αμβλύνει τα προβλήματα που
θα προέκυπταν σε βάθος χρόνου. Η εν λόγω πρόταση αναπτύσσεται στο Κεφάλαιο 6
και θεωρείται καινοτόμος και συνεισφέρει σημαντικά στην Οικονομική Επιστήμη.
Ειδικότερα, αναλύθηκε διεξοδικά ο σημαντικός ρόλος των εταιρειών κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) στην ενδυνάμωση των ελληνικών
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Όμως, ενώ οι εταιρείες Venture Capital θα μπορούσαν
να αναπτυχθούν στην Ελλάδα και να παρέχουν υποστήριξη στις ΜΜΕ, εντούτοις και
πάλι η απουσία πολιτικής βούλησης και η δημιουργία ανάλογου θεσμικού πλαισίου
είναι χαρακτηριστική. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις, αν και γνώριζαν το πόσο
σημαντικές είναι οι venture capital εταιρείες για την ανάπτυξη των ΜΜΕ, δεν
προώθησαν αυτόν το σημαντικό θεσμό. Ο θεσμός του venture capital είναι πολύ
σημαντικός είτε για την ανάπτυξη των υφιστάμενων, είτε για τη δημιουργία νέων
επιχειρήσεων, επομένως και των Μικρομεσαίων, ειδικά σε μικρές οικονομίες όπως
είναι της Ελλάδας. Έτσι λοιπόν, προτείνεται η δημιουργία ενός Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού στη λογική της λειτουργίας ως venture capital, με στόχο την επένδυση
σε ελληνικές ΜΜΕ και συγκεκριμένα σε εκείνες που παρουσιάζουν καινοτόμο
δραστηριότητα, μιας και τα προβλήματα υποχρηματοδότησης είναι σημαντικά. Το
πιο σημαντικό στοιχείο θα ήταν πως το Κράτος δε θα επιβαρυνόταν από άσκοπες
χρηματοδοτήσεις χωρίς μεσομακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ούτε οι ΜΜΕ θα ήταν
πολιτικά εξαρτώμενες από τις κυβερνήσεις, καθώς θα είχαν πλήρη και αυτόνομο
επιχειρηματικό σχεδιασμό.
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To ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη

συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων. Στην εν λόγω
διδακτορική διατριβή εντοπίζεται η ανυπαρξία ενός ικανού και σταθερού θεσμικού
πλαισίου, γεγονός που αποτελεί το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ανάπτυξη της
συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ. Το εν λόγω συμπέρασμα ενισχύεται και από
τη συντριπτική πλειοψηφία των απαντήσεων των υψηλόβαθμων επιχειρηματικών
στελεχών. Έτσι λοιπόν, η πρόταση αλλαγής του θεσμικού πλαισίου ενισχύεται μέσω
της συνεργασίας του οργανισμού Venture Capital με το ΕΤΕΑΝ, υιοθετώντας τα
πλεονεκτήματα του Αναπτυξιακού Νόμου. Όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο 7, η
περίπτωση πιθανής συνεργασίας του εν λόγω οργανισμού με έναν κρατικό φορέα,
όπως είναι το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση και την εποπτεία
των σχέσεων μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων, θα
ήταν ιδανική. Αυτό απορρέει από το γεγονός ότι το ΕΤΕΑΝ Α.Ε., αντικαθιστώντας
τον προηγούμενο φορέα ΤΕΜΠΜΕ, ο οποίος δεν πέτυχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα, επιχείρησε να δώσει νέα δυναμική στις ΜΜΕ και να ενθαρρύνει την
εξωστρέφειά τους. Δηλαδή, το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. θέλησε να καλύψει το κενό που
δημιουργήθηκε μεταξύ χρηματοπιστωτικής αγοράς και νέας πολιτικής που
αποφάσισε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των ΜΜΕ,
άποψη που συμμερίζεται και η πλειοψηφία των επιχειρηματικών στελεχών όπως
απορρέει από τη σχετική έρευνα της παρούσας διδακτορικής διατριβής.



Τόσο η σκιώδης οικονομία, όσο και η διαφθορά, αποτελούν σημαντικά

εμπόδια για τη λειτουργία των ΜΜΕ. Στο Κεφάλαιο 9 αναλύθηκε η σύνδεση της
επιχειρηματικότητας με τη σκιώδη οικονομία, η επικρατούσα κατάσταση στην
Ελλάδα και οι τρόποι αντιμετώπισής της. Η σκιώδης οικονομία αυξάνεται σε ένα
κράτος όταν οι φοροελεγκτικοί μηχανισμοί είναι ελλιπείς, η φορολόγηση υψηλή και
άνιση, αλλά και οι συνθήκες διαβίωσης των πολιτών χαμηλού επιπέδου. Αποτέλεσμα
αυτών είναι οι φορολογούμενοι να δείχνουν αυξημένη βούληση για ένταξη των
οικονομικών τους δραστηριοτήτων στη σκιώδη οικονομία. Επίσης, και η διαφθορά
αποτελεί σημαντικό πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ελλάδα, ενώ σύμφωνα το
δείκτη CPI η χώρα κατατάχθηκε στην 80η θέση. Η Ελλάδα ουσιαστικά βρίσκεται σε
ιδιαίτερα δυσμενή θέση, καθώς από τη μια η απουσία ελεγκτικού συστήματος και
από την άλλη η κρίση χρέους πολλαπλασίασαν το μέγεθος της σκιώδους οικονομίας

354

και το πλέον ανησυχητικό όλων είναι πως δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την
πάταξή της. Επιπροσθέτως, η σκιώδης οικονομία αποτελεί αρνητικό παράγοντα
ειδικά για τη λειτουργία των ΜΜΕ, αλλά και γενικά για τον ανταγωνισμό των
επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά που τον καθιστά προβληματικό. Συγκεκριμένα,
ενώ το κενό μεταξύ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και των μεγάλων εταιρειών
είναι σημαντικό, η μεγέθυνση της σκιώδους οικονομίας μπορεί να το αυξήσει ακόμη
περισσότερο, καθιστώντας τον ανταγωνισμό αθέμιτο. Αυτό το συμπεράσματα
απορρέει τόσο από τις απαντήσεις των υψηλόβαθμων επιχειρηματικών στελεχών στη
σχετική έρευνα, όσο και από την περαιτέρω στατιστική ανάλυσή τους. Επομένως, η
λογική επιχειρηματική φορολόγηση και οι αντίστοιχες πολιτικές που χορηγούν
κίνητρα ανάπτυξης της υγιούς επιχειρηματικότητας μειώνουν τη σκιώδη οικονομία
και τις αρνητικές της συνέπειες, ειδικά στις ΜΜΕ.



Η έρευνα της διδακτορικής διατριβής διέθετε υψηλό βαθμό δυσκολίας και

τα συμπεράσματά της ήταν σημαντικά, επαληθεύοντας και το θεωρητικό μέρος.
Ειδικότερα,

επιλέχτηκε η

μέθοδος

της συστηματικής

δειγματοληψίας,

το

ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε 500 επιχειρήσεις και το τελικό ποσοστό απόκρισης
έφτασε το 42,6%, καθώς ο ερευνητής έλαβε 213 απαντηθέντα ερωτηματολόγια
αποκλειστικά από υψηλόβαθμα επιχειρηματικά στελέχη. Σε σχέση με παρόμοιες
έρευνες, ο μέσος όρος απόκρισης ανέρχεται συνήθως στο 25%, ενώ στη
συγκεκριμένη έρευνα στο 42,60%. Επίσης, ο βαθμός δυσκολίας της έρευνας
ερωτηματολογίου ήταν αυξημένος, καθώς οι επιχειρήσεις που επιλέχτηκαν βάσει της
μεθόδου έπρεπε να τηρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προδιαγραφές σε πανελλαδικό
επίπεδο, ενώ τα ερωτηματολόγια απευθυνόταν αποκλειστικά σε ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων ή ανώτατα διευθυντικά στελέχη. Γι αυτό ως συμπέρασμα εξάγεται πως
τόσο το δείγμα όσο και το ποσοστό απόκρισης ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό, τα
αποτελέσματα των απαντήσεων υψηλής ποιότητας και ο βαθμός δυσκολίας της
έρευνας υψηλός.



Τα αποτελέσματα της οικονομετρικής σε πρώτη φάση και της στατιστικής

ανάλυσης σε δεύτερη, ήταν σημαντικά και με υψηλά ποιοτικά κριτήρια.
Συγκεκριμένα, η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε πρωτίστως μέσω
οικονομετρικής ανάλυσης και επικουρικά μέσω περιγραφικής στατιστικής και
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στατιστικού ελέγχου συσχέτισης, με απώτερο σκοπό την άντληση υψηλής ποιότητας
αποτελεσμάτων. Επίσης, για να διασφαλιστεί ακόμη περισσότερο η υψηλή ποιότητα
των αποτελεσμάτων, μετά την οικονομετρική ανάλυση και πέραν του στατιστικού
ελέγχου συσχέτισης χ2 (Chi-Square Test), ακολουθήθηκε και η επεξεργασία τους
μέσω της μεθόδου ANOVA.


Εξήχθησαν σημαντικά συμπεράσματα από την ανάλυση και επεξεργασία

των δεδομένων των απαντηθέντων ερωτηματολογίων, ακόμη και μέσω της
περιγραφικής στατιστικής. Ειδικότερα, οι 144 (67,6%) από τις 213 επιχειρήσεις
διαθέτουν ήδη εξαγωγικό προσανατολισμό, ενώ οι 69 (32,4%) όχι, εκ των οποίων
όμως οι 47 θα προτιμούσαν να έχουν στο άμεσο μέλλον. Επίσης, από τα 213
επιχειρηματικά στελέχη, τα 182 (85,44%) συμφώνησαν ότι η σκιώδης οικονομία
αποτελεί εμπόδιο για τη λειτουργία των ΜΜΕ, τα 28 διατήρησαν ουδέτερη στάση
(13,1%) και μόλις 3 διαφώνησαν λίγο (1,4%), ενώ αξιοσημείωτο ήταν ότι κανένα
στέλεχος δε διαφώνησε απόλυτα.



Βασικός στόχος του ερευνητή ήταν ο έλεγχος και η επαλήθευση κατά των

έξι Υποθέσεων Έρευνας που αναλύθηκαν στο θεωρητικό μέρος της διδακτορικής
διατριβής. H πρώτη Υπόθεση Έρευνας επαληθεύτηκε και ήταν η εξής: «Η
συνεργασία μεταξύ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και ΑΕΙ-ΤΕΙ είναι εφικτή και
αποφέρει θετικά αποτελέσματα». Από τα 213 επιχειρηματικά στελέχη τα 199
(93,4%) πιστεύουν ότι είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ και
μόλις 14 (6,6%) δεν το πιστεύουν, ενώ τα 210 (98,6%) εξέφρασαν την άποψη ότι
μόνο πλεονεκτήματα μπορούν να προκύψουν από τη συνεργασία των ΜΜΕ με τα
ΑΕΙ-ΤΕΙ. Η εν λόγω Υπόθεση Έρευνας χαρακτηρίστηκε ως σημαντική στο
οικονομετρικό μοντέλο που κατασακευάστηκε ενώ επαληθεύτηκε τόσο από την
οικονομετρική ανάλυση όσο και από τη στατιστική μέσω των μεθόδων χ2 και
ANOVA, με στόχο τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων.



Η

δεύτερη

Υπόθεση

Έρευνας

που

επαληθεύτηκε

βάσει

της

οικονομετρικής ανάλυσης και κατόπιν της στατιστικής, ήταν η εξής: «Η
απορρόφηση των ερευνητικών προγραμμάτων των πανεπιστημιακών και
τεχνολογικών ιδρυμάτων από τις ΜΜΕ αποτελεί λύση στα οικονομικά τους
προβλήματα». Στο ερώτημα για το αν η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας
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θα αποτελούσε λύση στα οικονομικά προβλήματα των ΜΜΕ, 120 επιχειρηματικά
στελέχη συμφώνησαν και μόλις 12 διαφώνησαν.



Η τρίτη Υπόθεση Έρευνας που επαληθεύτηκε από την οικονομετρική

ανάλυση σε πρώτη φάση και από τη στατιστική σε δεύτερη ήταν η εξής: «Τα
ερευνητικά προγράμματα των πανεπιστημιακών και τεχνολογικών ιδρυμάτων
έχουν υψηλό κόστος, αλλά μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τις ΜΜΕ υπό
μορφές συνεργασίας». Στην ερώτηση αν το κόστος αγοράς της πανεπιστημιακής
έρευνας θεωρείται ακριβό για τις ΜΜΕ, 111 επιχειρηματικά στελέχη ούτε
συμφώνησαν ούτε διαφώνησαν, εκ των οποίων όμως τα 41 πρότειναν τις spin-off
εταιρείες ως λύση συνεργασίας, τα 83 συμφώνησαν και μόλις 19 διαφώνησαν.


Κατόπιν της ανάλυσης των δεδομένων μέσω οικονομετρικής ανάλυσης

και στατιστικών αναλύσεων επαληθεύτηκε και η τέταρτη Υπόθεση Έρευνας: «Η
λειτουργία του ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού αποτελεί εχέγγυο για
την καλύτερη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων». Στην
ερώτηση για το αν η λειτουργία ενός ανεξάρτητου Μη Κυβερνητικού Οργανισμού
στη λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙΤΕΙ, 128 επιχειρηματικά στελέχη απάντησαν θετικά, εκ των οποίων τα 125 δε
θεωρούν εφικτή τη συνεργασία χωρίς ανάλογο θεσμικό πλαίσιο και μόλις 16
απάντησαν αρνητικά (αλλά παρ’ όλα αυτά θεωρούν αναγκαία την ύπαρξη θεσμικού
πλαισίου).


Η πέμπτη Υπόθεση Έρευνας που επαληθεύτηκε βάσει της οικονομετρικής

ανάλυσης και της σταστιστικής κατόπιν, ήταν η εξής: «Το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. μπορεί να
διαδραματίσει υποστηρικτικό ρόλο στη συνεργασία ΜΜΕ και πανεπιστημιακών
και τεχνολογικών ιδρυμάτων». Απαντώντας στην ερώτηση για το αν πιστεύουν πως
ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός, τα 115 επιχειρηματικά στελέχη εξέφρασαν
άποψη ουδετερότητας, εκ των οποίων όμως τα 109 πιστεύουν πως μπορεί το ΕΤΕΑΝ
να στηρίξει τις ΜΜΕ, τα 85 συμφώνησαν και μόλις 13 διαφώνησαν λίγο, ενώ
αξιοσημείωτο είναι πως κανένα στέλεχος δε διαφώνησε απόλυτα.


Η οικονομετρική ανάλυση και στη συνέχεια η στατιστική επαλήθευσαν

την έκτη Υπόθεση Έρευνας που ήταν η εξής: «Για να διασφαλιστεί η ομαλή
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συνεργασία

μεταξύ

ΜΜΕ

και

ιδρυμάτων

τριτοβάθμιας

εκπαίδευσης

επιβάλλεται η δημιουργία ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου». Απαντώντας
στην ερώτηση για το αν τα επιχειρηματικά στελέχη είναι ικανοποιημένα από το
ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας για τις ΜΜΕ, 162 εξ’ αυτών διαφώνησαν και
μόλις 3 συμφώνησαν αρκετά, ενώ κανένα δε συμφώνησε. Είναι ξεκάθαρο το
συμπέρασμα πως χωρίς την παρουσία ικανού θεσμικού πλαισίου δε δύναται να
υπάρξει αγαστή συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ.


Πρωτοτυπία και καινοτομία σε παρόμοιες έρευνες θεωρείται πως κατόπιν

της οικονομετρικής ανάλυσης στοιχείων και των Υποθέσεων Έρευνας, κρίθηκε
σκόπιμο να πραγματοποιηθεί και στατιστική ανάλυση, ώστε να αποδειχτεί η
σημαντικότητα των ανεξάρτητων μεταβλητών συγκριτικά με τις εξαρτημένες που
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Συνήθως σε διδακτορικές διατριβές και εν γένει σε
έρευνες, χρησιμοποιείται είτε ο στατιστικός έλεγχος συσχέτισης των Υποθέσεων
Έρευνας που προκύπτουν από την έρευνα πεδίου, είτε η Οικονομετρική Ανάλυση.
Όμως, στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή ο συγγραφέας – ερευνητής
πραγματοποίησε και τις δύο αναλύσεις, ώστε τα αποτελέσματα να είναι
διασφαλισμένα και με υψηλή ποιότητα. Επομένως, το Κεφάλαιο 12 είναι καινοτόμο
και συνεισφέρει σημαντικά στην Οικονομική Επιστήμη.


Σύμφωνα με το πρώτο μοντέλο παλινδρόμησης, όλοι οι συντελεστές των

ανεξάρτητων μεταβλητών είναι θετικοί, καθώς όσο αυξάνουν οι τιμές τους, δηλαδή
«Πλεονεκτήματα από συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ» (δεύτερη Υπόθεση Έρευνας),
«Λύση για τις ΜΜΕ η απορρόφηση της έρευνας» (τρίτη Υπόθεση Έρευνας), και
«Προστασία ΜΜΕ μέσω καινοτομίας» (τρίτη Υπόθεση Έρευνας), τόσο αυξάνεται
και η τιμή της εξαρτημένης μεταβλητής «Εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ»
(πρώτη Υπόθεση Έρευνας). Δηλαδή, καθώς αυξάνονται τα πλεονεκτήματα από τη
συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ, θεωρείται συνάμα εφικτή η συνεργασία μεταξύ τους.
Επίσης, καθώς θεωρείται εφικτή και ρεαλιστική λύση η απορρόφηση της
πανεπιστημιακής τεχνογνωσίας από τις ΜΜΕ, αντίστοιχα επιβεβαιώνει ότι είναι
εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, από
την οικονομετρική ανάλυση και ειδικότερα από το πρώτο μοντέλο παλινδρόμησης
αποδείχτηκε πως μέσω της απορρόφησης της πανεπιστημιακής έρευνας από τις
ΜΜΕ αυξάνεται η καινοτομία τους στην παραγωγική διαδικασία, κάτι που καθιστά
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ρεαλιστική τη λύση της συνεργασίας ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ. Όλα τα προαναφερόμενα
αποδεικνύουν πως οι εν λόγω ανεξάρτητες μεταβλητές (που σχετίζονται με τη
δεύτερη και τρίτη Υπόθεση Έρευνας) θεωρούνται στατιστικά σημαντικές για την
εξαρτημένη μεταβλητή της έρευνας (που σχετίζεται με την πρώτη Υπόθεση
Έρευνας), επιβεβαιώνοντας τα απαντηθέντα ερωτηματολόγια, αλλά και τη
στατιστική τους ανάλυση κατόπιν. Επομένως, ο στόχος της έρευνας έχει επιτευχθεί
σε αυτόν τον τομέα, καθώς το θεωρητικό μέρος αποδείχτηκε από το πρακτικό.


Σύμφωνα με το δεύτερο μοντέλο παλινδρόμησης που προέκυψε από την

οικονομετρική ανάλυση οι ανεξάρτητοι συντελεστές των μεταβλητών θεωρούνται
σημαντικοί και αρνητικοί, εκτός από εκείνον της ανεξάρτητης μεταβλητής
«Ικανοποίηση από το θεσμικό πλαίσιο». Δηλαδή, όσο μειώνονται οι τιμές των
μεταβλητών «Βοήθεια από Venture Capital» (τέταρτη Υπόθεση Έρευνας), «Θετικός
ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ» (πέμπτη Υπόθεση Έρευνας), «Στηρίζει ο Αναπτυξιακός Νόμος
τις ΜΜΕ» (πέμπτη Υπόθεση Έρευνας), τόσο αυξάνεται η εξαρτημένη μεταβλητή
«Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο» (έκτη
Υπόθεση Έρευνας). Επίσης, όσο αυξάνεται η ανεξάρτητη μεταβλητή «Ικανοποίηση
από θεσμικό πλαίσιο» (έκτη Υπόθεση Έρευνας), τόσο αυξάνεται η εξαρτημένη
μεταβλητή «Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο».
Ειδικότερα, η πρόταση του συγγραφέα – ερευνητή για τη λειτουργία ανεξάρτητου
Μη Κυβερνητικού Οργανισμού στη λογική Venture Capital αιτιολογείται και
αποδεικνύεται πλήρως, καθώς είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη μεταβλητή «Είναι
εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ χωρίς θεσμικό πλαίσιο». Συγκεκριμένα,
όπως ανέφερε και η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματικών στελεχών κατά την
έρευνα, καθώς δεν είναι ικανοποιημένα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, η
πρόταση λειτουργίας ενδιάμεσου οργανισμού στη λογική του Venture Capital
αποτελεί κάτι παραπάνω από ικανοποιητική λύση. Επίσης, με την ίδια λογική ο
ρόλος του ΕΤΕΑΝ κρίνεται θετικός μόνο στην περίπτωση της αλλαγής του
υφισταμένου θεσμικού πλαισίου, ενώ δεν είναι δυνατή η συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙΤΕΙ χωρίς την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Τέλος, και ο Αναπτυξιακός Νόμος
μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός μόνο στην περίπτωση αλλαγής του υφισταμένου
θεσμικού πλαισίου, καθώς η θετική μεταβολή του επιφέρει θετική μεταβολή σε αυτό.
Συμπερασματικά διαπιστώνεται πως και από το δεύτερο μοντέλο παλινδρόμησης οι
θεωρητικοί στόχοι της διδακτορικής διατριβής επιβεβαιώνονται από το πρακτικό
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μέρος, τόσο από πλευράς απαντηθέντων ερωτηματολογίων, όσο από την
οικονομετρική ανάλυση και στατιστική ανάλυση των δεδομένων.

13.4 Βάση για μελλοντική έρευνα

Η παρούσα διδακτορική διατριβή δίνει μια νέα διάσταση στην ελληνική
επιχειρηματικότητα, μέσω της καινοτομίας που εμπεριέχει και των ρεαλιστικών
προτάσεων που διατυπώνει. Οπωσδήποτε μπορεί να αποτελέσει σημαντική βάση για
περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη της θεματολογίας της, τόσο από τον ίδιο τον
υποψήφιο διδάκτορα, όσο και από άλλους επιστήμονες.
Συγκεκριμένα, θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ανάλογες έρευνες στον
τομέα της συνεργασίας, όχι μόνο των ΜΜΕ, αλλά και των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, είναι πλέον
εφικτή η διερεύνηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων, κυρίως ομοειδών
κλάδων, ώστε να επιτευχθούν μεγαλύτερα οικονομικά πλεονεκτήματα γι αυτές.
Επιπροσθέτως, τέθηκε η βάση για περαιτέρω έρευνα στον τρόπο με τον οποίον τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να αυτο-αναπτυχθούν και να τεθούν στο κέντρο
της επιχειρηματικότητας, από τη στιγμή που θα αναπτυχθεί ο ερευνητικός τους
τομέας. Από την άλλη πλευρά, πέραν της πρότασης για δημιουργία ενός ενδιάμεσου
venture capital Μη Κυβερνητικού Οργανισμού που θα καλύπτει το χάσμα μεταξύ
επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού χώρου που διατυπώθηκε και επαληθεύτηκε, είναι
εφικτή η εξέταση επιπλέον λύσεων για αρμονική συνεργασία των δύο
προαναφερόμενων τομέων, υπό τη βασική προϋπόθεση της δημιουργίας ενός
κατάλληλου θεσμικού πλαισίου. Τέλος, τίθεται βάση για περαιτέρω έρευνα
αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να προστατευτούν οι ΜΜΕ, κι
όχι μόνο, από την ύπαρξη σκιώδους οικονομίας και διαφθοράς στην ελληνική
οικονομία.
13.5 Περιορισμοί και όρια της διδακτορικής διατριβής

Μετά την περιγραφή της συνεισφοράς της παρούσας διδακτορικής διατριβής
στην Οικονομική Επιστήμη θεωρήθηκε σκόπιμο να αναφερθεί πως παρουσιάζει
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περιορισμούς, παρά το γεγονός ότι εξετάζει εκτενώς και πολύπλευρα τους
παράγοντες συνεργασίας μεταξύ ΜΜΕ και πανεπιστημιακών και τεχνολογικών
ιδρυμάτων με στόχο την οικονομική ανάπτυξη. Η εν λόγω θεματολογία της μελέτης
είναι καινοτόμος και σημαντική, ενώ η έρευνα και η πολύπλευρη ανάλυση των
δεδομένων παρουσίασε σημαντικό βαθμό δυσκολίας, γι αυτό και θεωρήθηκε
επιστημονικά ορθό από το συγγραφέα η διατύπωση των όποιων περιορισμών και
ορίων τίθενται στην ανάπτυξη της εν λόγω διδακτορικής διατριβής. Επομένως, τα
όρια και οι περιορισμοί της συγκεκριμένης μελέτης επικεντρώνονται ως εξής:



Η

γεωγραφική

κάλυψη

των

επιχειρήσεων

του

δείγματος

που

χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν καθολική, δηλαδή το δείγμα δεν προήλθε από όλους
τους νομούς της Ελλάδας. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι ο συγγραφέας
όρισε συγκεκριμένα κριτήρια από όπου θα γινόταν η επιλογή του δείγματος,
όπως το ότι οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., στην έδρα τους θα
έπρεπε να λειτουργούν ΑΕΙ-ΤΕΙ χαρακτηριζόμενα από υψηλά ποιοτικά
κριτήρια και το μέγεθος εργατικού δυναμικού τους να βρίσκεται σε αναλογία
με τον πληθυσμό ανά Νομό της Ελλάδας. Δε θα ήταν δυνατό από άποψη
χρονικής διάρκειας, αποτελεσματικότητας και σημαντικότητας του δείγματος
να σταλούν ερωτηματολόγια σε όλες τις επιχειρήσεις από όλες τις περιοχές της
Ελλάδας. Γι αυτό, ο υποψήφιος διδάκτορας έθεσε τα τρία προαναφερόμενα
κριτήρια ώστε να αντληθούν όσο το δυνατόν υψηλότερα ποιοτικά στοιχεία προς
επεξεργασία. Ο εν λόγω περιορισμός παρουσίασε ελάχιστη επίδραση στα
αποτελέσματα της έρευνας, καθώς η πλειοψηφία των απαντηθέντων
ερωτηματολογίων προήλθε από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους
δύο Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και που παρουσιάζουν την πιο άρτια
οργάνωση και τη πιο σημαντική δραστηριότητα. Παρ’ όλα αυτά υπήρξαν και
απαντηθέντα ερωτηματολόγια και από άλλους Νομούς της ελληνικής
περιφέρειας. Το γεγονός πως οι απόψεις των επιχειρηματιών από την
περιφέρεια και από τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης συμπίπτουν,
σημαίνει πως η γεωγραφική διασπορά των επιχειρήσεων δεν αποτελεί
περιορισμό για την εν λόγω έρευνα.

Ο προαναφερόμενος περιορισμός δε μειώνει στο ελάχιστο τη συνεισφορά της
διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη, όμως κρίθηκε επιστημονικά
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ορθό να αναφερθεί καθώς οριοθετεί σε υψηλό ρεαλιστικό επίπεδο τη γενίκευση των
αποτελεσμάτων και κατ’ επέκταση των συμπερασμάτων.

13.6 Επίλογος της διδακτορικής διατριβής

Οι ΜΜΕ αποτελούν σημαντικό μέρος της ελληνικής οικονομίας. Με δεδομένο
ότι έτσι όπως είναι οργανωμένες και λειτουργούν στο ελληνικό επιχειρηματικό
σύστημα δεν είναι βιώσιμες, ειδικά κατά τη διάρκεια της κρίσης χρέους. Από την
άλλη πλευρά, τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τώρα αποτελούν
κέντρο παραγωγής αποφοίτων, ενώ ο τομέας της έρευνας βρίσκεται σε πολύ χαμηλό
επίπεδο. Δυνατότητες σαφώς και υπάρχουν, αλλά όπως στην περίπτωση των ΜΜΕ
έτσι και στα ΑΕΙ-ΤΕΙ απαιτείται αλλαγής πολιτικής της λειτουργίας τους.
Κατ’ αρχήν το πρώτο ζητούμενο είναι η δημιουργία ενός ικανού θεσμικού
πλαισίου που θα δημιουργούσε όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα έθεταν τις
βάσεις για συνεργασία των επιχειρήσεων με τα ιδρύματα της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης. Η ανάπτυξη του τομέα της έρευνας στα ελληνικά ΑΕΙ-ΤΕΙ θεωρείται
ότι πρέπει να τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα, ώστε να μπορεί η έρευνα να
αποτελέσει εφαλτήριο ανάπτυξης τόσο των ιδρυμάτων όσο και των επιχειρήσεων που
θα την εφαρμόσουν στην πραγματική αγορά. Με την εφαρμογή της έρευνας,
αναπτύσσεται η καινοτομία των επιχειρήσεων, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητά τους,
σε συνάρτηση με την εξωστρέφεια και τον εξαγωγικό προσανατολισμό, με
αποτέλεσμα να τίθενται οι βάσεις για την αυτο-ανάπτυξή τους. Επειδή, η
απορρόφηση-αγορά της πανεπιστημιακής έρευνας δε μπορεί να πραγματοποιηθεί από
μεμονωμένες ΜΜΕ λόγω του σχετικά υψηλού κόστους, γι αυτό και η πρόταση της
διδακτορικής διατριβής είναι η συνεργασία μεταξύ τους (π.χ. clusters, spin-off, κτλ).
Με δεδομένο επίσης κι ένα άλλο πρόβλημα, ότι ο ακαδημαϊκός με τον
επιχειρηματικό χώρο παρουσιάζουν ετερόκλητα στοιχεία και σημαντικές διαφορές,
προτείνεται η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ενδιάμεσου Μη Κυβερνητικού
Οργανισμού που θα λειτουργούσε στη λογική του venture capital, ώστε η συνολική
πρόταση να είναι ρεαλιστική. Συμπερασματικά, αναφέρεται πως οι προτάσεις της
παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι καινοτόμες, αναγκαίες και εφαρμόσιμες στον
ελληνικό χώρο, ενώ αποτελούν βάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ
Το εν λόγω ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και προσωπικό και στόχος είναι η
αποκλειστική χρήση του για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας διδακτορικού
επιπέδου. Η επιλογή των επιχειρήσεων έγινε κατόπιν αυστηρών κριτηρίων από τον
υποψήφιο διδάκτορα. Η συνεργασία σας θεωρείται καθοριστική για τη διεξαγωγή της
σχετικής έρευνας και την περαιτέρω ανάλυση των αποτελεσμάτων της.
Παρακαλείστε να σημειώσετε με X σε ΟΣΕΣ απαντήσεις χρειάζεται.

1. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1.1 Φύλο: Άνδρας
1.2 Ηλικία: 18-20

Γυναίκα
21-30

31-40

41-50

1.3 Σπουδές: Απολυτήριο Λυκείου
Πτυχίο ΤΕΙ
Μεταπτυχιακό
Διδακτορικό

άνω των 50
Πτυχίο ΑΕΙ

2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

2.1 Ποιο είναι το έτος ίδρυσης επιχείρησής σας;
………………………………………………………

2.1 Ποια είναι η δραστηριότητας της επιχείρησής σας;

…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
2.2 Πόσοι εργαζόμενοι απασχολούνται συνολικά;
< 49
49-249
> 249
2.3 Υπάρχει εξαγωγικός προσανατολισμός της εταιρείας;
Ναι
Όχι

389

2.4 Αν όχι, θα θέλατε να υπάρξει στο μέλλον;
Ναι
Όχι
3. ΑΠΟΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3.1 Ο ρόλος των ΜΜΕ και τα επίπεδα αντοχής τους στην οικονομική κρίση
Διαφωνώ

Διαφωνώ λίγο

Ούτε
συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ
αρκετά

Συμφωνώ
απόλυτα

Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι σημαντικός
για την εθνική οικονομία;
Πιστεύετε πως οι ΜΜΕ μπορούν να
επιβιώσουν κατά τη διάρκεια της
οικονομικής κρίσης;
Πιστεύετε πως οι ΜΜΕ μπορούν να
επιβιώσουν μετά την οικονομική
κρίση;
Είναι ευέλικτες οι ΜΜΕ κατά τη
διάρκεια της οικονομικής κρίσης;
Μπορούν οι ΜΜΕ με «όπλο» την
καινοτομία να προστατευτούν από την
οικονομική κρίση;

3.2 Είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ;
Ναι
Όχι

3.3 Από την πιθανή συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ και ΑΕΙ-ΤΕΙ μπορούν να
προκύψουν πλεονεκτήματα για τις ΜΜΕ;
Ναι
Όχι

3.4 Η σκιώδης οικονομία αποτελεί βασικό αρνητικό παράγοντα για τη
λειτουργία των ΜΜΕ.

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
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Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

3.5 Η διαφθορά αποτελεί βασικό αρνητικό παράγοντα για τη λειτουργία
των ΜΜΕ.

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

4. Η ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΟ ΑΕΙ – ΤΕΙ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ

4.1 Γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα που επιφέρει η εφαρμογή της
πανεπιστημιακής έρευνας στην πραγματική αγορά;
Ναι
Όχι

4.2 Η απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας από τις ΜΜΕ θα
αποτελούσε λύση στα οικονομικά τους προβλήματα;

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

4.3 Θα μπορούσε να αυξηθεί η καινοτομία στην παραγωγική διαδικασία
των ΜΜΕ μετά την απορρόφηση της πανεπιστημιακής έρευνας;
Ναι
Όχι
ΔΓ/ΔΑ

4.4 Πιστεύετε πως το κόστος αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας από τις
ΜΜΕ θα ήταν υψηλό;

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
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Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

4.5 Με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι ΜΜΕ να καλύψουν το κόστος της
αγοράς της πανεπιστημιακής έρευνας;
Να συνεργαστούν σε δίκτυο cluster
Μέσω της δημιουργίας spin-off εταιρειών
Άλλο:……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

5.1 H λειτουργία ενός ανεξάρτητου μη κερδοσκοπικού οργανισμού στη
λογική του Venture Capital θα βοηθούσε τη συνεργασία μεταξύ ΜΜΕ
και ΑΕΙ-ΤΕΙ;
Ναι
Όχι
ΔΓ/ΔΑ

5.2 Μπορεί το ΕΤΕΑΝ Α.Ε. να στηρίξει τη συνεργασία ΜΜΕ και ΑΕΙΤΕΙ;
Ναι
Όχι

5.3 Πιστεύετε πως ο ρόλος του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι θετικός;

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

5.4 Πιστεύετε πως ο Αναπτυξιακός Νόμος 4146/13 στηρίζει τις ΜΜΕ;

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ
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Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

5.5 Είστε ικανοποιημένος από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας
για τις ΜΜΕ;

Διαφωνώ

Διαφωνώ
λίγο

Ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ

Συμφωνώ αρκετά

Συμφωνώ απόλυτα

5.6 Είναι εφικτή η συνεργασία ΜΜΕ – ΑΕΙ & ΤΕΙ χωρίς τη δημιουργία
ανάλογου κρατικού θεσμικού πλαισίου;
Ναι
Όχι

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Αν θέλετε να ενημερωθείτε για
τα αποτελέσματα της έρευνας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στον
παρακάτω πίνακα.

Ονοματεπώνυμο / Θέση
Διεύθυνση
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Fax
E-mail
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ B
ΑΡΧΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΡΕΥΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Εν μέσω της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, ο ρόλος των επιχειρήσεων είναι
ιδιαίτερα σημαντικός για την ελληνική οικονομία. Με δεδομένο ότι πολλές ελληνικές
επιχειρήσεις βρέθηκαν σε αδιέξοδο και οδηγήθηκαν είτε σε διακοπή εργασιών, είτε
σε αρνητική οικονομική πορεία, η παρούσα έρευνα όχι μόνο στοχεύει στην
καταγραφή των προβλημάτων, αλλά προτείνει συγκεκριμένες λύσεις που θα
μπορούσαν οι επιχειρήσεις να λάβουν υπόψη ώστε να βγουν από το αδιέξοδο.
Πρόκειται για καινοτόμες προτάσεις, οι οποίες σε κάθε περίπτωση μπορούν να
καταστήσουν βιώσιμες τις επιχειρήσεις, υπό τις ανάλογες προϋποθέσεις.
Η εν λόγω έρευνα απορρέει από την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής του
υποψήφιου διδάκτορα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Μακέδου Ιωάννη, υπό την
επίβλεψη του αναπληρωτή καθηγητή Δρ. Μπιτζένη Αριστείδη. Τμήματα της
διδακτορικής διατριβής έχουν γίνει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια και έχουν λάβει εξαιρετικά σχόλια για το
ρεαλισμό των προτάσεων και την καινοτομία τους, ιδιαίτερα για τα ελληνικά
δεδομένα.
Η συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου από εσάς, θα συμβάλει σημαντικά
στην ολοκλήρωση της έρευνας, καθώς η άμεση άποψη των εκπροσώπων των
επιχειρήσεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής, ώστε να εξαχθούν πολύτιμα
συμπεράσματα και να τεθούν οι βάσεις για μια διαφορετική κρατική οικονομική
πολιτική. Μόλις συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το στείλετε στην
ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση john130570@gmail.com.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη συμπλήρωση του παρόντος ερωτηματολογίου δεν
ξεπερνά τα 7 λεπτά, καθώς προτείνονται απαντήσεις και ζητείται η συμπλήρωσή
τους, ενώ εσείς επιλεχτήκατε να απαντήσετε μέσα από συγκεκριμένη μέθοδο
δειγματοληψίας από βάση δεδομένων 56.000 και πλέον επιχειρήσεων, όλων των
κλάδων σε πανελλαδική κλίμακα.
Στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε,
Υποψήφιος Διδάκτωρ
ΜΑΚΕΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
Εγνατίας 156, GR 54006, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Κινητό τηλ. 6978796437
e-mail:john130570@gmail.com
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