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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα τελευταία χρόνια η μέθοδος των νεοφυών επιχειρήσεων γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη στον
κόσμο, ιδιαίτερα μετά τη γρήγορη εξάπλωση τους στις αρχές της νέας χιλιετίας, καθιστώντας τες
έτσι ως πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο. Με κύριο γνώμονα τα καινοτόμα χαρακτηριστικά τους
και την ταχεία ανάπτυξη επιδιώκουν να διαφοροποιηθούν από τις κλασσικές νεοσύστατες
επιχειρήσεις, όντας σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται ως εποχή καινοτομίας και τεχνολογικής
εξέλιξης. Για τον επίδοξο επιχειρηματία, ένα από τα βασικότερα θέματα που τον απασχολεί είναι
η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού του εγχειρήματος. Τα δεδομένα πλέον δείχνουν πως
υπάρχει πληθώρα εναλλακτικών επιλογών χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ωστόσο η
διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και το είδος της χρηματοδότησης διαφέρουν ανάλογα με το
στάδιο ανάπτυξής τους.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στην προσπάθειά της για βελτίωση της οικονομίας των κρατών-μελών της
χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
Η στήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι είτε υλική -επιδοτήσεις, δάνεια,
εγγυήσεις και, γενικά, με ό,τι σχετίζεται άμεσα η έμμεσα με χρήμα, είτε άυλη -σύνολο
μέτρων/υπηρεσιών μη χρηματοδοτικής ενίσχυσης. Μεγάλη συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια
έχουν και οι εθνικές αρχές, καθώς αυτές είναι που αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών
κονδυλίων. Στη περίπτωση της Ελλάδας και της Κύπρου αποτελούν πολύ σημαντικό μοχλό
ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της οικονομικής τους ανάπτυξης.
Τα διαχρονικά δεδομένα μέσα τις εκθέσεις διεθνών δεικτών παρουσιάζουν το επιχειρηματικό
περιβάλλον της Κύπρου και της Ελλάδας και προβάλλουν την άμεση ανάγκη για αναδιάρθρωση
των οικονομιών τους. Στην προκειμένη περίπτωση φαίνεται πως η βέλτιστη αξιοποίηση και
διάχυση των κοινοτικών κονδυλίων θα μπορέσει να βοηθήσει αρκετά στην ενίσχυση του
επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού τους περιβάλλοντος. Αν βέβαια δοθεί έμφαση και στην
ανάπτυξη

της

νεοφυούς

επιχειρηματικότητας,

τότε

προσδοκάτε

ακόμη

μεγαλύτερη

επιχειρηματική και ανταγωνιστική ανέλιξη στις δύο αυτές χώρες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Εισαγωγή

1.1 Το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας
Την τελευταία δεκαετία η παγκόσμια κοινότητα έρχεται αντιμέτωπη με μία μεγάλης έντασης
οικονομική κρίση, η οποία έχει ταχύτατα επεκταθεί σε ολόκληρο τον κόσμο. Ως επακόλουθο της
οικονομικής αυτής ύφεσης προκαλούνται περεταίρω προβλήματα, όπως η διόγκωση της ανεργίας
και η συνεχιζόμενη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης και παραγωγικότητας. Η μόνη βιώσιμη οδός
για διέξοδο από την αστάθεια και την ανεργία είναι η προώθηση της επιχειρηματικότητας -θέμα
το οποίο απασχολεί τις κυβερνήσεις όλων των ανεπτυγμένων, κι όχι μόνο, χωρών. Η πρόκληση
και συνάμα αποστολή της επιχειρηματικότητας είναι η αναθέρμανση της οικονομίας, η
συγκράτηση της απασχόλησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την αλλαγή και την καινοτομία.
Η νεοφυής επιχειρηματικότητα αντανακλάται πλήρως στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και
στην ανάγκη για ενίσχυση της παγκόσμιας οικονομίας, καθώς συνδέεται με υψηλό ρυθμό
ανάπτυξης, έχει συνήθως τεχνολογικό προσανατολισμό και επιδιώκει να δημιουργήσει μια νέα
αγορά ή να εξελίξει δυναμικά μια υπάρχουσα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την κινητοποίηση των
επενδύσεων, τη βελτίωση της ρευστότητας και κατ’ επέκταση την αναθέρμανση της οικονομίας
και την ενίσχυση της απασχόλησης. Παρόλα αυτά, ο παράγοντας «χρηματοδότηση» επηρεάζει
σημαντικά τη δημιουργία, διατήρηση και περεταίρω ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η ΕΕ στην
προσπάθειά της για ανάκαμψη του υπάρχοντος αρνητικού σκηνικού που επικρατεί στον ευρύτερο
ευρωπαϊκό χώρο, προωθεί έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την
επιχειρηματικότητα μέσω της χρηματοδότησης ενός ευρέως φάσματος προγραμμάτων ανάπτυξης
της επιχειρηματικότητας.
Η παρούσα εργασία έρχεται να παρουσιάσει τη δυναμική της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και
να διερευνήσει τα χρηματοδοτικά μέσα με τα οποία επιδιώκει η ΕΕ να ενισχύσει, γενικότερα, την
επιχειρηματικότητα σε δύο πληγείσες -από τον οικονομική κρίση- χώρες, την Ελλάδα και την
Κύπρο, παρουσιάζοντας τόσο τα ευρωπαϊκά όσο και τα εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα
επιχειρήσεων που προσφέρονται. Επιπλέον ζήτημα είναι η ανάδειξη της απορροφητικότητας των
προγραμμάτων αυτών και το κατά πόσο επιτυγχάνουν τον κύριο σκοπό τους, που δεν είναι άλλος
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από την αναβάθμιση και ενίσχυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ζήτημα αυτό σε
συνδυασμό με τη διαχρονική εξέλιξη επιλεγμένων χωρών στους δείκτες επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας, θα αποτελέσουν μέτρο σύγκρισης του επιχειρηματικού τους περιβάλλοντος.

1.2 Ερωτήματα της διπλωματικής εργασίας
Τα ερωτήματα που πρόκειται να απαντηθούν στην παρούσα εργασία είναι τα παρακάτω:
1) Σε τι διαφέρουν οι νεοφυείς επιχειρήσεις από τις τυπικές και με ποιους τρόπους μπορούν
να εξασφαλίσουν τη χρηματοδότησή τους;
2) Κατά

πόσο

η

ΕΕ

παρέχει

πηγές

χρηματοδότησης

για

την

ενίσχυση

της

επιχειρηματικότητας και σε ποιο βαθμό τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα
χρηματοδότησης επιχειρήσεων συμβάλλουν στην δημιουργία, διατήρηση και ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας, αλλά και σε ποιο βαθμό απορροφούνται στην Ελλάδα και στην
Κύπρο;
3) Ποια στοιχεία του κοινωνικοοικονομικού συστήματος της Ελλάδας και της Κύπρου
προκαλούν μείωση των επιπέδων επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους,
σύμφωνα με τους διεθνείς δείκτες;
4) Πώς παρουσιάζεται η οικονομία της Ελλάδας, της Κύπρου, της Ιρλανδίας, της
Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας διαχρονικά, σύμφωνα με τους
διεθνείς δείκτες ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας;
5) Ποια από τις δύο οικονομίες –ελληνική και κυπριακή- παρουσιάζει διαχρονικά ένα πιο
ευνοϊκό περιβάλλον για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας
και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν οι χώρες αυτές να βελτιώσουν τις υφιστάμενες
αδυναμίες τους, ώστε να επέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης;

1.3 Στόχοι της διπλωματικής εργασίας
Ο στόχοι της έρευνας εστιάζονται κυρίως στον εντοπισμό ορθόδοξων και σύγχρονων πηγών
χρηματοδότησης των νεοφυών, κι όχι μόνο, επιχειρήσεων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις πηγές
χρηματοδότησης που προσφέρει η ΕΕ στα κράτη μέλη της. Παράλληλα, αναλύοντας το
επιχειρηματικό περιβάλλον της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, μέσω των δεικτών
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επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, αλλά και μέσω του ποσοστού απορροφητικότητας
των ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις επιχειρήσεις, προσδοκάτε να διαπιστωθεί η βιωσιμότητα που
προσφέρεται στις υφιστάμενες και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας μιας οικονομίας είναι συνυφασμένη με την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητάς της και η ΕΕ προτίθεται –μέσω των διαφόρων χρηματοδοτικών
προγραμμάτων- να επενδύσει σε αυτό. Στην προσπάθειά της για ενίσχυση της παγκόσμιας
οικονομίας, προτείνει –εδώ και χρόνια- διάφορα προγράμματα ώστε να τονωθεί η καινοτομία και
να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Η συμβολή της στην αντιμετώπιση
της κρίσης ήταν και παραμένει καίρια καθώς με τη νέα γενιά προγραμμάτων της ΕΕ, που βασίζεται
σε προγενέστερα επιτυχημένα προγράμματα που έχουν όμως βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί,
δίνεται έμφαση σε βασικούς τομείς για το μέλλον της ΕΕ, όπως ενδεικτικά η έρευνα και η
καινοτομία, οι ευκαιρίες απασχόλησης για τη νεότερη γενιά και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Τα υφιστάμενα οικονομικά και κοινωνικοπολιτικά δεδομένα που υπάρχουν σε Ελλάδα και Κύπρο
δείχνουν, μέχρι στιγμής, να έχουν γίνει κάποια βήματα προόδου και ανέλιξης αλλά όχι στο βαθμό
που απαιτείται, ώστε οι οικονομίες τους να ανέλθουν από την ύφεση και να ακολουθήσουν
αναπτυξιακή πορεία. Και εδώ είναι που επιβάλλεται να εκμεταλλευτούν με τον πλέον
αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο τις χρηματοδοτικές πηγές που τους παρέχει η ΕΕ.

1.4 Μεθοδολογία της διπλωματικής εργασίας
Για τη συγγραφή της παρούσας διπλωματικής εργασίας χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία της
ευέλικτης στρατηγικής1, καθώς όταν ξεκίνησε η έρευνα ο ερευνητής δεν είχε κατά νου μια
συγκεκριμένη θεωρία, δεν γνώριζε επακριβώς τον τρόπο που θα συλλέξει τα στοιχεία, ούτε τον
τρόπο που θα τα μελετήσει. Επομένως, ο σχεδιασμός διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια της
έρευνας, με συνεχή και διαρκή αναζήτηση πληροφοριών. Βασικές πηγές πληροφόρησης για τον
ερευνητή ήταν τα στατιστικά στοιχεία και οι αξιολογήσεις από τις Εκθέσεις της Παγκόσμιας
Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Report) του διεθνή οργανισμού World Economic

Robson, C. (2007) Η Έρευνα του Πραγματικού Κόσμου. Ένα Μέσον για Κοινωνικούς Επιστήμονες και Επαγγελματίες
Ερευνητές. Αθήνα: Gutenberg
1
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Forum, την Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (World Competitiveness Yearbook) από
το Institute of Management Development, το Δείκτη «Global Talent Competitiveness» από το
INSEAD, το Δείκτη «Global Manufacturing Competitiveness» από την Deloitte Touche Tohmatsu
Limited (DTTL) Global Manufacturing Industry Group, τις Εκθέσεις «Doing Business» της
Παγκόσμιας Τράπεζας, τους Δείκτες του Παγκόσμιου Επιμελητηρίου Επιχειρηματικότητας
(Global Entrepreneurship Monitor), το Δείκτη Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship
Index) από

το

παγκόσμιο

Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας

και

Ανάπτυξης

(Global

Entrepreneurship and Development Institute) και το Δείκτη European Digital City του
Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Φόρουμ. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα και στοιχεία από
διάφορους κρατικούς, ιδιωτικούς και ευρωπαϊκούς φορείς και υπηρεσίες, όπως ο επίσημος
ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ειδική υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Δημοκρατίας και η ιστοσελίδα
των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο, συμβάλλοντας
σημαντικά στην απαραίτητη ενημέρωση, όσο αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.
Επίσης, βασική και απαραίτητη πηγή επιστημονικής βιβλιογραφίας κατέστη η Βιβλιοθήκη του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, προσφέροντας πρόσβαση σε σημαντικές βάσεις δεδομένων, όπως
ηλεκτρονικά περιοδικά, επιστημονικά άρθρα, επιστημονικές έρευνες και μελέτες. Μέσω αυτών
έγινε, κυρίως, ο εντοπισμός στοιχείων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και ό,τι άλλο
σχετίζεται με αυτή. Επιπλέον, χρήσιμα θεωρήθηκαν και αρκετά δημοσιευμένα άρθρα
εγκεκριμένων επιχειρηματιών, οι οποίοι συνέβαλαν, με τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους, στην
έρευνα σχετικά με την αποδοτικότητα και απήχηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας αλλά και
των πηγών χρηματοδότησής της. Τέλος, η χρήση αξιόπιστων πηγών του διαδικτύου αποτέλεσε
απαραίτητη προϋπόθεση για την επίκαιρη, ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη άποψη γύρω από το
θέμα ανάλυσης της παρούσας εργασίας.

1.5 Συμπεράσματα της διπλωματικής εργασίας και η συνεισφορά της στην επιστήμη
Τα ουσιώδη συμπεράσματα της παρούσας διπλωματικής διατριβής, που προκύπτουν σύμφωνα με
τα ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή, είναι τα παρακάτω:
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Απάντηση στην Ερώτηση 1: Η διαφορά μεταξύ των νεοφυών και των τυπικών επιχειρήσεων
είναι η γρήγορη ανάπτυξη των πρώτων. Αλλά για να θεωρηθεί μία επιχείρηση ως ταχέως
αναπτυσσόμενη χρειάζεται να απευθύνεται σε μια μεγάλη αγορά, να έχει κλιμάκωση, να
προσφέρει κάτι το οποίο οι άνθρωποι αναζητούν, αλλά παράλληλα να μπορεί να εξυπηρετεί όλους
αυτούς στους οποίους στοχεύει2. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι αφενός υποσύνολο των
νεοσύστατων επιχειρήσεων, αφετέρου όμως, μόνο μερικές νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν
ταυτόχρονα και νεοφυείς επιχειρήσεις –αυτές δηλαδή που πληρούν τα κοινά χαρακτηριστικά και
κριτήρια που απαιτούν οι νεοφυείς.
Απάντηση στην Ερώτηση 2: Η σημασία που αποδίδει η ΕΕ στη συμβολή των επιχειρήσεων,
φαίνεται ξεκάθαρα από την πληθώρα πηγών χρηματοδότησης που προσφέρει για κάθε είδους
επιχείρηση, συμβάλλοντας, ταυτόχρονα, στην ενίσχυση της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, αλλά
και στη διατήρηση των υφιστάμενων. Τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι επιλογές
σε χρηματοδοτικά προγράμματα είναι πάρα πολλές. Επομένως, αυτό που χρειάζεται είναι η
απαραίτητη ενημέρωση προς τους επιχειρηματίες και επίδοξους νέους επιχειρηματίες, ώστε να
αντλήσουν την κατάλληλη -για αυτούς- χρηματοδοτική βοήθεια και να ενισχύσουν την επιχείρησή
τους. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως ο κόσμος δεν λάμβανε την απαιτούμενη ενημέρωση από
τις εθνικές αρχές και τους ευρωπαϊκούς φορείς, σχετικά με τις πηγές χρηματοδότησης που παρείχε
η ΕΕ, γεγονός που εμπόδιζε την ανάπτυξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Όσο αφορά την
απορροφητικότητα των προγραμμάτων αυτών φαίνεται να υπάρχει ικανοποιητική άντληση των
παρεχόμενων πόρων, οι οποίοι αφενός βοηθούν στην ανάπτυξη των οικονομιών τους, αφετέρου
όμως δε συμβάλουν ιδιαίτερα στην αναδιάρθρωσή τους.
Απάντηση στην Ερώτηση 3: Όσο αφορά τους κύριους παράγοντες που προκαλούν μείωση της
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, τα διεθνή στοιχεία καταδεικνύουν ότι κυρίως
ευθύνεται η αδυναμία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, η αναποτελεσματική κυβερνητική
γραφειοκρατία, η αστάθεια των πολιτικών που εφαρμόζονται, η περιπλοκότητα του φορολογικού
πλαισίου και η διαφθορά. Ενώ, όσο αφορά την κυπριακή οικονομία η αδυναμία πρόσβασης στη
χρηματοδότηση, η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, η διαφθορά, η ανεπαρκής
ικανότητα για καινοτομία, οι περιοριστικές ρυθμίσεις εργασίας και η ανεπαρκής παροχή υποδομής
δεν επιτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τα στοιχεία που
2

www.paulgraham.com
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αφορούν την δυναμική του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις χώρες αυτές καταδεικνύουν τις
υφιστάμενες αδυναμίες στους κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτικούς, έρευνας και τεχνολογίας
τομείς. Η αδυναμία σύγκλισης αυτών των τομέων –ιδιαίτερα στο ελληνικό σύστημα- φέρνει την
Ελλάδα και την Κύπρο στις τελευταίες θέσεις μεταξύ, των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
Απάντηση στην Ερώτηση 4: Η Ελλάδα καταλαμβάνει διαχρονικά και σχεδόν σε όλους τους
δείκτες τη χειρότερη θέση και κατ’ επέκταση τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα μεταξύ των επιλεγμένων χωρών που έχουμε
μελετήσει. Η Κύπρος παρουσίαζε ένα αρκετά ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, με
εξαίρεση την περίοδο της χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα όπου σημείωσε δραματική
πτώση στις επιδόσεις της. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επανέρχεται. Η Γερμανία δεν
παρουσίασε ιδιαίτερες διακυμάνσεις στη διεθνή εικόνα της, διατηρώντας διαχρονικά μία από τις
πιο ανταγωνιστικές οικονομίες διεθνώς. Η Ιρλανδία, αν και ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε σε
ύφεση, πραγματοποίησε θεαματική βελτίωση μετά την έξοδό της από το μνημόνιο και την κρίση.
Η Ισπανία, μετά τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε, φαίνεται να αναπτύσσεται ξανά και αρκετά
σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η Πορτογαλία, αν και βρέθηκε κι αυτή σε πολύ μειονεκτική θέση
μετά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να εξέλθει από το πρόγραμμα
διάσωσης και να επιστρέψει σε ανταγωνιστικά επίπεδα και τέλος, η Ιταλία δεν έχει καταφέρει
ακόμη

να

σημειώσει

σημαντική

βελτίωση

στα

επίπεδα

ανταγωνιστικότητας

και

επιχειρηματικότητάς της, ωστόσο παραμένει σε ευνοϊκότερη θέση απ’ ότι η ελληνική οικονομία.
Απάντηση στην Ερώτηση 5: Η Κύπρος διαχρονικά έχει να επιδείξει καλύτερες επιδόσεις στην
επιχειρηματικότητα από την Ελλάδα σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις, παρουσιάζοντας ως αποτέλεσμα
ένα οικοσύστημα που θα μπορούσε ευκολότερα να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες χώρες στην
παγκόσμια κατάταξη. Βλέπουμε πως ακόμη και τώρα, παρά την πρόσφατη οικονομική κρίση που
βίωσε, να βελτιώνει σταδιακά το επιχειρηματικό της περιβάλλον και να διευκολύνει την
επιχειρηματική δραστηριότητα, λαμβάνοντας σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα μεταρρυθμιστικά μέτρα
που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Αντιθέτως, οι προβληματικοί τομείς της ελληνικής
οικονομίας δεν της επιτρέπουν να αξιοποιήσει το επιχειρηματικό της δυναμικό προς όφελος της
οικονομικής ανάπτυξης. Για να επέλθουν όμως και οι δύο οικονομίες σε τροχιά ανάπτυξης
απαιτείται να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που θα συμβάλουν στην εξωστρέφεια της οικονομίας
τους, στην άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών πόρων
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που θα προβάλουν τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτουν ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα.
Επιπρόσθετα, η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας φαίνεται πως μπορεί να αποτελέσει
μια σημαντική λύση στο οικονομικό πρόβλημα των δύο χωρών.
Η συνεισφορά της παρούσας διπλωματικής διατριβής στην επιστημονική έρευνα είναι αρκετά
σημαντική, καθώς παρουσιάζει πλήθος στοιχείων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, την
ανάγκη και τους τρόπους ανάπτυξής της και εστιάζεται στην πλέον σύγχρονη και αναπτυσσόμενη
μορφή επιχειρηματικότητας, την νεοφυή. Η μελέτη αυτή, παρέχει σημαντικές πληροφορίες ώστε
να αντιληφθεί ο καθένας τη θετική επιρροή των νεοφυών επιχειρήσεων στην οικονομία και τις
προϋποθέσεις που απαιτούνται για την δημιουργία της ιδανικής νεοφυούς επιχείρησης. Επιπλέον,
παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες στους επίδοξους επιχειρηματίες για τους διάφορους τρόπους
με τους οποίους μπορούν να αντλήσουν χρηματοδότηση για τις νεοφυείς, κι όχι μόνο, επιχειρήσεις
τους, ενώ έμφαση δίνεται στις πηγές χρηματοδότησης που προέρχονται από την ΕΕ και στα
υφιστάμενα χρηματοδοτούμενα προγράμματα σε Ελλάδα και Κύπρο. Επίσης, παρέχεται μια
συνοπτική εικόνα της απορροφητικότητας των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
επιχειρήσεων στις δύο χώρες (για την προγραμματική περίοδο 2007-2013).
Ακόμη, στο ολοκληρωμένο αυτό κείμενο αναλύονται οι δείκτες επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας, φανερώνοντας τα προβλήματα και
τις αδυναμίες που αντιμετωπίζουν, σε συνάρτηση με τη διαχρονική πορεία επιλεγμένων
ευρωπαϊκών χωρών. Τέλος, η διατριβή αυτή συμβάλει στην απόδοση των μελανών σημείων,
ξεχωριστά, για την κάθε οικονομία και στην καταγραφή των βέλτιστων δυνατών αλλαγών που
απαιτείται να γίνουν, ώστε να αλλάξει το υπάρχων αρνητικό οικονομικό σκηνικό.

1.6 Ενδεικτική Βιβλιογραφία – Λοιπές Πηγές
Η αποσαφήνιση των συστατικών στοιχείων που αφορούν την επιχειρηματικότητα και τη νεοφυή
επιχειρηματικότητα, όπως επίσης και η ανάλυση των χρηματοδοτικών πηγών των επιχειρήσεων
προέρχονται μέσα από τη διεργασία πολλών πηγών μελέτης. Ενδεικτική αναφορά στις
βασικότερες πηγές που βοήθησαν στην συγγραφή της παρούσας εργασίας, είναι η μελέτη του
Κακούρη, Α., των Καραγιάννη & Μπακούρη, Ι., του Μπιτζένη, Α., του Ιωαννίδη, Σ., του
Παπαδόπουλου, Δ., του Λαζαρίδη, Γ., του Γαλάνη, Β., των Μουρδουκούτα, Π., Παπαδημητρίου,
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Σ., του Ιωαννίδη, Α., των Αρσένη, Π. και Καλδή, Π., των Ευθύμογλου, Π., Μπάλλα Α. και η
μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε. (2014-2015) των Ιωαννίδη, Σ.& Γιωτόπουλο Ι. Σημαντικές ξενόγλωσσες
πηγές ήταν οι μελέτες των Deakins, D. & Freel, M., του Robson, C., του Woods, C., του Tariq, T.,
του Cornwall, J., των Freear, J., Sohl, Wetzel, W., του Parker, S, των Dale R., Zell K., των Klacmer
Calopa, M., Horvat, J., Lalic, M., του Sawlikar, R., των Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A.,
του Harrington, K., των Cox, J., & Carter, R., των Kambil, A., Eselius. E., and Monteiro, K., των
Hansen, T., Chesbrough, N., Sull, N., των Mason, C. and Harrison, R. και του Schmidt, H.
Απαραίτητες πηγές ήταν και οι εκθέσεις των διεθνών δεικτών, που παρέχονταν μέσα από τις
επίσημες ιστοσελίδες τους και η επίσημη σελίδα της ΕΕ (europa.eu). Επιπλέον, πολύτιμες πηγές
ήταν οι διάφοροι διαδικτυακοί τόποι όπως του Ε.Σ.Π.Α., του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο,
του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, του Ευρωπαϊκού
Στατιστικού Συστήματος της Κύπρου, της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συντονισμού και Ανάπτυξης της Κύπρου, καθώς και οι επίσημες ιστοσελίδες των επιλεγμένων
νεοφυών επιχειρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν ενδεικτικά στην εργασία.

1.7 Δομή της διπλωματικής εργασίας
Η διπλωματική αυτή εργασία αποτελείται από 7 κεφάλαια, τα οποία περιγράφονται περιγραφικά
παρακάτω:
Στο πρώτο κεφάλαιο, το οποίο αποτελεί την εισαγωγή της διπλωματικής εργασίας, γίνεται η
προσπάθεια για μια γενική παρουσίαση του αντικειμένου της, παραθέτοντας τους στόχους και
τους σκοπούς της. Τα ερωτήματα, τα οποία επεξεργάζεται η συγκεκριμένη εργασία συνοδεύονται
με τις αντίστοιχες απαντήσεις, που αποτελούν και τα καταληκτικά συμπεράσματα της μελέτης.
Επιπλέον, γίνεται αναφορά στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, όπως και στη συνεισφορά της
εργασίας στην επιστήμη, με την παρουσίαση της βιβλιογραφίας που χρησιμοποιήθηκε.
Στο δεύτερο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια του επιχειρηματία και της επιχειρηματικότητας,
παραθέτοντας τα διάφορα είδη και μορφές της επιχειρηματικότητας, όπως και τις κατηγορίες στις
οποίες διακρίνονται οι επιχειρήσεις. Επίσης, παρουσιάζονται τα είδη/τύποι του επιχειρηματία,
επιδιώκοντας ταυτόχρονα να εξακριβωθούν οι βασικές ικανότητες που χρειάζεται να κατέχει ένας
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επιτυχημένος

επιχειρηματίας.

Κλείνοντας,

γίνεται

μια

αναφορά

στη

σημασία

της

επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση, καθώς και τη θέση της ΕΕ στο θέμα αυτό.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια για αποσαφήνιση της έννοιας της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας παραθέτοντας το ιστορικό της, τα χαρακτηριστικά της, τις προϋποθέσεις που
απαιτούνται για τη δημιουργία μίας ιδανικής νεοφυούς επιχείρησης και τέλος, δίνονται ενδεικτικά
ορισμένα επιτυχημένα παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται σημαντικά στοιχεία που αφορούν στη χρηματοδότηση
των νεοφυών επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, γίνεται μια αναφορά στα στάδια χρηματοδότησης και
ακολούθως, μια εμπεριστατωμένη καταγραφή και επεξήγηση των διαφόρων πιθανών πηγών
χρηματοδότησης, τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι νεοφυείς, κι όχι μόνο, επιχειρήσεις.
Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η προσπάθεια να παρουσιαστούν όλες οι δυνατές πηγές
χρηματοδότησης από την ΕΕ. Έμφαση δίνεται, βέβαια, στα προγράμματα χρηματοδότησης των
επιχειρήσεων, τα οποία προσφέρονται στο κοινό την παρούσα περίοδο. Επιπρόσθετα,
παρουσιάζεται πως το Ε.Σ.Π.Α. και τα Προγραμμάτων της Κυπριακής Κυβέρνησης και των
Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), για την προγραμματική περίοδο
2014-2020, στήριξαν χρηματοδοτώντας τον τομέα της επιχειρηματικότητας.
Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια ανάλυση της απορροφητικότητας των κονδυλίων της
ΕΕ στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο, για την προγραμματική περίοδο
2007-2013. Εξετάζεται, επίσης, αν οι πόροι αυτοί συνέβαλαν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση
των οικονομιών τους.
Στο έβδομο κεφάλαιο γίνεται αναφορά και ανάλυση των σημαντικότερων Διεθνών Δεικτών
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας και ακολούθως, παρουσιάζεται η διαχρονική
κατάταξη τόσο της Ελλάδας και της Κύπρου όσο και επιλεγμένων ευρωπαϊκών χωρών.
Παράλληλα, παρουσιάζεται η παρούσα εικόνα των δύο χωρών, η οποία αποτυπώνεται στις
τελευταίες δημοσιευμένες εκθέσεις του κάθε δείκτη. Στη συνέχεια, πραγματοποιείται μια
συγκριτική ανάλυση του επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της Ελλάδας και
της Κύπρου.
Τέλος, στο καταληκτικό κεφάλαιο της διπλωματικής αυτής εργασίας, παρουσιάζονται τα
συγκεντρωτικά συμπεράσματα που προκύπτουν από τα βιβλιογραφικά στοιχεία και τις
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θεωρητικές προσεγγίσεις που συλλέξαμε και από τις ενδείξεις των διαφόρων δεικτών που
χρησιμοποιήσαμε. Κλείνοντας, παραχωρούνται ενδεικτικά ορισμένα πρακτικές, οι οποίες θα
μπορούσαν να συμβάλουν στην ανάκαμψη του υφιστάμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε
Ελλάδα και Κύπρο και στην επαναφορά των οικονομιών τους σε τροχιά ανάπτυξης.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ
Επιχειρηματικότητα, Νεοφυής Επιχειρηματικότητα (Start-up), Επιχειρηματίας, Χρηματοδότηση,
Ευρωπαϊκά Προγράμματα Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων, Απορροφητικότητα, Ευρωπαϊκά
Κονδύλια, Δείκτες Επιχειρηματικότητας, Δείκτες Ανταγωνιστικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματίας

2.1 Επιχειρηματικότητα
2.1.1 Η έννοια της επιχειρηματικότητας
Ο όρος επιχειρηματικότητα είναι παράγωγο του όρου «επιχειρώ» και του απαρεμφάτου
«επιχειρείν», δημιουργώντας δηλαδή κάτι καινούργιο, χωρίς να γίνεται γνωστό με βεβαιότητα το
τελικό αποτέλεσμα του εγχειρήματος. Η αβεβαιότητα που διακρίνει την προσπάθεια αυτή,
ελλοχεύει τον κίνδυνο της αποτυχίας.
Η επιχειρηματικότητα, σύμφωνα με την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία, δεν έχει ταυτιστεί με ένα
συγκεκριμένο ορισμό, καθώς ορίζεται με διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με τη σχολή σκέψης
του κάθε μελετητή και είναι συνάρτηση αρκετών προσωπικών πεποιθήσεων και απόψεων. Οι
διαφορετικοί ορισμοί που παραδοσιακά αποδίδονται στην επιχειρηματικότητα διαφοροποιούνται
και αλληλοσυμπληρώνονται3. Επιπλέον, η δυσκολία ταύτισης του όρου με ένα κοινώς αποδεκτό
περιεχόμενο εναπόκεινται τόσο στα διαφορετικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που διαθέτει ο
ίδιος ο επιχειρηματίας, όσο και στον τρόπο δραστηριοποίησής του.
Η λέξη χρονολογείται από το 15ο αιώνα όταν τη χρησιμοποιούσαν οι Γάλλοι για να περιγράψουν
ένα στρατιωτικό διοικητή. Η επέκταση του όρου στο χώρο της αγοράς προέκυψε από το γεγονός
ότι σαν όρος αναφέρεται σε άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας τα οποία, κάτω από συνθήκες και
εκβάσεις που δεν έχουν επιλέξει ούτε μπορούν να προβλέψουν οι ίδιοι, προσπαθούν να διοικήσουν
δυνάμεις που δεν έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργεί και ο επιχειρηματίας
(Hunt & Murray 1800)4.
Οπότε, επιχειρηματικότητα είναι η θέληση του ατόμου να δημιουργήσει και να λειτουργήσει μια
επιχείρηση, αψηφώντας τους κινδύνους που συνδέονται με αυτή5.

Κακούρης, Α. (2010) Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. Αθήνα: Δίαυλος.
Καραγιάννης, Η. και Μπακούρος, Ι.(2010) Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη. Θεσσαλονίκη: Σοφία.
5
Παπαδόπουλος, Δ. (2009) Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματικές αποφάσεις. Θεσσαλονίκη: Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας.
3
4
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2.2 Επιχειρηματίας
2.2.1 Η έννοια του επιχειρηματία
Για καλύτερη απόδοση του όρου της επιχειρηματικότητας χρειάζεται σαφώς και η αποσαφήνιση
του όρου «επιχειρηματίας». Ο επιχειρηματίας (entrepreneur)6 αποτελεί το άτομο, το οποίο βρίσκει
την κατάλληλη ευκαιρία που θα του δώσει την δυνατότητα να δημιουργήσει και να αναπτύξει μια
νέα επιχείρηση. Η ομοφωνία που επικρατεί γύρω από το ρόλο του επιχειρηματία είναι το γεγονός
ότι κάτω από συνθήκες αβεβαιότητας και αλλαγής ο επιχειρηματίας αποτελεί ένα βασικό
παράγοντα της οικονομίας.7
Επομένως, επιχειρηματίας είναι το άτομο που εντοπίζει μια ιδανική ευκαιρία, η οποία θα του
επιφέρει κέρδος. Για το λόγο αυτό, καταστρώνει το κατάλληλο σχέδιο κινητοποιώντας και
αξιοποιώντας παραγωγικά τους κατάλληλους οικονομικούς πόρους, ώστε να πετύχει το στόχο του.

2.3 Απόψεις θεωρητικών για την έννοια της επιχειρηματικότητας και του επιχειρηματία8
Ο Frank Knight (1921) προσδιορίζει την έννοια του επιχειρηματία ως το άτομο που μπορεί να
ανταπεξέλθει με την αβεβαιότητα της αγοράς9. Το άτομο αυτό έχει την ικανότητα να αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες εκτιμώντας και προβλέποντας σωστά τα μελλοντικά δεδομένα. Με αυτό τον τρόπο
η έννοια της επιχειρηματικότητας συνδέεται με τον «έλεγχο» και την «υπευθυνότητα» που κατέχει
ο επιχειρηματίας μιας και ο ίδιος θεωρείται ως ιδιοκτήτης των πόρων, αναλαμβάνοντας τις θετικές
ή αρνητικές συνέπειες της επιχειρηματικής του δράσης. Η ανάληψη κινδύνων αποτέλεσε τη
σημαντικότερη επίδραση του Knight στη σύγχρονη ιστορία της επιχείρησης10.

Σημείωση: Ο Ιρλανδός οικονομολόγος Richard Cantillon –που έζησε στη Γαλλία τα τέλη του 17ου αιώνα– αποτελεί
ένα εκ των θεμελιωτών της οικονομικής επιστήμης και σε αυτόν αποδίδεται ο όρος «entrepreneur».
7
Deakins, D. & Freel, M. (2015) Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μια Δυναμική
Απάντηση των Νέων στην Ανεργία. Αθήνα: Rosili
8
Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. στο Παράρτημα I.
9
Σημείωση: Ο Frank Knight αναφέρεται για την «αβεβαιότητα» μέσα από το έργο του “Risk, Uncertainty and Profit”
(1921). Για τον Knight η αβεβαιότητα είναι τριών ειδών: (α) βέβαιες μελλοντικές καταστάσεις που είναι γνωστές από
πριν και άρα υπολογίσιμες, (β) βέβαιες μελλοντικές καταστάσεις που είναι άγνωστες από πριν και μπορούν να
προσεγγιστούν με δόκιμες και προσαρμογή και (γ) αβέβαιες μελλοντικές καταστάσεις που δεν είναι δυνατό να
προσεγγιστούν από πριν (αληθής αβεβαιότητα). Ο τρίτος τύπος είναι η αβεβαιότητα του Knight. Επομένως,
αποδίδεται έμμεσα από αυτόν η ψυχολογική συνιστώσα της έννοιας του επιχειρείν.
10
Ιωαννίδης, Σ. (2001) Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. Αθήνα: Παπαζήση.
6
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Στον Joseph Schumpeter θεωρεί τον επιχειρηματία ως «το άτομο που αναλαμβάνει τον κίνδυνο
να καταρτίσει μια νέα οργάνωση, να εισάγει ένα νέο αγαθό ή μια υπηρεσία, να δημιουργήσει μια
νέα μέθοδο παραγωγής, να εισέλθει σε μια νέα αγορά και να αποκτήσει νέες πρώτες ύλες για τη
δημιουργία μιας αλυσίδας»11 και σε αυτόν αποδίδεται ο όρος «επιχειρηματικότητα». Μέσα από
το έργο του επανασυνδέει την έννοια του επιχειρηματία με την έννοια της καινοτομίας, καθώς η
δυνατότητα του επιχειρηματία να εισάγει ένα νέο προϊόν ή μια νέα υπηρεσία στην αγορά αποτελεί
καινοτομία12. Θεωρεί πως η εμφάνιση καινοτομίας ανατρέπει την υφιστάμενη θέση ισορροπίας
του οικονομικού συστήματος, διαμορφώνοντας μια νέα θέση ισορροπίας καθώς η αρχική
καινοτομία υιοθετείται από όλο και περισσότερους. Το γεγονός αυτό προωθεί την οικονομική
ανάπτυξη αφού εγκαθιδρύονται καλύτερες τεχνολογίες, προϊόντα και μορφές οργάνωσης13. Κατά
τον Schumpeter (1978), επιχειρηματίας δεν είναι αυτός που ανακάλυψε την επιχειρηματική
ευκαιρία, αλλά αυτός που την πραγματοποίησε. Θεωρεί πως οι κερδοφόρες επιχειρηματικές
ευκαιρίες είναι αυτές που προσφέρουν στην αγορά ένα καλύτερο προϊόν, έχοντας όμως
χρησιμοποιήσει οικονομικότερες μεθόδους παραγωγής14.
Ο Drucker (1985) -συνεχιστής του Schumpeter- θεωρεί ότι επιχειρηματικότητα αποτελεί μόνο η
πράξη καινοτομίας κι όχι η ίδρυση μιας οποιασδήποτε επιχείρησης 15. Υποστηρίζει ότι η
επιχειρηματικότητα είναι άμεσα συνυφασμένη με την καινοτομία, καθώς για να ικανοποιηθούν οι
ανθρώπινες ανάγκες απαιτείται αναζήτηση και εκμετάλλευση νέων ευκαιριών.
Οι Hisrich & Peters (1998) επισημάνουν πως κοινό στοιχείο όλων των ορισμών που αφορούν την
επιχειρηματικότητα είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας (δημιουργία κάτι καινούργιου που να διαθέτει
αξία), την οργάνωση των κοινωνικοοικονομικών μηχανισμών για τη μετατροπή μέσων και
καταστάσεων σε πρακτικό επίπεδο (προαπαιτούν γνώσεις, ικανότητες και προσπάθεια), την
αποδοχή ρίσκου (ανάληψη κινδύνου) και την ανταμοιβή (που εισπράττει ο επιχειρηματίας μέσω
της ανάπτυξης της)16.

Μπιτζένης, Α. (2014) Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον.
Αθήνα: Σταμούλης. (σελ.27)
12
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ.
13
Επιχείρηση και επιχειρηματικότητα. οπ. αν. παρ.
14
Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ.
15
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ.
16
Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ.
11
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2.4 Είδη και μορφές επιχειρηματικότητας
Όσο αφορά τα είδη επιχειρηματικότητας γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός της -για λόγους
θεωρητικής ανάλυσης και έρευνας- σε μικτή και αμιγή επιχειρηματικότητα17.
Η αμιγής επιχειρηματικότητα αποτελεί την επιχειρηματικότητα που εξασκείται μόνο από την
προσωπική συμβολή του επιχειρηματία, χωρίς ο ίδιος να διαθέτει άλλα παραγωγικά μέσα. Η
προσωπικότητα και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία εκφράζονται με τη σύλληψη και
αξιοποίηση μιας νέας παραγωγικής ιδέας, ασκώντας κεντρικό ρόλο. Η σημαντικότητα της θέσης
του επιχειρηματία φανερώνεται στο γεγονός ότι οι μισθωτοί υπάλληλοι ή άλλοι φορείς αδυνατούν
να πραγματοποιήσουν τις δραστηριότητες της επιχείρησης το ίδιο αποτελεσματικά και με τα ίδια
κερδοφόρα αποτελέσματα όπως ο επιχειρηματίας. Ωστόσο, η επιχειρηματικότητα με αυτή τη
μορφή δε συναντάται συχνά στην πραγματική οικονομική ζωή.
Η μικτή επιχειρηματικότητα πραγματοποιείται όταν οι δραστηριότητες και οι ρόλοι στην
επιχείρηση μπορούν εύκολα να αναληφθούν από τον επιχειρηματία αλλά και από άλλα άτομα ή
φορείς της οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα εργαζομένων και η επιχειρηματικότητα
κεφαλαιούχων

αποτελούν

το

διαχωρισμό

της

μικτής

επιχειρηματικότητας.

Στην

επιχειρηματικότητα εργαζομένων (ή ενδοεπιχειρηματικότητα) η επιχειρηματικότητα μπορεί να
ασκηθεί από κάποιον μισθωμένο υπάλληλο, χωρίς να μειωθεί η αποτελεσματικότητα της
επιχείρησης. Οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται σήμερα η μορφή αυτή επιχειρηματικότητας
είναι κυρίως όταν ο επιχειρηματίας ιδρύει μια επιχείρηση. Η επιχειρηματικότητα κεφαλαίων
ασκείται από τον ίδιον τον ιδιοκτήτη κεφαλαίων, ο οποίος δραστηριοποιείται επιχειρηματικά. Ο
επιχειρηματίας αξιοποιεί την επιχειρηματική του ιδέα με την παροχή κεφαλαίων στην υπό ίδρυση
ή νεοϊδρυθείσα επιχείρησή του.
Άλλες δύο μορφές επιχειρηματικότητας που υπάρχουν είναι αυτή της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της συνεργατικής επιχειρηματικότητας18.
Η κοινωνική επιχειρηματικότητα19 αποτελεί μια σύγχρονη και αρκετά δυναμική μορφή
επιχειρηματικότητας που έχει ως στόχο το κοινωνικό συμφέρον και την παραγωγή οικονομικής

Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη. οπ. αν. παρ., σσ. 321-322
Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη. οπ. αν. παρ., σσ. 323
19
Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. στο Παράρτημα ΙΙ.
17
18
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αξίας20. Μέσα από την επιχειρηματική δραστηριότητα επιδιώκει να εξυπηρετήσει κοινωνικές και
ανθρωπιστικές ανάγκες, όπως οι ενέργειες που γίνονται συνήθως για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ)21.
Η συνεργατική επιχειρηματικότητα στοχεύει στην εξυπηρέτηση των συνεταιριστικών ατόμων και
τη συναντάμε κυρίως στους τομείς και κλάδους παραγωγής, όπως τα αγροτικά προϊόντα
παραγωγής και μεταποίησης.
Η

επιχειρηματικότητα

επίσης

κατηγοριοποιείται

και

σε

εσωτερική

και

εξωτερική

επιχειρηματικότητα22.
Η εσωτερική επιχειρηματικότητα αφορά το πνεύμα της επιχείρησης και χρησιμοποιείται κυρίως
στους μεγάλους οργανισμούς για να περιγράψουν την ύπαρξη των επιχειρηματικών τάσεων που
κατέχουν οι εργαζόμενοι. Όταν τα στελέχη της επιχείρησης είναι προσωπικά υπεύθυνοι για τους
προϋπολογισμούς που σχετίζονται με τα καθήκοντα τους ή αποκτούν την τάση να χειρίζονται τα
τμήματα τους ως αυτοδιοικούμενες επιχειρήσεις σχετικά με την κατάρτιση προϋπολογισμού και
ελέγχου, τότε καλλιεργείται σε αυτούς η εσωτερική επιχειρηματικότητα. Με λίγα λόγια, οι
εργαζόμενοι συμπεριφέρονται σαν να τους ανήκει η επιχείρηση, επιδιώκοντας δηλαδή οτιδήποτε
είναι προς όφελός της.
Η εξωτερική επιχειρηματικότητα διαχωρίζεται σε γενική και ειδική επιχειρηματικότητα
συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε στοιχείο βρίσκεται έξω από την επιχείρηση αλλά την
επηρεάζει είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. Η γενική επιχειρηματικότητα αφορά τις δυνάμεις
-και τα μεγέθη αυτών- που επηρεάζουν τους οργανισμούς, χωρίς να μπορεί να καθοριστεί με
ακρίβεια ο βαθμός επίδρασής τους στην επιχείρηση. Οι βασικοί παράγοντες για τη γενική
εξωτερική επιχειρηματικότητα είναι η γενική οικονομική κατάσταση, η τεχνολογία, τα ήθη, τα
έθιμα και οι κοινωνικές αξίες, το πολιτικό κλίμα, το σύνταγμα και οι νόμοι, ο πληθυσμός και ο
Σημείωση: Ο Cannon (2000) χωρίζει τους κοινωνικούς επιχειρηματίες σε τρεις κατηγορίες: αυτούς που απέκτησαν
πλούτο αλλού και επιθυμούν να επιστρέψουν ένα μέρος του για κοινωνικούς σκοπούς, αυτούς που παρείχαν
κοινωνική εργασία και αναζητούν πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να προχωρήσουν και ένα νέο ρεύμα ανθρώπων
που ακολούθησαν οικονομικές και εμπορικές σπουδές έχοντας πάντοτε κατά νου την κοινωνική επιχείρηση.
21
Σημείωση: Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι αστικοί συνεταιρισμοί κοινωνικού
σκοπού με περιορισμένη ευθύνη των μελών τους και διαθέτουν εκ του νόμου την εμπορική ιδιότητα (Ν.4019/2011).
Οι επιχειρήσεις αυτές διοικούνται ισότιμα από τα μέλη τους και η λειτουργία τους βασίζεται στην επιδίωξη
συλλογικού οφέλους, ενώ το κέρδος τους προκύπτει από δράσεις που εξυπηρετούν αποκλειστικά το κοινωνικό
συμφέρον. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων των Κοιν.Σ.Επ. επανεπενδύεται με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, έτσι το κέρδος των μελών είναι μικρό, γιατί δίνεται έμφαση στο έργο των επιχειρήσεων και όχι στο κέρδος.
22
Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη οπ. αν. παρ., σσ 323-327
20
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φυσικός πλούτος. Ενώ οι γενικοί παράγοντες που τη συγκροτούν είναι οι ανταγωνιστές, οι
πελάτες, οι προμηθευτές, οι επαγγελματικές ενώσεις, οι κοινωνικές ομάδες πίεσης, τα σωματεία
των εργαζομένων και οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις.
Μια άλλη μορφή επιχειρηματικότητας, η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με την καινοτομία είναι
η ακαδημαϊκή επιχειρηματικότητα23. Αυτό το είδος επιχειρηματικότητας δραστηριοποιείται
κυρίως σε πανεπιστήμια ή άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα, ώστε τα αποτελέσματα των ερευνών που
εκπονούνται να διατεθούν στην αγορά σε μορφή καινοτόμων προϊόντων. Για εμπορικό σκοπό τα
ακαδημαϊκά ιδρύματα ιδρύουν μικρές «δορυφορικές» εταιρείες καινοτομίας, οι οποίες
μεταφέρουν τεχνολογία από την ακαδημαϊκή κοινότητα στη βιομηχανία.
Επίσης σημαντική θέση κατέχει και η πράσινη επιχειρηματικότητα24, η οποία στοχεύει στην
προστασία του περιβάλλοντος. Στην εποχή μας επικρατεί έντονα η οικολογική λογική και οι αρχές
τις αειφόρου ανάπτυξης, όπου από αυτές εμπνέεται η συγκεκριμένη μορφή επιχειρηματικότητας.
Για τον λόγο αυτό οι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται με την πράσινη επιχειρηματικότητα
απαιτείται να διέποντε από υψηλή κοινωνική ευθύνη.
Μια αμφισβητούμενη μορφή επιχειρηματικότητας25 είναι αυτή που χρησιμοποιείται στο δημόσιο
τομέα. Η δημόσια επιχειρηματικότητα26 λειτουργεί επιχειρηματικά όταν επιδιώκει να οργανώσει
τους διαθέσιμους πόρους προς μια μορφή υψηλής παραγωγικότητας σε κοινωνικά αγαθά και
αξίες. Ωστόσο, απαιτείται να υιοθετεί καινοτομία ώστε να αντιμετωπίζουν οι φορείς αυτοί
αποτελεσματικά τις γρήγορες κοινωνικές αλλαγές.
Δύο άλλες μορφές επιχειρηματικότητας, που διαφοροποιούνται λόγω των ατομικών
χαρακτηριστικών των επιχειρηματιών και ορίζονται μέσω των ατόμων που δραστηριοποιούνται,
είναι η εκκολαπτόμενη επιχειρηματικότητα και η γυναικεία επιχειρηματικότητα27.
Η εκκολαπτόμενη επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε επιχειρηματίες οι οποίοι έχουν καταφέρει
να ανακαλύψουν επιχειρηματικές ιδέες και για να τις καταστήσουν σαφείς και πραγματοποιήσιμες
φρόντισαν να συλλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες. Ο λανθάνοντας επιχειρηματίας
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ., σσ. 59
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ., σσ. 64-65
25
Σημείωση: Η δημόσια επιχειρηματικότητα δεν είναι καθιερωμένη ακαδημαϊκά και μπορεί να συζητηθεί μόνο σε
συγκεκριμένες περιπτώσεις και υπό προϋποθέσεις.
26
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ., σσ 65-66
27
Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Επιχειρηματικότητα Καινοτομίας. οπ. αν. παρ., σσ. 67-69
23
24
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διαφοροποιείται από τον εκκολαπτόμενο καθώς εκφράζει μονάχα την επιθυμία για μελλοντική
επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν προχωρά σε πράξεις.28
Η γυναικεία επιχειρηματικότητα αφενός φαίνεται να είναι αρκετά μειωμένη σε σχέση με την
επιχειρηματικότητα που εκπροσωπείται από άντρες. Αφετέρου, ο ρυθμός αύξησής τους είναι
μεγαλύτερος από αυτό των αντρών. Αν και για τους άντρες έχει επικρατήσει η άποψη ότι
επιδιώκουν τη δημιουργία επιχειρήσεων για την απόκτηση πλούτου, οι γυναίκες έχουν ως
επικρατέστερα κίνητρα τον ανεξάρτητο τρόπο ζωής και τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
Παρατηρείται επίσης οι γυναίκες να παρουσιάζουν μικρότερη επιχειρηματική αυτοπεποίθηση και
εντούτοις να συμμετέχουν πιο πρόθυμα σε συνεταιρισμούς. Για το λόγο αυτό οι κρατικοί φορείς
προσφέρουν συχνά ειδικά προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης και ενθάρρυνσης της γυναικείας
επιχειρηματικότητας.

2.5 Διακρίσεις επιχειρήσεων29
Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε πολλές και διάφορες κατηγορίες, με τις κυριότερες να είναι:
α) Ανάλογα με το αντικείμενο δράσης. Έτσι μπορούν να διακριθούν σε επιχειρήσεις
πρωτογενούς παραγωγής30, σε επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής31, σε επιχειρήσεις
τριτογενούς παραγωγής32 και επιχειρήσεις μικτού αντικειμένου δράσης33.

Σημείωση: Ο εκκολαπτόμενος επιχειρηματίας έχει εμπλακεί νοητικά στην επιχειρηματική διαδικασία και έχει κάνει
το πρώτο βήμα από την σύλληψη της ιδέας στην επεξεργασία και την υλοποίηση της. Το επόμενο βήμα είναι η
μελλοντική δημιουργία της νέας επιχείρησης πάνω στην ιδέα του (start-up).
29
Επιχειρηματικότητα και Επιχειρηματικές Αποφάσεις: Διερεύνηση στο Πλαίσιο της Διεθνούς Βιβλιογραφίας και της
Ελληνικής Πραγματικότητας. οπ. αν. παρ., σσ.41-101
30
Σημείωση: Οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής διακρίνονται σε γεωργικές επιχειρήσεις, σε κτηνοτροφικές
επιχειρήσεις, σε επιχειρήσεις εκμεταλλεύσεως δασών ή δασοκομικές, σε αλιευτικές επιχειρήσεις κ.λπ.
31
Σημείωση: Οι επιχειρήσεις δευτερογενούς παραγωγής –ιδιαίτερα οι μεταποιητικές επιχειρήσεις- με τη χρήση
μηχανικών, χημικών και άλλων μέσων και όμοιων γνώσεων, επεξεργάζονται τα αγαθά που παράγονται από τις
επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής, με σκοπό να παραχθούν νέα αγαθά.
32
Σημείωση: Οι επιχειρήσεις τριτογενούς παραγωγής επιδιώκουν την παροχή υπηρεσιών πάσης φύσης. Μεσολαβούν
μεταξύ κατανάλωσης και επιχειρήσεων πρωτογενούς ή δευτερογενούς παραγωγής ή και μεταξύ επιχειρήσεων
πρωτογενούς και δευτερογενούς παραγωγής. Μερικές από αυτές είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις, τα χρηματοδοτικά
ιδρύματα, επιχειρήσεις επικοινωνίας κ.λπ.
33
Σημείωση: Οι επιχειρήσεις μικτού αντικειμένου δράσης είναι αυτές που το αντικείμενο δράσης τους αποτελεί
συνδυασμό δραστηριοτήτων, που εμπίπτουν σε δύο ή περισσότερες από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.
28

30

β) Ανάλογα με το μέγεθος. Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε μικρομεσαίες και μεγάλες,
ανεξάρτητα από ποιο κριτήριο χρησιμοποιούμε για το διαχωρισμό34.
γ) Ανάλογα με τη νομική μορφή35. Μέσα στα πλαίσια κυρίως της ελληνικής νομοθεσίας, οι
επιχειρήσεις διακρίνονται σε ατομικές (φυσικά πρόσωπα) και εταιρικές (νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου) επιχειρήσεις. Οι εταιρίες του εμπορικού δικαίου διακρίνονται παραπέρα σε
προσωπικές εταιρίες ή εταιρίες μεριδίων (ομόρρυθμη εταιρία, απλή ετερόρρυθμη εταιρία, αφανής
ή συμμετοχική εταιρία, συνεταιρισμός) και κεφαλαιουχικές εταιρίες ή εταιρίες κατά μετοχές (κατά
μετοχές

ετερόρρυθμη

εταιρία,

ανώνυμη

εταιρία,

εταιρία

περιορισμένης

ευθύνης,

συμπλοιοκτησία).
δ) Συνδυαστική ταυτόχρονη εξέταση των διακρίσεων των επιχειρήσεων. Αναφέρεται σε
ταυτόχρονη εξέταση όλων των πτυχών των διακρίσεων που σχετίζονται με την εκάστοτε
επιχείρηση. Επιτυγχάνεται έτσι η πληρέστερη κατανόηση της επιχειρηματικής δράσης της κάθε
οντότητας.

2.6 Είδη – Τύποι επιχειρηματία
Κατά τον διάσημο Αμερικάνο οικονομολόγο, καθηγητή και πρώην πρύτανη του MIT Lester
Thurow υπάρχουν τρία είδη επιχειρηματικότητας: η τεχνολογική, η γεωγραφική και η
κοινωνιολογική.
Ο κοινωνιολογικός επιχειρηματίας έχει ως σκοπό να εισάγει ένα διαμορφωμένο προϊόν ή
υπηρεσία σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Επομένως, απαραίτητα χαρακτηριστικά που
χρειάζεται να κατέχει είναι ο πειραματισμός και η πρωτοτυπία.
Ο τεχνολογικός επιχειρηματίας εισάγει στην αγορά τη νέα τεχνολογία, οπότε είναι άμεσα
συνδεδεμένη με την καινοτομία, τις ατομικές δεξιότητες και τον έλεγχο της γνώσης, κι όχι τόσο
με τους φυσικούς πόρους. Για την παραγωγή της τεχνολογίας απαιτείται έρευνα και κεφάλαιο,

Σημείωση: Κατά την ΕΕ, όταν το μέγεθος της επιχείρησης διακρίνεται με βάσει τον αριθμό των εργαζομένων τις
διαχωρίζει σε πολύ μικρές (< 10 εργαζόμενοι), μικρές (< 50 εργαζόμενοι), μεσαίες (< 250 εργαζόμενοι) και μεγάλες
επιχειρήσεις (≥ 250 εργαζόμενοι).
35
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις νομικές μορφές των επιχειρήσεων, βλ, στο site:
http://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/118-ksekinwntas-th-dikh-sou-epixeirhsh-oles-oinomikes-morfes-epixeirhsewn
34
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επομένως αναπτύσσεται στις ανεπτυγμένες χώρες μετατρέποντας τις οικονομίες τους σε
οικονομίες έντασης γνώσης. Το αποτέλεσμα της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας είναι η
συνήθης καταναλωτική ανάγκη για τα νέα προϊόντα που προήλθαν από την έρευνα.
Ο γεωγραφικός επιχειρηματίας είναι άμεσα συνυφασμένος με το χρονισμό (timing), καθώς ο
σκοπός του είναι να μεταφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε διαφορετικές περιοχές από τον τόπο
παραγωγής τους, εκτιμώντας πότε το αγοραστικό κοινό είναι σε θέση να αγοράσει το προϊόν.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι γεωγραφικοί επιχειρηματίες είναι αυτοί που κυρίως στηρίζουν μια
αναδυόμενη οικονομία ώστε να φτάσει τις πιο εξελιγμένες χώρες. Όταν ο στόχος αυτός επιτευχθεί
τότε υπάρχει η αναγκαιότητα εμφάνισης τεχνολογικών επιχειρηματιών.

2.7 Βασικές ικανότητες ενός επιτυχημένου επιχειρηματία36:
Τα άτομα που έχουν μια κλίση προς την επιχειρηματικότητα είναι συχνά άτομα που θέλουν να
πετύχουν στόχους, έχουν την τάση να αναλαμβάνουν κινδύνους και ανεκτικότητα στον κίνδυνο
και το ρίσκο, διακατέχονται από προνοητικότητα (πρωτοβουλία και θετική σκέψη), είναι
προσανατολισμένοι σε επιτεύγματα (ικανότητα εντοπισμού και αξιοποίησης των ευκαιριών),
δεσμεύονται έναντι άλλων, διαθέτουν υψηλό βαθμό εσωτερικού ελέγχου (αυτοέλεγχο),
χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους (το να βασίζεται κανείς στον εαυτό του, ικανότητα
προσαρμογής), έχουν όραμα, ανάγκη αυτονομίας και ανεξαρτησίας, ευελιξία, ανοχή στην
ασάφεια, προσωπική αποτελεσματικότητα, κίνητρο για διάκριση, ηγετικά στοιχεία, αρέσκονται
σε καινοτομίες, εμμονή με την ευκαιρία, αφοσίωση και αποφασιστικότητα, ενεργητικότητα και
υγεία, ευφυΐα, αξίες και ικανότητα να εμπνεύσουν.
Για να αναλάβει κανείς μια επιχειρηματική πρωτοβουλία δεν αρκούν μονάχα τα προσωπικά
χαρακτηριστικά αλλά και τα δημογραφικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά, καθώς οι
επιχειρηματίες αποτελούν κι αυτοί δημιουργήματα κοινωνικών διαδικασιών. Το ίδιο ισχύει και
για την επιχειρηματικότητα, η οποία απαιτεί από τους συμμετέχοντές της την ανάπτυξη
κοινωνικών σχέσεων και τη χρήση κοινωνικών δεξιοτήτων. Προϋπόθεση για τη δημιουργία μιας
επιχείρησης καθίσταται η πρόσληψη, οργάνωση, υποκίνηση ανθρώπων, καθώς και η συναλλαγή

36

Deakins, D. – Freel, M (2007) Επιχειρηματικότητα.. Αθήνα: Κριτική.
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με σημαντικούς άλλους ανθρώπινους παράγοντες (τραπεζίτες, λογιστές, δικηγόρους, επενδυτές,
συνεταίρους, προμηθευτές, πελάτες)
Μέσα από θεωρίες και μελέτες που γίνονται κατά καιρούς για τα βασικά χαρακτηριστικά που
χρειάζεται να διαθέτει ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για
τους ελέγχους της επιχειρηματικής ικανότητας. Κάποιες από τις πτυχές της επιχειρηματικότητας
αποτελούν έμφυτα χαρακτηριστικά και κάποιες άλλες μπορούν να γίνουν αντικείμενα μάθησης.
Από κει και πέρα αν το περιβάλλον -η ύπαρξη ενός υποστηρικτικού προς τις επιχειρήσεις
περιβάλλοντος

και

μιας

αντίστοιχης

κουλτούρας-

δεν

συμβάλλει

στην

επιτυχή

επιχειρηματικότητα, τότε αναπόφευκτα το επιχειρηματικό ταλέντο θα μείνει ανεκμετάλλευτο.

2.8 Επιχειρηματικότητα και Εκπαίδευση
Μέσα στο κλίμα πολυπλοκότητας και οικονομικής αβεβαιότητας το οποίο βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί την κινητήρια δύναμη της
οικονομίας. Για το λόγο αυτό, η απόκτηση γνώσεων σε αυτόν τον τομέα δεν υπήρξε ποτέ πιο
σημαντική. Για να επιτευχθεί όμως αυτός ο στόχος χρειάζεται να δοθούν πρώιμα στους πολίτες
τα κατάλληλα εφόδια και γνώσεις επιχειρηματικότητας μέσα από την εκπαίδευση. Επομένως,
παρουσιάζεται η ανάγκη για καλλιέργεια του επιχειρηματικού πνεύματος και της οξυδέρκειας
στους πολίτες, που θα τους επιτρέπει να σκέφτονται με καινοτόμους τρόπους και να
ανταποκρίνονται στις νέες προκλήσεις.

2.8.1 Η σημασία της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση
Η Επιχειρηματική Εκπαίδευση αποτελεί στόχο και αναγκαιότητα στη σύγχρονη εποχή, καθώς
τόσο το σκληρό ανταγωνιστικό πνεύμα του κλάδου, όσο και η ανάγκη για εξασφάλιση θέσεων
εργασίας επιβάλλουν τη γαλούχηση του επιχειρηματικού πνεύματος σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθμίδες. Η εκπαίδευση αυτή διευκολύνει αφενός τους μελλοντικούς επιχειρηματίες να
αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να δημιουργήσουν µε επιτυχία τη δική τους
επιχείρηση και αφετέρου, τους μελλοντικούς εργαζόμενους να αντιληφθούν τα προβλήματα που
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μπορεί να προκύψουν στις μελλοντικές εργασίες τους και να κατανοήσουν τις λειτουργίες μιας
μικρής επιχείρησης.
Η επαφή των νέων ατόμων με αυτού του είδους την εκπαίδευση παρέχει τη δυνατότητα
ευαισθητοποίησής τους στη δημιουργία και διαχείριση μιας καινούργιας επιχείρησης, ενώ
ταυτόχρονα προωθείται η αυτοαπασχόληση, ως εναλλακτική μορφή ενασχόλησης. Το σύνολο
όμως των δεξιοτήτων που αποκτώνται, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους να αποκτούν
τόσο ατομικά όσο και κοινωνικά και οικονομικά οφέλη. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
αναπτύσσονται συνάμα η κριτική σκέψη και αντίληψη κι όχι μονάχα οι γνώσεις που αφορούν τα
πρακτικά ζητήματα της επιχειρηματικότητας. Για να θεωρηθεί όμως ως ένα αποτελεσματικό είδος
εκπαίδευσης χρειάζεται να παρέχονται ολοκληρωμένα μοντέλα αξιοποίησης της συνολικής
ευφυΐας του κάθε παιδιού, χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα βιωματικές τεχνικές, ώστε να
αποκτήσουν οι μαθητευόμενοι μια εμπεριστατωμένη και αντικειμενική άποψη γύρω από την
επιχειρηματικότητα.

2.8.2 Η θέση της ΕΕ για την Επιχειρηματική Εκπαίδευση37
Η οικονομική κρίση, η υψηλή ανεργία των νέων και οι ραγδαίες αλλαγές στο οικονομικό, πολιτικό
και κοινωνικό σύστημα, καθιστούν ουσιώδεις τις δεξιότητες, όπως είναι η επιχειρηματικότητα,
όχι μόνο για τη διαμόρφωση του τρόπου σκέψης των νέων, αλλά επίσης και για την ανάπτυξη των
γνώσεων και των νοοτροπιών που είναι μείζονος σημασίας για την ανάπτυξη της αντίληψης για
την επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη. Η ανάπτυξη και προαγωγή της επιχειρηματικής
εκπαίδευσης αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια έναν από τους μείζονες στόχους της πολιτικής των
ευρωπαϊκών θεσμών και των κρατών-μελών, με κάποιες χώρες να έχουν ήδη δεσμευτεί εδώ και
πάνω από μια δεκαετία να προωθήσουν την επιχειρηματική εκπαίδευση και άλλες χώρες να
βρίσκονται μόλις στην αρχή38.
Η σημασία του ρόλου της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης και η ανάγκη για ένταξή της στην
υποχρεωτική εκπαίδευση επισημαίνεται και υποστηρίζεται από την Ευρώπη μέσα από το

37
38

Για περαιτέρω ανάλυση, βλ. στο Παράρτημα IΙΙ.
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. στο site: http://europedirect.duth.gr/?q=node/8071
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Στρατηγικό Πλαίσιο Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 202039». Η ΕΕ
επίσης θέτει ως έναν από τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς της στόχους την ανάπτυξη και
περεταίρω ενίσχυση της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας σε όλα
τα επίπεδα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και προς όλες τις κατευθύνσεις, όπως τυπική, µη
τυπική και άτυπη εκπαίδευση. Επιπλέον, η ένταξη της επιχειρηματικότητας σε όλες τις
κατευθύνσεις της εκπαίδευσης αποτελεί στόχο και επιδίωξη πολλών ευρωπαϊκών χωρών, καθώς
με την ενσωμάτωσή της ενδυναμώνεται και ενισχύεται ταυτόχρονα το ανθρώπινο κεφάλαιο, ενώ
συμβάλει και στη διαμόρφωση των κατάλληλων –για την επιχειρηματικότητα- στάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Εκπαίδευση του Στρατηγικού πλαισίου Ευρωπαϊκής
συνεργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020», στο site: http://ec.europa.eu/education/policy/strategicframework/entrepreneurship_en.htm
39
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

3.1 Ορισμός νεοφυής επιχειρηματικότητας
Αρχικά είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η «νεοφυής επιχείρηση» αποτελεί την μεταφορά του
αγγλικού όρου «start-up» στην Ελληνική γλώσσα. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις είναι αφενός
υποσύνολο των νεοσύστατων επιχειρήσεων και με αυτό τον όρο ταυτίζονται σημασιολογικά,
αφετέρου όμως, μόνο μερικές νεοσύστατες επιχειρήσεις αποτελούν ταυτόχρονα και νεοφυείς
επιχειρήσεις -πληρώντας δηλαδή τα κοινά χαρακτηριστικά και κριτήρια που απαιτούν οι νεοφυείς.
Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρουσιαστούν οι ορισμοί που κατά καιρούς αποδίδονται
στις νεοφυείς επιχειρήσεις. Η βιβλιογραφική/διαδικτυακή έρευνα αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει
ένας μοναδικός ορισμός που να αποσαφηνίζει όλες τις διαστάσεις μιας τέτοιας επιχείρησης. Οι
ειδικοί και οι επιστήμονες που προσπαθούν να αποδώσουν τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά που
διέπουν τις νεοφυείς επιχειρήσεις με τις δικές τους προσωπικές απόψεις είναι άμεσα
συνυφασμένοι με αυτές τις επιχειρήσεις, έχοντας την αντίστοιχη εμπειρία σε επίπεδο λειτουργίας
τους.
Κατά τον Steve Blank40 «νεοφυής (startup) θεωρείται μία επιχείρηση ή ένας προσωρινός
οργανισμός που δημιουργούνται με σκοπό να αναπτύξουν ένα επαναλαμβανόμενο και κλιμακούμενο
επιχειρηματικό μοντέλο»41. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις, χρησιμοποιούν ένα καινοτόμο ή άγνωστο
μέχρι στιγμής επιχειρηματικό μοντέλο, με σκοπό να διαφοροποιηθούν από τις υφιστάμενες
επιχειρηματικές στρατηγικές διαταράσσοντας έτσι τις υπάρχουσες αγορές. Οι εταιρίες αυτές όμως
δεν αποτελούν μικρότερες εκδόσεις των μεγαλύτερων επιχειρήσεων.

Σημείωση: Ο Steve Blank είναι ακαδημαϊκός και ιδρυτής startup στην Silicon Valley, 4 εκ. των οποίων έχουν
προχωρήσει σε δημόσια προσφορά (IPO). Θεωρείται εμπνευστής της μεθοδολογίας Lean Startup και έχει εκδώσει το
βιβλίο “A Startup’s Manual” με στόχο να αποτελέσει μια εγκυκλοπαίδεια για τις startup επιχειρήσεις, όπως έχει
δηλώσει ο ίδιος.
41
Βλ. στο site: http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/
40
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Ο Paul Graham42 ορίζει ως νεοφυή «μια επιχείρηση σχεδιασμένη ώστε να αναπτύσσεται γρήγορα.
Μια εταιρεία που ιδρύθηκε πρόσφατα δεν είναι απαραίτητα startup. Επίσης, δεν είναι απαραίτητο
για μια startup επιχείρηση να δραστηριοποιείται στον χώρο της τεχνολογίας, να χρησιμοποιήσει
χρηματοδότηση από κάποιο venture capital43, ή να πραγματοποιήσει κάποιο είδος οικονομικής
«εξόδου». Το μόνο απαραίτητο χαρακτηριστικό είναι η ανάπτυξη. Οτιδήποτε άλλο συσχετίζεται με
μια startup επιχείρηση είναι αποτέλεσμα της ανάπτυξης».
Η Adora Cheung44 προσπαθεί με ένα πιο πρακτικό ορισμό να μεταδώσει τη σημασία της νεοφυούς
επιχείρησης λέγοντας ότι «Startup είναι μια κατάσταση του μυαλού. Είναι όταν οι άνθρωποι που
δουλεύουν για την εταιρεία αποφασίζουν κατηγορηματικά να παραιτηθούν από τη σταθερότητα με
αντάλλαγμα την υπόσχεση για τεράστια ανάπτυξη και τον ενθουσιασμό του να δημιουργείς άμεσο
αντίκτυπο στην κοινωνία».
Κατά τον Neil Blumenthal45 «είναι μια εταιρία που εργάζεται για την επίλυση ενός προβλήματος,
όπου η λύση δεν είναι προφανής και η επιτυχία δεν είναι εγγυημένη». Μία παρόμοια ερμηνεία
απέδωσε και ο Eric Ries46 ισχυριζόμενος ότι «είναι μια επιχείρηση που αποτελείται από ανθρώπους
και σχεδιάστηκε για να χαράξει και να διανέμει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία σε εξαιρετικά αβέβαιες
συνθήκες».
Η απλή νεοφυής επιχείρηση αντανακλά την κλασσική έκφραση της επιχειρηματικότητας47,
δηλαδή μια καινοτόμο ιδέα που στην πορεία μετασχηματίζεται σε μια εταιρία υψηλής ανάπτυξης.
Κύριο στοιχείο της επιτυχίας της αποτελεί ο σωστός επιχειρηματίας, μαζί με μία ταλαντούχα
ομάδα, οι οποίοι επιδιώκουν την ευκαιρία έχοντας πρώτα εξασφαλίσει και εντοπίσει
οικονομικούς, κυρίως, πόρους.

Σημείωση: Ο Paul Graham είναι προγραμματιστής, δοκιμιογράφος και ο δημιουργός της πρώτης θερμοκοιτίδας
νεοφυών επιχειρήσεων (startup incubator) στις Η.Π.Α. και μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις στον κόσμο.
Συγκεκριμένα, βλ. στο site: http://www.paulgraham.com/growth.html
43
Σημείωση: Τα venture capital, δηλαδή τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή καινοτόμα κεφάλαια ή
κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου είναι ένας τρόπος επένδυσης σε μικρές επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν σχετικά
πρόσφατα (start-up companies) ή, μεγαλύτερες, που είναι σε ένα ώριμο στάδιο.
44
Adora Cheung, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Homejoy. Συγκεκριμένα, βλ. στο site:
http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-definition-2014-12
45
Neil Blumenthal, συνιδρυτής και συν-διευθύνων σύμβουλος της Warby Parker. Συγκεκριμένα, βλ. στο site:
http://www.businessinsider.com/what-is-a-startup-definition-2014-12
46
Eric Ries, επιχειρηματίας και συγγραφέας του Startup Lessons Learned. Συγκεκριμένα, βλ. στο site:
http://www.startuplessonslearned.com/2010/06/what-is-startup.html
47
Σημείωση: Η κλασσική επιχειρηματικότητα είναι ταυτόσημη με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
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Γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που χαρακτηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις είναι η
προσπάθειά τους για ανάληψη ενός διαφορετικού επιχειρηματικού μοντέλου και η ταχεία
ανάπτυξη που έχουν. Είναι δηλαδή άμεσα συνυφασμένες με την καινοτομία και συνήθως με την
τεχνολογία. Η εντύπωση όμως που έχει αναπτυχθεί ότι μια startup χρειάζεται απαραιτήτως να
ασχολείται με τις ψηφιακές τεχνολογίες και συγκεκριμένα στον τομέα που αφορά προϊόντα και
υπηρεσίες προς καταναλωτές είναι λανθασμένη48. Όπως συμπέρανε μια συνεδρία του ΟΟΣΑ49 με
τίτλο «SMEs: Employment, Innovation and Growth» (ΜΜΕ: Απασχόληση, Καινοτομία και
Ανάπτυξη): «Οι περισσότερες επιχειρήσεις ταχύρρυθμης ανάπτυξης δεν είναι καινοτομικές με την
τεχνολογική έννοια, αλλά μπορεί να ενσωματώνουν καινοτομίες τοποθέτησης προϊόντος στην αγορά
(μάρκετινγκ) ή διεθνικές συμμαχίες. Οι περισσότερες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας δεν
παρουσιάζουν ταχύρρυθμη ανάπτυξη»50. Με άλλα λόγια λοιπόν, μια επιχείρηση για να θεωρηθεί
start-up δεν εξαρτάται από το αντικείμενό της, αντίθετα αυτό το καθορίζει η φιλοσοφία της.
Νεοφυής λοιπόν είναι η επιχείρηση που ο λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια καινοτόμο
λύση σε ένα πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών της και που στοχεύει να αναπτυχθεί
δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της 51. Αξίζει να
σημειωθεί πως στην πραγματικότητα όλοι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι σε παγκόσμιο
επίπεδο ήταν κάποτε μια νεοφυής επιχείρηση που είτε δημιούργησε μία νέα αγορά, είτε άλλαξε
τα δεδομένα σε μία υπάρχουσα. Μόνο που τότε δεν χρησιμοποιείτο αυτός ο όρος.

3.2 Ιστορικό των Νεοφυών επιχειρήσεων
Η μέθοδος των start-up επιχειρήσεων εμφανίστηκε για πρώτη φορά στα τέλη της δεκαετίας του
‘50 με αφορμή μια «επανάσταση» εργαζομένων της Shockley Semiconductor και του ιδρυτού της,
στην Silicon Valley της Καλιφόρνιας των Η.Π.Α. Η αποχώρησή τους από την εταιρία τους έδωσε
την ευκαιρία να ιδρύσουν τις δικές τους επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις καινοτόμες ιδέες τους,
γεγονός που δημιούργησε νέα δεδομένα στην αγορά. Με την πάροδο των χρόνων η μέθοδος των
νεοφυών επιχειρήσεων γινόταν όλο και πιο διαδεδομένη, με αποκορύφωμα την «έκρηξη» των
ηλεκτρονικών υπολογιστών, την εξάπλωση του διαδικτύου και των επιχειρήσεων με κατάληξη
Βλ. στο site: http://www.supportbusiness.gr/support-entrepreneurship/startups/75-ti-einai-ta-startups
OECD (1996) SMEs: Employment, Innovation and Growth – The Washington Workshop
50
Επιχειρηματικότητα. οπ. αν. παρ. σσ. 239
51
Βλ. στο site:http://www.tsigos.gr/2012/10/blog-post.html
48
49
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«.com» στην αρχή της νέας χιλιετίας (1993-2001). Το γεγονός αυτό κατέστησε τις νεοφυείς
επιχειρήσεις ως πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο.

3.3 Χαρακτηριστικά της νεοφυούς επιχείρησης52
Καινοτομία: Ένα από τα κύρια και απαραίτητα χαρακτηριστικά των νεοφυών επιχειρήσεων είναι
η καινοτομία53, η οποία ως όρος στην ελληνική γλώσσα σημαίνει «η εισαγωγή και καθιέρωση νέων
μεθόδων, ή τρόπων ενέργειας, ο νεοτερισμός54». Αν και κάθε είδους καινοτομία συνεπάγεται με
κάτι καινούργιο, παρόλα αυτά η καινοτομία δεν είναι απλά μια επινόηση αλλά έχει να κάνει
κυρίως με την εμπορική εφαρμογή των επινοήσεων που πραγματοποιούνται συνήθως για πρώτη
φορά. Η καινοτομία χωρίζεται σε πέντε κύριες πηγές5556:
α) Η εισαγωγή ενός νέου προϊόντος/υπηρεσίας ή η βελτιωμένη εκδοχή ενός ήδη υπάρχοντος
αγαθού (συνήθως επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών).
β) Το άνοιγμα μιας νέας αγοράς (συνήθως μιας εξαγωγικής αγοράς σε νέες περιοχές
δραστηριοποίησης).
γ) Η εισαγωγή μιας καινοτομίας στις διαδικασίες.
δ) Η εφαρμογή οργανωτικής καινοτομίας (οδηγεί σε ένα πρωτότυπο επιχειρηματικό μοντέλο57).
ε) Η «κατάκτηση μιας νέας πηγής προσφοράς πρώτων υλών ή ημικατεργασμένων αγαθών».
Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι στόχος της νεοφυούς επιχείρησης είναι να δημιουργήσει, μέσα από
την καινοτομία που υιοθετεί, μια νέα αγορά ή να εξελίξει δυναμικά μια υπάρχουσα. Το γεγονός
αυτό αποδίδει στην επιχείρηση ένα υψηλό βαθμού ρίσκου και πιθανής αποτυχίας, καθώς η μη
ύπαρξη δεδομένων και στοιχείων που θα μπορούσαν να προβλέψουν την πιθανή πορεία της
ελλοχεύει κινδύνους.

Φαρσαρώτας, Ι. – Σπάτουλας, Ε. (2015) Εργασία: «Ξεκινώντας τη δική σου Επιχείρηση» Όλες οι Νομικές Μορφές
Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, βλ. στο site: http://www.supportbusiness.gr/financial/companies-legalforms/118ksekinwntas-th-dikh-sou-epixeirhsh-oles-oi-nomikes-morfes-epixeirhsewn
53
Σημείωση: Όπως αναφερθήκαμε και πιο πάνω, ο Joseph Schumpeter ήταν αυτός που επανασύνδεσε -μέσα από το
έργο του- την έννοια του επιχειρηματία με την έννοια της καινοτομίας.
54
Πολυλεξικό, Επιστήμη & ζωή, Τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη: Χατζηιακώβου σσ. 461
55
Σημείωση: Κατά τον Joseph Schumpeter η ουσία της καινοτομίας προσδιορίζεται στις πέντε κύριες πηγές
«δημιουργικής καταστροφής» (creative destruction).
56
Επιχειρηματικότητα. οπ. αν. παρ., σσ. 239
57
Σημείωση: Επιχειρηματικό μοντέλο είναι η αποτύπωση της διαδικασίας δημιουργίας, διανομής και σύλληψης της
αξίας που παράγει η νέα υπηρεσία ή το νέο προϊόν.
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Επαναλαμβανόμενο και κλιμακούμενο επιχειρηματικό πλάνο: Το παραγόμενο προϊόν/υπηρεσία
θα μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς μετατροπές από όλους τους δυνητικούς πελάτες. Οι νεοφυείς
επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα κάθε χρόνο να παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του
πελατειακού τους κοινού καθώς καταφέρνουν να εξυπηρετούν μεγάλο ποσοστό κοινού, χωρίς
ωστόσο να απαιτείται αντίστοιχο ποσοστό πόρων και χρόνου ανάπτυξης.
Δυναμική ταχείας ανάπτυξης: Οι ρυθμοί ανάπτυξης των νεοφυών επιχειρήσεων, είναι το ένα και
μοναδικό μέλημά τους και ο υπέρτατος στόχος τους. Στην πραγματικότητα η ανάπτυξη είναι η
πυξίδα της κάθε start-up εταιρίας, που αν επιτύχει, όλα τα υπόλοιπα ζητήματα θα
αντιμετωπίζονται με σχετική ευκολία. Απαραίτητη, όμως, προϋπόθεση για να ορισθεί μια
επιχείρηση ταχέως αναπτυσσόμενη είναι η δυνατότητα προσφοράς ενός προϊόντος/υπηρεσίας που
να απευθύνεται σε ένα μεγάλο μέρος της δυνητικής αγοράς, χωρίς να χρειάζεται η φυσική
παρουσία και χωρίς την ύπαρξη γεωγραφικών περιορισμών.
Μορφή προσωρινού οργανισμού: Η αρχική μορφή μιας νεοφυούς επιχείρησης είναι προσωρινή
και ως στόχο έχει την ανάπτυξη ενός προϊόντος/υπηρεσίας και ενός επιχειρηματικού μοντέλου
γύρω από αυτό. Αν το εγχείρημα αυτό πραγματοποιηθεί τότε θα εξελιχθεί σε σταθερή επιχείρηση,
αλλιώς θα απορροφηθεί από κάποια άλλη εταιρία. Το επενδυτικό πλάνο που έχει καταρτισθεί
προβλέπει την εξέλιξή της σε κανονική/τυπική επιχείρηση. Με την υλοποίηση του επενδυτικού
πλάνου θα πρέπει να αποφασισθεί τι είδος νομική μορφή θα πάρει η επιχείρηση. Ουσιαστικά, η
αρχική μορφή μιας νεοφυούς επιχείρησης διαρκεί περίπου ένα με δύο χρόνια, αφού μέχρι τότε θα
πρέπει να έχει αποκτήσει δομή και λειτουργίες κανονικής επιχείρησης. Οι νομικές μορφές που
συνηθίζεται να υιοθετούν οι start-up είναι οι Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ενώ στη συνέχεια έχουν τη
δυνατότητα να εξελιχθούν σε όλες τις άλλες εταιρικές μορφές. Είναι σημαντικό να επισημανθεί
ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις δε θα πρέπει να θεωρούνται μικρότερες εκδόσεις των μεγαλύτερων
επιχειρήσεων.

3.4 Προϋποθέσεις για μια ιδανική νεοφυή επιχείρηση
Η διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των νεοφυών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια δίνει το
δικαίωμα σε πολλούς να υποστηρίξουν ότι οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να προσφέρουν διέξοδο
από την οικονομική κρίση και την ανεργία. Το γεγονός όμως αυτό ενέχει τον κίνδυνο της στροφής
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προς την επιχειρηματικότητα λόγω ανεργίας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί μια
απαιτητική και επίπονη διαδικασία, η οποία συνοδεύεται από κινδύνους και υψηλό ρίσκο και κατ’
επέκταση δεν ταιριάζει σε όλους. Επομένως, απαραίτητη προϋπόθεση για όσους σκέφτονται να
δημιουργήσουν τη δικιά τους νεοφυή επιχείρηση είναι να είναι σίγουροι ότι τους ταιριάζει αυτό
που σκοπεύουν να κάνουν58.
Μια ακόμη σημαντική προϋπόθεση που απαιτείται για να μπορεί να χαρακτηριστεί ένα start-up
ως επιτυχημένο είναι η περίπτωση στην οποία ένας επενδυτικός κύκλος καταφέρει να κλείσει είτε
με την πώληση της εταιρείας σε έναν μεγάλο «παίκτη» του κλάδου, είτε με την είσοδό του σε
κάποιο χρηματιστήριο59.
Επιπλέον, επισημαίνεται ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία και μετράει περισσότερο από μια
«λαμπρή ιδέα» είναι η έμφαση στην ποιότητα η οποία να συνοδεύεται από μεθοδική, εντατική,
μακρόχρονη και ομαδική προσπάθεια60. Επομένως, κατά τη συγκρότηση μιας ποιοτικής ομάδας
επιβάλλεται να αποφευχθούν και να ξεπεραστούν εμπόδια όπως η έλλειψη καθοδήγησης, η
ελλιπής και στρεβλή επιχειρηματική κουλτούρα, η γραφειοκρατία, η ρευστότητα, τα ζητήματα
της εξωστρέφειας και της εκπαίδευσης και γενικά η πρόσβαση σε χρηματοδότηση.
Οι διεθνείς στατιστικές έχουν δείξει ότι στα 1.000 start-ups που δημιουργούνται μόλις έξι
καταφέρνουν να σημειώσουν επιτυχία και να κάνουν πλούσιους τους δημιουργούς τους, ενώ
περίπου 40-50 είναι εκείνα που εξελίσσονται σε «κανονικές» επιχειρήσεις που επιβιώνουν61.
Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι επτά στα οκτώ start-ups εξαφανίζονται μέσα σε ένα έτος
από την ίδρυσή τους. Στην ουσία ο στόχος της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης αποτελεί ρίσκο, αλλά
αυτό είναι που προσελκύει και τους χρηματοδότες, οι προοπτικές δηλαδή για εξάπλωση στην
παγκόσμια αγορά.

Σημείωση: Τα πιο πάνω επισημαίνει ο Δημήτρης Αξιώτης, διευθυντής μάρκετινγκ και επικοινωνιών της
Metavallon.
59
Βλ. στο site: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113257864
60
Σημείωση: Τα πιο πάνω επισημαίνει ο Δημήτρης Τσίγκος, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Νέων
Επιχειρηματιών και της Ελληνικής Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της
StartTech Ventures.
61
Βλ. στο site: http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=113257864
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3.5 Παραδείγματα νεοφυών επιχειρήσεων
Η μέθοδος των νεοφυών επιχειρήσεων είναι ευρέως διαδεδομένη στον κόσμο τα τελευταία χρόνια,
παρ’ ότι οι Έλληνες και οι Κύπριοι καινοτόμοι άργησαν μερικές δεκαετίες να οργανωθούν.
Εταιρίες που έχουν καταφέρει από το μηδέν να διαπρέψουν και να μεγαλουργήσουν ξεκινώντας
από μια ιδέα. Κλασσικά παραδείγματα εταιριών που προέκυψαν από τέτοιες διαδικασίες είναι
αυτά των Google, Apple, Facebook, Twitter, Instagram, Amazon, Spotify, Uber και πολλών
άλλων. Βέβαια στην επιτυχία αυτών των εταιριών έχει συμβάλει σημαντικά και η ευρύτερη
κουλτούρα που φαίνεται να δημιουργείται μεταξύ των νεοφυών επιχειρήσεων. Αφενός
δημιουργώντας νεοφυή «παρακλάδια» στις επιχειρήσεις τους και αφετέρου υιοθετώντας τις αξίες
που πρεσβεύει η επένδυση στην καινοτομία. Η κουλτούρα αυτή γίνεται πιο κατανοητή αν
αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία Google φροντίζει να παρέχει τον κατάλληλο
εργασιακό χώρο στους εργαζομένους της. Για παράδειγμα επιτρέπει στους εργαζομένους της να
φέρνουν τον σκύλο τους, να χρησιμοποιούν το 20% του ωραρίου τους για προσωπικές τους ιδέες
που μπορούν να μετασχηματιστούν σε projects και γενικότερα ακολουθείται η λογική της start-up
κουλτούρας, η οποία επιτάσσει πως «η αποδοτικότητα είναι το ζητούμενο στον χώρο εργασίας,
και ως εκ τούτου δεν έχουν θέση σ’ αυτόν πιεστικοί παράγοντες όπως ποινές ή ανταμοιβές για
ομοιομορφία ή επιρροές από το εργασιακό περιβάλλον»62.

3.5.1 Παραδείγματα ελληνικών και κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων63
Παρακάτω, παρουσιάζονται, ενδεικτικά, ορισμένα παραδείγματα επιτυχημένων ελληνικών και
κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων, με την ελπίδα πολλοί επίδοξοι επιχειρηματίες να
ακολουθήσουν το παράδειγμά τους.


TAXIBEAT64 – Μια ελληνική start-up βρίσκεται πίσω από τη δημιουργία της εφαρμογής
Taxibeat, που ξεκίνησε ως μια εφαρμογή για smartphones βοηθώντας τους επιβάτες να
βρουν γρήγορα το καλύτερο ταξί με βάση ορισμένα επιθυμητά χαρακτηριστικά για να

Βλ. στο site: http://www.in2life.gr/everyday/career/article/274693/ti-einai-epiteloys-ta-startups.html
Βλ. στο site:
http://interventus.eu/%CF%87%CF%81%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CE%B4%CF%8C%C
F%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1/startup/
64
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία TAXIBEAT, στην ιστοσελίδα: https://taxibeat.com/
62
63
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μετακινηθούν, και τους οδηγούς ταξί να βρίσκουν πελάτες μέσα από ένα δίκαιο σύστημα
αμοιβής. Γίνεται έτσι η χρήση των data για την μετακίνηση ανθρώπων πιο γρήγορα και
πιο ποιοτικά. Ο πελάτης επιλέγει τον οδηγό με την υψηλότερη βαθμολογία, το αυτοκίνητο
που προτιμά, τις επιπλέον υπηρεσίες που προσφέρονται (πχ. δωρεάν wifi) ή απλά τον πιο
κοντινό επειδή βιάζεσαι πολύ, ενώ παρέχεται η δυνατότητα βαθμολόγησης της εμπειρίας
σου. Με αυτή την τεχνογνωσία στα χέρια, επεκτείνονται οι υπηρεσίες αυτές σε ό,τι κινείται
μέσα στην πόλη. Επομένως, μέσα στην πόλη μετακινούνται άνθρωποι, πράγματα, και
προϊόντα, με τον πιο λειτουργικό τρόπο. Επίσης, ο πελάτης έχει την δυνατότητα να
πληρώσει μέσω του κινητού καταχωρώντας μόνο μία φορά τα στοιχεία ηλεκτρονικής
πληρωμής χωρίς να χρειάζεται να έχει μαζί του μετρητά ή κάρτα ποτέ ξανά. Το ταξίμετρο
ξεκινά μόλις ο πελάτης επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο, χωρίς κόστος κλήσης, ραντεβού ή
αναμονής και ολοκληρώνοντας τη διαδρομή πληρώνοντας με βάση το ταξίμετρο. Έτσι
χωρίς να αποθηκεύονται τα στοιχεία στο Taxibeat, ο πελάτης έχει τη μέγιστη ασφάλεια,
για τη μέγιστη ευκολία. Κεντρικός σκοπός είναι να γίνουν οι πόλεις στις οποίες
δραστηριοποιείται το Taxibeat πιο «έξυπνες», γρήγορες και αποτελεσματικές. Για να το
πετύχουν αυτό χρησιμοποιούν κυρίως δύο εργαλεία: την τεχνολογία και το customer
support. Η πρώτη βοηθάει ώστε να χτιστεί ένα έξυπνο δίκτυο δεδομένων το οποίο δίνει τις
καλύτερες λύσεις στις ανάγκες των ανθρώπων, σε πραγματικό χρόνο. Το customer support
λύνει τα προβλήματα που η τεχνολογία δεν μπορεί να προβλέψει. Η υπηρεσία Taxibeat
λειτουργεί στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στο Παρίσι, στην Πόλη του Μεξικού, στο
Ρίο ντε Τζανέιρο, στο Σαν Πάολο κ.α.


CONSTELEX65 – Με χρηματοδότηση από την ΕΕ και στήριξη του Ευρωπαϊκού
Οργανισμού Διαστήματος, η Constelex, μια μικρή start-up, που δημιουργήθηκε πριν από
λίγα χρόνια, σχεδιάζει και αναπτύσσει ενισχυτές οπτικών ινών και φωτονικά συστήματα
για μελλοντικά οπτικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα. Πέραν των επίγειων τηλεπικοινωνιακών
συστημάτων, οι τεχνολογίες της Constelex μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην
τηλεπισκόπηση και σε άλλες δορυφορικές εφαρμογές. Η Constelex ειδικεύεται επίσης στο
σχεδιασμό και την μοντελοποίηση των μίκρο/νάνο φωτονικών εξαρτημάτων και
συστημάτων, ενώ προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα δοκιμών και το σύστημα ένταξης για
τη μετατροπή ερευνητικών πρωτοτύπων σε πλήρως λειτουργικά συστήματα. Επίσης,
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συνεργάζεται με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία για την ενίσχυση και την
πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην καινοτόμο Ε&Α. Οι άνθρωποί που
εργάζονται αναγνωρίζονται ως μηχανικοί και τους επιστήμονες με αποδεδειγμένη εμπειρία
και ικανότητα επίλυσης προβλημάτων. Η Constelex είναι απόλυτα προσανατολισμένη στη
λειτουργία κορυφαίων έργων Ε&Α, αλλά και σε διεπιστημονικά έργα, γεφυρώνοντας τις
μίκρο και νάνο-τεχνολογίες με τη βιολογία, τη ρομποτική και φωτονική. Πλέον, η
Constelex έχει εξαγοραστεί από τον σημαντικό ευρωπαϊκό όμιλο κατασκευής οπτικών
συστατικών και συστημάτων, Gooch & House Go. Χάρη σε αυτή την εξαγορά θα καταστεί
δυνατή η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας σε δορυφορικά συστήματα επόμενης γενιάς
που θα χρησιμοποιούν το φως ως μέσο πιο προηγμένων, αξιόπιστων και ταχύτερων
επικοινωνιών.


The EGG (enter/grow/go)66: Το πρόγραμμα The egg (enter/grow/go) βοηθά καινοτόμους
επιχειρηματίες να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους, να αναπτύξουν την επιχειρηματική
τους ιδέα μέσα σε διάστημα 12 μηνών και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην
κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους με δικούς τους πόρους ή με την άντληση
επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. Το The egg αποτελεί μια πρωτοβουλία Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της Eurobank που σχεδίασε και υλοποιεί σε συνεργασία με το
Corallia. Το Πρόγραμμα υλοποιείται από στελέχη των δύο φορέων και εποπτεύεται από
10μελή Συμβουλευτική Επιτροπή (Advisory Board) που αποτελείται από διακεκριμένους
επιστήμονες, επιχειρηματίες και εμπειρογνώμονες. Αρωγός του Προγράμματος και
εγγυητής του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών είναι ένα
σύνολο κορυφαίων επιχειρήσεων και οργανισμών της ελληνικής και διεθνούς αγοράς. Για
ένα χρόνο, οι επιχειρηματικές ομάδες που συμμετέχουν, φιλοξενούνται σε ένα πλήρως
εξοπλισμένο κτήριο και απολαμβάνουν υποστηρικτικές υπηρεσίες, ουσιαστική
επιχειρηματική κατάρτιση και πρόσβαση σε ένα δίκτυο διακεκριμένων μεντόρων με σκοπό
να επιταχύνουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Το Πρόγραμμα αναπτύσσεται σε
τρία στάδια: α) Enter - στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν νέες και νέοι από όλη
την Ελλάδα με καινοτόμες ιδέες σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Οι ενδιαφερόμενοι
πρέπει να υποβάλουν την πρότασή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αξιολογείται ως προς την καινοτομία, την προοπτική
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και τη βιωσιμότητά της, από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες. β) Grow - οι νέες και οι
νέοι των οποίων το επιχειρηματικό σχέδιο προκρίνεται για ένταξη στο Πρόγραμμα,
υποστηρίζονται, καταρχήν, για να συστήσουν την επιχείρησή τους (αν δεν την έχουν ήδη
συστήσει). Στη συνέχεια και σε όλη τη διάρκεια κάθε «κύκλου» του Προγράμματος (12
μήνες) έχουν την ευκαιρία να εστιάσουν εντατικά στην ανάπτυξη της ιδέας/επιχείρησής
τους. Αξιοποιώντας τις υποδομές και τις υποστηρικτικές υπηρεσίες που τους προσφέρει το
Πρόγραμμα, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν συνεργασίες και να επιδιώξουν
συνεργίες

με

τους

άλλους

συμμετέχοντες

ως

μέλη

ενός

αναπτυσσόμενου

«οικοσυστήματος», επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τη δυναμική και την αξία του
επιχειρηματικού τους σχεδίου. β) Go - η συμμετοχή στο Πρόγραμμα ολοκληρώνεται με
όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις να έχουν καταφέρει την ωρίμανση του
επιχειρηματικού τους σχεδίου, ώστε πλέον να είναι καθ’ όλα έτοιμες να
πραγματοποιήσουν

το

επιχειρηματικό

τους

«άλμα»:

να

προχωρήσουν

στην

κεφαλαιοποίηση της αξίας της ιδέας τους, με ιδίους πόρους ή μέσα από άντληση
επενδυτικών ή άλλων κεφαλαίων. Οι διοργανωτές του Προγράμματος υποστηρίζουν τις
συμμετέχουσες επιχειρήσεις με οικονομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και δικτύωση με
επενδυτικά σχήματα.


RISEtech Media67 - Η RISEtech Media είναι ένα κυπριακό start-up που ιδρύθηκε το 2015
και δραστηριοποιείται στον χώρο των ΜΜΕ και του ψηφιακού μάρκετινγκ,
δημιουργώντας καινοτόμες ψηφιακές καμπάνιες και βελτιώνοντας υφιστάμενες με απτά
αποτελέσματα στους τομείς των πωλήσεων και της αναγνωσιμότητας. Oι συνιδρυτές της
εταιρίας έχουν συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία πάνω από 25 χρόνια σε θέματα
μάρκετινγκ, καινοτομίας και χρηματοοικονομικών, έτσι μπορεί να διαχειριστεί κάθε
μεγέθους ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία. «Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι
ανθρωποκεντρική και όλους τους πελάτες μας τους βλέπουμε ως συνεργάτες, έχοντας
καθημερινή, σχεδόν, επικοινωνία μαζί τους. Ζούμε την καινοτομία σε καθημερινή βάση
και στόχος μας είναι να τη μεταφέρουμε στις καμπάνιες που δημιουργούμε68», αναφέρει ο
ιδρυτής και CEO, Παναγιώτης Πιερή. Οι υπηρεσίες που προσφέρει είναι η βελτιστοποίηση

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρία RISEtech Media, στην ιστοσελίδα: http://cycheck.com/risetech-media-ltd/397821.html
68
Για τη συνέντευξη, βλ. στο site: http://www.inbusinessnews.com/inbusiness/more/business-guides/creativeminds/risetech-media-digital-pantoy
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υφιστάμενων ψηφιακών εκστρατειών, με στόχο την αύξηση των αποτελεσμάτων για όλες
τις συσκευές (desktops, laptops, mobiles, tablets), η εκπαίδευση σε ανεπτυγμένες και
καινοτόμες πρακτικές διαχείρισης, βελτιστοποίησης και δημιουργίας ψηφιακών
καμπανιών σε εταιρικό επίπεδο και η πώληση διαφήμισης σε newsblog για θέματα
νεοφυών εταιριών (startups), καινοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας (όπως το
DisruptCyprus.com και το DisruptEurope.eu). Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνονται
είναι τα startups, τεχνολογία, τράπεζες, τα χρηματοοικονομικά, forex, πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα, επιταχυντές ιδεών (accelerators), εκκολαπτήρια επιχειρήσεων
(incubators),

ειδησεογραφικά

κανάλια

και

άλλες

διαφημιστικές

εταιρίες.

Οι

σημαντικότεροι πελάτες της είναι κυρίως startups, χρηματοοικονομικοί οργανισμοί και
επιχειρήσεις τεχνολογίας και δραστηριοποιείται, εκτός από Κύπρο, σε Αθήνα και Λονδίνο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο
Χρηματοδότηση Νεοφυών Επιχειρήσεων

4.1 Εισαγωγή
Ένα από τα βασικότερα θέματα, αν όχι το βασικότερο, που απασχολεί κάθε επίδοξο επιχειρηματία
είναι η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού του εγχειρήματος. Ταυτόχρονα όμως η εύρεση
χρηματοδότησης αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια νέα
εταιρία και δυστυχώς ένας από τους συνηθέστερους λόγους για τους οποίους έξυπνες και
φιλόδοξες ιδέες δεν προχωρούν. Η έλλειψη της δυνατότητας για επαρκή χρηματοδότηση αποτελεί
τον κύριο λόγο αποθάρρυνσης των επίδοξων επιχειρηματιών στην ανάληψη επιχειρηματικής
δράσης. Το θετικό είναι ότι πλέον εμφανίζονται συνεχώς νέοι και πιο προσιτοί τρόποι
χρηματοδότησης για τους νέους επιχειρηματίες. Η διαθεσιμότητα, η προσβασιμότητα και το είδος
της χρηματοδότησης διαφέρουν ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης των start-ups.

4.2 Στάδια χρηματοδότησης
Μια νέα επιχείρηση από την αρχή της σύλληψης της ιδέας της μέχρι τη δημόσια προσφορά της
περνάει από διάφορα και πολυεπίπεδα στάδια χρηματοδότησης, όπου στο καθένα υπάρχουν και
οι αντίστοιχες διαθέσιμες επιλογές σε μορφές και πηγές χρηματοδοτήσεων. Είναι σημαντικό να
γίνει κατανοητό ότι ορισμένα κεφάλαια προορίζονται για συγκεκριμένες πτυχές ενός επενδυτικού
εγχειρήματος και γι’ αυτό το λόγο το ενδιαφέρον μας θα πρέπει να επικεντρώνεται σε αυτά τα
οποία μπορούν να λειτουργήσουν προς όφελος της ευκαιρίας που μας ενδιαφέρει. Τα συνήθη
χρηματοδοτικά στάδια περιγράφονται παρακάτω.
1. Κεφάλαιο Σποράς ή Χρηματοδότηση Σποράς: Τα Κεφάλαια Σποράς (Seed Capital), είναι
χρηματοδότηση η οποία παρέχεται για να διερευνηθεί, να αξιολογηθεί και να αναπτυχθεί
η αρχική ιδέα για μία επιχείρηση πριν από το στάδιο εκκίνησης (start-up stage)69. Σε αυτό
το στάδιο η επιχείρηση βρίσκεται στο επίπεδο της σύλληψης της ιδέας, καθώς το προϊόν ή
η υπηρεσία δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί. Εδώ ο στόχος είναι η ανάπτυξη μιας
69
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επιχειρηματικής ιδέας χρηματοδοτώντας το σχεδιασμό λειτουργίας της επιχείρησης, τη
διεξαγωγή έρευνας αγοράς, την ίδρυση της επιχείρησης και τον καθορισμό των νομικών
πλαισίων. Επομένως, οι ανάγκες του παρόν σταδίου προέρχονται και καλύπτονται,
συνήθως, από τα ίδια κεφάλαια της ιδρυτικής ομάδας και του επιχειρηματία ή από
οικογένεια και φίλους. Επίσης, η χρηματοδότηση αυτή μπορεί να καλυφτεί και από
δράσεις του δημόσιου τομέα (προγράμματα ΝΕΕ και ΟΑΕΔ), ιδιωτικού τομέα
(ερευνητικά ιδρύματα, δωρεές, διαγωνισμούς), όσο και από ευρωπαϊκά προγράμματα. Η
διαδικασία αυτή διαρκεί γύρω στους 3 με 6 μήνες και η ορθόδοξη πορεία της επιχείρηση
εναπόκεινται στην καλή προετοιμασία αυτού του σταδίου70.
2. Κεφάλαιο Εκκίνησης ή Χρηματοδότηση Εκκίνησης: Σε αυτό το στάδιο, αφού έχουμε
αναλύσει την επιχειρηματική μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε, η χρηματοδότηση
απαιτείται για την ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας ώστε να προωθηθεί, επομένως,
επιβάλλεται και για το αρχικό μάρκετινγκ. Οι χρηματοδοτικοί πόροι από το προηγούμενο
στάδιο εξαντλούνται, οπότε απαιτούνται νέες χρηματοδοτικές πηγές που προέρχονται
κυρίως από επιχειρηματικούς αγγέλους και επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων. Και σε
αυτό το στάδιο υπάρχει η δυνατότητα εξεύρεσης κεφαλαίων από τον δημόσιο τομέα μέσω
βραβείων, επιχορηγήσεων ή από ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις. Η διαδικασία αυτή διαρκεί
από 6 έως 12 μήνες, έχοντας στην διάθεση σου το υπαρκτό προϊόν ή υπηρεσία και τα
αρχικά έσοδα.
3. Χρηματοδότηση Πρώτου Σταδίου: Το πρώτο στάδιο χρηματοδότησης είναι πολύ
σημαντικό καθώς από τη χρηματοδότηση αυτή καθορίζεται η πορεία της επιχείρησης. Η
συγκεκριμένη χρηματοδότηση παρέχεται σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη ολοκληρώσει την
ανάπτυξη του προϊόντος τους, αλλά για να αρχίσουν να πραγματοποιούν τις πρώτες τους
πωλήσεις χρειάζονται επιπλέον κεφάλαια71. Στο στάδιο αυτό για να καλυφτούν οι ανάγκες
της επιχείρησης παρέχονται στους επενδυτές -Venture Capitalists, Επιχειρηματικοί
Άγγελοι- μετοχικά κεφάλαια προκειμένου ως αντάλλαγμα να δοθούν οικονομικοί πόροι.
Μπορεί σε αυτό το επίπεδο να έχουν δημιουργηθεί κάποια έσοδα από τις πωλήσεις του

Σημείωση: Η καλή προετοιμασία αυτού του σταδίου απαιτεί ικανή ιδρυτική ομάδα και ύπαρξη εναλλακτικής
εκδοχής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
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προϊόντος/υπηρεσίας, αλλά δεν υπάρχουν ακόμα καθαρά κέρδη για την επιχείρηση72. Ο
χρόνος που απαιτείται για την εκπλήρωση του σταδίου αυτού είναι 16 έως 24 μήνες.
4. Χρηματοδότηση Δεύτερου Σταδίου: Ο δεύτερος γύρος χρηματοδότησης γίνεται με σκοπό
την επέκταση των βασικών δραστηριοτήτων ή λειτουργιών της επιχείρησης. Εδώ οι
χρηματοοικονομικές ανάγκες αυξάνονται καθώς η ανάπτυξη της επιχείρησης και του
προϊόντος/υπηρεσίας μεγαλώνει, οπότε τα έσοδα χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των
εξόδων. Η επένδυση όμως στο δεύτερο στάδιο θα είναι πολύ μεγαλύτερη από το πρώτο
μιας και η επιχείρηση αποτιμάται περισσότερα, επομένως οι επενδυτές διαλέγουν
μετατρέψιμες προνομιούχες μετοχές αντί για κοινές μετοχές73. Σε αυτό το στάδιο οι πηγές
χρηματοδότησης προέρχονται από τους Venture Capitalists, τις επενδυτικές τράπεζες και
τους πρώτους εργαζόμενους της νεοφυούς επιχείρησης74.
5. Ενδιάμεση

Χρηματοδότηση

(Μορφή

Mezzanine):

Η

συγκεκριμένη

μορφή

χρηματοδότησης αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για τις δαπάνες σε έργα επέκτασης,
σε μάρκετινγκ, για τη βελτίωση των προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης, αλλά και
για την προετοιμασία της προς την έξοδο στις αγορές. Οι πηγές από τις οποίες παρέχεται
αυτή η μορφή χρηματοδότησης είναι οι εταιρίες επιχειρηματικών κεφαλαίων, οι εμπορικές
τράπεζες, οι τράπεζες επενδύσεων και οι εταιρίες οι οποίες είναι ειδικευμένες σε αυτή τη
μορφή και ανταμείβονται συνήθως από τα κέρδη που θα προκύψουν κατά την είσοδο της
επιχείρησης στο χρηματιστήριο. Αυτού του είδους η χρηματοδότηση είναι διαθέσιμη και
παρέχεται όταν η επιχείρηση είναι σε προχωρημένο στάδιο, μαζί με τα επιχειρηματικά
κεφάλαια και άλλους επενδυτές.
Είναι πασιφανές πως το κάθε στάδιο χρηματοδότησης περιλαμβάνει τις δικές του δυσκολίες αλλά
και δυνατότητες ώστε να πραγματοποιηθεί με επιτυχία. Τα θέματα όμως που επηρεάζουν την
έκβασή του αφορούν συνήθως τον έλεγχο, το επίπεδο των παραβολών, τη λογοδοσία, και τις
ικανότητες και δεξιότητες σχετικά με τη μελλοντική προοπτική των νεοφυών επιχειρήσεων.

Βλ. στο site: http://www.investopedia.com/terms/s/seriesa.asp
Βλ. στο site: http://www.investopedia.com/terms/a/anti-dilutionprovision.asp
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Σχήμα 1: Κύκλος Ζωής Χρηματοδότησης Νεοφυών Επιχειρήσεων

Πηγή: Dale & Zell, 2014

4.3 Πηγές χρηματοδότησης
Σύμφωνα με τους Deakins, Freel (2007)75, Tariq (2013)76 οι τρόποι με τους οποίους συνηθίζουν
οι επιχειρήσεις να αντλούν χρηματοδότηση, προκειμένου να καλύψουν τις αρχικές –τουλάχιστονανάγκες τους είναι τα ίδια κεφάλαια, η οικονομική ενίσχυση από το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον, ο τραπεζικός δανεισμός για την κάλυψη των αναγκών, για την πραγματοποίηση
επενδύσεων και την εξυπηρέτηση της παραγωγικής τους διαδικασίας και επιπρόσθετα, άλλοι
εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης και κεφάλαια που προέρχονται από την ΕΕ., το Δημόσιο
και τον Ιδιωτικό τομέα/ιδιώτες επενδυτές. Οι διάφορες πηγές χρηματοδότησης διακρίνονται σε
εσωτερικές και εξωτερικές. Στις εσωτερικές πηγές συγκαταλέγονται τα προσωπικά κεφάλαια των
επιχειρηματιών, τα οποία είναι συνήθως σε μορφή αποταμιεύσεων, δεύτερες υποθήκες ή χρήματα
που αντλήθηκαν από τον περίγυρο –τα λεγόμενα «3F» family (οικογένεια), friends (φίλοι),
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Deakins, D. Freel M. (2007) Business Management. Αθήνα: Κριτική
Tariq, T. (2013) Start-up Financing. 1st IBA Bachelor Thesis Conference. June 27th. The Netherlands: Ensched
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founder (ιδρυτής). Το συνηθέστερο φαινόμενο για μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι η
χρηματοδοτική της διάρθρωση να στηρίζεται σε εσωτερικές πηγές χρηματοδότησης.77
Από την άλλη οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης είναι πολλές και διάφορες. Κύριες πηγές
αποτελούν οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγήσεις, οι εταιρίες κεφαλαίων επιχειρηματικών
συμμετοχών (Venture Capital Companies ή Venture Capitalist-ΕΚΕΣ), οι ανεπίσημοι-άτυποι
επενδυτές,

οι

βραχυπρόθεσμες

εμπορικές

πιστώσεις,

η

χρηματοδότηση

μέσω

της

χρηματιστηριακής αγοράς, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η πρακτόρευση απαιτήσεων
(factoring), η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding), η χρηματοδότηση από
επιχειρηματικούς αγγέλους (business angel financial) και η χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά
προγράμματα. Αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω.

4.3.1 Ίδια κεφάλαια
4.3.1.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;
Τα

ίδια

κεφάλαια

αποτελούν

τα

κεφάλαια

που

προέρχονται

από

τον

ίδιο

τον

επιχειρηματία/προσωπικά κεφάλαια είτε από συγγενικά, φιλικά του μέλη. Η σημαντική αυτή
χρηματοδοτική πηγή χρειάζεται να καλύπτεται από ορισμένους βασικούς κανόνες78:


Η συγκεκριμένη επένδυση είναι ένα ριψοκίνδυνο κεφάλαιο, αφού μπορεί να χαθεί και να
μην αποπληρωθεί ποτέ



Η επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν αποτελεί ιδιοκτησία μεριδίου



Η επένδυση στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας δεν αποτελεί και δικαίωμα στο
μάνατζμεντ της επιχείρηση



Η επένδυση μπορεί στην πορεία –ποσοστιαία- να μειωθεί από άλλους επενδυτές, των
οποίων τα χρήματα χρειάζονται ώστε να αναπτυχθεί η επιχείρηση

Ωστόσο, τα προσωπικά κεφάλαια του επιχειρηματία αποτελούν την σημαντικότερη –αρχικάπηγή χρηματοδότησης για ένα νέο επιχειρηματία. Με τα κεφάλαια αυτά εννοούμε τους
χρηματοοικονομικούς πόρους όπως τα διαθέσιμα χρήματα, οι καταθέσεις, οι μετοχές, τα ακίνητα

77
78

Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ.
Λαζαρίδης, Γ. (1996) Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Πανεπιστημίου Μακεδονίας
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κ.ο.κ., όπως επίσης και η αξία του χρόνου και της προσπάθειας που καταβάλλει για την επιχείρησή
του79. Επιπρόσθετα η φήμη, η γνώση της αγοράς, η πελατεία, οι λίστες πελατών, η εμπιστοσύνη
στις συναλλαγές, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι βάσεις
δεδομένων κ.ο.κ. αποτελούν επιπλέον σημαντικό ρόλο σε ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα.
4.3.1.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Τα ίδια κεφάλαια αποτελούν την ιδανική περίπτωση όσο αφορά τη χρηματοδότηση της
επιχείρησης, καθώς ο επίδοξος επιχειρηματίας διαθέτει τα κεφάλαια που πιστεύει ότι θα χρειαστεί
η επιχειρηματική του δραστηριότητα. Ωστόσο, απαιτείται από τον μελλοντικό επιχειρηματία να
είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στον προϋπολογισμό, ώστε όντως τα κεφάλαια που διαθέτει να
επαρκέσουν. Παράλληλα, στο πιθανό ενδεχόμενο τα ίδια κεφάλαια να μην είναι αρκετά για το
σύνολο της επένδυσης, τότε υπάρχει η δυνατότητα συνδυαστικής χρηματοδότησης με τα ίδια
κεφάλαια να αποτελούν την εξασφάλιση για την δυνατότητα της αποπληρωμής αλλά και της
εξασφαλισμένης ρευστότητας.

4.3.2 Bootstrap80
4.3.2.1 Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Το «bootstrapping» στα ελληνικά μεταφράζεται ως «κάτι που κάνω χωρίς τη βοήθεια άλλου».
Σύμφωνα με την Investopedia81 ένας entrepreneur ξεκινάει μία επιχείρηση με ελάχιστο αρχικό
κεφάλαιο το οποίο προέρχεται είτε από ίδιους πόρους είτε από τα έσοδα της ίδιας της
επιχείρησης. Δηλαδή αν ο νέος επιχειρηματίας διαθέτει τραπεζικές καταθέσεις ή άλλους πόρους
μπορεί να αυτοχρηματοδοτήσει το ξεκίνημά του. Η χρηματοδοτική αυτή μορφή έχει να κάνει με
τις ευρηματικές και δημιουργικές προσπάθειες του επίδοξου επιχειρηματία, ώστε να περιορίσει
στο ελάχιστο τα κόστη του, εξοικονομώντας χρήματα και αποφεύγοντας, όσο γίνεται, την
εξωτερική χρηματοδότηση ή δανεισμό από την έναρξη της επιχειρηματικής διαδικασίας82.

Σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης οπ. αν. παρ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το bootstrapping, βλ. στο Woods, C. (2005) Από το μηδέν…πώς θα
δημιουργήσετε μια επιτυχημένη επιχείρηση ξεκινώντας από την αρχή (Γ. Πολομαρκάκης, Μεταφ.) Αθήνα: Εκδόσεις
ΚΕΡΚΥΡΑ. Επίσης, βλ. στο site: http://www.epixeiro.gr/start-up
81
Βλ. στο site: http://www.investopedia.com/terms/b/bootstrapping.asp
82
Cornwall, J. (2009) Bootstrapping. Upper Saddle River. NJ: Prentice Hall
79
80
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Υπάρχουν 4 τύποι Bootstrapping83:
- Bootstrapping για ανάπτυξη προϊόντος.
- Bootstrapping για επιχειρηματική ανάπτυξη.
- Bootstrapping για ελαχιστοποίηση ανάγκης εξωτερικής χρηματοδότησης.
- Bootstrapping για ελαχιστοποίηση ανάγκης κεφαλαίου.
4.3.2.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματά του είναι αρκετά, καθώς ο νέος επιχειρηματίας δε σπαταλά χρόνο και δεν
κρατά την ιδέα του μέχρις ότου βρει επενδυτές. Αντ’ αυτού αξιοποιεί το χρόνο για να αναπτύξει
περισσότερα δεδομένα και να ελκύσει πελάτες επιτρέποντάς του να αναζητήσει κεφάλαια από
επενδυτές με καλύτερους όρους στο μέλλον. Επιπρόσθετα, στην πλειοψηφία τους οι
επιχειρηματίες που χρηματοδοτούν το εγχείρημά τους με δικά τους κεφάλαια εμφανίζουν
μεγαλύτερο βαθμό υπευθυνότητας, αφοσίωσης και προσήλωσης. Το γεγονός αυτό εκλαμβάνεται
ως θετική ένδειξη από άλλους επενδυτές, οι οποίοι είναι πιθανότερο να επενδύσουν σε μια
επιχείρηση όταν δουν ότι οι ιδιοκτήτες ριψοκινδυνεύουν την προσωπική τους περιουσία για
αυτήν. Στα μειονεκτήματα όμως του bootstrapping είναι η πιθανότητα που έχει να οδηγήσει στην
ανάπτυξη μιας όχι και τόσο καλοσχεδιασμένης έκδοσης του προϊόντος έχοντας έτσι σοβαρές
επιπτώσεις στη δυνατότητα του επιχειρηματία να πείσει τους επενδυτές και να χρηματοδοτηθεί
από αυτούς. Ταυτόχρονα παρουσιάζεται το συχνό λάθος των αυτοχρηματοδοτούμενων
επιχειρηματιών να προσλαμβάνουν φθηνό εργατικό δυναμικό, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα
να παράγουν το καλύτερο αποτέλεσμα. Η μελλοντική διόρθωση αυτών των σφαλμάτων όμως
είναι πιθανό να κοστίσει πολύ περισσότερο σε χρήμα και χρόνο.

4.3.3 Οικογένεια και φίλοι84
4.3.3.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;

83

Freear, J., Sohl, Wetzel, W. (1995) Angels: Personal Investors in the Venture Capital Market. Entrepreneurship
and Regional Development 7. p. 85 – 94.
84
Βλ. στο site: http://www.epixeiro.gr/start-up
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Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της κουλτούρας και της οικογενειακής παράδοσης των
νότιων χωρών της Ευρώπης –κυρίως Ελλάδας και Κύπρου- είναι η χρηματοδότηση που
προσφέρεται από οικογένεια και φίλους85. Σύμφωνα με το Parker (2009)86, «το 33% των start-ups
επιχειρήσεων χρηματοδοτούνται από την οικογένεια και τους φίλους»
4.3.3.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Τα πλεονεκτήματα της χρηματοδότησης αυτής είναι η ευκολία που σου προσφέρουν τα άτομα
αυτά, καθώς σε εμπιστεύονται χωρίς να κοπιάσεις ώστε να τους πείσεις και σου επιτρέπουν να
προχωρήσεις δίχως να παρέμβουν. Επιπλέον, σου δίνεται η δυνατότητα να επηρεάσεις θετικά τους
επενδυτές καθώς αυτοί πρώτα θα δουν τους άλλους να σε πιστεύουν πριν να σε πιστέψουν εκείνοι.
Το μειονέκτημα της συγκεκριμένης χρηματοδότησης έγκειται στο γεγονός ότι η ενδεχόμενη
αποτυχία του εκάστοτε εγχειρήματος πιθανόν να επιφέρει προβλήματα στις σχέσεις σας με
αυτούς.

4.3.4 Μικρά επιχειρηματικά κέντρα (Small Business centers)87
4.3.4.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;
Κατά την ίδρυση μιας startup, εκτός από τους φίλους και την οικογένεια, οι επιχειρηματίες
εκμεταλλεύονται τους πόρους που διατίθενται μέσω των επιχειρηματικών κέντρων. Συγκεκριμένα
παρέχουν δάνεια σε νέες startup επιχειρήσεις αποτελώντας έτσι ισχυρά επιχειρηματικά εργαλεία.
Η υποχρέωση των επιχειρηματιών είναι να αποπληρώσουν το αρχικό κεφάλαιο του δανείου,
καθώς και κάποιους τόκους. Η διοίκηση των κέντρων αυτών γίνεται από τον δημόσιο τομέα,
συμβάλλοντας σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη καθώς δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας
και προωθείται η καινοτομία.
4.3.4.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Σημείωση: Λόγω της τρέχουσας κρίσης έχει δραστηριοποιηθεί και η Ελληνική ομογένεια, και έχει δημιουργήσει
νέες δράσεις, όπως το Hellenic Award, και αφορά άτοκο δάνειο έως 500 χιλιάδες ευρώ, με αποπληρωμή εντός της
πενταετίας –στοιχείο που καταδεικνύει την κουλτούρα και την οικογενειακή παράδοση στην Ελλάδα. Για
περισσότερες πληροφορίες: https://www.hellenicaward.com/en/
86
Parker, S. (2009) The Economics of Entrepreneurship. Cambridge University Press
87
Dale R., Zell K., 2014. Startup Ecosystems: A look at Entrepreneurship in London and Boulder. Βλ. στο:
http://www.leedsscholars.com/wp-content/uploads/2014/10/StartupResearch-Paper-Final-Draft.pdf
85
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Τα πλεονεκτήματα των επιχειρηματικών κέντρων είναι ότι παρέχουν πρόσβαση τόσο σε κεφάλαιο
έναρξης όσο και σε μια πληθώρα υπηρεσιών και νομικής συμβουλευτικής υποστήριξης. Μέσα
στο επιχειρηματικό κέντρο οι start-ups έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν με συμβούλους,
οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του επιχειρηματικού σχεδίου και στον
σχεδιασμό της ανάπτυξης της επιχείρησης. Επιπλέον, αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης επιτρέπει
στους επιχειρηματίες τη διατήρηση του ελέγχου της start-up. Μειονέκτημα όμως αποτελεί το
γεγονός ότι τα κέντρα αυτά απαιτούν ένα ποσοστό της χρηματοδότησης να προέρχεται από ίδια
κεφάλαια (10 – 15 %), καθώς και από τραπεζικό δάνειο, ώστε το κέντρο να μην επωμίζεται το
σύνολο του ρίσκου.

4.3.5 Τραπεζικός δανεισμός88
4.3.5.1 Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Τα τραπεζικά δάνεια αποτελούν την παλιότερη μορφή επιχειρηματικής χρηματοδότησης, ενώ
παρατηρείται ότι τα προηγούμενα χρόνια παραχωρούνταν με σχετική ευκολία και με χαμηλούς
τόκους στις επιχειρήσεις –είτε αυτόνομα, είτε επιδοτούμενα. Οι τράπεζες προσφέρουν δύο
μεγάλες κατηγορίες δανείων προς τις επιχειρήσεις: α) Τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης89, που
βραχυπρόθεσμα και έχουν σκοπό τη βελτίωση της ρευστότητας της επιχείρησης και β) τα
Μακροπρόθεσμα δάνεια τα οποία είναι μεγάλης διάρκειας και περιλαμβάνουν τα δάνεια
εγκατάστασης και τα δάνεια επαγγελματικού εξοπλισμού. Τα τελευταία έχουν χαμηλότερο
επιτόκιο λόγω της μεγαλύτερης διάρκειας αποπληρωμής τους.
4.3.5.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Το πλεονέκτημα του τραπεζικού δανεισμού είναι το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας διατηρεί τον
πλήρη έλεγχο της start-up, καθώς δεν παραχωρεί μετοχικό κεφάλαιο για την εξασφάλιση
χρηματοδότησης. Κύριο μέλημα της τράπεζας δεν είναι η παρακολούθηση και τα δικαιώματα
ελέγχου επί της επιχείρησης –όπως άλλες χρηματοδοτικές επιλογές- αλλά η έγκαιρη αποπληρωμή
των δημιουργούμενων οφειλών. Παρόλα αυτά, οι περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις επιθυμούν
88

Klacmer Calopa, M., Horvat, J., Lalic, M., (2014) Analysis of financing sources for start-up companies:
Management Journal of Contemporary Management Issues 19 p. 19 – 44.
89
Σημείωση: Τα Κεφάλαια Κίνησης αποτελούνται από τα ανοιχτά ή τα ανακυκλωμένα δάνεια και τους αλληλόχρεους
λογαριασμούς.
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να αποφύγουν τον δανεισμό από τραπεζικά ιδρύματα, καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων
συνδέεται με πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες και παρέχεται σύμφωνα με το πιστωτικό
ιστορικό και την ακίνητη περιουσία του επιχειρηματία και της startup. Συγκεκριμένα, η τράπεζα
απαιτεί την παροχή εγγυήσεων και εξασφαλίσεων για την ικανότητα δανειοληψίας της
επιχείρησης, με τις εγγυήσεις συνήθως να έχουν την μορφή προσημείωσης ή υποθήκης ακινήτων
ή παγίων, ενέχυρο επί των μετοχών κ.λπ. Επιπλέον, στις περιπτώσεις όπου το δάνειο παρέχεται
με κυμαινόμενο επιτόκιο υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της μελλοντικής αύξησής του, με ταυτόχρονη
αύξηση της δόσης αποπληρωμής. Το γεγονός αυτό επιβαρύνει αρκετά την επιχείρηση καθώς
επηρεάζει τον προγραμματισμό αποπληρωμής της και τη δυνατότητα έγκαιρης τακτοποίησης.
Αφενός, τα τελευταία χρόνια οι τράπεζες έχουν παρουσιάσει στοιχεία εκσυγχρονισμού, αφετέρου,
συνεχίζουν να αξιολογούν τις προτάσεις που τους παρουσιάζονται με τη λογική των εμπράγματων
ασφαλειών. Τα μειονεκτήματα αυτά καθιστούν τον τραπεζικό δανεισμό ως μια πολύ δύσκολη
πηγή χρηματοδότησης, εφόσον οι περισσότερες start-ups ιδρύονται από νέους επιχειρηματίες οι
οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν ακίνητη περιουσία.

4.3.6 Χρηματιστηριακή αγορά
4.3.6.1. Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί την αγορά στην οποία αγοράζονται και πωλούνται μετοχές,
χρεόγραφα (εταιρειών και δημοσίου), δικαιώματα προτίμησης κ.λπ., ενώ θεωρείται μοχλός
ανάπτυξης για τις οικονομίες καθώς καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις 90. Ο νόμος της
προσφοράς και της ζήτησης είναι αυτός που καθορίζει τη διαμόρφωση των τιμών και διαμορφώνει
το επενδυτικό κοινό. Η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αποτελεί μία αρκετά διαδεδομένη μέθοδο
χρηματοδότησης και άντλησης κεφαλαίων.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι χρηματιστηριακής αγοράς, οι οποίοι διαχωρίζονται ανάλογα με το
χρόνο λήξης των απαιτήσεων ως εξής91:

Ευθύμογλου, Π., Μπάλλας Α. (1995) Χρηματοδοτικοί Οργανισμοί και Αγορές. Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου.
Sawlikar, R. (2012) Financial Market – Its types and roles. Abhinav: National monthly refereed journal of Research
in Commerce & Management, 1(8), pp.58–64. Βλ. στο:
http://www.abhinavjournal.com/images/Commerce_&_Management/Aug12/6 .pdf
90
91
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Χρηματαγορές: στις αγορές αυτές διαπραγματεύονται αξιόγραφα που είναι στενά
υποκατάστατα του χρήματος. Τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αξιογράφων είναι
τα χαμηλά επίπεδα κινδύνου, οι μεγάλες ονομαστικές αξίες, η ημερομηνία λήξης τους που
είναι μικρότερη του έτους και η δυνατότητα άμεσης ρευστοποίησής τους (γραμμάτια
δημοσίου, διατραπεζικά κεφάλαια, πιστοποιητικά καταθέσεων κα.)



Αγορές κεφαλαίου: σε αυτές τις αγορές τα αξιόγραφα αφορούν στη χρηματοδότηση
παραγωγικών επενδύσεων επί πάγιων περιουσιακών στοιχείων. Τα αξιόγραφα έχουν
διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους και αφορούν στις αγορές μετοχικών ή δανειακών
τίτλων.



Αγορές αντιστάθμισης κινδύνου: τα αξιόγραφα που διοχετεύονται στις αγορές
αντιστάθμισης κινδύνου έχουν τη δυνατότητα να μειώνουν τον κίνδυνο δημιουργίας
αρνητικής καθαρής θέσης μετατρέποντας την τιμή στα στοιχεία του ενεργητικού ή του
παθητικού των επιχειρήσεων που συμμετέχουν.

Για να έχει τη δυνατότητα μια εταιρία να εισαχθεί στο χρηματιστήριο απαιτείται να έχει
εξασφαλίσει ένα επαρκές μέγεθος όπως και έσοδα. Ταυτόχρονα, οι παράγοντες όπως οι συνθήκες
αγοράς, οι ανάγκες σε κεφάλαιο και οι ανάγκες και οι επιθυμίες των ιδιοκτητών της εταιρίας
συμβάλλουν σημαντικά στην ένταξη της επιχείρησης στο χρηματιστήριο.
4.3.6.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα92
Τα κυρία πλεονεκτήματα της συμμετοχής των εταιρειών στη χρηματιστηριακή αγορά είναι η
δυνατότητα άντληση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων,
όπως και η εξασφάλιση των απαραίτητων εφοδίων ώστε να αναπτυχθούν περαιτέρω οι εισηγμένες
εταιρίες. Ταυτόχρονα, το γεγονός αυτό ενδυναμώνει ιδιαίτερα τις εταιρίες. Επίσης, η
χρηματιστηριακή αγορά προσφέρει αρκετές ευκαιρίες για επενδύσεις στο εξωτερικό, κάτι που
επωφελή ιδιαίτερα τις νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ εξυψώνει και την εταιρική εικόνα. Επιπρόσθετα,
οι εταιρίες επωφελούνται για εξαγορές και συγχωνεύσεις, μέσω των συνεργιών που προκύπτουν
από τη δράση στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ τους δίνεται η δυνατότητα και για μεγαλύτερη
εμπορευσιμότητα.

92

Schmidt, H. (1977) Advantages and disadvantages of an integrated market compared with a fragmented market.
Βλ. στο site: http://aei.pitt.edu/40737/1/Approximation.of.Legislation.30.pdf.
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Σχετικά με τα μειονεκτήματα το σημαντικότερο, ιδιαίτερα για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις,
είναι το μεγάλο κόστος εισαγωγής τους στο χρηματιστήριο, ενώ ταυτόχρονα η ετήσια
χρηματιστηριακή συνδρομή και η ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού μετοχών συνεπάγεται σημαντικά
έξοδα εξυπηρέτησής τους για τις νεοεισηγμένες εταιρίες. Επίσης, η εισαγωγή μιας επιχείρησης
στο χρηματιστήριο συνοδεύεται με τη δημοσιοποίηση αρκετών πληροφοριακών εγγράφων και
στοιχείων, που μπορεί ενδεχομένως να αποκαλύψουν στους ανταγωνιστές επιχειρηματικές
στρατηγικές και μυστικά. Παράλληλα, δίνει τη δυνατότητα σε πολλές ομάδες ενδιαφερομένων να
ασχολούνται με τις υποθέσεις της επιχείρησης και να παρακολουθούν όλες της τις
δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, η εισαγωγή και η παραμονή μιας επιχείρησης στο χρηματιστήριο
συνεπάγεται την παροχή οικονομικών πληροφοριών στο επενδυτικό κοινό και απαιτεί την
παραγωγή και δημοσίευση ενός συνόλου οικονομικών στοιχείων και επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.

4.3.7. Επιχειρηματικοί άγγελοι93
4.3.7.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;
Οι επιχειρηματικοί άγγελοι94 (ΕΑ) είναι ιδιώτες επενδυτές που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε
μια εταιρία με ίδια κεφάλαια (ανεπίσημα επενδυτικά κεφάλαια), παίρνοντας ως αντάλλαγμα
εταιρικό μερίδιο ή μετοχές. Συμβαίνει συχνά οι ίδιες επιχειρηματίες να είναι οι ΕΑ επενδύοντας
ατομικά ή σαν μέλη ενός angel fund και συνήθως αποτελεί την πρώτη εξωτερική χρηματοδότηση
μιας εταιρίας. Οι ΕΑ έχουν την τάση να πιστεύουν περισσότερο στην ιδέα και στην ομάδα κι όχι
τόσο στους αριθμούς και στις μετρήσεις, για το λόγο αυτό αναλαμβάνουν το ρίσκο να
χρηματοδοτούν στα πρώτα στάδια της επιχείρησης –κάτι που δεν κάνουν οι Venture Capitalists
(VCs). Ταυτόχρονα, χρηματοδοτούν γρηγορότερα (επενδύουν κυρίως στο στάδιο της σποράς και
της εκκίνησης) απ’ ότι οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και VCs και χωρίς προσωπικές
εγγυήσεις. Επιπλέον, οι επιχειρηματικοί άγγελοι συμβάλλουν ενεργά στη διοίκηση, λαμβάνοντας
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους Επιχειρηματικούς Άγγελους, βλ. στο Deakins, D. & Freel, M.
(2015) Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μια Δυναμική Απάντηση των Νέων στην
Ανεργία. Αθήνα: Rosili. Επίσης, βλ. στο site: http://www.epixeiro.gr/start-up
94
Σημείωση: Οι επιχειρηματικοί άγγελοι είναι συνήθως πλούσιοι ιδιώτες που είναι διατεθειμένοι να χρησιμοποιήσουν
τους χρηματοπιστωτικούς τους πόρους για να κάνουν επενδύσεις, οι οποίες με βάση τις εμπειρίες τους ενέχουν
κίνδυνο. Σε αρκετές περιπτώσεις οι επενδυτές αυτοί είναι συνταξιούχοι πρώην υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων
εταιριών ή επιχειρηματίες που έχουν πουλήσει τις εταιρίες τους και σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους.
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θέση στη στρατηγική, παρακολούθηση και υποστήριξη, επομένως, λόγω αυτού δεν επενδύουν
συχνά και διαχειρίζονται πολύ λίγες επενδύσεις κάθε φορά.
Σύμφωνα με τους Mason and Harrison95, οι επιχειρηματικοί άγγελοι απαντούν στα πιο κάτω
ερωτήματα, ώστε να αποφασίσουν κατά πόσο θα επενδύσουν ή όχι σε μια επιχείρηση.
1. Υπάρχει αγορά για το προϊόν ή την υπηρεσία, αναπτύσσεται και πόσο ανταγωνιστική
είναι;
2. Θα είναι το προϊόν ή η υπηρεσία ανταγωνιστική; Μήπως είναι άλλο ένα προϊόν ή υπηρεσία
όμοιο με αυτά που ήδη υπάρχουν στην αγορά;
3. Είναι η ομάδα των επιχειρηματιών αξιόπιστη και φερέγγυα; Τι εμπειρία και εξειδίκευση
έχει η διευθυντική ομάδα;
4. Ποια είναι τα ανώτερα όρια των δυνατοτήτων του εγχειρήματος; Και κάτι ακόμη σχετικό:
γιατί ζητούν χρήματα και που θα τα χρησιμοποιήσουν;
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια η χρηματοδότηση με τον τρόπο αυτό άρχισε να διαδίδεται με
γοργούς ρυθμούς και για το λόγο αυτό η Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων96 προχώρησε
το Φεβρουάριο του 2012 στη δημιουργία των Hellenic Angels, ως μια προσπάθεια κάλυψης της
ανάγκης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Αποτελεί το πρώτο μη κερδοσκοπικό δίκτυο
Business Angels στην Ελλάδα (αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του EBAN – The European Trade
Association of Business Angels), έχοντας ως κύριο σκοπό τη σύνδεση της κοινότητας της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας με εκείνη των επιτυχημένων επιχειρηματιών σε Ελλάδα και
εξωτερικό και με στόχο τη συνεχή ενημέρωσή τους για τις διαδικασίες ιδιωτικής χρηματοδότησης.
Επιπλέον, τέθηκε σε λειτουργία το Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (Δ.Ε.Α./ Ε.Β.Ε.Α.) από το
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών97, το οποίο φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλη
ανάπτυξη στο εξωτερικό.
4.3.7.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα

Mason, C. and Harrison, R. (1997) Business angels are the answers to the entrepreneur‘s prayer, in S. Birley and
D. Muzyka (eds), Mastering Entrepreneurship, London: FT/Prentice Hall, pp.110-114
96
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ελληνική Ένωση Νεοφυών Επιχειρήσεων, στο site:
http://hellenicstartups.gr/
97
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο site:
www.acci.gr/
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Στα πλεονεκτήματα τους συμπεριλαμβάνεται η εμπειρία και το πολύ καλό δίκτυό επαφών που
διαθέτουν, λόγω της μακράς επιχειρηματικής τους πορείας, συνεισφέροντας έτσι τόσο στην
προώθηση του εγχειρήματος, όσο και στην τεχνογνωσία. Από την άλλη, οι ΕΑ απαιτούν ότι θα
δείξετε εμπιστοσύνη, θα μοιραστείτε την ιδέα σας με αυτούς σε πρώιμο στάδιο και θα εμπλακούν
ενεργά στη διοίκηση της εταιρίας, σαν συνέταιροι. Επίσης, οι ΕΑ επενδύουν χωρίς αμοιβές
διαχείρισης, ενώ ταυτόχρονα έχουν την ευχέρεια να υιοθετούν ένα μακροπρόθεσμο
επιχειρηματικό ορίζοντα, εστιάζοντας στην επιτυχία της επιχείρησης καθώς δεν είναι υπόλογοι σε
κάποιον. Η χρηματοδότηση από τους ΕΑ μοιάζει ευκολότερη σε σχέση με παραδοσιακές εταιρίες
παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων98. Παρόλα αυτά όμως η αναζήτηση δεν είναι εύκολη
υπόθεση και η επαφή μαζί τους επιτυγχάνεται μέσω συστάσεων, κοινωνικών επαφών και σε
σχετικά events –στοιχείο που θεωρείται ως μειονέκτημα για τους ΕΑ, καθώς έχουν περιορισμένη
επιχειρηματική δικτύωση, με μειωμένες επαφές σε κλαδικούς και οικονομικούς κύκλους. Στα
μειονεκτήματά τους συγκαταλέγεται η έλλειψη οικονομιών κλίμακας, η αδυναμία τους να
αποκτήσουν μεγάλες θέσεις σε μια εταιρία, ενώ συνήθως δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν
εξακολουθητική χρηματοδότηση99.

4.3.8 Venture Capital100
4.3.8.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;
Το Venture Capital είναι μια σχετικά νέα μορφή χρηματοδότησης που πρωτοεμφανίστηκε στις
Η.Π.Α μετά το δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ στην Ελλάδα αρχίζει να αναπτύσσεται από τις
αρχές της δεκαετίας του 1990. Τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών ή καινοτόμα κεφάλαια,
ή και «επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου» (Ε.Κ.Υ.Κ.), αποτελούν την πιο δημοφιλή και
εντυπωσιακή πηγή χρηματοδότησης και παρέχονται από ένα επαγγελματικά οργανωμένο fund
επενδυτών που πραγματοποιούν επενδύσεις υψηλού ρίσκου σε νέες start-ups101, κυρίως στο χώρο
98

Hammer, K. (2000) Workplace Warrior. New York: American Management Association
Μουρδουκούτας, Π., Παπαδημητρίου, Σ., Ιωαννίδης, Α. (2004) Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί και πολιτικές. Αθήνα:
Κλειδάριθμος
100
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Venture Capital, βλ. στο στο Γαλάνης, Β. (2000) Leasing, Factoring,
Forfaiting, Franchising, Venture Capital: Η Λειτουργία των Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Θεσμών στη Χώρα μας.
Αθήνα: Σταμούλης σ.161-162. Επίσης, βλ. στο site: http://www.epixeiro.gr/start-up
101
Σημείωση: Οι επενδύσεις σε V.C. αφορούν –εκτός από νεοφυείς επιχειρήσεις- προϋπάρχουσες εταιρίες ή τμήματα
εταιριών τα οποία ενδιαφέρονται να αγοράσουν τα στελέχη που εργάζονται σε αυτές (ο επενδυτής V.C. επενδύει
χρήματα υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου για την εξαγορά της εταιρίας ενώ τη διοίκηση της εταιρίας αναλαμβάνουν
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της τεχνολογίας. Το Venture Capital διαφοροποιείται από τις κλασσικές επενδύσεις καθώς
επενδύει σε άγνωστες εταιρίες, που συνήθως δεν έχουν εισαχθεί σε κανένα χρηματιστήριο,
στοχεύοντας ταυτόχρονα από τους υψηλότερους κινδύνους να αποβούν μεγαλύτερα κέρδη. Τα
κέρδη που αναμένουν οι επενδυτές θα προέλθουν, κυρίως, από την πώληση των μετοχών, αλλά
σε σαφέστατα πολύ μεγαλύτερη τιμή από την αξία της αγοράς τους. Σε αντιστοίχιση με τους ΕΑ,
οι Venture Capitalists (VCs) θα επενδύσουν με πολύ μεγαλύτερα ποσά, αλλά θα επενδύσουν όταν
και εφόσον η εταιρία έχει κάνει τα πρώτα της βήματα κι έχει να επιδείξει αποτελέσματα και
πρόοδο. Οι VCs θα επενδύσουν σε αρχικό στάδιο αλλά και σε μεταγενέστερους επενδυτικούς
γύρους αν η εταιρία χρειάζεται περισσότερη ανάπτυξη, καθώς είναι σταθερά προσηλωμένοι στο
να κάνουν την επιχείρηση όσο το δυνατό πιο κερδοφόρα και επιτυχημένη. Συνηθίζουν επίσης να
συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο με τα αρμόδια άτομα, τα οποία θα παρέχουν καθοδήγηση,
πρόσβαση σε ειδικούς και προώθηση στα Μ.Μ.Ε, έχουν την κατάλληλη εμπειρία, ξέρουν να
διαπραγματεύονται και γνωρίζουν καλύτερα τη συνταγή της επιτυχίας, τις παγίδες και τις
απαιτήσεις της αγοράς. Επιπρόσθετα, διαθέτουν δίκτυο πελατών στο οποίο προωθούν τα προϊόντα
ή τις υπηρεσίες που δημιουργούνται, δίνοντας τη δυνατότητα να αποκτηθεί feedback και customer
traction. Στην Ελλάδα υπάρχει και σχετικός σύνδεσμος επιχειρήσεων, που διοργανώνει και το VC
Forum102.
4.3.8.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Αφενός, η διαδικασία ώστε να πειστούν είναι δύσκολη, αφετέρου αν επιτευχθεί τότε θα υπάρχει
η πρόσβαση σε μια απέραντη δεξαμενή κεφαλαίων. Οι VCs θα επενδύσουν πολλά λεφτά αλλά όχι
εύκολα καθώς θα μελετήσουν τα πάντα διεξοδικά, θα επιβάλλουν κανόνες και ένα αυστηρό
χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο η εταιρία θα πρέπει να τους αποφέρει το επιθυμητό κέρδος για
την επένδυση που έκαναν. Η επαφή με τους VCs γίνεται μέσω συστάσεων και networking, ενώ
συχνά, διοργανώνουν events στα οποία παρακολουθούν τους επιχειρηματίες να παρουσιάζουν τις
ιδέες τους.

τα στελέχη της) και αναπτυξιακά χρηματοδοτικά σχήματα προς μικρές εταιρίες οι οποίες συγκεντρώνουν ευνοϊκές
προϋποθέσεις, αλλά χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση υπό μορφή μετοχικού κεφαλαίου.
102
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τo VC Forum, στο site: http://12.vcforum.gr/
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4.3.9 Χρηματοδότηση από το πλήθος (Crowdfunding)103
4.3.9.1 Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Η μετάφραση του συγκεκριμένου όρου αποδίδεται στη «χρηματοδότηση από το πλήθος» ή
«διαδικτυακή μικροχρηματοδότηση». Αποτελεί ένα καινούργιο τρόπο χρηματοδότησης εταιριών
μέσω διαδικτύου όπου δίνεται το δικαίωμα σε όσους το επιθυμούν να δημιουργήσουν ένα
δυναμικό κύκλο από θαυμαστές και ακόλουθους, στους οποίους θα απευθύνονται όταν μια ιδέα
τους χρειάζεται χρηματοδότηση104. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει τη δημιουργία μιας μεγάλης
συλλογής πιθανών χρηματοδοτών, οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν τα κεφάλαιά τους σε νέες
επιχειρήσεις. Επομένως, δημιουργούνται οργανωμένες πλατφόρμες crowdfunding, όπου εκεί
υποβάλλουν το αίτημά τους υποψήφιοι δημιουργοί για να συλλέξουν κεφάλαια. Ο δημιουργός της
καμπάνιας παρουσιάζει την ιδέα του απευθείας στο κοινό, καθορίζει πακέτα χρηματοδότησης –
μικρά και μεγάλα- και για να δώσει κίνητρα στο κοινό προσφέρει αντίστοιχα προνόμια.
Δημοφιλείς πλατφόρμες είναι το Kickstarter και Indiegogo. Όπως και στους ΕΑ, αυτός ο τρόπος
χρηματοδότησης συνιστάται στα ξεκινήματα της εταιρίας. Ο επιχειρηματίας έχει τη δυνατότητα
να αποσπάσει κεφάλαια βραχυπρόθεσμα, αλλά δε θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τα επόμενα
στάδια με crowdfunding.
Επιπρόσθετα, έχει εμφανιστεί τελευταία κι ένα νέο είδος crowdfunding (επενδυτικό μοντέλο) το
λεγόμενο «equity funding» που προβλέπεται να αλλάξει τα δεδομένα στο επενδυτικό τοπίο. Με
το equity crowdfunding οι εταιρείες θα συγκεντρώνουν κεφάλαια μέσω online πλατφόρμας με
αντάλλαγμα εταιρικό μερίδιο ή μετοχές. Αποτελεί δηλαδή ένα μοντέλο όπου συμπεριλαμβάνει
την παραχώρηση μετοχών της εταιρίας, ως αντάλλαγμα για την επένδυση από τους
υποστηρικτές/επενδυτές. Ήδη στις Η.Π.Α. πραγματοποιούνται οι απαραίτητες νομοθετικές
ζυμώσεις ώστε επενδυτής στο equity crowdfunding να μπορεί να είναι ο μέσος πολίτης και όχι
αποκλειστικά διαπιστευμένος επενδυτής (accredited investor), όπως απαιτείται μέχρι τώρα λόγω
εταιρικού μεριδίου/μετοχών105.

Βλ. στο site: http://www.epixeiro.gr/start-up
The Economist (2010) Putting your money where your mouse is “Crowdfunding: Artists, musicians and writers
are using the internet to aggregate lots of small donations to fund their work”, September 2. Βλ. στο site:
http://www.economist.com/node/16909869
105
Harrington, K. (2015) Will JOBS Act Equity Crowdfunding Ever Happen. Forbes, March
103
104
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4.3.9.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Βασικό πλεονέκτημα του κλασικού crowdfunding είναι ότι εκείνοι που θα επενδύσουν δεν
αποκτούν μερίδιο ή μετοχές στην εταιρία και ο επιχειρηματίας διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο. Μια
επιτυχημένη καμπάνια crowdfunding είναι δελεαστική για τους ΕΑ και τους VCs, αφού δείχνει
ζήτηση στην αγορά, κι επιτρέπει ταυτόχρονα στον επιχειρηματία να βγάλει χρήσιμα
συμπεράσματα για το προϊόν ή την υπηρεσία του κατά τη διάρκειά της. Επομένως, μια δουλεμένη
ιδέα, μια οργανωμένη καμπάνια, η καλή παρουσίαση σε σωστά επιλεγμένη πλατφόρμα και η
έξυπνη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να φέρουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ταυτόχρονα, το crowdfunding αποτελεί έναν ευκολότερα προσβάσιμο τρόπο χρηματοδότησης,
καθώς δεν υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή οποιουδήποτε υποψηφίου, ανεξαρτήτως των
χρημάτων που είναι διατεθειμένος να δώσει106. Η συγκεκριμένη μέθοδος χρηματοδότησης έχει το
πλεονέκτημα να ξεπερνά τα γεωγραφικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που έχουν να
αντιμετωπίσουν οι άλλες πηγές χρηματοδότης. Παρόλο το γεγονός ότι αποτελεί μία δημοκρατική
πηγή άντλησης κεφαλαίων, παραμένει ωστόσο ένα πολύ μικρό ποσοστό σε σχέση με τις υπόλοιπες
πηγές χρηματοδότησης. Παράλληλα, η απουσία εποπτικού ελέγχου προς τους επιχειρηματίες λαμβάνουν το σύνολο της χρηματοδότησης χωρίς να ξεκινήσουν την υλοποίηση του
επιχειρηματικού σχεδίου και χωρίς να είναι νομικά υποχρεωμένοι να παραδώσουν τα
ανταλλάγματα- έχει ως αποτέλεσμα να οδηγεί αρκετές εκστρατείες crowdfunding σε απάτες. Η
μέθοδος αυτή παραμένει πεδίο δράσης για απατεώνες, λόγω της έλλειψης επαναλαμβανόμενης
αλληλεπίδρασης μεταξύ των δημιουργών και των επενδυτών107. Επιπλέον, σε αρκετές
περιπτώσεις, η τελική παράδοση των προϊόντων είναι αργοπορημένη ή έχει άδοξο τέλος λόγω του
ότι ο προϋπολογισμός και τα επιχειρηματικά πλάνα σχηματίζονται σε πολύ πρώιμο στάδιο του
επιχειρηματικού σχεδιασμού και οι δημιουργοί είναι υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν την ιδέα τους
βάση αυτά.
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Cox, J., & Carter, R. (2015). Could crowdfunding revolutionise renewables? Energy World.
Agrawal, A., Catalini, C., Goldfarb, A. (2013) Some Simple Economics of Crowdfunding (No. 19133) Paper
National Bureau of Economic Research: NBER Working
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4.3.10 Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing)108
4.3.10.1 Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί ένα σύγχρονο και συμφέρων τρόπο χρηματοδότησης όπου δίνεται
η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να αποκτήσουν τα ακίνητα ή κινητά στοιχεία που επιλέγουν για
να καλύψουν τις ανάγκες τους (παραγωγικός εξοπλισμός109), να ανανεώσουν, να εκσυγχρονιστούν
και να επεκτείνουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις τους χωρίς να δεσμεύσουν τα κεφάλαιά τους
ή να καταφύγουν στις κλασσικές μορφές δανεισμού. Η εταιρεία leasing αγοράζει το αντικείμενο
που επιλέγει ο ενδιαφερόμενος και στη συνέχεια το εκμισθώνει σε αυτόν, βάσει της σύμβασης
μίσθωσης που υπογράφεται μεταξύ τους, έναντι μηνιαίων ή τριμηνιαίων καταβολών, που δεν είναι
δόσεις, αλλά μισθώματα110. Τα έξοδα με τα οποία βαρύνεται ο μισθωτής, είναι ο φόρος
μεταβίβασης, τα έξοδα υποθηκοφυλακείου, οι νομικοί σύμβουλοι και τα συμβολαιογραφικά
έξοδα.
Σχήμα 2: Διαδικασία πραγματοποίησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Χρηματοδοτική μίσθωση (Leasing), βλ. στο Leasing, Factoring,
Forfaiting, Franchising, Venture Capital: Η Λειτουργία των Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Θεσμών στη Χώρα μας.
οπ. αν. παρ., σσ. 27-86. Επίσης, βλ. στο Αρσένος, Π. και Καλδής, Π. (2008) Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική
επιχειρήσεων. Αθήνα: Πατάκης σσ. 308-311
109
Σημείωση: Ο παραγωγικός εξοπλισμός που παρέχεται είναι τα επαγγελματικά ακίνητα, ο εξοπλισμός επιχειρήσεων
και επαγγελματιών, τα επαγγελματικά αυτοκίνητα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Δεν χρηματοδοτούνται σκάφη, πλοία,
οικόπεδα και υπηρεσίες.
110
Σημείωση: Τα μισθώματα είναι συνήθως κυμαινόμενα, βάσει Εuribor (διατραπεζικό επιτόκιο σε Ευρώ), πλέον
προσυμφωνημένου περιθωρίου.
108
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4.3.10.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Το μειονέκτημα είναι ότι -όπως και στην περίπτωση του δανεισμού- αξιολογούνται στοιχεία όπως
η συναλλακτική συμπεριφορά του επιχειρηματία, ο έλεγχος δυσμενών στοιχείων, τα οικονομικά
στοιχεία και η δυνατότητα αποπληρωμής. Στα πλεονεκτήματα του μηχανισμού αυτού, ασφαλώς,
συγκαταλέγεται η εξοικονόμηση κεφαλαίων καθώς, στις περισσότερες των περιπτώσεων, η
χρηματοδοτική μίσθωση καλύπτει όλη την αξία του μηχανήματος, εξοικονομώντας σημαντικά
ίδια κεφάλαια. Το γεγονός αυτό προκαλεί χαμηλότερη παλαιοποίηση της επιχείρησης, αυξάνοντας
έτσι την αποδοτικότητά της. Επίσης, η ταχύτητα και η ευελιξία με την οποία υλοποιείται η
επένδυση, βελτιώνουν τη ρευστότητα και τη χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης (οι
υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, δεν εμφανίζονται στον Ισολογισμό).
Ακόμη, επιτυγχάνονται σπουδαίες φορολογικές ελαφρύνσεις, καθώς απαλλάσσεται η επιχείρηση
από το φόρο για τον εξοπλισμό, υπάρχει η δυνατότητα επίσπευσης των φορολογικών εκπτώσεων,
παρέχεται σταδιακή εκταμίευση του Φ.Π.Α., ενώ παράλληλα υπάρχει ευελιξία στους όρους των
συμβάσεων, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνατότητες των επιχειρήσεων. Ως ένα από τα
μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης είναι η δυνατότητα που παρέχεται
στην επιχείρηση να χρησιμοποιεί πάντοτε την πιο προηγμένη τεχνολογία111. Τέλος, παρέχεται η
δυνατότητα απόκτησης της κυριότητας του εξοπλισμού μετά το τέλος της μισθωτικής περιόδου.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η χρηματοδοτική μίσθωση ταιριάζει περισσότερο στις μικρές και
μεσαίου μεγέθους αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, καθώς έχουν συχνά την ανάγκη για
εκσυγχρονισμό και επέκταση των παραγωγικών τους εγκαταστάσεων. Παρ’ όλα αυτά
παρατηρείται ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν έχουν την τάση να χρησιμοποιούν αυτό το
μηχανισμό χρηματοδότησης σε σχέση με τις μεγαλύτερες και εδραιωμένες επιχειρήσεις.

Σημείωση: Η επιχείρηση αναγκάζεται, λόγω της ταχείας τεχνολογικής προόδου, να αντικαθιστά τα μηχανήματά
της πριν αποσβεσθούν, ώστε να μην επιφέρει επιπλέον κόστος στην ανταγωνιστικότητά της. Το λεγόμενο «capital
loss», που προκύπτει από την αντικατάσταση μηχανημάτων πριν την απόσβεσή τους μπορεί να αποφευχθεί κατά τη
χρήση του συστήματος της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
111
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4.3.11 Πρακτόρευση απαιτήσεων (Factoring)112
4.3.11.1 Τι είναι και πώς λειτουργεί;
Η πρακτόρευση επιχειρηματικών απαιτήσεων εφαρμόζεται από τις τράπεζες και τις ανώνυμες
εταιρίες που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό αυτή τη δραστηριότητα. Δηλαδή, δεν ανταγωνίζεται
τον παραδοσιακό δανεισμό αλλά τον συνοδεύει, αποτελώντας συμπληρωματική μορφή
χρηματοδότησης. Το Factoring αποτελεί δέσμη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, οι οποίες
καλύπτουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων που πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες με
βραχυπρόθεσμη πίστωση στους οφειλέτες τους. Πρόκειται λοιπόν για τριμερή συνεργασία μεταξύ
ενός προμηθευτή, των οφειλετών του και ενός εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου
(Factor), o οποίος αναλαμβάνει τη λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των επί
πιστώσει απαιτήσεων. Επιπρόσθετα, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών επί της
αξίας τους και, υπό προϋποθέσεις113, ο Factor αναλαμβάνει και την κάλυψη του πιστωτικού
κινδύνου του προμηθευτή.
Σχήμα 3: Η τριμερή συνεργασία μεταξύ του προμηθευτή, των οφειλετών του και του εξειδικευμένου
χρηματοοικονομικού ενδιάμεσου (Factor)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Factoring, βλ. στο Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising,
Venture Capital: Η Λειτουργία των Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Θεσμών στη Χώρα μας. οπ. αν. παρ., σσ. 89-107.
Επίσης, βλ. στο Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων. οπ. αν. παρ., σσ. 311-313
113
Σημείωση: Η διαφορά του Factoring από τους κλασσικούς μηχανισμούς ασφάλισης για την κάλυψη των
πιστωτικών κινδύνων, είναι ότι παρέχει εγγυήσεις κατά πελάτη και με βάση ένα ορισμένο όριο κινδύνου, ανεξαρτήτου
εμπορικών πράξεων.
112

66

Οι υπηρεσίες που παρέχονται αρχικά είναι η χρηματοδότηση της επιχείρησης. Ο Factor δύναται
να χορηγήσει προκαταβολή επί της ονομαστικής αξίας των εισπρακτέων απαιτήσεων, η οποία
ανέρχεται κατά μέσο όρο στο 80%-90% της αξίας αυτής. Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση
επιτυγχάνει την άμεση ρευστότητα, τη βελτίωση του ταμειακού προγραμματισμού και τη
συνάρτηση των εισροών της με το ύψος των πωλήσεων. Επίσης, γίνεται αξιολόγηση της
πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, με τη χρήση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας βάσει
σύγχρονων μοντέλων χρηματοοικονομικής αξιολόγησης και εκτίμησης της συναλλακτικής
συμπεριφοράς οφειλετών στην εμπορική τους πρακτική. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται
λογιστική παρακολούθηση, διαχείριση και είσπραξη των τιμολογίων. Προσφέρεται έτσι η
δυνατότητα άντλησης λογιστικής και διοικητικής πληροφόρησης υψηλού επιπέδου που είναι
σημαντική για τη λήψη αποφάσεων. Στο Factoring, όμως, ο factor δεν ασχολείται με εργασίες
όπως μεταφορά, τυποποίηση, συσκευασία κ.λπ. Τέλος, έχουμε ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου
σε περίπτωση αδυναμίας του οφειλέτη να καταβάλει την αξία των σχετικών τιμολογίων και όχι
την άρνησή του να τα εξοφλήσει λόγω διαφορών που ανακύπτουν μεταξύ πωλητή και αγοραστή.
4.3.11.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Στα πλεονεκτήματα του Factoring συγκαταλέγεται η συνεχής αξιολόγηση από τον πράκτορα της
πιστοληπτικής ικανότητας των υφιστάμενων και νέων αγοραστών, καθώς εξυγιαίνει το
πελατολόγιο της επιχείρησης και δημιουργεί συνθήκες υγιούς εισπραξιμότητας των απαιτήσεων.
Επιπλέον, η ανάληψη από τον πράκτορα της είσπραξης των τιμολογίων βελτιώνει τη συμπεριφορά
των οφειλετών, με αποτέλεσμα την έγκαιρη ρευστοποίηση των εισπρακτέων απαιτήσεων. Από
την άλλη τα λειτουργικά κόστη της συνεργαζόμενης επιχείρησης μειώνονται σημαντικά λόγω της
ανάθεσης της διαχείρισης και της λογιστικής παρακολούθησης των εμπορικών απαιτήσεων στον
πράκτορα. Επίσης, η ανάληψη του πιστωτικού κινδύνου από την εταιρία Factoring διασφαλίζει
την πληρωμή των τιμολογίων και την αποφυγή επισφαλειών, γεγονός που διευκολύνει τον
οικονομικό σχεδιασμό της επιχείρησης, εγγυάται την ανάπτυξή της, ενώ παράλληλα βελτιώνει
την εικόνα του ισολογισμού της και την πιστοληπτική ικανότητά της. Ταυτόχρονα, ενισχύει τις
μικρομεσαίες, τις εξαγωγικές και τις εταιρίες με χρηματοδοτικά προβλήματα αλλά καλής
ποιότητας προϊόντα, αφού δεν παρέχεται χρηματοδότηση με βάση την οικονομική επιφάνεια της
επιχείρησης, αλλά την ποιότητα των προϊόντων της. Γενικότερα, το Factoring δίνει τη δυνατότητα
στην επιχείρηση να εκλογικεύσει την οργανωτική και λειτουργική δομή της, να περιορίζει το
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κόστος της, να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της και να επικεντρώνει τη δράση της στην
ανάπτυξή της. Στα πιθανά μειονεκτήματα της θεσμού Factoring συγκαταλέγεται η εξάρτηση της
επιχείρησης από τον Factor και οι οικονομικοί κίνδυνοι που υπάρχουν όταν προκύψουν
επιχειρηματικές απώλειες και μειώσεις του τζίρου. Επιπλέον, πιθανή είναι η όξυνση των σχέσεων
μεταξύ επιχείρησης και αγοραστών, όταν ο factor ακολουθεί επιθετική πολιτική εισπράξεων, ενώ
πιθανή είναι και η αμφισβήτηση της υπόληψης της επιχείρησης σε περιπτώσεις δυσχερειών.

4.3.12 Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubators)114
4.3.12.1 Τι είναι και πώς λειτουργούν;
Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι θεσμοί που καλλιεργούν νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις που
βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, προσφέροντας χρηματοδότηση επιχειρηματικών κεφαλαίων. Οι
θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων παρέχουν επίσης πρόσβαση σε πόρους και σε μια σειρά από
υποστηρικτικές υπηρεσίες (χρηματοδότηση, ευέλικτη στέγαση και εξοπλισμό, κοινές
εγκαταστάσεις

και

διοικητικές

υπηρεσίες,

υπηρεσίες

γραμματειακής

υποστήριξης,

συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη, δίκτυο επαφών με πελάτες και προμηθευτές)
παίρνοντας ως αντάλλαγμα ένα ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ή κάποιο ενοίκιο
από την νέα επιχείρηση (στις περιπτώσεις όπου η θερμοκοιτίδα βρίσκεται σε ατελή μορφή). Οι
θερμοκοιτίδες έχουν ως στόχο να μεγαλώσουν την καινούργια επιχείρηση στο βαθμό που θα της
επιτρέπει με επιτυχία να διεκδικήσει την πρώτη μεγάλη χρηματοδότηση από επενδυτές, ώστε μετά
να αναπτυχθεί και να επιβληθεί στην αγορά. Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι οργανωμένες
ως δίκτυα επιχειρηματικότητας, μια μορφή συλλογικής επιχειρηματικότητας μεταξύ φορέων
παροχής πόρων (αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, ερευνητικών ιδρυμάτων, μεγάλων εταιριών,
χρηστών πόρων και μεμονωμένων επιχειρήσεων). Η δομή τους αποτελείται από μια κεντρική
μονάδα, ή γραφείο στήριξης και περισσότερες από μία περιφερειακές μονάδες, τις νεοϊδρυόμενες
επιχειρήσεις/ενοίκους. Η κεντρική μονάδα είναι αυτή που χειρίζεται τα ζητήματα που προκύπτουν
μεταξύ των ενοίκων και μεταξύ της θερμοκοιτίδας με τρίτους. Οι ένοικοι με τη σειρά τους
χειρίζονται ζητήματα που αφορούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες, την πρόσληψη

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων, βλ. στο Επιχειρηματικότητα: Θεσμοί
και πολιτικές. οπ. αν. παρ. και στο Καινοτομία. Επιχειρηματικότητα: Θεωρία – Πράξη. Θεσσαλονίκη: Σοφία. οπ. αν.
παρ., σσ. 341-346. Επίσης, βλ. στο: https://dasta.uom.gr/Moke/files/afises_seminaria/seminario5122011.pdf
114
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προσωπικού, ανάπτυξη προϊόντων, μάρκετινγκ/πωλήσεις και χρηματοδότηση. Η χρονική
διάρκεια κατά την οποία οι θερμοκοιτίδες παρέχουν τις υπηρεσίες τους κυμαίνεται συνήθως
μεταξύ των 6 και 18 μηνών και το ύψος της επένδυσης μεταξύ των 100.000€ και των 300.000€.
Ανάλογα με το σκοπό και το χαρακτήρα τους, οι θερμοκοιτίδες χωρίζονται στις παρακάτω βασικές
κατηγορίες115: α) Τεχνολογικές Θερμοκοιτίδες που στοχεύουν στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και
συνήθως βρίσκονται στο περιβάλλον Τεχνολογικών Επιστημονικών Πάρκων, β) Εξειδικευμένες
Θερμοκοιτίδες οι οποίες φιλοξενούν επιχειρήσεις ενός συγκεκριμένου αντικειμένου116, γ)
Θερμοκοιτίδες που δημιουργούνται για τη διευκόλυνση μικρών νέων θυγατρικών ή για την
εκκίνηση εμπορικών προσπαθειών από το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R & D) μιας μεγάλης
εταιρείας.
Για να μπορέσει η θερμοκοιτίδα να παρέχει την επένδυσή της θα χρειαστεί η επιχείρηση να πληροί
κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια αξιολόγησης των νέων επιχειρήσεων - υποψήφιων περιλαμβάνουν:
α) Τα προσόντα της διοικητικής ομάδας (όπως η σχετική εμπειρία, η αποφασιστικότητα και η
αφοσίωση, η ποιότητα και τα ηγετικά προσόντα ως στοιχεία του χαρακτήρα, κ.λπ.), β) το
επιχειρηματικό μοντέλο και προϊόν/υπηρεσία (όπως τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η ανάγκη της
αγοράς για το συγκεκριμένο προϊόν/υπηρεσία, η βιωσιμότητα του επιχειρηματικού μοντέλου, το
κεφάλαιο κίνησης και επενδυτικές ανάγκες, η δυνατότητα επέκτασης σε άλλες αγορές, το επίπεδο
του υφιστάμενου ανταγωνισμού, τα εμπόδια στην είσοδο νέων ανταγωνιστών, οι ενδεχόμενες
συνεργασίες, το κόστος και η βιωσιμότητα των προτεινόμενων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, οι
ενδεχόμενες συνέργειες με άλλες εταιρείες που συμμετέχουν στη θερμοκοιτίδα, το προτεινόμενο
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου, οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι, κ.λπ.) και
γ) άλλα επενδυτικά – χρηματοοικονομικά κριτήρια (όπως οι ανάγκες χρηματοδότησης έναντι
προσφερόμενης εταιρικής συμμετοχής, το στάδιο της επένδυσης, η διάρθρωση της συμφωνίας
μετόχων, η συμβατότητα με τους υφιστάμενους incubates, κ.λπ.).
Στην Ευρώπη λειτουργούν πάνω από 900 τεχνολογικά πάρκα και θερμοκοιτίδες, ενώ στην Ελλάδα
έχουν υπάρξει δύο κύματα εφαρμογής των τεχνολογικών πάρκων και θερμοκοιτίδων, με την πιο
διαδεδομένη μορφή να είναι τα «τεχνολογικά πάρκα» τα οποία δημιουργούνται από φορείς με

115

Porter, M. (1986) Competition in Global Industries. Boston: Harvard Business School Press
Σημείωση: Αναφέρεται ως παράδειγμα η Θερμοκοιτίδα Agripolis στην Πάντοβα της Ιταλίας που προωθεί την
αγροτική ανάπτυξη.
116

69

σκοπό να προωθήσουν συγκεκριμένα συμφέροντα μέσω της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων. Ο
σκοπός τους περιορίζεται στο να παρέχουν σε νέες επιχειρήσεις -κυρίως- εγκαταστάσεις και προαιρετικά- υπηρεσίες υποστήριξης επί πληρωμή. Με την βοήθεια του δημοσίου
δημιουργήθηκαν τεχνολογικά πάρκα σε περιφέρειες της Ελλάδας όπως Θεσσαλονίκη, Κρήτη,
Πάτρα, Θεσσαλία και Ήπειρος. Ωστόσο, δεν φτάνουν στην πλήρη έννοια του Incubator, κυρίως
γιατί δεν περιλαμβάνουν το κομμάτι της χρηματοδότησης, και της συνακόλουθης συμμετοχής στο
κεφάλαιο και στο ρίσκο, της νέας επιχείρησης. Τελευταία, έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν
κανονικά πλέον οι πρώτες ελληνικές «θερμοκοιτίδες» με την διεθνή έννοια του όρου, κυρίως από
ελληνικές εταιρείες Venture Capital.
4.3.12.2 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα
Οι θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, λόγω του μεγάλου μεγέθους, έχουν τη δυνατότητα να
επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας, με όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες. Επίσης, πλεονέκτημα
θεωρείται το γεγονός ότι η λήψη αποφάσεων είναι αποκεντρωμένη, επιτρέποντας έτσι στις
νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις να παίρνουν τις δικές τους αποφάσεις και να επιτυγχάνουν οικονομίες
εύρους σε πολλούς τομείς. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στις νέες εταιρίες να δημιουργήσουν
οικονομικές συνεργασίες, μέσω της συχνής αλληλεπίδρασης με άλλους ενοίκους και με τα
διευθυντικά στελέχη, γεγονός που προσφέρει με τη σειρά του πολλαπλές πηγές επιχειρηματικών
κεφαλαίων. Ως εκ τούτου, η αλληλεπίδραση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα για λήψη
πληροφοριών και οικοδόμησης κοινωνικού κεφαλαίου 117, ενώ ταυτόχρονα δημιουργείται μια
νοοτροπία επιχειρηματικότητας που ενισχύει την ψυχολογική τόνωση των ενοίκων118.

117

Kambil, A., Eselius. E., and Monteiro, K. (2000) Fast Venturing: The Quick Way to Start Web Businesses.
MITSloan Management Review p.55
118
Hansen, T., Chesbrough, N., Sull, N. (2000) Networked Incubators: Hothouses of the New Economy. Harvard
Business Review 78, 5. p. 74-88
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Σχήμα 4: Μορφές χρηματοδότησης Νεοφυών Επιχειρήσεων ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους

4.4 Συμπεράσματα
Τα τελευταία χρόνια το επενδυτικό περιβάλλον δίνει αρκετές προοπτικές στις νεοφυείς
επιχειρήσεις προσφέροντας ολοένα και περισσότερους τρόπους χρηματοδότησης, ευνοώντας έτσι
την είσοδο νέων, μικρών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Αυτό που χρειάζεται επομένως από τον
επιχειρηματία είναι να κάνει σωστή έρευνα προκειμένου να δει ποιοι τρόποι του ταιριάζουν, να
μην εστιάσει μόνο σε έναν ή δύο και να μη διστάσει να χρησιμοποιήσει περισσότερους τρόπους
ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι μπορεί να υπάρχει μια θαυμάσια επιχειρηματική ιδέα, αλλά θα
παραμένει ατελής αν δεν υπάρχει η απαραίτητη χρηματοδότηση που θα τη βοηθήσει να εδραιωθεί
και θα την κάνει πετυχημένη. Το σημαντικότερο είναι οι χρηματοδοτικές πηγές να ταιριάξουν με
τις ανάγκες της επιχείρησης, καθώς η καλύτερη πηγή άντλησης κεφαλαίου για έναν επιχειρηματία
είναι αυτή η οποία θα ικανοποιήσει τις ανάγκες της επιχείρησης στο κατώτερο δυνατό κόστος.
Μην ξεχνάμε ότι τα χαρακτηριστικά της φαντασίας και της ευστροφίας προφανώς και χρειάζονται
στη διαδικασία εύρεσης μιας καλής ιδέας, αλλά απαιτούνται τόσο στο δημιουργικό όσο και στο
επιχειρηματικό κομμάτι, προκειμένου να πετύχει η επιχείρηση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο
Χρηματοδότηση από ΕΕ
5.1 Εισαγωγή
Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια προσπάθεια βελτίωσης της οικονομίας των κρατών-μελών της
χρηματοδοτεί ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων σε διάφορους τομείς, ώστε να τονωθεί η
καινοτομία και να ενισχυθεί η ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. Για τον ίδιο λόγο
στηρίζει τους επιχειρηματίες, τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις κάθε μεγέθους ή
κλάδου μέσα από διάφορα προγράμματα, τα οποία παρέχουν χρηματοδότηση μέσω τοπικών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων119 όπως τράπεζες, εταιρίες εγγυήσεων ή επενδυτές κεφαλαίου. Οι
ακριβείς όροι της χρηματοδότησης —το ποσό, η διάρκεια, τα επιτόκια και τα τέλη— καθορίζονται
από τα εν λόγω χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων διέπετε από αυστηρούς κανόνες που διασφαλίζουν
ότι η διάθεσή τους παρακολουθείται στενά και χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και υπευθυνότητα.
Οι 28 επίτροποι της ΕΕ έχουν συλλογικά την τελική πολιτική ευθύνη για τη χρηστή διάθεση των
κονδυλίων της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ
διαχειρίζονται πάνω από το 76% του προϋπολογισμού της ΕΕ120,η διαχείριση περίπου του 22%
των προγραμμάτων γίνεται κεντρικά από την ευρωπαϊκή επιτροπή (π.χ. δράσεις στον τομέα της
έρευνας, της εκπαίδευσης, της υγείας, της νεολαίας) και το 2% από τρίτες χώρες και διεθνείς
οργανισμούς (π.χ. Ερυθρός Σταυρός, ΟΗΕ)121. Δεδομένου ότι η διαχείριση των περισσότερων
χρηματοδοτήσεων γίνεται από τις δικαιούχους χώρες, η ευθύνη για τη διενέργεια επιθεωρήσεων
και ετήσιων ελέγχων βαρύνει τις εθνικές κυβερνήσεις122. Κάθε χώρα της ΕΕ, σε σύμπραξη με την
Επιτροπή συμφωνεί για ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα, που καθορίζουν τις
προτεραιότητες της χρηματοδότησής της.

Σημείωση: Χάρη στην ενίσχυση της ΕΕ, τα τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να παρέχουν πρόσθετη
χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις. Κάθε χρόνο η ΕΕ ενισχύει πάνω από 200 000 επιχειρήσεις.
120
Σημείωση: Στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται τα διαρθρωτικά ταμεία και οι γεωργικές επιδοτήσεις.
121
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ: Παρουσίαση των
δημοσιονομικών κανόνων και των δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2007–2013. Λουξεμβούργο:
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλ. στο:
http://epan2.antagonistikotita.gr/uploads/Odhgos%20arxarion%20EU.pdf
122
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των χρηματοδοτικών κονδυλίων στο site:
http://europa.eu/about-eu/funding-grants/index_el.htm
119
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5.2 Βασικές πηγές χρηματοδότης από ΕΕ123
Η στήριξη που προσφέρεται στις επιχειρήσεις μπορεί να είναι:
α) Υλική υποστήριξη: που έχει σχέση με επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις και, γενικά, με ό,τι
σχετίζεται άμεσα η έμμεσα με χρήμα. Η ενίσχυση διατίθεται είτε απευθείας (επιδοτήσεις ΕΕ), είτε
μέσω προγραμμάτων που η διαχείρισή τους γίνεται σε εθνικό επίπεδο.
β) Άυλη υποστήριξη: ένα σύνολο μέτρων μη χρηματοδοτικής ενίσχυσης που αφορά πληροφορίες
που σας παρέχονται για τις αγορές σε διάφορες χώρες, τις εκθέσεις, τα δίκτυα καταστημάτων, το
νομικό πλαίσιο που ισχύει στις συναλλαγές ή τις επενδύσεις, την οργάνωση συνεδριακών
εκδηλώσεων στις οποίες μπορείτε να συμμετέχετε και να συναντήσετε επιχειρηματίες από
διάφορες χώρες, και γενικά κάθε είδους υπηρεσία που δε σχετίζεται με χρήμα124. Οι υπηρεσίες
στήριξης επιχειρήσεων παρέχονται από το Enterprise Europe Network125 ή το Γραφείο
Υποστήριξης για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας [Intellectual Property Rights (IPR)
Helpdesk]126.

5.2.1 Οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζονται τα προγράμματα βοήθειας
1) Ευκαιρίες θεματικής χρηματοδότησης
Οι χρηματοδοτήσεις αυτές έχουν κατά κύριο λόγο θεματικό χαρακτήρα με ειδικούς στόχους, όπως
περιβάλλον, έρευνα, κατάρτιση κ.λπ. και σχεδιάζονται και υλοποιούνται από διάφορες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εκτελεστικούς οργανισμούς. Οι ΜΜΕ ή άλλες οργανώσεις (π.χ.
ενώσεις επιχειρήσεων, φορείς παροχής υποστήριξης σε επιχειρήσεις ή υπηρεσίες συμβούλων)
συνήθως υποβάλλουν απευθείας αίτηση για τα προγράμματα, γενικά υπό τον όρο ότι διαθέτουν
βιώσιμα και διακρατικά επενδυτικά σχέδια προστιθέμενης αξίας. Τα απαιτούμενα κριτήρια
προσδιορίζονται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Οδηγός αρχαρίων σχετικά με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ: Παρουσίαση των δημοσιονομικών κανόνων και των
δυνατοτήτων χρηματοδότησης κατά την περίοδο 2007–2013. οπ. αν. παρ.
124
Βλ. στο: http://ec.europa.eu/greece/pdf/exportquide.pdf
125
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Enterprise Europe Network, στο site: http://een.ec.europa.eu/
126
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Γραφείο Υποστήριξης για τα Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας,
στο site: https://www.iprhelpdesk.eu/
123
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2) Διαρθρωτικά ταμεία
Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) 127 αποτελούν το βασικό επενδυτικό
εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και κοινοτικών
πρωτοβουλιών που εφαρμόζονται στις περιφέρειες, με προϋπολογισμό ύψους 454 δισ. ευρώ για
την περίοδο 2014-2020. Η διαχείριση του 76% και πλέον του προϋπολογισμού της ΕΕ γίνεται σε
συνεργασία με τις εθνικές και περιφερειακές αρχές μέσω ενός συστήματος «κοινής διαχείρισης»,
κατά κύριο λόγο μέσω πέντε μεγάλων ταμείων128, των ΕΔΕΤ. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) αποτελούν τα
μεγαλύτερα κοινοτικά μέσα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Οι πόροι του ΕΤΠΑ
χρησιμοποιούνται κυρίως για την υποστήριξη των επιχειρήσεων (κυρίως ΜΜΕ), της αστικής
ανάπτυξης και ανάπλασης, της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στα κτίρια, ενώ οι πόροι του ΕΚΤ χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της
αυτοαπασχόλησης και της σύστασης επιχειρήσεων και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
3) Χρηματοδοτικά μέσα
Τα μέσα αυτά δεν χρηματοδοτούν άμεσα τις επιχειρήσεις, αλλά συνήθως μέσω Ενδιάμεσων
Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών όπως τράπεζες, πιστωτικά ιδρύματα ή επενδυτικά κεφάλαια.
Στόχος είναι η αύξηση του όγκου των πιστώσεων που διατίθενται σε επιχειρήσεις και η
ενθάρρυνση αυτών των ενδιάμεσων οργανισμών να αναπτύξουν τη δανειοδοτική τους ικανότητα
προς τις επιχειρήσεις. Η διαχείριση πολλών από αυτών των προγραμμάτων γίνεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και διατίθενται μέσω πολυετών προγραμμάτων της Επιτροπής.
4) Υποστήριξη για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ
Γενικά αφορούν σε βοήθεια που παρέχεται σε ενδιάμεσους οργανισμούς ή/και τις δημόσιες αρχές
στον τομέα της διεθνοποίησης, προκειμένου να βοηθηθούν οι ΜΜΕ ώστε να αποκτήσουν
πρόσβαση σε αγορές εκτός της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, στο site:
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_el.htm
128
Σημείωση: Τα πέντε Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την περιφερειακή και αστική ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) για την
κοινωνική ένταξη και χρηστή διακυβέρνηση, το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) για την οικονομική σύγκλιση των λιγότερο
αναπτυγμένων περιφερειών, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).
127
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Σχήμα 5: Πορεία χρηματοδότησης επιχειρήσεων

5.2.2 Ευρωπαϊκά προγράμματα χρηματοδότησης επιχειρήσεων
COSME
Το πρόγραμμα αυτό, διαχειριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προορίζεται ειδικότερα για τη
στήριξη των ΜΜΕ και υποστηρίζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Το COSME129
αποσκοπεί να βελτιώσει την πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση και στις αγορές, να
στηρίξει τους επιχειρηματίες και να προωθήσει καλύτερες συνθήκες για τη δημιουργία και
ανάπτυξη επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για
χρηματοδότηση της εταιρίας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν
μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές.
Για το σκοπό αυτό παρέχει ως χρηματοδοτικά μέσα τον Μηχανισμό Εγγυήσεων Δανείων (κυρίως
για δάνεια μέχρι 150 000 ευρώ) και τον Μηχανισμό Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την ανάπτυξη
(στάδιο ανάπτυξης και στάδιο επέκτασης)130. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το COSME, στο site: https://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en
Σημείωση: Το πρόγραμμα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που
έχουν υιοθετηθεί από το Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (EIP), όπως το Enterprise Europe Network.
129
130
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€2.300.000.000 (τουλάχιστον 60% σε χρηματοδοτικά μέσα) και το ποσοστό συγχρηματοδότησης
είναι ανάλογο με το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ορίζοντας 2020
Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»131 (Horizon 2020) είναι το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για
τη Έρευνα και τη Καινοτομία που θα καλύψει την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου
80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αναδεικνύει την
έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη
ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών
προκλήσεων. Στα πλαίσια του προγράμματος υπάρχει ο ειδικός στόχος «Καινοτομία στις
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)» που παρέχει στήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες των
ΜΜΕ, προκειμένου να τονωθούν όλες οι μορφές καινοτομίας στις ΜΜΕ, στοχεύοντας σε εκείνες
που έχουν δυνατότητες να αναπτυχθούν και να διεθνοποιηθούν στην ενιαία αγορά και πέραν
αυτής132.
Για την υποστήριξη των Επενδύσεων στην Έρευνα και την Καινοτομία (ΕΑΚ) έχουν
προγραμματιστεί δύο χρηματοδοτικά μέσα: ένα δανειακό μέσο που παρέχει δάνεια σε
μεμονωμένους

δικαιούχους

για

επενδύσεις

στην

ΕΑΚ,

εγγυήσεις

για

ενδιάμεσους

χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που χορηγούν δάνεια στους δικαιούχους, συνδυασμούς
δανείων και εγγυήσεων και εγγυήσεις ή/και αντεγγυήσεις για εθνικούς ή περιφερειακούς
μηχανισμούς χρηματοδότησης του χρέους, και ένα μέσο ιδίων κεφαλαίων το οποίο: i) θα επενδύει
στη μεταφορά τεχνολογίας και την πνευματική ιδιοκτησία, μέσω ειδικών φορέων, καθώς και σε
επιχειρηματικά κεφάλαια που παρέχουν χρηματοδότηση ιδίων κεφαλαίων σε ΜΜΕ υψηλής
έντασης από άποψη ΕΑΚ που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο, και ii) θα παρέχει στήριξη σε
επενδύσεις σε τομείς ΕΑΚ, στοχεύοντας σε θεματικά εστιασμένα, πολυεθνικά αμοιβαία κεφάλαια
που επενδύουν σε άλλα κεφάλαια με ευρεία επενδυτική βάση, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών
θεσμικών και στρατηγικών επενδυτών133. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα
€77.030.000.000 και το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο 20% - 100% ανάλογα με τον τύπο της
δράσης όπως προσδιορίζεται στην εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προτάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020", στο site: http://www.enterprisehellas.gr/orizontas-2020
132
Βλ. στο site: http://www.ekt.gr/el/magazines/features/17910
133
Βλ. στο: http://ec.europa.eu/greece/pdf/exportquide.pdf
131
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Μηχανισμός μικροχρηματοδοτήσεων «EaSI»134
Αποτελεί μηχανισμό του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία και
συνδράμει στον τομέα των ΜΜΕ χορηγώντας δάνεια μέχρι ποσού €25.000 σε ιδιώτες για τη
δημιουργία ή την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων και σε ευάλωτα άτομα που επιθυμούν να
συστήσουν ή να αναπτύξουν μια πολύ μικρή επιχείρηση. Ταυτόχρονα, παρέχονται επενδύσεις
ύψους έως €500.000 σε επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €919.469.000, ενώ το ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν υπερβαίνει το 95% της
συνολικής επιλέξιμης δαπάνης.
Το EaSI αποτελεί συνένωση τριών προγραμμάτων της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν αυτοτελώς
μεταξύ 2007 και 2013: Progress, EURES και Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική
Επιχειρηματικότητα


Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress

Ο ευρωπαϊκός αυτός μηχανισμός αποσκοπεί στην διευκόλυνση της πρόσβασης σε δανεισμό για
όσους επιθυμούν να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν μια δική τους επιχείρηση. Δίνει τη δυνατότητα
σε μικροπιστωτικούς οργανισμούς σε ολόκληρη την ΕΕ να αυξήσουν τις δανειοδοτήσεις προς
τους επιχειρηματίες, παρέχοντας εγγυήσεις σε χορηγούς μικροχρηματοδοτήσεων, και κατά
συνέπεια αναλαμβάνοντας από κοινού τον κίνδυνο ζημίας, είτε αυξάνοντας τα ποσά που
διατίθενται για μικροπιστώσεις, μέσω χρηματοδοτούμενων προϊόντων (π.χ. δάνεια και συμμετοχή
σε μετοχικό κεφάλαιο). Επενδυτές του Ευρωπαϊκού Ταμείου Μικροχρηματοδοτήσεων Progress
είναι η ΕΕ και η ΕΤΕπ, ενώ το ΕΤΕ ενεργεί ως εταιρία διαχείρισης. Ο συνολικός προϋπολογισμός
ανέρχεται στα €560.000.000. Το ποσοστό επιχορήγησης συγχρηματοδότησης, κατά κανόνα, δεν
υπερβαίνει το 80% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση
υπερβαίνει το όριο αυτό μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες
περιστάσεις.


Μικροχρηματοδοτήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Employment and Social Innovation (EaSI), στο site:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
134
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O άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και κοινωνική επιχειρηματικότητα διευκολύνει την πρόσβαση
σε μικροχρηματοδότηση χορηγώντας δάνεια μέχρι ποσού €25.000 για μεμονωμένα άτομα και
πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ στο έργο του θα προστεθούν ακόμη η ανάπτυξη ικανοτήτων για
παρόχους μικροπιστώσεων και η υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Σημειώνεται
ότι ο μηχανισμός αυτός δεν χρηματοδοτεί απευθείας επιχειρηματίες, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε
επιλεγμένους παρόχους μικροχρηματοδοτήσεων στην ΕΕ να αυξήσουν τα ποσά που δανείζουν,
δίνοντας εγγυήσεις σε παρόχους χρηματοδοτήσεων, και κατά συνέπεια αναλαμβάνει από κοινού
τον κίνδυνο ζημιάς ή χρηματοδοτώντας την αύξηση των ποσών που διατίθενται για μικροδάνεια.
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €193.000.000 περίπου για την περίοδο 2014-2020,
ενώ όσο αφορά το ποσοστό επιχορήγησης συγχρηματοδότησης -εκτός από την περίπτωση των
κοινών δράσεων- οι χρηματοδοτικές πιστώσεις που διατίθενται για αυτό τον άξονα καλύπτουν το
πλήρες κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών μέσων.

InnovFin135
Το πρόγραμμα «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία» θα προσφέρει μια
σειρά από εξειδικευμένα προϊόντα – από εγγυήσεις σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς
μέχρι δάνεια απευθείας προς επιχειρήσεις, καθώς και συμβουλευτικές υπηρεσίες –για τη στήριξη
σχεδίων έρευνας και καινοτομίας- από τα μικρότερα έως τα μεγαλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και στις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το «Ορίζοντας 2020».
Τα δάνεια και οι εγγυήσεις του InnovFin θα υποστηρίζονται από κεφάλαια που έχουν δεσμευτεί
στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» καθώς και από τον Όμιλο ΕΤΕπ με σκοπό την
παροχή στήριξης σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας, οι οποίες από τη φύση τους ενέχουν
υψηλότερο κίνδυνο και είναι δυσκολότερο να αξιολογηθούν από ό,τι οι παραδοσιακές επενδύσεις.
Όλα τα προϊόντα του InnovFin θα εφαρμόζονται με βάση τη ζήτηση, χωρίς προκαθορισμένη
κατανομή μεταξύ τομέων, χωρών ή περιφερειών. Στο προσεχές μέλλον τα εν λόγω δανειακά
προϊόντα θα συμπληρωθούν με μια σειρά προϊόντων κεφαλαιακής χρηματοδότησης υπό τη
διαχείριση του ΕΤΑΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα InnovFin, στο site:
http://www.eib.org/products/blending/innovfin/
135
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Πρωτοβουλία JEREMIE136
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων137 έχουν αναλάβει από κοινού πρωτοβουλία για να βελτιωθεί η δυνατότητα
πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες.
Η πρωτοβουλία JEREMIE (Κοινοί Ευρωπαϊκοί Πόροι για τις Μικροεπιχειρήσεις και τις Μεσαίες
Επιχειρήσεις) δίνει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη και στις περιφέρειες να χρησιμοποιήσουν
μέρος των κεφαλαίων που δέχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία για την παροχή εγγυήσεων για
δάνεια, καθώς και ίδια κεφάλαια και κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών σε ΜΜΕ, μέσω ενός
ανακυκλούμενου Ταμείου Χαρτοφυλακίου138, το οποίο περιλαμβάνει διάφορα επιμέρους
κεφάλαια. Το JEREMIE, λόγω της δομής του, δεν χορηγεί χρηματοδοτήσεις στις ΜΜΕ απευθείας,
αλλά μέσω ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Σχήμα 6: Διαδικασία εφαρμογής της πρωτοβουλίας JEREMIE

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία JEREMIE, στο site: http://www.jeremie.europa.eu/
Σημείωση: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων ανήκει στον Όμιλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για
περαιτέρω πληροφορίες, βλ. στο Παράρτημα IV.
138
Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. στο Παράρτημα V.
136
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Πρωτοβουλία JASMINE139
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων έχουν αναλάβει από κοινού πρωτοβουλία ώστε να βελτιωθεί η ικανότητα των
παρόχων μικροπιστώσεων/μικροχρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σε διάφορους τομείς, όπως η
χρηστή διακυβέρνηση, τα συστήματα πληροφορικής, η διαχείριση κινδύνων και ο στρατηγικός
σχεδιασμός και επιπλέον, να τους βοηθήσει να αποκτήσουν μια σταθερή και βιώσιμη θέση στην
αγορά των μικροπιστώσεων.
Οι πάροχοι μικροπιστώσεων/μικροχρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που επιλέγονται από το ΕΤΕ
έχουν πρόσβαση σε ένα δωρεάν φάσμα υπηρεσιών. Όσο αφορά την επιχειρηματικότητα,
αναπτύσσονται υπηρεσίες επιχειρηματικής υποστήριξης, όπως ηλεκτρονική βάση δεδομένων,
συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα ορθών πρακτικών και υπηρεσία πληροφόρησης σχετικά με
το JASMINE και τις μικροπιστώσεις. Οι υπηρεσίες αυτές θα είναι προσβάσιμες από όλους τους
μικροχρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.
Πρωτοβουλία JESSICA140
Η πρωτοβουλία αυτή (Κοινή Ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές
περιοχές) αναπτύσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
(ΕΤΕπ), σε συνεργασία με την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της.
Μέσω των νέων διαδικασιών, παρέχεται στα κράτη μέλη η ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν μέρος
των μη επιστρεπτέων επιχορηγήσεων που λαμβάνουν από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών
ταμείων, για να επενδύουν, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται
στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι επενδύσεις
αυτές, μπορούν να έχουν τη μορφή ιδίων κεφαλαίων, δανείων ή/και εγγυήσεων και
πραγματοποιούνται μέσω Ταμείων Αστικής Ανάπτυξης και, εάν είναι απαραίτητο μέσω Ταμείων
Χαρτοφυλακίου. Η πρωτοβουλία JESSICA δεν αποτελεί νέα πηγή χρηματοδοτήσεων για τα κράτη
μέλη. Αποτελεί ένα νέο μέσο αξιοποίησης των υφιστάμενων επιχορηγήσεων των διαρθρωτικών
ταμείων για τη στήριξη σχεδίων αστικής ανάπτυξης.

139
140

Βλ. στο http://ec.europa.eu/regional_policy/el/funding/special-support-instruments/jasmine/#2
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία JESSICA, στο site: www.jessica.europa.eu
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5.2.3 Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 20142020 μέσω των επιχειρησιακών προγραμμάτων του Ε.Σ.Π.Α.141



Πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»142

Το πρόγραμμα αυτό έχει ως στόχο την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε
ανέργων είτε αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής
δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Ως
αυτοτελής επαγγελματικός χώρος ορίζεται ο χώρος που αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει
δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (π.χ. ηλεκτρισμού) και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε
τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα). Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται
επιχειρηματικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού από 5.000€ έως 25.000€ για την κάλυψη σε
ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών και για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την
ημερομηνία της απόφασης ένταξης.


Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»143

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από
ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής
εργασίας. Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισμού ύψους επένδυσης (επιχορηγούμενος π/υ) από 15.000€ έως 60.000€, για την
κάλυψη 100% ισόποσων επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από
την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για
την ανάπτυξη της χώρας με τη συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για περισσότερες πληροφορίες, στο site:
https://www.espa.gr/el/Pages/Default.aspx
142
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», στο site: https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2782
143
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», στο site:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2783
141
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Πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές»144

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται σε 8 στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και είναι οι
εξής: Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων, Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
Υλικά / Κατασκευές, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής
και Επικοινωνίας ΤΠΕ και Υγεία. Επιδοτούνται με ποσό 15.000€ έως 200.000€, ενώ η
χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,
φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.


Πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) για τον
εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών»145

Το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ
μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό
της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την
αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να
βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να
υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατό πενήντα χιλιάδων
ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος από τα 150.000€ και δεν μπορεί να
είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών υφιστάμενων
επιχειρήσεων
με
την
ανάπτυξη
των
ικανοτήτων
τους
στις
νέες
αγορές»,
στο
site:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2649
145
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα «Ενίσχυση τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
(ΜΜΕ) για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών», στο site:
https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=2784
144
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5.2.4 Χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 20142020 μέσω των στοχευμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων της Κυπριακής Κυβέρνησης
και των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)146


Σχέδιο Χορηγιών για «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών
Δραστηριοτήτων»147

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
του μεταποιητικού τομέα και άλλων στοχευμένων οικονομικών δραστηριοτήτων που βρίσκονται
εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε περιοχές της Κύπρου που ελέγχονται από την Κυπριακή
Δημοκρατία. Οι κυριότεροι στόχοι του Σχεδίου είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων για την
υλοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν τη τεχνολογική στάθμη, την παραγωγική διαδικασία
και την παραγωγικότητά τους, η δημιουργία νέων μονάδων, η τόνωση της επιχειρηματικότητας
καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή
Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».



Σχέδιο Χορηγιών για «Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας»148

Το Σχέδιο Χορηγιών για ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας αποσκοπεί στην υποστήριξη
και ενίσχυση υφιστάμενων, νεοσύστατων και άλλων επιχειρήσεων που επενδύουν στην έρευνα
και καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία
προγραμματίζουν να διαθέσουν στην αγορά, καθώς και/ή σε καινοτόμες διεργασίες και
διαδικασίες στην παραγωγή των προϊόντων τους. Επίσης, αποσκοπεί στη στήριξη νεοσύστατων
καινοτόμων επιχειρήσεων (start-ups) που προτίθενται να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα,
υπηρεσίες και διεργασίες στην αγορά και στην προώθηση συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
Το Σχέδιο συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο

Βλ. στο: http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/eke11_gr/eke11_gr?OpenDocument
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με Σχέδιο Χορηγιών «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του Μεταποιητικού Τομέα και άλλων στοχευμένων Οικονομικών Δραστηριοτήτων»,
στο site: http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/08E9C4C164510FA0C22576E40027E68D?OpenDocument
148
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα «Ενίσχυση της Επιχειρηματικής Καινοτομίας», στο
site: http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/2950
146
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Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη».


Προγράμματα «Γυναικεία / Νεανική Επιχειρηματικότητα»149

Τα προγράμματα αυτά συγχρηματοδοτούνται από την Κυπριακή Κυβέρνηση και το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη» και αποσκοπούν στην ενθάρρυνση γυναικών και
νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις σε στοχευμένες δραστηριότητες στους
τομείς της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Ιδιαίτερη
έμφαση δίνεται στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, στη χρήση καινοτόμων μεθόδων παραγωγής
και προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών, στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον
τομέα

του

περιβάλλοντος

και

γενικά

στην

προώθηση

σύγχρονων

επιχειρηματικών

δραστηριοτήτων με στόχο τη δημιουργία νέων βιώσιμων, δυναμικών, εξελίξιμων και
ανταγωνιστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το

Μέτρο Επενδύσεων σε «Μεταποίηση / Εμπορία / Ανάπτυξη Γεωργικών Προϊόντων»150
Μέτρο

περιλαμβάνεται

στο

Πρόγραμμα

Αγροτικής

Ανάπτυξης

2014-2020

και

συγχρηματοδοτείται από την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Σκοπός του Μέτρου είναι η αναβάθμιση και δημιουργία σύγχρονων
μονάδων μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Το Μέτρο παρέχει κίνητρα για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ιδιαίτερα στις αγροτικές περιοχές και συμβάλλει στην
ανάπτυξη νέων, σύγχρονων μεθόδων παραγωγής των γεωργικών προϊόντων και τη αξιοποίηση
ντόπιων πρώτων υλών γεωργικής προέλευσης με αποτέλεσμα τη βελτίωση της απόδοσης των
γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την ανάπτυξη νέων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και την
ενίσχυση του εισοδήματος των γεωργών.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προγράμματα «Γυναικεία / Νεανική Επιχειρηματικότητα», στο site:
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/2980
150
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μέτρο Επενδύσεων «Μεταποίηση / Εμπορία / Ανάπτυξη Γεωργικών
Προϊόντων», στο site:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/58EC4383FF3544FAC225798700377E20?OpenDocument&print
149
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Μέτρο Επενδύσεων σε «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, Υποδομές Οινοποιίας και
Εμπορίας Οίνων»151

Το Μέτρο στοχεύει στην ενθάρρυνση της επενδυτικής δραστηριότητας μέσω της παροχής
κινήτρων υπό μορφή χορηγίας σε ποσοστό 40% επί των επιλέξιμων δαπανών που περιλαμβάνουν
υλικές ή άυλες επενδύσεις σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας, υποδομές οινοποιίας ή/και εμπορίας
οίνων, καινούργια μηχανήματα/εξοπλισμό, κτήρια και γενικά έξοδα, οι οποίες βελτιώνουν τις
συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στον οινοποιητικό
κλάδο. Το Μέτρο χρηματοδοτείται κατά 100% από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων
(ΕΓΤΕ) και περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Στήριξης του Αμπελοοινικού Τομέα 20142018, συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης €23,23 εκατ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Μέτρο Επενδύσεων σε «Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας, Υποδομές
Οινοποιίας και Εμπορίας Οίνων», στο site:
http://www.fundingprogrammesportal.gov.cy/easyconsole.cfm/page/prog/prog_id/3002
151
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο
Απορροφητικότητα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Χρηματοδότησης
Επιχειρήσεων

6.1 Εισαγωγή
Η οικονομική ενίσχυση που παρέχεται από την ΕΕ στα κράτη μέλη της, τα τελευταία χρόνια,
φαίνεται να έχει ενισχύσει αρκετά την οικονομία και την ανταγωνιστικότητά τους, συμβάλλοντας
σημαντικά στην έξοδό τους από την οικονομική κρίση. Εντούτοις, παρατηρείται ότι οι κοινοτικοί
πόροι δεν απορροφούνται με την ίδια επιτυχία σε όλες τις χώρες. Σημαντικό είναι λοιπόν να δούμε
κατά πόσο διαχέονται αυτά τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην ελληνική και την κυπριακή οικονομία,
με σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η περίοδος κατά την οποία θα μπορούσαμε να
αντλήσουμε ορισμένες σημαντικές πληροφορίες για την απορροφητικότητα των κοινοτικών
πόρων είναι η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013, η οποία έχει ολοκληρωθεί με το τέλος του
2015.

6.2 Η περίπτωση της Ελλάδας
Τα τελευταία χρόνια στη χώρα έχει συρρικνωθεί κατά πολύ το εγχώριο ετήσιο Πρόγραμμα
Δημόσιων Επενδύσεων, υποκαθιστώντας έτσι τα ευρωπαϊκά κονδύλια ως τον κύριο μοχλό
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, υλοποιήθηκε το επταετές πρόγραμμα
χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ («Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανάπτυξης») για την περίοδο 20072013 και έληξε με το τέλος του 2015152. Αντικαταστάθηκε από το επόμενο πρόγραμμα που
καλύπτει την προγραμματική περίοδο 2014-2020, και το οποίο ονομάζεται επίσης ΕΣΠΑ (τα
αρχικά του ΕΣΠΑ πλέον σημαίνουν «Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης»). Επομένως,
μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε, μέσω ορισμένων ποσοτικών στοιχείων που παρέχονται από το
Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, την απορροφητικότητα των κοινοτικών πόρων
της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Μέχρι στιγμής δεν
έχει γίνει μια γενική αξιολόγηση των προγραμμάτων και των έργων που έχουν πραγματοποιηθεί

152

Σημείωση: Η ολοκλήρωση των έργων καλύπτει το ποσοστό της τάξεων του 99%, με την εξαίρεση κάποιων έργων.
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για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, οπότε δεν έχουμε πρόσβαση σε συγκεκριμένα
ποιοτικά δεδομένα.
Σύμφωνα με το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr153 ο προϋπολογισμός των έργων στην Αναπτυξιακή Ενότητα
«Επιχειρηματικότητα»154 ανέρχεται στα 3.424.902.338 €, οι συμβάσεις στα 3.412.843.288 € και
οι πληρωμές στα 2.621.561.942 €. Παρατηρούμε, δηλαδή, ότι μέχρι την παρούσα φάση –έχει ήδη
ξεκινήσει η προγραμματική περίοδος 2014-2020- ένα ποσό γύρω στα 800 εκατ. ευρώ δεν έχει
ακόμη πληρωθεί. Ταυτόχρονα, βλέπουμε ότι μέχρι και το τέλος του 2015 έχουν εγκριθεί 128 έργα,
από τα οποία τα 112 έχουν ολοκληρωθεί. Τα έργα αυτά αφορούν όλα τα Επιχειρησιακά
Προγράμματα σε όλες τις περιφέρειες και είναι σχετικά με την Αναπτυξιακή Ενότητα
«Επιχειρηματικότητα». Επίσης, είναι εμφανές πως το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού
χορηγείται στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Ακολουθούν, κατά σειρά, η
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νησιών, Δυτικής Μακεδονίας και
τέλος με το χαμηλότερο προϋπολογισμό η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Με τα δεδομένα που
δημοσιεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βλέπουμε ότι δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τις ωφελούμενες
επιχειρήσεις να φθάνουν τις 118.400 συνολικά, με το τέλος της προηγούμενης προγραμματικής
περιόδου.

Το ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας που παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για την πορεία υλοποίησης των έργων του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Ο διαδικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από την Ειδική Υπηρεσία
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ), σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής
Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΣΑΑΠ) και τη Μονάδα Οργάνωσης της
Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), με στόχο τη διασφάλιση της διαφάνειας και τη διάχυση
πληροφόρησης σχετικά με την υλοποίηση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. To ΑΝΑΠΤΥΞΗ.gov.gr
τροφοδοτείται από τις Διαχειριστικές Αρχές, τις Ενδιάμεσες Διαχειριστικές Αρχές, τους Ενδιάμεσους Φορείς
Διαχείρισης και τους Δικαιούχους των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος, το οποίο είναι το κεντρικό σύστημα πληροφόρησης, διαχείρισης και διαρκούς παρακολούθησης της
πορείας υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων. Βλ. στο site: http://anaptyxi.gov.gr/
154
Σημείωση: Τα έργα της Αναπτυξιακής Ενότητας «Επιχειρηματικότητα» απαρτίζονται από τα έργα με τις παρακάτω
θεματικές προτεραιότητες:
05: Προηγμένες υπηρεσίες υποστήριξης για επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων
06: Συνδρομή προς τις ΜΜΕ για την προώθηση φιλοπεριβαλλοντικών προϊόντων και διαδικασιών παραγωγής
(εισαγωγή ουσιαστικού συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την
πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση καθαρών τεχνολογιών στην παραγωγή της επιχείρησης)
07: Επενδύσεις σε επιχειρήσεις που συνδέονται άμεσα με την έρευνα και την καινοτομία (καινοτόμες τεχνολογίες,
σύσταση νέων επιχειρήσεων από τα πανεπιστήμια, υφιστάμενα κέντρα και επιχειρήσεις Ε&ΤΑ κ.λπ.)
08: Άλλες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
09: Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ
153

87

Ωστόσο, σύμφωνα με τα ποσοτικά στοιχεία των Επαγγελματικών Επιμελητηρίων155 Αθήνας
(ΕΕΑ) και Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) –οι περιοχές, δηλαδή, που λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού στη χώρα- φαίνεται τα ευρωπαϊκά κονδύλια να μην έχουν εξυπηρετήσει την
ενίσχυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα για την περίοδο 2011-2015, όπου η χώρα
αντιμετώπιζε και τη χειρότερη περίοδο οικονομικής κρίσης, μελετήσαμε τις συνολικές εγγραφές
και διαγραφές επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντλώντας έτσι τα γενικά σύνολα κι αν
υπήρχαν περισσότερες εγγραφές ή διαγραφές στο μητρώο επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι στη
Θεσσαλονίκη για το 2011 έχουμε 3977 εγγραφές και 5352 διαγραφές, για το 2012 έχουμε 3654
εγγραφές και 5029 διαγραφές, για το 2013 έχουμε 3443 εγγραφές και 4247 διαγραφές, για το 2014
έχουμε 2913 εγγραφές και 4053 διαγραφές και για το 2015 έχουμε 2420 εγγραφές και 3523
διαγραφές. Ταυτόχρονα στην Αθήνα για το 2011 έχουμε 9287 εγγραφές και 10110, για το 2012
έχουμε 8039 εγγραφές και 10395 διαγραφές, για το 2013 έχουμε 8566 εγγραφές και 8671
διαγραφές, για το 2014 έχουμε 8087 εγγραφές και 8656 διαγραφές και για το 2015 έχουμε 7262
εγγραφές και 7307 διαγραφές. Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα γενικά σύνολα του
μητρώου επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την περίοδο αυτή.
Πίνακας 1: Γενικά σύνολα του μητρώου επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Περιοχή

2011

2012

2013

2014

2015

Αθήνα

-823

-2356

-105

-569

-45

Θεσσαλονίκη

-1375

-1375

-804

-1140

-1103

Μέσα από τις συνολικές ενδείξεις και των δύο περιοχών, η περίοδος αυτή κρίνεται πολύ αρνητική
για τη διατήρηση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, καθώς σε κανένα έτος από την περίοδο
αυτή δεν παρουσιάστηκε αύξηση των επιχειρήσεων. Συμπερασματικά, φαίνεται ότι τα ευρωπαϊκά
κονδύλια δεν βοήθησαν ιδιαίτερα στη επιβίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων επιχειρήσεων,
αλλά κι ούτε στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα.

Σκοπός των Επιμελητηρίων είναι η προστασία και ανάπτυξη των επαγγελματιών και γενικότερα η οικονομική
πρόοδος της χώρας. Προβάλλει και προωθεί τα προβλήματα και τα συμφέροντα των μελών του στα αρμόδια όργανα
της πολιτείας και λειτουργεί ως σύμβουλός της. Μία από τις αρμοδιότητες τους είναι η τήρηση Μητρώου
επιχειρήσεων ανά περιοχή.
155
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6.3 Η περίπτωση της Κύπρου
Την προγραμματική περίοδο 2007-2013 εφαρμόστηκαν στην Κύπρο δύο Επιχειρησιακά
Προγράμματα, το «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» και το «Απασχόληση,
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή». Στην περίπτωση της Κύπρου δε παρέχεται η
δυνατότητα άντλησης συγκεκριμένων ποσοτικών στοιχείων που να αφορούν συγκεκριμένα την
Αναπτυξιακή Ενότητα «Επιχειρηματικότητα» –όπως στην περίπτωση της Ελλάδας-, ωστόσο
μέσω της μελέτης των δύο αυτών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αντιλαμβανόμαστε ότι το
«Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» εξειδικεύεται σε θέματα ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας, ενώ μέσω των τελικών εκθέσεων εκτέλεσης του προγράμματος μπορούμε
να αντλήσουμε ορισμένα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα.
Κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013156 εφαρμόστηκαν οριζόντιες παρεμβάσεις
ενίσχυσης των ΜΜΕ χωρίς ιδιαίτερη στόχευση, οι οποίες είτε επιδίωκαν την ενίσχυση
συγκεκριμένων τομέων της οικονομίας όπως η μεταποίηση και ο τουρισμός, είτε εστίαζαν στην
ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, με θετικές επιπτώσεις στη δημιουργία
νέων επιχειρήσεων και θέσεων πλήρους απασχόλησης. Παρατηρείται ότι οι προγραμματικοί
στόχοι που τέθηκαν ως προς τις παραμέτρους αυτές εξελίχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό,
ωστόσο, ως προς τη διαρθρωτική αναδιάταξη της οικονομίας157 δεν υπήρξε το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Την περίοδο κατά την οποία ξέσπασε η οικονομική κρίση στη χώρα αυξήθηκε ο
αριθμός περιπτώσεων χρεοκοπίας και πτώχευσης των επιχειρήσεων, ενώ ο αριθμός νέων
επιχειρήσεων που καταχωρήθηκαν στα μητρώα μειώθηκε. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργειας,
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το 2012, 5.941 επιχειρήσεις κατέθεσαν αίτημα διαγραφής
τους, ενώ ο αριθμός αυτός αυξήθηκε το 2013 σε 10.508. Ταυτόχρονα, η πλειοψηφία των
υπόλοιπων ΜΜΕ αντιμετώπισε προβλήματα επιβίωσης, λόγω της μείωσης της εγχώριας ζήτησης,
του υψηλού κόστους παραγωγής, της έλλειψης ρευστότητας και των περιορισμένων κεφαλαίων
κίνησης.

Για
περισσότερες
πληροφορίες
βλ.
στην
Ιστοσελίδα
των Διαρθρωτικών
Ταμείων
και του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ στην Κύπρο και αναλυτικά στο file:
http://www.structuralfunds.org.cy/uploadfiles/Programme_2014CY16M1OP001_1_3_en.pdf
157
Σημείωση: Η διαρθρωτική αναδιάταξη της οικονομίας αποτελούσε ανάγκη η οποία αναδείχθηκε κυρίως λόγω των
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, που επηρέασαν, μεταξύ άλλων, και την ομαλή υλοποίηση των πιο πάνω
παρεμβάσεων.
156
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Ωστόσο, παρά τα όποια προβλήματα προέκυψαν λόγω του ασταθούς περιβάλλοντος στον
τραπεζικό τομέα της χώρας, η εφαρμογή εργαλείων χρηματοοικονομικής τεχνικής στο πλαίσιο
της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας JEREMIE, ήταν σχετικά αποτελεσματική αντιμετωπίζοντας σε ένα
βαθμό τις δυσκολίες πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικά κεφάλαια.
Βλέπουμε επομένως συνολικά, με τη βοήθεια της Ετήσιας Έκθεσης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» 2014158, ότι επωφελήθηκαν
εξακόσιες δύο (602) μικρομεσαίες επιχειρήσεις με άμεσες ενισχύσεις στον τομέα της
τεχνολογικής αναβάθμισης του μεταποιητικού τομέα και του τομέα των υπηρεσιών, εκ των
οποίων διακόσιες εβδομήντα δύο (272) είναι νεοσύστατες. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του μεταποιητικού τομέα 308 επιχειρήσεις
ολοκλήρωσαν τα επενδυτικά τους έργα. Περαιτέρω, στα πλαίσια ενίσχυσης της νεανικής και
γυναικείας επιχειρηματικότητας, διακόσιες σαράντα (240) επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν τα
επενδυτικά τους έργα και επωφελήθηκαν ενενήντα οκτώ (98) γυναίκες και εκατό σαράντα δύο
(142) νέοι. Τα ποσοτικά αυτά στοιχεία παρέχονται από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Τουρισμού Κύπρου λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ)159 και αφορούν σε 3 Σχέδια Χορηγιών
(Σχέδια για Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, Νεανική Επιχειρηματικότητα και Ενίσχυση της
Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ του Μεταποιητικού Τομέα).

6.4 Συμπεράσματα
Τα δεδομένα που έχουν παρουσιαστεί για την απορροφητικότητα και τη διάχυση των κοινοτικών
πόρων στον τομέα της επιχειρηματικότητας σε Ελλάδα και Κύπρο μας οδηγούν σε ορισμένα
συμπεράσματα. Αρχικά, βλέπουμε ότι η Ελλάδα δίνει έμφαση στην περεταίρω ανάπτυξη των ήδη
ανεπτυγμένων περιοχών της, παρέχοντας το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού κυρίως σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στις περιοχές αυτές δεν φαίνεται να διαχύθηκαν

Σημείωση: Το 2014 αποτέλεσε έτος ουσιαστικής υλοποίησης των έργων του Προγράμματος αλλά και συνέχισης
ένταξης επιπλέον έργων κυρίως Σχεδίων Χορηγιών, όπου εντάχθηκαν έργα που αφορούν κυρίως στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στη Νεανική επιχειρηματικότητα. Στο σύνολο, από τα ολοκληρωμένα επενδυτικά
προγράμματα των επιχειρήσεων όλων των Σχεδίων, έχουν δημιουργηθεί χίλιες πεντακόσιες εβδομήντα δύο (1.572)
άμεσες μεικτές θέσεις εργασίας μέχρι το 2014.
159
Βλ. στο site: http://www.ops.planning.gov.cy/
158
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αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκοί πόροι προς όφελος της επιχειρηματικότητας, καθώς οι ενδείξεις
παρουσιάζουν μια έντονη πτώση στη διατήρηση των υφιστάμενων επιχειρήσεων και στη
δημιουργία νέων. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στην Κύπρο γίνεται μια προσπάθεια για ενίσχυση
των ευάλωτων ομάδων όπως οι νέοι και οι γυναίκες, ενισχύοντας έτσι την γυναικεία και νεανική
επιχειρηματικότητα. Επίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι η οικονομική ύφεση που παρατηρήθηκε την
περίοδο που εξετάζουμε επιβράδυνε σε μεγάλο βαθμό την ενεργοποίηση των προγραμμάτων, με
αποτέλεσμα το 2014 να αποτελεί ουσιαστικά έτος υλοποίησης των έργων και για τις δύο χώρες.
Αναμφίβολα, οι πόροι αυτοί αποτέλεσαν σανίδα σωτηρίας για την οικονομία των χωρών αυτών,
έστω κι αν δεν υπήρχαν τα επιθυμητά αποτελέσματα στην αναδιάρθρωση των οικονομιών τους.
Εντούτοις, μέσω των δεδομένων αυτών, εμφανίζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η παρούσα
προγραμματική περίοδος 2014-2020 θα έχει να επιδείξει ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, τόσο
στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας –κυρίως για τις ευάλωτες ομάδες- όσο και στην ευρέως
ανάπτυξη της οικονομίας, αν φυσικά ληφθούν υπόψη οι αδυναμίες που παρουσιάστηκαν την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο
Δείκτες επιχειρηματικότητας - Δείκτες ανταγωνιστικότητας

7.1 Εισαγωγή
Αναμφίβολα, η ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους
παράγοντες επίτευξης της ανάπτυξης μιας χώρας. Μια άποψη που επικρατεί γενικότερα σχετικά
με το πώς ορίζεται η ανταγωνιστικότητα160 είναι αυτή του Porter161 υποστηρίζοντας ότι «η
ανταγωνιστικότητα μιας χώρας εξαρτάται από την ικανότητα της βιομηχανίας της να καινοτομεί και
να αναβαθμίζεται». Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι η ανταγωνιστικότητα είναι άμεσα
συνυφασμένη με το επιχειρηματικό περιβάλλον, το επίπεδο των άμεσων ξένων επενδύσεων και
την ποιότητα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επομένως, η ανταγωνιστικότητα ενός κράτους
μπορεί εύκολα να αναπτυχθεί μέσω της επιχειρηματικότητας, δημιουργώντας παράλληλα –μέσω
ενός θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος- ανάπτυξη των εμπορικών και άλλων επιχειρήσεων,
της απασχόλησης και φυσικά του πλούτου162.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι ανεπτυγμένες –κυρίως- χώρες διακατέχονται από το φαινόμενο της
διεθνούς ανταγωνιστικότητας. Το ζήτημα αυτό παρουσιάζεται έντονο τα τελευταία χρόνια λόγω
της παγκοσμιοποίησης των αγορών, της γρήγορης τεχνολογικής ανάπτυξης, της συρρίκνωσης των
οικονομικών αποστάσεων και της απελευθέρωσης του εμπορίου163.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Ένωση εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο της διεθνούς
ανταγωνιστικότητας στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της Λισσαβόνας τον
Μάρτιο του 2000, θέτοντας ως στόχο για την δεκαετία του 2000 να καταστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναμική οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο. Στην πορεία το
2010 η στρατηγική για την ανάπτυξη στην Ευρώπη διαφοροποιήθηκε με την «Στρατηγική για
έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη – ΕΥΡΩΠΗ 2020»164.

Σημείωση: Ο όρος «ανταγωνιστικότητα» παραπέμπει ανάλογα είτε σε μικροοικονομικό επίπεδο, όπου ασχολείται
με την απόδοση της παραγωγικότητας της επιχείρησης, είτε σε μακροοικονομικό επίπεδο, όπου αφορά την
αποτελεσματικότητα της εθνικής παραγωγικότητας.
161
Porter, M. E. (1990) The Competitive Advantage of Nations. New York: Free Press. σσ.73
162
Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ., σσ. 28
163
Βλ. στο: http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2014/02/files/enhmerosh-ioynios-206.pdf
164
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ανακοίνωση της Επιτροπής, «Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη – ΕΥΡΩΠΗ 2020», Μάρτιος 2010.
160
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Στο πλαίσιο της διεθνούς ανταγωνιστικότητας δημιουργήθηκε η ανάγκη για μέτρηση και
συγκριτική αποτίμηση τόσο της ανταγωνιστικότητας, όσο και της επιχειρηματικότητας. Η
διαδικασία αυτή αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο ζήτημα, τόσο για τους οικονομολόγους όσο και
για τους στατιστικούς αναλυτές. Για το λόγο αυτό διάφοροι οργανισμοί συνεισφέρουν στην
προσπάθεια αυτή δημιουργώντας δείκτες μέτρησης της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηματικότητας των οικονομιών των κρατών, κατατάσσοντάς τες σε παγκόσμια κλίμακα. Η
προσπάθεια αυτή λαμβάνει τεράστια απήχηση, στους διεθνείς επενδυτές, στις επιχειρήσεις, στους
φορείς, στις κυβερνήσεις και σε όλους τους εμπλεκόμενους του οικονομικού πεδίου, ενώ συνάμα,
δίνεται η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να διαμορφώσουν την οικονομική τους πολιτική με
βάση τα διεθνή δεδομένα και τις προβλέψεις για το μέλλον.
Με τη βοήθεια των διεθνών δεικτών επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας θα γίνει μια
προσπάθεια ώστε να κατανοηθεί η μεθοδολογία που ακολουθεί ο κάθε δείκτης και ποιες
μεταβλητές χρησιμοποιεί ώστε να αξιολογήσει και να τοποθετήσει τις συμμετέχοντες χώρες στην
παγκόσμια κατάταξη. Για να έχουμε όμως μια πιο σφαιρική άποψη για το οικονομικό περιβάλλον
της Ελλάδας και της Κύπρου θα μελετήσουμε τη διαχρονική τους πορεία –μέσα από την κατάταξή
τους στο κάθε δείκτη-, μελετώντας όμως ταυτόχρονα και τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες –Ισπανία,
Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ιταλία- οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει παρόμοιες οικονομικές δυσκολίες
τα τελευταία χρόνια αλλά και την περίπτωση μιας χώρας μεγάλου οικονομικού βεληνεκούς –της
Γερμανίας.

7.2 Δείκτες Ανταγωνιστικότητας
7.2.1 Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Δείκτης «Global Competitiveness
Index, GCI» - World Economic Forum, WEF)165
Το World Economic Forum αποτελεί έναν ανεξάρτητο διεθνή οργανισμό ο οποίος παρακολουθεί,
καταγράφει και αξιολογεί την παγκόσμια κατάσταση της οικονομίας. Ταυτόχρονα, συντάσσει
ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες συνεισφέρουν στην διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής από τις

165

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτης GCI, βλ. στο site: https://www.weforum.org/
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πολιτικές ηγεσίες, ενώ συμβάλλουν και στη λήψη αποφάσεων που αφορούν επενδύσεις, διεθνές
εμπόριο κ.λπ.
Από το 2004, το WEF συντάσσει την Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global
Competitiveness Report) η οποία εκτιμά και συνυπολογίζει τους μικροοικονομικούς και
μακροοικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την εθνική ανταγωνιστικότητα και επιδιώκει την
εκτίμηση της συγκριτικής ικανότητας των οικονομιών του κόσμου να επιτύχουν διατηρήσιμη
ανάπτυξη. Έργο της έκθεσης166 αυτής είναι να μελετά και χρησιμοποιεί περίπου 180 επιμέρους
δείκτες, χωρίζοντάς τους σε 12 πυλώνες ανταγωνιστικότητας και συνθέτοντας έτσι τους τρεις
γενικούς άξονες/θεματικές:


«Βασικές Απαιτήσεις»: α) Θεσμοί, β) Υποδομές, γ) Μακροοικονομική κατάσταση, δ)
Υγεία, ε) Βασική εκπαίδευση



«Ενισχυτές Αποδοτικότητας»: α) Ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, β)
Αποτελεσματικότητα αγορών, γ) Τεχνολογική ετοιμότητα



«Παράγοντες Καινοτομίας»: α) Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και
λειτουργίας των επιχειρήσεων, β) Καινοτομία.

Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η βαθμολόγηση είναι κατά βάση με κλίμακα (συνήθως 0-7), ενώ
όποιες μεταβλητές το απαιτούν αποδίδονται με τις πραγματικές τους τιμές.
Σύμφωνα με το μοντέλο του WEF οι χώρες κατατάσσονται με βάση το κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους
σε 3 διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.167 Το κάθε στάδιο περιλαμβάνει διαφορετικές βάσεις
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και επομένως διαφορετικές προτεραιότητες. Συνοπτικά, η
κατάταξη πραγματοποιείται ως εξής:


Οι χώρες µε χαμηλό ΑΕΠ βρίσκονται στο πρώτο και βασικό στάδιο, το οποίο καλείται
στάδιο µε βάση τους συντελεστές παραγωγής (factor - driven stage). Συγκεκριμένα, οι
οικονομίες αυτές έχουν κατά κεφαλήν εισόδημα μέχρι 2000 δολάρια και βασίζονται στο
φυσικό τους πλούτο (συμπεριλαμβανομένου των οικονομικών που βασίζουν το κυριότερο
μέρος των εξαγωγών τους σε ακατέργαστο ορυκτό πλούτο) και σε προσωπικό που είναι

Σημείωση: Η έκθεση, τα τελευταία χρόνια, δίνει μεγαλύτερη έμφαση στους δείκτες που αφορούν το
μικροοικονομικό επίπεδο, καθώς διαπιστώνει ότι η ευημερία και ο πλούτος των εθνών αναπτύσσονται και από τις
εταιρείες που λειτουργούν σε μια οικονομία και από την ποιότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
167
Βλ. στο: http://www.acsmi.gr/Portals/0/sumvoli.pdf
166
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κατά πλειοψηφία ανειδίκευτο, ενώ οι εταιρίες συμμετέχουν στον ανταγωνισμό με βάση τις
προσφερόμενες τιμές. Οι στόχοι των οικονομιών αυτών είναι η καλή οργάνωση του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών, στη
σταθεροποίηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος και στη διατήρηση ενός υγιές
εργατικού δυναμικού.


Οι χώρες µε μέσου επιπέδου ΑΕΠ βρίσκονται στο επόμενο στάδιο, το οποίο καλείται
στάδιο µε βάση την αποτελεσματικότητα (efficiency - driven stage) και η
αποτελεσματικότητα των παραγωγικών πρακτικών αποτελεί τη βασική πηγή της
ανταγωνιστικότητας. Το κατά κεφαλήν εισόδημα των οικονομιών αυτών ανέρχεται από
3000 έως 9000 δολάρια, με στόχο να αυξήσουν την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων
και να δημιουργήσουν τα εφόδια για όσο το δυνατό αποδοτικότερη παραγωγή. Στο επίπεδο
αυτό δίνεται βάση κυρίως στην ανώτερη εκπαίδευση, στην κατάλληλη κατάρτιση του
εργατικού δυναμικού, στην ανάδειξη της υψηλής τεχνολογίας, στη σωστή ρύθμιση της
αγοράς αγαθών και εργασίας και στην διεύρυνση της αγοράς προϊόντων.



Οι χώρες µε υψηλό ΑΕΠ βρίσκονται στο τρίτο στάδιο, το οποίο καλείται στάδιο µε βάση
την καινοτομία (innovation-driven stage) και με τις οικονομίες των χωρών να έχουν κατά
κεφαλήν εισόδημα μεγαλύτερο των 17000 δολαρίων και να στοχεύουν στην παραγωγή
υψηλής ποιότητας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, με τη χρήση των πλέον
ανεπτυγμένων μεθόδων παραγωγής και οργάνωσης.

Ο δείκτης GCI ακολουθεί τις νέες εξελίξεις που πραγματοποιούνται στο παγκόσμιο οικονομικό
στερέωμα και αναθεωρείται όποτε αυτό είναι απαραίτητο, βελτιώνοντας ορισμένες αδυναμίες του.
Δεν είναι τυχαίο, εξάλλου, το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, η συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί
ίσως την πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας 168 και σε αυτή
αποδίδεται η μεγαλύτερη, ίσως, σημασία από οποιαδήποτε άλλη έκθεση παγκοσμίως. Ωστόσο,
όσο αφορά την αξιοπιστία του δείκτη GCI από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, βλέπουμε να

Σημείωση: Για το WEF η εθνική ανταγωνιστικότητα αποτελεί το σύνολο των παραγόντων, πολιτικών και θεσμών
που προσδιορίζουν το επίπεδο της παραγωγικότητας μιας χώρας. Το επίπεδο της παραγωγικότητας, με τη σειρά του,
προσδιορίζει το διατηρήσιμο επίπεδο ευημερίας που μπορεί να απολαμβάνει μία οικονομία. Επομένως, οι πιο
ανταγωνιστικές οικονομίες τείνουν να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα εισοδήματος στους πολίτες
τους, ενώ το επίπεδο της παραγωγικότητας προσδιορίζει επίσης την απόδοση των επενδύσεων σε μια οικονομία.
Καθώς οι αποδόσεις είναι οι καθοριστικοί προσδιοριστικοί παράγοντες στη μεγέθυνση των οικονομιών, μια πιο
ανταγωνιστική οικονομία είναι μια οικονομία που πιθανότατα θα αναπτυχθεί ταχύτερα στο μέσο και μακροπρόθεσμο
ορίζοντα.
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υπάρχουν ζητήματα μεθοδολογίας που σχετίζονται τόσο με τη συλλογή των πρωτογενών
στοιχείων καθώς οι περισσότεροι υποδείκτες –τα 2/3 περίπου- στηρίζονται σε έρευνα
ερωτηματολογίου που πραγματοποιείται κάθε χρόνο σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, άρα
χαρακτηρίζονται από κάποιο βαθμό υποκειμενικότητας και το 1/3 των μεταβλητών στηρίζεται σε
αντικειμενικά στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται από τις στατιστικές υπηρεσίες των χωρών
ή από διεθνείς υπηρεσίες. Ταυτόχρονα, παρουσιάζονται ζητήματα στην επεξεργασία των
στοιχείων καθώς γίνεται σύγκριση ανομοιογενών χωρών, ενώ δημιουργούνται προβλήματα με
τους συντελεστές βαρύτητας των πεδίων. Επιπρόσθετα, η έκθεση δεν καλύπτει πεδία που
σχετίζονται με τη κοινωνική συνοχή την εξάλειψη της φτώχειας, το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων
μιας χώρας αλλά και την επίτευξη υψηλής ανταγωνιστικότητας μέσω της αειφόρου ανάπτυξης.
Τέλος, λόγω της φύσης των ερωτήσεων οι απαντήσεις (σε κλίμακα από 1 έως 7) ενέχουν αρκετό
βαθμό υποκειμενισμού.
Για την περίοδο 2016-2017 Έκθεση Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητα αξιολογεί το τοπίο
ανταγωνιστικότητας των 138 οικονομιών (μειώθηκαν κατά δύο χώρες η συμμετοχή στο δείκτη)
σε 114 μεταβλητές, παρέχοντας τη διορατικότητα στις κινητήριες δυνάμεις της παραγωγικότητας
και της ευημερίας τους. Σύμφωνα με την έκθεση169, η τελευταία έκδοση αναδεικνύει ότι η
ελλειμματική ύπαρξη διαφάνειας απειλεί την ανάπτυξη και την ευημερία. Τονίζει, επίσης, ότι τα
νομισματικά μέτρα τόνωσης της οικονομίας, όπως και η ποσοτική χαλάρωση δεν είναι αρκετά για
τη διατήρηση και στήριξη της ανάπτυξης, αλλά θα πρέπει να συνοδεύονται από μεταρρυθμίσεις
στην ανταγωνιστικότητα. Τα τελικά σημεία φανερώνουν το γεγονός ότι οι αναβαθμισμένες
επιχειρηματικές πρακτικές και οι καινοτόμες επενδύσεις είναι πλέον τόσο σημαντικές όσο και οι
υποδομές, οι δεξιότητες και οι αποτελεσματικές αγορές.
Χαρακτηριστική ήταν και η δήλωση του Klaus Schwab, ιδρυτή και Εκτελεστικού Πρόεδρου,
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, ότι «Η μείωση της διαφάνειας στην παγκόσμια οικονομία βλάπτει
την ανταγωνιστικότητα και καθιστά δυσκολότερο το έργο των ηγετών στο να οδηγηθούν σε μια
βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

The Global Competitiveness Report 2016–2017. Πηγή:
http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf
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Όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1170, την 1η θέση καταλαμβάνει η Ελβετία (βαθμολογία 5,81) –
για όγδοη συνεχή χρονιά-, τη 2η θέση η Σιγκαπούρη (βαθμολογία 5,72) -επίσης για 8η φορά-, οι
ΗΠΑ την 3η (με βαθμολογία 5,70), η Ολλανδία την 4η, η Γερμανία την 5η, η Σουηδία την 6η, το
Ηνωμένο Βασίλειο την 7η, η Ιαπωνία την 8η, το Χόνγκ Κόνγκ την 9η και τη δεκάδα ολοκληρώνει
η Φινλανδία. Τις επόμενες δέκα θέσεις (11-20) με τις πιο ανταγωνιστικές οικονομίες του κόσμου
συμπληρώνουν η Νορβηγία, η Δανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κίνα, ο Καναδάς, τα Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα, το Βέλγιο, το Κατάρ, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο. Στον αντίποδα, τη χειρότερη
επίδοση παγκόσμια στη φετινή αξιολόγηση κατέχει η Υεμένη (με βαθμολογία 2,74)
καταλαμβάνοντας την τελευταία θέση της σχετικής λίστας.

Σημείωση: Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας (Global Competitiveness Index) καταγράφει τους
καθοριστικούς παράγοντες της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Οι πρόσφατες εξελίξεις (όπως το Brexit, οι μεταβολές
των τιμών των βασικών εμπορευμάτων και η αστάθεια της αγοράς) αντικατοπτρίζονται στο βαθμό που έχουν
επίπτωση στα δεδομένα μέτρησης αυτών των καθοριστικών παραγόντων. Ο Δείκτης θα πρέπει να ερμηνεύεται στο
πλαίσιο αυτό.
170

97

Πίνακας 2: Κατάταξη χωρών στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2015-2016 του WEF

Πηγή: Global Competitiveness Report 2016-2017, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016.
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7.2.1.1 Δείκτης GCI 2016-2017 για την περίπτωση της Ελλάδας171
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 κατατάσσει την Ελλάδα στην 86η
θέση μεταξύ των 138 κρατών, έναντι της 81ης μεταξύ 140 κρατών στην προηγούμενη αξιολόγηση,
χάνοντας πολύτιμο έδαφος στην ανταγωνιστικότητα στον παγκόσμιο οικονομικό χάρτη.
Με βάση την μεθοδολογία του WEF και την κατάταξη των χωρών σε τρία διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης η Ελλάδα κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με υψηλό ΑΕΠ Innovation – driven
(ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας). Η Ελλάδα όμως αποτελεί τη λιγότερο ανταγωνιστική
οικονομία μεταξύ των θεωρούμενων ως ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη.
Σύμφωνα με την έκθεση και όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων οι πιο
προβληματικοί τομείς για την ελληνική οικονομία, αποτελούν -με σειρά προτεραιότητας: η
αστάθεια των πολιτικών που εφαρμόζονται, oι φορολογικοί συντελεστές, η αναποτελεσματική
γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση και το φορολογικό πλαίσιο.
Από την ανάλυση των επιδόσεων της Ελλάδας στους τρεις βασικούς Άξονες, προκύπτει, ότι η
χώρα συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία της και καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στην
παγκόσμια κατάταξη στους Πυλώνες: «Υποδομές» (37η θέση), «Τεχνολογική Ετοιμότητα» (42η
θέση) και «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση» (45η θέση). Στον αντίποδα, η Ελλάδα όχι
μόνο δεν καταφέρνει να έχει μια καλή επίδοση σε μια σειρά από βασικούς Πυλώνες, που
συγκροτούν το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, αλλά εμφανίζει βαθμολογίες, που την
κατατάσσουν στη βάση της παγκόσμιας κατάταξης.
Στον Πυλώνα «Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς» κατέχει την 136η θέση (μόλις δύο θέσεις από
τη χειρότερη θέση στον κόσμο), ενώ στον Πυλώνα «Μακροοικονομικό Περιβάλλον» η Ελλάδα
καταλαμβάνει την 131η θέση μεταξύ 138 κρατών. Στο μεταξύ, στον Πυλώνα «Αποδοτικότητα της
Αγοράς Εργασίας» η χώρα βρίσκεται στην 114η θέση, ενώ στον πυλώνα «Αποτελεσματικότητα
της Αγοράς Αγαθών» καταλαμβάνει μόλις την 89η θέση.
Η ελληνική οικονομία εμφανίζει καλύτερα αντανακλαστικά στον Πυλώνα «Τεχνολογική
Ετοιμότητα» που βρίσκεται στην 42η θέση μεταξύ 138 οικονομιών. Στους περισσότερους
επιμέρους τομείς που συνδέονται με την τεχνολογική ετοιμότητα, η Ελλάδα παρουσιάζει αρκετά
The Global Competitiveness Report 2016-2017, επεξεργασία ΣΕΠΕ, 9/2016, World Economic Forum. Βλ. στο:
http://www.sepe.gr/files/1/pdf/weforum_GCR2016-2017_Greece_bySEPE.pdf
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καλές επιδόσεις. Η Ελλάδα κατέχει τη 19η θέση στις «Συνδρομές Διαδικτύου από σταθερή
τηλεφωνία», την 37η στη «Χωρητικότητα διαδικτύου», την 54η θέση στα «Άτομα που
χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο» και την 58η στη «Διαθεσιμότητα των τελευταίων τεχνολογιών».
Στον Άξονα «Καινοτομία και Εξειδίκευση», στον Πυλώνα «Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων», η
Ελλάδα κατατάσσεται στην 69η θέση από την 74η στην προηγούμενη αξιολόγηση. Στον Πυλώνα
«Καινοτομία» βρίσκεται στην 72η (από την 77η στην έκθεση του 2015 - 2016). Στον Πυλώνα, που
αφορά στην «Καινοτομία», η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 10η θέση παγκόσμια στην κατηγορία
«Διαθεσιμότητα Επιστημόνων και Μηχανικών». Στον αντίποδα, πάντως, στην κατηγορία
«Κυβερνητικές προμήθειες προηγμένης τεχνολογίας και προϊόντων», η Ελλάδα καταλαμβάνει την
121η θέση και στην κατηγορία «Συνεργασία πανεπιστημίων και βιομηχανίας σε Ε&Α» την 124η
θέση. Στην «Ικανότητα για καινοτομία» κατατάσσεται στην 96η θέση παγκόσμια.
Στον Άξονα «Βασικές Απαιτήσεις» η Ελλάδα κατατάσσεται 80η μεταξύ των 138 χωρών. Στους
επιμέρους Πυλώνες, που απαρτίζουν τον Άξονα, η χώρα κατέχει την 81 η θέση στα «Θεσμικά
Όργανα», στις «Υποδομές» την 37η, στο «Μακροοικονομικό περιβάλλον» την 131η και στην
«Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» την 46η θέση. Από τις επιμέρους κατηγορίες, του Πυλώνα
«Θεσμικά Όργανα», η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν έχει καταφέρει να αντιμετωπίσει τις υφιστάμενες
παθογένειες που της στερούν θέσεις ανταγωνιστικότητας. Έχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις,
στην κατηγορία «Απόδοση του νομικού πλαισίου για τη διευθέτηση διαφορών», καθώς
καταλαμβάνει την 130η θέση. Επίσης, στην κατηγορία «Επιβάρυνση των κρατικών ρυθμίσεων»
κατατάσσεται στην 129η θέση, ενώ στη «Σπατάλη των δημοσίων δαπανών» στην 123η θέση
μεταξύ 138 χωρών.
Στον Άξονα «Ενισχυτές Απόδοσης», η Ελλάδα πετυχαίνει καλύτερη επίδοση, κατέχοντας την 67η
θέση. Στους επιμέρους πυλώνες, η εικόνα για την Ελλάδα είναι η ακόλουθη: «Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση & Κατάρτιση» 45η θέση, «Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών» 89η θέση,
«Αποδοτικότητα Αγοράς Εργασίας» 114η θέση, «Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς» 136η θέση,
«Τεχνολογική Ετοιμότητα» 42η θέση και «Μέγεθος Αγοράς» 56η θέση. Στον Πυλώνα
«Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών», στον «Αριθμό διαδικασιών για έναρξη επιχείρησης» η
χώρα καταλαμβάνει την 41η θέση παγκόσμια. Αναφορικά με τον «Αριθμό ημερών για έναρξη
επιχείρησης» κατατάσσεται στην 77η θέση. Κακή βαθμολογία συγκεντρώνει η χώρα
στην «Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας για επενδύσεις», φλερτάροντας με τις τελευταίες
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θέσεις της κατάταξης και συγκεκριμένα με την 136η. Δυσμενείς για την ανταγωνιστικότητα της
χώρας είναι και οι επιδόσεις στην κατηγορία «Ευκολία Πρόσβασης σε δάνεια», καταλαμβάνοντας
την προτελευταία στον κόσμο (137η θέση), στη «Χρηματοδότηση μέσω της τοπικής αγοράς
μετοχών» μόλις που καταλαμβάνει την 136η θέση και στη «Διαθεσιμότητα επιχειρηματικών
κεφαλαίων» την 135η θέση.
Σχήμα 7: Στάδιο Ανάπτυξης Ελλάδας στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας

Πηγή: Global Competitiveness Report 2016 – 2017

7.2.1.2 Δείκτης GCI 2016-2017 για την περίπτωση της Κύπρου
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Ανταγωνιστικότητας 2016-2017 κατατάσσει την Κύπρο στην 83η
θέση μεταξύ των 138 κρατών, έναντι της 65ης μεταξύ 140 κρατών στην προηγούμενη αξιολόγηση,
πραγματοποιώντας αρνητικό ρεκόρ, καθώς η κάθοδος των 28 θέσεων αποτελεί τη μεγαλύτερη
πτώση στην ανταγωνιστικότητα από όλες τις συμμετέχοντες χώρες στον παγκόσμιο οικονομικό
χάρτη.
Με βάση τη μεθοδολογία του WEF και την κατάταξη των χωρών σε τρία διαφορετικά στάδια
ανάπτυξης η Κύπρος κατατάσσεται στην ομάδα χωρών με υψηλό ΑΕΠ Innovation – driven
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(ανταγωνιστικότητα μέσω της καινοτομίας). Η Κύπρος όμως συμπεριλαμβάνεται στις λιγότερο
ανταγωνιστικές οικονομίες μεταξύ των θεωρούμενων ως ανεπτυγμένων οικονομιών του πλανήτη.
Σύμφωνα με την έκθεση και όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων οι πιο
προβληματικοί τομείς, οι οποίοι εμποδίζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής
δραστηριότητας και στερούν πόντους από την ανταγωνιστικότητα της κυπριακής οικονομίας,
αποτελούνται -με σειρά προτεραιότητας: η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση, η διαφθορά,
η αναποτελεσματική κυβερνητική γραφειοκρατία, οι περιοριστικές ρυθμίσεις εργασίας, το
ανεπαρκές εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.
Από την ανάλυση των επιδόσεων της Κύπρου στους τρεις βασικούς Άξονες, προκύπτει, ότι η
χώρα συγκεντρώνει την καλύτερη βαθμολογία της και καταλαμβάνει υψηλότερη θέση στην
παγκόσμια κατάταξη στους Πυλώνες: «Αποτελεσματικότητα της αγοράς αγαθών» (33η θέση),
«Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» (36η θέση) και «Αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας»
(48η θέση). Στον αντίποδα, η Κύπρος όχι μόνο δεν καταφέρνει να έχει μια καλή επίδοση σε μια
σειρά από βασικούς Πυλώνες, που συγκροτούν το Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, αλλά
εμφανίζει βαθμολογίες, που την κατατάσσουν στη βάση της παγκόσμιας κατάταξης.
Η Κύπρος στον Πυλώνα «Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς» κατέχει την 120η θέση (από τις
χειρότερες θέσεις στον κόσμο), ενώ στον Πυλώνα «Μακροοικονομικό Περιβάλλον»
καταλαμβάνει την 115η θέση και στον πυλώνα «Καινοτομία» μόλις την 85η θέση. Αξιοσημείωτο
το γεγονός ότι, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, η κυπριακή οικονομία δεν έχει βελτιώσει
κανένα άξονα και κανένα πυλώνα, καθώς παρουσιάζει σε όλα μειωμένη επίδοση, ενώ μονάχα ο
Πυλώνας «Υποδομές» παραμένει σταθερός.
Στον Άξονα «Βασικές Απαιτήσεις» η Κύπρος κατατάσσεται 67η μεταξύ των 138 χωρών. Στους
επιμέρους Πυλώνες, που απαρτίζουν τον Άξονα, η χώρα κατέχει την 62η θέση στα «Θεσμικά
Όργανα», στις «Υποδομές» την 50η, στο «Μακροοικονομικό περιβάλλον» την 115η και στην
«Υγεία και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» την 36η θέση. Από τις επιμέρους κατηγορίες, του Πυλώνα
«Μακροοικονομικό περιβάλλον», η Κύπρος φαίνεται ότι συνεχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα
που δυσχεραίνουν την ανταγωνιστική θέση της. Έχει μια από τις χειρότερες επιδόσεις, στην
κατηγορία «Χρέος Γενικής Κυβέρνησης», καθώς καταλαμβάνει την 130η θέση. Επίσης, στην
κατηγορία «Μικτή εθνική αποταμίευση» κατατάσσεται στην 124η θέση, ενώ στον «Ετήσιο
πληθωρισμό» στην 102η θέση μεταξύ 138 χωρών.
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Στον Άξονα «Ενισχυτές Απόδοσης», η Κύπρος κατέχει την 71η θέση. Στους επιμέρους πυλώνες,
η εικόνα για την Κύπρο είναι η ακόλουθη: «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση & Κατάρτιση» 55η θέση,
«Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών» 33η θέση, «Αποδοτικότητα Αγοράς Εργασίας» 48η θέση,
«Οικονομική Ανάπτυξη της Αγοράς» 120η θέση, «Τεχνολογική Ετοιμότητα» 51η θέση και
«Μέγεθος Αγοράς» 114η θέση. Στον Πυλώνα «Αποτελεσματικότητα Αγοράς Αγαθών», στην
«Έκταση και επιπτώσεις φορολογίας για επενδύσεις», η χώρα καταλαμβάνει την 20η θέση
παγκόσμια, παραμένοντας σε καλή θέση. Δυσμενείς για την ανταγωνιστικότητα της χώρας είναι
και οι επιδόσεις στην κατηγορία «Χρηματοδότηση μέσω εγχώριας αγοράς μετοχών» και
«Βιωσιμότητα των τραπεζών» καταλαμβάνοντας την 133η θέση στον κόσμο, στην «Ευκολία
Πρόσβασης σε δάνεια» κατατάσσεται μόλις στην 132η θέση, στον «Κανονισμό χρηματιστηρίων
αξιών» στην 127η και στη «Διαθεσιμότητα επιχειρηματικών κεφαλαίων» την 117η θέση.
Στον Άξονα «Καινοτομία και Εξειδίκευση», στον Πυλώνα «Πολυπλοκότητα Επιχειρήσεων», η
Κύπρος κατατάσσεται στην 62η θέση, ενώ στον Πυλώνα «Καινοτομία» βρίσκεται στην 85η θέση
πραγματοποιώντας τεράστια μείωση στα καινοτόμα χαρακτηριστικά της, σε σχέση με την
προηγούμενη έκθεση (βρισκόταν στην 44η). Κακή είναι η βαθμολογία της χώρας στην κατηγορία
«Ικανότητα για καινοτομία» καταλαμβάνοντας την 119η θέση, ενώ στις «Δαπάνες των
επιχειρήσεων για Ε&Α» (107η) και στις «Κυβερνητικές προμήθειες προηγμένης τεχνολογίας και
προϊόντων» (103η) είναι επίσης αρνητικές οι βαθμολογίες. Στον αντίποδα, πάντως, στην
κατηγορία «Διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφαρμογών» η Κύπρος βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση
λαμβάνονται την 39η θέση –αλλά και πάλι σε χειρότερη θέση από την αντίστοιχη της
προηγούμενης έκθεσης.

103

Σχήμα 8: Στάδιο Ανάπτυξης Κύπρου στο Δείκτη Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016-17

Πηγή: Global Competitiveness Report 2016 – 2017

7.2.1.3 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 3: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών των τελευταίων ετών σύμφωνα με το δείκτη Global
Competitiveness Index
2004-05

2008-09

2010-11

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Ελλάδα

37/104

67/134

83/139

91/148

81/144

81/140

86/138

Κύπρος

38/104

40/134

40/139

58/148

58/144

65/140

83/138

Πορτογαλία 24/104

43/134

46/139

51/148

36/144

38/140

46/138

Ισπανία

23/104

29/134

42/139

35/148

35/144

33/140

32/138

Ιρλανδία

30/104

22/134

29/139

28/148

25/144

24/140

23/138

Ιταλία

47/104

49/134

48/139

49/148

49/144

43/140

44/138

Γερμανία

13/104

7/134

5/139

4/148

5/144

4/140

5/138
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Η Γερμανία βλέπουμε ότι διατηρεί την πιο ανταγωνιστική οικονομία, σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες που μελετάμε, έχοντας σε όλες τις τελευταίες χρονιές μια θέση στην
πρώτη δεκάδα, η οποία κυμαίνεται από την 4η μέχρι τη 7η θέση, ενώ για την περίοδο 20042005 κατατάχθηκε λίγο πιο κάτω από τη δεκάδα -13η θέση.



Η Ιρλανδία έχει μια σχετικά σταθερή ανταγωνιστική πορεία, όπου κυμαίνεται από την 22η
μέχρι την 30η θέση. Κατά την περίοδο 2004-2005 βρισκόταν στην 30η θέση, βελτιώθηκε
αρκετά την περίοδο 2008-2009 και στα μέσα, ουσιαστικά, της οικονομικής κρίσης (20102014) φαίνεται να επηρεάζει για λίγο την παγκόσμια κατάταξή της. Ωστόσο, από το 2015
και έπειτα φαίνεται να βελτιώνει ξανά την ανταγωνιστικότητά της.



Η Ισπανία έχει μια λιγότερο σταθερή πορεία που κυμαίνεται από την 23 η μέχρι την 42η
θέση. Κατά την περίοδο 2004-2005 είχε μια δυναμική πορεία καταλαμβάνοντας την 23η
θέση, αλλά με την πάροδο των χρόνων φαίνεται να χάνει θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη,
με αποκορύφωμα την περίοδο 2010-2011. Από το 2015 και έπειτα δείχνει να βελτιώνει
ελαφρώς την ανταγωνιστική της θέση.



Η Ιταλία διατηρεί μια αρκετά σταθερή πορεία που κυμαίνεται από την 43η θέση μέχρι την
49η. Από τις αρχές του 2015 φαίνεται κι αυτή να βελτιώνει λίγο την ανταγωνιστικότητά
της.



Η Πορτογαλία την περίοδο 2004-2005 είχε μια αρκετά δυναμική παρουσία στο δείκτη
λαμβάνοντας την 24η θέση, την οποία φαίνεται να χάνει αρκετά την περίοδο της
οικονομικής κρίσης, με τη χειρότερη της θέση (51η) να είναι την περίοδο 2013-2014. Στη
συνέχεια και μέχρι το 2016 δείχνει να βελτιώνει αρκετά την ανταγωνιστικότητά της, αλλά
την τελευταία περίοδο 2016-2017 φαίνεται να μην καταφέρνει να διατηρείται σε υψηλά
επίπεδα ανταγωνιστικότητας.



Η Κύπρος τον τελευταίο χρόνο έχει να επιδείξει αρκετή απόκλιση από την αρχική
παρουσία της στο δείκτη. Από την 38η θέση που είχε καταλάβει την περίοδο 2004-2005
βρέθηκε στην 83η για την περίοδο 2016-2017. Η ανταγωνιστικότητά της είχε αρχίσει να
μειώνεται αρκετά κατά την περίοδο 2013-2014, ενώ μέχρι σήμερα συνεχίζει να χάνει
επιπλέον θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.



Η Ελλάδα την περίοδο 2004-2005 είχε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον
σε σχέση με τα τελευταία έτη, όπου ταλανίζεται από την οικονομική ύφεση. Από την 37η
θέση που είχε αρχικά, έχει φτάσει σήμερα στην 86η θέση με τη λιγότερο ανταγωνιστική
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οικονομία από όλες τις οικονομίες τις οποίες μελετάμε. Η περίοδος 2013-2014 αποτέλεσε
τη χειρότερη χρονιά καταλαμβάνοντας την 91η θέση, με τις επόμενες δύο χρονιές να
φαίνονται ελαφρά βελτιωμένες (81η θέση), αλλά να χάνει εκ νέου την ανταγωνιστικότητά
της την τελευταία περίοδο 2016-2017, καταλαμβάνοντας την 86η θέση.

Επετηρίδα

7.2.2

Παγκόσμιας

Ανταγωνιστικότητας

(World

Competitiveness

Yearbook, WCY) – Institute of Management Development, IMD172
Το Παγκόσμιο Κέντρο Ανταγωνιστικότητας του ιδρύματος IMD δημιουργήθηκε το 1989 από τον
καθηγητή

Stéphane

Garelli,

δημοσιεύοντας

την

«Έκθεση

για

την

Παγκόσμια

Ανταγωνιστικότητα». Το 1996 λήγει η συνεργασία με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ173,
επομένως

η

έκθεση

μετονομάζεται

και

επίσημα

σε

«Επετηρίδα

Παγκόσμιας

Ανταγωνιστικότητας». Την Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας εκδίδει κάθε χρόνο η
παγκοσμίου φήμης επιχειρηματική σχολή της Λωζάνης (Ελβετία). Στην έκθεση συμμετέχουν
πλέον 61 οικονομίες ανά τον κόσμο. Για κάθε μία από τις 61 χώρες, διεξάγεται μια σε βάθος
ανάλυση η οποία δείχνει τη συνολική απόδοση, τις προκλήσεις, το τοπίο ανταγωνιστικότητας, τις
μεγαλύτερες βελτιώσεις και απώλειες, τα δυνατά και αδύνατα σημεία, και την εξέλιξη.
Η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας κατατάσσει και αναλύει την ικανότητα των
κρατών να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο οι επιχειρήσεις μπορούν
να ανταγωνιστούν. Μπορούμε έτσι να υποθέσουμε ότι η δημιουργία πλούτου λαμβάνει χώρα
κυρίως σε επίπεδο επιχειρήσεων (είτε ιδιωτικές, είτε κρατικές) -αυτό το πεδίο της έρευνας
ονομάζεται: «Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων». Ωστόσο, οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε
ένα εθνικό περιβάλλον που ενισχύει ή εμποδίζει την ικανότητά τους να ανταγωνιστούν στην
εγχώρια αγορά ή σε διεθνές επίπεδο - αυτό το πεδίο της έρευνας ονομάζεται: «Ανταγωνιστικότητα
των εθνών» και καλύπτεται από τη συγκεκριμένη έρευνα.
Κατά τη μεθοδολογία του IMD οι μεταβλητές που χρησιμοποιούνται για την εθνική
ανταγωνιστικότητα διακρίνονται σε τέσσερις ομάδες:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας, βλ. στο site:
http://www.imd.org/wcc
173
Σημείωση: Από το 1996 και έπειτα το IMD και το WEF αποφάσισαν να έχουν ξεχωριστό δείκτη κατάταξης της
παγκόσμιας οικονομίας.
172
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«Οικονομική Αποδοτικότητα»: α) Εγχώρια οικονομία, β) Διεθνές εμπόριο, γ) Διεθνείς
επενδύσεις, δ) Εργασία, ε) Τιμές



«Κυβερνητική Αποδοτικότητα»: α) Δημόσια οικονομία, β) Δημοσιονομική πολιτική, γ)
Θεσμικό πλαίσιο, δ) Νομοθεσία επιχειρήσεων, ε) Κοινωνικό πλαίσιο



«Επιχειρηματική Αποδοτικότητα»: α) Παραγωγικότητα, β) Αγορά εργασίας, γ)
Χρηματοδότηση, δ) Πρακτικές διαχείρισης, ε) Στάσεις και αξίες



«Υποδομές»: α) Βασική υποδομή, β) Τεχνολογική υποδομή, γ) Επιστημονική υποδομή, δ)
Υγεία και περιβάλλον, ε) Εκπαίδευση.

Οι συγκεκριμένες ομάδες υποδιαιρούνται σε 20 υποπαράγοντες, ενώ κι αυτοί με τη σειρά τους
διακρίνονται σε περισσότερους από 340 δείκτες(ποσοτικούς και ποιοτικούς)/πτυχές της
ανταγωνιστικότητας, διευκολύνοντας τις συγκρίσεις μεταξύ των χωρών. To IMD δίνει την ίδια
βαρύτητα και στους 20 υποπαράγοντες στον υπολογισμό των βαθμολογιών και στην κατάταξη
των εξεταζόμενων χωρών.
Όσο αφορά την αξιοπιστία του δείκτη της Επετηρίδας Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας από το
IMD, κατά τη συλλογή δεδομένων χρησιμοποιούνται 2 τύποι, δηλαδή τα 2/3 των στοιχείων
αποτελούν στατιστικά στοιχεία από διεθνείς και εθνικές πηγές174 για την παροχή αντικειμενικών
στατιστικών στοιχείων, ενώ τα υπόλοιπα αποτελούν ερευνητικά στοιχεία για τις ποιοτικές
μεταβλητές 175. Καταβάλλεται δηλαδή προσπάθεια η βαρύτητα των αντικειμενικών στοιχείων να
είναι τα 2/3 και των υποκειμενικών εκτιμήσεων το 1/3. Είναι προφανές ότι οι απαντήσεις στις
ποιοτικές έρευνες αντιλήψεων ενέχουν το στοιχείο της υποκειμενικότητας. Η συλλογή ποιοτικών
στοιχείων γίνεται βάσει ερωτηματολογίων που αποστέλλονται σε ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων
(περίπου 70 ανά χώρα). Συνολικά σε σύγκριση με το WEF, ο ρόλος των υποκειμενικών
εκτιμήσεων είναι πιο περιορισμένος για την περίπτωση του IMD176. Αξιοσημείωτο και το γεγονός

Σημείωση: Τα 2/3 των δεδομένων καλύπτονται από τα στατιστικά στοιχεία που λαμβάνονται από διεθνείς
οργανισμούς (ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ΔΟΕ, κλπ.), ιδιωτικά ιδρύματα (Cushmam & Wakefield, Mercer
HR Consulting, PriceWaterhouseCoopers, κλπ.) και εθνικούς πόρους μέσω του διαδικτύου και των συνεργαζόμενων
εθνικών ινστιτούτων.
175
Σημείωση: Το 1/3 των δεδομένων καλύπτεται από την ετήσια έρευνα που γίνεται σε κορυφαία ή μεσαία στελέχη
επιχειρήσεων, όπου κλίνονται -μέσω ενός ερωτηματολογίου- να αξιολογήσουν την κατάσταση στη χώρα τους.
176 Σημειώνεται ότι οι δύο δείκτες των WEF και IMD έχουν υψηλή συσχέτιση (συντελεστής συσχέτισης^ 0,9), χωρίς
όμως να ταυτίζονται απολύτως οι κατατάξεις τους.
174
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ότι η Έκθεση του IMD θεωρείται πιο ελκυστική και κατάλληλη για τον τομέα των επιχειρήσεων
και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Κατά το ΣΒΒΕ η Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας του IMD, αποτελεί το πλέον
αξιόπιστο «εργαλείο» διεθνών επενδυτών στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του
περιβάλλοντος δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων σε χώρες και περιφέρειες, για την εξαγωγή
της απόφασής τους που αφορά στην επιλογή τοποθεσίας χωροθέτησης των διεθνών τους
δραστηριοτήτων.
Η κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν στην έκθεση της IMD για το 2016 παρουσιάζεται στο
πιο κάτω σχήμα.
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Σχήμα 9: Κατάταξη χωρών στην Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας της IMD για το 2016

Πηγή: IMD, World Competitiveness Yearbook 2016

Την 1η θέση στην κατάταξη της Επετηρίδας Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας για το 2016 ως η
πιο ανταγωνιστική οικονομία καταλαμβάνει η Κίνα (Χονγκ Κονγκ), ενώ η Ελβετία κατατάσσεται
στη 2η θέση αφήνοντας τις ΗΠΑ στην 3η θέση (αποτελούσε την ανταγωνιστικότερη οικονομία
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κατά την WCY για το 2015). Αντίστοιχα, τις τελευταίες τρεις θέσεις καταλαμβάνουν η Ουκρανία,
η Μογγολία και τελευταία η Βενεζουέλα.

7.2.2.1 Επετηρίδα Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας 2016 για την περίπτωση
της Ελλάδας
Η Ελλάδα υποχώρησε στην 56η θέση177 στην παγκόσμια επετηρίδα ανταγωνιστικότητας για το
2016, με πτώση έξι θέσεων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Το αρνητικό σκηνικό έρχεται
να συμπληρώσει και το γεγονός ότι η χώρα σημείωσε τη δεύτερη μεγαλύτερη πτώση στη συνολική
κατάταξη, μετά από εκείνη του Καζακστάν, που υποχώρησε κατά 13 θέσεις. Κατά τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)178, εθνικού εκπροσώπου της IMD, η απώλεια αυτή
αποδίδεται σε βασικούς παράγοντες όπως τα capital controls, η πολιτική αβεβαιότητα, η
κυβερνητική αναβλητικότητα, οι αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και το έλλειμμα διεθνούς
αξιοπιστίας.
Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Αποδοτικότητας», η Ελλάδα κατατάχθηκε 58η
θέση, διατηρώντας την ίδια θέση με την προηγούμενη χρονιά. Στην κατηγορία των δεικτών της
«Κυβερνητικής

Αποτελεσματικότητας»,

η

Ελλάδα

υποχώρησε

κατά

δύο

θέσεις,

καταλαμβάνοντας την 59η και σημειώνοντας την τρίτη χειρότερη επίδοση μεταξύ των 61 χωρών
που συμμετέχουν στην έρευνα. Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται στην κατηγορία των δεικτών
της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» όπου η χώρα κατατάχθηκε στην 57η179 από την 43η
θέση που κατείχε το 2013, σημειώνοντας υποχώρηση κατά 14 θέσεις. Τέλος, την κατηγορία των
«Υποδομών», σημειώθηκε επίσης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας κατά τρεις θέσεις.

Σημείωση: Τα δεδομένα αυτά φέρνουν την Ελλάδα σε όρους ανταγωνιστικότητας πάνω μόνον από την
ευρισκόμενη σε κοινωνική αναταραχή Βραζιλία, την Ουκρανία που βιώνει εμπόλεμη κατάσταση και τη Βενεζουέλα,
η οποία πωλεί τα αποθέματά της σε χρυσό για να εισάγει είδη πρώτης ανάγκης.
178
Βλ. στο site: http://www.sbbe.gr/?p=4203
179
Σημείωση: Όσο αφορά την κατηγορία «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότητας» η Ελλάδα κατέλαβε την
τελευταία θέση (61η) στους δείκτες χρηματοοικονομικού κινδύνου και λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού κλάδου,
ενώ, σημείωσε τη δεύτερη χειρότερη επίδοση (60η θέση στις 61 χώρες) στο δείκτη διαθεσιμότητας πιστώσεων προς
τις επιχειρήσεις. Οι αρνητικές αυτές επιδόσεις καταλογίζονται στην πιστωτική ασφυξία και την έλλειψη ρευστότητας
των εγχώριων επιχειρήσεων κατά το 2015. Ταυτόχρονα, η χαμηλή αξιοπιστία της χώρας έχει επηρεάσει την εικόνα
της Ελλάδας στο εξωτερικό γεγονός που αντανακλάται στη δυσκολία των μεταποιητικών επιχειρήσεων να εξάγουν
τα προϊόντα τους στις διεθνείς αγορές.
177
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Συγκεκριμένα από την 35η θέση του 2014, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 38η, επιστρέφοντας
περίπου στη θέση που είχε το 2013.
Με τη σειρά του το IMD θεωρεί πως για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας απαιτείται αρχικά να ενισχυθεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα,
ώστε ουσιαστικά να ενισχυθεί η διεθνής τους ανταγωνιστικότητα, ενώ ταυτόχρονα να
προσκληθούν και να υλοποιηθούν ξένες και εγχώριες επενδύσεις. Επιπλέον, η ελληνική οικονομία
χρειάζεται ανασυγκρότηση και αναδιάρθρωση του εγχώριου παραγωγικού της συστήματος,
δίνοντας προτεραιότητα στη μεταποιητική δραστηριότητα και στην ενίσχυση της καινοτομίας και
αισθητή απλοποίηση και εξορθολογισμό του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ειδικά σε όρους
αποτελεσματικότητας του φορολογικού πλαισίου. Τέλος, για να υλοποιηθούν όλα αυτά απαιτείται
πρώτα η υλοποίηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, προσαρμοσμένων όμως στις ανάγκες
των τοπικών επιχειρήσεων.

7.2.2.2 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 4: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών των τελευταίων ετών σύμφωνα με το δείκτη στο World
Competitiveness Yearbook
1997

2004

2012

2013

2014

2015

2016

Ελλάδα

-

44/60

58/59

54/60

57/60

50/61

56/61

Κύπρος

-

-

-

-

-

-

-

Πορτογαλία -

39/60

41/59

46/60

43/60

36/61

39/61

Ισπανία

-

31/60

39/59

45/60

39/60

37/61

34/61

Ιρλανδία

10/15

10/60

20/59

17/60

15/60

16/61

7/61

Ιταλία

-

51/60

40/59

44/60

46/60

38/61

35/61

Γερμανία

-

21/60

9/59

9/60

6/60

10/61

12/61



Η πορεία της Γερμανίας στο συγκεκριμένο δείκτη δεν είναι πολύ σταθερή καθώς
κυμαίνεται από το 2004 μέχρι το 2016 στην 6η – 21η θέση. Συγκεκριμένα, το 2004
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βρισκόταν στην 21η θέση, με την περίοδο 2012-2014 να βελτιώνει αρκετά τη θέση της,
πλησιάζοντας κατά πολύ τις πρώτες θέσεις. Την περίοδο 2015-2016 φαίνεται να κυνηγάει
μια θέση στην πρώτη δεκάδα.


Η Ιρλανδία παρουσιάζει μια αρκετά καλή πορεία που κυμαίνεται από την 7η μέχρι την 20η
θέση. Την περίοδο της οικονομικής κρίσης στη χώρα (2012-2015) έχασε κάποιες θέσεις
στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ επέστρεψε ακόμη πιο ανταγωνιστικά την τελευταία
περίοδο 2016 καταλαμβάνοντας την 7η θέση.



Η Ισπανία την περίοδο 2004 βρισκόταν στην 31η θέση στη παγκόσμια κατάταξη αλλά την
περίοδο της οικονομικής κρίσης φαίνεται κι αυτή να χάνει αρκετές θέσεις (45η θέση το
2015). Από το 2014 και έπειτα δείχνει να βελτιώνεται χρόνο με το χρόνο.



Η Πορτογαλία έχει μια σχετικά σταθερή πορεία στο δείκτη καθώς κυμαίνεται από την 36η
μέχρι την 46η θέση. Την περίοδο 2015 έδειχνε να βελτιώνει την ανταγωνιστική της θέση
σε σχέση με την περίοδο της κρίσης, ωστόσο το 2016 μείωσε εκ νέου την
ανταγωνιστικότητά της.



Η Ιταλία το 2004 είχε τη χειρότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες που
μελετάμε, αλλά στην πορεία έδειχνε να βελτιώνει την ανταγωνιστικότητά της.
Πραγματοποίησε μια εκ νέου μείωση την περίοδο 2013-2014, αλλά επέστρεψε πιο
δυναμικά δείχνοντας να βελτιώνεται συνεχώς.



Η Ελλάδα το 2004 κατέλαβε την 44η θέση, ενώ από το 2012 και έπειτα κυμαίνεται από
την 50η μέχρι την 58η θέση, παρουσιάζοντας πολλές αστάθειες στην πορεία της.

7.2.3 Δείκτης «Global Talent Competitiveness, GTCI» - INSEAD180
Ο Δείκτης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων αποτελεί μια ετήσια μελέτη συγκριτικής
αξιολόγησης, η οποία μετράει την ικανότητα των χωρών να ανταγωνιστούν για το ταλέντο που
διαθέτουν. Το GTCI έχει σχεδιαστεί ώστε να αποτελεί ένα πρακτικό εργαλείο για τις κυβερνήσεις,
τις επιχειρήσεις και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα σε πάνω από

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Δείκτη Global Talent Competitiveness (GTCI), βλ. στο site:
http://global-indices.insead.edu/gtci/
180
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100 οικονομίες να συμμετέχουν και να αξιολογούνται ανάλογα με την ικανότητά τους να
αναπτύξουν, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν το ταλέντο.
Ο δείκτης αυτός ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2013 να εκδίδεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό
INSEAD -με επικεφαλή τον Bruno Lanvin, εκτελεστικό διευθυντή για τους Παγκόσμιους Δείκτες,
και τον καθηγητή Paul Evans, ακαδημαϊκό διευθυντή του συγκεκριμένου δείκτη. Ταυτόχρονα, ο
δείκτης έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με το Human Capital Leadership Institute στη Σιγκαπούρη
(HCLI)181 που καθοδηγείται από μια διακεκριμένη Συμβουλευτική Επιτροπή και το Ακαδημαϊκό
Συμβούλιο και τον Όμιλο Adecco182.
Ο δείκτης προσπαθεί να συνοψίσει τις πολύπλοκες και αλληλένδετες έννοιες που σχετίζονται με
το ανθρώπινο κεφάλαιο και την ανταγωνιστικότητα ταλέντων, σε εθνική κλίμακα, για 109 χώρες
σε όλο τον κόσμο (έναντι 93 χωρών το 2014), που αντιπροσωπεύουν το 83,8% του παγκόσμιου
πληθυσμού και το 96,2% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Κατά τη μεθοδολογία του δείκτη
πραγματοποιείται η ομαδοποίηση 61 μεταβλητών σε 14 υπο-πυλώνες, έξι πυλώνες, δύο
υποδείκτες και ένα συνολικό δείκτη.
Συγκεκριμένα ο δείκτης ομαδοποιείται σε Εισροές και Εκροές. Αυτοί οι υπο-δείκτες με τη σειρά
τους χωρίζονται στους εξής πυλώνες:


«Ενεργοποίηση»: α) Κανονιστικό τοπίο, β) Τοπίο αγοράς, γ) Επιχειρησιακό/εργασιακό
τοπίο



«Προσέλκυση»: α) Εξωστρέφεια, β) Εσωστρέφεια

Το HCLI έχει τη δυνατότητα να φέρει σε επαφή πολλαπλές και διαφορετικές οπτικές γωνίες και απόψεις όπως
αυτές των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης και της ακαδημαϊκή κοινότητας. Συγκεκριμένα, λαμβάνει την ηγεσία
σκέψης και ιδεών για την κατανόηση των οπτικών που αφορούν την Ασία, όσον αφορά την επιτυχημένη
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ασία και τις επιπτώσεις της στην ηγεσία και τη στρατηγική ανθρώπινου
κεφαλαίου. Μέσω των προσπαθειών του, το Ινστιτούτο στοχεύει στην ανάπτυξη παγκόσμιων ηγετών με ισχυρή
αντίληψη της ηγεσίας στην Ασία, καθώς και στην ανάπτυξη Ασιατών ηγετών που θα έχουν την ικανότητα να ηγηθούν
στη παγκόσμια σκηνή. Το HCLI αποτελεί μια στρατηγική συμμαχία μεταξύ του Υπουργείου Εργατικού Δυναμικού
της Σιγκαπούρης (ΜΟΜ), της Επιτροπής Οικονομικής Ανάπτυξης της Σιγκαπούρης (EDB) και το Πανεπιστήμιο
Μάνατζμεντ της Σιγκαπούρης (SMU).
182
Ο Όμιλος Adecco, με έδρα τη Ζυρίχη/Ελβετία, είναι κορυφαίος πάροχος λύσεων HR στον κόσμο. Με
περισσότερους από 32.000 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης και περίπου 5.100 καταστήματα σε περισσότερες
από 60 χώρες και περιοχές σε όλο τον κόσμο, το συγκρότημα Adecco προσφέρει μια ευρεία ποικιλία υπηρεσιών,
συνδέοντας περίπου 700.000 συνεργάτες με τους πελάτες τους κάθε μέρα. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται έχουν να
κάνουν με κατηγορίες προσωπικού προσωρινής απασχόλησης, μόνιμης τοποθέτησης, τη μετάβαση της σταδιοδρομίας
και την ανάπτυξη ταλέντων, καθώς και την εξωτερική ανάθεση και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
181
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«Καλλιέργεια»: α) Επίσημη εκπαίδευση, β) Δια βίου μάθηση, γ) Πρόσβαση σε ευκαιρίες
ανάπτυξης



«Διατήρηση»: α) Αειφορία, β) Τρόπος ζωής



«Επαγγελματικές Δεξιότητες»: α) Δεξιότητες απασχόλησης, β) Παραγωγικότητα εργασίας



«Γνωστικές Δεξιότητες»: α) Εξειδικευμένες δεξιότητες και Ικανότητες, β) Αντίκτυπο
ταλέντου

Η ανάλυση του μεθοδολογικού μοντέλου του δείκτη φαίνεται στο Σχήμα 10
Σχήμα 10: Μεθοδολογικό μοντέλο του Δείκτη GTCI

Πηγή: INSEAD, Global Talent Competitiveness Index

Όσο αφορά την αξιοπιστία του δείκτη GTCI 2015-16 έχει πολύ καλές συστάσεις, λαμβάνοντας
πολύ υψηλή στατιστική αξιοπιστία, ενώ οι μεθοδολογικές αλλαγές που απαιτούνται για την
βελτίωση των ελλιπών τιμών έχουν αμελητέα επίπτωση στην κατάταξη της χώρας (λιγότερο από
± 2 θέσεις μετατόπισης στο 90% των χωρών). Η προστιθέμενη αξία του δείκτη GTCI έγκειται
στην ικανότητά του να συνοψίζει τις διάφορες πτυχές της ανταγωνιστικότητας ταλέντων με ένα
πιο αποτελεσματικό και πολυδιάστατο τρόπο παρά όταν οι δείκτες και οι πυλώνες λαμβάνονται
ξεχωριστά. Το Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
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το μοντέλο του δείκτη ήταν ισχυρό και αξιόπιστο, με μια στατιστικά συνεκτική και ισορροπημένη
πολυεπίπεδη δομή (δηλαδή, δεν κυριαρχείται από κανένα πυλώνα ή υπο-πυλώνα κι όλοι οι δείκτες
συμβάλλουν στη μεταβολή της αντίστοιχης Εισροής/Εκροής των υπο-δεικτών και στο συνολικό
δείκτη GTCI). Επιπλέον, η ανάλυση αιτιολογεί στατιστικά ότι δίνεται ισότιμα το βάρος στα
διάφορα επίπεδα συγκέντρωσης, δείχνοντας ότι ο δείκτης GTCI είναι στατιστικά αξιόπιστη μορφή
για την απόδοση του μέσου όρου των έξι αξόνων (με βαθμό αξιοπιστίας 0,94, πολύ πάνω από το
συνιστάμενο 0,7)
Το θέμα της 3ης έκθεσης Παγκόσμιας Ανταγωνιστικότητας Ταλέντων για την περίοδο 2015-2016
είναι η «Η Προσέλκυση Ταλέντων και η Διεθνής Κινητικότητα» και επικεντρώνεται στα
ευρήματα που αφορούν στη σημαντική συσχέτιση μεταξύ της κινητικότητας των ταλέντων και
της οικονομικής ευημερίας. Η κινητικότητα βοηθάει σημαντικά στην κάλυψη των ελλείψεων σε
δεξιότητες, ενώ φαίνεται πως ένα μεγάλο ποσοστό καινοτόμων ανθρώπων με επιχειρηματικό
πνεύμα έχουν γεννηθεί ή σπουδάσει στο εξωτερικό. Δεν αποτελεί, ως εκ τούτου, έκπληξη το
γεγονός ότι οι κορυφαίες σε κατάταξη χώρες χαρακτηρίζονται ως ελκυστικότεροι προορισμοί για
τους εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Επομένως, το θέμα της έκθεσης εστιάζει την προσοχή
στις βασικές διαστάσεις της ανταγωνιστικότητας ταλέντων που είναι κρίσιμες για την ικανότητα
των χωρών να χαράξουν μια βιώσιμη πορεία μεταξύ των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών
θεμάτων183. Καθώς η παγκοσμιοποίηση βαθαίνει, η κινητικότητα των ταλέντων γίνεται ένα
σημαντικό στοιχείο δυναμισμού, καινοτομίας και ανταγωνισμού. Αυτό είναι ένα θέμα όπου οι
εθνικές κυβερνήσεις, καθώς επίσης και οι περιφερειακές και δημοτικές ηγεσίες, πρέπει να
αντιμετωπίσουν με πρακτικούς τρόπους, εστιάζοντας τόσο στις άμεσες ανησυχίες των πολιτών
τους (δημιουργία και προσέλκυση θέσεων εργασίας, μείωση της φτώχειας και των διαφορών του
εισοδήματος, βελτίωση της ποιότητας ζωής) όσο και στα μακροπρόθεσμα συμφέροντά τους -τη
δημιουργία της βάσης για βιώσιμη ανάπτυξη, ειρηνικές διασυνοριακές σχέσεις, και ευκαιρίες για
τις νεότερες γενιές.

Σημείωση: Για παράδειγμα, η πρόσφατη μεγάλη μεταναστευτική ροή που πραγματοποιήθηκε σε διάφορα μέρη
του κόσμου χαρακτηρίζεται τόσο από πολιτική αστάθεια όσο και από μεγάλες οικονομικές ανισοτήτων μεταξύ των
όμορων περιοχών (μεταξύ μεγάλων τμημάτων της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Ευρώπης, αλλά και μεταξύ
της Κεντρικής Αμερικής και της Βόρειας Αμερικής) και απασχολεί σημαντικά τις τοπικές πολιτικές. Οπότε,
αντιμέτωποι με νέα είδη μεταναστευτικών ροών, οι φορείς λήψης αποφάσεων πρέπει να διαμορφώνουν πολιτικές και
στρατηγικές για να αντιμετωπίσουν τόσο τις άμεσες ανάγκες των χωρών τους και των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται σε αυτές, όσο και μακροπρόθεσμα τα συμφέροντα των πολιτών τους.
183
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Οι τρεις κορυφαίες χώρες στην ανταγωνιστικότητα ταλέντων είναι η Ελβετία που βρίσκεται στην
1η θέση της κατάταξης, ακολουθούμενη από τη Σιγκαπούρη και το Λουξεμβούργο στην 2η και 3η
θέση αντίστοιχα, διατηρώντας τις θέσεις που είχαν λάβει και στον δείκτη 2014-15. Οι δέκα
κορυφαίες χώρες υπήρξαν ξεκάθαρα ανοιχτές στην κινητικότητα ταλέντων -σχεδόν το 25% του
πληθυσμού της Ελβετίας και του Λουξεμβούργου αποτελείται από μη αυτόχθονες, το ποσοστό
αυτό ανέρχεται στο 43% για τη Σιγκαπούρη. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι επίσης υψηλό στις
Ηνωμένες Πολιτείες (4η θέση), τον Καναδά (9η θέση), τη Νέα Ζηλανδία (11η θέση), την Αυστρία
(15η θέση), και την Ιρλανδία (16η θέση). Υπήρξαν πολύ λίγες αλλαγές στις 20 κορυφαίες χώρες
σε σχέση με τον δείκτη GTCI 2014-15, με εξαίρεση την ένταξη της Τσεχικής Δημοκρατίας (20η
θέση) στις 20 πρώτες χώρες της κατάταξης, τη σημαντική βελτίωση της θέσης της Νέας
Ζηλανδίας, ενώ αντίθετα ο Καναδάς και η Ιρλανδία παρουσίασαν πτωτική πορεία. Αναφορικά,
τις τελευταίες πέντε θέσεις στη παγκόσμια κατάταξη κατέχουν το Μάλι, η Τανζανία, η Αιθιοπία,
η Μπουρκίνα Φάσο και τελευταία η Μαδαγασκάρη.

7.2.3.1 Δείκτης GTCI 2015-2016 για την περίπτωση της Ελλάδας
H Ελλάδα κατατάσσεται στη 49η θέση στο δείκτη GTCI 2015-16, ενώ με εξαίρεση τον πυλώνα
«Διατήρησης»184 (30η θέση), η Ελλάδα γενικότερα αποδίδει κάτω του μέσου όρου της ομάδας του
εισοδήματος και της περιοχής της σε όλους τους πυλώνες («Ενεργοποίηση» 62η, «Προσέλκυση»
88η, «Καλλιέργεια» 54η, «Επαγγελματικές Δεξιότητες» 62η και «Γνωστικές Δεξιότητες» 44η
θέση). Μολονότι διαθέτει έναν μεγάλο αριθμό διεθνών φοιτητών, λίγοι παραμένουν και
καινοτομούν στη χώρα, έτσι σπάνια παρατηρείται το φαινόμενο της «Προσέλκυσης ταλαντούχων
μυαλών». Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θα πρέπει να επικεντρωθεί περισσότερο στην προσέλκυση
ταλέντων από το εξωτερικό που θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και την επανάκτηση της ανταγωνιστικότητάς της στην παγκόσμια
σκηνή. Η Ελλάδα δεν έχει καλή απόδοση ούτε από άποψη «Ενεργοποίησης» ταλέντων. Υπάρχει
επίσης αρκετός χώρος βελτίωσης στον τομέα των «Επαγγελματικών Δεξιοτήτων». Όλα αυτά

Σημείωση: Ο πυλώνας «Διατήρηση» αποτελείται από τους υπο-πυλώνες Τρόπου Ζωής και Αειφορίας που μετρούν
από κοινού το βιοτικό επίπεδο που παρακινεί τους ανθρώπους να ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Η επιτυχία
αυτών των παραγόντων, σε συνδυασμό με τον πυλώνα της «Ανάπτυξης», αντικατοπτρίζεται στην τελική δεξαμενή
ταλέντων και δεξιοτήτων που διαθέτει η χώρα (π.χ. τεχνικά επαγγέλματα, εργαζόμενοι με γνώσεις, κ.λπ.) και στο πώς
αυτή η ομάδα των ανθρώπων ενισχύει την παραγωγικότητα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.
184
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σημαίνουν ότι η Ελλάδα δυσκολεύεται ιδιαίτερα να δημιουργήσει μία ανταγωνιστική δεξαμενή
ταλέντων.
Σχήμα 11: Η κατάταξη της Ελλάδας στους πυλώνες του δείκτη GTCI 2015-16

Πηγή: INSEAD, Global Talent Competitiveness Index 2015-16

Η Ελλάδα ανήκει στην περιοχή της Ευρώπης και έχει χαρακτηριστεί ως μία χώρα Υψηλού
Εισοδήματος. Η σχετική κατάταξή της είναι κακή εντός της ομάδας εισοδήματος (μόνο το 9% των
χωρών σε αυτή την ομάδα κατατάσσονται χαμηλότερα), καθώς και εντός της περιοχής της (19%
των χωρών έχουν χαμηλότερη κατάταξη). Σε σύγκριση με άλλες περιοχές πέρα από την Ευρώπη
και τη Βόρεια Αμερική, η Ελλάδα κατέχει καλύτερη θέση, ιδιαίτερα συγκριτικά με τις περιφέρειες
που αποτελούνται κυρίως από αναδυόμενες αγορές: ξεπερνά όλες τις χώρες της Κεντρικής και
Νότιας Ασίας (συγκεκριμένα το 100% των χωρών έχουν χαμηλότερη κατάταξη) και επίσης της
Υποσαχάριας Αφρικής. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές χώρες τόσο στην Ανατολική όσο και στη
Δυτική Ασία, που έχουν καλύτερες επιδόσεις. Με βάση το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ και το
μέγεθος του πληθυσμού της χώρας, η Πορτογαλία είναι ίσως ο πλησιέστερος ανταγωνιστής (12
ανταγωνιστές), έχοντας υψηλότερη βαθμολογία από την Ελλάδα. Η επίδοση της Ελλάδας στον
δείκτη

GTCI

είναι

χαμηλότερη

από

τις

περισσότερες

«ανταγωνιστικές

χώρες»,

συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Η χώρα δεν έχει καλή απόδοση στον πυλώνα της «Προσέλκυσης», ιδίως στον υπο-πυλώνα της
«Εξωστρέφειας», την ικανότητά της να προσελκύει ξένες επιχειρήσεις και ανθρώπους μέσω της
διεθνούς μετανάστευσης. Οι ξένες ιδιόκτητες επιχειρήσεις δεν είναι τόσες πολλές όσες σε άλλες
ανεπτυγμένες χώρες και υπάρχουν λίγες Ξένες Άμεσες Επενδύσεις και άρα περιορισμένη
μεταφορά τεχνολογίας που προκύπτει από αυτές. Όσον αφορά στην Εξωστρέφεια, η Ελλάδα
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μπορεί να μάθει από τις εμπειρίες των παγκόσμιων ηγετών (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
Σιγκαπούρη, Λουξεμβούργο, κ.λπ.), αλλά και από ορισμένους περιφερειακούς ανταγωνιστές με
πιο ανοικτές οικονομίες, όπως η Ισπανία ή η Τσεχική Δημοκρατία.

7.2.3.2 Δείκτης GCTI 2015-2016 για την περίπτωση της Κύπρου
Η Κύπρος κατατάσσεται στην 32η θέση στο δείκτη GTCI 2015-16, ανήκει στην περιοχή της
Βόρειας Αφρικής και της Δυτικής Ασίας και έχει χαρακτηριστεί ως μία χώρα Υψηλού
Εισοδήματος. Συγκεκριμένα, στη γενική κατάταξη καταλαμβάνει την 23η θέση στις «Γνωστικές
Δεξιότητες», την 25η στον πυλώνα «Προσέλκυση», την 41η θέση στους πυλώνες «Ενεργοποίηση»,
«Καλλιέργεια» και «Διατήρηση» και την 49η στον πυλώνα «Επαγγελματικές Δεξιότητες». Η
Κύπρος παρουσιάζει μια πολύ καλή εικόνα όσο αφορά τις «Γνωστικές δεξιότητες», έχοντας
ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό από το αντίστοιχο του μέσου όρου των χωρών υψηλού
εισοδήματος. Ιδιαίτερα στις μεταβλητές «Πυκνότητα Επιχειρήσεων» (1η θέση) και «Τριτοβάθμια
εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό» (4η θέση) έχει εξαιρετικές επιδόσεις. Επίσης, η Κύπρος -σε
αντίθεση με την Ελλάδα- παρουσιάζει πολύ καλή επίδοση στον πυλώνα της «Προσέλκυσης»,
καταλαμβάνοντας τη 12η θέση στον υπο-πυλώνα της «Εξωστρέφειας». Η επίδοση αυτή οφείλεται
κυρίως στην ικανότητά της να «προσελκύει ανθρώπους» μέσω της διεθνούς μετανάστευσης, με
ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό διεθνών φοιτητών (1η θέση) χωρίς, ωστόσο, να πετυχαίνει το ίδιο και με
τις ξένες επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η χώρα αν και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα καλές επιδόσεις
στον πυλώνα της «Διατήρησης», καταφέρνει να διατηρείται στην 1η θέση στη μεταβλητή
«Υγιεινή», του υπο-πυλώνα «Τρόπος ζωής». Παράλληλα, η χώρα θα πρέπει να επικεντρωθεί
περισσότερο στην προώθηση των εξαγωγών, ώστε να αναβαθμίσει γενικότερα την
«Παραγωγικότητα εργασίας», κατηγορία στην οποία υπολείπεται αρκετά.
Η σχετική κατάταξη της Κύπρου ανάμεσα σε 16 χώρες εντός της περιοχής της (Βόρεια Αφρική
και Δυτική Ασία) διατηρείται σε πολύ καλά επίπεδα (2η – 7η θέση) στους πυλώνες του δείκτη, ενώ
η σχετική κατάταξή της είναι χαμηλότερη εντός της ομάδας εισοδήματός της.
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Σχήμα 12: Η κατάταξη της Κύπρου στους πυλώνες του δείκτη GTCI 2015-16

Πηγή: INSEAD, Global Talent Competitiveness Index 2015-16

7.2.3.3 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 5: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών σύμφωνα με το δείκτη Global Talent Competitiveness
Index
2013

2014

2015-16

Ελλάδα

56/103

50/93

49/109

Κύπρος

33/103

-

32/109

Πορτογαλία 38/103

34/93

33/109

Ισπανία

35/103

30/93

36/109

Ιρλανδία

18/103

10/93

16/109

Ιταλία

36/103

36/93

41/109

Γερμανία

16/103

14/93

14/109



Η Γερμανία παρουσιάζεται τα δύο τελευταία έτη ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με την
πρώτη χρονιά, καταλαμβάνοντας δηλαδή για τα έτη 2014-2016 την 14η θέση, σε σχέση με
τη 16η που είχε το 2013.
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Η Ιρλανδία φαίνεται ασταθής στο συγκεκριμένο δείκτη, καθώς το 2015 έδειχνε αρκετά
βελτιωμένη σε σχέση με την πρώτη χρονιά, ενώ την τελευταία 2015-2016 φαίνεται να
χάνει εκ νέου τη θέση της, καταλαμβάνοντας τη 16η θέση.



Η Ισπανία φαίνεται κι αυτή να παρουσιάζεται ασταθής σε αυτό το δείκτη αφού αρχικά
βελτιώνει για το έτος 2015 τη θέση της, ενώ στη συνέχεια καταλαμβάνει χειρότερη θέση
από αυτή που βρισκόταν την πρώτη χρονιά.



Η Πορτογαλία δείχνει να βελτιώνεται ελαφρώς χρόνο με το χρόνο καθώς από την 38η
θέση που είχε την πρώτη χρονιά, δείχνει να βρίσκεται αυτή την περίοδο στη 33η θέση.



Η Ιταλία διατηρούσε τα δύο πρώτα χρόνια σταθερή τη θέση της στην παγκόσμια
κατάταξη, ωστόσο την τελευταία χρονιά δείχνει να μειώνει την ανταγωνιστικότητά της.



Η Κύπρος συμμετείχε στο δείκτη την πρώτη και την τελευταία χρονιά, παρουσιάζοντας
μια μικρή βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα της.



Η Ελλάδα –αν και στη χειρότερη θέση από τις συγκεκριμένες οικονομίες- φαίνεται να
βελτιώνει χρόνο με το χρόνο τη θέση της στο δείκτη.

7.2.4 Δείκτης «Global Manufacturing Competitiveness, GMCI» - Deloitte Touche
Tohmatsu Limited (DTTL) Global Manufacturing Industry Group185
Η μελέτη του δείκτη GCMI επιβεβαιώνει το ραγδαία εξελισσόμενο βιομηχανικό τοπίο που έχει
κυριαρχήσει στην παγκόσμια τάξη τα τελευταία 25 χρόνια. Και τώρα, με την πλήρη σύγκλιση
μεταξύ των ψηφιακών και φυσικών κόσμων παραγωγής σε εξέλιξη, φαίνεται ότι κατευθυνόμαστε
προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση.
Η έκθεση του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικού Κλάδου αποτελεί την
έρευνα που εκπονείται από την Deloitte και το Αμερικάνικο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας κι η
οποία έχει μέχρι στιγμής δημοσιευθεί για τα έτη 2010, 2013 και 2016 (είναι στη διαδικασία
προετοιμασίας η έρευνα του 2020). Ένας βασικός σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η δυνατότητα
συγκέντρωσης όλων των κύριων οπτικών απόψεων σε ένα ενιαίο δείκτη, δίνοντας δηλαδή τη
συλλογική εικόνα όσο αφορά την τωρινή και μελλοντική ανταγωνιστικότητα των χωρών στο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη (GMCI), βλ. στο site
http://www2.deloitte.com/us/en/pages/manufacturing/articles/global-manufacturing-competitiveness-index.html#
185
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βιομηχανικό κλάδο. Επιπλέον στόχος της μελέτης ήταν η καλύτερη κατανόηση των δυνάμεων που
συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της χώρας και το ρόλο που παίζουν οι κυβερνητικές
πολιτικές στην υποστήριξη ή προώθηση ενός προγράμματος βιομηχανοποίησης.
Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται, εν μέρη, στις απαντήσεις περισσότερων από 550186 διευθυντικών
και ανώτερων βιομηχανικών στελεχών από όλο τον κόσμο σε μια ευρεία έρευνα συζητώντας το
σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον και την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα στον τομέα της
μεταποίησης. Η μελέτη βασίζεται επίσης πάνω σε επιλεγμένες συνεντεύξεις βασικών
συμμετεχόντων του βιομηχανικού τομέα, καθώς και σε απόψεις που παρέχονται από
επαγγελματίες, μέλη της Deloitte, του Συμβουλίου, του Ινδικού Ινστιτούτο Διαχείρισης - Lucknow
και του Πανεπιστήμιο Clemson.
Συγκεκριμένα, όσο αφορά τη μεθοδολογία, προκειμένου να ποσοτικοποιηθεί όσο το δυνατόν
ακριβέστερα η ανταγωνιστικότητα της χώρας, τα στελέχη της βιομηχανίας κλήθηκαν να
βαθμολογήσουν τη συνολική βιομηχανική ανταγωνιστικότητα των χωρών που συμμετέχουν, μέσα
σε διάρκεια πέντε ετών187. Η μελέτη GMCI αναπτύχθηκε άμεσα από τις απαντήσεις στην έρευνα,
αναθέτοντας ένα ενιαίο αριθμό για κάθε χώρα που να αντανακλά τον κάθε πυλώνα της
βιομηχανοποίησης.
Για τον υπολογισμό, οι απαντήσεις των στελεχών τυποποιούνται ώστε να προσαρμοστούν
ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές της κάθε χώρας προέλευσης της εταιρίας, το μέγεθος της
εταιρίας -αποτυπώνοντας τα ετήσια έσοδα σε αμερικάνικα δολάρια-, τις συνολικές επιδόσεις, την
παγκόσμια αποδοτικότητα, τον πρωτογενή τομέα παραγωγής στον οποίο ανήκει η εταιρία και τον
τομέα που παρέχει τη μεγαλύτερη πηγή εσόδων στην εταιρεία. Παράλληλα, ζητείται από τα
στελέχη να αξιολογήσουν τη βαρύτητα των παραγόντων που οδηγούν στην ανταγωνιστικότητα
του τομέα της βιομηχανίας σε μια χώρα, καθώς και την παγκόσμια κατάταξη των χωρών που
συμμετέχουν ως προς τη συνολική ανταγωνιστικότητά τους στον τομέα, τόσο τη δεδομένη
περίοδο όσο και πέντε χρόνια αργότερα. Εκτός από την εθνική ανταγωνιστικότητα στο
Σημείωση: Στην πρώτη έκδοση του δείκτη η πρωτοβουλία βασίστηκε σε λιγότερες ανταποκρίσεις από ανώτερα
στελέχη (περισσότερες από 400), σε σχέση με τις επόμενες εκδόσεις (περισσότερες από 550).
187
Σημείωση: Από τα στελέχη ζητήθηκε να δώσουν τις απόψεις τους σχετικά με το παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον
τόσο σε εθνικό όσο και σε βιομηχανικό επίπεδο. Επιδιώκετε δηλαδή να γίνει αντιληπτό το επίπεδο της έλλειψης
δεξιοτήτων στην κάθε χώρα για την κατασκευή του πρωτογενή τομέα και το βαθμό στον οποίο ανησυχούν για
ζητήματα όπως το αν η παροχή νέων προϊόντων/υπηρεσιών ανταποκρίνεται στα επιδιωκόμενα έσοδα και κερδοφορία.
Οι ερωτηθέντες θα έπρεπε επίσης να απαντήσουν σχετικά με το αν βλέπουν τις κυβερνητικές πολιτικές και
κανονισμούς ως πλεονέκτημα ή μειονέκτημα για την ανταγωνιστικότητα των εταιριών στην χώρα τους.
186
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βιομηχανικό κλάδο, η έρευνα επιδιώκει να γνωρίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή
μειονέκτημα που έχει μια εταιρεία σε διάφορες προηγμένες βιομηχανοποιημένες τεχνολογίες.
Οι εταιρίες με διεθνή εμπειρία, όπως καταδεικνύεται από τη παρουσία με δραστηριότητες,
πωλήσεις ή/και διανομές σε πολλές γεωγραφικές περιοχές, θεωρήθηκαν ότι έχουν μεγαλύτερη
παγκόσμια εμπειρία και οι απαντήσεις τους είχαν περισσότερο βαρόμετρο188. Αυτή η προσέγγιση
των

σταθμισμένων

απαντήσεων

επιφέρει

μικρότερη

διαφοροποίηση

μεταξύ

των

παραγόντων/δυνάμεων που καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα του βιομηχανικού τομέα, καθώς
και την κατάταξη των χωρών. Δεν αποτελεί έκπληξη, το γεγονός ότι ανεξάρτητα από τον τόπο της
έδρας της εταιρίας, οι μεγάλες εταιρίες έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ του ως προς τις δυνάμεις
ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης απ’ ότι με τις μικρότερες εταιρίες που ως επί το πλείστων
βρίσκονται εντός της χώρας καταγωγής τους.
Κατά την έκθεση του GMCI υπάρχουν δώδεκα παράγοντες/δυνάμεις οι οποίοι συμβάλουν στη
διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας των χωρών στο βιομηχανικό κλάδο. Μεταξύ αυτών των 12
παραγόντων,

το

ταλέντο

αποτελεί

την

κινητήρια

δύναμη,

ακολουθεί

το

κόστος

ανταγωνιστικότητας, μετά η παραγωγικότητα του εργατικού δυναμικού και τέταρτη
σημαντικότερη δύναμη η προμήθεια δικτύου. Φαίνεται ότι οι παράγοντες αλληλοενισχύονται
μεταξύ τους αφού οι ενισχύσεις σε μια περιοχή ωφελούν έμμεσα και τις άλλες. Στο πιο κάτω
σχήμα φαίνονται –κατά σειρά δυναμικότητας- και οι 12 παράγοντες/δυνάμεις που επηρεάζουν την
παγκόσμια ανταγωνιστικότητα στο βιομηχανικό κλάδο.

188 Σημείωση: Οι εταιρίες όπου ο αριθμός των εσόδων τους είναι λιγότερο από 50 εκατομμύρια δολάρια έχουν
χαμηλότερη βαρύτητα στις απαντήσεις τους, ενώ οι εταιρίες με έσοδα 5 δις δολάρια ή περισσότερα λαμβάνουν
μεγαλύτερη βαρύτητα.
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Σχήμα 13: Οι δυνάμεις που επηρεάζουν την παγκόσμια ανταγωνιστικότητα στο βιομηχανικό κλάδο

Πηγή: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2016 Global
Manufacturing Competitiveness Index

Τα κυριότερα σημεία της μελέτης του GMCI περιλαμβάνουν:
α) Την κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν και τη μεταβαλλόμενη δυναμική μεταξύ των
βιομηχανοποιημένων εθνών
β) Τις σημαντικότερες δυνάμεις της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας στη βιομηχανική παραγωγή
γ) Τον αντίκτυπο της δημόσιας πολιτικής
δ) Το ρόλο των προηγμένων τεχνολογιών παραγωγής στη μελλοντική μετατροπή του
βιομηχανικού κλάδου
ε) Τη σχέση μεταξύ των οδηγών ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων της κάθε χώρας
στ) Την άνοδο των MITI-V (γνωστό ως The “Mighty Five” - Malaysia, India, Thailand, Indonesia,
and Vietnam)189

Σημείωση: Η άνοδος του «Mighty Five»: Τα πέντε έθνη Ασίας-Ειρηνικού της Μαλαισίας, της Ινδίας, της
Ταϊλάνδης, της Ινδονησίας, και του Βιετνάμ αναμένεται να ξεπεράσουν την ανταγωνιστικότητα των 15 κορυφαίων
βιομηχανικών χωρών τα επόμενα πέντε χρόνια. Αυτά τα έθνη θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια «Νέα Κίνα» από
την άποψη του χαμηλού κόστους εργασίας, των ευέλικτων παραγωγικών δυνατοτήτων, των ευνοϊκών δημογραφικών
προφίλ, της αγοράς και της οικονομικής ανάπτυξης, με την ανταγωνιστική τους κατάταξη να αυξάνεται κατά την
επόμενη πενταετία, όσο η Κίνα συνεχίζει να στρέφει την προσοχή της προς μια υψηλότερη τιμή, όπως για παράδειγμα
ο προηγμένος τεχνολογικός τομέας.
189
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Όσο αφορά την κατάταξη των χωρών διαχρονικά στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης,
βάσει του Παγκόσμιου Δείκτη Ανταγωνιστικότητας Βιομηχανικού Κλάδου 2010 (συμμετείχαν 26
χώρες), βρίσκεται η Κίνα και ακολουθούν η Ινδία, η Δημοκρατία της Κορέας, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία,
η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Γερμανία, η Σιγκαπούρη και η Πολωνία. Την τελευταία θέση
καταλαμβάνει η Σαουδική Αραβία.
Στην παγκόσμια κατάταξη της έκθεσης GMCI 2013, όπου συμμετείχαν 38 χώρες, στην πρώτη
θέση παραμένει η Κίνα και ακολουθούν η Γερμανία, οι ΗΠΑ, η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Ταιβάν,
ο Καναδάς, η Βραζιλία, η Σιγκαπούρη και η Ιαπωνία. Αυτή τη φορά την τελευταία θέση
καταλαμβάνει η Ελλάδα.
Στην πρόσφατη παγκόσμια κατάταξη της έκθεσης GMCI 2016, όπου συμμετείχαν 40 χώρες,
φαίνεται η Κίνα να εξακολουθεί να κρατάει τα πρωτεία, ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ, τη
Γερμανία, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τη Μεγάλη Βρετανία, το Ταιβάν, το Μεξικό, τον Καναδά
και τη Σιγκαπούρη. Η Ελλάδα φαίνεται για ακόμη μια χρονιά να κρατάει τα αρνητικά πρωτεία,
ως ουραγός στην παγκόσμια κατάταξη.
Επιπλέον, μέσα από την έκθεση του GMCI 2016 δίνονται και οι πιθανές προβλέψεις για την
παγκόσμια κατάταξη των χωρών στην επόμενη πενταετία (έκθεση GMCI 2020). Οι ενδείξεις
φαίνεται για πρώτη φορά να υποβαθμίζουν στη 2η θέση την ανταγωνιστικότητα της Κίνας στη
βιομηχανία, με τις ΗΠΑ να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση. Ακολουθούν η Γερμανία, η Ιαπωνία,
η Ινδία, η Νότια Κορέα, το Μεξικό, η Μεγάλη Βρετανία, το Ταιβάν και ο Καναδάς. Η Ελλάδα δε,
σύμφωνα με τις προβλέψεις, φαίνεται να μην καταφέρνει να βελτιώσει την επίδοσή της, αφού
δείχνει να παραμένει μέχρι και το 2020 ως η λιγότερο ανταγωνιστική κοινωνία.
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Πίνακας 6: Παγκόσμια κατάταξη GMCI 2010

Πίνακας 7: Παγκόσμια κατάταξη GMCI 2013

Πηγή: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2010,2013 Global
Manufacturing Competitiveness Index
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Πίνακας 8: Παγκόσμια κατάταξη GMCI 2016

Πίνακας 9: Παγκόσμια κατάταξη GMCI 2020

Πηγή: Deloitte Touche Tohmatsu Limited and US Council on Competitiveness, 2016 Global
Manufacturing Competitiveness Index

7.2.4.1 Δείκτης GMCI 2016 για την περίπτωση της Ελλάδας
Η Ελλάδα στη δεύτερη και τελευταία της συμμετοχή στο συγκεκριμένο δείκτη διατηρείται στην
τελευταία θέση, έστω κι αν έχουν ενταχθεί στο δείκτη δύο ακόμη χώρες. Είναι φανερό, δηλαδή,
ότι δεν έχει παρατηρηθεί καθόλου βελτίωση στην ανταγωνιστικότητά της, ενώ τα προγνωστικά
για την έκθεση του 2020 δεν δείχνουν να μεταβάλλουν την ανταγωνιστική της θέση.
126

7.2.4.2 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 10: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών σύμφωνα με το δείκτη Global Manufacturing
Competitiveness Index
2010

2013

2016

Ελλάδα

-

38/38

40/40

Κύπρος

-

-

-

Πορτογαλία -

35/38

35/40

Ισπανία

19/26

33/38

25/40

Ιρλανδία

18/26

37/38

31/40

Ιταλία

21/26

32/38

28/40

Γερμανία

8/26

2/38

3/40



Η Γερμανία διατηρεί την σαφέστατα καλύτερη ανταγωνιστική θέση ανάμεσα στις χώρες
τις οποίες μελετάμε, ενώ τα τελευταία χρόνια διατηρείται και στις πρώτες τρεις θέσεις της
παγκόσμιας κατάταξης.



Η Ιρλανδία έχει σαφέστατα χειρότερα αποτελέσματα σε αυτό το δείκτη, όπου στην πρώτη
έκθεση διατηρούσε την 18η θέση, κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης δείχνει να
χάνει αρκετό έδαφος ανταγωνιστικότητας και στη τελευταία πλέον έκθεση βελτιώνει
ελαφρώς το ανταγωνιστικό της επίπεδο.



Η Ιταλία δείχνει ένα μέτριο ανταγωνιστικό πρόσωπο, όπου το 2013 μειώθηκε αρκετά, ενώ
επανήλθε σε μέτρια επίπεδα το 2016.



Η Ισπανία δείχνει κι αυτή ένα μέτριο ανταγωνιστικό περιβάλλον μέχρι το 2013, ενώ το
2016 δείχνει να βελτιώνεται αρκετά.



Η Πορτογαλία διατηρεί χωρίς μεταβολές μια από τις χειρότερες θέσεις στο συγκεκριμένο
δείκτη.
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Η Ελλάδα έχει σταθερά στις δύο συμμετοχές της το χειρότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον
στην παγκόσμια κατάταξη.

7.3. Δείκτες Επιχειρηματικότητας
7.3.1 Δείκτης «Doing Business, DB» - Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank Group,
WB)190
Η Παγκόσμια Τράπεζα και συγκεκριμένα ο Διεθνής Οργανισμός Χρηματοδότησης (International
Finance Corporation) ξεκίνησε από το 2003 να συντάσσει την ετήσια έκθεση «Doing Business
Report», έχοντας ως στόχο τη λήψη αντικειμενικών μετρήσεων και την αξιολόγηση του
επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε 190 οικονομίες -για το Doing Business του 2017191. Οι
σχετικές

στατιστικά

επεξεργασμένες

μετρήσεις

αξιολογούν

-βάσει

προεπιλεγμένων

κριτηρίων- το κατά πόσο κάθε εθνική οικονομία ευνοεί την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας,
λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας επιχείρησης, και το κατά πόσο διευκολύνει
τις εγχώριες και ξένες επενδύσεις, κυρίως από νομοθετική πλευρά. Μέσα από τα ευρήματα αυτά,
οι οικονομίες των χωρών κατατάσσονται ανάλογα με τις επιδόσεις τους.
Συγκεκριμένα, αναλύει 10 διαφορετικούς δείκτες της επιχειρηματικής νομοθεσίας, τα οποία είναι
τα εξής:


«Έναρξη επιχείρησης (Starting Business)»



«Κατασκευαστική αδειοδότηση (Dealing with constructions permits)»



«Παροχή ρεύματος (Getting electricity)»



«Καταχώρηση ιδιοκτησιών (Registering Property)»



«Παροχή πιστώσεων (Getting credit)»



«Προστασία επενδυτών (Protecting investors)»



«Πληρωμή φόρων (Paying taxes)»



«Διασυνοριακό εμπόριο (Trading across borders)»



«Εφαρμογή συμβάσεων (Enforcing contracts)»

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δείκτη Doing Business, βλ. στο site: http://www.doingbusiness.org/
Σημείωση: Η έκθεση Doing Business 2017 της Παγκόσμιας Τράπεζας –η τελευταία έκδοση- καταγράφει τις
μεταρρυθμίσεις των χωρών από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 1η Ιουνίου 2016.
190
191
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«Απόδοση λύσεων στην αφερεγγυότητα (Resolving insolvency)»

Ο δείκτης Doing Business μετράει τη φιλικότητα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
αξιολογώντας το θεσμικό πλαίσιο και τις διαδικασίες στις οποίες πρέπει να εμπλακεί μια
επιχείρηση από τη σύσταση μέχρι τη λύση της. Απώτερος σκοπός της εν λόγω έκθεσης είναι η
θετική επιρροή στο επιχειρηματικό περιβάλλον, επομένως δημιουργεί μια αντικειμενική βάση
δεδομένων ως προς την κατανόηση των νομοθετικών πλαισίων ανά χώρα με στόχο τη βελτίωσή
τους192.
Οι παραπάνω δείκτες της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι γενικά αξιόπιστοι διότι στηρίζονται σε
συγκεκριμένα παραδείγματα. Η μεθοδολογία με την οποία εξάγονται, προδιαγράφει συγκεκριμένα
παραδείγματα μιας τυπικής επιχείρησης, την ίδια για όλες τις χώρες, και ζητά από
εμπειρογνώμονες δικηγόρους της χώρας να εκτιμήσουν τις παραμέτρους για την περίπτωση. Έτσι:
o Για έναρξη επιχείρησης ορίζει μια τυπική εταιρία περιορισμένης ευθύνης στην πιο
πυκνοκατοικημένη πόλη της χώρας.
o Η πρόσληψη αναφέρεται σε ένα μη εκτελεστικό υπάλληλο για τις ανάγκες μιας
τυπικής μικρομεσαίας επιχείρησης εγχώριας ιδιοκτησίας.
o Για κλείσιμο επιχείρησης επίσης ορίζει αυστηρά μια επιχείρηση περιορισμένης ευθύνης σε συγκεκριμένη κατάσταση χρεοκοπίας.
Η αναφορά των εκτιμήσεων στο συγκεκριμένο παράδειγμα περιορίζει μεν τη γενικότητα των
δεικτών μια και δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυξάνει όμως την ακρίβειά τους. Στις
παραμέτρους δεν υπολογίζονται επιπλέον χρόνοι ή κόστη λόγω διαφθοράς.
Παράλληλα, παρατηρείται ότι ενώ οι ετήσιες κινήσεις στην κατάταξη υποδηλώνουν κάποια
ένδειξη των αλλαγών στο ρυθμιστικό περιβάλλον μιας οικονομίας, εντούτοις φαίνεται ότι μπορεί
να έχουν αλλάξει λόγω των εξελίξεων σε άλλες οικονομίες. Επίσης, οι δείκτες αυτοί έχουν πολύ
μικρό βαθμό ευαισθησίας. Θέλουν δηλαδή μεγάλη βελτίωση σε παραμέτρους (π.χ. μείωση
αριθμού διαδικασιών, μείωση κεφαλαίου για ίδρυση επιχείρησης, αλλαγές στις συμβάσεις
πρόσληψης ορισμένου χρόνου) για να δώσουν μια ώθηση στην κατάταξη της χώρας. Ορισμένοι

192

Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ., σσ.116
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από αυτούς θα μπορούσαν να βελτιωθούν με ριζικά μέτρα, όπως π.χ. η μείωση του αριθμού
διαδικασιών για ίδρυση επιχείρησης που προαναγγέλθηκε πρόσφατα.
Όσο αφορά την κατάταξη των χωρών που συμμετέχουν στο «Doing Business 2017», την 1η θέση
καταλαμβάνει πλέον η Νέα Ζηλανδία, τη 2η η Σιγκαπούρη και την 3η η Δανία, η οποία αποτελεί
την πρώτη χώρα εκπρόσωπο της Ευρώπης που κατατάσσεται τόσο ψηλά. Αντίστοιχα στην 190η
και τελευταία θέση της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται η Σομαλία, στην 189η η Ερυθραία και
στην 188η θέση η Λιβύη. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι για το 2017 σημειώθηκαν βελτιώσεις
στο ρυθμιστικό πλαίσιο των 158 οικονομιών -από τις 190- σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Στον παρακάτω Πίνακα 10 παρουσιάζονται οι θέσεις που κατάλαβαν και οι 190 χώρες για το 2017.
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Πίνακας 11: Παγκόσμια κατάταξη του Doing Business το 2017

Πηγή: Doing Business 2017, World Bank.

7.3.1.1 Δείκτης Επιχειρηματικότητας DB 2017 για την περίπτωση της
Ελλάδας
Η έκθεση «Doing Business 2017» της Παγκόσμιας Τράπεζας φέρνει την Ελλάδα στην 61η θέση
της παγκόσμιας κατάταξης, σημειώνοντας κάθοδο μίας θέσης σε σχέση με τη 60η θέση που
κατείχε την προηγούμενη χρονιά.
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Πίνακας 12: Δείκτης Επιχειρηματικότητας της Ελλάδας για το 2017

Πηγή: Doing Business 2017, World Bank.

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει βελτιώσει αρκετά τη θέση της στη γενική κατάταξη
(βρισκόταν στην 111η θέση το 2006), γεγονός που δηλώνει ότι σημειώθηκαν σημαντικοί πρόοδοι
στην υιοθέτηση νόμων και κανονισμών που αίρουν τα εμπόδια και λειαίνουν το έδαφος στις
επενδυτικές προσπάθειες. Στην πραγματικότητα όμως, βλέπουμε ότι το ευνοϊκότερο –πλέοννομοθετικό πλαίσιο δε συνοδεύεται από τις αντίστοιχες αλλαγές στους κοινωνικούς,
οικονομικούς, πολιτικούς, έρευνας και τεχνολογίας παράγοντες. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι
για να υπάρξει επενδυτική ανέλιξη χρειάζεται όλοι αυτοί οι παράγοντες να συγκλίνουν. Πρόκειται,
μάλιστα, για τη δεύτερη συνεχή χρονιά από το 2010 που χειροτερεύει η θέση της Ελλάδας στη
σχετική κατάταξη, στοιχείο εξαιρετικά ανησυχητικό, καθώς τα συνεχιζόμενα εμπόδια στο
επιχειρείν αποτρέπουν τις επενδύσεις, δηλαδή ένα από τα βασικά ζητούμενα για την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας. Όπως παρουσιάζεται και στο Πίνακα 11, η θέση της Ελλάδας
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υποχώρησε σε 7193 από τους 10 τομείς, ενώ στους 2194 τομείς παρέμεινε σταθερή και βελτιώθηκε
σε ένα195.
Σύμφωνα με την έκθεση το μεγάλο βάρος της Ελλάδας είναι οι φόροι καθώς πήρε κακή
βαθμολογία στην κατηγορία αυτή, αφού έκανε την καταβολή φόρων πιο δαπανηρή με την αύξηση
του εταιρικού φορολογικού συντελεστή. Ωστόσο, σημειώθηκε βελτίωση στον τομέα των
συμβάσεων, κάνοντας ευκολότερη την εφαρμογή συμβάσεων με την εισαγωγή αυστηρότερων
κανόνων για αναβολές, επιβάλλοντας προθεσμίες στις δικαστικές αποφάσεις και περιορίζοντας
τις προσφυγές που μπορούν να κατατεθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκτέλεσης των
συμβάσεων.
Επιπλέον, σημαντικό είναι να δούμε τη θέση που καταλαμβάνει η Ελλάδα σε σχέση με τις
υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ. Η χώρα καταλαμβάνει μια από τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των
28 μελών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, μόνο η Μάλτα κατατάσσεται χαμηλότερα από την Ελλάδα, ενώ
από τις υπόλοιπες χώρες που μπήκαν σε μνημόνια, η Ιρλανδία ανέβηκε φέτος στη 18η θέση της
παγκόσμιας κατάταξης, η Πορτογαλία στην 25η και η Κύπρος στην 45η.

7.3.1.2 Δείκτης Επιχειρηματικότητας DB 2017 για την περίπτωση της Κύπρου
Η έκθεση «Doing Business 2017» της Παγκόσμιας Τράπεζας κατατάσσει την Κύπρο στην 45η
θέση, ανάμεσα σε 190 οικονομίες παγκοσμίως, σημειώνοντας άνοδο 2 θέσεων σε σχέση με τη 47η
θέση που κατείχε την προηγούμενη χρονιά.

Σημείωση: Οι 7 τομείς στους οποίους η θέση της Ελλάδας υποχώρησε ήταν οι εξής: η ευκολία έναρξης μίας
επιχείρησης, η ενασχόληση με τις κατασκευαστικές άδειες, η απόκτηση ηλεκτρικού ρεύματος, η λήψη πιστώσεων,
το ύψος των φόρων, η εφαρμογή των συμβάσεων και η προστασία των επενδυτών μειοψηφίας.
194
Σημείωση: Οι δύο τομείς στους οποίους η θέση της Ελλάδας παρέμεινε αμετάβλητη ήταν οι εξής: το διασυνοριακό
εμπόριο και η επίλυση της αφερεγγυότητας.
195
Σημείωση: Στο τομέα που βελτιώθηκε η Ελλάδα κατά τρεις θέσεις είναι η καταγραφή ακίνητης περιουσίας.
193
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Πίνακας 13: Δείκτης Επιχειρηματικότητας της Κύπρου για το 2017

Πηγή: Doing Business 2017, World Bank.

Την τριετία 2012-2014, όπου η κυπριακή οικονομία χαρακτηριζόταν από έντονη ύφεση, η χώρα
βρισκόταν σε συγκριτικά χαμηλή θέση, κυρίως λόγω της αδυναμίας της κυπριακής οικονομίας να
ακολουθήσει τις μοντέρνες πρακτικές και διαδικασίες για διαρθρωτικές αλλαγές αναπτυσσόμενων
οικονομιών, αφού η εν λόγω κατάταξη είναι συγκριτική196. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα της
χώρας, υπάρχουν χρονοβόρες διαδικασίες οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν ανασταλτικό
παράγοντα για ξένους επενδυτές.
Συγκεκριμένα, φαίνεται να σημειώθηκε μείωση στην πρόσβαση σε πιστωτικές πληροφορίες που
αφορούν δανειστές και δανειζόμενους κατά είκοσι θέσεις (62η θέση), ενώ κατά δύο θέσεις
υποχώρησε στην προστασία των μικρομετόχων επενδυτών197 (27η θέση) και στην καταγραφή
ακίνητης περιουσίας198 (91η θέση) και κατά τρεις θέσεις στην ενασχόληση με τις κατασκευαστικές
άδειες. Θετική πρόοδος παρουσιάστηκε στο θέμα της εξασφάλισης ηλεκτρισμού (63η θέση), στην
έναρξη μιας νέας επιχείρησης (53η θέση) και στη φορολογία (34η θέση). Παράλληλα,

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2015). Δήλωση Πολιτικής: Ενισχύοντας το
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην Κύπρο. Πηγή:
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/7DCBCB5F5710C531C2257EF90043545B/$file/National%20Policy%20
Statement%20for%20the%20Enterpreneurial%20Ecosystem_incl%20Annexes.pdf
197
Σημείωση: Παρά τη μείωση την οποία υπέστη για αυτή τη χρονιά η προστασία των επενδυτών ενισχύθηκε και η
εν λόγω βαθμολογία είναι υψηλότερη από το μέσο όρο της Ευρώπης και Κεντρικής Ασίας.
198
Σημείωση: Η εγγραφή ακίνητης περιουσίας απαιτεί επτά διαδικασίες με διάρκεια εννέα ημερών.
196
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παρουσιάζεται σταθερή στο πλαίσιο αφερεγγυότητας (κατατάσσεται στη 16η θέση), στο
διασυνοριακό εμπόριο (43η θέση), και στο δείκτη εκτέλεσης συμβολαίων όπου παραμένει στις
τελευταίες θέσεις μιας και οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες δεν έχουν βελτιωθεί.
Η Κύπρος σε επίπεδο ΕΕ καταλαμβάνει μία από τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις 28 χώρες
μέλη, αλλά ελαφρά βελτιωμένη σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ξεπερνώντας την Ιταλία.
Συγκεκριμένα, χειρότερη επίδοση στην ΕΕ από την Κύπρο έχουν η Ιταλία (50η), το Λουξεμβούργο
(59ο) η Ελλάδα (61η), και η Μάλτα (80η).

7.3.1.3 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 14: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών των τελευταίων ετών σύμφωνα με το δείκτη ‘Doing
Business’

2006

2010

2013

2014

2015

2016

2017

Ελλάδα

87/155

109/182

78/184

72/189

61/189

60/173

61/190

Κύπρος

-

40/182

36/184

39/189

64/189

47/173

45/190

Πορτογαλία 50/155

48/182

30/184

31/189

25/189

23/173

25/190

Ισπανία

38/155

62/182

44/184

52/189

33/189

33/173

32/190

Ιρλανδία

9/155

7/182

15/184

15/189

13/189

17/173

18/190

Ιταλία

43/155

78/182

73/184

65/189

56/189

45/173

50/190

Γερμανία

15/155

25/182

20/184

21/189

14/189

15/173

17/190



Η Ιρλανδία φαίνεται να είναι η χώρα με τις καλύτερες επιδόσεις σε αυτό το δείκτη, αλλά
ταυτόχρονα φαίνεται να χάνει την πλεονεκτική της θέση τα τελευταία έτη. Συγκεκριμένα
ξεκίνησε τα πρώτα έτη πολύ δυναμικά, διατηρούμενη στην πρώτη δεκάδα, όμως από το
2013 κι έπειτα χάνει συνεχώς θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (με εξαίρεση το 2014 όπου
βρέθηκε στη 13η θέση).
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Η Γερμανία έχει συνεχείς διακυμάνσεις σε αυτό το δείκτη διατηρούμενη ανάμεσα στη 14η
με 25η θέση. Φαίνεται δηλαδή ότι ενώ τη μια χρονιά βελτιώνει τη θέση της, την αμέσως
επόμενη την χειροτερεύει.



Η Πορτογαλία είναι η χώρα η οποία δείχνει να βελτιώνεται όλο και περισσότερο με την
πάροδο των χρόνων. Συγκεκριμένα, ενώ το 2006 βρισκόταν στην 50η θέση, φαίνεται
σήμερα να έχει βελτιώσει αρκετά το επιχειρηματικό της περιβάλλον και επομένως
βρίσκεται στη 25η θέση. Ωστόσο, η καλύτερή της επίδοση ήταν το 2016 όπου κατέλαβε
την 23η θέση.



Η Ισπανία στην πρώτη έκδοση του δείκτη είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα,
δυσχεραίνοντας όμως τη θέση της για το 2010. Ακολούθως, φαίνεται να βελτιώνει το
επιχειρηματικό της περιβάλλον –με μια εξαίρεση το 2014, εν καιρώ κρίσης- και δείχνει
σήμερα να βρίσκεται σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο.



Η Κύπρος δείχνει να είχε αρχικά πολύ καλές βαθμολογίες στο δείκτη, πριν όμως κτυπηθεί
κι αυτή από την οικονομική κρίση, όπου την έφερε μέχρι την 64η θέση για το 2015
(χειρότερη και από την Ελλάδα). Από το 2016, όμως, κι έπειτα φαίνεται να βελτιώνει
συνεχώς το επιχειρηματικό της περιβάλλον.



Η Ιταλία, αν και στην πρώτη της συμμετοχή στο δείκτη βρισκόταν στην 43η θέση –
καλύτερή της επίδοση- δείχνει το 2010 να χειροτερεύει αρκετά το επιχειρηματικό της
περιβάλλον καταλαμβάνοντας την 78η θέση στην παγκόσμια κατάταξη. Από κει κι έπειτα,
δείχνει να βελτιώνει συνεχώς το επιχειρηματικό της περιβάλλον, με μία όμως μείωση κατά
πέντε θέσεις στην τελευταία έκδοση του δείκτη.



Η Ελλάδα διατηρεί διαχρονικά το χειρότερο επιχειρηματικό περιβάλλον, με πολύ χαμηλές
βαθμολογίες για το έτος 2010. Από το 2013 και μετά δείχνει να βελτιώνεται αρκετά,
έχοντας όμως αρκετές αλλαγές που απαιτείται να κάνει ώστε να μπορεί να θεωρηθεί το
επιχειρηματικό της περιβάλλον ως ικανοποιητικό.
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7.3.2 Παγκόσμιο Επιμελητήριο Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship
Monitor, GEM) 199
Το GEM αποτελεί μία κοινοπραξία από ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια, στο πλαίσιο της
οποίας συλλέγονται εμπειρικά δεδομένα από ένα ευρύ σύνολο χωρών, με τα συνολικά ευρήματα
να παρουσιάζονται στην ετήσια έκδοση του World Report on Entrepreneurship. Το Παγκόσμιο
Επιμελητήριο

Επιχειρηματικότητας

με

στόχο

την

προώθηση

και

υποστήριξη

της

επιχειρηματικότητας έχει ως αποστολή τη δημοσίευση παγκόσμιων και ειδικών θεματικών
εκθέσεων, οι οποίες ασχολούνται με τις διάφορες πτυχές και διαστάσεις της επιχειρηματικότητας.
Το ερευνητικό αυτό πρόγραμμα με συντονιστές το Babson College (Αμερική) και το London
Business School (Μ. Βρετανία) και με παράλληλη συμμετοχή και συνεργασία εθνικών ομάδων
αποτελούμενων από ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια ξεκίνησε το 1999 διανύοντας μια
σπουδαία πορεία μέχρι σήμερα, καθώς καταφέρνει κάθε χρόνο να διεξάγει την έρευνα
επιχειρηματικότητας σε διεθνές επίπεδο. Μέσα από το έργο του έχει καταφέρει να εξελιχθεί σε
ένα από τα σημαντικότερα ερευνητικά προγράμματα παγκοσμίως, προάγοντας τη μελέτη της
επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα συμβάλει στη κατανόηση της συσχέτισής της με τη
γενικότερη ανάπτυξη μιας χώρας.
Οι ευρύτεροι στόχοι του GEM είναι οι εξής:


η μέτρηση του επιπέδου επιχειρηματικότητας μιας χώρας και η περαιτέρω ανάλυση των
διαφορών που προκύπτουν από την συγκριτική αποτίμηση με τις υπόλοιπες χώρες που
συμμετέχουν στην έρευνα



ο προσδιορισμός των διαφόρων παραγόντων που καθορίζουν τα επίπεδα της
επιχειρηματικής δραστηριότητας



η εξεύρεση και εισήγηση ιδανικών πολιτικών, οι οποίες συμβάλλουν στην ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας σε μια χώρα.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε την ερευνητική του δραστηριότητα με τη συμμετοχή 10 χωρών, ενώ
κάθε χρονιά ο αριθμός των χωρών που συμμετέχουν αυξάνεται (το 2014 συμμετείχαν 70 χώρες).
Το GEM συγκεντρώνει στοιχεία που καλύπτουν το 74% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού και

Ιωαννίδης, Σ., Κόρρα, Ε., Γιωτόπουλος, Ι. (2016) Επιχειρηματικότητα 2014-15: Η Δυναμική του Επιχειρηματικού
Συστήματος στην Ελλάδα της Κρίσης. Αθήνα: Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών - ΙΟΒΕ
199
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το 90% του παγκόσμιου ΑΕΠ, επιτρέποντάς του τη σύγκριση και αξιολόγηση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των χωρών που συμμετέχουν200. Οι χώρες αυτές -με την ερευνητική τους ομάδασυνεισφέρουν στην έρευνα με τα εθνικά εμπειρικά στοιχεία τους χρησιμοποιώντας τις ίδιες
ποσοτικές και ποιοτικές μεταβλητές που θεωρείται ότι επηρεάζουν το επίπεδο της
επιχειρηματικότητας σε μια χώρα. Επομένως, αρχικά γίνεται η επεξεργασία των αντίστοιχων
δεδομένων σε κάθε χώρα ξεχωριστά, ακολούθως γίνονται οι συγκριτικές αναλύσεις των χωρών
που συμμετέχουν και τέλος οι εθνικές επεξεργασίες από την κάθε ομάδα. Αξιοσημείωτο το
γεγονός ότι η ανάλυση πλέον των δεδομένων γίνεται με βάση και το επίπεδο της οικονομικής
ανάπτυξης ανά κράτος παρέχοντας έτσι τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να συγκριθούν με
χώρες που βρίσκονται σε παρόμοιο αναπτυξιακό στάδιο. Τα στοιχεία του Παγκόσμιου
Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας συλλέγονται με τη μέθοδο των ερωτηματολογίων σε
δείγμα ατόμων ανάλογο του μεγέθους της κάθε χώρας (κυμαίνεται συνήθως από 2000 έως 42000
άτομα). Ως αποτέλεσμα, τα στοιχεία που εξάγονται θεωρούνται από τα πιο αξιόπιστα και χρήσιμα
για διεθνείς συγκρίσεις, καθώς παράσχουν μία συγκριτική αξιολόγηση της επιχειρηματικότητας
σε ένα ευρύ σύνολο χωρών, με εναρμονισμένες μεταβλητές μέτρησης. Ταυτόχρονα όμως, δεν
παύουν να παρουσιάζουν προβλήματα201.
Το εννοιολογικό μοντέλο του GEM έχει πλέον να κάνει με την αλληλεπίδραση του κοινωνικού,
πολιτισμικού και πολιτικού πλαισίου κάθε χώρας, τα οποία με τη σειρά τους επηρεάζουν την
οικονομική δραστηριότητα. Οι Διαστάσεις του Επιχειρηματικού Πλαισίου (Entrepreneurial
Framework Conditions) -όπως τις ονοματίζει το GEM- αποτελούν τους παράγοντες που
επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα, ενώ ταυτόχρονα επιδρούν στην οικονομική δραστηριότητα
γενικά, μέσω της επίδρασής τους τόσο στη λειτουργία των καθιερωμένων επιχειρήσεων, όσο και
στην ίδρυση νέων. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η σημασία των Διαστάσεων του
Επιχειρηματικού Πλαισίου διαφέρει ανάλογα με το επίπεδο ανάπτυξης της κάθε χώρας.
Οι Διαστάσεις του Επιχειρηματικού Πλαισίου αποτελούνται από τρείς ομάδες, τις «Βασικές
Προϋποθέσεις», τις «Διαστάσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα» και τις «Διαστάσεις
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας». Οι δύο τελευταίες ομάδες έχουν τις πλέον άμεσες
200

Alvarez, C. and Urbano, D. (2012) Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. New York:
Crown Business
201
Σημείωση: Τα προβλήματα που παρουσιάζει το GEM αναγνωρίζονται από τον ΟΟΣΑ και τα τελευταία χρόνια
κάνει συστηματική δουλειά για τη δημιουργία δεικτών μέτρησης της επιχειρηματικότητας που στηρίζεται σε
διαφορετικό ορισμό και μέτρηση της επιχειρηματικότητας από αυτή του Παγκόσμιου Παρατηρητηρίου.
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επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα που εκδηλώνεται σε μια χώρα. Όλες όμως οι Διαστάσεις του
Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος επιδρούν και στις τρεις πλευρές της επιχειρηματικότητας,
δηλαδή τις επιχειρηματικές στάσεις και αντιλήψεις, την επιχειρηματική δραστηριότητα και τις
επιχειρηματικές φιλοδοξίες, με τις τρεις αυτές πλευρές να έχουν διαφορετική σημασία στον κάθε
τύπο οικονομικής ανάπτυξης.
Οι «Βασικές Προϋποθέσεις» –πρώτη ομάδα- επιδρούν σε ολόκληρη την οικονομική
δραστηριότητα μιας χώρας, δίνοντας περισσότερη έμφαση

στις καθιερωμένες οικονομικές

δραστηριότητες, κι όχι τόσο στην επιχειρηματικότητα, με τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και
δραστηριοτήτων.
Οι «Διαστάσεις που προωθούν την αποτελεσματικότητα» –δεύτερη ομάδα- επηρεάζουν τις
καθιερωμένες

οικονομικές

δραστηριότητες,

ενισχύοντας

την

αποτελεσματικότητα

και

επιτρέποντάς τους να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας και εύρους. Ταυτόχρονα, οι Διαστάσεις στην
ομάδα αυτή επηρεάζουν τη νέα επιχειρηματικότητα καθώς ευνοείται από τις νέες ευκαιρίες που
δημιουργούνται στην αγορά και τις οποίες είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί με
αποτελεσματικότερες μεθόδους από αυτές που επικρατούσαν στο παρελθόν.
Η τρίτη και τελευταία ομάδα, οι «Διαστάσεις Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας» επηρεάζουν
την επιχειρηματική δραστηριότητα, δίνοντας έμφαση στις οικονομίες που βασίζονται στην
εισαγωγή καινοτομιών. Επομένως, σε αυτές τις οικονομίες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία οι
διαστάσεις που αφορούν την αντίληψη και την εκμετάλλευση νησίδων αγοράς και τη δημιουργία
«ποιοτικών» επιχειρήσεων υψηλών δυνατοτήτων ανάπτυξης. Η μορφή του ισχύοντος
εννοιολογικού μοντέλου του GEM αποτυπώνεται αναλυτικότερο στο πιο κάτω σχήμα.
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Σχήμα 14: Το ισχύον εννοιολογικό μοντέλο του GEM

Πηγή: ΙΟΒΕ, 2016

Οι Διαστάσεις του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος επιδρούν στην οικονομική ανάπτυξη μέσω
της λειτουργίας των καθιερωμένων επιχειρήσεων, οι οποίες παράγουν ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ
και προσφέρουν ένα μεγάλο μέρος της απασχόλησης και μέσω της νέας επιχειρηματικότητας,
δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις. Η αλληλεπίδραση ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις και τις
νεοϊδρυόμενες που αποτελούν τα αποτελέσματα της νέας επιχειρηματικότητας είναι πολύ
σημαντική για την αναπτυξιακή δυναμική και των δύο ομάδων.
Το ερευνητικό μοντέλο του GEM καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, εξετάζοντας ταυτόχρονα την πολυεπίπεδη και εξελισσόμενη –κατά το GEMεπιχειρηματική συμπεριφορά, εστιάζοντας όμως την ανάλυσή του στις δραστηριότητες του
επιχειρηματία, τις ανάγκες που εκφράζει, τις πεποιθήσεις, τα χαρακτηριστικά του κτλ. Το GEM
ενδιαφέρεται για όλους τους πιθανούς τύπους επιχειρηματία, αναλύοντας τα επιχειρηματικά
χαρακτηριστικά όπως τα κίνητρα, η καινοτομία, η ανταγωνιστικότητα, οι προσδοκίες. Τα στοιχεία
που συλλέγει το GEM αφορούν: α) τα άτομα που βρίσκονται στα αρχικά στάδια εκδήλωσης της
επιχειρηματικής συμπεριφοράς, β) τα άτομα που έχουν ξεκινήσει μόλις τη λειτουργία του
εγχειρήματός τους και γ) τα άτομα που είναι ιδιοκτήτες/διοικούν μια καθιερωμένη επιχείρηση.
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Για την αντικειμενικότερη συγκριτική ανάλυση, οι χώρες που λαμβάνουν μέρος στο ερευνητικό
πρόγραμμα ταξινομούνται σε τρεις γενικές ομάδες202, με κριτήριο τη βασική πηγή του προϊόντος
που παράγουν. Συγκεκριμένα, η πρώτη κατηγορία (Ομάδα Α) περιλαμβάνει χώρες χαμηλού κατά
κεφαλήν εισοδήματος, το προϊόν των οποίων προέρχεται κυρίως από την εκμετάλλευση
πρωτογενών συντελεστών παραγωγής. Η δεύτερη κατηγορία (Ομάδα Β) εμπεριέχει χώρες
μεσαίου εισοδήματος, η ανάπτυξη των οποίων βασίζεται στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
της οικονομίας. Τέλος, η τρίτη (Ομάδα Γ) περιλαμβάνει χώρες υψηλού εισοδήματος, οι οποίες
βασίζουν την ανάπτυξή τους στη συνεχή προώθηση της καινοτομίας προϊόντος και διεργασιών.
Βασικοί δείκτες επιχειρηματικότητας κατά το GEM (% του πληθυσμού 18-64 ετών):
Ο βασικότερος δείκτης μέτρησης της επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο των δεδομένων του GEM,
αφορά την «Επιχειρηματικότητα Αρχικών Σταδίων» (Early Stage Entrepreneurial Activity) που
πραγματοποιείται σε μια οικονομία. Το επίπεδο αυτό αποτελείται από δύο επιμέρους κατηγορίες
τους επίδοξους και νέους επιχειρηματιών. «Επίδοξοι Επιχειρηματίες» είναι τα άτομα που κατά το
τελευταίο 12μηνο από τη στιγμή της έρευνας είχαν ξεκινήσει κάποιες προκαταρτικές ενέργειες
στην κατεύθυνση έναρξης ενός νέου εγχειρήματος, ενώ «Νέοι Επιχειρηματίες», τα άτομα που τη
στιγμή

της

έρευνας

ήταν

ιδιοκτήτες

–συμμετείχαν

στην

ιδιοκτησία

ενός

νέου

εγχειρήματος/δραστηριότητας για το οποίο έχουν ήδη πληρώσει μισθούς και έχουν καταγράψει
ένα κύκλο εργασιών για τουλάχιστον τρεις μήνες, αλλά όχι περισσότερους από 42.
Η έρευνα του GEM υπολογίζει ακόμη την καθιερωμένη επιχειρηματικότητα η οποία αποτελείται
από άτομα ηλικίας 18-64 ετών που κατά τη στιγμή της έρευνας ήταν ιδιοκτήτες – συμμετείχαν
στην ιδιοκτησία μιας καθιερωμένης επιχείρησης, δηλαδή μιας επιχείρησης που έχει
πραγματοποιήσει αμοιβές, πληρωμές ή οποιεσδήποτε άλλες πληρωμές στους ιδιοκτήτες για
περισσότερους από 42 μήνες (3,5 έτη). Ως επακόλουθο των προαναφερθέντων δεικτών
συνυπολογίζεται και η συνολική επιχειρηματικότητα η οποία αποτελεί σύνθετο δείκτη της
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων και της καθιερωμένης επιχειρηματικότητας.
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται, για το έτος 2014, η συμμετοχή στην επιχειρηματική
δραστηριότητα, αποδίδοντας το μέσο όρο για τις ομάδες χωρών Α, Β και Γ και από τις χώρες της

Σημείωση: Η ταξινόμηση των χωρών του GEM ακολουθεί την ομαδοποίηση του World Economic Forum και η
οποία αναλύεται στο Global Competitiveness Report. Για περαιτέρω ανάλυση βλ. σσ.92-93 της παρούσας εργασίας.
202
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ομάδας Γ παρουσιάζονται αναλυτικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβαν μέρος
στην έρευνα του GEM.
Πίνακας 15: Συμμετοχή στην επιχειρηματική δραστηριότητα ανά χώρα (% πληθυσμού ηλικίας 1864 ετών, 2014)

Πηγή: ΙΟΒΕ, επεξεργασία στοιχείων GEM

Οι χώρες που ανήκουν στις ομάδες Α και Β παρουσιάζουν και το 2014 -όπως αντίστοιχα και στις
προηγούμενες ετήσιες έρευνες- υψηλότερα ποσοστά επιχειρηματικής δραστηριοποίησης έναντι
των χωρών που ανήκουν στην ομάδα Γ, λόγω του υψηλού ποσοστού «επιχειρηματικότητας
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ανάγκης»203 που καταγράφεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Επίσης, το 2014 το ποσοστό
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αυξήθηκε σημαντικά από μόλις 5,2% το 2013 σε 7,8% το
2014, ενώ συνολικά, η εξέλιξη του δείκτη τα τελευταία χρόνια φαίνεται να εμφανίζει
διακυμάνσεις την περίοδο μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης σε σύγκριση με την περίοδο
πριν τη κρίση.
Επιπλέον δείκτες επιχειρηματικότητας κατά το GEM (% του πληθυσμού 18-64 ετών):
Ένας άλλος δείκτης που υπολογίζεται στην έρευνα του GEM είναι το «Ποσοστό Αναστολής ή
Διακοπής της επιχειρηματικής δραστηριότητας»204, δηλαδή τα άτομα που κατά τους τελευταίους
12 μήνες από τη στιγμή της έρευνας έπαψαν, γενικά, να συμμετέχουν στη λειτουργία της
επιχείρησης ανεξάρτητα από το αν αυτή συνέχισε ή όχι τη λειτουργίας της.
Επίσης, στο ερευνητικό πρόγραμμα του GEM και στο πλαίσιο ανάλυσης της επιχειρηματικότητας
αρχικών σταδίων γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν τα βασικά κίνητρα ενός ατόμου για να
ξεκινήσει ένα επιχειρηματικό εγχείρημα205. Στο πλαίσιο αυτό οι δύο βασικοί τύποι κινήτρων
επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων αφορούν: α) την επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, αυτοί
δηλαδή που ασχολήθηκαν με τη επιχειρηματικότητα για την αξιοποίηση μιας ευκαιρίας, η οποία
ανταποκρίνεται στην επιθυμία για εργασιακή ανεξαρτησία ή αύξηση του εισοδήματός τους και β)
την επιχειρηματικότητα ανάγκης, δηλαδή η επιχειρηματικότητα που πραγματοποιείται λόγω
ανάγκης για διατήρηση του εισοδήματος, έλλειψη άλλων επιλογών εργασίας, δυσαρέσκειας με
την υπάρχουσα απασχόληση, φόβου για πιθανή απόλυση βραχυπρόθεσμα κ.ο.κ. Όσο αφορά τους
χρηματοδοτικούς περιορισμούς των επιχειρήσεων, το ερευνητικό πρόγραμμα του GEM
επικεντρώνεται στους «άτυπους επενδυτές»206, δηλαδή παρέχει πληροφόρηση και στοιχεία για τις
περιπτώσεις εκείνες όπου ένα άτομο υποστηρίζει μέσω χρηματοδότησης κάποιο άλλο

Σημείωση: Η επιχειρηματικότητα ανάγκης θα αναλυθεί στη συνέχεια.
Σημείωση: Τα ευρήματα του δείκτη, για τα τελευταία χρόνια, αποδίδουν στους οικονομικούς παράγοντες (έλλειψη
κερδοφορίας των επιχειρήσεων, προβλήματα χρηματοδότησης) -που σε μεγάλο βαθμό ερμηνεύονται και από τη
δυσμενή οικονομική συγκυρία- την κύρια ευθύνη.
205
Σημείωση: Όσο αφορά το συγκεκριμένο δείκτη, τα διαχρονικά ευρήματα δείχνουν ότι όσο υψηλότερο είναι το
εισόδημα, τόσο μεγαλύτερο το ποσοστό των νέων επιχειρηματιών που κινητοποιούνται από την επιθυμία αξιοποίησης
μια ευκαιρίας, παρά από την ανάγκη βιοπορισμού, με το γεγονός αυτό να είναι απόρροια του επιπέδου του κατά
κεφαλήν εισοδήματος κάθε χώρας.
206
Σημείωση: Η συμβολή των άτυπων επενδυτών φαίνεται πως είναι εξαιρετικά σημαντική για την υποστήριξη και
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων.
203
204
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προκειμένου να ξεκινήσει μια νέα επιχειρηματική δραστηριότητα, στο οποίο ο χρηματοδότης δεν
εμπλέκεται και δεν δραστηριοποιείται άμεσα.
Σχετικά με τη κλαδική διάρθρωση των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, το ερευνητικό
πρόγραμμα του GEM ακολουθεί την προσέγγιση του ΟΗΕ στη κλαδική ταξινόμηση, διακρίνοντας
τους τομείς ως ακολούθως σε: i) πρωτογενή τομέα, ii) μεταποιητική δραστηριότητα, iii) υπηρεσίες
προς επιχειρήσεις και iv) προϊόντα/υπηρεσίες προς τον τελικό καταναλωτή.
Το GEM δίνει επιπλέον έμφαση στις επιχειρηματικές προδιαθέσεις και αντιλήψεις, αναλύοντας
τους παράγοντες που είτε διευκολύνουν, είτε δυσχεραίνουν την απόφαση για την έναρξη ενός
επιχειρηματικού εγχειρήματος. Οι παράγοντες αυτοί διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: σε
«πολιτισμικούς»207, δηλαδή στη γενική στάση μιας κοινωνίας απέναντι στην επιχειρηματική
δραστηριότητα και σε «προσωπικούς»208, δηλαδή στο πώς αντιλαμβάνεται το ίδιο το άτομο το
ζήτημα της επιχειρηματικής του δραστηριοποίησης σε ένα γενικότερο πλαίσιο.
Ακόμη, αναλύονται τα βασικά δημογραφικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ηλικία, στο φύλο και το εκπαιδευτικό επίπεδο των επιχειρηματιών
που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο δραστηριοποίησης.
Τέλος, εκτός από τους προαναφερθέντες ποσοτικούς δείκτες της επιχειρηματικότητας γίνεται και
μια ανάλυση προς τα ποιοτικά και διαρθρωτικά χαρακτηριστικά των νέων επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών. Συγκεκριμένα εξετάζονται ο βαθμός καινοτομικότητας, το επίπεδο τεχνολογικής
αναβάθμισης, η ένταση του ανταγωνισμού, η προοπτική δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης,
και ο βαθμός εξωστρέφειας.
Όσο αφορά την αξιοπιστία του δείκτη GEM, oι εκτιμήσεις των δεικτών στηρίζονται σε δεδομένα
από τρεις πηγές:

Σημείωση: Το GEM διερευνά τέσσερις δείκτες που ανήκουν στην κατηγορία των πολιτισμικών παραγόντων, με
την έννοια ότι αφορούν τις αντιλήψεις που επικρατούν στον πληθυσμό για το ευρύτερο κοινωνικό και επιχειρηματικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο μπορεί να κινηθεί ο νέος επιχειρηματίας. Πρόκειται για α) το κατά πόσον πιστεύουν κατά
τη στιγμή διεξαγωγής της έρευνας πως υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες για το επόμενο εξάμηνο, β) αν η
επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζεται από την κοινωνία ως καλή επιλογή σταδιοδρομίας, γ) αν η κοινωνία
αντιμετωπίζει τους επιχειρηματίες ως άτομα άξια σεβασμού και δ) αν τα μαζικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στο
θέμα της επιχειρηματικότητας.
208
Σημείωση: Το GEM διερευνά δύο ακόμη δείκτες, οι οποίοι αφορούν προσωπικούς παράγοντες που επηρεάζουν
την απόφαση για επιχειρηματική δραστηριοποίηση: α) το κατά πόσον τα άτομα κρίνουν ότι διαθέτουν τις γνώσεις,
την ικανότητα και την εμπειρία για να γίνουν επιχειρηματίες και β) το κατά πόσον ο φόβος της αποτυχίας θα τους
απέτρεπε από το να δοκιμάσουν να εκμεταλλευτούν μια επιχειρηματική ευκαιρία.
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1. Έρευνα πεδίου από 1000 ως 2000 ενήλικες μεταξύ 18 & 64 ετών, ανά χώρα. Στις περισσότερες
χώρες γίνονται τηλεφωνικές έρευνες που βασίζονται σε τυχαία επιλογή σπιτιών με τηλεφωνικές
γραμμές. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα η έρευνα διεξήχθη από την Metron Analysis μέσω
τηλεφώνου και περιλάμβανε 2000 ενήλικες.
2. Τυποποιημένα δεκασέλιδα ερωτηματολόγια που συμπληρώνονται από ειδικούς με
συνεντεύξεις. Αυτά τα ερωτηματολόγια είναι η πηγή για αρκετές ποιοτικές κλίμακες. Στην
Ελλάδα η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το ΙΟΒΕ, με χρηματοδότηση από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και ιδιώτες χορηγούς του Ιδρύματος.
3. Στατιστικά στοιχεία από τυποποιημένες διεθνείς πηγές όπως World Bank, IMF, United Nations,
που παρέχουν χαρακτηριστικά γνωρίσματα βασικής οικονομικής ανάπτυξης, δομής πληθυσμών,
εκπαιδευτικής επίτευξης και τεχνικής υποδομής.
Ωστόσο, τα στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεντεύξεις (1&2) ενέχουν κάποιο βαθμό
υποκειμενισμού.

7.3.2.1 Δείκτης Επιχειρηματικότητας GEM 2014-2015 για την περίπτωση της
Ελλάδας
Το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)209 αποτελεί τον ελληνικό εθνικό
ερευνητικό συνεργάτη του GEM, με στόχο την παραγωγή προτάσεων δημόσιας πολιτικής για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ιδιαίτερα εθνικά
χαρακτηριστικά. Το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο GEM, διεξάγει δύο έρευνες
πεδίου: μία έρευνα πεδίου στον ελληνικό πληθυσμό σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 2.000 ατόμων
και μία έρευνα πεδίου σε 36 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν επιλεγεί ως «ειδικοί» σε διάφορες
διαστάσεις της επιχειρηματικότητας. Η πρώτη ελληνική συμμετοχή από το ΙΟΒΕ
πραγματοποιήθηκε το 2003, ενώ η τελευταία Ετήσια Έκθεση για την Επιχειρηματικότητα στην

Το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής
ερευνητικός οργανισμός. Ιδρύθηκε με σκοπό να προωθεί την επιστημονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόμενα
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και να παρέχει αντικειμενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις οι
οποίες είναι χρήσιμες στη διαμόρφωση πολιτικής. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΟΒΕ, βλ. στο
site: http://iobe.gr/
209
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Ελλάδα αναλύει εμπειρικά δεδομένα του 2014, αποτελώντας τη 12η συμμετοχή του ΙΟΒΕ στο
ερευνητικό πρόγραμμα GEM.
Η «επιχειρηματικότητα αρχικών σταδίων» για τα δεδομένα του 2014 στην Ελλάδα παρουσιάζεται
αυξημένη και κυμαινόμενη στα επίπεδα του μακροχρόνιου μέσου όρου. Δεν είναι όμως τυχαίο το
γεγονός ότι η ελληνική επιχειρηματικότητα που κινητοποιείται από τον εντοπισμό ευκαιριών
(30,5%) κινείται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας (54,9%),
κατέχοντας την τελευταία θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών καινοτομίας μελών της ΕΕ, ενώ
στον αντίποδα το ποσοστό επιχειρηματικής δραστηριοποίησης στην Ελλάδα λόγω ανάγκης
(43,6%) κινείται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με τον μέσο όρο των χωρών καινοτομίας
(23,9%), λαμβάνοντας την πρώτη θέση της κατάταξης μεταξύ των χωρών καινοτομίας μελών της
ΕΕ. Όσο αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που δηλώνει πως έχει διακόψει ή αναστείλει την
επιχειρηματική του δραστηριότητα το 2014 παρουσιάζει μικρή βελτίωση, πλησιάζοντας το μέσο
όρο των χωρών καινοτομίας, ενώ φαίνεται ότι οι οικονομικοί παράγοντες και ειδικότερα η έλλειψη
κερδοφορίας με ποσοστό 68% σημειώνεται ως ο βασικότερος παράγοντας διακοπής ή αναστολής
λειτουργίας της επιχείρησης.
Σχετικά με την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, διαφαίνεται πλέον μια στροφή προς
αυτή, παρά τα αρνητικά ποσοστά των τελευταίων χρόνων που ήθελαν τους επιχειρηματίες στην
Ελλάδα να απευθύνονται αποκλειστικά σε εγχώριους πελάτες. Ωστόσο, οι πρόσφατες ενδείξεις δε
διασφαλίζουν ότι η νέα επιχειρηματικότητα στη Ελλάδα συμβάλει σε μια συνολική αλλαγή στα
χαρακτηριστικά

της

επιχειρηματικότητας.

Παράλληλα,

η

καινοτομικότητα

της

επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, παραμένει για το 2014 σε πολύ χαμηλά επίπεδα,
παρουσιάζοντας όμως τάση για βελτίωση, καθώς τα τελευταία δύο χρόνια ενισχύεται το ποσοστό
των επιχειρήσεων που κατέχουν τεχνολογία αιχμής και σταδιακά εξασθενεί το ποσοστό των
επιχειρήσεων που διαθέτει τεχνολογία πενταετίας (νέες τεχνολογίες).
Η «καθιερωμένη επιχειρηματικότητα» αποτελεί έναν από τους επικρατέστερους δείκτες για τη
χώρα, αντανακλώντας έτσι την πραγματική δομή της ελληνικής οικονομίας στην οποία
κυριαρχούν μικρές και ως επί το πλείστων οικογενειακές επιχειρήσεις. Τα δεδομένα των
τελευταίων χρόνων δείχνουν ότι οι καθιερωμένοι επιχειρηματίες βασίζονται όλο και περισσότερο
στην επιχειρηματικότητα λόγω βιοποριστικών αναγκών κι όχι γιατί επιδιώκουν την εκμετάλλευση
επιχειρηματικών ευκαιριών, ενώ παράλληλα, έχει επηρεαστεί αρνητικά και η καινοτομικότητα
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των καθιερωμένων επιχειρήσεων. Είναι, επομένως, και για τους καθιερωμένους επιχειρηματίες
εμφανέστατη η αρνητική επίπτωση της οικονομικής κρίσης που έχει πλήξει τα τελευταία χρόνια
τη χώρα -μείωση του αριθμού των καθιερωμένων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις
αγορές προϊόντων/υπηρεσιών και σταθερή πτωτική τάση στην εξωστρέφεια. Εντούτοις, δεν έχει
μειωθεί η ικανότητα και η δυνατότητά τους να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις στην
τεχνολογία.
Ένα αξιοσημείωτο εύρημα είναι ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα
γυναικείας επιχειρηματικότητας –αν αναλογιστεί κανείς και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στην
Ελλάδα- όσο αφορά κυρίως τους καθιερωμένους επιχειρηματίες. Σχετικά το εισόδημα, η τεράστια
πλειονότητα (94,6%) των καθιερωμένων επιχειρηματιών στην Ελλάδα το 2014 είχαν εισόδημα
από τη δραστηριότητά τους χαμηλότερο από 40 χιλ. ευρώ., αποδεικνύοντας και το βασικότερο
λόγο διακοπής της επιχειρηματικής λειτουργίας που είναι η έλλειψη κερδοφορίας της επιχείρησης.
Με βάση τις πιο πάνω ενδείξεις είναι επακόλουθη η αύξηση του φόβου της αποτυχίας τόσο για
τους επιχειρηματίες αρχικών σταδίων που τώρα εισέρχονται στον επιχειρηματικό στίβο, όσο και
για τους καθιερωμένους.

7.3.2.2 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 16: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών των τελευταίων ετών σύμφωνα με το δείκτη Global
Entrepreneurship Monitor
2004

2008

2012

2013

2014

2015/16

Ελλάδα

18/34

2/18210

14/24

19/26

15/29

17/24

Κύπρος

-

-

-

-

Πορτογαλία 28/34

-

7/24

11/26

10/29

8/24

Ισπανία

22/34

8/18

17/24

21/26

23/29

21/24

Ιρλανδία

13/34

5/18

16/24

7/26

19/29

10/24

-

Σημείωση: Οι χώρες που εξετάζουμε στο συγκεκριμένο δείκτη κατατάσσονται ανάλογα με την οικονομική τους
ανάπτυξη –με εξαίρεση το 2004 όπου συγκαταλέγονται όλες οι χώρες. Οι συγκεκριμένες χώρες συγκαταλέγονται στις
οικονομίες με γνώμονα την καινοτομία.
210

147

Ιταλία

26/34

13/18

23/24

26/26

28/29

23/24

Γερμανία

24/34

17/18

20/24

22/26

27/29

24/24



Η Ιρλανδία σε αυτό το δείκτη έχει αρκετές διακυμάνσεις στην επίδοσή της αφού τη μια
χρονιά βελτιώνει τη συνολική της επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ την επόμενη χρονιά
την επιδεινώνει. Παρόλα αυτά κυμαίνεται από την 5η μέχρι την 19η θέση.



Η Ελλάδα στο συγκεκριμένο δείκτη δείχνει σαφέστατα πολύ πιο βελτιωμένες επιδόσεις
καθώς φαίνεται ότι συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, παρά τις
οικονομικές δυσκολίες. Η καλύτερη παρουσία της στο δείκτη ήταν το 2010 (2η θέση), ενώ
τις υπόλοιπες χρονιές κυμαίνεται από τη 14η μέχρι τη 19η θέση.



Η Πορτογαλία εκτός από το 2004, τις υπόλοιπες χρονιές δείχνει να έχει μια αρκετά ενεργή
επιχειρηματική δραστηριότητα αφού κυμαίνεται από την 7η μέχρι τη 11η θέση.



Η Ισπανία με εξαίρεση το 2008 όπου φαινόταν να δραστηριοποιείται αρκετά στον
επιχειρηματικό τομέα, τις υπόλοιπες χρονιές κυμαίνεται σε πολύ μέτρια έως κακά επίπεδα.



Η Ιταλία και η Γερμανία έχουν ένα πολύ χαμηλό επίπεδο επιχειρηματικής
δραστηριότητας, καταλαμβάνοντας συνήθως τις τελευταίες θέσεις ανάμεσα στις
καινοτόμες οικονομίες.

Η έκθεση αυτή δίνει την εικόνα της τάσης που έχει η κάθε χώρα για δημιουργία και ανάπτυξη
επιχειρήσεων. Για τον λόγο αυτό, βλέπουμε την Ελλάδα να καταλαμβάνει μία από τις υψηλότερες
θέσεις καθώς παρουσιάζει μια μεγάλη τάση για δημιουργία επιχειρήσεων. Εν αντιθέσεις, η Ιταλία
και η Γερμανία έχουν πολύ χαμηλότερη τάση για ανάπτυξη επιχειρήσεων και γι’ αυτό
καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις ανάμεσα στις οικονομίες με γνώμονα την καινοτομία.
Εντούτοις, η υψηλή τάση μιας χώρας για ανάπτυξη επιχειρήσεων δεν υπονοεί και την ύπαρξη ενός
υγιές επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

148

7.3.3 Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικότητας (Global Entrepreneurship Index,
GEI) - Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Global
Entrepreneurship and Development Institute, GEDI)211
Ο Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικότητας (GEI), που δίνεται στη δημοσιότητα από το
Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας (GEN)212 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο GEDI,
αποτελεί μια κλίμακα ανάλυσης των επιχειρηματικών οικοσυστημάτων 132 χωρών (για το 2016),
κατατάσσοντάς τες ανάλογα με την επίδοσή τους και παρέχοντας μια εικόνα για το πως η κάθε
χώρα δραστηριοποιείται τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές πλαίσιο. Ο δείκτης GEI
αναπτύχθηκε από τους καθηγητές Zoltan Acs και Lazslo Szerb το 2008 με σκοπό να μετατρέπει
την πολύπλοκη σχέση μεταξύ ιδιωτών, θεσμικών οργάνων και της επιχειρηματικότητας σε σαφή
και εφαρμόσιμα αποτελέσματα, ενώ από το 2011, το GEDI έχει λάβει παγκόσμια αναγνώριση με
τα άρθρα που εμφανίζονται στο «The Wall Street Journal», «The Economist» και σε αντίστοιχο
διεθνή τύπο.
Ο Jonathan Ortmans, πρόεδρος του Παγκόσμιου Δικτύου Επιχειρηματικότητας, δήλωσε πως
«Υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη ανάγκη από τις κοινότητες των επιχειρήσεων σε στάδιο εκκίνησης
και τους αντίστοιχους φορείς χάραξης πολιτικής να βοηθήσουν τις νέες εταιρίες στο ξεκίνημά τους
αλλά και στην ανάπτυξή τους. Ο Δείκτης προσδιορίζει τις συγκεκριμένες προκλήσεις που
αντιμετωπίζει κάθε χώρα και χρησιμεύει ως πυξίδα για τον καθορισμό των αποτελεσματικότερων
παρεμβάσεων». Παράλληλα, κατά τον Zoltan Acs, ιδρυτή και πρόεδρο του Ινστιτούτου GEDI, ο
δείκτης GEI έχει σχεδιαστεί ειδικά ώστε να χρησιμεύει ως οδηγός για τη χαρτογράφηση νέων
προσεγγίσεων για την ενίσχυση των εθνικών συστημάτων επιχειρηματικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο. Ενώ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «Αν και οι επιτυχημένοι επιχειρηματίες που είναι ικανοί
να επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες, συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όλο τον κόσμο, τα
αποτελέσματα της έρευνας που συγκεντρώσαμε μέσω του δείκτη GEI, δείχνουν ότι ο τρόπος με τον
οποίο οι χώρες παρέχουν το κατάλληλο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι πολίτες τους μπορούν να

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (Global
Entrepreneurship and Development Institute – GEDI), βλ. στο site: https://thegedi.org/
212
Το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρηματικότητας (GEN) είναι μια πλατφόρμα προγραμμάτων και πρωτοβουλιών που
λαμβάνουν χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του έτους με στόχο τη δημιουργία ενός παγκόσμιου οικοσυστήματος
επιχειρηματικότητας.
211
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καινοτομούν και να δημιουργούν νέα προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες, διαφέρει από περιοχή σε
περιοχή και από χώρα σε χώρα».
Η επιχειρηματικότητα σε εθνικό επίπεδο ορίζεται ως μια δυναμική, θεσμικά ενσωματωμένη
αμφίδρομη σχέση μεταξύ των επιχειρηματικών συμπεριφορών, των επιχειρηματικών ικανοτήτων,
και των επιχειρηματικών φιλοδοξιών ατόμων, η οποία καθοδηγεί την κατανομή πόρων μέσω της
δημιουργίας και της λειτουργίας νέων εγχειρημάτων. Η έκθεση παρέχει μια λεπτομερή εξέταση
του επιχειρηματικού οικοσυστήματος σε παγκόσμιο επίπεδο συνδυάζοντας μεμονωμένα στοιχεία
όπως η αναγνώριση ύπαρξης ευκαιριών και η αντίληψη κινδύνου με θεσμικά συστατικά όπως το
μέγεθος των αγορών κεφαλαίων, η παγκοσμιοποίηση και η επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη. Η
μεθοδολογία GEDI συλλέγει δεδομένα σχετικά με τις επιχειρηματικές στάσεις, τις ικανότητες και
τις φιλοδοξίες του τοπικού πληθυσμού και πόση βαρύτητα έχουν αυτά στην επικρατούσα
κοινωνική και οικονομική «υποδομή», περιλαμβάνοντας πτυχές συνδεσιμότητας προς τις
εξωτερικές αγορές.
Αυτή η διαδικασία δημιουργεί τους 14 πυλώνες που χρησιμοποιεί το GEDI για τη μέτρηση της
υγείας του τοπικού οικοσυστήματος. Οι 14 πυλώνες είναι οι εξής:


«Αντίληψη για τις Επιχειρηματικές Ευκαιρίες»



«Startup Δεξιότητες»



«Αποδοχή Κινδύνου»



«Δίκτυα»



«Κουλτούρα»



«Startup Ευκαιρίες»



«Αξιοποίηση της Τεχνολογίας»



«Ανθρώπινο Κεφάλαιο»



«Ανταγωνισμός»



«Καινοτομικά Προϊόντα»



«Καινοτομία»



«Μεγέθυνση»



«Διεθνοποίηση»



«Κεφάλαιο σε Κίνδυνο».
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Όσο αφορά την παγκόσμια κατάταξη του GEI 2016, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να
κρατάνε τα ηνία παραμένοντας στην κορυφή της λίστας. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται
οι πρώτες 10 χώρες της λίστας με τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με το GEI. Στον αντίποδα,
στις τελευταίες θέσεις της σχετικής κατάταξης (με σειρά βαθμολογίας) βρίσκονται η Ουγκάντα,
το Μπενίν, το Μπαγκλαντές, η Μπουρκίνα Φάσο, η Μαδαγασκάρη, η Σιέρα Λεόνε, η Μαυριτανία,
το Μαλάουι, το Μπουρούντι και στην τελευταία θέση το Τσαντ.
Πίνακας 17: Βαθμολογία και κατάταξη χωρών στον Παγκόσμιος Δείκτης Επιχειρηματικότητας 2016
(GEI)

Πηγή: GEDI-Global Entrepreneurship Index 2016

Σύμφωνα με τον Δείκτη, οι πλουσιότερες χώρες τείνουν να έχουν υψηλότερα ποσοστά
επιχειρηματικότητας ενώ διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές
προκλήσεις έχοντας άλλες προτεραιότητες όσον αφορά την ανάπτυξη των οικοσυστημάτων τους.
Τα συμπεράσματα αυτά εξυπηρετούν σε μεγάλο βαθμό τους φορείς χάραξης πολιτικής καθώς
αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει μία βέλτιστη προσέγγιση από άποψη χάραξης πολιτικής η οποία θα
μπορέσει να εφαρμοστεί παντού213.

7.3.3.1 Δείκτης Επιχειρηματικότητας GEI 2016 για την περίπτωση της
Ελλάδας
Τα τελευταία χρόνια η θέση της Ελλάδας ως προς την επιχειρηματικότητα έχει βελτιωθεί.
Συγκεκριμένα σύμφωνα με το δείκτη GEI η Ελλάδα έχει μια σχετική βελτίωση τη κατάταξής της
213

Διεθνής επιχειρηματικότητα & Επενδύσεις: Σύγχρονο ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. οπ. αν. παρ., σσ.478-9
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κατά 2 θέσεις το 2016 σε σχέση με το 2015, καταλαμβάνοντας τη 45η θέση, ενώ η βελτίωσή της
είναι αισθητή σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε περιφερειακό επίπεδο η Ελλάδα κατέχει
την 27η θέση ανάμεσα σε 39 χώρες, έχοντας γενική βαθμολογία 42,1 στα 100. Στο παρακάτω
σχήμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι 14 πυλώνες που χρησιμοποιεί το GEDI για τη μέτρηση της
υγείας του ελληνικού οικοσυστήματος.
Σχήμα 15: Ανάλυση GEDI για την Ελλάδα

Πηγή: GEDI-Global Entrepreneurship Index 2016

Στις περισσότερες διαστάσεις η Ελλάδα υπολείπεται τόσο ως προς την Ευρώπη, όσο και προς τον
παγκόσμιο μέσο όρο. Ωστόσο, παρουσιάζει πολύ καλές επιδόσεις στις startup δεξιότητες, στο
ανθρώπινο δυναμικό, στην ενσωμάτωση της τεχνολογίας και στη διεθνοποίηση. Αντίθετα, στα
αδύναμα σημεία της συγκαταλέγεται η αποδοχή του κινδύνου ως ποσοστό του πληθυσμού για τον
οποίο ο φόβος της αποτυχίας δεν θα απέτρεπε ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, η μεγέθυνση της
οικονομίας, η αντίληψη για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες, η κουλτούρα και η χρήση καινοτομικών
προϊόντων. Παρόλες τις ενέργειες που έχουν γίνει για βελτίωση του οικοσυστήματος στη χώρα, η
γραφειοκρατία παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας, αποτελώντας
ανασταλτικό παράγοντα στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του επιχειρηματικού δυναμικού της
προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης.
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7.3.3.2 Δείκτης Επιχειρηματικότητας GEI 2016 για την περίπτωση της
Κύπρου
Βάση της σχετικής κατάταξης για το 2016 η Κύπρος καταλαμβάνει την 49η θέση μεταξύ 132
οικονομιών παγκοσμίως, με σχετική πτώση τριών θέσεων από την 46η θέση μεταξύ 130 υπό
αξιολόγηση οικονομιών το 2015. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο η Κύπρος κατατάσσεται για το 2016 στην
30η θέση ανάμεσα σε 39 ευρωπαϊκές χώρες. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζονται αναλυτικά οι
14 πυλώνες που χρησιμοποιεί το GEDI για τη μέτρηση της υγείας του κυπριακού οικοσυστήματος.
Σχήμα 16: Ανάλυση GEDI για την Κύπρο

Πηγή: GEDI-Global Entrepreneurship Index 2016

Όπως και στην περίπτωση της Ελλάδας, η Κύπρος υπολείπεται τόσο ως προς την Ευρώπη, όσο
και προς τον παγκόσμιο μέσο όρο στις περισσότερες διαστάσεις. Στους πυλώνες όπου η χώρα
παρουσιάζει συγκριτικά χαμηλή βαθμολογία, όπως φαίνεται και στο Σχήμα 16 πιο πάνω,
περιλαμβάνονται η ικανότητα αναγνώρισης μίας καλής επιχειρηματικής ευκαιρίας, το επίπεδο
αποδοχής του ρίσκου ως ποσοστό του πληθυσμού για τον οποίο ο φόβος της αποτυχίας δεν θα
απέτρεπε ένα νέο επιχειρηματικό ξεκίνημα, καθώς και το ποσοστό των επιχειρήσεων υψηλής
ανάπτυξης στη χώρα. Στους πυλώνες κατά τους οποίους η χώρα καταλαμβάνει συγκριτικά υψηλή
βαθμολογία περιλαμβάνονται η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι δυνατότητες
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διεθνοποίησης των επιχειρήσεων, η ικανότητα των επιχειρήσεων να αφομοιώνουν εύκολα νέες
τεχνολογίες

και

το

επίπεδο

στο

οποίο

η

χώρα

επενδύει

στην

επιχειρηματική

κατάρτιση/κουλτούρα.
Μια σημαντική παράμετρος στην περίπτωση της αξιολόγησης του κυπριακού οικοσυστήματος
είναι η ενδεχόμενη αδυναμία του δείκτη να παράσχει μία πλήρως αντιπροσωπευτική αποτίμηση
και αξιολόγηση του ισχύοντος επιχειρηματικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η
Κύπρος δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο πλήρες σύστημα αξιολόγησης του GEDI και η παρούσα
αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες και μεθοδολογίες οι οποίες ενδεχομένως να μην εφαρμόζονται
για την Κύπρο (π.χ. GEM). Συγκεκριμένα, βάση της έκθεσης GEDI για το 2015, για την κατάταξη
της Κύπρου βάση μεταβλητών οι οποίοι λαμβάνονται από το GEM έχει χρησιμοποιηθεί ο ίδιος
τρόπος υπολογισμού που χρησιμοποιήθηκε για την αντίστοιχη αξιολόγηση της Ελλάδας (47η για
το 2015)214.

7.3.3.3 Διαχρονική εξέλιξη
Πίνακας 18: Κατάταξη επιλεγμένων χωρών των τελευταίων ετών σύμφωνα με το δείκτη Global
Entrepreneurship Index
2012

2013

2014

2015

2016

Ελλάδα

38/79

47/118

58/120

47/130

15/132

Κύπρος

-

42/118

51/120

46/130

49/132

Πορτογαλία 35/79

40/118

30/120

30/130

33/132

Ισπανία

29/79

27/118

31/120

32/130

32/132

Ιρλανδία

15/79

17/118

18/120

17/130

12/132

Ιταλία

33/79

37/118

48/120

49/130

48/132

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (2015) Δήλωση Πολιτικής: Ενισχύοντας το
Επιχειρηματικό Οικοσύστημα στην Κύπρο. Βλ. στο site:
http://www.crcs.gov.cy/crcs/crcs.nsf/all/565EDA057F932898C2257F4D002EA7D7/$file/%CE%95%CE%B8%CE
%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%94%CE%AE%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%20%CE%A
0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%95%CF%80%CE%
B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B7%CE%BC_%CE%94%CE%B5%CE%BA2015.pdf?openelem
ent
214
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Γερμανία



16/79

15/118

16/120

11/130

14/132

Η Γερμανία διατηρεί μια από τις καλύτερες οικονομίες στον τομέα της
επιχειρηματικότητας καθώς διατηρείται ανάμεσα στην πρώτη εικοσάδα (14η – 16η), με
αρκετά βελτιωμένη θέση το 2015 (11η θέση).



Η Ιρλανδία διαθέτει επίσης πολύ καλό επιχειρηματικό περιβάλλον κυμαινόμενη ανάμεσα
στη 12η με 18η θέση. Πλέον, δείχνει με το τέλος της κρίσης στην οικονομία της να
βελτιώνει όλο και περισσότερο την επιχειρηματικότητά της.



Η Ισπανία δείχνει αρκετά σταθερή σε αυτό το δείκτη, αφού κυμαίνεται ανάμεσα στην 27η
με 39η θέση, αν και τα τελευταία χρόνια διατηρείται σε πιο χαμηλά επίπεδα απ’ ότι στις
αρχικές εκθέσεις του δείκτη.



Η Πορτογαλία, με εξαίρεση το 2013 όπου κατέλαβε την 40η θέση, τις υπόλοιπες χρονιές
δείχνει μια κάπως σταθερή εικόνα, κυμαινόμενη ανάμεσα στην 30η με 35η θέση.



Η Ιταλία στις αρχικές θέσεις είχε μια σαφέστατα καλύτερη επιχειρηματική εικόνα, αλλά
τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει χειρότερες επιδόσεις.



Η Ελλάδα σε σχέση με το 2014 όπου βρισκόταν στην 58η θέση, δείχνει πλέον πολύ πιο
βελτιωμένη, αφού η έκθεση του 2015 την βρίσκει στην πολύ ικανοποιητική 15η θέση.



Η Κύπρος δείχνει μια αρκετά ασταθή εικόνα σε αυτό το δείκτη η οποία κυμαίνεται από
42η μέχρι την 51η θέση. Παρόλα αυτά, όπως λέχθηκε και πιο πάνω, τα στοιχεία που
αφορούν την Κύπρο σε αυτό το δείκτη δε διακρίνονται από πλήρη αξιοπιστία.

7.3.4 Δείκτης European Digital City (EDCi) - Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Φόρουμ 215
Ο δείκτης EDCi είναι ένας νέος δείκτης ο οποίος συντάσσεται από το ίδρυμα Nesta216, στα πλαίσια
του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Φόρουμ, και εξετάζει τη φιλικότητα και ελκυστικότητα διαφόρων
ευρωπαϊκών πόλεων (35 στο σύνολο για το 2015) -καλύπτοντας όλες τις πρωτεύουσες της ΕΕ και
συμπεριλαμβάνοντας επτά επιπλέον πόλεις -, για νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να
ιδρύσουν μία νεοφυή επιχείρηση στις πόλεις αυτές. Ουσιαστικά, περιγράφει πόσο καλά
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το European Digital City (EDCi), βλ. στο site:
https://digitalcityindex.eu/
216
Το Nesta είναι ένα αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα στην Αγγλία, την Ουαλία και τη Σκωτία.
215
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υποστηρίζουν την ψηφιακή επιχειρηματικότητα οι διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις. Συγκεκριμένα, ο
δείκτης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες των τοπικών
οικοσυστημάτων, επιτρέποντας στους νέους επιχειρηματίες να προγραμματιστούν αναλόγως, ενώ
ταυτόχρονα παρέχεται η αντίστοιχη βοήθεια στους φορείς χάραξης πολιτικής ώστε να
αποφασίσουν που χρειάζεται να αφιερώσουν περισσότερους πόρους.
Όσο αφορά τους φορείς χάραξης πολιτικής που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της ψηφιακής
επιχειρηματικότητας στην πόλη τους, ο δείκτης τους βοηθά ώστε να εντοπίσουν τα υφιστάμενα
και πολλά υποσχόμενα κέντρα δραστηριότητας, προκειμένου να μάθουν από τις πρακτικές τους.
Επιπλέον, επιτρέπει τη συγκριτική αξιολόγηση των επιδόσεων σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς
κόμβους, και βοηθά στον εντοπισμό των περιοχές όπου απαιτείται πολιτική προτεραιότητα.
Ο δείκτης EDCi έχει ως στόχο να παράσχει μια ολιστική και τοπική άποψη για το τι απαιτείται
από τους νέους επιχειρηματίες οι οποίοι επιθυμούν να ιδρύσουν μία νεοφυή επιχείρηση,
περιγράφοντάς τους τις επιπτώσεις σε τοπικό επίπεδο και τις διαφορές που παρατηρούνται
ανάμεσα στα διαφορετικά ψηφιακά οικοσυστήματα εντός της Ευρώπης.
Η επιλογή των επιμέρους δεικτών έγινε με βάση την ακαδημαϊκή βιβλιογραφία σχετικά με την
επιχειρηματικότητα, μέσω της διαβούλευσης με εμπειρογνώμονες, και μέσα από μια διαδικασία
πρωτογενούς έρευνας. Ορισμένοι δείκτες και πηγές δεδομένων προτάθηκαν άμεσα από
συνεντεύξεις με εμπειρογνώμονες, ενώ ταυτόχρονα, αναπτύχθηκε μια ανοικτή πλατφόρμα η οποία
επέτρεπε στους εμπειρογνώμονες και στους επαγγελματίες να προτείνουν πηγές. Οι πηγές
περιλαμβάνουν τόσο τα υπάρχοντα σύνολα δεδομένων (π.χ. από την Eurostat, Παγκόσμια
Τράπεζα, ΟΟΣΑ, ITU), όσο και καινοτόμες πηγές δεδομένων (π.χ. από Github, το Twitter και το
LinkedIn), ενώ για 9 από τους 38 δείκτες έχουν χρησιμοποιηθεί τα εθνικά δεδομένα ως
υποκατάστατο για τα δεδομένα σε επίπεδο πόλης. Οι σύνθετοι αυτοί δείκτες σχετίζονται με
διάφορους πολιτικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς και τεχνολογικούς παράγοντες
όπως η οικονομική διαθεσιμότητα, το σύνολο των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού στην
περιοχή και η ποιότητα των υποδομών για την υποστήριξη ή μη δικτύων.
Το σύνολο των δεδομένων αποτελείται από 38 δείκτες οι οποίοι ομαδοποιούνται σε 10 θέματα.
Τα θέματα με τους επιμέρους δείκτες είναι τα εξής:
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«Πρόσβαση σε Κεφάλαια»: α) Διαθεσιμότητα χρηματοδότησης σε πρώιμο στάδιο, β)
Διαθεσιμότητα

χρηματοδότησης

σε

προχωρημένο

στάδιο,

γ)

Διαθεσιμότητα

χρηματοδότησης από το κοινό (Crowdfunding)


«Επιχειρηματικό Πνεύμα»: α) Προθυμία να αναλάβουν κινδύνους, β) Πολυπολιτισμική
ποικιλομορφία, γ) Ηλεκτρονική συνεργασία, δ) Πυκνότητα των νέων επιχειρήσεων, ε)
Απουσία αρνητικής αντίληψης για την επιχειρηματικότητα, στ) Εμπιστοσύνη, ζ) Εμπλοκή
με το οικοσύστημα της ψηφιακής νεοφυούς επιχειρηματικότητας, θ) Ιστορικό των
εξαιρετικά επιτυχημένων ψηφιακών εταιριών.



«Καθοδήγηση & Διευθυντική Βοήθεια»: α) Εκδηλώσεις δικτύωσης και καθοδήγησης, β)
Πρόσβαση με συμβούλους, γ) Πρόσβαση με επιταχυντές, δ) Διαθεσιμότητα βοήθειας σε
πρώιμο στάδιο



«Δεξιότητες»: α) Κόστος εργασίας, β) Πρόσβαση σε απόφοιτους τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, γ) Πρόσβαση σε εργαζόμενους στον τομέα των ΤΠΕ, δ) Πρόσβαση σε
χρηματοδότηση/ασφάλιση των εργαζομένων, ε) Δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα



«Επιχειρηματικό Περιβάλλον»: α) Ευκολία στο επιχειρείν, β) Κόστος σε χώρο γραφείου,
γ) Χώροι συνεργασίας, δ) Πληροφορίες για το δημόσιο τομέα και πρόσβαση σε δεδομένα



«Ψηφιακή Υποδομή»: α) Ταχύτητα σε ανέβασμα/κατέβασμα στο διαδίκτυο, β)
Ευρυζωνικό κόστος, γ) Ταχύτητα στο διαδίκτυο από κινητό, δ) Διαθεσιμότητα σε
διαδίκτυο ινών



«Διάχυση της Γνώσης»: α) Ποιότητα των ινστιτούτων έρευνας, β) Έμφαση σε Έρευνα &
Ανάπτυξη



«Αγορά»: α) Εγχώριες συναλλαγές διαδικτύου, β) Εγχώρια ζήτηση σε ψηφιακές
υπηρεσίες, γ) Μέγεθος δυναμικού σε αγορά βασισμένη στην κινητή τηλεφωνία, δ)
Ανάπτυξη σε εγχώριες συναλλαγές διαδικτύου



«Τρόπος ζωής»: α) Βιοτικό επίπεδο, β) Κόστος ζωής



«Μη-ψηφιακές Υποδομές»: α) Ποιότητα δημόσιων μεταφορών, β) Πρόσβαση σε άλλες
μεγάλες πόλεις.

Για τον λόγο ότι τα δεδομένα είναι σε διαφορετικές κλίμακες, χρησιμοποιείται μια μέθοδος
ομαλοποίησης (Min-Max) η οποία διαμορφώνει τους δείκτες σε μια σειρά [0,1] αφαιρώντας την
ελάχιστη τιμή και διαιρώντας με όλο το φάσμα των τιμών για το εν λόγω δείκτη.
157

Τα δεδομένα του 2015 έχουν διαμορφώσει την εξής κατάταξη, με βάσει τις 35 πόλεις που
συμμετέχουν στο δείκτη217: 1) Λονδίνο (Αγγλία), 2) Άμστερνταμ (Ολλανδία), 3) Στοκχόλμη
(Σουηδία), 4) Ελσίνκι (Φινλανδία), 5) Κοπεγχάγη (Δανία), 6) Παρίσι (Γαλλία), 7) Βερολίνο
(Γερμανία), 8) Δουβλίνο (Ιρλανδία), 9) Βρυξέλλες (Βέλγιο), 10) Μόναχο (Γερμανία), 11)
Κέιμπριτζ (Αγγλία), 12) Μαδρίτη (Ισπανία), 13) Όξφορντ (Αγγλία), 14) Βαρκελώνη (Ισπανία),
15) Βιέννη (Αυστρία), 16) Στουτγάρδη (Γερμανία), 17) Λισσαβόνα (Πορτογαλία), 18)
Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο), 19) Πράγα (Τσεχία), 20) Τάλλιν (Εσθονία), 21) Μιλάνο
(Ιταλία), 22) Βουδαπέστη (Ουγγαρία), 23) Κολωνία (Γερμανία), 24) Βαρσοβία (Πολωνία), 25)
Μπρατισλάβα (Σλοβακία), 26) Λευκωσία (Κύπρος), 27) Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), 28) Ρώμη
(Ιταλία), 29) Βίλνιους (Λευκορωσία), 30) Βουκουρέστι (Ρουμανία), 31) Ζάγκρεμπ (Κροατία), 32)
Ρίγα (Λετονία), 33) Σόφια (Βουλγαρία), 34) Αθήνα (Ελλάδα), 35) Βαλέτα (Μάλτα).

7.3.4.1 Δείκτης European Digital City (EDCi) για την περίπτωση της
Ελλάδας/Αθήνας
Η Αθήνα κατατάσσεται κοντά στις τελευταίες θέσεις του Δείκτη, με ιδιαίτερα χαμηλές
βαθμολογίες για τις ψηφιακές υποδομές, το επιχειρηματικό πνεύμα και τις συνθήκες της αγοράς.
Αν και αποτελεί το κομβικό σημείο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, παρόλα αυτά
χρειάζεται ανάλογη ψηφιακή αναβάθμιση. Επιπλέον, η πρόσβαση σε κεφάλαια, είναι εξαιρετικά
προβληματική, καθώς η παρούσα χρηματοοικονομική κρίση στη χώρα έχει στερήσει σε μεγάλο
βαθμό τη χρηματοδότηση από VC στα ελληνικά start-ups.
Ωστόσο, ενώ η οικονομική κρίση έχει αναμφίβολα αρνητικό αντίκτυπο συνολικά στις
επιχειρήσεις

παρατηρείται

μια

ανανεωμένη

προσπάθεια

για

την

προώθηση

της

επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα, η ελληνική κυβέρνηση έχει θεσπίσει πρόσφατα νέα
νομοθεσία για την επιτάχυνση της εγγραφής και άλλες επίσημες διαδικασίες που απαιτούνται για
τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης218. Επιπλέον, ορισμένες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
όπως η Metavallon, η Endeavor Greece και ένας αυξανόμενος αριθμός των εκκολαπτηρίων.

Σημείωση: Στο συγκεκριμένο δείκτη συμμετέχουν οι πρωτεύουσες όλων των χωρών-μελών της ΕΕ και 7 επιπλέον
πόλεις. Η Γερμανία συμμετέχει με 4 πόλεις, η Αγγλία με 3 πόλεις και η Ισπανία και η Ιταλία με 2 πόλεις.
218
Σημείωση: Τα σημερινά δεδομένα φανερώνουν ότι ο σχηματισμός εταιριών παραμένει μια περίπλοκη διαδικασία.
217

158

7.3.4.2 Δείκτης European Digital City (EDCi) για την περίπτωση της
Κύπρου/Λευκωσίας
Η Λευκωσία κατατάσσεται στην 26η θέση στο συγκεκριμένο δείκτη, ενώ καταλαμβάνει την 1η
θέση στην πυκνότητα των νέων επιχειρήσεων, καθώς και στο κόστος για χώρο γραφείου.
Ταυτόχρονα, υπάρχει πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με πολύ καλή εμπειρία στην αγγλική
γλώσσα. Ωστόσο, η Λευκωσία έχει πολύ χαμηλές βαθμολογίες σε κατηγορίες όπως οι υποδομές
(ψηφιακές και μη ψηφιακές), στη διάχυση γνώσεων και στο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οποίες
μειώνουν τη συνολική βαθμολογία της. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι ο φορολογικός
συντελεστής εισοδήματος είναι χαμηλός, ενώ το κόστος διαβίωσης είναι προσιτό.
Ενεργοποιείται από μια φιλελεύθερη οικονομία -και, ενδεχομένως, από τις επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης- το οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματικότητας είναι κλειστό και
δεμένο, ενώ αναπτύσσεται κάτω από την ομπρέλα του Start-up Cyprus. Οι συναντήσεις, τα
εργαστήρια, οι επιδείξεις και οι εκδηλώσεις (όπως όπως το Hack Κύπρος και το TEDxNicosia)
είναι όλο και πιο συχνές. Ο πρώτος επιταχυντής, Chrysalis Leap ξεκίνησε το 2013, και το
Κυπριακό Δίκτυο Επιχειρηματικών Αγγέλων (CYBAN) δημιουργήθηκε περίπου τον ίδιο χρόνο.
Με τα διάφορα στοιχεία που επέφεραν τη ραγδαία πτώση στη θέση του οικοσυστήματος της
πόλης, η Λευκωσία προετοιμάζεται να γίνει ένα εξελισσόμενο ευρωπαϊκό οικοσύστημα νεοφυούς
επιχειρηματικότητας.

7.3.4.3 Διαχρονική εξέλιξη


Η Γερμανία φαίνεται να διατηρεί ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα ανάπτυξης της
ψηφιακής επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη καθώς εκπροσωπείται σε αυτό το δείκτη από
τέσσερις πόλεις, οι οποίες μάλιστα κυμαίνονται από την 7η μέχρι την 23η θέση για το 2015.



Η Ιρλανδία με την πρωτεύουσά της καταλαμβάνει μια θέση στην πρώτη δεκάδα για το
2015.



Ακολουθεί η Ισπανία με δύο συμμετοχές που κυμαίνονται στη 12η και 14η θέση για το
2015.



Η Πορτογαλία με τη Λισσαβόνα, βρίσκεται στη 17η καλύτερη θέση για την Ευρώπη το
2015.
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Η Ιταλία, με τη συμμετοχή δύο πόλεων της, βρίσκεται στην 21η και 28η θέση για το 2015.



Η Κύπρος, με την πρωτεύουσά της βρίσκεται στην 26η θέση για το 2015, καλύτερη
μάλιστα θέση από την πρωτεύουσα της Ιταλίας.



Τέλος, στη χειρότερη από τις παραπάνω χώρες και δεύτερη χειρότερη σε όλη την Ευρώπη
βρίσκεται η πρωτεύουσα της Ελλάδας.

7.4 Συγκριτική αποτίμηση Ελλάδας – Κύπρου
Μέσα από τη γενικότερη ανάλυση των μεθοδολογικών προσεγγίσεων των διαφόρων δεικτών
γίνονται αντιληπτές οι δυσκολίες προσέγγισης του ζητήματος της ανταγωνιστικότητας και της
επιχειρηματικότητας, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε ποσοτικό επίπεδο, όπως και οι δυσκολίες
μέτρησης του επιπέδου ανταγωνιστικότητας μιας χώρας, του επιπέδου στο οποίο βρίσκεται το
επιχειρηματικό περιβάλλον μιας χώρας και την κατάταξή τους σε ενιαίες λίστες ανάλογα με τα
επίπεδα αυτά. Επομένως, δεν υφίσταται η πλήρης αξιοπιστία των αποτελεσμάτων καθώς σε κάθε
δείκτη είναι σχεδόν απίθανη η χρήση μεταβλητών που προκύπτουν μονάχα από αντικειμενικά
κριτήρια. Το γεγονός ότι οι περισσότεροι δείκτες αποτελούνται από μεταβλητές που προκύπτουν
από έρευνες γνώμης (όπως ερωτηματολόγια) επιβεβαιώνει το μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας
και τους κινδύνους που αυτός ενέχει για την αξιοπιστία των δεικτών. Παρόλο όμως που η
δημοσίευση αυτών των δεικτών κατάταξης λαμβάνει εκτεταμένη δημοσιότητα και επηρεάζει
σημαντικά την αντίληψη των φορέων άσκησης οικονομικής πολιτικής για τη κάθε χώρα, φαίνεται
να μην υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον για το θεωρητικό υπόβαθρο, την μεθοδολογική προσέγγιση και
συνεπώς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των σχετικών αποτελεσμάτων.
Ωστόσο, οι πιο πάνω δείκτες αποτελούν σημαντική πηγή πληροφόρησης για να αντιληφθούμε το
επίπεδο στο οποίο βρίσκεται το επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ελλάδας και
της Κύπρου, αφού καταδεικνύουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα πλεονεκτήματα, τις αδυναμίες
καθώς και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κάθε χώρα. Παράλληλα, βλέπουμε πως έστω κι αν
η κάθε έκθεση υιοθετεί διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, τα αποτελέσματα και οι λίστες
κατάταξης των χωρών δε δείχνουν να απέχουν σε μεγάλο βαθμό.
Η διεξοδική μελέτη που έγινε γύρω από τις πρόσφατες ενδείξεις των διεθνών δεικτών
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας καταδεικνύει το προφανές συμπέρασμα πως το
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επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαθέτουν, ξεχωριστά, η Ελλάδα και η Κύπρος
δεν είναι ιδανικό. Αντιθέτως, οι αδυναμίες που παρουσιάζονται είναι αρκετές και πολυεπίπεδες.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και τα δύο οικοσυστήματα σε κάθε έκθεση δείχνουν να
κατατάσσονται στις τελευταίες θέσεις, σε σχέση με τις υπόλοιπες πέντε ευρωπαϊκές χώρες όπου
αξιολογήθηκαν. Παράλληλα, όσο άφορα τις μεταβλητές των δεικτών, η πλειοψηφία αυτών έδειξε
πως η Ελλάδα και η Κύπρος ταλανίζονται διαχρονικά από τη γραφειοκρατία, την αδυναμία
πρόσβασης στη χρηματοδότηση και την αδυναμία προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και
επιχειρήσεων, παράγοντες που καθιστούν δυσοίωνη την όποια προσπάθειά τους για σταθερή
ανάπτυξη και βελτίωση του επιχειρηματικού και ανταγωνιστικού τοπίου τους.
Στην Ελλάδα, η πολύχρονη κοινωνικοοικονομική ύφεση με την υλοποίηση μηδαμινών
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και στην Κύπρο, η πρόσφατη οικονομική κρίση με τις
χρηματοοικονομικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων, οι δυσκαμψίες που επικρατούν για
δεκαετίες στην οικονομία αλλά και η υλοποίηση μεμονωμένων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
είναι σαφώς οι κύριοι λόγοι για τους οποίους η κατάταξη των δύο χωρών είναι σε αρκετά χαμηλά
επίπεδα. Ταυτόχρονα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι δύο αυτές χώρες καταλαμβάνουν συνήθως τις
τελευταίες θέσεις219 αδυνατώντας, αφενός, να ανταγωνιστούν -τις περισσότερες φορές- τις
υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες της Ευρώπης και αφετέρου, σημειώνοντας χαμηλότερες επιδόσεις
-σε ορισμένες εκθέσεις- από χώρες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Εντούτοις, η βελτίωση
του επιπέδου ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας αποτελεί τη βασική και αναγκαία
συνθήκη για την ανάκτηση της οικονομικής τους θέσης και τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών
και συγκριτικών πλεονεκτημάτων που θα τους επιτρέψει να τοποθετηθούν σε υψηλότερο επίπεδο
στο διεθνή ανταγωνισμό.
Όσο αφορά τη μεταξύ τους συγκριτική ανασκόπηση για το επιχειρηματικό και ανταγωνιστικό
τους περιβάλλον αντιλαμβανόμαστε πως η Κύπρος έχει να επιδείξει καλύτερες επιδόσεις από την
Ελλάδα σε όλες σχεδόν τις εκθέσεις220, παρουσιάζοντας ως αποτέλεσμα ένα οικοσύστημα που θα
Σημείωση: Η Ελλάδα παραμένει ουραγός στις περισσότερες εκθέσεις επιχειρηματικότητας και
ανταγωνιστικότητας ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης.
220
Σημείωση: Με βάση το δείκτη επιχειρηματικότητας GEI από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και
Ανάπτυξης (GEDI) η Ελλάδα έχει να επιδείξει καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την κυπριακό οικοσύστημα. Το
γεγονός όμως αυτό οφείλετε ενδεχόμενη στην αδυναμία του δείκτη να παράσχει μία πλήρως αντιπροσωπευτική
αποτίμηση και αξιολόγηση του ισχύοντος επιχειρηματικού πλαισίου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι η Κύπρος
δεν έχει ενταχθεί ακόμη στο πλήρες σύστημα αξιολόγησης του GEDI και η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται σε δείκτες
και μεθοδολογίες οι οποίες ενδεχομένως να μην εφαρμόζονται για την Κύπρο (π.χ. GEM).
219
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μπορούσε ευκολότερα να ανταγωνιστεί τις υπόλοιπες χώρες στην παγκόσμια κατάταξη. Είναι
προφανές πως οι συνήθεις προβληματικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας –η αστάθεια των
πολιτικών που εφαρμόζονται, η αναποτελεσματική γραφειοκρατία, η αδυναμία πρόσβασης σε
χρηματοδότηση και το φορολογικό πλαίσιο- δεν της επιτρέπουν να αξιοποιήσει το επιχειρηματικό
της δυναμικό προς όφελος της οικονομικής ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, η κυπριακή οικονομία, παρά
την πρόσφατη οικονομική κρίση που βίωσε, φαίνεται να βελτιώνει σταδιακά το επιχειρηματικό
της περιβάλλον και να διευκολύνει την επιχειρηματική δραστηριότητα λαμβάνοντας σε αρκετά
μεγάλο βαθμό τα μεταρρυθμιστικά μέτρα που απαιτούνται για τον σκοπό αυτό. Το γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια η Κύπρος υιοθέτησε αρκετές από τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνταν να γίνουν,
είχε και την αντίστοιχη απήχηση στους δείκτες που μελετήσαμε, αφού οι τελευταίες εκθέσεις
δείχνουν μια σαφώς βελτιωμένη παρουσία της χώρας τόσο στην Ευρώπη όσο και στο παγκόσμιο
οικοσύστημα. Μπορεί η Κύπρος να μην έχει ακόμη πετύχει τη σταδιακή έξοδο από την ύφεση και
την επάνοδο στην ευημερία και ανάπτυξη, ούτε να έχει αγγίξει τα οικονομικά επίπεδα των
υπολοίπων ανταγωνιστικών χωρών –Ιρλανδίας, Πορτογαλίας, Ισπανίας- ωστόσο, η βελτίωση που
παρουσιάζει τον τελευταίο, κυρίως, χρόνο και η διάθεση για αλλαγή και εξέλιξη, μας δίνουν την
εντύπωση ότι η περαιτέρω ανάπτυξη δεν θα αργήσει να εμφανιστεί. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν
παρατηρείται και στην περίπτωση της Ελλάδας αφού οι τομείς στους οποίους χρειάζεται
μεταρρύθμιση δεν φαίνεται να μεταβάλλονται προς όφελος της.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8Ο
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Μέσα στο κλίμα πολυπλοκότητας και οικονομικής αβεβαιότητας το οποίο βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια αντιλαμβανόμαστε ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί την κινητήρια δύναμη της
οικονομίας. Η επιχειρηματικότητα όμως διακρίνεται εκ νέου από αβεβαιότητα και ελλοχεύει τον
κίνδυνο της αποτυχίας. Επομένως, ο επιχειρηματίας καλείται να εντοπίσει την ιδανική ευκαιρία η
οποία θα του επιφέρει κέρδος, καταστρώνοντας το κατάλληλο σχέδιο ώστε να πετύχει το στόχο
του. Στα δεδομένα όμως του σήμερα δεν αρκεί μόνο μια καλή ιδέα αλλά η ανάληψη ενός
διαφορετικού επιχειρηματικού μοντέλου που να έχει ταχεία ανάπτυξη. Με άλλα λόγια, λοιπόν, η
ανάπτυξη μιας επιχείρησης που ο λόγος ύπαρξής της είναι να προσφέρει μια καινοτόμο λύση σε
ένα πρόβλημα ή μια επιθυμία των πελατών της και που να στοχεύει να αναπτυχθεί δημιουργώντας
αξία για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζομένους της. Αυτό δηλαδή το οποίο καλείται
η νεοφυής επιχειρηματικότητα.
Οι νεοφυείς επιχειρήσεις επιθυμούν να δημιουργήσουν, μέσα από την καινοτομία που υιοθετούν,
μια νέα αγορά ή να εξελίξουν δυναμικά μια υπάρχουσα. Ταυτόχρονα απαιτείται να έχουν ένα
επαναλαμβανόμενο και κλιμακούμενο πλάνο, με υπέρτατο στόχο οι επιχειρήσεις να έχουν ταχεία
ανάπτυξη και να απευθύνονται σε ένα μεγάλο μέρος της δυνητικής αγοράς. Παράλληλα, οι
νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν αρχικά μια προσωρινή μορφή επιχείρησης, όπου στην πορεία θα
αποκτήσει δομή και λειτουργίες κανονικής επιχείρησης. Αν και υπάρχουν κλασσικά
παραδείγματα εταιριών που προέκυψαν από τέτοιες διαδικασίες, -με έντονη την παρουσία τους
στην ελληνική και κυπριακή αγορά- εντούτοις, οι διεθνείς στατιστικές δείχνουν ότι οι νεοφυείς
επιχειρήσεις δύσκολα καταφέρνουν να σημειώσουν επιτυχία. Επομένως, χρειάζεται να δοθεί
έμφαση στην ποιότητα η οποία να συνοδεύεται από μεθοδική, εντατική, μακρόχρονη και ομαδική
προσπάθεια και οι δημιουργοί να είναι σίγουροι ότι τους ταιριάζει αυτό που σκοπεύουν να κάνουν.
Στην ουσία, ο στόχος της μεγάλης κλίμακας ανάπτυξης αποτελεί ρίσκο, αλλά αυτό είναι που
προσελκύει και τους χρηματοδότες.
Ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχολεί κάθε επίδοξο επιχειρηματία είναι η
χρηματοδότηση, η οποία αποτελεί και τον κύριο λόγο αποθάρρυνσης των επίδοξων
επιχειρηματιών στην ανάληψη επιχειρηματικής δράσης. Βλέπουμε όμως ότι παρά την γενικότερη
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οικονομική δυσκαμψία των τελευταίων ετών εμφανίζονται συνεχώς νέοι και πιο προσιτοί τρόποι
χρηματοδότησης των νέων και νεοφυών επιχειρήσεων. Εκτός από τις εσωτερικές πηγές
χρηματοδότησης -προσωπικά κεφάλαια των επιχειρηματιών, τα οποία είναι συνήθως σε μορφή
αποταμιεύσεων, δεύτερες υποθήκες ή χρήματα που αντλήθηκαν από τον περίγυρο-, οι οποίες
παραμένουν πολύ βοηθητικές για την έναρξη μιας επιχείρησης, φαίνεται να αναπτύσσονται
έντονα οι εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης όπως οι βραχυπρόθεσμες τραπεζικές χορηγήσεις, οι
εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital Companies ή Venture
Capitalist - ΕΚΕΣ), οι ανεπίσημοι-άτυποι επενδυτές, οι βραχυπρόθεσμες εμπορικές πιστώσεις, η
χρηματοδότηση μέσω της χρηματιστηριακής αγοράς, η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η
πρακτόρευση απαιτήσεων (factoring), η χρηματοδότηση από το πλήθος (crowdfunding), η
χρηματοδότηση από επιχειρηματικούς αγγέλους (business angel financial) και η χρηματοδότηση
από ευρωπαϊκά προγράμματα.
Προσεγγίζοντας όμως ιδιαίτερα τις πηγές χρηματοδότησης που προέρχονται από την ΕΕ
παρατηρούμε ότι παρέχεται ένα ευρύ φάσμα έργων και προγραμμάτων με σκοπό την τόνωση της
καινοτομίας και την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της επιχειρηματικής και ανταγωνιστικής
αναβάθμισης των χωρών. Δίνετε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων
όπως οι επίδοξοι νέοι επιχειρηματίες, παρέχοντάς τους το κίνητρο και τη διευκόλυνση με
εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Η στήριξη που παρέχεται στις επιχειρήσεις μπορεί να
είναι είτε υλική υποστήριξη -επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις και, γενικά, με ό,τι σχετίζεται άμεσα
η έμμεσα με χρήμα, είτε άυλη υποστήριξη -σύνολο μέτρων/υπηρεσιών μη χρηματοδοτικής
ενίσχυσης.
Μεγάλη συμβολή σε όλη αυτή την προσπάθεια έχουν και οι εθνικές αρχές, καθώς αυτές είναι που
αναλαμβάνουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συγκεκριμένα, κάθε χώρα της ΕΕ, σε
σύμπραξη με την Επιτροπή συμφωνεί για ένα ή περισσότερα επιχειρησιακά προγράμματα, που
καθορίζουν τις προτεραιότητες της χρηματοδότησής της. Επιπρόσθετα, στην προσπάθεια αυτή
συμβάλουν και τα χρηματοδοτικά μέσα, τα οποία δεν χρηματοδοτούν άμεσα τις επιχειρήσεις,
αλλά συνήθως μέσω Ενδιάμεσων Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών όπως τράπεζες, πιστωτικά
ιδρύματα ή επενδυτικά κεφάλαια.
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Μέσα από τη μελέτη των στοχευμένων Σχεδίων και Προγραμμάτων της ελληνικής και της
κυπριακής

κυβέρνησης

με

τα

Ευρωπαϊκά

Διαρθρωτικά

και

Επενδυτικά

Ταμεία221

αντιλαμβανόμαστε ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια για προώθηση και ενίσχυση τόσο της
επιχειρηματικότητας όσο και των επίδοξων επιχειρηματιών ώστε να εμπλακούν ενεργά στον
επιχειρηματικό χώρο. Ταυτόχρονα, βλέπουμε πως ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια (προγραμματική
περίοδος 2014-2020) προωθείται αρκετά και η νεοφυής επιχειρηματικότητα.
Όσο αφορά την απορροφητικότητα των ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης
επιχειρήσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 παρατηρήθηκε ότι τόσο η Ελλάδα όσο
και η Κύπρος έχουν απορροφήσει σε αρκετά μεγάλο βαθμό τα κοινοτικά κονδύλια που τους έχουν
παραχωρηθεί για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Συγκεκριμένα η Ελλάδα έδωσε έμφαση στην
ανάπτυξη των ήδη ανεπτυγμένων περιοχών της, παρέχοντας το μεγαλύτερο μέρος του
προϋπολογισμού κυρίως σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ωστόσο, στις περιοχές αυτές δεν φαίνεται
να διαχύθηκαν αποτελεσματικά οι ευρωπαϊκοί πόροι προς όφελος της επιχειρηματικότητας,
καθώς οι ενδείξεις παρουσιάζουν μια έντονη πτώση στη διατήρηση των υφιστάμενων
επιχειρήσεων και στη δημιουργία νέων. Από την άλλη, βλέπουμε ότι στην Κύπρο έγινε μια
προσπάθεια για ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων όπως οι νέοι και οι γυναίκες, ενισχύοντας έτσι
την γυναικεία και νεανική επιχειρηματικότητα. Παρατηρήθηκε επίσης ότι η ουσιαστική
υλοποίηση των έργων έγινε μετά την τυπική λήξη της προγραμματικής περιόδου, δηλαδή τα έτη
2014-2015. Αφενός, οι πόροι αυτοί πρόσφεραν αρκετές θέσεις εργασίας σε Ελλάδα και Κύπρο,
αφετέρου, έδειξαν να μην είναι ικανοί ώστε να μεταβάλουν τα αρνητικά δεδομένα στις οικονομίες
των χωρών. Ωστόσο, η αίσθηση που αφήνει μέχρι στιγμής η προγραμματική περίοδος 2014-2020
δίνει την ελπίδα ότι θα υπάρξει καλύτερη αξιοποίηση και διάχυση των ευρωπαϊκών πόρων, προς
όφελος τόσο των πολιτών όσο και της οικονομίας των χωρών.
Σε μια προσπάθεια παρουσίασης της επιχειρηματικής και ανταγωνιστικής εικόνας που διαθέτουν
αντίστοιχα η Ελλάδα και η Κύπρος στο διεθνές οικοσύστημα, έγινε μια διεξοδική μελέτη των
σημαντικότερων

και

πιο

αξιόπιστων

διεθνών

δεικτών

ανταγωνιστικότητας

και

επιχειρηματικότητας. Η διαχρονική ανάλυση της οικονομίας των δύο αυτών χωρών, σε
αντιδιαστολή με χώρες οι οποίες αντιμετώπισαν με επιτυχία την οικονομική κρίση, μας δίνει τη
Σημείωση: Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) αποτελούν το βασικό επενδυτικό εργαλείο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των διαφόρων θεματικών προγραμμάτων και κοινοτικών πρωτοβουλιών που
εφαρμόζονται στις περιφέρειες
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δυνατότητα να εξάγουμε πιο έγκυρα συμπεράσματα. Βλέπουμε λοιπόν πως έστω κι αν η κάθε
έκθεση υιοθετεί διαφορετική μεθοδολογική προσέγγιση, τα αποτελέσματα και οι λίστες
κατάταξης των χωρών δε δείχνουν να αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό.
Συγκεκριμένα, η Ελλάδα καταλαμβάνει διαχρονικά και σχεδόν σε όλους τους δείκτες τη χειρότερη
θέση και κατ’ επέκταση τις χαμηλότερες βαθμολογίες στην ανταγωνιστικότητα και την
επιχειρηματικότητα μεταξύ των επιλεγμένων χωρών που έχουμε μελετήσει. Οι καλύτερες
βαθμολογίες που έχει να επιδείξει η ελληνική οικονομία ήταν την περίοδο 2004-2006 (έτος
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων), δηλαδή την περίοδο πριν από το ξέσπασμα της
οικονομικής κρίσης στη χώρα. Ταυτόχρονα τα έτη 2007-2014, η ανταγωνιστικότητα της
ελληνικής οικονομίας παρουσίαζε τις χειρότερές της επιδόσεις στους δείκτες καταλαμβάνοντας
μια από τις χαμηλότερες θέσεις μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών παγκοσμίως και αποτελώντας
τον ουραγό της ΕΕ. Ωστόσο, από το 2015 κι έπειτα οι δείκτες δείχνουν μια αισθητή βελτίωση της
οικονομίας της, χωρίς όμως τα στοιχεία αυτά να υποδεικνύουν ότι η χώρα εντάσσεται πλέον σε
τροχιά ανάπτυξης. Στο παρόν στάδιο το επιχειρηματικό περιβάλλον της Ελλάδας δεν παρουσιάζει
ιδιαίτερη βελτίωση μέσα από τις υποδείξεις που γίνονται από τις διεθνείς εκθέσεις, μιας και η
οικονομική της πολιτική δεν δείχνει να μεταβάλλει τις διαχρονικές της αδυναμίες και τα
επενδυτικά εμπόδια.
Όσο αφορά την Κύπρο, έχουμε σαφέστατα πιο μικρό δείγμα δεικτών για να εξετάσουμε το επίπεδο
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητάς της καθώς συμμετέχει σε πολύ λιγότερους δείκτες
απ’ ότι οι υπόλοιπες χώρες που εξετάσαμε. Παρ’ όλα αυτά οι υφιστάμενοι δείκτες μας
υποδεικνύουν την ασταθή πορεία της κυπριακής οικονομίας μέσα από τις διάφορες περιόδους.
Συγκεκριμένα, η Κύπρος παρά το μικρό της μέγεθος ως χώρα είχε να παρουσιάσει ένα αρκετά
ανταγωνιστικό και επιχειρηματικό περιβάλλον την περίοδο κυρίως πριν από το ξέσπασμα της
χρηματοοικονομικής κρίσης στη χώρα. Εντούτοις, μετά την κατάρρευση του τραπεζικού της
συστήματος το 2013 και μέχρι το 2015 παρουσίασε μια δραματική πτώση στις επιδόσεις της και
κατ’ επέκταση στην επιχειρηματική της δραστηριότητα και ανταγωνιστική της παρουσία διεθνώς.
Στο παρόν στάδιο, η κυπριακή οικονομία δείχνει να έχει βρει τις βέλτιστες οδούς, ώστε να επέλθει
από την κοινωνικοοικονομική ύφεση και να επιστρέψει σε τροχιά ανάπτυξης. Επομένως, οι
τελευταίες εκθέσεις (2016-2017) προβάλουν τη διάθεση της κυπριακής οικονομικής πολιτικής για
μεταρρυθμίσεις, ώστε να βελτιώσει τους ανασταλτικούς παράγοντες της ανταγωνιστικής ανέλιξης
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της χώρας. Τα στοιχεία όμως αυτά δεν αναιρούν το γεγονός ότι η χώρα έχει ακόμη αρκετό δρόμο
να διανύσει ώστε να πλησιάσει αρκετά τις βαθμολογίες χωρών όπως η Ισπανία και η Ιρλανδία.
Όπως έχουμε δει μέσα από τη διαχρονική εξέλιξη των οικονομιών των επιλεγμένων χωρών –της
Γερμανίας, Ιρλανδίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας- η οικονομική κρίση επηρέασε
σαφέστατα την ανταγωνιστικότητά τους αλλά και το επιχειρηματικό τους περιβάλλον. Ωστόσο,
οι οικονομίες αυτές είχαν τη δυνατότητα να εξέλθουν ευκολότερα και γρηγορότερα από την ύφεση
σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο, εφαρμόζοντας αρκετές μεταρρυθμίσεις ώστε να
επανέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης. Συγκεκριμένα, η Γερμανία δεν παρουσίασε ιδιαίτερες
διακυμάνσεις στη διεθνή εικόνα της, διατηρώντας διαχρονικά μια από τις πιο ανταγωνιστικές
οικονομίες διεθνώς· η Ιρλανδία, αν και ήταν η πρώτη χώρα που βρέθηκε σε ύφεση,
πραγματοποίησε θεαματική βελτίωση μετά την έξοδό της από το μνημόνιο και την κρίση· η
Ισπανία, μετά τις μεταρρυθμίσεις που εισήγαγε, φαίνεται να αναπτύσσεται ξανά και αρκετά
σταθερά τα τελευταία χρόνια· η Πορτογαλία, αν και βρέθηκε κι αυτή σε πολύ μειονεκτική θέση
μετά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε, κατάφερε να εξέλθει από το πρόγραμμα
διάσωσης και να επιστρέψει σε ανταγωνιστικά επίπεδα και τέλος, η Ιταλία δεν έχει καταφέρει
ακόμη

να

σημειώσει

σημαντική

βελτίωση

στα

επίπεδα

ανταγωνιστικότητας

και

επιχειρηματικότητάς της, ωστόσο παραμένει σε ευνοϊκότερη θέση απ’ ότι η ελληνική οικονομία.
Συμπερασματικά, αντιλαμβανόμαστε ότι τα επιχειρηματικά και κατ’ επέκταση τα οικονομικά και
ανταγωνιστικά περιβάλλοντα της Ελλάδας και της Κύπρου χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα που θα συμβάλουν στην εξωστρέφεια της οικονομίας τους, στην
άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και στην προσέλκυση ξένων επενδυτικών πόρων που θα
προβάλουν τους τομείς εκείνους στους οποίους διαθέτουν ασυναγώνιστα πλεονεκτήματα. Στην
προσπάθεια όμως αυτή η απόδοση ενός καινοτόμου χαρακτήρα στην επιχειρηματικότητα θα
δώσει περαιτέρω ώθηση στην προσέλκυση επενδυτών. Η νεοφυής επιχειρηματικότητα φαίνεται
πως μπορεί να αποτελέσει μια σημαντική λύση στο οικονομικό πρόβλημα των δύο χωρών και
αυτό είναι που προσπαθεί η Ευρώπη να υποδείξει στα μέλη της μέσα από τις κατευθυντήριες
γραμμές της και τις υποδείξεις της. Αν και εφόσον υπάρξει μια μορφή τριμερούς συνεργασίας που
να περιλαμβάνει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα/κοινοτικούς πόρους, την κυβέρνηση και τους
επιχειρηματίες προκειμένου να υπάρξουν επενδύσεις, τότε μπορεί να δημιουργηθεί κάτι πολύ
ισχυρό.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
9.1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
Βασικές συνεισφορές συγγραφέων οικονομικών κειμένων για το ρόλο του επιχειρηματία222
Συγγραφέας Βασικός ρόλος του επιχειρηματία
Say

Cantillon

Συνδυάζει τους παραγωγικούς
συντελεστές
Συνδυάζει τους παραγωγικούς
συντελεστές

Επιπρόσθετη συμβολή
Καταλύτης οικονομικής αλλαγής
Καταλύτης οικονομικής αλλαγής
Η σημαντικότερη ικανότητα του

Kirzner

Ικανότητα εντοπισμού των ευκαιριών

επιχειρηματία είναι η ‘δημιουργική
εγρήγορσή του

Schumpeter

Καινοτόμος

Knight

Αναλαμβάνει κινδύνους

Casson

Συνδυάζει τους παραγωγικούς πόρους

Shackle

Δημιουργικότητα

Hayek

Οραματιστής

Ο επιχειρηματίας ως «ηρωική»
μορφή
Το κέρδος είναι η ανταμοιβή για
την ανάληψη κινδύνου
Βασική επιρροή του περιβάλλοντος
Η αβεβαιότητα δημιουργεί
ευκαιρίες για κέρδος
Αναγνώριση ευκαιριών μέσω της
γνώσης

Deakins, D. & Freel, M. (2015) Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μια Δυναμική
Απάντηση των Νέων στην Ανεργία. Αθήνα: Rosili
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9.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Ορισμοί της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας223
Άτομα των οποίων το κοινωνικό κεφάλαιο τους επιτρέπει να

Leadbeater (1997)

προωθούν την κοινωνική αξία μέσω της καινοτομίας.
Άτομα που αναλαμβάνουν κινδύνους για λογαριασμό άλλων

Brinckerhoff (2000)

ατόμων.

Thompson et al. (2000)

μία μη ικανοποιηθείσα ανάγκη.
Άτομα που ενεργούν ως ‘φορείς αλλαγής’ στην κοινωνία.

Dees (2001)
Institute

Άτομο που συνδυάζει όραμα, αξίες και πόρους για να καλύψει

for

Social Εξασφάλιση χρηματοοικονομικής και κοινωνικής απόδοσης επί

Entrepreneurs (2002)

της επένδυσης.
Άτομα των οποίων η ηγεσία και η προσωπική αξιοπιστία μπορούν

Mort et al. (2003)

να δημιουργήσουν σε άλλους δέσμευση προς ένα κοινωνικό
στόχο.
Δραστηριότητες συνδεδεμένες με τη δημιουργία κοινωνικής

Haugh (2005)

αξίας και οργανισμών για την επιδίωξη αυτών των κοινωνικών
αξιών.

Mair and Marti (2006)

Nicholls (2006)

Εστίαση της προσοχής στη δημιουργία κοινωνικής αξίας παρά
στη δημιουργία οικονομικής αξίας.
Συνδυασμός

υπευθυνότητας,

αποτελεσματικότητας

και

αντίκτυπου.
Στόχος η δημιουργία κοινωνικής αξίας. Όραμα μιας ευκαιρίας για

Peredo and McLean (2006)

τη δημιουργία αξίας; καινοτομικότητας; ανάληψης κινδύνων και
επινοητικότητας.

Deakins, D. & Freel, M. (2015) Επιχειρηματικότητα και Μικρές Επιχειρήσεις. Νεοφυείς Επιχειρήσεις: Μια Δυναμική
Απάντηση των Νέων στην Ανεργία. Αθήνα: Rosili
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9.3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ
Γενικές συστάσεις για την Εκπαιδευτική Επιχειρηματικότητα στην Ευρώπη224

• Η Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα (ΕΕ) αποτελεί μια σημαντική στρατηγική και
λειτουργική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2020, συγκεκριμένα η προτεραιότητα 4
«Ενίσχυση

της

δημιουργικότητας

και

της

καινοτομίας,

συμπεριλαμβανομένης

της

επιχειρηματικότητας, σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης», Κεντρική
αρμοδιότητα Νούμερο 7 της «Πρωτοβουλίας για την επιχειρηματικότητα», «Νέες δεξιότητες για
νέες θέσεις εργασίας» - και άλλες στρατηγικές προσεγγίσεις - που θα πρέπει να προωθηθούν και
να κοινοποιούνται σε όλα τα σχετικά επίπεδα - τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό - και σε
όλες τις υπεύθυνες πολιτικές, διοικητικές και θεσμικές περιοχές.
• Ευρωπαϊκά έγγραφα και εργαλεία - όπως η «Ατζέντα του Όσλο, «η Ατζέντα της Βουδαπέστης»,
«Εκπαίδευση και Επιχειρηματικότητα - Ένας οδηγός για Εκπαιδευτικούς» κ.λπ. είναι σημαντικά
πολύτιμα εργαλεία για την προώθηση και τη βελτίωση της EE στην Ευρώπη και στις χώρες της
Ευρώπης. Τα έγγραφα, τα εργαλεία και τα μέσα αυτά πρέπει να είναι γνωστά και να
χρησιμοποιούνται από όλους τους αρμόδιους φορείς σε όλους τους σχετικούς τομείς της
εκπαίδευσης που ασχολούνται με την εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα.
• Μια σημαντική παραδοχή στο πλαίσιο του Δικτύου «Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Αγορά
Εργασίας» είναι ότι οι εκτιμήσεις, τι είναι Επιχειρηματική Εκπαίδευση (EE), διαφέρουν μεταξύ
των ευρωπαϊκών χωρών, καθώς και μεταξύ των διαφόρων φορέων και παραγόντων, όπως είναι οι
πολιτικοί και οι διαχειριστές, ερευνητές και λέκτορες πανεπιστημίων, κοινωνικοί εταίροι,
επαγγελματίες στην Ε.Ε. και ούτω καθεξής. Είναι μια ανάγκη και ζήτηση για κοινές πολιτικές,
πρακτικές και διαδικασίες της Επιχειρηματικής Εκπαίδευσης, έτσι ώστε να υπάρχει μια κοινή
άποψη, καταρχήν - με τις νόμιμες διαφορές και μεταβλητότητες σε διάφορους τομείς εφαρμογής
της ΕΕ - για την φιλοσοφία, τους στόχους, τις μεθόδους και τους τρόπους για την ανάπτυξη, για
την εφαρμογή, για να προσφέρει και να τρέξει τις δραστηριότητες και τις υπηρεσίες της EΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Αγορά Εργασίας στην Ευρώπη,
στο site: www.ee-wow.net
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• Η εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα θα πρέπει να είναι ένα βασικό στοιχείο σε όλους τους
τομείς της τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης -προσχολική, πρωτοβάθμια, κατώτερη και
ανώτερη δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκπαίδευση ενηλίκων, τη γενική και
επαγγελματική... μέσα σε μαθήματα, στο πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται, σε διαθεματική
προσέγγιση αλλά και εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος, σε οργανώσεις νεολαίας, αναψυχής,
αθλητικές, κοινωνικές δραστηριότητες κ.λπ.
• Η εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα μπορεί να είναι αποτελεσματική μόνο σε συστήματα
και τα οργανωτικά πλαίσια που επιτρέπουν την επιχειρηματική σκέψη και δράση, την υποστήριξη
του επιχειρηματικού πνεύματος, με τη συμβολή των ατόμων, που διαπνέονται από επιχειρηματικό
πνεύμα - αυτό είναι μια ευθύνη για την πολιτική και τους πολιτικούς, την πολιτική, τις στρατηγικές
και τη διοίκηση, σε όλα τα περιφερειακά πεδία, καθώς και σε ιδρύματα, σχολεία, προγράμματα
σπουδών, συνεταιρισμούς, δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης και άλλες περιοχές στις οποίες η
εκπαίδευση, η καθοδήγηση, και η προσωπική ανάπτυξη θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί.
• Η Εκπαίδευση στην Επιχειρηματικότητα στοχεύει περισσότερο στο να προετοιμάσει τους νέους
για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση ή να γίνουν αυτοαπασχολούμενοι. Η EE αποτελεί βασικά
ανάπτυξη της προσωπικότητας, σε συνδυασμό με τις σχετικές γνώσεις και δεξιότητες, αποσκοπεί
να φέρει καινοτόμες ιδέες σε δράση σε όλους τους τομείς της ατομικής, της κοινωνικής ζωής και
της εργασίας - αυτό πρέπει να είναι μια κοινή προσέγγιση σε όλα τις στρατηγικές, πολιτικές και
διαδικασίες για την EE.
• Οι συστάσεις και τα αποτελέσματα του Δικτύου «Επιχειρηματική Εκπαίδευση και Αγορά
Εργασίας» συμβάλλουν σε αυτές τις συστάσεις – ειδικά η εφαρμογή των Dos και Don‘ts θα
συνδράμει ενεργά στη βελτίωση, την καινοτομία και την εφαρμογή των περαιτέρω
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών στην εκπαίδευση και την επιχειρηματικότητα, σε τοπικό και
θεσμικό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο των περιφερειών, των εθνών και της Ευρώπης.
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9.4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων225
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ) έχει ως κεντρική αποστολή του να υποστηρίζει τις
ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), διευκολύνοντας την πρόσβασή
τους στη χρηματοδότηση. Το ΕΤΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου
και ανάπτυξης, εγγυήσεις και μέσα μικροχρηματοδότησης ειδικά γι' αυτό το τμήμα της αγοράς.
Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΕΤΕ προωθεί τους στόχους της ΕΕ για τη στήριξη της καινοτομίας,
της έρευνας και της ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της ανάπτυξης και της απασχόλησης.
Το σύνολο των καθαρών αναλήψεων υποχρεώσεων του ΕΤΕ προς τα ιδιωτικά επενδυτικά
κεφάλαια ανήλθαν σε 7,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2013. Με επενδύσεις σε πάνω από 435 ταμεία,
το ΕΤΕ αποτελεί ηγετικό παίκτη στο ευρωπαϊκό επιχειρείν λόγω της κλίμακας και του πεδίου των
επενδύσεων, ιδίως σε τομείς υψηλής τεχνολογίας και σε πρώιμα στάδια. Το χαρτοφυλάκιο των
εγγυήσεων δανείων του ΕΤΕ ξεπέρασε συνολικά τα 5,6 δισ. ευρώ για πάνω από 300 πράξεις στο
τέλος του 2013, οπότε το ΕΤΕ μπορεί να θεωρηθεί μείζων παράγοντας στον τομέα των εγγυήσεων
για τις ευρωπαϊκές ΜΜΕ, καθώς και ηγετικός εγγυητής της μικροχρηματοδότησης.
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Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ΕΤΕ στο site: http://www.eif.org/
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9.5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
Ταμείο Χαρτοφυλακίου (ΤΧ) JEREMIE226
Για να εφαρμόσουν την πρωτοβουλία JEREMIE τα κράτη μέλη δημιουργούν ένα Ταμείο
Χαρτοφυλακίου, το οποίο χρηματοδοτείται μέσω των πόρων που τους παρέχουν τα διαρθρωτικά
ταμεία. Η διαχείριση του ΤΧ μπορεί να ασκείται είτε από το ΕΤΑΕ είτε από άλλους
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, σύμφωνα με τη νομοθεσία σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία
της ΕΕ (κανονισμός (EK) αριθ. 1083/2006 και κανονισμός εφαρμογής αριθ. 1828/2006). Οι
Διαχειριστικές Αρχές μπορούν να αναθέσουν τη διαχείριση είτε απευθείας στο ΕΤΑΕ ή σε
κάποιον εθνικό οργανισμό, είτε κατόπιν διαγωνισμού, σε ένα χρηματοπιστωτικό οργανισμό, μέσω
σύμβασης παροχής υπηρεσιών. Αυτό επιτρέπει στις Διαχειριστικές Αρχές να αναθέτουν σε
κατάλληλους επαγγελματίες ορισμένα από τα καθήκοντα που απαιτούνται για την εφαρμογή του
JEREMIE —όπως π.χ. τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για τις πραγματοποιούμενες
επενδύσεις, την αξιολόγηση και την υπόδειξη πράξεων, τη διαπραγμάτευση των συμβατικών
ρυθμίσεων, την παρακολούθηση των επιδόσεων του ΤΧ και την υποβολή σχετικών αναφορών.
Τα ΤΧ μπορούν να συνίστανται είτε ως χωριστή χρηματοοικονομική μονάδα, την οποία θα
διαχειρίζεται ο διαχειριστής του ΤΧ εξ ονόματος της Διαχειριστικής Αρχής, είτε ως ανεξάρτητη
νομική οντότητα (οντότητα ειδικού σκοπού). Η επιλογή της νομικής δομής εξαρτάται σημαντικά
από το βαθμό πολυπλοκότητας του ΤΧ JEREMIE και από το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο. Η
Διαχειριστική Αρχή -η οποία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων της
ΕΕ- έχει τη δυνατότητα, μέσω ενός Επενδυτικού Συμβουλίου, να επηρεάζει τη στρατηγική και τη
λήψη των αποφάσεων του ΤΧ. Το ΤΧ λειτουργώντας υπό τη μορφή «umbrella fund», συνάπτει
εταιρικές

σχέσεις

με

ευρύ

φάσμα

τοπικών

χρηματοπιστωτικών

οργανισμών

που

δραστηριοποιούνται στον χώρο των ΜΜΕ, όπως φορείς χρηματοδότησης ΜΜΕ, σχήματα
παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων ή δανείων, φορείς μεταφοράς τεχνολογίας, οργανισμούς
μικροχρηματοδότησης, τράπεζες και ταμεία εγγυήσεων. Τα κεφάλαια που παρέχονται από το ΤΧ
σε αυτούς τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση της
δημιουργίας και της ανάπτυξης ΜΜΕ.
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Βλ. στο: http://www.eib.org/attachments/thematic/jeremie_leaflet_2012_el.pdf
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