ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Βρυξέλλες, 21.1.2003
COM(2003) 27 τελικό

Πράσινη Βίβλος για
την επιχειρηµατικότητα στην Ευρώπη

(υποβληθέν από την Επιτροπή)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ..................... 4

II.

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ................................................... 6

A.

Τι είναι επιχειρηµατικότητα;........................................................................................ 6

i.

Αξιοποίηση της δηµιουργικότητας ή της καινοτοµίας ................................................ 6

ii.

Επιχειρηµατίες ............................................................................................................. 6

iii.

Εφαρµογές επιχειρηµατικότητας ................................................................................. 6

B.

Γιατί είναι σηµαντική η επιχειρηµατικότητα;.............................................................. 7

i.

Η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην
ανάπτυξη ...................................................................................................................... 7

ii.

Η επιχειρηµατικότητα βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας .............................. 7

iii.

Η επιχειρηµατικότητα απελευθερώνει το δυναµικό του ατόµου................................. 8

iv.

Επιχειρηµατικότητα και κοινωνικές επιταγές.............................................................. 8

Γ.

Κενά και δυνατότητες της επιχειρηµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ................. 9

i.

Μέτρηση της επιχειρηµατικότητας .............................................................................. 9

ii.

Η πρόκληση για την Ευρώπη ..................................................................................... 10

III.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ.................................... 11

A.

Ποιο είναι το όφελος από τη δηµιουργία περισσότερων επιχειρηµατιών; ................ 12

i.

Φραγµοί στην επιχειρηµατική δραστηριότητα .......................................................... 12

ii.

Κίνδυνος και ανταµοιβή............................................................................................. 13

iii.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων ...................................................................... 15

iv.

Άνοιγµα της επιχειρηµατικότητας σε όλα τα µέλη της κοινωνίας............................. 16

B

Πώς µπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων .................................... 18

i.

Κανονιστικό περιβάλλον............................................................................................ 18

ii.

Φορολογία.................................................................................................................. 20

iii.

Πρόσβαση σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό....................................................... 21

iv.

Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση................................................................................. 22

v.

Στήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεθνών
ευκαιριών ................................................................................................................... 23

vi.

"Ενδοεταιρική επιχειρηµατικότητα" και επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων
εταιρικών συµµετοχών............................................................................................... 24

Γ.

Προς µία κοινωνία που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα ............................................ 25
2

i.

Θετικότερη στάση απέναντι στην επιχειρηµατικότητα ............................................. 25

ii.

Ο ρόλος της επιχειρηµατικότητας για την επίτευξη κοινωνικών στόχων.................. 26

IV.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ............................................................................ 27

A.

Συντονισµένη προσέγγιση της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα...................... 27

i.

Συντονισµός της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα µεταξύ όλων των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικής...................................................................................................... 27

ii.

Ανταλλαγή εµπειριών ................................................................................................ 27

B.

Τρεις πυλώνες δράσης για µια κοινωνία που θα βασίζεται στην επιχειρηµατικότητα28

i.

Άρση των φραγµών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων ............................................. 28

ii.

Εξισορρόπηση κινδύνων και ανταµοιβών σε επίπεδο επιχειρηµατικότητας ............. 29

iii.

Μια κοινωνία που προκρίνει την επιχειρηµατικότητα............................................... 29

3

I.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ - Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει ακόµη περισσότερο την επιχειρηµατικότητα.
Χρειάζεται περισσότερες νέες και ανθηρές επιχειρήσεις που να είναι έτοιµες να
αξιοποιήσουν το άνοιγµα των αγορών και να ξεκινήσουν δηµιουργικές ή καινοτόµες
προσπάθειες εµπορικής εκµετάλλευσης σε µεγαλύτερη κλίµακα.
Στα µέσα του προηγούµενου αιώνα, οι οικονοµολόγοι προέβλεπαν την επικράτηση των
µεγάλων επιχειρήσεων. Το µέγεθος αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη
οικονοµιών κλίµακας, την αξιοποίηση των ξένων αγορών, την προσαρµογή σε κανονιστικές
ρυθµίσεις και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογικών ευκαιριών. Πράγµατι, στη δεκαετία
του 1960 και 1970, οι µεγάλες επιχειρήσεις κυριαρχούσαν στην οικονοµία. Από τότε και
µετά, η τάση άρχισε να αντιστρέφεται. Οι µεγάλες επιχειρήσεις πραγµατοποίησαν
εξορθολογισµό µε την αναδιάρθρωση τους, την ανάθεση εργασιών σε τρίτους ή τον
περιορισµό του µεγέθους τους µε αποτέλεσµα στο διάστηµα µεταξύ 1972 και 1998 να
αυξηθεί ο αριθµός των ιδιωτικών επιχειρήσεων στις χώρες ΟΟΣΑ από 29 σε 45
εκατοµµύρια.1
Οι διαρθρωτικές αλλαγές της οικονοµίας µετακύλυσαν το συγκριτικό πλεονέκτηµα της
Ευρώπης προς δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση. Η παγκοσµιοποίηση αύξησε την
ανταγωνιστική πίεση στις µεταποιητικές επιχειρήσεις που ήταν εγκατεστηµένες σε τόπους
υψηλού κόστους, µε αποτέλεσµα όχι µόνο να υπάρξει µετατόπιση της παραγωγικής
ικανότητας προς χώρες χαµηλού κόστους,2 αλλά και να αυξηθεί η παραγωγικότητα µέσω της
χρησιµοποίησης τεχνολογικών καινοτοµιών. Εν τω µεταξύ οι τεχνολογίες των πληροφοριών
και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) δηµιούργησαν νέες αγορές, - προσωπικοί υπολογιστές,
λογισµικό και υπηρεσίες που βασίζονται στις ΤΠΕ - µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί
επανάσταση στις παραγωγικές µεθόδους σε πολλές βιοµηχανίες και να αναπτυχθεί ο τοµέας
των υπηρεσιών.
Η εσωτερική αγορά, που δηµιουργήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναπτύχθηκε χάρη
στην άρση των φραγµών, στην αµοιβαία αναγνώριση και στην εναρµόνιση. Κατά τον τρόπο
αυτό διευκολύνονται οι συναλλαγές σε µια αγορά 380 εκατοµµυρίων ατόµων που µε τη
διεύρυνση θα φτάσει τα 450 εκατοµµύρια.
Οι αλλαγές αυτές δηµιούργησαν ευκαιρίες για νέες επιχειρηµατικές καινοτοµίες ιδιαίτερα
στον τοµέα των υπηρεσιών. Ο όλο και πιο πολύπλοκος χαρακτήρας των παραγωγικών
µεθόδων απαιτεί ποικιλία εξειδικευµένων υπηρεσιών. Επίσης η µείωση του κόστους
διαβίβασης των γνώσεων στο χώρο καθιστά λιγότερο δαπανηρές τις υπηρεσίες των
εξωτερικών πάροχων υπηρεσιών. Το µεγαλύτερο άνοιγµα των αγορών επιτρέπει στις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε εξειδικευµένες αγορές να κινηθούν σε περισσότερο
ευρωπαϊκή ή διεθνή κλίµακα.

1
2

‘Enterpeneurship: Determinants and policy in a European US comparison’, David B. Audretsch et al., 2002.
Στο διάστηµα µεταξύ 1991 και 1995, στη γερµανική µεταποιητική βιοµηχανία οι θέσεις εργασίας µειώθηκαν
κατά 1 307 000 ενώ στις ξένες θυγατρικές αυξήθηκαν κατά 189 000, «Entrepreneurship: A survey of the
Literature», David B. Audretsch, Oκτώβριος 2002.
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Η ικανότητα προσαρµογής στις οικονοµικές αλλαγές έχει καίρια σηµασία για την
ανταγωνιστικότητα.3 Το 2000, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Λισσαβώνας καθόρισε τους
στόχους του σε επίπεδο απασχόλησης, οικονοµικής µεταρρύθµισης και κοινωνικής συνοχής.
Για το 2010, η Ένωση φιλοδοξεί «να γίνει η πλέον ανταγωνιστική και δυναµική οικονοµία
της γνώσης στον κόσµο, ικανή για βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη µε περισσότερες και
καλύτερες θέσεις εργασίας και µεγαλύτερη κοινωνική συνοχή». Το 2001, το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο ενέκρινε µία στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης και πρόσθεσε µία περιβαλλοντική
διάσταση στη στρατηγική της Λισσαβώνας. Το Συµβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη ριζικής
µεταρρύθµισης της οικονοµίας, προκειµένου να δηµιουργηθούν περίπου 15 εκατ. νέες θέσεις
εργασίας έως το 2010.4
Η ύπαρξη φιλικού περιβάλλοντος κατά την εκκίνηση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων είναι
πολύ σηµαντική για την επίτευξη αυτών των στόχων. Το Συµβούλιο ενέκρινε τον Χάρτη για
τις µικρές επιχειρήσεις,5 που περιέχει συστάσεις για τις µικρές επιχειρήσεις ώστε να
αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την οικονοµία της γνώσης. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αναπτύσσει πρωτοβουλίες στον εν λόγω τοµέα, συµπεριλαµβανοµένων των
ετήσιων εκθέσεων για τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και η Επιτροπή για την
επίτευξη των στόχων του Χάρτη για τις µικρές επιχειρήσεις καθώς και της Εκθεσης για τις
ενέργειες του εκπροσώπου των ΜΜΕ και την επικείµενη ανακοίνωση για την πολιτική
καινοτοµίας. Eιδικότερα, η Επιτροπή εξέδωσε τον ∆εκέµβριο του 2002 µία ανακοίνωση για
την βιοµηχανική πολιτική στην διευρυµένη Ευρώπη ενώ θέτει στο ίδιο πλαίσιο και την
διαβούλευση πάνω στην Πράσινη Βίβλο για την επιχειρηµατικότητα.6
Στην εαρινή Σύνοδο της Βαρκελώνης το 2002, το Συµβούλιο έλαβε υπόψη του την πρόθεση
της Επιτροπής να παρουσιάσει µία Πράσινη Βίβλο για την Επιχειρηµατικότητα. Η σηµασία
που δίνεται στην επιχειρηµατικότητα επαναβεβαιώνεται στην εαρινή έκθεση της Επιτροπής
το 2003 προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο το οποίο τονίζει ιδιαίτερα την ενίσχυση των
επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανάπτυξης µέσω της γνώσης, της καινοτοµίας και της
επιχειρηµατικής δυναµικότητας.7

3

4

5

6

7

Από τη σύγκριση µεταξύ Ευρώπης, ΗΠΑ και Ιαπωνίας προκύπτει ότι οι αλλαγές στην ευρωπαϊκή
µεταποιητική βιοµηχανία δεν ήταν αρκετά ταχείες σε σχέση µε τις αλλαγές στη ζήτηση και την τεχνολογία.
«Έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα», SEC (2000) 1823, 30.10.2000.
‘Αύξηση της συµµετοχής του εργατικού δυναµικού και προώθηση της παράτασης του ενεργού επαγγελµατικού
βίου’ Έγγραφο του Συµβουλίου 6707/02, 08.03.2002, που εγκρίθηκε µε βάση το έγγραφο COM (2002) 9
τελικό, 24.01.2002.
Ο «Χάρτης για τις µικρές επιχειρήσεις», που εγκρίθηκε στις 13.06.00 από το Συµβούλιο Γενικών Υποθέσεων
επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Feira στις 19-20 Ιουνίου 2000. Καλύπτει 10 βασικούς τοµείς:
εκπαίδευση και κατάρτιση για το επιχειρηµατικό πνεύµα· λιγότερο δαπανηρή και ταχύτερη διαδικασία
εκκίνησης· βελτίωση της νοµοθεσίας και των κανονιστικών ρυθµίσεων· διαθεσιµότητα δεξιοτήτων· βελτίωση
της πρόσβασης σε απευθείας σύνδεση· καλύτερη αξιοποίηση της Ενιαίας Αγοράς· φορολογία και
χρηµατοοικονοµικά θέµατα· ενίσχυση της τεχνολογικής ικανότητας των µικρών επιχειρήσεων· χρησιµοποίηση
επιτυχών µοντέλων ηλεκτρονικών επιχειρήσεων και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης των
µικρών επιχειρήσεων· καλύτερη και αποτελεσµατικότερη εκπροσώπηση των συµφερόντων των µικρών
επιχειρήσεων σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο.
Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται µετά την επίσηµη δηµοσίευσή τους στη διεύθυνση
http://europa.eu.int/comm/enterprise/index_en.htm.
Ανακοίνωση της Επιτροπής «Επιλέγοντας τη µεγέθυνση: γνώση, καινοτοµία και θέσεις εργασίας σε µια
κοινωνία µε συνοχή. Εκθεση στο εαρινό Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της 21ης Μαρτίου 2003, σχετικά µε τη
στρατηγική της Λισσαβώνας για την οικονοµική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανανέωση.
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II.

Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

A.

Τι είναι επιχειρηµατικότητα;

Η επιχειρηµατικότητα είναι πολυδιάστατη και παρόλο που µπορεί να εµφανίζεται σε διάφορα
πλαίσια, οικονοµικά ή άλλα, και σε κάθε είδος οργάνωσης, η παρούσα Πράσινη Βίβλος
εξετάζει την επιχειρηµατικότητα στο πλαίσιο της επιχείρησης.
i.

Αξιοποίηση της δηµιουργικότητας ή της καινοτοµίας

Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί κατά κύριο λόγο νοοτροπία. Πρόκειται για την
δραστηριοποίηση και την ικανότητα που έχει ένα άτοµο, µεµονωµένα ή στο πλαίσιο ενός
οργανισµού, να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και να τις εκµεταλλεύεται προκειµένου να επιτύχει
προστιθέµενη αξία ή να έχει οικονοµικό όφελος. Η δηµιουργικότητα ή η καινοτοµία τον
βοηθούν να εισέλθει σε µία υπάρχουσα αγορά ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση του σ’
αυτήν, να αλλάξει ή ακόµη και να δηµιουργήσει µια νέα αγορά. Για να αποβεί επιτυχής µία
επιχειρηµατική ιδέα απαιτείται ικανότητα συνδυασµού της δηµιουργικότητας ή της
καινοτοµίας µε τη χρηστή διαχείριση και ικανότητα προσαρµογής µιας επιχείρησης
προκειµένου να βελτιστοποιηθεί η ανάπτυξή της καθόλες της φάσεις του κύκλου ζωής της.
Πρόκειται για µια διαδικασία που ξεπερνά κατά πολύ την καθηµερινή διαχείριση: άπτεται
των στόχων και της στρατηγικής µίας επιχείρησης.
ii.

Επιχειρηµατίες

Η επιχειρηµατικότητα αφορά τα άτοµα, τις επιλογές τους και τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνουν κατά την εκκίνηση, εξαγορά ή λειτουργία µιας επιχείρησης ή τη συµµετοχή τους
στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων µιας επιχείρησης. Οι επιχειρηµατίες
αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα και προέρχονται από όλους τους χώρους. Ωστόσο
υπάρχουν
ορισµένα
κοινά
χαρακτηριστικά
επιχειρηµατικής
συµπεριφοράς,
συµπεριλαµβανοµένης της ετοιµότητας για ανάληψη κινδύνων και της επιθυµίας για
ανεξαρτησία και αυτοπραγµάτωση.8 Από τη βρετανική έρευνα οικογενειακών
προϋπολογισµών προκύπτει ότι όσοι σκέπτονται σοβαρά το ενδεχόµενο να ιδρύσουν µία
επιχείρηση θεωρούν τους εαυτούς τους πιο ευφάνταστους και δηµιουργικούς από τους
υπόλοιπους.9
iii.

Εφαρµογές επιχειρηµατικότητας

Η επιχειρηµατικότητα µπορεί να αναπτυχθεί σε οποιονδήποτε τοµέα και είδος επιχείρησης.
Εφαρµόζεται στους αυτοαπασχολούµενους και στις επιχειρήσεις οιουδήποτε µεγέθους σε
όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής µιας επιχείρησης, από τη φάση εκκίνησης έως την
ανάπτυξη, τη µεταβίβαση, την παύση λειτουργίας ή την επανέναρξη λειτουργίας.
Η επιχειρηµατικότητα αφορά τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων, τεχνολογικών ή
παραδοσιακών, τις µικρές και τις µεγάλες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού
καθεστώτος: οικογενειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις εισηγµένες στο χρηµατιστήριο,
επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας10 ή µη κερδοσκοπικοί οργανισµοί, που συχνά

Ορισµένα παραδείγµατα προέρχονται από το πόνηµα του Kimmo Hyrsky ‘Reflections on the advent of a more
enterprising culture in Finland: An exploratory study’, Jyväskylä Studies, Business and Economics, 2001.
9
‘Findings from the Household Survey’, SBS Performance Analysis, 31.03.2002.
10
Οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονοµίας περιλαµβάνουν τους συνεταιρισµούς, τα ταµεία αλληλασφάλισης, τις
ενώσεις και τα ιδρύµατα.
8

6

πραγµατοποιούν σηµαντικές οικονοµικές δραστηριότητες. Σύµφωνα µε την έρευνα Global
Entrepreneurship Monitor (GEM) το 7% των νέων επιχειρηµατιών11 δηµιουργούν µία
σηµαντική νέα εξειδικευµένη αγορά ή οικονοµικό τοµέα εάν η επιχείρησή τους είναι επιτυχής
ενώ το 70% των νέων επιχειρήσεων παρέχουν προϊόντα ή υπηρεσίες σε υφιστάµενες αγορές
στις οποίες υπάρχει ήδη σηµαντικός ανταγωνισµός και στις οποίες διατίθεται ήδη για
περισσότερο από ένα έτος η βασική τεχνολογία.
Η επιχειρηµατικότητα είναι νοοτροπία και τρόπος δηµιουργίας και ανάπτυξης οικονοµικής
δραστηριότητας µέσω του συνδυασµού της ανάληψης κινδύνου, της δηµιουργικότητας και/ή της
καινοτοµίας µε τη χρηστή διαχείριση, στο πλαίσιο ενός νέου ή υφιστάµενου οργανισµού..
B.

Γιατί είναι σηµαντική η επιχειρηµατικότητα;

i.

Η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη

Οι νέες και µικρές επιχειρήσεις δηµιουργούν όλο και περισσότερες θέσεις εργασίας έναντι
των µεγάλων επιχειρήσεων.12 Οι χώρες που παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη αύξηση στα
ποσοστά επιχειρηµατικότητας τείνουν να παρουσιάζουν και τη µεγαλύτερη µείωση των
ποσοστών ανεργίας.13 Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, οι ταχέως αναπτυσσόµενες
επιχειρήσεις συνέβαλαν σηµαντικά στη δηµιουργία θέσεων εργασίας. Για παράδειγµα στις
Κάτω Χώρες, στο διάστηµα µεταξύ 1994 και 1998, το 8% των ταχέως αναπτυσσόµενων
επιχειρήσεων δηµιούργησαν το 60% των νέων θέσεων εργασίας στο πλαίσιο υφιστάµενων
επιχειρήσεων.14 Στις Ηνωµένες Πολιτείες 350.000 ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις
δηµιούργησαν τα δύο τρίτα όλων των νέων θέσεων εργασίας στο διάστηµα 1993 και 1996.15
Από την έρευνα προκύπτει ότι η επιχειρηµατικότητα συµβάλλει σηµαντικά στην οικονοµική
ανάπτυξη παρόλο που η αύξηση του ΑΕγχΠ επηρεάζεται και από πολλούς άλλους
παράγοντες.16
Η επιχειρηµατικότητα µπορεί, επίσης, να συµβάλλει στην ενίσχυση της οικονοµικής και
κοινωνικής συνοχής στις περιφέρειες εκείνες που παρουσιάζουν υστέρηση στην ανάπτυξη,
στην ενθάρρυνση της οικονοµικής δραστηριότητας και δηµιουργίας θέσεων εργασίας ή στην
ένταξη ανέργων ή µειονεκτούντων ατόµων στην ενεργό ζωή.17
ii.

Η επιχειρηµατικότητα βασικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας

Νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, που αφορούν την ίδρυση µιας νέας επιχείρησης ή τον
αναπροσανατολισµό µιας υπάρχουσας (π.χ. µετά τη µεταβίβαση µιας επιχείρησης σε ένα νέο
ιδιοκτήτη), δίνουν ώθηση στην παραγωγικότητα. Αυξάνουν την ανταγωνιστική πίεση,
Μεταξύ των νέων επιχειρηµατιών της έρευνας, περιλαµβάνονται εκείνοι που ιδρύουν µια επιχείρηση ή είναι
ιδιοκτήτες/διευθυντές µιας εν ενεργεία επιχείρησης για λιγότερο από 3 1/2 έτη. ‘Global Entrepreneurship
Monitor (GEM) 2002 Summary Report’, Reynolds, Bygrave, Autio and Hay.
12
‘Entrepreneurship: A survey of the literature’, David B. Audretsch, Oκτώβριος 2002.
13
‘Entrepreneurship: A survey of the literature’, David B. Audretsch, Oκτώβριος 2002.
14
‘Entrepreneurship in the Netherlands, Innovative entrepreneurship. New policy challenges’ Υπουργείο
Οικονοµικών και EIM, Φεβρουάριος 2002.
15
350 000 επί συνόλου 6 εκατοµµυρίων επιχειρήσεων µε µισθωτούς στις ΗΠΑ. ‘White Paper, Embracing
innovation: entrepreneurship and American economic growth’, National Commission on Entrepreneurship
(NCOE) 2001.
16
Για παράδειγµα ‘Entrepreneurship: A survey of the literature’, D. Audretsch, Oκτώβριος 2002,
‘Entrepreneurship: Determinants and policy in a European-US comparison’, εκδόσεις Audretsch, Thurik,
Verheul and Wennekers, 2002 και ετήσιες εκθέσεις της έρευνας GEM.
17
Βλέπε επίσης ‘Κοινή έκθεση για την κοινωνική ένταξη’ Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 15223/01,
12.12.2001.
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αναγκάζοντας άλλες επιχειρήσεις να αντιδράσουν βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους ή
καινοτοµώντας. Οι υψηλότερες επιδόσεις ή καινοτοµία των επιχειρήσεων σε επίπεδο
οργάνωσης, µεθόδων, προϊόντων, υπηρεσιών ή αγορών, βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα
της οικονοµίας συνολικά. Η διαδικασία αυτή προσφέρει στους καταναλωτές πλεονεκτήµατα
χάρη στην αύξηση των επιλογών και στη µείωση των τιµών.
iii.

Η επιχειρηµατικότητα απελευθερώνει το δυναµικό του ατόµου.

Η άσκηση ενός επαγγέλµατος δεν αποτελεί απλά και µόνο µέσο προσπορισµού χρηµάτων.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή επαγγελµατικής σταδιοδροµίας
όπως είναι η ασφάλεια, το επίπεδο ανεξαρτησίας, η ποικιλία καθηκόντων και το ενδιαφέρον
που παρέχει η εργασία. Η επιδίωξη υψηλότερων εισοδηµατικών επίπεδων µπορεί να
παρακινήσει τα άτοµα να θέσουν «υψηλότερους στόχους», όπως η αυτοπραγµάτωση και η
ανεξαρτησία, µέσω της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Από τη βρετανική έρευνα
οικογενειακών προϋπολογισµών προκύπτει ότι, εκτός από τα υλικά κίνητρα (χρήµατα και
κοινωνική θέση), η επιλογή του να γίνει κάποιος επιχειρηµατίας βασίζεται και στην
αυτοπραγµάτωση (ελευθερία, ανεξαρτησία και πρόκληση).
Για ορισµένους, οι οποίοι δεν επιτυγχάνουν να βρουν µία "συνήθη" θέση εργασίας που να
τους καλύπτει, η επιλογή να γίνουν επιχειρηµατίες ενδεχοµένως να οφείλεται εν µέρει ή και
εξ ολοκλήρου σε οικονοµική ανάγκη. Το να γίνουν επιχειρηµατίες ίσως τους δίνει την ελπίδα
ότι θα µπορέσουν να βελτιώσουν τη θέση τους.
Η επαγγελµατική ικανοποίηση µεταξύ επιχειρηµατιών είναι υψηλότερη από ό,τι µεταξύ
µισθωτών. Σε µία έρευνα, το 33% των αυτοαπασχολούµενων χωρίς µισθωτούς και το 45%
των αυτοαπασχολούµενων µε µισθωτούς δήλωναν πολύ ικανοποιηµένοι από τις συνθήκες
εργασίας τους έναντι µόνο 27% των µισθωτών.18
iv.

Επιχειρηµατικότητα και κοινωνικές επιταγές

Οι επιχειρηµατίες αποτελούν την κινητήριο δύναµη της οικονοµίας της αγοράς και τα
επιτεύγµατά τους προσφέρουν στην κοινωνία πλούτο, θέσεις εργασίας και στους
καταναλωτές ποικιλία επιλογών. Ανταποκρινόµενες στις αυξανόµενες προσδοκίες της κοινής
γνώµης όσον αφορά τον αντίκτυπο των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην κοινωνία και
στο περιβάλλον, πολλές µεγάλες εταιρείες υιοθέτησαν επίσηµες στρατηγικές για την εταιρική
κοινωνική ευθύνη, που συνεπάγεται την προαιρετική ενσωµάτωση κοινωνικών και
περιβαλλοντικών παραµέτρων στην επιχειρηµατική πρακτική και στη συνεργασία µε τα
ενδιαφερόµενα µέρη εφόσον οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον ότι η υπεύθυνη
επιχειρηµατική στάση συµβάλλει στην επιχειρηµατική επιτυχία. Η στάση αυτή µπορεί να
περιλαµβάνει, για παράδειγµα, τη δέσµευση για την αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο (‘οικολογική αποδοτικότητα’) ή
για το σεβασµό των θεµάτων που συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών και για
την προώθηση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας κατά έναν φιλικό προς τους καταναλωτές
τρόπο. Οι ΜΜΕ επιδεικνύουν «υπεύθυνο επιχειρηµατικό πνεύµα» µε έναν πιο άτυπο τρόπο
αλλά ωστόσο αποτελούν τον κεντρικό ιστό για πολλές κοινωνίες.19

‘Third European survey on working conditions 2000’, Eυρωπαϊκό Ίδρυµα για την Βελτίωση των Συνθηκών
∆ιαβίωσης και Εργασίας. .
19
Οι πρωτοβουλίες της Επιτροπής στον εν λόγω τοµέα περιλαµβάνουν ένα «Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής
για τη βιώσιµη βιοµηχανική ανάπτυξη», (SEC) 1999, 1729, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 25.10.1999 και µία
‘Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική κοινωνική ευθύνη: µια συνεισφορά των επιχειρήσεων στη
βιώσιµη ανάπτυξη, COM (2002) 347 τελικό, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 02.07.2002.
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Η επιχειρηµατικότητα µπορεί επίσης να διαδραµατίσει θετικό ρόλο στην αποτελεσµατική
παροχή υπηρεσιών στον τοµέα της υγείας, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής πρόνοιας. Οι
επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονοµίας ενθαρρύνουν τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων
µερών στη διαχείριση και παροχή παρόµοιων υπηρεσιών, βελτιώνοντας την καινοτοµία και
τον προσανατολισµό προς τους πελάτες. Μια παρόµοια προσέγγιση µπορεί να συµπληρώσει
τους δηµόσιους πόρους και να επεκτείνει το φάσµα των υπηρεσιών που προσφέρονται στους
καταναλωτές.
Γ.

Κενά και δυνατότητες της επιχειρηµατικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ποιες είναι οι επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την επιχειρηµατικότητα; Για
να δοθεί απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση δεν πρέπει να εξεταστεί µόνο η στάση της κοινής
γνώµης απέναντι στους επιχειρηµατίες ή ο αριθµός των επιχειρηµατιών, αλλά και ο
δυναµισµός της επιχειρηµατικής δραστηριότητας και οι επιδόσεις των επιχειρηµατιών.20
i.

Μέτρηση της επιχειρηµατικότητας

Οι προτιµήσεις των Ευρωπαίων όσον αφορά την αυτοαπασχόληση
Οι Ευρωπαίοι προτιµούν το καθεστώς του µισθωτού από εκείνου του αυτοαπασχολούµενου
σύµφωνα µε την έρευνα του Ευρωβαρόµετρου. Στη νότια Ευρώπη, στην Ιρλανδία και στο
Ηνωµένο Βασίλειο υπάρχει µια σχετικά µεγαλύτερη προτίµηση για την αυτοαπασχόληση.Το
67% των πολιτών των ΗΠΑ θα προτιµούσαν να αυτοαπασχολούνται έναντι 45% στην ΕΕ21.
Συµµετοχή των πολιτών στην επιχειρηµατικότητα
Το ποσοστό των επιχειρηµατιών, στους οποίους περιλαµβάνονται αυτοαπασχολούµενοι και
ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ποικίλλει σε µεγάλο βαθµό στην Ευρώπη, και κυµαίνεται από 6%
στη ∆ανία και στο Λουξεµβούργο, σε 13% στην Ισπανία, 15% στην Πορτογαλία και πάνω
από 18% στη Ελλάδα και στην Ιταλία. Το αντίστοιχο ποσοστό στις ΗΠΑ µόλις υπερβαίνει το
10%.22
Όσον αφορά τη συµµετοχή σε νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες, η έρευνα του
Ευρωβαρόµετρου αναφέρει ότι το 4,5% των πολιτών της ΕΕ βρίσκονται στο στάδιο
εκκίνησης επιχείρησης, έχουν ήδη ιδρύσει µια επιχείρηση ή έχουν εξαγοράσει µια επιχείρηση
την τελευταία τριετία, σε ποσοστό που κυµαίνεται από πάνω από 6% στο Ηνωµένο Βασίλειο
και στην Ιρλανδία έως σε λιγότερο από 2% στη Γαλλία. Στις ΗΠΑ το αντίστοιχο ποσοστό,
που φτάνει το 13%, είναι αισθητά υψηλότερο. Ο διπλάσιος αριθµός Ευρωπαίων έναντι των
Αµερικανών εγκατέλειψαν τις προσπάθειές τους να ξεκινήσουν µια επιχείρηση.
Επιχειρηµατικός δυναµισµός

∆ιεξοδική ανάλυση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναµική των επιχειρήσεων παρέχεται στην έρευνα
«Entrepreneurship: A survey of the literature», David B. Audretsch, Oκτώβριος 2002 και ‘Business
Demography in Europe’, Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ / αριθ. 5, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2002.
21
Ευρωβαρόµετρο Flash 134 ‘Eπιχειρηµατικότητα’, Nέµβριος 2002, Οι υπόλοιπες αναφορές στο
Ευρωβαρόµτερο αφορούν την έκδοση 2002, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
22
Η επιχειρηµατικότητα ως ποσοστό επί του εργατικού δυναµικού. Ως επιχειρηµατίες ορίζονται οι ιδιοκτήτες
επιχειρήσεων, είτε έχουν συσταθεί σε εταιρεία είτε όχι, εξαιρουµένων των µη αµειβόµενων συµβοηθούντων
µελών οικογενείας, των µισθωτών εργαζοµένων που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα ως δευτερεύουσα
δραστηριότητα και των ιδιοκτητών επιχειρήσεων του γεωργικού τοµέα. ‘COMParative Entrepreneurship data
for International Analysis’ (Compendia 2000.1), EIM.
20
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Παρά τα στοιχεία που δείχνουν παραπλήσιο βαθµό «επιχειρηµατικής κίνησης» (ποσοστά
έναρξης και παύσης λειτουργίας των επιχειρήσεων) σε ορισµένα ευρωπαϊκά κράτη και στις
ΗΠΑ, ο επιχειρηµατικός δυναµισµός στην Ευρώπη είναι µικρότερος. Οι επιχειρήσεις των
ΗΠΑ κατά µέσο όρο είναι µικρότερες στη φάση δηµιουργίας τους από τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις, αλλά το ποσοστό αύξησης των θέσεων εργασίας µεταξύ νέων επιχειρήσεων στις
ΗΠΑ είναι κατά πολύ µεγαλύτερο κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας που ακολουθούν τη
φάση εκκίνησης. Οι επιχειρηµατίες στις ΗΠΑ φαίνεται ότι δοκιµάζουν την αγορά πρώτα
ξεκινώντας τη δραστηριότητά τους σε µικρή κλίµακα και, εφόσον αποβεί επιτυχής,
αναπτύσσονται µε ταχύτητα, ενώ στην Ευρώπη πολλές επιχειρηµατικές ιδέες ούτε καν
προλαβαίνουν να υλοποιηθούν αφού η βιωσιµότητά τους αµφισβητείται πριν ακόµη
δοκιµαστούν στην αγορά.23 Πράγµατι, το Ευρωβαρόµετρο έδειξε ότι το 46% των Ευρωπαίων
συµφωνούν ότι «δεν θα πρέπει κανείς να ξεκινά µια επιχείρηση εάν υπάρχει κίνδυνος
αποτυχίας» έναντι µόνο 25% στις ΗΠΑ.
Ένα παράδειγµα για να κατανοηθεί καλύτερα το φαινόµενο της ανάπτυξης του
επιχειρηµατικού δυναµισµού στις ΗΠΑ: χρειάστηκαν 20 χρόνια για να αντικατασταθεί το ένα
τρίτο των 500 εταιρειών που περιλαµβάνονταν στην κατάταξη Fortune το 1960, έναντι 4 ετών
για εκείνες που συµπεριλαµβάνονταν στην κατάταξη το 1998. Επιπλέον, 8 από τις σηµερινές
25 µεγαλύτερες επιχειρήσεις της Αµερικής, δεν υπήρχαν ή ήταν πολύ µικρές το 1960. Στην
Ευρώπη, όλες οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις το 1998 ήταν ήδη µεγάλες το 1960.24
∆ηµιουργία θέσεων εργασίας
Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν για τη µείωση του ποσοστού ανεργίας που
ανέρχεται σε 11% στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και παρά το γεγονός ότι τα ποσοστά
ανεργίας ποικίλλουν µεταξύ των διαφόρων κρατών µελών, ο µέσος όρος του ποσοστού
ανεργίας που είναι σήµερα 7,4%, εξακολουθεί να αποτελεί µείζον θέµα. Το δεύτερο ήµισυ
της δεκαετίας του 1990, όλα τα κράτη µέλη κατέγραψαν θετικά ετήσια ποσοστά δηµιουργίας
επιχειρήσεων,25 αλλά υπάρχει περιθώριο για ακόµη µεγαλύτερη βελτίωση. Η Ευρώπη δεν
έχει αναπτύξει ακόµη πολλά από τα ταχέως αναπτυσσόµενα επιχειρηµατικά σχέδια που
αποτελούν σηµαντική πηγή θέσεων εργασίας. Κατά τη διάρκεια των πρώτων ετών της
δεκαετίας του 1990, το 19% των επιχειρήσεων µεσαίου µεγέθους στις ΗΠΑ είχαν
ταξινοµηθεί ως ταχέως αναπτυσσόµενες, έναντι του µέσου όρου 4% που είχε καταγραφεί σε
6 χώρες της ΕΕ.26
ii.

Η πρόκληση για την Ευρώπη

Η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην επιχειρηµατικότητα και η συµµετοχή τους σ’ αυτή
παρουσιάζει µεγάλες αποκλίσεις στα κράτη µέλη της ΕΕ, οι οποίες γίνονται ακόµα
µεγαλύτερες ανάµεσα στις διάφορες περιφέρειες. Κατά µέσο όρο, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν

Η ανάλυση καλύπτει 8 κράτη µέλη της ΕΕ, τις ΗΠΑ και τον Καναδά. ‘The role of policy and institutions for
productivity and firm dynamics: Evidence from micro and industry data’, Έγγραφο εργασίας αριθ. 329,
Stefano Scarpetta et. al., ECO/WKP(2002)15, 23.04.2002.
24
‘Entrepreneurship in the Netherlands: Innovative entrepreneurship. New policy challenges’ Υπουργείο
Οικονοµικών και EIM, Κάτω Χώρες, 2002 και ‘White Paper, Embracing innovation: entrepreneurship and
American economic growth’, National Commission on Entrepreneurship (NCOE), 2001.
25
‘Business Demography in Europe’,Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ/ αριθ. 5, Eυρωπαϊκή Επιτροπή,
2002
26
Ορισµός: Ταχέως αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, που διπλασίασαν τον κύκλο εργασιών τους µεταξύ των
περιόδων αναφοράς (Ευρώπη 90-93 ΗΠΑ 91-94), ως ποσοστό επί του συνόλου των µεσαίων επιχειρήσεων.
‘An international comparison of hypergrowth enterprises’, EIM Small Business Research and Consultancy, in
‘Fostering Entrepreneurship in Europe, the UNICE Benchmarking Report’, 1999.
23
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παρουσιάζει έλλειψη ιδιοκτητών επιχειρήσεων. Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της
τάσης των Ευρωπαίων να αναπτύσσουν νέες επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Σε σύγκριση µε τις ΗΠΑ, υπάρχει λιγότερος επιχειρηµατικός δυναµισµός στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι Ευρωπαίοι συµµετέχουν λιγότερο από τους Αµερικανούς σε νέες
επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν έχουν εξίσου γρήγορους
ρυθµούς ανάπτυξης σε σχέση µε τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ.
Το υψηλό ποσοστό ανεργίας που εξακολουθεί να υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και που
αποτελεί οξύτερο πρόβληµα για ορισµένα κράτη µέλη, καθιστά απαραίτητη την καταβολή
προσπαθειών για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών δηµιουργίας θέσεων εργασίας που
προσφέρει η επιχειρηµατική δραστηριότητα. Εκτός από την ενθάρρυνση ανάληψης νέων
επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες ανάπτυξης των
υφιστάµενων επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκή Ένωση. Αποτελούν τον πυρήνα της οικονοµίας
της Ένωσης και διασφαλίζουν την ύπαρξη συνέχειας, τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την
παροχή αξιόλογης εµπειρίας. Το 30% από τα 20 εκατ. περίπου ΜΜΕ της Ευρώπης δηλώνουν
ότι έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη27.
Η πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση συνίσταται στην επισήµανση των βασικών παραγόντων
που συµβάλλουν στη δηµιουργία ενός κλίµατος στο οποίο να µπορούν να ευδοκιµήσουν η
επιχειρηµατική πρωτοβουλία και οι επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Τα µέτρα πολιτικής θα
πρέπει να στοχεύουν στην αύξηση των επιπέδων επιχειρηµατικότητας µέσω της υιοθέτησης της
καλύτερης δυνατής προσέγγισης για τη δηµιουργία περισσότερων επιχειρηµατιών και την
ανάπτυξη περισσότερων επιχειρήσεων.
III.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Η πολιτική µπορεί να συµβάλει στην αύξηση των επιπέδων επιχειρηµατικότητας. Από την
έκθεση GEM προκύπτει ότι, παρά τη σηµαντική επίδραση των µακροοικονοµικών συνθηκών
στα επίπεδα επιχειρηµατικότητας, η κατάταξη ως προς τη σηµασία τους στις εξεταζόµενες
χώρες παρέµεινε σταθερή, γεγονός που τείνει να αποδείξει ότι οι σταθερές εθνικές
ιδιαιτερότητες έχουν, επίσης, αντίκτυπο.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εκπονήσει µια στρατηγική για τη χάραξη µακροοικονοµικών
πολιτικών που θα προσανατολίζονται στην ανάπτυξη και στη σταθερότητα, που αποτελούν
προϋπόθεση για τη δηµιουργία ενός ευνοϊκού κλίµατος για την επιχειρηµατική πρωτοβουλία.
Το Συµβούλιο εκδίδει σε ετήσια βάση τους «Γενικούς προσανατολισµούς των οικονοµικών
πολιτικών» στους οποίους εξετάζονται οι εθνικές πολιτικές των κρατών µελών. Στους
προσανατολισµούς του 2002 συνιστάται η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας µέσω, για
παράδειγµα, του φορολογικού και κανονιστικού περιβάλλοντος για τις νέες και υπάρχουσες
επιχειρήσεις, µεταρρυθµίσεων της νοµοθεσίας περί αφερεγγυότητας και της προώθησης
αποτελεσµατικών χρηµατοοικονοµικών αγορών.28
Εκτός από τις οικονοµικές ευκαιρίες, υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν
την απόφαση ενός ατόµου να ξεκινήσει µια επιχείρηση καθώς και τη βούληση ενός
επιχειρηµατία να αναλάβει κινδύνους ή να επεκτείνει τις δραστηριότητές του. Περισσότερες
οικονοµικές ευκαιρίες δεν οδηγούν αυτόµατα σε µεγαλύτερη επιχειρηµατικότητα. Κάτι

Τα 20 εκατοµµύρια επιχειρήσεις αφορούν την ΕΕ, τον ΕΟΧ και την Ελβετία. Αναφ. Ευρωπαϊκό
Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ / αριθ. 1 Κυριότερα σηµεία της έρευνας 2001, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2001.
28
Σύσταση 2002/549/ΕΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 2002 σχετικά µε τους γενικούς προσανατολισµούς των
οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών και της Κοινότητας, 2002/549/ΕΚ, ΕΕ L182, 11.07.2002.
27
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τέτοιο εξαρτάται και από τις προτιµήσεις των ανθρώπων, τις δεξιότητες και τις υπάρχουσες
εναλλακτικές λύσεις. Ακόµη και όταν κάποιος εξετάζει την πιθανότητα να γίνει
επιχειρηµατίας, υπολογίζει τα υπέρ και τα κατά της επιχειρηµατικότητας έναντι των
πλεονεκτηµάτων και της ασφάλειας που θα του προσέφερε ένα άλλο επαγγελµατικό πλαίσιο.
Μια συνεκτική προσέγγιση για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας πρέπει να
αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα - φυσικών προσώπων, επιχείρησης και κοινωνίας.
–

Για να παρακινηθούν τα φυσικά πρόσωπα να γίνουν επιχειρηµατίες, πρέπει να
έχουν συνειδητοποιήσει την έννοια της «επιχειρηµατικότητας», και η έννοια αυτή θα
πρέπει να αποτελεί µια αρκετά ελκυστική δυνατότητα. Επίσης, τα φυσικά πρόσωπα
πρέπει να διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να
µετατρέψουν τους στόχους τους σε επιτυχή εγχειρήµατα.

–

Προκειµένου τα επιχειρηµατικά σχέδια να εξελίσσονται σε υγιείς επιχειρήσεις,
πρέπει να υπάρχει ένα κατάλληλο πλαίσιο στήριξης που θα επιτρέπει στις
επιχειρήσεις να αναπτύσσονται και να αυξάνονται χωρίς να παρεµποδίζεται η
δυνατότητα σµίκρυνσης και παύσης της λειτουργίας τους.

–

Η επιχειρηµατική δραστηριότητα εξαρτάται από τη θετική στάση της κοινωνίας
απέναντι στους επιχειρηµατίες. Η επιχειρηµατική επιτυχία θα πρέπει να προβάλλεται
και να περιορίζεται ο κοινωνικός στιγµατισµός σε περίπτωση αποτυχίας.

Η πολιτική για την επιχειρηµατικότητα στοχεύει στην τόνωση της ζωτικότητας των
επιχειρήσεων µέσω της δραστηριοποίησης των επιχειρηµατιών και της παροχής των
απαραίτητων δεξιοτήτων. Η ύπαρξη υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις
αποτελεί βασικό παράγοντα για την εκκίνηση, παύση λειτουργίας, εξαγορά, άνθιση και
επιβίωση των επιχειρήσεων.
A.

Ποιο είναι το όφελος από τη δηµιουργία περισσότερων επιχειρηµατιών;

i.

Φραγµοί στην επιχειρηµατική δραστηριότητα

Παρά την πρόσφατη πρόοδο, οι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να θεωρούν τους διοικητικούς
φραγµούς ως τη βασική τροχοπέδη στην έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Οι
επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση εκκίνησης αντιµετωπίζουν δυσκολίες όσον
αφορά τη συγκέντρωση των απαραίτητων αρχικών κεφαλαίων. Ο επιµερισµός του
κινδύνου µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της
διάθεσης χρηµατοδότησης.
Όταν ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους, στο πλαίσιο της έρευνας του Ευρωβαροµέτρου, να
εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά µε τα εµπόδια που τίθενται στην έναρξη µιας
επιχείρησης, το 69% συµφώνησε ως προς τον σύνθετο χαρακτήρα των υφιστάµενων
διοικητικών διαδικασιών και το 76% επισήµανε την έλλειψη διαθέσιµης χρηµατοδότησης.
Οι διοικητικές διαδικασίες για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης έχουν ήδη αποτελέσει
αντικείµενο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Σε µία συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρατήρησε µια θετική τάση ως προς το χρόνο που απαιτείται για την
έναρξη µιας επιχείρησης.29 Ο µέσος χρόνος που απαιτείται για την ίδρυση µιας ατοµικής
επιχείρησης είναι 12 εργάσιµες ηµέρες ενώ για τη σύσταση µιας εταιρείας περιορισµένης

29

‘Benchmarking the administration of Start-ups’, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιανουάριος 2002.
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ευθύνης 24· οι αριθµοί αυτοί εξακολουθούν να µειώνονται. Ωστόσο, ορισµένα κράτη µέλη
πρέπει να καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες για να µειώσουν το χρόνο και το κόστος
ίδρυσης µιας επιχείρησης και να προσεγγίσουν τις ευρωπαϊκές τιµές αναφοράς. Υπάρχει
περιθώριο για περαιτέρω βελτίωση όσον αφορά τις πολλαπλές διαδικασίες, τα σηµεία
επαφών, τις διατυπώσεις, τις απαιτούµενες άδειες και το κόστος.
Ενιαία σηµεία εξυπηρέτησης για τη δηµιουργία επιχείρησης
Στην Πορτογαλία, έχουν δηµιουργηθεί από το 1999 κέντρα διατυπώσεων για τις επιχειρήσεις
µε σκοπό τη διευκόλυνση της εγγραφής νέων επιχειρήσεων. Στα κέντρα αυτά συµµετέχουν
εκπρόσωποι όλων των δηµόσιων υπηρεσιών που είναι αρµόδιες για τις διάφορες διατυπώσεις
που απαιτούνται για την εγγραφή µιας νέας επιχείρησης (όσον αφορά, για παράδειγµα, το
καταστατικό, τα µητρώα επιχειρήσεων και την κοινωνικής ασφάλιση). Οι µελλοντικοί
επιχειρηµατίες µπορούν να λαµβάνουν συµβουλές από ένα γραφείο συνδροµής που λειτουργεί
στο ίδιο κέντρο. Παράλληλα, έχουν απλουστευθεί οι διαδικασίες. Το αποτέλεσµα αυτής της
προσπάθειας συνοψίζεται στη µείωση του χρόνου δηµιουργίας µιας επιχείρησης κατά 80% σε
σύγκριση µε τα µέσα τις δεκαετίας του 1990· η Πορτογαλία έχει δεσµευθεί να προβεί σε
περαιτέρω µείωση κατά 50% το 2003.
Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύ σηµαντικό φραγµό για
τους νέους επιχειρηµατίες: αντιµετωπίζουν σηµαντικές δυσκολίες στο να εξασφαλίζουν
τραπεζικά δάνεια ή να βρίσκουν επιχειρηµατικά κεφάλαια. Οι τράπεζες ζητούν ιστορικό
θετικών λογιστικών αποτελεσµάτων και εγγυήσεις – που οι νέες επιχειρήσεις και ιδίως
εκείνες που αναπτύσσουν δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση, κατά κανόνα δεν
διαθέτουν. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στη φάση εκκίνησης αντιµετωπίζουν επίσης
σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη των κεφαλαιουχικών αναγκών τους.
Εκτός από την τραπεζική δανειοδότηση, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση εκκίνησης
θα πρέπει να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές χρηµατοδότησης. Εκτός από
τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα άτυπων
επενδύσεων π.χ. από µέλη της οικογένειας, φίλους ή τους επιχειρηµατικούς αγγέλους
(business angels). Από την έρευνα GEM προκύπτει ότι οι άτυπες επενδύσεις σε επιχειρήσεις
σε φάση εκκίνησης ήταν πενταπλάσια των εγχώριων επιχειρηµατικών κεφαλαίων και ενώ η
στήριξη µε επιχειρηµατικά κεφάλαια µειώθηκε σηµαντικά στο διάστηµα 2000 και 2001, οι
άτυπες επενδύσεις ήταν περισσότερο σταθερές. Για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των επενδυτών
του ιδιωτικού τοµέα σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου πρέπει να δοθούν κίνητρα όπως είναι
για παράδειγµα οι φορολογικές ελαφρύνσεις.
Ο επιµερισµός του κινδύνου µεταξύ τραπεζών και επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα και
δηµόσιων χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων που ειδικεύονται σε ΜΜΕ, ή µέσω εταιρειών
αλληλέγγυας ασφάλισης, αποτελεί αποτελεσµατικό µέσο που διευκολύνει την εξεύρεση
δηµοσίων πιστώσεων και έχει αποδειχθεί επιτυχής στην αύξηση της χρηµατοδότησης των
επιχειρήσεων κατά τη φάση εκκίνησης.
ii.

Κίνδυνος και ανταµοιβή

Στην Ευρώπη, οι κίνδυνοι που συνδέονται µε την επιχειρηµατικότητα δεν
αντισταθµίζονται επαρκώς µε την προοπτική ανταµοιβής. Πρέπει να επανεξεταστεί η
ύπαρξη ισορροπίας µεταξύ των κινδύνων και της ανταµοιβής όσον αφορά την
επιχειρηµατικότητα.
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Ένας αποτυχηµένος επιχειρηµατίας αντιµετωπίζει τον κοινωνικό στιγµατισµό. Όταν στο
πλαίσιο της έρευνας του Ευρωβαρόµετρου ζητήθηκε από τους Ευρωπαίους να επισηµάνουν
τα κυριότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν σε σχέση µε τον κίνδυνο που συνδέεται µε
την επιχειρηµατικότητα, επισήµαναν πρώτα και κύρια την πτώχευση και την απώλεια
προσωπικής ιδιοκτησίας. Εκτός από τον κοινωνικό στιγµατισµό, η προσωπική πτώχευση έχει
πολύ σοβαρές νοµικές συνέπειες. Η εκκαθάριση του παθητικού µπορεί να διαρκέσει χρόνια
και οι επιχειρηµατίες που έχουν πτωχεύσει κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους και να
τους επιβληθούν περιορισµοί. Οι συνέπειες αυτές είναι απολύτως δικαιολογηµένες σε
περίπτωση απάτης ή δόλιων ενεργειών, αλλά η αποτυχία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της
οικονοµικής ζωής και ένα ποσοστό επιχειρηµατιών πτωχεύουν επειδή δεν µπορούν να
αντιµετωπίσουν τον ανταγωνισµό. Η νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας πρέπει να αναθεωρηθεί
και να µειωθούν οι φραγµοί ώστε να υπάρχει δυνατότητα στους έντιµους επιχειρηµατίες να
κάνουν µια νέα αρχή. ∆εν θα πρέπει, φυσικά, να θίγονται υπερβολικά τα συµφέροντα των
πιστωτών, γιατί µία τέτοια εξέλιξη µπορεί να τους αποθαρρύνει να επενδύουν σε µικρές και
νέες επιχειρήσεις.
Νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας
Το Βέλγιο προσάρµοσε τη νοµοθεσία περί αφερεγγυότητας προκειµένου να επιτρέπει στους
επιχειρηµατίες να επιδιώκουν τη διάσωση των επιχειρήσεών τους όταν αντιµετωπίζουν
προσωρινά προβλήµατα και να εκκαθαρίζουν µη βιώσιµες επιχειρήσεις το ταχύτερο δυνατό. Τα
δικαστήρια έχουν τη δυνατότητα να δίνουν "άφεση" στους έντιµους πτωχεύοντες επιχειρηµατίες
ώστε να µπορούν να κάνουν µια νέα αρχή στον επιχειρηµατικό τοµέα.
Ίσως να υπήρχε περισσότερο ενδιαφέρον για την ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου εάν
υπήρχε η προοπτική ανταµοιβής σε περίπτωση επιτυχίας. Το τελευταίο διάστηµα
παρατηρείται τάση µείωσης των επιπέδων φορολογίας στους αυτοαπασχολούµενους και τις
µικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και λαµβάνονται µέτρα για τη µείωση των
φορολογικών επιβαρύνσεων στους δυνάµει αυτοαπασχολούµενους. Ωστόσο, σε ορισµένα
κράτη µέλη εξακολουθούν οι φορολογικοί αυτοί συντελεστές να είναι υψηλοί,30 µειώνοντας
κατά τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα των επιχειρηµατιών να δηµιουργούν και να διατηρούν
πλούτο. Η επιλογή της αυτοαπασχόλησης συχνά συνδέεται µε µειωµένη κοινωνική
προστασία. Η δηµιουργία ενός συστήµατος κοινωνικής προστασίας προσαρµοσµένου στις
ανάγκες των επιχειρηµατιών θα κάνει περισσότερο ελκυστική την επιχειρηµατικότητα.
Μείωση του κόστους επιχειρηµατικότητας
Η γαλλική κυβέρνηση προτίθεται να διευκολύνει τη µετάβαση από το καθεστώς του µισθωτού
στο καθεστώς του επιχειρηµατία. Η διαδικασία αυτή, που αποτελεί µέρος µιας συνεκτικής
πρωτοβουλίας για την προώθηση της δηµιουργίας επιχειρήσεων, περιλαµβάνει µέτρα για τη
µείωση των φραγµών στους µισθωτούς που επιθυµούν να δηµιουργήσουν µια επιχείρηση,
ανεξάρτητα ή σε συνεργασία µε τον εργοδότη τους. Με την εν λόγω πρωτοβουλία θα αρθούν
επίσης οι φορολογικές και κοινωνικές επιβαρύνσεις που συνιστούν διακριτική µεταχείριση για
τους εκκολαπτόµενους επιχειρηµατίες που εξακολουθούν να έχουν το καθεστώς του µισθωτού.
Οι Ευρωπαίοι που θα προτιµούσαν να ξεκινήσουν µια νέα επιχείρηση είναι διπλάσιοι από
εκείνους που θα προτιµούσαν να εξαγοράσουν µια υπάρχουσα.31 Ωστόσο, η εξαγορά µιας
επιχείρησης µπορεί να αποτελεί ελκυστική εναλλακτική λύση µε λιγότερους κινδύνους. Για
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, "Draft Joint Employment Report", COM (2002) 621 τελικό,
13.11.2002.
31
Ευρωβαρόµετρο Flash 107 ‘Eπιχειρηµατικότητα’, Noέµβριος 2001
30
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παράδειγµα, στην Αυστρία το 96% των επιτυχών µεταβιβάσεων επιχειρήσεων επιβιώνουν
την πρώτη πενταετία µετά τη µεταβίβαση έναντι 75% των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων.32
Περίπου το ένα τρίτο των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναµένεται να αναζητήσει
νέους ιδιοκτήτες την επόµενη δεκαετία, είτε λόγω συνταξιοδότησης ή για άλλους λόγους. Θα
υπάρξουν εποµένως πολλές ευκαιρίες για εξαγορά υφιστάµενων επιχειρήσεων.
iii.

Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση πρέπει να συµβάλλει στην ενθάρρυνση της
επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανάπτυξης της κατάλληλης νοοτροπίας και της
ευαισθητοποίησης όσον αφορά τις επαγγελµατικές ευκαιρίες που προσφέρει η ιδιότητα
του επιχειρηµατία και των δεξιοτήτων.
Η έρευνα του Ευρωβαροµέτρου κατέδειξε ότι το 37% των Ευρωπαίων εξετάζουν ή είχαν
εξετάσει τη δυνατότητα ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας ενώ µόνο το 15%
υλοποίησε τους στόχους του. Από τις έρευνες προκύπτει ότι το να γνωρίζει κάποιος τον
τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ξεκινήσει µια επιχείρηση αυξάνει την πιθανότητα να γίνει
επιχειρηµατίας. Όσοι από εκείνους που συµµετείχαν στην έρευνα του Ευρωβαροµέτρου είχαν
γονείς αυτοαπασχολούµενους έκλιναν περισσότερο προς την αυτοαπασχόληση παρά όσοι
είχαν γονείς µισθωτούς. Η έρευνα GEM κατέδειξε ότι όσοι έχουν εµπιστοσύνη στις
δεξιότητες και στην εµπειρία τους είναι από 2 έως 7 φορές πιθανότερο να συµµετάσχουν στη
διαδικασία ίδρυσης ή λειτουργίας µιας επιχείρησης· όσοι γνωρίζουν ήδη κάποιον που
ξεκίνησε πρόσφατα µια επιχειρηµατική δραστηριότητα είναι 3 έως 4 φορές πιθανότερο να
ξεκινήσουν και οι ίδιοι. Η βρετανική έρευνα οικογενειακών προϋπολογισµών κατέδειξε ότι
όσοι είχαν αποκτήσει στο παρελθόν εξοικείωση µε την επιχειρηµατικότητα (µέσω φίλων, της
οικογένειας ή της εκπαίδευσής τους) έχουν περισσότερες πιθανότητες να εξετάσουν σοβαρά
τη δυνατότητα δηµιουργίας επιχείρησης. Το εκπαιδευτικό σύστηµα µπορεί να προσφέρει
τόσο δεξιότητες όσο και το κατάλληλο περιβάλλον για την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας.
∆ιεύθυνση εικονικής επιχείρησης στο πλαίσιο του σχολείου
Οι εικονικές επιχειρήσεις χρησιµοποιούνται ως µέσο κατάρτισης για τους σπουδαστές της
Σιβιτανίδιου Τεχνικής Σχολής Αθηνών στην Ελλάδα. Οι σπουδαστές µοιράζουν το χρόνο τους
µεταξύ θεωρητικών µαθηµάτων και διεύθυνσης µιας εικονικής επιχείρησης. Αυτό το πρόγραµµα
θα επεκταθεί και σε όλες τις τεχνικές σχολές λόγω των πολύ θετικών αποτελεσµάτων που είχε.
Επίσης, έχει προστεθεί στο ωρολόγιο πρόγραµµα ένα µάθηµα για την επιχειρηµατικότητα που
καλύπτει τη θεωρία της επιχειρηµατικότητας και την πρακτική καθοδήγηση στο πλαίσιο της
προετοιµασίας επιχειρηµατικών σχεδίων. Θα υπάρχουν ειδικές υπηρεσίες σύνδεσµοι που θα
διασφαλίζουν την παροχή συµβουλών και στήριξης στους σπουδαστές για την υλοποίηση των
επιχειρηµατικών τους σχεδίων σε επαγγελµατικό επίπεδο.
Η ίδρυση επιχείρησης απαιτεί δυναµισµό, δηµιουργικότητα και σθένος, ενώ η σταδιακή
ανάπτυξη µιας επιχείρησης απαιτεί περισσότερο διοικητικές δεξιότητες όπως
αποτελεσµατικότητα και αξιοπιστία. Επειδή τόσο η προσωπικότητα όσο και οι διοικητικές
δεξιότητες αποτελούν βασικούς παράγοντες επιτυχίας, οι προσωπικές δεξιότητες που
σχετίζονται µε την επιχειρηµατικότητα πρέπει να διδάσκονται από πολύ νωρίς και να
συνεχίζονται ως το πανεπιστηµιακό επίπεδο, στο οποίο πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα
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‘Business transfers and successions in Austria’, Aυστριακό Ίδρυµα Ερευνών για τις µικρές επιχειρήσεις, 2002.
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στην απόκτηση διοικητικών ικανοτήτων.33 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα
περισσότερα κράτη µέλη, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, έχουν πλέον δεσµευθεί στην
κατεύθυνση της προώθησης της διδασκαλίας της επιχειρηµατικότητας στα εκπαιδευτικά
προγράµµατά τους.34
Στο πλαίσιο των πανεπιστηµίων, η κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας δεν πρέπει να
απευθύνεται µόνο σε φοιτητές του κλάδου της διοίκησης επιχειρήσεων αλλά πρέπει επίσης
να προσφέρεται και σε φοιτητές άλλων κλάδων. Για παράδειγµα, στα πανεπιστήµια
τεχνολογικής κατεύθυνσης η κατάρτιση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας µπορεί να συµβάλει
στο συνδυασµό του επιχειρηµατικού και τεχνολογικού δυναµικού. Η εκπαίδευση σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας σε συνδυασµό µε τα κρατικά ερευνητικά προγράµµατα αποτελούν τα
βασικά συστατικά για το συνδυασµό επιστηµονικής αριστείας και εµπορικής αξιοποίησης
των αποτελεσµάτων.
Υποστήριξη των νέων επιχειρηµατιών στον χώρο του πανεπιστηµίου
Η Ιρλανδία εφαρµόζει µια στρατηγική στήριξης των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων µε υψηλές
δυνατότητες ανάπτυξης που συνοδεύεται από µια δέσµη µέτρων στήριξης που
προσανατολίζονται ειδικά στην αύξηση του αριθµού και της έντασης των επιχειρηµατικών
πρωτοβουλιών σε πανεπιστηµιακούς χώρους. Το πρόβληµα εντάσσεται στη στρατηγική
περιφερειακής ανάπτυξης της Ιρλανδίας και περιλαµβάνει ένα µονοετές πρόγραµµα "φυτωρίου
επιχειρήσεων" για αποφοίτους που επιθυµούν να ιδρύσουν µια επιχείρηση, και τους παρέχει
διοικητική στήριξη και στήριξη σε επίπεδο χρηµατοδότησης, καθηµερινής διαχείρισης και
καθορισµού των στόχων. Στο πλαίσιο του προγράµµατος Campus Company Programme, το
ακαδηµαϊκό προσωπικό µπορεί να λαµβάνει οικονοµική στήριξη προκειµένου να
εκµεταλλεύεται εµπορικά τα αποτελέσµατα της έρευνάς τους.
Τα «φυτώρια επιχειρήσεων» παρέχουν αποτελεσµατική στήριξη στους νέους επιχειρηµατίες.
Οι επιχειρήσεις που µετέχουν στα «φυτώρια» έχουν περισσότερες ευκαιρίες από τις άλλες
που δεν συµµετέχουν και τα «φυτώρια» αποτελούν ένα προσιτό από οικονοµική άποψη µέσο
για την προώθηση των στόχων δηµόσιας πολιτικής. Η επιτυχία αυτή εξηγεί και τον
αυξανόµενο ρυθµό ανάπτυξής τους· στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πάνω από 850
«φυτώρια».35
iv.

Άνοιγµα της επιχειρηµατικότητας σε όλα τα µέλη της κοινωνίας

Η επιχειρηµατικότητα πρέπει να ενισχυθεί σε µεγάλο βαθµό και να δοθεί ιδιαίτερη
βαρύτητα στις γυναίκες και σε άλλες οµάδες που δεν εκπροσωπούνται επαρκώς. Οι
εθνοτικές µειονότητες επιδεικνύουν υψηλά επίπεδα επιχειρηµατικού πνεύµατος και
δυναµικού. Οι διαθέσιµες υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων φαίνεται να
ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Υπάρχει αισθητά µικρότερος αριθµός γυναικών επιχειρηµατιών στην Ευρώπη, αφού το
ποσοστό των αυτοαπασχολούµενων γυναικών κυµαίνεται από 16% στην Ιρλανδία σε 40%
στην Πορτογαλία.36 Οι γυναίκες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν τις δυσκολίες που συνήθως

Μελέτη του Πανεπιστηµίου Nijenrode, Απρίλιος 2000 ‘De succesvolle ondernemer’, Ministerie van
Economische Zaken en de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen, Den Haag, Κάτω Χώρες,
Noέµβριος 2001.
34
Σχέδιο Best ‘Eκπαίδευση και κατάρτιση για την επιχειρηµατικότητα’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2002.
35
‘Benchmarking of Business Incubators’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Φεβρουάριος 2002.
36
‘Annual Labour Force Statistics’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 2001.
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αντιµετωπίζουν όλοι οι επιχειρηµατίες αλλά σε ορισµένες περιπτώσεις τα προβλήµατα αυτά,
για παράδειγµα η εξεύρεση χρηµατοδότησης, είναι ακόµη οξύτερα. Οι γυναίκες, επίσης, τις
περισσότερες φορές δεν έχουν την απαραίτητη εµπιστοσύνη στον εαυτό τους και στις
δεξιότητές τους για να ξεκινήσουν και να διευθύνουν µια επιχείρηση. Υπάρχουν διάφοροι
λόγοι που εξηγούν αυτή την κατάσταση µεταξύ των οποίων περιλαµβάνεται η επιλογή
δραστηριότητας, τα κενά πληροφόρησης, η διακριτική µεταχείριση που πιστεύουν ότι
υπάρχει, η έλλειψη δικτύων ή οι δυσκολίες συγκερασµού των επαγγελµατικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων.37
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκολύνει τις ανταλλαγές ορθών πρακτικών σε θέµατα
πολιτικής προώθησης της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των γυναικών µέσω του δικτύου
‘WES Network’, στο οποίο συµµετέχουν στελέχη της δηµόσιας διοίκησης που είναι αρµόδια
για την προώθηση των γυναικών επιχειρηµατιών.38
Γυναίκες σύµβουλοι γυναικών επιχειρηµατιών
Η NUTEK, στη Σουηδία, ξεκίνησε το "Πρόγραµµα συµβούλων επιχειρήσεων για γυναίκες", στο
πλαίσιο του οποίου γυναίκες σύµβουλοι παρέχουν συµβουλές σε γυναίκες επιχειρηµατίες σε
διάφορους τοµείς πλην του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η πρωτοβουλία αυτή απορρέει από τη
διαπίστωση ότι οι γυναίκες προτιµούν να απευθύνονται σε άλλες γυναίκες προκειµένου να
λαµβάνουν συµβουλές σε θέµατα διαχείρισης µίας επιχείρησης. Οι σύµβουλοι παρέχουν
συµβουλές για επιχειρηµατικά ζητήµατα και άλλα προβλήµατα όπως είναι ο συγκερασµός
οικογενειακής ζωής µε τη διοίκηση µιας επιχείρησης. Η NUTEK προτείνει στις γυναίκες
συµβούλους κύκλους κατάρτισης και ανταλλαγές εµπειριών.
Οι επιχειρήσεις που διευθύνονται από εθνοτικές µειονότητες στην Ευρώπη επιδεικνύουν
µεγάλες επιχειρηµατικές δεξιότητες και επιχειρηµατικό δυναµικό. Οι εθνοτικοί
επιχειρηµατίες αποτελούν µια ανοµοιογενή οµάδα όσον αφορά τη γλώσσα, την κοινωνικοοικονοµική θέση και το πολιτιστικό επίπεδο που αντικατοπτρίζεται στη φύση των
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων τους. Πολλοί από αυτούς επικεντρώνουν τις προσπάθειές
τους σε δραστηριότητες µε χαµηλούς φραγµούς εισόδου και έχουν δυσκολία να τις αλλάξουν.
Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εθνοτικοί επιχειρηµατίες κατά κανόνα είναι
παρεµφερή µε εκείνα όλων των άλλων επιχειρηµατιών αλλά γεγονός είναι ότι αξιοποιούν
λιγότερο τις δηµόσιες υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων και συµµετέχουν σε µικρότερο
βαθµό στις επιχειρηµατικές οργανώσεις.39
Έχει διατυπωθεί η πρόταση δηµιουργίας ευρωπαϊκού δικτύου εθνοτικών επιχειρηµατιών
ώστε να διευκολυνθεί η ανταλλαγή εµπειριών και η πρόταση λύσεων στα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν.40 Στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη µετανάστευση, η Ευρωπαϊκή

Σχέδιο Best ‘Προώθηση της επιχειρηµατικότητας µεταξύ των γυναικών’ και µελέτη ‘Young Entrepreneurs,
Women Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Ethnic Minority Entrepreneurs in the European Union and
Central and Eastern Europe’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2000.
38
Περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση http://europa.eu.int/comm/enterprise/entrepreneurship/craft/craft-women/wes.htm.
39
‘Young Entrepreneurs, Women Entrepreneurs, Co-Entrepreneurs and Ethnic Minority Entrepreneurs in the
European Union and Central and Eastern Europe’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούλιος 2000.
40
Η πρόταση αυτή προέκυψε από ένα σεµινάριο για την επιχειρηµατικότητα και τις εθνοτικές µειονότητες στο
οποίο συµµετείχαν ακαδηµαϊκοί, υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων και επιχειρηµατικές οργανώσεις, που
διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο 2002.
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Επιτροπή έχει υποβάλει δύο προτάσεις οδηγιών που συµβάλλουν στη διευκόλυνση της
ίδρυσης επιχειρήσεων από επιχειρηµατίες που προέρχονται από τρίτες χώρες.41
B

Πώς µπορεί να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Οι επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν πολλά προβλήµατα. Η συµµόρφωση µε τους διοικητικούς
κανονισµούς και το σχετικό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό εµπόδιο. Η
πρόσβαση σε εξειδικευµένο προσωπικό, ο βαθµός ευελιξίας της αγοράς εργασίας και η
κατάλληλη χρηµατοδότηση εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντες που περιορίζουν τις
επιδόσεις των επιχειρήσεων.42 Επιπλέον, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποστηρίζονται ώστε να
αξιοποιούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευκαιρίες που προσφέρει η εσωτερική αγορά
και να καινοτοµούν.
i.

Κανονιστικό περιβάλλον

Παρά τις συνεχιζόµενες προσπάθειες βελτίωσης, οι επιχειρηµατίες εξακολουθούν να
επισηµαίνουν τη γραφειοκρατία ως το σηµαντικότερο πρόβληµα στη διοίκηση µιας
επιχείρησης, ιδίως δε εκείνοι που επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν και να αναπτυχθούν
στο εσωτερικό της εσωτερικής αγοράς.
Οι κανονισµοί κατά κανόνα δεν διαφοροποιούνται ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης µε
αποτέλεσµα η έλλειψη αναλογικότητας να επηρεάζει αρνητικά, τις περισσότερες φορές, τις
µικρότερες επιχειρήσεις. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνεκτιµούν πρώτα
τις ανάγκες των µικρών επιχειρήσεων και να µεριµνούν ώστε οι κανονιστικές ρυθµίσεις να
είναι όσο το δυνατόν απλούστερες και συγκεκριµένες. Ορισµένα κράτη µέλη για να µειώσουν
τα διοικητικά εµπόδια καθιέρωσαν ορισµένες εξαιρέσεις για τις ΜΜΕ ή προέβλεψαν
διοικητικές υπηρεσίες για την παροχή στήριξης σ’ αυτές. Η παροχή κατάλληλων
πληροφοριών και στήριξης µπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηµατίες να αντιµετωπίζουν
καλύτερα τα προβλήµατα γραφειοκρατίας.
Easy pay
Η ∆ανία εισήγαγε ένα νέο σύστηµα διαχείρισης των µισθών. Οι εργοδότες που συµµετέχουν στο
πρόγραµµα ‘EasyPay’, που είναι προαιρετικό και προσφέρεται δωρεάν, µπορούν να παρέχουν
πληροφορίες για τους µισθούς και τους µισθωτούς τους. Στη συνέχεια οι πληροφορίες αυτές
διαβιβάζονται σε όλες τις σχετικές αρχές. Το πρόγραµµα EasyPay εντάσσεται στην
πρωτοβουλία ηλεκτρονικής δηµόσιας διοίκησης που περιλαµβάνει επίσης τον δικτυακό τόπο
www.indberetning.dk, όπου όλα τα έντυπα από τις δηµόσιες αρχές που αφορούν τις
επιχειρήσεις συλλέγονται ηλεκτρονικά και το Webreg, που δίνει τη δυνατότητα στις νέες
εταιρείες περιορισµένης ευθύνης να εγγράφονται σε απευθείας σύνδεση. Η εγγραφή µέσω
Webreg αποκτά νοµικά δεσµευτικό χαρακτήρα µε τη χρησιµοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής.
Εικονική συνδροµή για τις διοικητικές διαδικασίες

‘Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό
τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων’, COM (2001) 386 τελικό,
11.07.2001, ‘Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου σχετικά µε το καθεστώς κατοίκου µακράς διαρκείας υπέρ των
υπηκόων τρίτων χωρών’, COM (2001) 127 τελικό, 13.03.2001.
42
‘Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ / Αριθ. 1 Κυριότερα σηµεία της έρευνας 2001’, Eυρωπαϊκή
Επιτροπή, 2001, ‘European Business Survey’, Grant Thornton, 2002; και ‘Business Views on Red Tape’,
OΟΣΑ, 2002.
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Η Αυστρία έχει δηµιουργήσει έναν δικτυακό τόπο (www.help-business.gv.at) που προσφέρει
στους επιχειρηµατίες περιεκτικές πληροφορίες για τις διοικητικές διαδικασίες. Η πρόσβαση σε
όλες τις διαδικασίες, που µπορούν να πραγµατοποιούνται σε απευθείας σύνδεση, γίνεται µέσω
ενός διοικητικού εργαλείου (@mtsweg online). Οι επιχειρηµατίες µπορούν να συµπληρώνουν
τις φορολογικές δηλώσεις τους µέσω µίας λειτουργίας που επονοµάζεται HELP, που στέλνει τα
στοιχεία στις αρµόδιες αρχές. Ο δικτυακός τόπος παρέχει επίσης αναλυτικές πληροφορίες για
διάφορα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία µιας επιχείρησης και εκτείνονται από την «εγγραφή
προσωπικού» έως την «ετήσια άδεια».
Με βάση έρευνα που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε θέµατα
ποιότητας του κανονιστικού περιβάλλοντός τους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιµά ότι η
βελτίωση της ποιότητας της νοµοθεσίας µπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόµηση 50 δισ. ευρώ.43
Η Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσµευση να βελτιώσει την ποιότητα της νοµοθεσίας44 και για
το σκοπό αυτό έχει λάβει µια σειρά πρωτοβουλίες σε επίπεδο ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου
ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση των κανονιστικών ρυθµίσεων, τη θέσπιση ελάχιστων
απαιτήσεων για τις διαβουλεύσεις στο πλαίσιο χάραξης νέων πολιτικών και τη συστηµατική
προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση αντίκτυπου.45 Η Επιτροπή αναπτύσσει επίσης
µηχανισµούς διαβούλευσης µε τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο της διαλογικής πρωτοβουλίας
χάραξης πολιτικής και έχει δηµιουργήσει µια πλατφόρµα ανταλλαγής απόψεων µεταξύ των
κρατών µελών για τα οικεία συστήµατα αξιολόγησης του αντίκτυπου στις επιχειρήσεις.46
Το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όρισε έναν Εκπρόσωπο για τις ΜΜΕ που αποτελεί τον
σύνδεσµο επικοινωνίας µε την επιχειρηµατική κοινότητα και µεριµνά για την επισήµανση
των ΜΜΕ και την κατάλληλη συνεκτίµησή τους από όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες της
Επιτροπής. Σε ορισµένα κράτη µέλη έχουν αναληφθεί επίσης ανάλογες πρωτοβουλίες.
Η εσωτερική αγορά έχει µειώσει αισθητά τους φραγµούς στην επιχειρηµατική δραστηριότητα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ένωση εξακολούθησε να σηµειώνει ικανοποιητική πρόοδο όσον
αφορά την υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς (π.χ. στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα)47, αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει χάσµα µεταξύ οράµατος για µια ολοκληρωµένη ευρωπαϊκή
οικονοµία και της πραγµατικότητας που αντιµετωπίζουν οι πάροχοι υπηρεσιών και οι
χρήστες. Η στρατηγική για την εσωτερική αγορά48, που συνιστά ένα πενταετές πρόγραµµα,
εστιάζεται στους τοµείς εκείνους στους οποίους κρίνεται επιτακτική η επίτευξη προόδου,
όπως η πνευµατική ιδιοκτησία, οι κανόνες ανάθεσης δηµόσιων συµβάσεων και οι φραγµοί
που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών.49 Οι ευρωπαίοι επιχειρηµατίες
‘Πίνακας αξιολόγησης αποτελεσµάτων της εσωτερικής αγοράς’, αριθ. 9, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 19.11.2001.
‘Eυρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση - Λευκή Βίβλος’, COM (2001) 428 τελικό, 25.07.2001.
45
Ανακοινώσεις της Επιτροπής ‘Eυρωπαϊκή ∆ιακυβέρνηση- Βελτίωση της νοµοθεσίας’, COM (2002) 275 τελικό,
‘Αξιολόγηση του αντικτύπου’, COM (2002) 276 τελικό, ‘ Προς ενίσχυση της διαβούλευσης και του διαλόγου Πρόταση σχετικά µε τις γενικές αρχές και τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη διαβούλευση των ενδιαφεροµένων
µερών από την Επιτροπή’, COM (2002) 277 τελικό, "Σχέδιο δράσης: Απλούστευση και βελτίωση του
ρυθµιστικού περιβάλλοντος" ’, COM (2002) 278 τελικό 05.06.2002.
46
Interactive Policy Making Initiative, IPM C (2001) 1014. Τελική έκθεση του πιλοτικού έργου Business Impact
Assessment Pilot Project, Mάρτιος 2002.
47
Ανακοίνωση της Επιτροπής,"Risk Capital: A key to job creation in the European Union", SEC (1998) 552,
31.03.1998; Ανακοίνωση της Επιτροπής, "Εφαρµογή του πλαισίου για τις χρηµατοπιστωτικές αγορές:
πρόγραµµα δράσης ’, COM (1999) 232 τελικό, 11.05.1999.
48
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικoνοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, "Στρατηγική της Εσωτερικής Αγοράς - Επισκόπηση 2002", COM
(2002) 171, 11.04.2002.
49
Η "Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της εσωτερικής
αγοράς υπηρεσιών", COM (2002) 441 τελικό, υπογραµµίζει την ύπαρξη πολύ σοβαρών κενών όσον αφορά την
"διανοµή" των υπηρεσιών.
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έχουν συµφέρον να επιδιώξουν την περαιτέρω εναρµόνιση έτσι ώστε να βελτιωθεί η
προστασία των καταναλωτών50 εφόσον οι διασυνοριακές επιχειρηµατικές δραστηριότητες θα
αποκοµίσουν οφέλη από µια εσωτερική αγορά που θα είναι ελκυστική στους καταναλωτές.
ii.

Φορολογία

Η λήψη κατάλληλων φορολογικών µέτρων µπορεί να συµβάλει στην προώθηση,
ανάπτυξη και επιβίωση των επιχειρήσεων.
Η διάρθρωση του φορολογικού συστήµατος, είτε πρόκειται για τον φόρο εισοδήµατος, τον
φόρο των εταιρειών, τον φόρο επί της εργασίας και τον ΦΠΑ, επηρεάζει την ικανότητα των
επιχειρήσεων να επεκτείνονται. Ο σύνθετος χαρακτήρας των φορολογικών συστηµάτων
αποτελεί από µόνος του φορολογικό βάρος για τους επιχειρηµατίες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
έχει επισηµάνει µια σειρά φορολογικά εµπόδια στις διασυνοριακές δραστηριότητες στην
εσωτερική αγορά και έχει προτείνει λύσεις οι οποίες πρέπει να εξεταστούν περισσότερο.51
Παράλληλα µε την αύξηση των ορίων φορολόγησης εισοδήµατος, οι επιχειρηµατίες τείνουν
να επιβραδύνουν την επέκταση των επιχειρήσεων τους, να µειώνουν τις επενδύσεις και να
προσλαµβάνουν λιγότερο προσωπικό52. Το επίπεδο του φόρου επί της εργασίας µπορεί
επίσης να επηρεάσει τις αποφάσεις των επιχειρήσεων στην πρόσληψη προσωπικού. Οι
φορολογικές µεταρρυθµίσεις των τελευταίων ετών συνέβαλαν στη διαµόρφωση µιας σαφούς
τάσης µείωσης του φορολογικού βάρους επί της εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλο
που οι φόροι επί της εργασίας σε ορισµένα κράτη µέλη εξακολουθούν να είναι υψηλοί.53
Όσον αφορά τις εθνικές δραστηριότητες, η Επιτροπή έχει υποβάλει συστάσεις54 που αφορούν
συγκεκριµένα τις ΜΜΕ προκειµένου να ενθαρρυνθούν οι µεταβιβάσεις επιχειρήσεων µέσω,
για παράδειγµα, της κατάργησης των εξόδων εγγραφής ή αναστολής της καταβολής φόρων
αλλά έχει σηµειωθεί µικρή µόνο πρόοδος. Η φορολογική αντιµετώπιση των µεταβιβάσεων
επιχειρήσεων αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα για τις οικογενειακές επιχειρήσεις που
αντιπροσωπεύουν ένα σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων της Ευρώπης. Οι σύνθετες
φορολογικές ρυθµίσεις µπορεί να αποτελούν τροχοπέδη στη συνταξιοδότηση και στη
διαδοχή. Η κατάσταση αυτή στη χειρότερη περίπτωση µπορεί να οδηγήσει στην άµεση
παύση λειτουργίας των επιχειρήσεων αυτών ή να ζηµιώσει τη µελλοντική βιωσιµότητα της
επιχείρησης.
Μείωση φόρων κληρονοµίας και δωρεάς
Στην Ισπανία, κατά τη µεταβίβαση, αιτία θανάτου ή εν ζωή ατοµικής επιχείρησης ή εταιρείας,
σε ορισµένες περιπτώσεις, µπορεί να εφαρµόζεται µείωση 95% επί της αξίας του φορολογητέου
ποσού , υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα εξακολουθεί να λειτουργεί για την επόµενη
δεκαετία και ο δικαιούχος εξαιρείται από τους φόρους ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια
της ίδιας περιόδου (η τελευταία περίπτωση ισχύει µόνο για τις εν ζωή µεταβιβάσεις).
50

Ευρωβαρόµετρο 57.2 Ευρωβαρόµετρο Flash 128 "Public opinion in Europe: Views on business to cosumer
cross border trade", 14.11.2002.
51
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονοµική και
Κοινωνική Επιτροπή "Προς µια εσωτερική αγορά χωρίς φορολογικά εµπόδια", COM (2001) 582 τελικό,
23.10.2001 και έγγραφο εργασίας της Επιτροπής ‘Commission Staff Working Paper, Company Taxation in the
Internal Market’ SEC (2001) 1681, 23.10.2001.
52
‘Economic policy and the start-up, survival and growth of entrepreneurial ventures’, Holtz-Eakin & Rosen,
prepared for the Small Business Administration, Washington DC, Mάιος 2001.
53
Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, "Draft Joint Employment Report", COM (2002) 621 τελικό,
13.11.2002.
54
‘Σύσταση της Επιτροπής της 07.12.94 σχετικά µε τη µεταβίβαση ΜΜΕ’, 94/1069/EΚ, ΕΕ L 385, 31.12.1994
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iii.

Πρόσβαση σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό

Η έλλειψη ειδικοτήτων στην αγορά εργασίας δηµιουργεί φραγµούς στην ανάπτυξη και
απαιτείται η ενίσχυση των προσπαθειών ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζοµένων.
Παρά το γεγονός ότι η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί µείζονα πρόκληση για την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια σηµειώθηκαν ακόµη µεγαλύτερες δυσκολίες
πρόσληψης προσωπικού σε ορισµένες περιφέρειες και κλάδους. Στα τέλη της δεκαετίας του
1990, οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας αφορούσαν εργαζοµένους µεσαίας έως υψηλής
ειδίκευσης, ενώ µειώθηκε η απασχόληση εργαζοµένων χαµηλής ειδίκευσης. Η αύξηση της
ζήτησης εργαζοµένων υψηλής ειδίκευσης ξεπέρασε την αύξηση της προσφοράς.55 Το
Συµβούλιο, υπογράµµισε την ανάγκη διασφάλισης αντιστοιχίας µεταξύ εργατικού δυναµικού
και οικονοµικών και τεχνολογικών εξελίξεων56. Η δια βίου µάθηση αποτελεί αποτελεσµατικό
µέσο ανάπτυξης αυτών των δεξιοτήτων. Σήµερα πολλοί Ευρωπαίοι συµµετέχουν σε
προγράµµατα δια βίου µάθησης µε κυµαινόµενο βαθµό συµµετοχής57. Θα πρέπει επίσης να
καλυφθούν και άλλες ελλείψεις που επηρεάζουν την ευελιξία της αγοράς εργασίας.
Οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της έλλειψης δεξιοτήτων
παρέχοντας, για παράδειγµα, τυποποιηµένους ή άτυπους κύκλους κατάρτισης στο προσωπικό
τους. Σε µια έρευνα, το 46% των ερωτηθέντων εξετάζει τη δυνατότητα πρόσληψης
(περισσότερων) αλλοδαπών εργαζοµένων. Μεταξύ των κυριότερων εµποδίων που
αναφέρθηκαν περιλαµβάνονται οι γλωσσικές γνώσεις, οι άδειες εργασίας και οι διοικητικές
διατυπώσεις. Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις της ΕΕ αναµένουν από την διεύρυνση να έχει
θετικό ή ουδέτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας.58
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2002 ένα σχέδιο δράσης σε θέµατα δεξιοτήτων και
κινητικότητας µε σκοπό τη βελτίωση της επαγγελµατικής και γεωγραφικής κινητικότητας.59
Το 2001, η Επιτροπή εξέδωσε πρόταση για τη διευκόλυνση της πρόσληψης από τρίτες χώρες
εφόσον υπάρχει αποδεδειγµένη οικονοµική ανάγκη για εργαζόµενους ενός ειδικού κλάδου
που δεν µπορεί να καλυφθεί στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. µέσω της ενοποίησης
των αδειών παραµονής και εργασίας σε µια ενιαία άδεια).60
Κίνητρα για την πρόσληψη διοικητικών στελεχών στις επιχειρήσεις
Η κυβέρνηση του Η.Β παρέχει κίνητρα για τη στήριξη των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε τοµείς υψηλού κινδύνου να προσλαµβάνουν και να διατηρούν τους

‘Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, European Competitiveness Report’, SEC (2002) 528, 21.05.2002.
"Συγκεκριµένοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης’ Συµβούλιο της ΕΕ 5980/01 EDUC 23,
14.02.2001
57
Tο ποσοστό του πληθυσµού ηλικίας µεταξύ 25-64 ετών που συµµετείχε σε κύκλους εκπαίδευσης και
κατάρτισης στο διάστηµα των τεσσάρων εβδοµάδων που προηγήθηκαν της έρευνας κυµαίνεται από 20% στο
Η.Β σε µόνο 5% περίπου σε ορισµένα κράτη µέλη της ΕΕ, ‘∆οµικοί Συντελεστές’ (Structural Indicators)
Eurostat, 2002.
58
Η έρευνα συµπεριλαµβάνει την Αυστρία, το Βέλγιο, την Κροατία, την ∆ηµοκρατία της Τσεχίας, τη ∆ανία, την
Γερµανία, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, την Ιταλία, το Λουξεµβούργο, την
Πορτογαλία, τη Ρουµανία, τη Σλοβενία, την Τουρκία και το Η.Β. ‘European Business Panel Survey 2002,
Skills, mobility and training for competitiveness’, Eurochambres, 2002.
59
Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την
Επιτροπή των Περιφερειών - "Το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις δεξιότητες και την
κινητικότητα", COM (2002) 72 τελικό, 13.02.2002.
60
‘Πρόταση οδηγίας του Συµβουλίου για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαµονής υπηκόων τρίτων χωρών µε σκοπό
τη µισθωτή απασχόληση και την άσκηση ανεξάρτητων οικονοµικών δραστηριοτήτων’, COM (2001) 386 τελικό,
11.07.2001.
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εργαζοµένους που χρειάζονται προκειµένου να τις βοηθήσουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
ανάπτυξής τους. Το σχέδιο αυτό επιτρέπει στις εταιρείες να παρέχουν συµµετοχές στο µετοχικό
τους κεφάλαιο µε ευνοϊκή φορολογία στους κύριους εργαζοµένους τους.
iv.

Πρόσβαση στη χρηµατοδότηση

Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη, αλλά πολλές
ΜΜΕ αντιµετωπίζουν δυσκολίες επειδή η αγορά επιχειρηµατικών κεφαλαίων δεν είναι
αρκετά αναπτυγµένη και οι τράπεζες τείνουν να αποφεύγουν τη δανειοδότηση υψηλού
κινδύνου.
Περίπου των 20% των µικρών επιχειρήσεων αναφέρουν ότι αντιµετωπίζουν προβλήµατα
στην εξεύρεση µακροπρόθεσµης χρηµατοδότησης61. Παρά τις διαφορές που υπάρχουν
µεταξύ των κρατών µελών, η δανειοδότηση εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική µορφή
χρηµατοδότησης των ΜΜΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τράπεζες τείνουν να χρησιµοποιούν
µηχανισµούς αξιολόγησης των ΜΜΕ, που σηµαίνει ότι το κόστος του δανείου
προσαρµόζεται στο επίπεδο κινδύνου που συνδέεται µε µια επιµέρους ΜΜΕ. Επιπλέον, οι
τράπεζες αποφεύγουν τη χορήγηση µικρών δανείων εξαιτίας των υψηλών γενικών δαπανών
που αυτά συνεπάγονται.
Η Ευρώπη πρέπει να εξακολουθήσει να αναπτύσσει τις αγορές επιχειρηµατικών κεφαλαίων
ως εναλλακτική λύση στην τραπεζική δανειοδότηση. Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ τείνουν να
έχουν καλύτερους ισολογισµούς από τις ευρωπαϊκές (µε κατά µέσο όρο περίπου 50% του
µετοχικού κεφαλαίου, έναντι µόνο 30% περίπου στην Ευρώπη). Παρόλο που περίπου 7.000
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έλαβαν, το 2002, χρηµατοδότηση για τη φάση εκκίνησης ή
επέκτασης από επιχειρηµατικά κεφάλαια, οι περισσότερες από αυτές ήταν επιχειρήσεις
υψηλού ρυθµού ανάπτυξης και υψηλής τεχνολογίας.62
Τα δηµόσια ιδρύµατα, προκειµένου να κινητοποιήσουν τους ιδιώτες επενδυτές και να
αυξήσουν την παροχή εγγυήσεων στις ΜΜΕ, ανέπτυξαν προγράµµατα στήριξης των ΜΜΕ
που καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα µέσων που εκτείνονται από τις µικροπιστώσεις έως τα
επιχειρηµατικά κεφάλαια. Σε επίπεδο ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων εφαρµόζει µια
σειρά χρηµατοοικονοµικών µέσων που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο του πολυετούς
προγράµµατος για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα63. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταµείων, ζήτησε από τα κράτη µέλη να προκρίνουν τη
χρηµατοδότηση επιχειρηµατικών κεφαλαίων· το αποτέλεσµα ήταν να διπλασιαστεί η εν λόγω
χρηµατοδότηση στο πλαίσιο των προγραµµάτων αυτών.
Πρόσβαση σε πολύ µικρά δάνεια
Η Finnvera, το κρατικό χρηµατοδοτικό ίδρυµα των ΜΜΕ της Φινλανδίας, διευθύνει ένα
πρόγραµµα πολύ µικρών δανείων για τις υφιστάµενες και τις νέες πολύ µικρές επιχειρήσεις, που
επέτρεψε τη χρηµατοδότηση επενδύσεων, κεφαλαίων κίνησης και ανάπτυξης επιχειρήσεων υπέρ
2.741 επιχειρηµατιών συνολικού ύψους 45,5 εκατ. ευρώ το 2001. Καλύπτει έως το 75% των
συνολικών χρηµατοδοτικών απαιτήσεων. Τα δάνεια κυµαίνονται µεταξύ 3.400 και 35.000
ευρώ. Το εν λόγω πρόγραµµα συνδυάζει κρατικές εγγυήσεις και εγγυήσεις από το περιφερειακό

61

European Business Survey, Grant Thornton, 2002
‘Annual survey of pan-European private equity and venture capital activities’, EVCA Επετηρίδα 2002.
63
Απόφαση 2000/819/ΕΚ του Συµβουλίου της 20.12.2000 σχετικά µε ένα πολυετές πρόγραµµα για τις
επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα, ιδίως για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις
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ταµείο της ΕΕ για την κάλυψη ζηµιών και περιλαµβάνει ένα µέσο αξιολόγησης της επιχείρησης
µε σκοπό την προώθηση υψηλού ποσοστού επιβίωσης των επιχειρήσεων.
Οι επιχειρηµατίες πρέπει να λαµβάνουν την απαραίτητη στήριξη προκειµένου να ξεπερνούν
τις επιφυλάξεις τους έναντι των εξωτερικών επενδυτών. Οι επενδυτές χρειάζονται τις
κατάλληλες πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, τις οποίες πρέπει να είναι σε θέση να παρέχουν
οι επιχειρηµατίες.
v.

Στήριξη των επιχειρήσεων για την αξιοποίηση των γνώσεων και των διεθνών
ευκαιριών

Οι επιχειρηµατίες, για να αξιοποιούν τα οφέλη της εσωτερικής αγοράς και να
αντιµετωπίζουν την πρόκληση του όλο και µεγαλύτερου ανταγωνισµού πρέπει να
ενθαρρύνονται να καινοτοµούν και να διεθνοποιούνται. Για το σκοπό αυτό, πρέπει να
έχουν πρόσβαση στη γνώση, στις κατάλληλες επαφές, στην κατάρτιση και σε υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες στήριξης των επιχειρήσεων.
Οι ΜΜΕ θεωρούν ότι η εσωτερική αγορά έχει δηµιουργήσει µεγαλύτερο ανταγωνισµό αλλά
και περισσότερες ευκαιρίες επέκτασης.64 Η ανταγωνιστική πίεση ωθεί τις επιχειρήσεις να
αξιοποιούν συνεχώς τις υπάρχουσες γνώσεις και την καινοτοµία. Οι επιχειρήσεις µπορούν να
καινοτοµούν κατά διάφορους τρόπους, συµπεριλαµβανοµένης της τεχνολογικής εξέλιξης, της
διαχείρισης της ποιότητας, των νέων τρόπων οργάνωσης της εργασίας ή των δικτύων
διανοµής, των εµπορικών σηµάτων και του σχεδιασµού. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί
καθοριστικό παράγοντα για την παραγωγή δηµιουργικών και καινοτόµων ιδεών. Οι
επιχειρήσεις µπορούν να αποκοµίσουν κέρδη από την αξιοποίηση των άτυπων γνώσεων,
ικανοτήτων και δικτύων των εργαζοµένων τους. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ενθαρρύνεται
το επιχειρηµατικό πνεύµα των εργαζοµένων µέσω της δυνατότητας οικονοµικής συµµετοχής.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση για την οικονοµική συµµετοχή των
εργαζοµένων.65 Το επιχειρηµατικό πνεύµα των εργαζοµένων µπορεί να ενισχυθεί
περισσότερο εάν η οικονοµική συµµετοχή συνοδεύεται από µεγαλύτερη παρέµβαση των
εργαζοµένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της επιχείρησης.66
Βιοµηχανικές ζώνες
Το οικονοµικό τοπίο στην Ιταλία χαρακτηρίζεται από την παρουσία πληθώρας βιοµηχανικών
ζωνών (οµάδων επιχειρήσεων), που συγκεντρώνουν µικρές επιχειρήσεις που ειδικεύονται στον
ίδιο τον κλάδο. Οι ζώνες συνδυάζουν τον ανταγωνισµό και τη συνεργασία µεταξύ των
επιχειρήσεων προκειµένου να αυξήσουν τις συνολικές επιδόσεις τους. Σε εθνικό επίπεδο,
υπάρχει δίκαιο που διέπει τις βιοµηχανικές ζώνες, ενώ η στήριξη και οι σχετικές πολιτικές
αναπτύσσονται κατά κύριο λόγο σε περιφερειακό επίπεδο (π.χ. περιφέρειες Veneto,
Λοµβαρδίας, Emilia Romagna). Μερικές ζώνες, για να βελτιώσουν την ποιότητα και την
αποτελεσµατικότητά τους έχουν δηµιουργήσει το ‘Club dei Distretti Industriali’, που
αντιπροσωπεύει το 40% όλων των ζωνών ή σύνολο 30.000 επιχειρήσεων και 250.000 θέσεων
εργασίας. Ο όµιλος αυτός στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου µεταξύ των ιταλικών και ξένων

‘European Business Survey’, Grant Thornton, 2002.
‘Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Οικονοµική και Κοινωνική
Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών - Για ένα πλαίσιο προώθησης της οικονοµικής συµµετοχής των
εργαζοµένων’, COM (2002) 364 τελικό, 05.07.2002.
66
‘Shared modes of Compensation and Firm Performance: UK Evidence’, Martin J. Conyon and Richard B.
Freeman (LSE and Harvard).
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βιοµηχανικών ζωνών για την ανταλλαγή πληροφοριών, την προώθηση της πρόσβασης στην
έρευνα και την εκπροσώπηση των συµφερόντων των ζωνών.
Θα πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες διεθνοποίησης των ΜΜΕ. Ενώ στην έρευνα του
Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις ΜΜΕ περίπου το ένα τρίτο των ΜΜΕ ανέφεραν
αύξηση των διεθνών επιχειρηµατικών επαφών κατά την τελευταία πενταετία, από την
ευρωπαϊκή επιχειρηµατική έρευνα προκύπτει ότι οι ΜΜΕ σήµερα δεν δραστηριοποιούνται
περισσότερο στη διευρυµένη εσωτερική αγορά από ό,τι δέκα χρόνια νωρίτερα. Οι ΜΜΕ
δηλώνουν ότι προτιµούν, όταν διεθνοποιούνται, να δραστηριοποιούνται σε ανεξάρτητη βάση
αξιοποιώντας τις συµβουλές που τους παρέχουν, µέσω τοπικών και περιφερειακών δικτύων,
άλλες κατά κύριο λόγο µεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις, προσωπικές επαφές και οι
ενδιάµεσοι.67 Η προώθηση των περιφερειακών δικτύων ή οµάδων επιχειρήσεων δεν βοηθά
µόνοι τους επιχειρηµατίες να ανταλλάσσουν εµπειρίες όσον αφορά την επέκτασή τους αλλά
και να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις γνώσεις, στους εταίρους και στην παροχή συµβουλών.
Οι επιχειρηµατίες πρέπει να εκσυγχρονίσουν και αναπτύξουν τις διοικητικές δεξιότητές τους
για να διατηρήσουν τη θέση τους σε µία µεταβαλλόµενη οικονοµία αλλά το παρατεταµένο
ωράριο εργασίας τους δεν τους επιτρέπει να παρακολουθούν σχετικούς κύκλους µαθηµάτων.
Θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο εναλλακτικά εργαλεία όπως είναι η κατάρτιση από
απόσταση για διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων68 ή ειδικά προγράµµατα στα οποία οι
επιχειρηµατίες µπορούν να ανταλλάσσουν τις εµπειρίες τους. Θα πρέπει να αναπτυχθούν
περαιτέρω εκπαιδευτικά εργαλεία που βασίζονται στην τεχνολογία των πληροφοριών και των
επικοινωνιών ειδικά σχεδιασµένα για τις ανάγκες των ΜΜΕ προκειµένου οι επιχειρηµατίες
να τα κατανοούν καλύτερα και να τα χρησιµοποιούν.
Για να αντισταθµιστεί η έλλειψη ειδικών γνώσεων των επιχειρηµατιών όσον αφορά την
πληθώρα δεξιοτήτων που απαιτούνται για τη λειτουργία µιας επιχείρησης, θα πρέπει οι
επιχειρηµατίες να έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στήριξης69. Σήµερα,
λιγότερο από το 20% των µικρών επιχειρήσεων προσφεύγουν σε δηµόσιες υπηρεσίες
στήριξης70. Κατά κανόνα, οι υπηρεσίες αυτές πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο τον
προσανατολισµό τους προς τους πελάτες, τα µέσα που προσφέρουν οι τεχνολογίες των
πληροφοριών και επικοινωνιών και τα επαγγελµατικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
παρέχει ήδη χρηµατοοικονοµική στήριξη µέσω των διαρθρωτικών ταµείων προκειµένου να
αναπτυχθούν διάφορα είδη υπηρεσιών στήριξης των επιχειρήσεων.
vi.

"Ενδοεταιρική
επιχειρηµατικότητα"
(intrapreneurship)
επιχειρηµατικών κεφαλαίων εταιρικών συµµετοχών

και

επενδύσεις

Οι επενδύσεις επιχειρηµατικών κεφαλαίων εταιρικών συµµετοχών αποτελούν
αποτελεσµατικό µέσο ανάπτυξης των επιχειρηµατικών δυνατοτήτων οι οποίες
διαφορετικά θα παρέµεναν ανεκµετάλλευτες.
Τα αποτελέσµατα της Ε&Α ή της καινοτοµίας που παράγουν οι µεγάλες επιχειρήσεις, τα
πανεπιστήµια ή τα ερευνητικά κέντρα και τα οποία δεν επιθυµούν να τα εκµεταλλευτούν οι

‘Internationalisation of European SMEs’, υπό την αιγίδα του Institut fur Soziologie, Friedrich Schiller
Universität Jena et al., Aπρίλιος, 2002.
68
Βλέπε επίσης:‘A study and analysis of management training techniques for the Heads of SMEs’, particularly
using the ICTs’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Dεκέµβριος 2000
69
"Υπηρεσίες στήριξης για µικρές, πολύ µικρές και ατοµικές επιχειρήσεις" Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ιούνιος 2002
70
‘Έγγραφο εργασίας της Επιτροπής για τη δηµιουργίας υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στήριξης των
επιχειρήσεων’ SEC (2001) 1937, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, 28.11.2001
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ίδιοι, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο εµπορικής εκµετάλλευσης µέσω εταιρειώντεχνοβλαστών (‘spin-offs’) που τις διαχειρίζονται οι (πρώην) εργαζόµενοι: η πρακτική αυτή
είναι γνωστή ως "ενδοεταιρική επιχειρηµατικότητα". Για παράδειγµα, στις Κάτω Χώρες,
σχεδόν το ένα τέταρτο των µεγαλύτερων επιχειρήσεων την τελευταία πενταετία βοήθησαν
τους εργαζοµένους τους να δηµιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Παρόλο που οι
περισσότερες επιχειρήσεις αντιµετωπίζουν θετικά την "ενδοεταιρική επιχειρηµατικότητα", η
πρωτοβουλία συνήθως αφήνεται στους εργαζόµενους71. Πολλοί εργοδότες, ωστόσο,
παρέχουν στήριξη στις νέες αυτές επιχειρήσεις, για παράδειγµα µε τη µορφή παροχής
γνώσεων, επαφών, εργασίας ή χρηµατοδότησης. Συγκρινόµενες µε τις υπόλοιπες ΜΜΕ, οι
εταιρείες-τεχνοβλαστοί επιδεικνύουν υψηλότερα µέσα επίπεδα τεχνολογίας και ανάπτυξης.72
Περιφερειακά δίκτυα για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας
Το πρόγραµµα ‘EXIST’ στη Γερµανία δροµολογήθηκε από το οµοσπονδιακό υπουργείο
εκπαίδευσης και έρευνας µε σκοπό την προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας µεταξύ
πανεπιστηµίων, τεχνικών σχολών, του επιχειρηµατικού κλάδου και άλλων εταίρων. Στο
πρόγραµµα συµµετέχουν παράγοντες οι οποίοι διαφορετικά δεν θα είχαν την ευκαιρία να
συνεργαστούν για την από κοινού ενίσχυση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στην τριτοβάθµια
εκπαίδευση και στα ερευνητικά ιδρύµατα, για την προώθηση της διάδοσης των γνώσεων και την
αξιοποίηση δυναµικού ιδεών και επιχειρηµατιών. Κατά τον τρόπο αυτό πρέπει να
δηµιουργηθούν περισσότερες καινοτόµες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.
Είναι απόλυτα φυσικό να συνεργάζονται οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως µεγέθους για το
αµοιβαίο όφελός τους. Οι συνεργασίες µεταξύ µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων αποκτούν
αυξανόµενη σηµασία επειδή παρέχουν την ευελιξία που απαιτείται στην καινοτόµο οικονοµία
και προσφέρουν την απαραίτητη κρίσιµη µάζα για την κατάκτηση αγορών σε µεγαλύτερη
κλίµακα. Οι µεγάλες επιχειρήσεις αποκτούν πρόσβαση σε νέες αγορές, στην τεχνολογία και
στην καινοτοµία και οι µικρές επιχειρήσεις µπορούν να ωφελούνται από την καλύτερη
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, στις γνώσεις και στα δίκτυα.
Γ.

Προς µία κοινωνία που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα

i.

Θετικότερη στάση απέναντι στην επιχειρηµατικότητα

Η δηµιουργία µιας κοινωνίας που ευνοεί την επιχειρηµατικότητα προϋποθέτει τη
συνδροµή όλων. Πρέπει να βελτιωθεί η στάση απέναντι στην επιχειρηµατική
πρωτοβουλία και στην αποτυχία. Καίριο ρόλο για την επίτευξη αυτού του στόχου
διαδραµατίζουν εκείνοι από τους οποίους εξαρτώνται οι σηµερινοί και µελλοντικοί
επιχειρηµατίες.
Το Συµβούλιο αναγνώρισε την αξία της επιχειρηµατικότητας επειδή οι επιχειρηµατικές
δεξιότητες και η επιχειρηµατική συµπεριφορά προσφέρουν διάφορα οφέλη στην κοινωνία
που υπερβαίνουν το αυστηρό πλαίσιο της επιχειρηµατικής δραστηριότητας73. Για να
αποκτήσει η επιχειρηµατικότητα τη θέση που της αξίζει, η κοινωνία πρέπει να προβάλλει και
71

‘Entrepreneurship in the Netherlands New economy: new entrepreneurs!’, Ministry of Economic Affairs and
EIM January 2001
72
‘Spin off start-ups in the Netherlands At first glance’, EIM, Mάιος 2002.
73
"Οι µελλοντικοί συγκεκριµένοι στόχοι των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης" Συµβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5980/01 EDUC 23, 14.02.2001 και ‘Σχέδιο αναλυτικού προγράµµατος εργασίας σε
συνέχεια της έκθεσης περί των συγκεκριµένων στόχων των συστηµάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης’, που
εξέδωσε το Συµβούλιο και η Επιτροπή; Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, EDUC 27, 6365/02, 20.02.2002
και COM (2001) 501 τελικό
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να επιδοκιµάζει τους επιτυχηµένους επιχειρηµατίες και να αποδέχεται την αποτυχία. Η θετική
αντιµετώπιση της επιχειρηµατικότητας από εκείνους από τους οποίους εξαρτώνται οι
σηµερινοί και µελλοντικοί επιχειρηµατίες όπως είναι τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, οι
επενδυτές, οι τοπικές κοινωνίες, οι περιφέρειες, οι επιχειρηµατικές οργανώσεις, οι σύµβουλοι
επιχειρήσεων και τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, έχει καθοριστική σηµασία. Έναν τρόπο
ενθάρρυνσης µίας παρόµοιας θετικής στάσης αποτελεί η προβολή παραδειγµάτων προς
µίµηση και επιτυχηµένων σεναρίων.
Προβολή των πλεονεκτηµάτων της επιχειρηµατικότητας
Το Λουξεµβούργο έχει θεσπίσει έναν θεσµό απονοµής βραβείων για την επιβράβευση των
πλέον επιτυχηµένων επιχειρηµατικών σχεδίων. Το Επαγγελµατικό Επιµελητήριο, µε τη στήριξη
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απονέµει βραβείο στους νέους επιχειρηµατίες. Το υπουργείο το
υπεύθυνο για την ισότητα των δύο φύλων απονέµει βραβείο στις επιτυχείς επιχειρήσεις που
διευθύνουν γυναίκες. Το βραβείο για τις καινοτόµες επιχειρήσεις συγκεντρώνει το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον των εκπροσώπων της βιοµηχανίας και των νέων ερευνητών.
Εκπαίδευση των καθηγητών
Το Πανεπιστήµιο του Strathclyde στο Ηνωµένο Βασίλειο προσφέρει στους καθηγητές ένα
ειδικό πρόγραµµα για την προώθηση της θετικής στάσης απέναντι στην επιχειρηµατικότητα. Το
περιεχόµενο του προγράµµατος είναι ελαστικό και βασίζεται σε πρακτικές ασκήσεις.
Περιλαµβάνει τη σύνταξη ενός επιχειρηµατικού σχεδίου και τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο
διοίκησης επιχείρησης µε τη στήριξη ενός επιβλέποντος καθηγητή. Με τον τρόπο αυτό οι
καθηγητές αποκτούν γνώσεις για τις επιχειρηµατικές δεξιότητες και στάσεις αλλά και για τον
τρόπο µε τον οποίο µπορούν να εφαρµόσουν αυτές τις γνώσεις κατά την επιχειρηµατική
εκπαίδευση στα σχολεία τους.
Ακόµη και εάν η πράξη δείχνει ότι οι επιχειρηµατίες που έχουν αποτύχει µαθαίνουν από τα
λάθη τους και έχουν καλύτερες επιδόσεις στην επόµενη επιχειρηµατική δραστηριότητά
τους,74 είναι γεγονός ότι στιγµατίζονται. Έχουν να αντιµετωπίσουν την έλλειψη
εµπιστοσύνης από τους καταναλωτές και συχνά πρέπει να δίνουν πρόσθετες εγγυήσεις στους
επενδυτές και στους επιχειρηµατικούς εταίρους.75 Το 45% των Ευρωπαίων πολιτών, στην
έρευνα του Ευρωβαροµέτρου, δήλωσε ότι δεν θα ήθελε να συνεργαστεί µε µια παρόµοια
επιχείρηση. Η κοινωνία θα πρέπει να προσφέρει στους αποτυχηµένους επιχειρηµατίες µία
ευκαιρία για µια νέα αρχή.
ii.

Ο ρόλος της επιχειρηµατικότητας για την επίτευξη κοινωνικών στόχων

Η κοινωνική οικονοµία και οι επιχειρήσεις της εφαρµόζουν τις επιχειρηµατικές αρχές
και επιδόσεις για την επίτευξη κοινωνικών και εταιρικών στόχων, Οι εν λόγω
επιχειρήσεις έχουν να αντιµετωπίσουν σηµαντικές προκλήσεις όσον αφορά την
πρόσβαση στη χρηµατοδότηση, στην εκπαίδευση σε θέµατα διοίκησης επιχειρήσεων και
στην παροχή συµβουλών.
Η κοινωνική οικονοµία αποτελείται από επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων συνεταιρισµών,
ταµείων αλληλασφάλισης, ενώσεων και ιδρυµάτων, βασικός στόχος των οποίων είναι η
παροχή υπηρεσιών στα µέλη τους και στην ευρύτερη κοινωνία, Οι επιχειρήσεις της

‘Seminar on Business Failure’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή και Υπουργείο Οικονοµικών, Noordwijk, the
Netherlands, 10-11 Mαΐου 2001.
75
‘Bankruptcy and a fresh start’, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, Αύγουστος 2002.
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κοινωνικής οικονοµίας που αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 8% των θέσεων εργασίας του
ιδιωτικού τοµέα στην Ευρώπη,76 επιτυγχάνουν συχνά να επιβιώνουν και να παρέχουν
υπηρεσίες ποιότητας σε συνθήκες που κρίνονται λιγότερο αποδοτικές από τις επιχειρήσεις
που διευθύνονται από επενδυτές. Ωστόσο, οι ειδικές διοικητικές δοµές τους, οι οµάδες των
ενεχοµένων µερών και οι κεφαλαιουχικές διαρθρώσεις απαιτούν κατάλληλες δεξιότητες
µεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των µελών των διοικητικών συµβουλίων τους.
Πολλές τοπικές αρχές έχουν επιδιώξει να συνδυάσουν τις θετικές πτυχές του ιδιωτικού και
δηµόσιου τοµέα προκειµένου να αυξήσουν την αποτελεσµατικότητα της παροχής δηµόσιων
υπηρεσιών. Αυτός είναι κατά ένα µέρος ο λόγος για τον οποίο αποκτούν όλο και µεγαλύτερη
σηµασία οι «κοινωνικές επιχειρήσεις», που έχουν κατ’ εξοχήν κοινωνικούς στόχους και
παρέχουν 3,5 εκατ. θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.77
IV.

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

A.

Συντονισµένη προσέγγιση της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα

i.

Συντονισµός της πολιτικής για την επιχειρηµατικότητα µεταξύ όλων των υπεύθυνων
χάραξης πολιτικής

Η επιχειρηµατικότητα απαιτεί συντονισµένη προσέγγιση λόγω του οριζόντιου χαρακτήρα
της. Η πολιτική πρέπει να εµπερικλείει όλες τις σηµαντικές παραµέτρους που επηρεάζουν
τους αντίστοιχους τοµείς πολιτικής ώστε να υπάρχει θετική αλληλεπίδραση. Στο πλαίσιο των
δηµόσιων αρχών, οι υπηρεσίες οι υπεύθυνες για το συντονισµό µπορούν να δηµιουργήσουν
δεσµούς µεταξύ των διαφόρων περιφερειακών και τοπικών υπηρεσιών και διοικήσεων µε
σκοπό την επισήµανση των προτεραιοτήτων και τη διασφάλιση µιας συνεκτικής
προσέγγισης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µπορεί να αναλάβει συντονιστικό ρόλο σε επίπεδο ΕΕ.
Συντονισµένη προσέγγιση
Στις Κάτω Χώρες, έχουν δηµιουργηθεί οι κατάλληλες δοµές για την προώθηση µιας
συντονισµένης προσέγγισης σε θέµατα επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια της οποίας οι διάφορες
διοικητικές υπηρεσίες, κρατικά ιδρύµατα και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων µπορούν να
συνεργάζονται. Ιδιαίτερα σηµαντική θεωρήθηκε η συµµετοχή των περιφερειών που
ενδιαφέρονται άµεσα για την πολιτική για την επιχειρηµατικότητα. Οι περιφέρειες συµφώνησαν
µε το υπουργείο Οικονοµικών να αναλάβουν κοινή δράση σε βασικά θέµατα όπως είναι η
προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος στην ανώτερη εκπαίδευση και η διευκόλυνση της
ανάπτυξης ολοκληρωµένων υπηρεσιών στήριξης.
ii.

Ανταλλαγή εµπειριών

Σε πολλές πτυχές της επιχειρηµατικότητας, ορισµένα κράτη µέλη έχουν πολύ καλύτερες
επιδόσεις από άλλα και µπορούν να χρησιµεύσουν ως πηγή έµπνευσης γι’ αυτά. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη µέλη στην προσπάθειά τους να µαθαίνει το ένα από
τις εµπειρίες του άλλου µε βάση την «ανοικτή µέθοδο συντονισµού» µέσω της οποίας η
Επιτροπή δηµιουργεί πλατφόρµες ανταλλαγής ορθών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών

Αντιστοιχεί στο 7.92% των δηµοσίων υπαλλήλων µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (1995-1997), ‘The
Third System and Employment’, CIRIEC, 2000.
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‘Researching social enterprise’, David Smallbone et al., the UK Small Business Service.
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και στις οποίες τα κράτη µέλη µπορούν να προβαίνουν στη συγκριτική αξιολόγηση των
αποτελεσµάτων τους.
Μπορούν να προβλεφθούν περαιτέρω πρωτοβουλίες αξιολόγησης των αποτελεσµάτων σε
τοµείς που θεωρούνται καίριοι για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας. Πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι το διαφορετικό εθνικό και περιφερειακό πλαίσιο επηρεάζει
την αποτελεσµατικότητα των µέτρων πολιτικής και κατά τον καθορισµό των προτεραιοτήτων
ή την εφαρµογή της πολιτικής, η εκάστοτε χώρα ή η περιφέρεια πρέπει να συνεκτιµά το
ιδιαίτερο πλαίσιό της. Οι κοινοί προσανατολισµοί πρέπει να προσαρµόζονται στις ιδιαίτερες
εθνικές ή περιφερειακές συνθήκες. Επειδή η διαθεσιµότητα συγκρίσιµων και σχετικών
δεικτών αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία παροµοίων πρακτικών, η Επιτροπή
καταβάλλει προσπάθειες για τον ενεργό συντονισµό της συγκέντρωσης των απαραίτητων
στατιστικών στοιχείων.
1Þ Ποιοι πρέπει να είναι οι βασικοί στόχοι στον τοµέα της επιχειρηµατικότητας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και µε ποιο τρόπο οι στόχοι αυτοί συνδέονται µε άλλους πολιτικούς
στόχους; Μπορεί να δηµιουργηθεί ένα πρότυπο επιχειρηµατικότητας σε µια διευρυµένη
Ευρώπη;
B.

Τρεις πυλώνες δράσης
επιχειρηµατικότητα

για

µια

κοινωνία

i.

Άρση των φραγµών στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων

που

θα

βασίζεται

στην

Όσον αφορά τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για τη δηµιουργία µιας επιχείρησης,
έχουν καθοριστεί ευρωπαϊκοί δείκτες συγκριτικής αξιολόγησης, τους οποίους θα πρέπει να
εφαρµόσουν οι κυβερνήσεις. Όταν επιτύχουν αυτό το στόχο θα πρέπει να µεριµνήσουν για
την καλύτερη δυνατή ενηµέρωση του κοινού όσον αφορά τις προσπάθειές που καταβλήθηκαν
για τη µείωση των εµποδίων στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων.
Θα πρέπει να συνεχιστεί η τρέχουσα εργασία βελτίωσης της λειτουργίας της εσωτερικής
αγοράς και της µείωσης της γραφειοκρατίας ώστε να αρθούν οι φραγµοί για την
επιχειρηµατική δραστηριότητα και να προωθηθεί η αρχή του να δίνεται προτεραιότητα στις
µικρές επιχειρήσεις. Επίσης, πρέπει να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες βελτίωσης της
πρόσβασης σε πηγές χρηµατοδότησης και εργαζοµένους µε ειδικά προσόντα. Οι
επιχειρηµατίες πρέπει να λαµβάνουν την απαραίτητη στήριξη στην προσπάθεια ανάπτυξης
των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την προσαρµογή της επιχείρησής τους στις
µεταβαλλόµενες συνθήκες της αγοράς. Η ανταλλαγή εµπειριών και η συνεργασία, σε οµάδες
ή δίκτυα επιχειρήσεων, µπορεί να βοηθήσει τους επιχειρηµατίες να αναζητήσουν νέες ιδέες
και συµβουλές, να αποκτήσουν πρόσβαση στην τεχνολογία και σε γνώσεις ή να επισηµάνουν
νέους εταίρους. Η προώθηση δικτύων µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσµατική για τη
στήριξη ορισµένων κλάδων ή οµάδων επιχειρηµατιών όπως εκείνοι που προέρχονται από
εθνοτικές µειονότητες.
2Þ Πώς µπορεί να βελτιωθεί η διαθεσιµότητα χρηµατοδότησης (φορολογικά µέτρα, εταιρική
σχέση µεταξύ δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα, καλύτεροι ισολογισµοί, εγγυήσεις) και ποιες
εναλλακτικές δυνατότητες έναντι των τραπεζικών δανείων πρέπει να προωθηθούν
(επιχειρηµατικοί άγγελοι, χρονοµεριστική µίσθωση, πώληση εισπρακτικών απαιτήσεων
(factoring) και πολύ µικρά δάνεια από µη τραπεζικούς δανειοδότες); Με ποιο τρόπο µπορούν
να στηριχθούν οι επιχειρηµατίες στην προσπάθεια εξεύρεσης εξωτερικών πηγών
χρηµατοδότησης;
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3Þ Ποιοι είναι οι παράγοντες οι οποίοι κατά κύριο λόγο εµποδίζουν την ανάπτυξη (αµοιβαία
αναγνώριση (ή απουσία της) και διατάξεις της ΕΕ ή (µη) εφαρµογή τους σε εθνικό επίπεδο,
εθνικές φορολογικές διατάξεις ή η κατάσταση των αγορών εργασίας); Ποιες δράσεις είναι οι
πλέον κατάλληλες για τη στήριξη της ανάπτυξης και τη διεθνοποίηση (εµπορικές αποστολές,
αναλύσεις αγοράς, δηµιουργία οµάδων και δικτύων επιχειρήσεων, υπηρεσίες ενηµέρωσης και
παροχής συµβουλών);
4Þ Για τη διασφάλιση επιχειρήσεων υψηλής ποιότητας, ποια είναι η ενδεδειγµένη κατάρτιση
και στήριξη που πρέπει να προσφέρεται σε µια νεοϊδρυόµενη επιχείρηση (βασική κατάρτιση υποχρεωτική ή προαιρετική, φυτώρια επιχειρήσεων, καθοδήγηση) και την ανάπτυξη µιας
επιχείρησης (δίκτυα, κύκλοι µαθηµάτων, καθοδήγηση, µάθηση από απόσταση, π.χ ηλεκτρονική
µάθηση); Θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες ειδικών οµάδων
(γυναίκες, εθνοτικές µειονότητες, άνεργοι ή κοινωνικά µειονεκτούντα άτοµα) ή επιχειρήσεων
(δραστηριότητες που βασίζονται στη γνώση); Πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητα της παροχής
υπηρεσιών στήριξης (µε βάση τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών, επαγγελµατικά
πρότυπα);
5Þ Τα εµπόδια και τα κίνητρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην Ευρώπη είναι
παρόµοια µε εκείνα στις υποψήφιες για ένταξη χώρες και η επικείµενη διεύρυνση απαιτεί λήψη
ειδικών µέτρων στις υποψήφιες χώρες;
ii.

Εξισορρόπηση κινδύνων και ανταµοιβών σε επίπεδο επιχειρηµατικότητας

Η ανάληψη κινδύνων πρέπει να ανταµείβεται αντί να τιµωρείται. Η κοινωνική ασφάλιση και
οι φορολογικές διατάξεις πρέπει να επανεξεταστούν µε βάση τις επιπτώσεις που έχουν στην
βούληση των επιχειρηµατιών να ιδρύουν µία νέα επιχείρηση ή να επεκτείνουν µία
υπάρχουσα. Η εξαγορά µιας υπάρχουσας επιχείρησης πρέπει να ενθαρρύνεται και να
διερευνώνται περαιτέρω οι δυνατότητες της ενδοεταιρικής επιχειρηµατικότητας. Για να
µειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πτώχευσης, πρέπει να εξεταστούν κατάλληλα µέτρα
όπως η έγκαιρη εκκαθάριση του παθητικού, η δέσµευση ορισµένων στοιχείων του
ενεργητικού ή η άρση ορισµένων περιορισµών σε περίπτωση πτώχευσης.
6Þ Ποια µέτρα µπορούν να λάβουν τα κράτη µέλη της ΕΕ ώστε να καταστεί ευνοϊκότερη η
σχέση κινδύνου-ανταµοιβής για την προώθηση της επιχειρηµατικότητας (µείωση των
αρνητικών επιπτώσεων της πτώχευσης, αύξηση των κοινωνικών πλεονεκτηµάτων για τους
επιχειρηµατίες, µείωση του φορολογικού βάρους είτε σε διοικητικό επίπεδο είτε σε επίπεδο
φορολογικών συντελεστών);
7Þ Με ποιο τρόπο µπορούν να ενθαρρυνθούν οι δυνάµει επιχειρηµατίες να εξετάζουν τη
δυνατότητα εξαγοράς µιας υπάρχουσας επιχείρησης αντί να ιδρύουν νέα (βάσεις δεδοµένων
αγοραστών και πωλητών, ειδική κατάρτιση για οικογενειακές επιχειρήσεις, στελέχη ή
µισθωτούς σε περίπτωση εξαγοράς επιχείρησης);
8Þ Με ποιο τρόπο µπορούν οι επιχειρήσεις - τεχνοβλαστοί (spin-offs) να γίνουν πιο ελκυστικές
(εξαγορά επιχειρήσεων από στελέχη, προβολή πλεονεκτηµάτων, εξειδικευµένες συµβουλές,
φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλες διατάξεις για τους εργαζοµένους και τους εργοδότες τους
κατά τη φάση εκκίνησης µιας νέας επιχείρησης);
iii.

Μια κοινωνία που προκρίνει την επιχειρηµατικότητα

Παρόλο που πολλοί θα ήθελαν να γίνουν επιχειρηµατίες, δεν έχουν αρκετή εµπιστοσύνη στον
εαυτό τους και στις δεξιότητές τους προκειµένου να µετατρέψουν τα όνειρά τους σε πράξη.
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Οι νέοι πρέπει να αναπτύξουν περισσότερο το επιχειρηµατικό πνεύµα τους και να λάβουν την
κατάλληλη στήριξη, από κοινού µε τους εκπαιδευτές τους, για την ανάπτυξη επιχειρηµατικών
δεξιοτήτων. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν ενηµερωτικές εκστρατείες που θα προβάλουν
επιτυχή σενάρια και θα παρουσιάζουν τα πλεονεκτήµατα που προσφέρονται κατά τον τρόπο
αυτό στην κοινωνία. Οι εκστρατείες αυτές θα πρέπει να απευθύνονται, κυρίως, σε εκείνους
που µπορούν να διαδραµατίσουν καθοριστικό ρόλο στη στήριξη των µελλοντικών
επιχειρηµατιών όπως είναι τα σχολεία, τα πανεπιστήµια, οι επενδυτές, οι τοπικές κοινότητες,
οι περιφέρειες, οι επιχειρηµατικές οργανώσεις, οι σύµβουλοι και τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας.
9Þ Με ποιον τρόπο µπορεί η εκπαίδευση να στηρίξει την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης και
των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες για την προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος και
των δεξιοτήτων (εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας στο πλαίσιο του ωρολογίου
σχολικού προγράµµατος, κύκλοι µαθηµάτων για τους επιχειρηµατίες, περίοδοι µαθητείας για
τους σπουδαστές ώστε να εργάζονται κοντά σε έµπειρους επιχειρηµατίες, περισσότερη
επιχειρηµατική εκπαίδευση στο πανεπιστήµιο, περισσότερα προγράµµατα διοίκησης
επιχειρήσεων, εκπαίδευση σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και κρατικά ερευνητικά
προγράµµατα);
10Þ Με ποιο τρόπο θα µπορέσουν οι επιχειρηµατικές οργανώσεις, τα µέσα µαζικής
επικοινωνίας και οι δηµόσιες αρχές να προωθήσουν την επιχειρηµατικότητα (πρότυπα προς
µίµηση, εκστρατείες των µέσων µαζικής επικοινωνίας, ηµέρες ελεύθερης εισόδου στις
επιχειρήσεις, προγράµµατα επιβράβευσης επιχειρηµατιών) και σε ποιο επίπεδο (ευρωπαϊκό,
εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό);
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