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Executive Summary

This deliverable is a study based on a survey of 397 businesses in the three NUTS III areas of
Western Greece Region (Elia, Achaia and Aetoloakarnania). The business survey was
complemented by the three Development Enterprises (WISE Partners) located each in every
NUTS III area, and namely by Ileiaki Development Enterprise, NEA and Trichonida. The
overall aim of WISE project is to create an integrated employment strategy for Western
Greece Region, a strategy which will exploit all the possibilities for employment creation at
local level and which will promote synergies with all involved factors. This strategy will
contribute positively to job demand and supply, will promote equal opportunities and support
the development of a qualified labour force. Moreover, this strategy aims to develop
entrepreneurship and the conditions for employment creation.
The business survey questionnaire collects data concerning the entrepreneur’s and firm’s
characteristics, business networks and innovation characteristics, business performance and
the entrepreneur’s perception concerning arising opportunities and problems connected to
business activity, as also support measures for entrepreneurship and new entrepreneurs.
The sample’s major characteristics refer to the characteristics of the businesses and of the
entrepreneurs operating the respective businesses in these areas. It was found that the sectoral
distribution of businesses was not very much different in the three areas and followed very
closely the sampling frame and thus resembles reality. As concerns the size of businesses
measured in Annual Full-Time Equivalents, businesses operating in Achaia are considerably
larger than businesses in Elia and Aetoloakarnania, where the dominant size are micro ones.
Businesses in all areas are to a very large extent created by their present owners.
The human capital characteristics of the entrepreneurs refer to the formal and informal
processes that lead knowledge to be accumulated and learning to be facilitated. Entrepreneurs
in all study areas do not present significant differences as concerns levels of formal education
and training, with the exception of Aetoloakarnania, where entrepreneurs have to a smaller
extent obtained higher education and training.
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Participation in various kinds of business networks is quite different between the three areas.
As concerns access to suppliers networks, all areas achieve a very high percentage of 90%.
However, concerning access to customers’ networks, Aetoloakarnania presents a very low
percentage, while Elia’s percentage touches 90%. Achaia’s businesses seem to have a very
high access to financial services networks and although we would expect a significantly lower
percentage for Elia and Aetoloakarnania, Aetoloakarnania seems to have developed a
considerable local financial services network. The mean percentage of sales to local markets
is very high for Elia and Aetoloakarnania, while for Achaia 30% of sales is directed to
markets outside the area (something that happens mainly due to better accessibility of
Achaia’s entrepreneurs to the market of Athens). Finally, it should be noticed that almost
100% of employees are residents of the area, something that supports the view that
employability can be enhanced through entrepreneurship. Only 18% of Achaia’s firms have
access to local horizontal supplier networks, while Elia and Aetoloakarnania present a
percentage of 35% of businesses linked to other local businesses for input supply. Moreover,
Achaia’s firms seem to have better links with the Greek economy, as 70% have access to
vertical sales networks.
The innovative activity among the surveyed businesses was very high for Achaia (23,4%),
while it was lower for Elia and much lower for Aetoloakarnania. Innovative activity concerns
mainly the introduction of new products to the firm or new marketing methods, while more
than 50% of the innovative firms developed innovation inside firm. Main innovative business
sectors are foodstuff industry and trade and in a smaller extent hotel services, transport and
other services. Innovative business are larger and older than non- innovative ones, they are to
a lesser extent family- run and their manager has a higher level education and training than it
has in non- innovative ones. The innovative entrepreneur has also more previous experience
of running a business or was grown up in an entrepreneurial environment.
Business performance is measured in a wide range of dimensions including growth in terms
of employment, profit margins, total sales and investments. Further, strategic dimensions of
performance were measured in terms of businesses reaching furthest markets and increasing
their market share in the local, regional, national and European Union markets. More than
50% of firms present an increase in sales, profit, customers, reaching furthest markets, while
40-50% presents an increase in employment and investments. Aetoloakarnania presents the
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highest increase in performance measures, while Achaia follows. Sectors of economic activity
that achieve the highest performance are trade, other services, foodstuff industry, transport
and tourism firms.
Among supportive measures for firms, entrepreneurs seem to prefer most finding, evaluating
and training the appropriate personnel, while their second choice is real estate and finding the
appropriate location infrastructure. Marketing services occupy the third position among their
choices. Concerning new businesses, priority is given to ICTs, local government and business
networks performance and the supply of a guarantee against risk for a new business start-up.
According to them, the successful entrepreneur has mainly a good idea and good access to
financial and family support.
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1. Στόχοι και Σκοποί

Οι στόχοι του παρόντος προγράµµατος είναι:
1. Η δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής απασχόλησης για την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας η οποία θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες που δίνονται για δηµιουργία
θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και θα προωθήσει τις συνέργιες µε όλους τους
εµπλεκόµενους φορείς.
2. Η στρατηγική θα έχει θετικές επιπτώσεις στην προσφορά και ζήτηση εργασίας.
3. Θα προωθήσει τις ίσες ευκαιρίες για όλους στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας, µε
ιδιαίτερη έµφαση στις γυναίκες, στους µακροχρόνια άνεργους, τους νέους και σε αυτούς
που κινδυνεύουν και εκτίθενται σε κοινωνικό αποκλεισµό.
4. Η στρατηγική θα συµβάλλει στην ανάπτυξη εκπαιδευµένου εργατικού δυναµικού και θα
αναπτύξει την επιχειρηµατικότητα και τις συνθήκες για δηµιουργία θέσεων απασχόλησης.

Στα πλαίσια των ανωτέρω στόχων διενεργήθηκαν τρείς έρευνες πεδίου σε ανέργους,
εργαζόµενους και επιχειρηµατίες για να διαπιστωθούν οι ανάγκες σε εργατικό δυναµικό, τα
χαρακτηριστικά της προσφοράς εργατικού δυναµικού καθώς και οι συνθήκες ανάπτυξης της
επιχειρηµατικότητας. Στα πλαίσια του τελευταίου αυτού στόχου έγινε η έρευνα σε
επιχειρηµατίες και η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα κυριότερα αποτελέσµατα αυτής της
έρευνας.
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2. Μεθοδολογικά Ζητήµατα

Με βάση τις απογραφές πληθυσµού 2000, και διάφορες έρευνες βιοµηχανίας, αποφασίστηκε
η δειγµατοληψία επιχειρήσεων σε στρωµατοποιηµένο δείγµα µε βάση το κλάδο της
οικονοµικής δραστηριότητας και το µέγεθος των επιχειρήσεων. Με τον τρόπο αυτό
σκοπεύαµε στην συλλογή ενός αντιπροσωπευτικού δείγµατος επιχειρήσεων, τουλάχιστον ως
προς αυτά τα δύο, εκ των προτέρων γνωστά, χαρακτηριστικά. Ο πίνακας 2.1 δείχνει την
κατανοµή του δείγµατος στις τρείς περιοχές έρευνας, στους κλάδους οικονοµικής
δραστηριότητας και στα διαφορετικά µεγέθη των επιχειρήσεων.

Η συλλογή δεδοµένων από τους επιχειρηµατίες έγινε µε χρήση διαρθρωµένων
ερωτηµατολογίων την ευθύνη της συλλογής των οποίων είχαν οι τρείς αναπτυξιακές εταιρείες
που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. Κάθε αναπτυξιακή όρισε έναν επικεφαλή της έρευνας και
ενηµέρωσε – εκπαίδευσε τους συνεντευκτές. Επειδή οι έρευνες επιχειρήσεων διεξήχθησαν
ταυτόχρονα µε άλλες έρευνες προτιµήθηκε οι επικεφαλείς να είναι διαφορετικά πρόσωπα.
Φυσικά διαφορετικά πρόσωπα ήταν και οι συνεντευκτές. Κάθε αναπτυξιακή εταιρεία
προµηθεύτηκε από τα αντίστοιχα Εµπορικά και Βιοµηχανικά Επιµελητήρια τα µητρώα των
µελών τους. Με βάση αυτά κατηγοριοποίησε τις επιχειρήσεις σε δευτερογενή και τριτογενή
τοµέα της οικονοµίας και τις κατέταξε αλφαβητικά. Με τυχαίο τρόπο επελέγη τουλάχιστον
διπλάσιος αριθµός επιχειρήσεων ανά τοµέα από αυτόν που ορίζεται στον πίνακα 2.1. Στη
συνέχεια µε τηλεφωνική επικοινωνία µε τις επιχειρήσεις που είχαν αρχικά επιλεγεί
προσδιορίστηκε το µέγεθος της απασχόλησης κάθε επιχείρησης. Με βάση αυτό το στοιχείο
και µε τον πίνακα δειγµατοληψίας 2.1 διαµορφώθηκε ο τελικός κατάλογος των επιχειρήσεων
που συµµετείχαν στην έρευνα. Οι συνεντευκτές αφού συµφώνησαν τηλεφωνικά το χρόνο
πραγµατοποίησης της συνέντευξης και το πρόσωπο µε το οποίο θα την πραγµατοποιούσαν
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επισκέφθηκαν τις επιχειρήσεις και συµπλήρωσαν το ερωτηµατολόγιο. Ο επικεφαλής της
έρευνας παρακολουθούσε καθηµερινά την πορεία υλοποίησης και πραγµατοποιούσε τις
αναγκαίες προσαρµογές όπου χρειαζόταν (π.χ. αντικατάσταση επιχείρησης µε οµοειδή λόγω
άρνησης συµµετοχής στην έρευνα).

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας αποσκοπούσε στη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε:
¾ Τα χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών και των επιχειρήσεων.
¾ Τα χαρακτηριστικά των επιχειρηµατικών δικτύων.
¾ Τα χαρακτηριστικά της ενδεχόµενης καινοτοµίας των επιχειρήσεων.
¾ Την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων.
¾ Την αντίληψη των επιχειρηµατιών σε σχέση µε τις ευκαιρίες και τα προβλήµατα που
παρουσιάζονται στην επιχειρηµατική δραστηριότητα καθώς και µε τα µέτρα στήριξης
για την επιχειρηµατικότητα και τους νέους επιχειρηµατίες

Το ερωτηµατολόγιο της έρευνας δίνεται στο παράρτηµα αυτής της έκθεσης.
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Πίνακας 2.1. ∆ειγµατοληπτικό Πλαίσιο
Έρευνα Επιχειρήσεων
Νοµός

Σύνολο
Ερωτ/γίων

Βγενής

Σύνολο

Σύνολο

Ερωτ/γίων

Ερωτ/γίων

Βγενή

Γγενή

Μικρές

Γγενής

Μεσαίες

Μεγάλες

< 10 εργ. 11-50 εργ.

Μικρές

Μεσαίες

50+ εργ. < 10 εργ. 11-50 εργ.

Μεγάλες
50+ εργ.

Αιτ/νία

120

21

99

14

5

1

75

19

6

Αχαΐα

236

66

170

38

18

9

117

41

12

Ηλεία

94

16

78

17

10

0

60

12

5

Σύνολο

450

103

347

69

33

11

252

72

23
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ,
ΑΧΑΪΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
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3. Τα Χαρακτηριστικά των Επιχειρήσεων και των Επιχειρηµατιών

3.1 Κλαδική ∆ιάρθρωση

Η κλαδική διάρθρωση είναι σηµαντικός παράγοντας για την επιχειρηµατική δικτύωση, την
καινοτοµία και την αποδοτικότητα. ∆ιάφοροι κλάδοι της οικονοµίας διαφέρουν ως προς το
µέγεθος των επιχειρήσεων και την χρηµατοοικονοµική τους δοµή, παράγοντες που έχουν
σηµαντική

επίδραση

στη

δραστηριότητα

των

επιχειρήσεων.

Οι

διαφορές

στη

χρηµατοοικονοµική διάρθρωση των επιχειρήσεων ανάµεσα στους κλάδους µπορεί να
οφείλονται σε διάφορους λόγους. Πρώτον, υπάρχουν κλάδοι µε υψηλές απαιτήσεις σε
κεφαλαιακή βάση, η οποία πολλές φορές υπερβαίνει τα ίδια κεφάλαια των επιχειρηµατιών
και σε αυτή την περίπτωση κάποιος περιµένει όλο και µικρότερα ποσοστά αρχικού
κεφαλαίου να έρχονται από εσωτερικά από την επιχείρηση. Ειδικά στη βιοµηχανία, περιµένει
κάποιος οι «εξωτερικές» απαιτήσεις κεφαλαίου να είναι υψηλές, υψηλότερα από άλλες
δραστηριότητες (Chandler & Hanks, 1998) και σε αυτή την περίπτωση η λειτουργία των
αγορών κεφαλαίου, η θεσµική στήριξη της χρηµατοδότησης των επιχειρήσεων, και η ύπαρξη
ευέλικτων χρηµατοδοτικών εργαλείων είναι πολύ σηµαντικά. Η «θεσµική» θεωρία προτείνει
ότι κάποιες οικονοµικές δραστηριότητες αναπτύσσουν τις δικές τους χρηµατοδοτικές
πρακτικές όπως ο δανεισµός από προµηθευτές ή πελάτες (Mizruchi & Stearns, 1994; Thorne,
1989). Η υπάρχουσα κλαδική διάρθρωση έχει επίσης επιπτώσεις στην έναρξη λειτουργίας
επιχειρήσεων. (Egeln et al, 1997). Μία πολύ σηµαντική διαφορά είναι ανάµεσα στη
βιοµηχανία και τις υπηρεσίες, διαφορά που αναφέρεται στο µέγεθος των επιχειρήσεων, και
την κεφαλαιοποίησή τους, µε τη βιοµηχανία να έχει υψηλότερο µέσο µέγεθος επιχειρήσεων
και κεφαλαιοποίηση, δηλαδή λόγο παγίων προς σύνολο κεφαλαίων. Η κλαδική διάρθρωση
στους τρεις νοµούς έρευνας δίνεται στον πίνακα 3.1.
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Πίνακας 3.1. Η εκατοστιαία κλαδική διάρθρωση των επιχειρήσεων
Κλάδος

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Γεωργία

0.0

0.0

0.9

0.3

Ορυχεία

1.0

0.0

0.9

0.5

21.8

7.4

4.3

10.2

Άλλες Βιοµηχ. ∆ραστ.

0.0

4.6

6.0

3.8

Ηλεκτρισµός

0.0

0.0

0.9

0.3

Κατασκευές

5.0

5.1

3.4

4.6

34.5

26.8

Είδη ∆ιατροφής

Χονδρικό και Λιανικό
Εµπόριο

20.8

25.1

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

17.8

7.4

19.0

13.5

6.9

14.9

8.6

11.0

Υπηρεσίες

9.9

7.4

8.6

8.4

Μεσιτικές Υπηρεσίες

0.0

2.3

0.0

1.0

Άλλες Υπηρεσίες

16.8

25.7

12.9

19.6

Σύνολο (N)

101

175

116

392

Μεταφορές
Χρηµατοοικονοµικές

3.2. Μέγεθος Επιχειρήσεων

Το µέγεθος των επιχειρήσεων όπως αυτό µετράται σε όρους απασχόλησης, πωλήσεων,
παγίων ή άλλες φυσικές ποσότητες και χρηµατοοικονοµικούς δείκτες, είναι ένας εξαιρετικά
σηµαντικός παράγοντας που επηρεάζει την επιχειρηµατική απόδοση (συµπεριλαµβανοµένης
της επιβίωσης και του θανάτου των επιχειρήσεων) και την καινοτοµία. Πολλοί ερευνητές
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έχουν βρει σηµαντική θετική σχέση µεταξύ µεγέθους επιχείρησης και οργανωτικής απόδοσης
(Durand & Coeurderoy, 2001; Lauterbach & Vaninsky, 1999; Mudambi & Nicosia, 1998),
ενώ ο Hall (1987) έχει βρει αρνητική σχέση µεταξύ µεγέθους επιχείρησης και βαθµού
ανάπτυξης του µεγέθους της. Αντιθέτως ο Glancey (1998) δίνει στοιχεία ότι οι µεγαλύτερες
επιχειρήσεις έχουν υψηλότερο βαθµό ανάπτυξης. Οικονοµετρικές εκτιµήσεις παραγωγής
επιβεβαιώνουν ότι, γενικά, οι µικρές επιχειρήσεις είναι πιο παραγωγικές από τις µεγάλες
επιχειρήσεις (Dhawan, 2001). Ο Paranque (1997) συµπεραίνει ότι η διαφορά µεταξύ των
χρηµατοοικονοµικών δεικτών για ΜΜΕ και µεγάλες επιχειρήσεις σχετίζεται µε την
αναπτυξιακή συµπεριφορά η οποία διαφέρει µε το µέγεθος. Ιδιοκτήτες µικρών επιχειρήσεων
προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους ανάγκες µε σειρά προτίµησης από δικά
τους κεφάλαια, βραχυπρόθεσµα δάνεια και πιο µακροπρόθεσµα δάνεια του θεσµικού
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος (Cosh & Hughes, 1994). Στην προσπάθειά τους να
αποφύγουν εξωτερικούς επενδυτές και τη διείσδυση στην επιχείρησή τους, οι επιχειρηµατίες
µικρών επιχειρήσεων βασίζονται στα δικά τους κέρδη σαν πρώτη πηγή κεφαλαίου επέκτασης
και έτσι, πολλές φορές, παρατηρούµε µία θετική συσχέτιση µεταξύ κερδοφορίας (µέσο
λειτουργικό όφελος προς µέσο συνολικό κεφάλαιο) και αύξησης. Μάλιστα, ο

Glancey

(1998) υποστηρίζει ότι υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης µπορεί να σχετίζονται και µε υψηλή
κερδοφορία επειδή όσο µεγαλώνει µία επιχείρηση τόσο περισσότερο αποκτά εµπειρίες και
επιχειρηµατική γνώση που την βοηθούν να αυξήσει περαιτέρω την κερδοφορία της. Μία
ενδελεχής εξέταση διαφόρων δεικτών αποδοτικότητας µεταξύ µικρών και µεγάλων
επιχειρήσεων στη Γαλλία έδειξε ότι οι ΜΜΕ επενδύουν περισσότερο από µεγάλες
επιχειρήσεις και διότι ο ρυθµός συσσώρευσης κεφαλαίου (επενδύσεις προς πάγια),
σταθµισµένα µε το ρυθµό επένδυσης (επενδύσεις προς προστιθέµενη αξία) και µε την
αποτελεσµατικότητα του κεφαλαίου (προστιθέµενη αξία προς κεφάλαιο) είναι υψηλότερα
στις ΜΜΕ (Paranque, 1997).
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Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν επίσης το γεγονός ότι οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν
µεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης σε οικονοµικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από
αβεβαιότητα και κίνδυνο. (Bruderl et al, 1992; Geroski, 1995; Sutton, 1997; Caves, 1998;
Agarwal & Audretsch, 1999; Chen, 2002). Οι Agarwal και Audretsch (2001) βρήκαν ότι αυτό
το γενικό συµπέρασµα ισχύει αλλά διαφοροποιείται κατά κλάδο δραστηριότητας, και
πρότειναν ότι η τεχνολογία παραγωγής και το στάδιο του κύκλου του κλάδου είναι
σηµαντικοί παράγοντες για τη δυναµική του κλάδου και την είσοδο (δηµιουργία)
επιχειρήσεων. Βρήκαν οι ερευνητές αυτοί ότι ο κίνδυνος θανάτου µιας επιχείρησης αυξάνει
όταν η επιχείρηση µπαίνει στην εφηβεία της (µετά δηλαδή την έναρξη). Αργότερα όµως ο
κίνδυνος µειώνεται για τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις. Όταν πια οι επιχειρήσεις βρίσκονται
στο στάδιο της ωριµότητας οι πιθανότητες θανάτου είναι οι ίδιες για µικρές και µεγάλες
επιχειρήσεις διότι οι µικρές έχουν βρει τη θέση τους στην αγορά και έχουν καταλάβει µια
«φωλιά» στην αγορά. Επίσης οι Bruderl και Schussler (1990) αναγνωρίζουν υψηλό κίνδυνο
θανάτου για τις µικρές επιχειρήσεις ενώ οι Bruderl et al, (1992) και ο Mahmood (1992,
2000), βρήκαν ότι όσο περισσότερο «προικισµένη» είναι µια επιχείρηση στο ξεκίνηµα της
τόσο µειώνει τον κίνδυνο θανάτου στην εφηβεία της. Οι Mata και Portugal (1995) και οι
Mata et al, (1995) βρήκαν ότι το µέγεθος είναι σοβαρός παράγοντας προσδιορισµού του
κινδύνου θανάτου µιας επιχείρησης και κυρίως για νέες επιχειρήσεις που ενδέχεται να
αντιµετωπίζουν και προβλήµατα ρευστότητας.

Αντιθέτως, ο Wagner, (1994) δεν βρήκε καθαρές διαφορές στον κίνδυνο θανάτου µεταξύ
µεγάλων και µικρών επιχειρήσεων. Μέσα σε κάθε κλάδο το µέγεθος έναρξης µιας
επιχείρησης δεν βρέθηκε να σχετίζεται σηµαντικά µε την πιθανότητα επιβίωσης (Audretsch et
al, 1999). Αντιθέτως, οι Das και Srinivasan (1997) συµπεραίνουν ότι το µέγεθος εισόδου
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συνδέεται θετικά µε την πιθανότητα θανάτου. Βέβαια κάποιοι ερευνητές έχουν αναπτύξει
εννοιολογικές διαφοροποιήσεις στο νόηµα της εξόδου (θανάτου) σε διάφορες καταστάσεις
θανάτου οι οποίες περιλαµβάνουν την εθελούσια έξοδο (κλείσιµο επιχείρησης) την ακούσια
έξοδο (πτώχευση) και την εξαγορά. Ο Singh (1975) πρώτος αναγνώρισε µια σηµαντική µηγραµµική σχέση µεταξύ πιθανότητας εξαγοράς και µεγέθους επιχείρησης.

Κατά τους Dickerson et al, (1998,1999) οι µεγαλύτερες επιχειρήσεις τείνουν να εξαγοράζουν
µικρότερες έτσι ώστε να µεγαλώσουν πιο γρήγορα και να προστατευθούν από εξαγορές, και
σε κάποιο βαθµό, και από πτωχεύσεις. Οι Harhoff et al, (1998) συµπεραίνουν ότι ο κίνδυνος
εθελούσιας εξόδου χαρακτηρίζεται από αρνητική συσχέτιση µεγέθους και πιθανότητας
θανάτου ενώ οι πτωχεύσεις είναι πιο πολύπλοκο φαινόµενο. Γενικά όµως οι µεγαλύτερες
επιχειρήσεις είναι λιγότερο πιθανό να κλείσουν από ότι οι µικρότερες (Nucci, 1999).

Οι Acs και Audretch (1987) βρήκαν ότι µεγαλύτερες επιχειρήσεις έχουν ένα πλεονέκτηµα
στην καινοτοµία όταν ο κλάδος είναι εντάσεως κεφαλαίου, συγκεντρωµένος και επικρατεί
υψηλή διαφοροποίηση προϊόντων. Αντίθετα, οι µικρές επιχειρήσεις έχουν πλεονεκτήµατα
καινοτοµικής δραστηριότητας όταν ο κλάδος είναι συνολικά καινοτόµος αξιοποιεί υψηλής
εκπαίδευσης εργατικό δυναµικό και απαρτίζεται από µεγάλο ποσοστό εταιρειών µε µεγάλο
µέγεθος (Acs & Audretch, 1987).

Ο πίνακας 3.2 δείχνει το µέσο όρο και τη διάµεσο των επιχειρήσεων στις τρεις περιοχές
έρευνας. Ο µέσος όρος είναι πολλές φορές ένας παραπλανητικός δείκτης λόγω της επίδρασης
ακραίων τιµών (πολύ µεγάλων ή πολύ µικρών επιχειρήσεων). Η διάµεσος, δηλαδή η τιµή
εκείνη του µεγέθους που διαιρεί το δείγµα σε δύο ίσου πλήθους µέρη, είναι πολλές φορές
ένας καλύτερος δείκτης. Η Αχαΐα διακρίνεται από µεγάλο µέσο µέγεθος επιχειρήσεων
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ακολουθούµενη από την Ηλεία ενώ η Αιτωλοακαρνανία διακρίνεται από πάρα πολύ µικρές
επιχειρήσεις. Βλέπουµε επίσης τη µεγάλη διαφορά που έχει ο υπολογισµός της διαµέσου στις
αντίστοιχες περιοχές. Γενικά το µέγεθος εκείνο που διαιρεί το δείγµα µας στα δύο είναι γύρω
στους τρεις πλήρους απασχόλησης ισοδύναµους εργαζόµενους. Ο πίνακας 3.2 είναι
σηµαντικός διότι µας δείχνει πρώτον ότι το δείγµα µας αποτελείται από κυριολεκτικά µικροεπιχειρήσεις (ούτε καν µικρές) ενώ οι διαπεριφερειακές µεταβολές είναι σηµαντικές.

Πίνακας 3.2. Μέσος και ∆ιάµεσος Μεγέθους Επιχειρήσεων στις Περιοχές Έρευνας.
Μέγεθος Επιχείρησης

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Μέσος Όρος - Εργαζόµενοι

10.23

12.36

4.07

9.39

2.50

3.50

3.00

3.00

∆ιάµεσος – Εργαζόµενοι

3.3. Ηλικία των Επιχειρήσεων

Η ηλικία είναι σηµαντικός παράγοντας της δυναµικής µιας επιχείρησης. Η πιθανότητα
αποτυχίας µιας επιχείρησης, η ανάπτυξή της και η µεταβλητικότητα των ρυθµών ανάπτυξής
της σχετίζονται µε την ηλικία της. Η σηµασία της ηλικίας είναι συνεπής µε υποδείγµατα που
θεωρούν τη µάθηση σαν σηµαντικό παράγοντα δυναµικής όπως του Jovanovich (1982) και
του Evans (1987).

Οι πίνακες 3.3 και 3.4 δείχνουν το µέσο όρο και διάµεσο της ηλικίας των επιχειρήσεων στις
τρεις περιοχές του δείγµατος καθώς και την κατανοµή των επιχειρήσεων σε κλάσεις ηλικίας.
Οι επιχειρήσεις των περιοχών έρευνας είναι αρκετά νέες µε µέσο όρο γύρω στα 20 έτη αλλά
µε διάµεσο γύρω στα 14 έτη. Μία καλύτερη εικόνα δίνεται από τον πίνακα 3.4. Ένα µεγάλο
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ποσοστό επιχειρήσεων (43% στην Ηλεία) έχουν ηλικία κάτω από 10 έτη και συνεπώς
βρίσκονται, όπως αναφέραµε παραπάνω, σε ηλικιακή ζώνη κινδύνου. Οι πραγµατικά ώριµες
επιχειρήσεις δηλαδή αυτές που έχουν ξεπεράσει τα 20 έτη αποτελούν µόνο το 1/4 των
επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας και γενικά το 1/3 των επιχειρήσεων του συνολικού
δείγµατος.

Η σχετικά νεαρή ηλικία των επιχειρήσεων στο δείγµα δείχνει επίσης την ανάγκη που έχουν
αυτές οι επιχειρήσεις για διασύνδεση µε επιχειρηµατικά δίκτυα και πρόσβαση σε
χρηµατοοικονοµικούς θεσµούς. Η ηλικιακή δοµή των επιχειρήσεων όπως εµφανίζεται στο
πίνακα 3.4 δείχνει επίσης και τη σηµαντική δυναµική των νοµών εκείνων που έχουν νέες
επιχειρήσεις µια και η δηµιουργία επιχειρήσεων είναι δείγµα δυναµικής οικονοµίας που
δηµιουργεί θέσεις απασχόλησης. Ο νοµός Ηλείας παρουσιάζει 43% των επιχειρήσεων να
είναι νέες και συνεπώς δείχνει να είναι ένας από τους πιο δυναµικούς νοµούς.

Πίνακας 3.3. Μέσος και ∆ιάµεσος Ηλικίας Επιχειρήσεων στις Περιοχές Έρευνας.
Ηλικία Επιχείρησης

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Μέσος Όρος

21.10

23.04

15.54

20.27

∆ιάµεσος

12.50

16.50

12.50

14.50

Πίνακας 3.4. Η Ηλικιακή ∆ιάρθρωση των Επιχειρήσεων σε Κλάσεις
Ηλικία σε Κλάσεις

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

1-10

43.0

33.7

38.9

37.6

11-20

20.4

24.7

34.5

26.6
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>20
Σύνολο (Ν)

36.6

41.6

26.5

35.8

93

166

113

372

3.4. ∆ηµιουργία, Ιδιοκτησιακό Καθεστώς και ∆ιαχείριση

Η διαχειριστική κατάσταση µιας εταιρείας µπορεί να δώσει δύο αντικρουόµενες
συµπεριφορές. Η αυξηµένη διαχείριση από τον ιδιοκτήτη µπορεί να βελτιώσει την
αποδοτικότητα ενώ αντίθετα εάν ο διαχειριστής δεν έχει ιδιοκτησιακό ενδιαφέρον η σχέση
διοίκησης και αποτελεσµατικότητας δεν είναι πάντα ξεκάθαρη. Οι απόπειρες να εξετασθεί η
επίπτωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και της διοίκησης στην απόδοση δεν είναι
ξεκάθαρες. Οι Mudambi και Nicosia (1998) θεωρούν ότι η συγκέντρωση της ιδιοκτησίας
µπορεί να έχει διαφορετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα των επιχειρήσεων. Αυξηµένος
έλεγχος φαίνεται να επηρεάζει θετικά την αποδοτικότητα ενώ αυξηµένη συγκέντρωση των
µετοχών επηρεάζει αρνητικά την αποδοτικότητα. Άλλες έρευνες δείχνουν ότι οι
οικογενειακές επιχειρήσεις που διοικούνται από µέλη της οικογένειας αποδίδουν λιγότερο
από αντίστοιχες επιχειρήσεις (οικογενειακές) που όµως διοικούνται από επαγγελµατίες
(Lauterbach & Vaninsky, 1999). Οι Harhoff et al, (1998) θεωρούν ότι η νοµική µορφή µιας
επιχείρησης επηρεάζει την αποδοτικότητά της και µε εµπειρικά δεδοµένα από τη Γερµανία
θεωρούν ότι επιχειρήσεις µε περιορισµένη ευθύνη (Ε.Π.Ε, Α.Ε) έχουν υψηλότερους ρυθµούς
αύξησης και ανάπτυξης από αντίστοιχες εταιρείες µε προσωπική ευθύνη (προσωπικές
εταιρείες, οµόρρυθµες, κ.λ.π).
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Ο πίνακας 3.5 δείχνει ότι ένα µικρό µόνο ποσοστό επιχειρήσεων προέρχεται από κληρονοµιά
ενώ ένα µεγάλο ποσοστό (που αγγίζει τα 3/4 σε µερικούς νοµούς) έχει δηµιουργηθεί από τον
σηµερινό κάτοχό τους.

Πίνακας 3.5. Εκατοστιαία κατανοµή των Επιχειρήσεων µε την Μέθοδο ∆ηµιουργίας τους
Μέθοδος ∆ηµιουργίας

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

12.7

11.9

13.9

12.7

Αγορά

4.9

7.7

7.8

7.0

Ενοικίαση

2.0

3.0

3.5

2.9

∆ηµιουργία

76.5

70.2

73.0

72.7

Άλλο

3.9

7.1

1.7

4.7

Σύνολο (Ν)

102

168

115

385

Κληρονοµιά

Ο πίνακας 3.6 δείχνει την κατανοµή των επιχειρήσεων ανάλογα µε το νοµικό καθεστώς τους.
Όπως θα περιµέναµε από το µέγεθος των επιχειρήσεων, το µεγαλύτερο ποσοστό (σχεδόν οι
µισές) είναι προσωπικές εταιρείες ενώ οι νοµικές µορφές της οµώνυµης και ανώνυµης
εταιρίας µοιράζονται εξίσου το άλλο µισό της κατανοµής.

Πίνακας 3.6. Εκατοστιαία κατανοµή των Επιχειρήσεων µε τη Νοµική τους Μορφή
Νοµική Μορφή

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Προσωπική

48.0

50.0

63.8

53.5

Ο.Ε ή Ε.Ε

21.6

16.3

27.6

21.0

3.9

6.7

4.3

5.3

24.5

25.3

3.4

18.7

Ε.Π.Ε
Α.Ε
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Συνεταιρισµός

0.0

0.0

0.9

0.3

Άλλο

2.0

1.7

0.0

1.3

Σύνολο (Ν)

102

178

116

396

3.5. Χαρακτηριστικά Ανθρώπινου και Επιχειρηµατικού ∆υναµικού

Στην παρουσίαση της διαδικασίας συσσώρευσης επιχειρηµατικού και ανθρώπινου δυναµικού
µπορούµε να υιοθετήσουµε µια δενδροειδή διαδικασία , όπως φαίνεται στο σχήµα 3.1. Το
βασικό τµήµα της διαδικασίας συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναµικού βρίσκεται µεταξύ των
επίσηµων και άτυπων διαδικασιών, µε επίσηµη αναφορά στη θεσµοποιηµένη εκπαίδευση και
κατάρτιση. Οι άτυπες διαδικασίες διαιρούνται περαιτέρω στις γνωστικές και µη γνωστικές
διαδικασίες. Οι γνωστικές διαδικασίες αναφέρονται στο περιεκτικό ανθρώπινο δυναµικό που
συσσωρεύεται µέσω της γνώσης που αποκτιέται από την επαγγελµατική εµπειρία ή µε τη
διεύθυνση κάποιας άλλης επιχείρησης. Στις γνωστικές διαδικασίες ο επιχειρηµατίας είναι ένα
ενεργό µέρος εκµάθησης της διαδικασίας. Οι µη γνωστικές διαδικασίες αναφέρονται στο
ανθρώπινο δυναµικό που είναι επίκτητο και συσσωρεύεται αυθόρµητα. Οι µη γνωστικές
διαδικασίες εµφανίζονται όταν ο επιχειρηµατίας είναι παθητικό µέρος στη διαδικασία
συγκέντρωσης ανθρώπινου δυναµικού και λαµβάνει και αποθηκεύει τις πληροφορίες, τις
εικόνες και την εµπειρία που θα χρησιµοποιηθούν στο µέλλον. Οι µη γνωστικές διαδικασίες
πρέπει να αναζητηθούν στη ζωή του επιχειρηµατία πριν εργασθεί και µπορούν να
αναφερθούν στην ανατροφή του επιχειρηµατία σε ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον µε
τουλάχιστον έναν από τους γονείς να είναι επιχειρηµατίας, ή µπορούν να αναφερθούν στον
επιχειρηµατία που έχει µεγαλώσει

στην περιοχή. Οι επίσηµες διαδικασίες µπορούν να

θεωρηθούν ότι έχουν προηγηθεί των επιχειρηµατικών ικανοτήτων ενώ οι άτυπες διαδικασίες
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είναι στόχοι και συµπεριφορά που οδηγούν στις επιχειρηµατικές ικανότητες. Και οι επίσηµες
και άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού βοηθούν τον επιχειρηµατία
στην επίτευξη των προτύπων ικανοτήτων σε ένα ευρύ φάσµα επιχειρηµατικών λειτουργικών
περιοχών όπως η χρηµατοδότηση, η διαχείριση και το µάρκετινγκ. Η γραφική παράσταση 3.1
δεν στοχεύει να περιλάβει τις διαδικασίες που οδηγούν στη συσσώρευση του ανθρώπινου
δυναµικού αλλά στοχεύει να παρουσιάσει µια ενδεικτική σειρά εργασιακών παραδειγµάτων.

Η λειτουργία και οι επιδράσεις των επίσηµων διαδικασιών έχουν τεκµηριωθεί εκτενώς στη
λογοτεχνία επιχειρησιακών οικονοµικών και διαχείρισης και αναγνωρίζονται ευρέως ως
κύριοι παράγοντες της µεµονωµένης, περιφερειακής και εθνικής ευηµερίας (ΟΟΣΑ, 2001). Η
εκπαίδευση και η κατάρτιση είναι σηµαντικές επιχειρηµατικές µεταβλητές που σχετίζονται µε
τη γνώση, τις δεξιότητες, το κίνητρο, την αυτοπεποίθηση και τη δυνατότητα να παρασχεθούν
οι

λύσεις

σε

βραχυπρόθεσµα

και

σε

µακροπρόθεσµα

ζητήµατα

επιχειρησιακού

προγραµµατισµού. Οι επίσηµες διαδικασίες της συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού
στοχεύουν στην υποκίνηση της δηµιουργικότητας, της περιέργειας, της ευρύτητας σκέψης
και των καλών διαπροσωπικών δεξιοτήτων και όλες µαζί συµβάλλουν στη δυνατότητα για
καινοτοµία και επιχειρηµατικό πνεύµα. Η βασική εκπαίδευση και η κατάρτιση δίνουν στον
επιχειρηµατία τεχνογνωσία όπως γνώση για τα γεγονότα, ‘know-why’ δηλαδή γνώση για τις
αρχές και τους νόµους στη φύση, ανθρώπινο µυαλό και κοινωνία, τεχνογνωσία αναφερόµενη
στην απόκτηση δεξιοτήτων και δυνατότητας να κάνει κάτι και ‘know-who’ αναφερόµενη
στην κοινωνική δυνατότητα για συνεργασία και επικοινωνία µε διαφορετικά είδη ανθρώπων
και εµπειρογνωµόνων, ιδρυµάτων και οργανώσεων (Lundvall & Johnson, 1994).
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Η επαγγελµατική εµπειρία βρίσκεται στα όρια των επίσηµων και άτυπων διαδικασιών
δεδοµένου ότι µπορεί να εµφανιστεί ως υποχρεωτικό συστατικό στη βασική εκπαίδευση ή σε
ένα εκπαιδευτικό µάθηµα ή ως ανεξάρτητη δραστηριότητα. Η εµπειρία µπορεί να είναι είτε
άµεση (ρητή) είτε άρρητη. Η πρώτη είναι αποτέλεσµα της συµµετοχής του ατόµου στο
ξεκίνηµα µιας άλλης επιχείρησης ενώ η δεύτερη υποδηλώνει εργασία για έναν άλλο εργοδότη
ή την οικογενειακή επιχείρηση. Η εµπειρία µπορεί να λάβει µορφή βιοµηχανική, διευθυντική
και επιχειρηµατική. Η βιοµηχανική εµπειρία σε µια σχετική εργασία ορίζει τα πλεονεκτήµατα
του επιχειρηµατία λόγω απλής γνώσης προϊόντων, παραγόντων παραγωγής και µεθόδων
παραγωγής, γνώσης των συγκεκριµένων κανονισµών βιοµηχανίας, των σχέσεων εργασίας,
των σχέσεων πελατών και προµηθευτών και ενός µεταβλητού βαθµού δικτύου σε
προµηθευτές/ πελάτες/ δανειοδότες καθώς επίσης και λόγω της δυνατότητας αναγνώρισης
των προκλήσεων και της αξιολόγησης και ρύθµισης του κίνδυνου. Η προηγούµενη εµπειρία
σε µια επιχείρηση διαφορετική από την τρέχουσα µπορεί να µην αυξήσει τα οφέλη της
επιχείρησης από εµπειρίες που αποκτήθηκαν σε µια επιχείρηση παρόµοια µε την τρέχουσα.
Εντούτοις, απονέµει στον επιχειρηµατία την αποκαλούµενη ‘οµοιότητα στόχου’ που αφορά
τις δεξιότητες, τη γνώση, τη διαχείριση και τις γενικές δυνατότητες (Chandler & Hanks,
1991).

Η διευθυντική εµπειρία αναφέρεται στην εµπειρία που αποκτιέται µε τη διεύθυνση µιας
επιχείρησης ενώ η επιχειρηµατική εµπειρία αναφέρεται στην εµπειρία που αποκτιέται µε την
καθιέρωση και τη διεύθυνση µιας επιχείρησης. Εντούτοις, στις πολύ µικρές και µικρές
επιχειρήσεις της περιφέρειας, ο επιχειρηµατίας είναι συνήθως ο ιδιοκτήτης-διευθυντής της
εταιρίας και έτσι δεν υπάρχει καµία ουσιώδεις διάκριση µεταξύ της διευθυντικής και
επιχειρηµατικής εµπειρίας. Η δηµιουργία µιας καινούριας επιχείρησης είναι ένα κρίσιµο
γεγονός στη ζωή του παρόντος διευθυντή–ιδιοκτήτη, δεδοµένου ότι ρίχνει το φως στην
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αποκαλούµενη ‘επιχειρηµατική εκµάθηση’. Μια τέτοια εµπειρία βοηθά το άτοµο στην αρχή
µιας νέας επιχείρησης δεδοµένου ότι γνωρίζει τους κινδύνους και τα προβλήµατα που θα
αντιµετωπίσει µόλις καθιερωθεί η νέα επιχείρηση ενώ τα προηγούµενα λάθη που µπορεί να
είχαν οδηγήσει την παλαιότερη επιχείρηση στην αποτυχία είναι ένα πολύτιµο µάθηµα που
καθιστά τον επιχειρηµατία πιο απροκατάληπτο και λιγότερο αφελή. Κάποιος µπορεί να
υποστηρίξει ότι η εµπειρία στις προγενέστερες επιχειρήσεις περιέχει τη γλυκιά προτίµηση της
ανεξαρτησίας, της δηµιουργικότητας, της δυνατότητας για καινοτοµίες, του ελέγχου και της
ηγεσίας ενώ το αντίθετο επιχείρηµα υποστηρίζει ότι η περάτωση των προγενέστερων
επιχειρήσεων δίνει στον επιχειρηµατία το στίγµα ‘της αποτυχίας’ και δεν διευκολύνει µια
καινούρια προσπάθεια.

Το επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον διευκολύνει και τις γνωστικές και τις µη
γνωστικές διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού .Μπορεί να χρησιµεύσει ως µια
θέση συνειδητών διαδικασιών µέσω της επαγγελµατικής εµπειρίας και της συµµετοχής στη
λήψη οικογενειακών αποφάσεων ή ασυναίσθητα να χρησιµοποιήσει πληροφορίες και εικόνες
κάποια στιγµή και όταν απαιτείται. Κατά συνέπεια, οι επιχειρηµατίες που µεγαλώνουν σε ένα
επιχειρηµατικό οικογενειακό υπόβαθρο γνωρίζουν τις προκλήσεις που θα έρθουν και
προετοιµάζονται καλύτερα για να επιδιώξουν και να δώσουν λύσεις στα προβλήµατα που θα
προκύψουν. Εντούτοις, οι σηµαντικότερες συνεισφορές του επιχειρηµατικού οικογενειακού
υποβάθρου στις ικανότητες του επιχειρηµατία βρίσκονται στην παροχή πρόσβασης και
αξιοποίησης άτυπων και επίσηµων δικτύων προµηθευτών, πελατών και κεφαλαιοκρατών της
επιχείρησης .

Το χαρακτηριστικό γνώρισµα του επιχειρηµατικού οικογενειακού υποβάθρου µαζί µε τη µη
γνωστική διαδικασία της συσσώρευσης ανθρώπινου δυναµικού που εµφανίζεται όταν ο
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επιχειρηµατίας έχει µεγαλώσει στην περιοχή, συνδέεται άµεσα µε τη δηµιουργία του
επιχειρηµατικού πνεύµατος ως ενσωµατωµένη κοινωνικοοικονοµική διαδικασία. Το
Embeddedness στην κοινωνική δοµή δηµιουργεί επιχειρηµατικές ευκαιρίες και βελτιώνει την
απόδοση (Jack & Anderson, 2002). Η έρευνα του Fukuyama (1995) για τις σχέσεις του
κοινωνικού κεφαλαίου µε την οικονοµική ανάπτυξη έδειξε ότι η οικονοµική ευηµερία µπορεί
να εξηγηθεί κατά 80% από οικονοµικά ορθολογική συµπεριφορά. Το υπόλοιπο 20%,
εξηγείται από το ρόλο του κοινωνικού κεφαλαίου που βασίζεται στην ανάγκη των ανθρώπων
για µέτρα και κανόνες που τους δεσµεύει µε τους άλλους. Στην εργασία του Fukuyama όπου
το κοινωνικό κεφάλαιο ως εµπιστοσύνη µειώνει τις δαπάνες συναλλαγής, έχουν παρασχεθεί
ήδη τα εµπειρικά στοιχεία που υποδεικνύουν τη σηµασία των αδύνατων δεσµών, δηλ., των
σχέσεων βασισµένων στην οικογένεια, ή/και τη φιλία και την εµπιστοσύνη, για την ανάπτυξη
των µικρών επιχειρήσεων (Brόderl & Preisendφrfer, 1998; Donckels & Lambrecht, 1995).
Κατά συνέπεια, η συνταύτιση ενός επιχειρηµατία µε την κοινωνική δοµή επηρεάζεται
σηµαντικά εάν έχει ανατραφεί σε ένα επιχειρηµατικό οικογενειακό περιβάλλον και, σε µια
µικρότερη έκταση, εάν έχει µεγαλώσει στην περιοχή. Η προαναφερθείσα ανάλυση
αναφέρεται στις διαδικασίες που συµβάλλουν στη συσσώρευση επιχειρηµατικού κεφαλαίου
και όχι στο είδος γνώσης που αποκτιέται µέσω αυτού. Ο Johnson et al, (2002) υποστηρίζουν
ότι η προσωπική, και επιχειρηµατική- επίσης, γνώση αποτελείται από τέσσερις ευδιάκριτους
τύπους γνώσεων, συγκεκριµένα, ` ξέρω-ποιος ", ` ξέρω-γιατί", ` τεχνογνωσία ", και ` ξέρωπου".
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Γράφηµα 3.1. Οι ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Συσσώρευση
Επιχειρηµατικού
Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Τυπικές ∆ιαδικασίες

Εκπαίδευση

Κατάρτιση

Εργασιακή
Εµπειρία

∆ιαχειριστική
Εµπειρία

Άτυπες ∆ιαδικασίες

Γνωστικές

Επιχειρηµατικό
Οικογενειακό
Περιβάλλον

Μη γνωστικές
∆ιαδικασίες

Έχει
µεγαλώσει
στην περιοχή
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Τέλος, το ‘know-who’ αναφέρεται στη γνώση για το ποιος ξέρει τι και ποιος ξέρει τι να
κάνει και επειδή περιλαµβάνει την κοινωνική δυνατότητα να συνεργαστεί και να
επικοινωνήσει µε τα διαφορετικά είδη ανθρώπων και εµπειρογνωµόνων είναι ιδιαίτερα
εξαρτώµενο από το περιβάλλον και βασισµένο στο κοινωνικό κεφάλαιο στα πλαίσια της
εµπιστοσύνης και των δικτύων.

Σε ένα άλλο πλαίσιο, ο Storper ( 1997,) αναφέρεται στην εκµάθηση των οικονοµιών ως
σύνολο ανταγωνιστικών δυνατοτήτων, αυτοπαθές στη φύση, που δηµιουργήθηκαν από τις
νέες ικανότητες της κεφαλαιοκρατίας, καθώς επίσης και στους κινδύνους ή στους
περιορισµούς που κατασκευάζονται µε την αυτοπαθή εκµάθηση των άλλων. Σε αυτό, οι
οικονοµίες εκµάθησης είναι βασισµένες στην κοσµοπολίτικη/ παγκόσµια και µηκοσµοπολίτικη γνώση. Η παγκόσµια γνώση είναι η γνώση που είναι προσιτή σε µια ιδιαίτερα
αναπαραγωγική µορφή και είναι βασισµένη στην κωδικοποίηση και την τυποποίηση που, στη
συνέχεια, επιτρέπει τη µίµηση και τη διάχυση. Η µη-κοσµοπολίτικη γνώση είναι η γνώση που
είναι ενσωµατωµένη σε συγκεκριµένες σχέσεις ή πολιτισµούς, οι οποίοι επιτρέπουν στα µέλη
τους να έχουν πρόσβαση ή να ερµηνεύουν τη γνώση και τις πληροφορίες ή να την
χρησιµοποιούν µε έναν χρήσιµο τρόπο (Storper, 1997) ένα είδος γνώσης που, υπό κάποια
έννοια, θα συνέπιπτε µε την άρρητη γνώση. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι, η µηκοσµοπολίτικη γνώση σε αντιδιαστολή µε την κοσµοπολίτικη γνώση προκαλεί την αύξηση
της µη τυποποίησης και την ποικιλία ενάντια στην τυποποίηση και γενικός, τη δηµιουργία
της ασυµµετρικής γνώσης ενάντια στη διάχυση και τη µη-κωδικοποίηση ενάντια στην
κωδικοποίηση.

Η

κοσµοπολίτικη

και

µη-κοσµοπολίτικη

γνώση

επιτρέπει

στους

επιχειρηµατίες να αντιληφθούν, να ερµηνεύουν και να χρησιµοποιούν πληροφορίες και
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συνθήκες στις συναλλαγές µε άλλους οικονοµικούς και κοινωνικούς φορείς. Οι συνθήκες
περιλαµβάνουν τις δεδοµένες αµοιβαίες προσδοκίες, τις ρουτίνες, και τις πρακτικές, που
φανερώνονται µερικές φορές ως επίσηµα ιδρύµατα και κανόνες αλλά συχνά όχι (Storper &
Salais, 1997). Στο πλαίσιο που παρουσιάζεται ανωτέρω, οι επίσηµες διαδικασίες της
συσσώρευσης επιχειρηµατικού κεφαλαίου είναι, σε µεγάλο βαθµό, η απόκτηση υψηλά
κωδικοποιηµένων και ως εκ τούτου µη-πολιτισµικά-εξαρτώµενων, κοσµοπολίτικων
επιστηµονικών ή επαγγελµατικών γνώσεων. Αφ' ετέρου, οι άτυπες διαδικασίες της
συσσώρευσης

επιχειρηµατικού

κεφαλαίου

αναφέρονται

στην

απόκτηση

και

της

κοσµοπολίτικης και µη-κοσµοπολίτικης γνώσης, αλλά, είναι οι µόνες που οδηγούν στην
εδαφικά συγκεκριµένη και ιδιοσυγκρασιακή εκµάθηση των τοπικών συνθηκών.

Τα δηµογραφικά χαρακτηριστικά των επιχειρηµατιών δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά
ανάµεσα στις τρεις περιοχές έρευνας εκτός από τη συµµετοχή των γυναικών στις
επιχειρήσεις. Η συµµετοχή των γυναικών στην επιχειρηµατικότητα αγγίζει το 30% στην
Αχαΐα ενώ είναι γύρω στο 14% και 17.7% στην Αιτωλοακαρνανία και Ηλεία αντίστοιχα.
Βέβαια, θα πρέπει να επισηµάνει κανείς ότι πολλές φορές η ιδιοκτησία µιας επιχείρησης
εγγράφεται στο όνοµα της συζύγου διότι ο σύζυγος δεν έχει δικαίωµα να διατηρεί επιχείρηση
(λόγω εργασίας στο δηµόσιο, χρεών, κ.λ.π). Στην περίπτωση των ερευνών για την παρούσα
εργασία έχουµε αποκλείσει αυτό το ενδεχόµενο λόγω του ότι οι συνεντεύξεις γίνονταν µε τον
ιδιοκτήτη της επιχείρησης και έτσι κάποια γυναίκα που θα εξυπηρετούσε απλά θεσµικούς
κανόνες (εγγραφή σε µητρώα επιµελητηρίων, εφορία, κ.λ.π) δεν θα ήταν σε θέση να
απαντήσει στις ερωτήσεις του ερωτηµατολογίου ούτε και να παράσχει τα στοιχεία που
ζητήθηκαν. Συνεπώς, λαµβάνοντας υπόψη ότι τα ποσοστά είναι αρκετά κοντά στην
πραγµατικότητα, θα πρέπει να αναζητηθούν οι λόγοι της σηµαντικής συµµετοχής των
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γυναικών στην επιχειρηµατικότητα στο νοµό Αχαΐας σε σχέση µε τους άλλους δύο νοµούς
της έρευνας.

Η γυναικεία επιχειρηµατικότητα εµφανίζεται αυξηµένη στα αστικά κέντρα σε σχέση µε τις
περιοχές της υπαίθρου και ένας λόγος για την πραγµατικά υψηλή συµµετοχή των γυναικών
στην επιχειρηµατικότητα της Αχαΐας θα πρέπει να δικαιολογηθεί από τη επιρροή του µεγάλου
αστικού κέντρου της Πάτρας στην Αχαΐα που είναι µεγαλύτερο, σε όρους µεγέθους από τα
αντίστοιχα του Πύργου της Αµαλιάδας, του Αγρινίου και Μεσολογγίου, αλλά επίσης το
µέγεθός του ασκεί και µία κοινωνική επιρροή στις παραδοσιακές αντιλήψεις που θέλουν την
γυναίκα να µην εµπλέκεται µε την επιχειρηµατικότητα. Το ποσοστό των παντρεµένων
επιχειρηµατιών κυµαίνεται από 67.5% στην Αιτωλοακαρνανία µέχρι 75% στην Ηλεία. Ενώ
για αυτούς που έχουν παιδιά ο µέσος αριθµός παιδιών κυµαίνεται από 1.95 στην Ηλεία µέχρι
2.25 στην Αιτωλοακαρνανία. Τέλος, ο µέσος όρος της ηλικίας των επιχειρηµατιών είναι γύρω
στα 43 χρόνια στην Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία αντίστοιχα και 45 χρόνια στην Αχαΐα.

Ο πίνακας 3.7 δείχνει τις τυπικές διαδικασίες συσσώρευσης επιχειρηµατικού δυναµικού στις
τρεις περιοχές έρευνας. Το υψηλότερα εκπαιδευµένο επιχειρηµατικό δυναµικό το βρίσκουµε
στο νοµό Αχαΐας µε ένα ποσοστό περίπου 30% αποφοίτων πανεπιστηµίου και συγχρόνως
µόνο αθροιστικά 12% των επιχειρηµατιών έχουν την βασική εκπαίδευση (δηµοτικό και
γυµνάσιο). Αυτή η διαφοροποίηση θα πρέπει να αναζητηθεί στην ύπαρξη και µακρόχρονη
λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών το οποίο παράγει εκπαιδευµένο δυναµικό υψηλής
ποιότητας που προέρχεται από την ευρύτερη περιοχή της ∆υτικής Ελλάδας ή, που µετά το
τέλος των σπουδών του, παραµένει στην περιοχή και ξεκινά τη δική του επιχείρηση. Είναι
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σηµαντικό επίσης να σηµειώσουµε ότι η ύπαρξη του Πανεπιστηµίου Πατρών έχει και
ευρύτερες επιπτώσεις στην ύπαρξη και εύρεση από τις επιχειρήσεις ανθρώπινου δυναµικού
για την στελέχωση της επιχείρησης. Τέλος, όπως δείχνεται πάλι στον πίνακα 3.7 η Αχαΐα έχει
το µεγαλύτερο ποσοστό επιχειρηµατιών που έχουν παρακολουθήσει σεµινάρια. Πάνω από
τους µισούς επιχειρηµατίες της Αχαΐας έχουν καταρτισθεί µέσα από τον θεσµό της
κατάρτισης ή της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά είναι σχεδόν 46%
για την Ηλεία και µόνον 33% για την Αιτωλοακαρνανία. Αυτό το εύρηµα θα πρέπει επίσης να
αποδοθεί στην ύπαρξη και λειτουργία του Πανεπιστηµίου Πατρών.
Πίνακας 3.7. Τυπικές ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης Επιχειρηµατικού ∆υναµικού (%)
Ποσοστό Επιχειρηµατιών που Πήγε Μόνο:

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

∆ηµοτικό

6.9

5.1

1.8

4.6

Γυµνάσιο

9.8

6.9

28.9

14.1

Λύκειο

37.3

36.6

47.4

39.9

Πανεπιστήµιο

23.5

29.7

17.5

24.6

4.9

4.6

0.0

3.3

Ιδιωτική/ ∆ηµόσια Μεταλυκ. Εκπαίδευση

17.6

17.1

4.4

13.6

Σύνολο (N)

102

175

114

391

Ναι

45.7

52.6

33.3

48.2

Όχι

54.3

47.4

66.7

51.8

92

133

92

249

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Σεµινάρια

Σύνολο (N)
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Ο πίνακας 3.8 δείχνει τις άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης του ανθρώπινου δυναµικού. Αυτό
που θα ονοµάζαµε διευθυντική εµπειρία, δηλαδή ο επιχειρηµατίας να είχε την ευθύνη µιας
άλλης επιχείρησης πριν τη δηµιουργία της επιχείρησης που έχει τώρα είναι σηµαντικά υψηλό
σε όλες τις περιοχές έρευνας µε προεξάρχουσα την Αχαΐα. Αθροιστικά, σχεδόν 35% των
επιχειρηµατιών στην Αχαΐα είχαν την ευθύνη διοίκησης άλλης εταιρείας ενώ τα αντίστοιχα
ποσοστά στην Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία είναι 21.5% και 23%. Προφανώς οι
επιχειρηµατίες είχαν τη δική τους επιχείρηση η οποία για κάποιους λόγους που δεν
µπορούσαν να εγερθούν στα πλαίσια αυτής της έρευνας, έκλεισαν ή άλλαξαν µορφή και οι
επιχειρηµατίες συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους µε την παρούσα επιχείρηση. Αυτό
αναδεικνύει τη σηµασία που έχει η οµαλή µετάβαση από τη µία επιχείρηση στην άλλη και η
αποφυγή ‘στιγµατισµού’ των επιχειρηµατιών εκείνων που για κάποιους λόγους αναγκάζονται
να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και να ξεκινήσουν νέες δραστηριότητες.

Επίσης, αθροιστικά, σχεδόν 37% των επιχειρηµατιών έχουν εργασιακή εµπειρία σε
επιχειρήσεις των περιοχών έρευνας ή αλλού. Στο σηµείο αυτό θα σηµειώσουµε το πολύ
υψηλό

ποσοστό

επιχειρηµατιών

που

έχει

εργασιακή

εµπειρία

από

επιχειρήσεις

εγκαταστηµένες εκτός περιοχής στην Αιτωλοακαρνανία. Περίπου ένας στους πέντε
σηµερινούς επιχειρηµατίες εργαζόταν σε επιχείρηση εκτός περιοχής έρευνας πριν ξεκινήσει
τη δικιά του επιχείρηση (τα αντίστοιχα ποσοστά της Αχαΐας και Ηλείας είναι 14% και
13.7%). Αυτό σηµαίνει, και δεδοµένου ότι το ποσοστό των επιχειρηµατιών που έχουν
γεννηθεί στην Αιτωλοακαρνανία είναι υψηλό (σχεδόν 83%), ότι στην επιχειρηµατική ζωή της
Αιτωλοακαρνανίας παρατηρείται µία τάση αντιστροφής της διαδικασίας µετανάστευσης του
επιχειρηµατικού δυναµικού στα µεγάλα αστικά κέντρα (Αθήνας και Πάτρας) και
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επανάκαµψη του επιχειρηµατικού δυναµικού στην Αιτωλοακαρνανία, αφού φυσικά έχει
συσσώρευση εργασιακή εµπειρία αλλού.

Τέλος, από τον πίνακα 3.8 θα πρέπει επίσης να σηµειώσουµε το υψηλό ποσοστό
επιχειρηµατιών που προέρχονται από την περιοχή Αιτωλοακαρνανίας (σχεδόν 83%) σε σχέση
µε τις περιοχές Αχαΐας (σχεδόν 63%) και Ηλείας (σχεδόν 67%). Αυτό το εύρηµα θα πρέπει να
εξηγηθεί από την ύπαρξη των µεγάλων αστικών κέντρων στις περιοχές Αχαΐας και Ηλείας και
συγχρόνως από την προσβασιµότητα των περιοχών αυτών σε σχέση µε την Αθήνα και
φυσικά τη λειτουργία του Πανεπιστηµίου της Πάτρας. Οι περιοχές Αχαΐας και Ηλείας είναι
σαφώς πιο ελκυστικές για την εγκατάσταση επιχειρηµατιών που δεν προέρχονται από την
περιοχή και αυτό θα πρέπει να αποδοθεί σε ένα σύµπλοκο παραγόντων που περιλαµβάνουν
φυσικά την ύπαρξη πολλών και διαφοροποιηµένων επιχειρηµατικών ευκαιριών αλλά και την
ποιότητα ζωής (αστικά κέντρα, προσβασιµότητα).

Το κοινωνικό κεφάλαιο στις περιοχές έρευνας διαφοροποιείται σηµαντικά µόνο ως προς την
περιοχή της Ηλείας όπου φαίνεται ότι η συµµετοχή των επιχειρηµατιών σε γενικότερα
κοινωνικά και άτυπα δίκτυα είναι πολύ µικρότερη από τις άλλες δύο περιοχές. Συγχρόνως, η
συµµετοχή των επιχειρηµατιών της Ηλείας σε θεσµικά επιχειρηµατικά δίκτυα όπως τα
επιµελητήρια είναι κατά πολύ υψηλότερη από τις άλλες δύο περιοχές έρευνας.
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Πίνακας 3.8. Άτυπες ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης Επιχειρηµατικού ∆υναµικού
Ποσοστό Επιχειρηµατιών που:

Ηλεία

Αχαΐα Αιτωλ/νία

Όλες

12.75

21.23

18.97

18.39

8.82

12.85

4.31

9.32

18.63

22.91

36.21

25.69

13.73

14.04

21.55

16.16

24.51

21.79

30.17

24.94

5.88

3.35

6.03

4.79

66.67

63.13

82.76

69.77

Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης στην
περιοχή
Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης σε άλλη
περιοχή
Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση στην περιοχή
Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη
περιοχή
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά
του επιχείρηση. Εδώ
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά
του επιχείρηση. Αλλού
Γεννήθηκα και µεγάλωσα εδώ

Πίνακας 3.9. Κοινωνικό Κεφάλαιο και Επιχειρηµατίες
Κοινωνικό Κεφάλαιο

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Μέλος σε αθλητικές ενώσεις

8.82

17.32

15.52

14.61

Μέλος πολιτιστικών συλλόγων

4.90

12.85

12.93

10.83

Συµµετοχή στην τοπική

8.82

15.64

10.34

12.34

83.33

56.42

61.21

64.74

αυτοδιοίκηση
Μέλος επιµελητηρίων
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4. Επιχειρηµατικά ∆ίκτυα

4.1 Θεωρητικό Πλαίσιο

Ένα δίκτυο είναι µια σύνθεση στην οποία διάφοροι κόµβοι συνδέονται µε συγκεκριµένα
νήµατα (Hakansson & Ford, 2002). Τόσο τα νήµατα όσο και οι κόµβοι είναι πλούσιοι σε
πόρους, γνώση και κατανόηση ως αποτέλεσµα των σύνθετων αλληλεπιδράσεων, των
προσαρµογών και των επενδύσεων µέσα και µεταξύ των εταίρων του δικτύου κατά τη
διάρκεια του χρόνου. Η επιχειρηµατική δικτύωση είναι επίσης µια κοινωνική δοµή, η οποία
υφίσταται όταν το άτοµο κατανοεί και χρησιµοποιεί ένα δίκτυο (Johannisson, 1995; Monsted,
1995; Chell & Baines, 2000). Άλλοι ορισµοί των επιχειρηµατικών δικτύων και της δικτύωσης
τείνουν να εστιάσουν στο ζήτηµα των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των
επιχειρήσεων. Υπό αυτή την έννοια, τα επιχειρηµατικά δίκτυα ορίζονται ως «ένα
ενθηκευµένο και συντονισµένο σύνολο τρεχουσών οικονοµικών και µη-οικονοµικών
σχέσεων που ενσωµατώνονται µέσα, µεταξύ και εκτός των επιχειρήσεων» (Yeung, 1994).
∆ιάφοροι ερευνητές (Aldrich et al, 1987,1989; Sanders & Nee, 1996) υποστηρίζουν ότι τα
δίκτυα και το σχετικό ‘περιβάλλον’ (πόροι, δράσεις, υποστήριξη) είναι χρήσιµα για τις
πρωτοεµφανιζόµενες εταιρίες και κατά συνέπεια τα κοινωνικά δίκτυα παρακινούν το
επιχειρηµατικό πνεύµα.

Αναγνωρίζεται ότι ειδικά οι ΜΜΕ, που είναι η κυρίαρχη µορφή επιχείρησης στις αγροτικές
και αποµακρυσµένες περιοχές, µπορούν να υπερνικήσουν µερικά από τα υποτιθέµενα
µειονεκτήµατα του περιορισµένου µεγέθους, µέσω της πρόσβασης και της χρήσης των
εξωτερικών πόρων στο δίκτυο (Havnes & Senneseth, 2001). ∆ιάφορες µελέτες δείχνουν ότι οι
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έντονα δικτυωµένες µικρές επιχειρήσεις ξεπερνούν άλλες µικρές επιχειρήσεις (Ostgaard &
Birley, 1996; Barkham et al, 1996), και διευκολύνουν την ανάπτυξη τους σε ξένες αγορές
(Johnsen & Johnsen, 1999) και την καινοτοµία (Dickson & Hadjimanolis, 1998; Freel, 2000).
Κατά συνέπεια, η δικτύωση µπορεί να εξυπηρετεί ή να στηρίζει τους µακροπρόθεσµους ή
στρατηγικούς στόχους µιας επιχείρησης. Αντιθέτως, άλλες µελέτες έχουν αποτύχει να
αποκαλύψουν οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών δικτύωσης και της επίδοσης
των επιχειρήσεων (Johannisson, 1995).

Οι Havnes και Senneseth (2001) προτείνουν ότι η δικτύωση δεν συνδέεται άµεσα µε την
υψηλή αύξηση της απασχόλησης ή των συνολικών πωλήσεων, αλλά υπάρχουν στοιχεία που
συνηγορούν στο ότι η δικτύωση επηρεάζει την γεωγραφική εµβέλεια των αγορών µιας
επιχείρησης. Η δικτύωση είναι πολύ υψηλή µεταξύ των επιχειρήσεων και στις δύο περιοχές
µελέτης. Ένα πολύ σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων (93.3%) αναγνωρίζει ότι η
σηµαντικότερη αξία των προµηθειών τους προέρχεται από τις επιχειρήσεις µε τις οποίες
έχουν συχνή επιχειρησιακή συναλλαγή χωρίς σηµαντική διαφοροποίηση µεταξύ των
επιχειρήσεων στις περιοχές Α ή Β. Ένα αρκετά σηµαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων
αναγνωρίζει επίσης αύξηση των δικτύων των πελατών, των δικτύων επιχειρηµατικής
χρηµατοδότησης και των δικτύων επιχειρηµατικών πληροφοριών και βοήθειας.

Οι άτυπες ή ανεπίσηµες επιχειρηµατικές αλληλεπιδράσεις είναι βασισµένες στην
εµπιστοσύνη, τη φιλία ή τις οικογενειακές σχέσεις. Η αποκαλούµενη ‘προοπτική προσωπικών
δικτύων’, εστιάζει σε µια επιχειρηµατικότητα, η οποία είναι ενθηκευµένη σε ένα κοινωνικό
πλαίσιο, και διοχετεύεται, διευκολύνεται, περιορίζεται ή εµποδίζεται από τις θέσεις των
ανθρώπων στα κοινωνικά δίκτυα (Aldrich & Zimmer, 1986). Τα προσωπικά δίκτυα
ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

37

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

θεωρούνται κεντρικά κανάλια για την πρόσβαση σε πληροφορίες που είναι συχνά χρήσιµες,
αποκλειστικές και πολύτιµες, καθότι µπορεί να προέλθουν από αποµακρυσµένα και
διαφορετικά µέρη του κοινωνικού συστήµατος (Granovetter, 1974,1983). Οι διαρκείς
προσωπικές σχέσεις µετατρέπουν την εµπιστοσύνη και την ασύµµετρη ισχύ σε προτερήµατα
(αποκλειστικότητα πληροφοριών κ.τ.λ) (Kalantaridis, 1996). Το οικογενειακό δίκτυο είναι
ένα ειδικό παράδειγµα ενός κοινωνικού δικτύου που είναι µεγάλης σπουδαιότητας στην
περιφέρεια (πρόσληψη οικογενειακών µελών, παροχή συναισθηµατικής υποστήριξης)
(Brόderl & Preisendοrfer, 1998). Αντίθετα, τα επίσηµα δίκτυα αποτελούνται από
επιχειρηµατίες, τράπεζες, λογιστές, πιστωτές, νοµικούς αντιπροσώπους και εµπορικές
ενώσεις (Littunen, 2000a).

Ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των αποµακρυσµένων και αγροτικών
επιχειρησιακών δικτύων είναι η χωρική επέκτασή τους. Η ορολογία των κάθετων και
οριζόντιων δικτύων χρησιµοποιείται στα οικονοµικά των επιχειρήσεων για να προσδιορίσει
τα δίκτυα που συνδέουν τις επιχειρήσεις στα διαφορετικά στάδια της αλυσίδας παραγωγής
(κάθετοι σύνδεσµοι) και στο ίδιο στάδιο της παραγωγής (οριζόντιοι σύνδεσµοι). Η πρώτη
προσπάθεια να καθοριστούν οι ίδιοι όροι κάτω από µια χωρική προοπτική εµφανίζεται
αρχικά στον Murdoch (2000), ο οποίος αναφέρεται στα κάθετα δίκτυα ως δίκτυα που
συνδέουν τον αγροτικό χώρο στον αγροτροφικό τοµέα και στα οριζόντια δίκτυα ως δίκτυα
που συνδέουν τον αγροτικό χώρο σε γενικότερες και µη γεωργικές διαδικασίες της
οικονοµικής αλλαγής. Αυτό είναι µια σαφής χωρική-τοµεακή άποψη της λειτουργίας δικτύων
µε µια προφανή εστίαση στον αγροτροφικό τοµέα. Η έννοια του δικτύου σαν ένα νέο
παράδειγµα της αγροτικής ανάπτυξης, έχει επαναπροσδιοριστεί και προσαρµοστεί σε ένα
πλαίσιο πολιτισµικής οικονοµίας . Σύµφωνα µε την Kneafsey et al, (2001), τα κάθετα δίκτυα

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

38

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

επιτρέπουν στις τοπικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε συµµαχίες µε καταναλωτές,
προµηθευτές, διανοµείς, ή λιανοπωλητές χωροθετηµένους εντός περιφέρειας. Από την άλλη,
τα οριζόντια δίκτυα υποστηρίζουν σχέσεις µε τοπικούς παραγωγούς, όργανα, και
καταναλωτές. Τα δίκτυα προϊόντων είναι µια ειδική παραλλαγή των επιχειρηµατικών δικτύων
και ενσωµατώνουν κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις της διακίνησης προϊόντων,
υπερνικώντας προβλήµατα σχετικά µε τις αλυσίδες και τα κυκλώµατα προσφοράς (Whatmore
& Thorne, 1997;Murdoch, 2000;O’Neil & Whatmore, 2000) και εποµένως µπορούν να
αποτελέσουν µια συγχώνευση ιδεών που σχετίζονται µε αλυσίδες προϊόντων και γεωγραφίες
κατανάλωσης (Crewe, 2000; Hughes, 2000).

4.2 Επιχειρηµατικά ∆ίκτυα

Στο σηµείο αυτό θα εξετάσουµε την διαµόρφωση των επιχειρηµατικών δικτύων στις τρεις
περιοχές έρευνας. Στον πίνακα 4.1 φαίνεται ότι σε όλες τις περιοχές οι επιχειρήσεις έχουν
πρόσβαση σε δίκτυα προµηθευτών σε ποσοστό µεγαλύτερο του 90%. Η πρόσβαση σε δίκτυα
πελατών όµως διαφοροποιείται σηµαντικά ανάµεσα στις περιοχές έρευνας. Οι επιχειρήσεις
στο νοµό Αιτωλοακαρνανίας έχουν τη µικρότερη πρόσβαση σε δίκτυα πελατών και είναι
εµφανές ότι περισσότερες από τις µισές αναζητούν πελάτες τυχαία και το πελατολόγιό τους
αλλάζει διαρκώς. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ηλεία είναι πολύ υψηλό και αγγίζει το 90%.
Οι επιχειρήσεις του νοµού Αχαΐας έχουν πολύ υψηλό ποσοστό πρόσβασης σε
χρηµατοδοτήσεις µέσω ενός χρηµατοδοτικού δικτύου. Λόγω µεγέθους αγοράς θα περίµενε
κανείς ότι το αντίστοιχο ποσοστό στους νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας θα ήταν
σηµαντικά µικρότερο, πράγµα που δεν ισχύει για την Αιτωλοακαρνανία. Προφανώς η
αποµόνωση του νοµού από την Πάτρα έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τοπικών

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

39

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

χρηµατοδοτικών δικτύων. Τέλος, σε όλες τις περιοχές έρευνας ένα ποσοστό γύρω στο 70%
των επιχειρήσεων αναζητά συµβουλές και πληροφορίες από ένα δίκτυο συµβούλων.

Πίνακας 4.1. Πρόσβαση σε ∆ίκτυα από τις Επιχειρήσεις στις Περιοχές Έρευνας.
% Επιχειρηµατιών µε Πρόσβαση σε ∆ίκτυο:
Προµηθευτών
Πελατών
Χρηµατοδοτήσεων
Επιχειρηµατικών Συµβουλών-Πληροφοριών

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

90.0

92.7

91.3

91.4

(100)

(124)

(115)

(339)

89.1

76.3

46.1

70.1

(101)

(135)

(115)

(351)

44.8

80.2

80.0

69.9

(96)

(121)

(115)

(332)

68.0

74.6

68.7

70.5

(97)

(110)

(115)

(322)

Οι αριθµοί στην παρένθεση δείχνουν το µέγεθος του δείγµατος πάνω στο οποίο υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα
ποσοστά. Η διαφορά µε το αρχικό δείγµα οφείλεται σε χαµένες παρατηρήσεις.

Στον πίνακα 4.2 φαίνεται το ποσοστό των συναλλαγών που έχουν οι επιχειρήσεις µε άλλες
τοπικές επιχειρήσεις για προµήθεια εισροών, πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, εξεύρεση
κεφαλαίων και αναζήτηση τεχνικο-οικονοµικών συµβουλών. Το ποσοστό της αξίας των
εισροών από επιχειρήσεις εγκαταστηµένες στη περιοχή µελέτης είναι µεταξύ 45% και 47%,
χωρίς αξιοσηµείωτες διαφοροποιήσεις ανάµεσα στους τρεις νοµούς. Το ποσοστό όµως της
αξίας των πωλήσεων σε τοπικές αγορές είναι πολύ υψηλό στους νοµούς Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας δείχνοντας µια επιχειρηµατική εσωστρέφεια ενώ στην περίπτωση της
Αχαΐας ένα µέσο ποσοστό πωλήσεων γύρω στο 30% κατευθύνεται σε αγορές εκτός νοµού.
Κανείς θα περίµενε το αντίθετο διότι ο νοµός Αχαΐας λόγω του µεγέθους του µπορεί να
υποστηρίξει αγορές επιχειρήσεων και συνεπώς να αυξήσει το µέσο ποσοστό πωλήσεων που
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κατευθύνονται στην περιοχή. Εδώ θα πρέπει µάλλον αν αναγνωρίσουµε τα πλεονεκτήµατα
προσβασιµότητας στην κεντρική αγορά της Αθήνας που έχουν οι επιχειρηµατίες της Αχαΐας
και που δικαιολογούν αυτά τα ποσοστά. Το ποσοστό χρηµατοδοτήσεων και τεχνικοοικονοµικών

συµβούλων

που

αναζητούνται

τοπικά

δεν

παρουσιάζει

µεγάλες

διαπεριφερειακές διαφορές. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι σε ποσοστό που
σχεδόν πλησιάζει το 100% οι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων προέρχονται από τις περιοχές
που

είναι

εγκατεστηµένες

οι

επιχειρήσεις

αναδεικνύοντας

την

σηµασία

της

επιχειρηµατικότητας για την αύξηση της απασχόλησης.

Πίνακας 4.2. Ποσοστό των Συναλλαγών µε Επιχειρήσεις της Περιοχής
Μέσο % Αξίας Συναλλαγών από την

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

47.3

44.6

45.4

45.7

(97)

(123)

(115)

(335)

80.4

66.9

86.1

76.8

(99)

(143)

(115)

(357)

88.6

86.9

96.0

91.7

(42)

(75)

(115)

(232)

94.3

84.4

90.0

89.5

(92)

(101)

(115)

(308)

99.7

97.4

99.7

98.7

(91)

(129)

(91)

(311)

Περιοχή µε Σκοπό:
Υλικές Εισροές
Πωλήσεις (Εκροές)
Επενδυµένο Κεφάλαιο
Τεχνικές Συµβουλές
Εργαζόµενοι

Οι αριθµοί στην παρένθεση δείχνουν το µέγεθος του δείγµατος πάνω στο οποίο υπολογίστηκαν τα αντίστοιχα
ποσοστά. Η διαφορά µε το αρχικό δείγµα οφείλεται σε χαµένες παρατηρήσεις.

Ενώ, όπως έχουµε προαναφέρει, για την επιστήµη της διοίκησης των επιχειρήσεων τα κάθετα
και οριζόντια δίκτυα σηµατοδοτούν επιχειρηµατικά δίκτυα που εκτείνονται στο ίδιο επίπεδο
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παραγωγής ή σε δραστηριότητες στα ανάντι ή κατάντι της παραγωγικής διαδικασίας, για την
παρούσα έκθεση, τα οριζόντια επιχειρηµατικά δίκτυα είναι αυτά που ενώνουν επιχειρήσεις
της ίδιας περιοχής ενώ κάθετα είναι τα επιχειρηµατικά δίκτυα που ενώνουν επιχειρήσεις της
περιοχής έρευνας µε επιχειρήσεις εγκαταστηµένες εκτός των γεωγραφικών (χωρικών) ορίων
της αντίστοιχης περιοχής έρευνας.

Στον πίνακα 4.3 φαίνεται ότι µόνο σχεδόν 18% των επιχειρήσεων που είναι εγκαταστηµένες
στην Αχαΐα έχουν πρόσβαση σε τοπικά (οριζόντια) δίκτυα προµηθευτών (και αυτό
αντιστοιχεί σε ένα µέσο όρο 44.6% της αξίας των εισροών). Αντίθετα οι περιοχές Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας εµφανίζουν σχεδόν 35% των επιχειρήσεων να είναι διασυνδεδεµένες µε
άλλες τοπικές επιχειρήσεις για προµήθεια εισροών. Στα δίκτυα πελατών φαίνεται ότι οι
επιχειρήσεις της Αχαΐας είναι οι πλέον διασυνδεδεµένες µε την υπόλοιπη Ελληνική οικονοµία
αφού σχεδόν 70% (68.2%) έχουν πρόσβαση σε κάθετα δίκτυα πωλήσεων που τις συνδέουν µε
επιχειρήσεις ή πελάτες εγκαταστηµένους εκτός Αχαΐας. Για χρηµατοδοτήσεις και τεχνικοοικονοµικές συµβουλές επίσης οι επιχειρήσεις της Αχαΐας εµφανίζονται να έχουν υψηλότερο
βαθµό διασύνδεσης µε την υπόλοιπη οικονοµία ενώ οι αντίστοιχες της Ηλείας (για
συµβουλευτικές υπηρεσίες) και της Αιτωλοακαρνανίας (για χρηµατοδοτήσεις και
συµβουλευτικές υπηρεσίες) φαίνεται να έχουν έντονο τοπικό χαρακτήρα.

Στο πίνακα 4.3 και στο γράφηµα 3.2 φαίνεται η διασύνδεση των επιχειρήσεων στις τρεις
περιοχές έρευνας µε επιχειρήσεις εγκαταστηµένες εκτός των αντίστοιχων περιοχών έρευνας.
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Πίνακας 4.3 Πρόσβαση σε ∆ιάφορα Οριζόντια και Κάθετα Επιχειρηµατικά ∆ίκτυα

% Επιχειρήσεων µε Πρόσβαση σε:

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Οριζόντια

35.3

17.9

36.2

27.7

Κάθετα ή χωρίς δίκτυο

64.7

82.1

63.8

72.3

Σύνολο (N)

102

179

116

397

Οριζόντια

71.6

31.8

42.2

45.1

Κάθετα ή χωρίς δίκτυο

28.4

68.2

57.8

54.9

Σύνολο (N)

102

179

116

397

Οριζόντια

31.4

29.6

74.1

43.1

Κάθετα ή χωρίς δίκτυο

68.6

70.4

25.9

56.9

Σύνολο (N)

102

179

116

397

Οριζόντια

55.9

28.5

63.8

45.8

Κάθετα ή χωρίς δίκτυο

44.1

71.5

36.2

54.2

Σύνολο (N)

102

179

116

397

∆ίκτυα Προµηθευτών

∆ίκτυα Πελατών

∆ίκτυα Χρηµατοδοτήσεων

∆ίκτυα Συµβουλευτικών Υπηρεσιών
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Πίνακας 4.3. Πρόσβαση σε Χωρικά Κάθετα και Οριζόντια ∆ίκτυα (ανεξάρτητα εισροών και
εκροών)
% Επιχειρήσεων µε Πρόσβαση σε:

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Κάθετο ∆ίκτυο

57.8

34.1

57.8

47.1

Τουλάχιστον 1 Κάθετο ∆ίκτυο

17.6

58.1

31.9

40.1

Τουλάχιστον 1 Οριζόντιο ∆ίκτυο

24.5

7.8

10.3

12.8

Σύνολο (N)

102

179

116

397

Τουλάχιστον 1 Οριζόντιο και 1
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Γράφηµα 3.2 . Λειτουργία Οριζόντιων και Κάθετων ∆ικτύων στις Περιοχές Έρευνας

Ισχυρή Πρόσβαση σε
Κάθετα ∆ίκτυα

Ηλεία: 17.6%
Αχαΐα: 58.1%
Αιτ/νία: 31.9

Ηλεία: 57.8%
Αχαΐα: 34.1%
Αιτ/νία: 57.8%

Ασθενής
Πρόσβαση σε
Οριζόντια ∆ίκτυα

Ισχυρή Πρόσβαση σε
Οριζόντια ∆ίκτυα
Ηλεία: 0%
Αχαΐα: 0%
Αιτ/νία: 0%

Ηλεία: 24.5%
Αχαΐα: 7.8%
Αιτ/νία: 10.3%

Ασθενής Πρόσβαση σε
Κάθετα ∆ίκτυα

Οι επιχειρήσεις της Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας είναι επιχειρήσεις µε υψηλή ταυτόχρονη
πρόσβαση σε κάθετα και οριζόντια επιχειρηµατικά δίκτυα. Οι επιχειρήσεις της Αχαΐας έχουν
εξαγωγικό προσανατολισµό και συνεπώς πρόσβαση σε κάθετα δίκτυα και απουσία
σηµαντικής τοπικής δικτύωσης. Τέλος, ένα µεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων στην Ηλεία
(σχεδόν 1/4) έχουν σαφή τοπικό προσανατολισµό.
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5. Καινοτοµία και Καινοτοµικός Επιχειρηµατικός Χώρος

5.1 Καινοτοµία: Βασικοί Ορισµοί

Είναι σχετικά δύσκολο να οριστεί η καινοτοµία. Καταρχήν είναι σηµαντικό να διαχωριστεί η
έννοια της «καινοτοµίας» από αυτή της «εφεύρεσης», ορισµοί που συχνά συγχέονται. Η
εφεύρεση ορίζεται ως «µια ιδέα, ένα σχέδιο ή ένα µοντέλο για µια νέα, βελτιωµένη συσκευή,
προϊόν, διαδικασία ή σύστηµα», ενώ η καινοτοµία επιτυγχάνεται «µόνο µε την πρώτη
εµπορική συναλλαγή που αφορά το νέο προϊόν, διαδικασία, σύστηµα ή συσκευή» (Freeman,
1982). Ο κύριος ορισµός της καινοτοµίας, τον οποίο αναφέρουν πολλοί συγγραφείς (e.g.
Freeman, 1971; Porter, 1990; Pavitt et al, 1987; Thwaites & Wynarczyk, 1996; North &
Smallbone, 2000a; Neely & Hii, 1998) είναι εκείνος που προτάθηκε από τον OECD (1981),
όπου η καινοτοµία αφορά «όλα εκείνα τα επιστηµονικά, τεχνικά, εµπορικά και οικονοµικά
βήµατα, τα οποία είναι αναγκαία για την επιτυχηµένη ανάπτυξη και το µάρκετινγκ νέων ή
βελτιωµένων µεταποιητικών προϊόντων, την εµπορική χρήση νέων ή βελτιωµένων
διαδικασιών ή εξοπλισµού ή την εισαγωγή µιας νέας προσέγγισης κοινωνικής υπηρεσίας. Η
ΕΤΑ είναι µόνο ένα από αυτά τα βήµατα». Η καινοτοµία αφορά ριζικές αλλαγές, οι οποίες
είναι το αποτέλεσµα της εφαρµογής µιας νέας ιδέας ή εφεύρεσης µέσω της δηµιουργίας ενός
νέου προϊόντος ή διαδικασίας. Αυτές οι αλλαγές είναι τεχνική πρόοδος και στοχεύουν στη
δηµιουργία ή διατήρηση ενός συγκριτικού πλεονεκτήµατος (Freeman, 1971; Porter, 1990;
Pavitt et al, 1987; Thwaites & Wynarczyk, 1996 in North & Smallbone, 2000a; Freeman,
1986; Fischer, 1999). Η καινοτοµία µπορεί επίσης να αφορά νέα ανάπτυξη στα πλαίσια ενός
τοµέα ή µιας οικονοµίας («ριζική καινοτοµία») ή νέες αλλαγές σε µια επιχείρηση, τις οποίες
έχουν ήδη άλλες υιοθετήσει («καινοτοµία προσαρµοστική ή διάχυσης») (North & Smallbone,
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2000b; Neely & Hii, 1998) ή τροποποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών («σταδιακή
καινοτοµία) (Ratti, 1991); (Mole & Worrall, 2001).

Οι συγγραφείς διακρίνουν µια σειρά διαφόρων τύπων καινοτοµίας. Ο Schumpeter (1934)
ήταν ο πρώτος που διέκρινε πέντε τύπους, οι οποίοι είναι «η ανάπτυξη νέων προϊόντων»
(“development of new products”), «η τροποποίηση ήδη υπαρχόντων» (“modification of
existing ones”), «η καινοτοµία αγοράς» (“market innovation”), «η οργανωτική καινοτοµία»
(“sourcing and organizational innovation”) και τέλος «η καινοτοµία διεργασίας» (“process
innovation”). Σύµφωνα µε τους Neely και Hii (1999), Neely και Hii (1998), Goudis και
Skuras (2001), η καινοτοµία µπορεί να ταξινοµηθεί σε τρεις κατηγορίες (καινοτοµία
προϊόντος, διεργασίας και οργάνωσης), οι οποίες δεν αποκλείουν η µία την άλλη, αλλά
αντίθετα, η µία µπορεί να οδηγήσει στην άλλη.
Καινοτοµία προϊόντος: Ένα νέο προϊόν, εξοπλισµός ή υπηρεσία για την αγορά µε αλλαγµένα
τα κύρια χαρακτηριστικά του ή ένα ήδη υπάρχον ή νέο προϊόν µε βελτιωµένα τεχνικά
χαρακτηριστικά. Οι Neely και Hii (1999) κάνουν αναφορά σε τέσσερις αναγκαίες
δραστηριότητες για την καινοτοµία προϊόντος και συγκεκριµένα την ενσωµάτωση του
προϊόντος στις ανάγκες της αγοράς και του τεχνολογικού δυναµικού, την οργάνωση για
δηµιουργική επίλυση προβληµάτων, την παρακολούθηση αυτής της οργάνωσης και την
ανάπτυξη υποχρέωσης για προσπάθεια.
Καινοτοµία διεργασίας: Οι Gopalakrishnan και Damanpour (1997) κάνουν αναφορά στην
υιοθέτηση νέων ή σηµαντικά καλύτερων µεθόδων παραγωγής. Η καινοτοµία διεργασίας των
ΜΜΕ στις µικρές περιοχές δείχνει να απαιτεί κυρίως εσωτερική γνώση, συγκεντρωµένη από
την επιχείρηση, αλλά και κάποια εγγύτητα σε προµηθευτές και πελάτες (Capello, 1999). Ένα
πολύ γνωστό παράδειγµα καινοτοµίας διεργασίας είναι η ηλεκτρονική επιχείρηση και τα
διάφορα προγράµµατα διασφάλισης ποιότητας (ISO 9000 series, etc.). Η καινοτοµία
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διεργασίας αποτελείται από τις παρακάτω δραστηριότητες: επίλυση προβληµάτων, εφαρµογή
και ενσωµάτωση, πειραµατισµός και εισαγωγή γνώσης (Neely & Hii, 1999).
Οργανωτική καινοτοµία: Ίσης σηµασίας στη δηµιουργία νέων προϊόντων και διαδικασιών
είναι η εισαγωγή νέων προσεγγίσεων στη διοίκηση και οργάνωση της επιχείρησης (Littunen,
2000). Η οργανωτική καινοτοµία δηµιουργεί νέα γνώση και πληροφορία. Γι’ αυτό το λόγο
απαιτείται µια θεωρία γνώσης, µε σκοπό να εξηγήσει τη διαδικασία της καινοτοµίας. Ένα
παράδειγµα οργανωτικής καινοτοµίας βασίζεται στη συλλογική µάθηση και αποτελείται από
συνεργασίες, βασισµένες στην εµπιστοσύνη και σε ένα κοινό όραµα, ενώ δεν µπορούν να
ληφθούν αυτές υπόψη χωρίς το θεσµικό και πολιτιστικό τους περιβάλλον (Lundvall 1992). Σε
αυτό τον τύπο καινοτοµίας οι δραστηριότητες που πρέπει να προωθηθούν είναι «η συµµετοχή
στη µη κωδικοποιηµένη γνώση, η δηµιουργία σκέψεων- ιδεών, η δικαιολόγησή τους, η
κατασκευή ενός αρχέτυπου και η διασταύρωση των διαφόρων επιπέδων γνώσης» (Neely &
Hii, 1999).

Οι North και Smallbone (2000a) διακρίνουν πέντε τύπους καινοτοµίας
¾ Την εισαγωγή ενός νέου αγαθού
¾ Την εισαγωγή µιας νέας διεργασίας
¾ Το άνοιγµα µιας νέας αγοράς
¾ Την αναγνώριση µιας νέας πηγής πρώτων υλών
¾ Τη δηµιουργία ενός νέου τύπου βιοµηχανικής οργάνωσης

Τέλος, σύµφωνα µε τους Neely και Hii (1999), Goudis και Skuras (2001), η ικανότητα για
καινοτοµία επηρεάζεται από τέσσερις κύριες «πηγές», οι οποίες είναι:
Πολιτισµός: Η συνεισφορά της κουλτούρας είναι κρίσιµη για την ανάπτυξη της
ικανότητας της επιχείρησης να καινοτοµεί, δίνοντας µορφή σε δεξιότητες και γνώση που
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είναι ενσωµατωµένες σε φυσικά και διοικητικά συστήµατα. Κάθε επιχείρηση σύµφωνα µε τη
δική της επιχειρησιακή κουλτούρα αναπτύσσει µια στρατηγική καινοτοµίας, η οποία
επηρεάζει τη δοµή της και τις σχέσεις µεταξύ των εργαζοµένων.
Πόροι: Το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων δηµιουργείται ή
υποστηρίζεται µέσω της συµβολής µιας σειράς πόρων, όπως προσωπικά πλεονεκτήµατα και
δεξιότητες. Το οικονοµικό, ανθρώπινο και δοµικό κεφάλαιο κατέχει ζωτικό ρόλο στη
διαδικασία καινοτοµίας της επιχείρησης.
Ικανότητες: Εδώ περιλαµβάνεται η ενσωµάτωση ευκαιριών που παρουσιάζονται στην
αγορά, η δηµιουργική επίλυση προβληµάτων, η πρόσβαση στη µη κωδικοποιηµένη γνώση
και ο πειραµατισµός, όπως επίσης και ικανότητες που αφορούν τη µηχανική επιστήµη, το
σχεδιασµό, την έρευνα και το µάρκετινγκ.
∆ίκτυα: Η καινοτοµία αφορά το συνδυασµό παλιών και νέων ιδεών και γνώσης, τα
οποία καταλήγουν σε νέα προϊόντα, τεχνικές, µορφές οργάνωσης και νέες αγορές. Οι
πρωτοβουλίες δικτύωσης είναι απαραίτητες στην καινοτοµία, καθώς συµβάλλουν στην
εισαγωγή εξωτερικής γνώσης, ενώ συνήθως είναι µη επίσηµες. Οι καινοτόµες επιχειρήσεις
στηρίζονται εξίσου σε επίσηµα και ανεπίσηµα δίκτυα.

Τέλος, πολλοί συγγραφείς αναφέρουν και τα εµπόδια στην καινοτοµία (Neely & Hii, 1998;
OECD, 1992), τα οποία διακρίνουν σε «εσωτερικά» και «εξωτερικά». Τα εσωτερικά
περιλαµβάνουν

το

συντηρητισµό,

έλλειψη

οράµατος

και

κινήτρων,

ιεραρχικές

επικοινωνιακές δοµές, άκαµπτες ή δύσκαµπτες οργανωτικές διαδικασίες κλπ. Τα εξωτερικά
εµπόδια

περιλαµβάνουν

έλλειψη

υποδοµών,

κατάλληλης

νοµοθεσίας,

κατάλληλων

εκπαιδευτικών συστηµάτων και συστηµάτων κατάρτισης και µια γενική αµέλεια από την
πλευρά της κοινωνίας. Οι Camagni και Capello (1999) περιγράφουν τέσσερις οµάδες
εµποδίων και συγκεκριµένα τα «οικονοµικά», τα οποία αφορούν τις οικονοµικές υποθέσεις
ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

49

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

της επιχείρησης, τα «πληροφοριακά» που αφορούν την έλλειψη πληροφόρησης για νέες
τεχνολογίες και την αγορά, τα «οργανωτικά» και τις σχετικές δοµές που επιτρέπουν την
ανάπτυξη καινοτοµίας και τέλος τα «εµπόδια συνεργασίας», τα οποία αφορούν τη
συνεργασία µε προµηθευτές, άλλες επιχειρήσεις ή ιδρύµατα.
5.2 Η Καινοτοµική ∆ιαδικασία

Η δηµιουργία καινοτοµίας µπορεί να εξηγηθεί µε τη βοήθεια της σύνθετης σχέσης τριών
στοιχείων: του χωρικού, το οποίο είναι ο «λειτουργικός χώρος» µιας επιχείρησης, των
διαφόρων τύπων καινοτοµίας και του «καινοτόµου περιβάλλοντος». Μέσα λοιπόν στο
λειτουργικό χώρο και µε τη βοήθεια του καινοτόµου περιβάλλοντος αναπτύσσονται οι
διάφοροι τύποι καινοτοµίας.

Σύµφωνα µε τον Ratti (1991) τρεις είναι οι λειτουργικοί χώροι που έχουν στρατηγική
σηµασία για µια επιχείρηση.
Ο «χώρος παραγωγής»: Καθορίζεται από τον τρόπο µε τον οποίο πραγµατοποιεί η
επιχείρηση τις πωλήσεις της.
Ο «χώρος της αγοράς»: Καθορίζεται από τη σχέση της επιχείρησης µε την αγορά (από
µια χωρική άποψη).
Ο «υποστηρικτικός χώρος»: Αποτελείται από τις παρακάτω σχέσεις εκτός αγοράς:
¾ Οργάνωση των συντελεστών παραγωγής
¾ Σχέση µε εταίρους, πελάτες και εταιρείες µάρκετινγκ
¾ Σχέση µε τοπικά ιδρύµατα
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Ο ευρύτερα χρησιµοποιούµενος ορισµός για το «περιβάλλον καινοτοµίας» (innovative
milieu) (Neely & Hii, 1998); (Mole & Worrall, 2001) είναι αυτός του Camagni (1991,1995),
ο οποίος το περιγράφει ως «το σύνολο ή το σύνθετο δίκτυο των κυρίως ανεπίσηµων
κοινωνικών σχέσεων σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή, οι οποίες καθορίζουν µια
συγκεκριµένη εξωτερική εικόνα και εσωτερική αντιπροσώπευση, πράγµατα τα οποία
προάγουν την τοπική ικανότητα για καινοτοµία, µέσω διαδικασιών συνεργατικής και
συλλογικής µάθησης». Οι Maillat και Lecoq (1992) περιγράφουν το καινοτόµο περιβάλλον
ως «ένα νέο µοντέλο ανάπτυξης, στο οποίο η διαδικασία καινοτοµίας έχει µια χωρική βάση, η
οποία είναι συνάρτηση των χαρακτηριστικών του». Σύµφωνα µε τους Perrin (1991);
(Bramanti & Senn, 1991), τα στοιχεία ενός δικτύου καινοτοµίας ή ενός περιβάλλοντος
καινοτοµίας είναι άτοµα ή ιδρύµατα, τα οποία συµµετέχουν σε µια διαδικασία καινοτοµίας,
καθώς και οι επίσηµες και ανεπίσηµες σχέσεις που αναπτύσσουν. Οι ανεπίσηµες σχέσεις
αναπτύσσονται κυρίως µεταξύ πελατών και προµηθευτών, δηµόσιων και ιδιωτικών
παραγόντων και µε τη βοήθεια µεταφοράς µη κωδικοποιηµένης γνώσης µέσω της
κινητικότητας και της µίµησης. Οι επίσηµες σχέσεις είναι συνήθως διατοπικές και αφορούν
την κατάρτιση, την τεχνολογική ανάπτυξη και την υποδοµή (Camagni & Capello, 1999).

Ο ρόλος του περιβάλλοντος καινοτοµίας είναι υψίστης σηµασίας για την επιχείρηση, καθώς
δηµιουργεί την καινοτόµο συµπεριφορά προσφέροντας ένα υπόβαθρο, το οποίο προωθεί τη
διαδικασία µάθησης και την ανταλλαγή µη κωδικοποιηµένης γνώσης και συνεπώς προάγει τη
δηµιουργικότητα και την καινοτοµία. Επίσης, µέσω της συγχρονισµένης προσπάθειας βοηθά
στη µείωση της αβεβαιότητας µέσω καλύτερων προβλέψεων για τις τάσεις της αγοράς, µέσω
της

ανάλυσης

και

ερµηνείας

της

τεχνολογικής

πληροφορίας,

των

στρατηγικών

παρακολούθησης άλλων επιχειρήσεων και γενικά την εκτίµηση της εισερχόµενης
πληροφορίας (Camagni & Capello, 1999).
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Ο Camagni (1995) αναφέρει τέσσερις τύπους περιφερειών, σύµφωνα µε την έκταση στην
οποία εµφανίζουν τα χαρακτηριστικά ενός καινοτόµου περιβάλλοντος. Στον πρώτο τύπο δεν
υπάρχει ούτε καινοτοµία ούτε περιβάλλον. Ο δεύτερος τύπος περιφέρειας δεν έχει
περιβάλλον αλλά διαθέτει καινοτοµία. Στον τρίτο υπάρχει µια µορφή περιβάλλοντος και σε
περιορισµένη έκταση κάποια καινοτοµία. Τέλος, στον τέταρτο τύπο παρατηρείται το
καινοτόµο περιβάλλον, όπου η γνώση και η µάθηση µεταφέρονται µε τη βοήθεια
µηχανισµών, όπως σχέσεις και συνδέσεις µε επιχειρήσεις, προµηθευτές, πελάτες,
κινητικότητα υψηλά εξειδικευµένου προσωπικού, συνεργασία µε πανεπιστήµια και
εργαστήρια (Keeble et al, 1999). Το ακόλουθο σχήµα παρουσιάζει τους τέσσερις τύπους
περιφερειών (προσαρµοσµένο από τους Shefer & Frenkel (1998).

Γράφηµα 5.1. Οι τέσσερις τύποι περιφερειών και το περιβάλλον καινοτοµίας.
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Αν θελήσουµε να συνδέσουµε τους τύπους καινοτοµίας (ριζική, προσαρµοστική και
σταδιακή) στον τύπο περιβάλλοντος και τον τύπο λειτουργικού χώρου της επιχείρησης,
έχουµε τα εξής αποτελέσµατα (Ratti, 1991) η ριζική καινοτοµία συνήθως υιοθετείται από
µεγάλες επιχειρήσεις, όχι ιδιαίτερα συνδεδεµένων µεταξύ τους, άρα στην περίπτωση αυτή δεν
υπάρχει περιβάλλον καινοτοµίας, το οποίο να διακρίνεται χωρικά. Ο αντίστοιχος
λειτουργικός χώρος είναι αυτός της παραγωγής. Στην περίπτωση της προσαρµοστικής
καινοτοµίας ο αντίστοιχος χώρος είναι εκείνος της αγοράς. Υπάρχει επίσης ένα χωρικά
διακριτό περιβάλλον καινοτοµίας, το οποίο είναι διαφοροποιηµένο. Τέλος, υπάρχει και το
χωρικά διακριτό περιβάλλον, το οποίο είναι ενσωµατωµένο και εξειδικευµένο, ενώ
αναπτύσσεται στο χώρο υποστήριξης και σε αυτό αναπτύσσεται η σταδιακή καινοτοµία.
5.3 Η Μέτρηση της Καινοτοµίας

Η µέτρηση της καινοτοµίας είναι δύσκολη, αλλά επίσης πολύ σηµαντική για δύο λόγους:
καταρχήν διότι αποτελεί µια ανατροφοδότηση για την τρέχουσα καινοτοµία µιας επιχείρησης
και κατά δεύτερον διότι αποκαλύπτει τυχόν κενά στην επίδοσή της ενώ ταυτόχρονα δίνει ένα
κίνητρο για µια διαδικασία συνεχούς βελτίωσης (Neely and Hii, 1998).

Οι Coombs et al, (1996) τους οποίους αναφέρει ο Komninos (2000) διακρίνουν τρεις γενικές
κατηγορίες µεθόδων µέτρησης καινοτοµίας. Αυτές είναι:
¾ Οι «βασισµένες στο υποκείµενο» (“subject- based”). Εξετάζουν τα χαρακτηριστικά

εκείνου που καινοτοµεί και ένας από τους κύριους δείκτες που µετρώνται είναι η
δαπάνη ΕΤΑ (η συγκεκριµένη µέθοδος έχει εφαρµοστεί στις Κοινοτικές Έρευνες
Καινοτοµίας- Community Innovation Surveys).
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¾ Οι «βασισµένες στο αντικείµενο» (“object- based”). Οι δείκτες που µετρώνται είναι

οι ανακοινώσεις σε τεχνικά περιοδικά, µεγάλες βάσεις δεδοµένων για την καινοτοµία
και γενικά τεχνική βιβλιογραφία σχετικά µε νέα προϊόντα ή υπηρεσίες, πατέντες ή
πωλήσεις νέων προϊόντων.
¾ Οι «βασισµένες σε δείκτες διαδικασίας» (“based on process indicators”). Αυτές οι

µέθοδοι µετρούν συνδέσµους, ροές και αλληλεπίδραση παραγόντων, οι οποίοι
συνεισφέρουν στην καινοτοµική διαδικασία. Το πλεονέκτηµά τους είναι η δυνατότητα
να παρουσιάζουν τις αλληλεπιδράσεις κατά τη διάρκεια της καινοτοµικής
διαδικασίας.

Στις αρχές της δεκαετίας ’90 οργανισµοί όπως ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
συνειδητοποίησαν τη σηµασία της µέτρησης της καινοτοµίας και έλαβαν πρωτοβουλίες για
τον καθορισµό µιας σειράς δεικτών. Οι πρωτοβουλίες αυτές περιλαµβάνουν το εγχειρίδιο του
«Όσλο» (έκδοση 1992 και 1997) και την Κοινοτική Έρευνα Καινοτοµίας της Eurostat (των
ετών 92-93 και 97-98) (Smith, 2000).

Σε γενικές γραµµές υπάρχουν τέσσερις τύποι διαθέσιµων δεδοµένων που αφορούν τη
µέτρηση της καινοτοµίας: δεδοµένα ΕΤΑ για τις χώρες του ΟΟΣΑ, δεδοµένα σχετικά µε
πατέντες, τα οποία προέρχονται από τα US and European Patent Office, δεδοµένα σχετικά µε
επιστηµονικές εκδόσεις και αναφορές και τέλος δεδοµένα τα οποία µετρούν άµεσα τις
εισροές, εκροές και στόχους των διαφόρων διαδικασιών καινοτοµίας (Smith, 2000).

Ο Ευρωπαϊκός Πίνακας Καινοτοµίας του 2002 (Technical Paper 4:2) µετρά την καινοτοµία
στην Ε.Ε και τις νέες χώρες- µέλη µε τη βοήθεια των παρακάτω 17 δεικτών (και τριών
πρόσθετων για τα νέα µέλη)
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Ανθρώπινοι πόροι για καινοτοµία (5 κύριοι δείκτες):

1.1 Νέοι απόφοιτοι ειδικοί επιστήµονες και µηχανικοί (‰ από την ηλικιακή οµάδα 20-29)
1.2 Πληθυσµός µε τριτοβάθµια εκπαίδευση (% από την ηλικιακή οµάδα 25-64)
1.3 Συµµετοχή στη δια βίου µάθηση (% από την ηλικιακή οµάδα 25-64)
1.4 Απασχόληση στη µεταποίηση µέσης προς υψηλής και υψηλής τεχνολογίας (% του
συνόλου του εργατικού δυναµικού)
1.5 Απασχόληση σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας (% του συνόλου του εργατικού
δυναµικού)


Η δηµιουργία νέας γνώσης (τρεις κύριοι δείκτες από τους οποίους ο ένας χωρίζεται σε

πατέντες EPO και USPTO):

2.1 ∆ηµόσια δαπάνη ΕΤΑ (GERD - BERD) (% ΑΕΠ)
2.2 Επιχειρησιακή δαπάνη ΕΤΑ (BERD) (% ΑΕΠ)
2.3.1 EPO- εφαρµογές πατεντών υψηλής τεχνολογίας (ανά εκατοµµύριο κατοίκων)
2.3.2 USPTO- εφαρµογές πατεντών υψηλής τεχνολογίας (ανά εκατοµµύριο κατοίκων)
και ένας εναλλακτικός δείκτης για τα νέα µέλη:
2.3.1A Όλες οι εφαρµογές πατεντών EPO (ανά εκατοµµύριο κατοίκων) (αντικαθιστά το
δείκτη «EPO- εφαρµογές πατεντών υψηλής τεχνολογίας»)


Η µεταφορά και εφαρµογή της γνώσης ( 3 κύριοι δείκτες):

3.1 Εσωτερική καινοτοµία ΜΜΕ(% των µεταποιητικών ΜΜΕ)
3.2 Μεταποιητικές ΜΜΕ εµπλεκόµενες σε συνεργασία για καινοτοµία
3.3 ∆απάνες καινοτοµίας (% του κύκλου εργασιών της µεταποίησης)


Χρηµατοδότηση καινοτοµίας, παραγωγή και αγορές (6 κύριοι δείκτες):

4.1 Επένδυση σε υψηλή τεχνολογία µε κεφάλαιο κινδύνου (‰ ΑΕΠ)
4.2 Νέο κεφάλαιο σε χρηµατιστηριακές αγορές (% ΑΕΠ)
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4.3 Προϊόντα «νέα στην αγορά» (% των πωλήσεων των µεταποιητικών επιχειρήσεων)
4.4 Πρόσβαση Internet στο σπίτι (% του συνόλου των νοικοκυριών)
4.5 ∆απάνες ICT (% ΑΕΠ)
4.6 Ποσοστό της µεταποιητικής προστιθέµενης αξίας από υψηλή τεχνολογία
και δυο εναλλακτικοί δείκτες για τα νέα µέλη:
4.4A Πρόσβαση Internet (% του συνολικού πληθυσµού) (αντικαθιστά το δείκτη «Πρόσβαση
internet στο σπίτι»)
4.6A Απόθεµα εσωτερικής FDI (% ΑΕΠ) (αντικαθιστά το δείκτη «Ποσοστό της
µεταποιητικής προστιθέµενης αξίας από υψηλή τεχνολογία»).

Μέτρα καινοτοµίας (CBI/DTI (1993: 27-28).
∆ιάσταση

Μέτρα

Καινοτοµία προϊόντος

-Αριθµός ιδεών για νέα προϊόντα
-% πωλήσεων/ κερδών από προϊόντα 3(5) ετών
-µερίδιο αγοράς
-ορίζοντας σχεδιασµού προϊόντος

Ανάπτυξη προϊόντος

-χρόνος στην αγορά
-απόδοση προϊόντος
-απόδοση σχεδίου

∆ιαδικαστική καινοτοµία

-παράµετροι διαδικασίας, κόστος, ποιότητα, επίπεδα WIP,
χρόνος υλοποίησης κλπ
-χρόνος υλοποίησης εγκατάστασης
-αριθµός νέων διαδικασιών
-συνεχής βελτίωση
-πρόοδος γραµµικής παραγωγής WIP, χρόνοι υλοποίησης,
ποιότητα

Απόκτηση τεχνολογίας

-αριθµός διπλωµάτων in/out τα τελευταία 3 χρόνια
-αριθµός πατεντών τα τελευταία 3 χρόνια
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-% σχεδίων ΕΤΑ που οδηγούν σε επιτυχηµένα νέα ή βελτιωµένα
προϊόντα/ διαδικασίες/ διπλώµατα
Αρχηγική ικανότητα

-αριθµός µελών στην ανάπτυξη προϊόντων/ τεχνική λειτουργία
-% εργαζοµένων που γνωρίζουν την πολιτική καινοτοµίας της
επιχείρησης
-αριθµός σελίδων στην ετήσια αναφορά αφιερωµένων στην
καινοτοµία/ τεχνολογία

Καινοτοµία «πόρων»

-% καθυστερηµένων σχεδίων, ακυρωµένων λόγω έλλειψης
ανθρωπίνων πόρων
-% του προσωπικού στην ανάπτυξη προϊόντων οι οποίοι να
έχουν εργαστεί για περισσότερες από 1/ 2 λειτουργίες
-% σχεδίων καθυστερηµένων/ ακυρωµένων λόγω έλλειψης
χρηµατοδότησης

Σύστηµα και εργαλεία

-% σχεδιαστών/ µηχανικών µε πρόσβαση σε οθόνες CAD
-% προϊόντων βάσης δεδοµένων CAD
-% προϊόντων παραγοµένων µε διαδικασίες µε SPC
-% σχεδιαστών εκπαιδευµένων σε βιοµηχανικό σχεδιασµό
-% σχεδίων ανάπτυξης µε χρήση πιστοποιηµένων διαδικασιών
BS5750

Παρόµοιους δείκτες χρησιµοποιούν και οι Romijn και Albu (2002). Αυτοί είναι µία
τουλάχιστον ουσιαστική σταδιακή καινοτοµία προϊόντος, διαδικασίας ή οργανωτική τα τρία
τελευταία χρόνια, αριθµός πατεντών και διαπίστευση ποιότητας. Οι North και Smallbone
(2000a), (2000b) µετρούν την καινοτοµία µε µια σειρά παραµέτρων, οι οποίες είναι α)
καινοτοµία προϊόντος και υπηρεσίας, β) ανάπτυξη αγοράς, γ) µέθοδοι µάρκετινγκ, δ)
τεχνολογία διεργασίας και καινοτοµία και ε) χρήση Η/Υ και ΙΤ στη διοίκηση. Συγκεκριµένα,
οι µεταβλητές που χρησιµοποιούνται είναι: α) ένα καινοτόµο προϊόν που δηµιουργήθηκε ή
ένα νέο προϊόν που βελτιώθηκε, β) µια νέα δηµιουργηµένη µη τοπική εγχώρια αγορά ή µια
νέα αγορά εξαγωγών, γ) τρεις ή περισσότερες νέες µέθοδοι µάρκετινγκ και η χρήση του
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διαδικτύου για το µάρκετινγκ, δ) χρήση τεχνολογίας υπολογιστών για κύρια µεταποιητική
δραστηριότητα ή για παροχή υπηρεσιών ή για την εισαγωγή καινοτοµίας διεργασίας και ε)
χρήση τεχνολογιών πληροφορίας για καινοτοµική διοίκηση.

Τέλος, οι Coombs et al, (1996) µετρούν την καινοτοµία µέσω των ανακοινώσεων σε
περιοδικά τεχνικής, εµπορικής και µηχανικής φύσης. Η πληροφορίες που συγκεντρώνουν και
οι δείκτες που αναπτύσσουν αφορούν την ταυτότητα του προϊόντος και της επιχείρησης, τον
τύπο της καινοτοµίας, την εθνική της προέλευση, τον βιοµηχανικό κλάδο και το µέγεθος της
επιχείρησης.

Παρόλα αυτά γίνεται κριτική σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των µεθόδων και δεικτών
που χρησιµοποιούνται. Σε σχέση µε τη µέθοδο που βασίζεται στο υποκείµενο, παρουσιάζεται
πρόβληµα µέτρησης κατά τη χρήση της ΕΤΑ και των πατεντών ως δεικτών, καθώς δεν
µπορούν να εξηγήσουν τέλεια τη διαδικασία καινοτοµίας.

Σύµφωνα µε τους Coombs et al, (1996) τα κύρια µειονεκτήµατα της χρήσης των δαπανών
ΕΤΑ είναι το γεγονός ότι δεν δείχνουν τον τρόπο που «οι εισροές µετατρέπονται σε εκροές ή
καινοτοµικά προϊόντα» της διαδικασίας καινοτοµίας από οικονοµική ή ποιοτική άποψη ή η
τεχνολογική συνθετότητα των παραγόµενων προϊόντων. Σχετικά µε τις πατέντες ως δείκτη το
µειονέκτηµα είναι ότι «πολλές τεχνολογικές πρόοδοι δεν ‘πατεντοποιούνται’ και το
τεχνολογικό πλεονέκτηµα των επιχειρήσεών τους επιτυγχάνεται µέσω άλλων µεθόδων. Η
µέθοδος που βασίζεται στο αντικείµενο έχει επίσης µειονεκτήµατα, όπως το γεγονός ότι δεν
περιλαµβάνει την εσωτερική καινοτοµία της επιχείρησης, ότι δεν είναι εύκολη η επιλογή των
κατάλληλων περιοδικών στα οποία θα βασιστούν οι δείκτες και το γεγονός ότι κάποιες
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επιχειρήσεις τείνουν να υπερβάλλουν σχετικά µε τα επιτεύγµατά τους για διαφηµιστικούς
λόγους και λόγους δηµοσίων σχέσεων (Coombs et al, 1996).

5.4 Καινοτοµία και Επιχειρηµατική Απόδοση

Πολλοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η καινοτοµία συνδέεται µε την απόδοση των
επιχειρήσεων. Ο Geroski (1994), τον οποίο αναφέρουν οι Neely και Hii (1998), αναφέρεται
σε δυο απόψεις που κυριαρχούν. Η µια υποστηρίζει ότι η καινοτοµία προάγει την
ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, αλλά αυτό διαρκεί όσο η επιχείρηση µπορεί να
υπερασπίσει τον εαυτό της από τους ανταγωνιστές. Σύµφωνα µε τη δεύτερη άποψη, η
επίδραση της καινοτοµίας είναι θεµελιώδης και κάνει την επιχείρηση ικανότερη (προάγοντας
την ευελιξία και την προσαρµοστικότητά της) από τις µη καινοτόµες απέναντι στις πιέσεις
της αγοράς. Παρόλα αυτά, οι Neely και Hii (1998) τονίζουν ότι η καινοτοµία δεν είναι το
µόνο προαπαιτούµενο για την απόδοση των επιχειρήσεων, αλλά ένας από µια σειρά
παραγόντων.

Η έρευνα που διεξήχθη από τους North και Smallbone (2000a) δείχνει ότι «οι πιο καινοτόµες
αγροτικές επιχειρήσεις έχουν και την καλύτερη απόδοση». Οι ιδιαίτερα καινοτόµες πέτυχαν
αύξηση στις πωλήσεις τους, η οποία αγγίζει το 80%, ενώ το ποσοστό για τις αρκετά
καινοτόµες και τις µη καινοτόµες αγγίζει το 20% και το 29% αντίστοιχα. Συνολικά, οι
ιδιαίτερα καινοτόµες πέτυχαν 77% αύξηση του µέσου κύκλου εργασιών (σε πραγµατικούς
όρους) και τα ποσοστά για τους άλλους δύο τύπους επιχειρήσεων είναι αντίστοιχα 35% και
9%. Τέλος, οι ιδιαίτερα καινοτόµες επιχειρήσεις κατάφεραν να επιτύχουν τη δηµιουργία νέων
θέσεων εργασίας και η απασχόλησή τους αυξήθηκε κατά 50% (για τους άλλους δύο τύπους
ήταν 27% και 22%). Για τις ιδιαίτερα καινοτόµες επιχειρήσεις που ανήκουν στον κλάδο της
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µεταποίησης η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σηµαίνει µια µέση αύξηση κατά οκτώ
θέσεις εργασίας, ενώ για τις επιχειρήσεις που ανήκουν στον τοµέα της παροχής υπηρεσιών
αυτό σηµαίνει δύο θέσεις.

Μια άλλη εµπειρική έρευνα σε βρετανικές επιχειρήσεις έδειξε ότι «80% από αυτές µε
τουλάχιστον µια καινοτοµία τα τελευταία τρία χρόνια βελτίωσε την απόδοσή τους από άποψη
κερδών, µεριδίου αγοράς και εισχώρηση σε νέες αγορές» (Neely & Hii, 1998). Οι Mole και
Worrall (2001) διεξήγαγαν δύο έρευνες στην περιοχή West Midlands το 1995 και το 1996 και
συµπεραίνουν ότι εκείνοι που καινοτοµούν είναι περισσότερο ανταγωνιστικοί από εκείνους
που δεν καινοτοµούν. Τέλος, ο Heunks (1998) συµπεραίνει, µε τη βοήθεια µιας έρευνας σε
200 επιχειρήσεις έξι χωρών, ότι οι µικρές καινοτόµες επιχειρήσεις αυξάνουν την απόδοσή
τους κυρίως σε όρους παραγωγικότητας και µεγέθυνσης, ενώ τα κέρδη τείνουν να είναι
χαµηλά. Αυτό θα µπορούσε να οφείλεται είτε στην τιµή των καινοτόµων επενδύσεων είτε τα
χαµηλά κέρδη θα µπορούσαν να είναι ένας λόγος επιδίωξης της καινοτοµίας (και γι’ αυτό
προηγείται).

Σύµφωνα µε το Goodall (1987), η περιφερειακότητα είναι «η κατάσταση που αντιµετωπίζουν
τα άτοµα, οι επιχειρήσεις και οι περιφέρειες που βρίσκονται στην άκρη ενός επικοινωνιακού
συστήµατος, όπου βρίσκονται µακριά από το κέντρο ελέγχου της οικονοµίας». Η
περιφερειακότητα συνεπάγεται συνήθως για τις επιχειρήσεις έλλειψη άνεσης φυσικής
επικοινωνίας, υψηλά εξειδικευµένο προσωπικό, πελάτες και προµηθευτές, παράγοντες οι
οποίοι τείνουν να εγκαθίστανται στο κέντρο. Οι αποµακρυσµένες επιχειρήσεις πρέπει να
πληρώσουν έξτρα κόστος, καθώς η κλίµακα παραγωγής τους και η πρόσβαση σε υψηλής
ποιότητας εργατικό δυναµικό και υπηρεσίες συµβούλων είναι περιορισµένες (λόγω των
περιορισµένων τοπικών αγορών τους). Επίσης, οι µεγαλύτεροι προµηθευτές και πελάτες τους
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βρίσκονται µακριά (Anderson, 2000; Fynes & Ennis, 1997). Συνεπώς, αυτό που πραγµατικά
έχει σηµασία δεν είναι η µείωση της φυσικής απόστασης, αλλά η δυνατότητα ανταλλαγής
πληροφοριών µέσω των συχνών επαφών και της κινητικότητας (Camagni, 1991).

Σύµφωνα µε τους Keeble et al, (1988), οι οποίοι αναφέρονται από τον Burca (1997), η
καινοτοµία αναπτύσσεται αρχικά στο κέντρο και σε δεύτερο στάδιο διαχέεται στην
περιφέρεια. Αυτό συµβαίνει κυρίως στη δυνατότητα των επιχειρήσεων που είναι
εγκατεστηµένες στο κέντρο να έχουν άµεση πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών και υψηλά
εξειδικευµένο προσωπικό. Επίσης, η επιτυχία των καινοτοµιών τους είναι περισσότερο
πιθανή στις πιο κεντρικές περιοχές, όπου οι άνθρωποι είναι πιο ανοιχτοί σε νέες ιδέες και
προθυµότεροι να αγοράσουν νέα προϊόντα.

Εµπειρικές µελέτες δείχνουν ότι οι ζώνες της περιφέρειας χαρακτηρίζονται από χαµηλό
δυναµικό καινοτοµίας (το οποίο αφορά κυρίως καινοτοµία προϊόντος και σε µικρότερο βαθµό
καινοτοµία διεργασίας) και τεχνολογικού δυναµισµού (Burca, 1997). Σε µια προσπάθεια να
εξετάσει πώς επηρεάζει η περιφερειακή πολιτική το δυναµικό για καινοτοµία των
αποµακρυσµένων επιχειρήσεων, ο Frenkel (2000) διεξάγει µια έρευνα σε 211 ισραηλινές
επιχειρήσεις σε µητροπολιτικές, ενδιάµεσες και αποµακρυσµένες περιοχές του βόρειου
Ισραήλ. Τα αποτελέσµατα που αφορούν τις αποµακρυσµένες περιοχές δείχνουν ότι αυτές
προσελκύουν καινοτόµες επιχειρήσεις της παραδοσιακής βιοµηχανίας, ενώ οι καινοτόµες
επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας εγκαθίστανται στις ενδιάµεσες και τις µητροπολιτικές
περιοχές. Ένας βασικός λόγος που συµβαίνει αυτό είναι το γεγονός ότι η περιφέρεια δε
δείχνει να προσφέρει ένα υποστηρικτικό καινοτοµικό περιβάλλον, καθώς έχει έλλειψη υψηλά
εξειδικευµένου εργατικού δυναµικού. Την ίδια έλλειψη τονίζουν και τα αποτελέσµατα της
έρευνας των Keeble και Tyler (1995), οι οποίοι αναφέρουν ότι γι’ αυτό το λόγο οι
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περισσότερο και λιγότερο προσβάσιµες περιοχές τείνουν να απασχολούν προσωπικό µη
τοπικά.

Ο Anderson (2000) κάνει µια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που σχετίζεται µε την
επιχειρηµατικότητα των αποµακρυσµένων περιφερειών της Ευρώπης. Σύµφωνα µε τους
Whitley (1990) και Perry (1982,1987) υπάρχει ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό ΜΜΕ έντασης
εργασίας σε περιοχές µακριά από το κέντρο, οι οποίες έχουν να αντιµετωπίσουν πολλά
προβλήµατα, τα οποία προκαλεί η απόσταση (Keeble, 1990). Οι Smallbone et al, (1993)
αναφέρουν ότι οι αγορές που εξυπηρετούνται από τις αγροτικές ΜΜΕ είναι συνήθως
αποµακρυσµένες και µη τοπικές. Ο Mason (1991) προσπαθεί να εξηγήσει τα υψηλά ποσοστά
των νέων µεταποιητικών επιχειρήσεων στα Highlands και Islands της Σκοτίας και σχολιάζει
ότι αυτά οφείλονται στον τουρισµό και στις επιχειρήσεις που ασχολούνται µε τη χειροτεχνία
και δεν είναι προσανατολισµένες στο κέρδος. Σηµειώνει επίσης ότι υπάρχει «έλλειψη νέων
επιχειρήσεων στους τοµείς των υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικής και διαχείρισης ιδιοκτησίας
και γης εξηγώντας ότι οι κεντρικές περιφέρειες έχουν τη µεγαλύτερη συγκέντρωση
διοικητικού και εξειδικευµένου προσωπικού».

Παρόλα αυτά αυτή η αποµόνωσή τους µπορεί να γίνει και το συγκριτικό τους πλεονέκτηµα.
Έρευνα των Keeble et al, (1992) σε αγροτικές και αστικές επιχειρήσεις δείχνει ότι 33% των
αποµακρυσµένων αγροτικών επιχειρήσεων (εκτός των τουριστικών) δήλωσαν αυξηµένο
εισόδηµα, ενώ η αντίστοιχη αναλογία στις προσβάσιµες αγροτικές επιχειρήσεις ήταν 21% και
στις αστικές µόνο 16%. Επίσης, το 18% των αποµακρυσµένων αγροτικών επιχειρήσεων ήταν
έντονα προσανατολισµένες σε προσωπικούς πελάτες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των
αστικών ήταν µόνο 4%. Οι Keeble και Tyler (1995) στην έρευνά τους σε 1000 επιχειρήσεις
σε αποµακρυσµένες, προσβάσιµες και αστικές περιοχές, συµπεραίνουν ότι οι προσβάσιµες
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αγροτικές επιχειρήσεις είναι πιο καινοτόµες, δυναµικές και αναπτύσσουν περισσότερη
εσωτερική τεχνολογική εξειδίκευση σε σχέση µε τις αντίστοιχες αστικές ή αποµακρυσµένες
αγροτικές. Οι ίδιοι συγγραφείς και ο Townroe (1991) αναφέρουν ότι η φυσική οµορφιά και η
υψηλή ποιότητα ζωής των αποµακρυσµένων αγροτικών περιοχών είναι παράγοντας- κλειδί
για το σχηµατισµό νέων µικρών επιχειρήσεων. Σύµφωνα µε τους Bye και Font (1990) «ο
αγροτικός χώρος γίνεται η κύρια πηγή για την παροχή υπηρεσιών και συντελεστών
παραγωγής, οι οποίοι είναι λιγότερο «τροποποιηµένοι» (αέρας, νερό, τουρισµός, ελεύθερες
δραστηριότητες, υγιεινά αγαθά καθώς και άλλα δευτερεύοντα προϊόντα)». Οι επιχειρήσεις
που δεν αντιµετωπίζουν οικονοµικά εµπόδια σχετικά µε τη χωροθέτησή τους τις προτιµούν,
ενώ η υψηλή ποιότητα ζωής προσελκύει µάνατζερ και προσωπικό (Keeble & Tyler, 1995).

Οι North και Smallbone, (2000a) διεξάγουν µια έρευνα στις αποµακρυσµένες και
προσβάσιµες αγροτικές περιοχές για την περίοδο 1991-1996 και µελετούν την καινοτοµία
τους. Συµπεραίνουν ότι οι προσβάσιµες αγροτικές περιοχές παρουσιάζουν σε υψηλότερο
ποσοστό καινοτοµία προϊόντος και διαδικασίας. Ο κύριος λόγος δεν είναι τόσο η τοποθεσία
τους, αλλά το γεγονός ότι η µεγαλύτερη αναλογία των ΜΜΕ τους ανήκουν σε περισσότερο
καινοτόµους κλάδους. Επίσης, οι καινοτόµες επιχειρήσεις τείνουν περισσότερο να
αναπτύσσουν νέες αγορές από ότι οι µη καινοτόµες. Εντούτοις, όσον αφορά τις νέες
µεθόδους µάρκετινγκ, οι προσβάσιµες αγροτικές περιοχές είναι δυο φορές πιο πιθανό σε
σχέση µε τις αποµακρυσµένες να χρησιµοποιήσουν το διαδίκτυο για λόγους µάρκετινγκ, κάτι
που δείχνει καθαρά το περιορισµένο περιβάλλον µάθησης των αποµακρυσµένων
περιφερειών. Τέλος, οι αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές τείνουν να παρουσιάζουν
λιγότερη καινοτοµία διεργασίας, κάτι που είναι πιθανά το αποτέλεσµα του χαµηλότερου
κόστους εργασίας, πράγµα που τις ενθαρρύνει να χρησιµοποιούν µεθόδους παραγωγής
έντασης εργασίας από το να εκσυγχρονίζουν τον εξοπλισµό της διαδικασίας παραγωγής. Ένα
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συνολικό αποτέλεσµα είναι ότι οι αποµακρυσµένες αγροτικές περιοχές είναι λίγο
περισσότερο καινοτόµες από τις περισσότερο προσβάσιµες, ενώ το αντίθετο ισχύει για τις
επιχειρήσεις του τοµέα των υπηρεσιών.

Οι ίδιοι συγγραφείς (Smallbone et al, 1999) συγκρίνουν τα αποτελέσµατα µε παρόµοια
έρευνα που διεξήχθη τη δεκαετία ’80 (Smallbone et al, 1993). Η σύγκριση δείχνει ότι η
ανάπτυξη νέων προϊόντων και αγορών (και ειδικά των µη τοπικών), γενικός στόχος των
επιχειρήσεων που επιδιώκουν το κέρδος, γίνεται προτεραιότητα των αποµακρυσµένων
αγροτικών περιφερειών. Ένα από τα χαρακτηριστικά τους είναι η αυξηµένη εισχώρησή τους
σε εθνικές και διεθνείς αγορές. Ένα άλλο συµπέρασµα είναι ότι οι αγορές εργασίας των
αγροτικών περιοχών δεν ενθαρρύνουν τη βελτίωση της παραγωγικότητας της εργασίας των
επιχειρήσεων και παρόλο που οι επιχειρήσεις µε την καλύτερη απόδοση χρησιµοποιούν
µεθόδους εκσυγχρονισµού του εξοπλισµού της διαδικασίας παραγωγής, αυτός δεν είναι ο
κύριος στόχος όλων των επιχειρήσεων. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη το γεγονός ότι ακόµα και
σε περίοδο ύφεσης, οι αποµακρυσµένες αγροτικές επιχειρήσεις πέτυχαν να δηµιουργήσουν
απασχόληση. Τέλος, υπάρχει και η πιθανότητα να µην επηρεάζεται η καινοτοµία από τη
γεωγραφική τοποθεσία. Σύµφωνα µε τον Roper (2001) και την έρευνά του στην Ιρλανδία, η
γεωγραφική τοποθεσία των επιχειρήσεων δεν δείχνει να επηρεάζει την καινοτοµία τους και
όροι όπως το περιβάλλον καινοτοµίας και τα πλεονεκτήµατα της συγκέντρωσης δεν
αποδεικνύονται εµπειρικά.
5.5. Η Καινοτοµική ∆ραστηριότητα στις Περιοχές Έρευνας

Ο πίνακας 5.1 δείχνει την καινοτοµική δραστηριότητα των επιχειρήσεων στις περιοχές
έρευνας. Όπως θα περίµενε κανείς η καινοτοµική δραστηριότητα είναι πολύ υψηλή ανάµεσα
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στις επιχειρήσεις του νοµού Αχαΐας. Σχεδόν µία στις τέσσερις (23.46%) επιχειρήσεις του
νοµού Αχαΐας (42 επιχειρήσεις) παρουσιάζουν καινοτοµική δραστηριότητα. Η καινοτοµική
δραστηριότητα στην Αχαΐα σχετίζεται περισσότερο µε εισαγωγή νέων προϊόντων στην
εταιρεία ή µε νέες µεθόδους προώθησης των προϊόντων. Αντίθετα ανάµεσα στις επιχειρήσεις
της Ηλείας (18 επιχειρήσεις) η εισαγωγή νέων προϊόντων για την επιχείρηση ή το νοµό
προηγείται της εισαγωγής νέων µεθόδων διανοµής ή προώθησης του προϊόντος. Τέλος, στο
νοµό Αιτωλοακαρνανίας οι δύο επιχειρήσεις που παρουσιάζουν καινοτοµική δραστηριότητα
σχετίζεται µε την εισαγωγή νέων προϊόντων σε επίπεδο νοµού και νέες µεθόδους προώθησης
των προϊόντων. Τέλος, είναι σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι σχεδόν 10% των επιχειρήσεων
της Αχαΐας κατέχουν διπλώµατα ευρεσιτεχνίας για τις καινοτοµίες τους ενώ το ποσοστό αυτό
είναι 7% για τις επιχειρήσεις του νοµού Ηλείας.

Πίνακας 5.1. Καινοτοµική ∆ραστηριότητα στις Επιχειρήσεις των Περιοχών Έρευνας
% Επιχειρήσεων που ∆ήλωσαν Καινοτοµική

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Νέο προϊόν/υπηρεσία για την επιχείρηση

8.82

11.73

0.00

7.56

Νέο προϊόν/υπηρεσία για την περιοχή

8.82

8.38

0.86

6.30

Νέο προϊόν/υπηρεσία

2.94

3.91

0.00

2.52

Νέα µέθοδος παραγωγής

2.94

6.70

0.86

4.30

Νέα µέθοδος διανοµής

2.94

3.91

0.00

2.52

Νέα µέθοδος προώθησης

2.94

10.61

0.86

5.79

Άλλο

0.00

0.56

0.00

0.25

17.65

23.46

1.72

15.62

6.86

10.06

0.00

6.30

∆ραστηριότητα µε Μορφή:

Μία τουλάχιστον καινοτοµία
∆ιπλώµατος Ευρεσιτεχνίας
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Σύνολο (Ν)

102

179

116

397

Τα ποσοστά δεν αθροίζουν διότι µία επιχείρηση µπορεί να έχει δηλώσει µία ή περισσότερες καινοτόµες δράσεις.

Στο πίνακα 5.2 φαίνεται η διαδικασία που ακολούθησαν οι επιχειρήσεις για την σύλληψη και
την εκτέλεση της καινοτοµίας. Σε όλες τις περιοχές έρευνας η καινοτοµία δηµιουργείται µέσα
από την επιχείρηση σε ποσοστό περισσότερο από 50%. Οι εµπορικοί συνεργάτες σαν πηγή
έµπνευσης για καινοτοµία παίζουν ρόλο στις επιχειρήσεις της Αχαΐας, ενώ οι θεσµοί και οι
οργανισµοί είναι σηµαντικοί µόνο στην περιοχή της Ηλείας.

Πίνακας 5.2. ∆ιαδικασία Σύλληψης της Καινοτοµίας
% Επιχειρήσεων µε Καινοτοµία που ∆ήλωσαν

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Μέσα από την επιχείρηση

50.0

61.9

50.0

58.1

Από συνεργάτες

11.1

16.7

0.0

14.5

0.0

7.14

0.0

4.8

Από συµβούλους

16.7

16.7

0.0

16.1

Από οργανισµούς/θεσµούς

11.1

2.4

0.0

4.8

Άλλο

11.1

14.3

50.0

14.5

18

42

2

62

την ∆ιαδικασία:

Από φίλους και συγγενείς

Σύνολο (Ν)

Τα ποσοστά δεν αθροίζουν διότι µία επιχείρηση µπορεί να έχει δηλώσει µία ή περισσότερες διαδικασίες
καινοτοµίας.

Τα µικρά ποσοστά καινοτοµίας στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας (µόνο δύο επιχειρήσεις
δήλωσαν καινοτοµική δραστηριότητα δεν µας επιτρέπουν να κατατάξουµε τις περιοχές
έρευνας σε ‘Χώρους Καινοτοµίας – Innovative Milieu’.
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5.6. Καινοτοµία και Χαρακτηριστικά Επιχειρήσεων στις Περιοχές Έρευνας

Στο σηµείο αυτό θα προσπαθήσουµε να συσχετίσουµε την εµφάνιση καινοτοµικής
δραστηριότητας µε κάποια από τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών
που αναλύθηκαν στο τρίτο µέρος της παρούσας έκθεσης. Από την ανάλυση εξαιρούνται όλες
οι επιχειρήσεις της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας διότι δεν παρουσιάζουν σηµαντική
καινοτοµική δραστηριότητα και εάν συµπεριληφθούν θα διαταράξουν τα αποτελέσµατα του
δείγµατος µε µεροληψία προς τα κάτω. Από τον πίνακα 5.3 φαίνεται ότι η κύρια οµάδα
καινοτοµιών εµφανίζεται στον κλάδο ειδών διατροφής και στο εµπόριο. Σε µικρότερο βαθµό
ακολουθούν οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες, οι µεταφορές και διάφορες άλλες υπηρεσίες.

Πίνακας 5.3. Κλαδική Κατανοµή των Καινοτόµων Επιχειρήσεων
Κλάδος

Αριθµός Επιχειρήσεων
% Καινοτόµων

στον Κλάδο

Γεωργία

0.0

0

Ορυχεία

0.0

1

18.6

35

Άλλες Βιοµηχ. ∆ραστ.

5.1

8

Ηλεκτρισµός

0.0

0

Κατασκευές

5.1

14

Χονδρικό και Λιανικό Εµπόριο

23.7

65

Ξενοδοχεία και Εστιατόρια

11.9

31

Μεταφορές

11.9

33

Χρηµατοοικονοµικές Υπηρεσίες

5.1

23

Μεσιτικές Υπηρεσίες

0.0

4

Είδη ∆ιατροφής
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Άλλες Υπηρεσίες
Σύνολο (N)

18.6

62

100.0

276

Οι καινοτόµες επιχειρήσεις διαφέρουν από τις µη-καινοτόµες στο µέγεθος και στην ηλικία. Ο
µέσος όρος µεγέθους σε αριθµό εργαζοµένων των καινοτόµων επιχειρήσεων είναι 22.22 σε
αντίθεση µε τις µη καινοτόµες επιχειρήσεις που το µέγεθός τους είναι 8.7. Η ηλικία των
καινοτόµων επιχειρήσεων είναι µεγαλύτερη από την αντίστοιχη των µη-καινοτόµων πράγµα
το οποίο είναι σε αντίθεση µε βιβλιογραφικά δεδοµένα που θέλουν τις καινοτόµες
επιχειρήσεις να είναι νεότερες σε ηλικία. Ο µέσος όρος της ηλικίας των καινοτόµων
επιχειρήσεων είναι 32.2 και των µη-καινοτόµων επιχειρήσεων είναι 19.7.

Στο πίνακα 5.4 φαίνεται ότι δεν υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά ανάµεσα σε καινοτόµες και
µη-καινοτόµες επιχειρήσεις και τη διαδικασία µε την οποία δηµιουργήθηκαν.

Πίνακας 5.4. ∆ιαδικασία Απόκτησης Επιχείρησης Μεταξύ Καινοτόµων και Μη-Καινοτόµων
Επιχειρήσεων.
Μέθοδος ∆ηµιουργίας

Μη-Καινοτόµες

Καινοτόµες

Όλες οι
Επιχειρήσεις

Κληρονοµιά

10.7

18.2

12.2

Αγορά

7.4

3.6

6.7

Ενοικίαση

3.3

0.0

2.6

∆ηµιουργία

71.6

76.4

72.6

7.0

1.8

5.9

Άλλο
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Σύνολο (Ν)

215

55

270

Στον πίνακα 5.5 φαίνεται ότι η νοµική µορφή της επιχείρησης διαφέρει σηµαντικά ανάµεσα
σε καινοτόµες και µη-καινοτόµες επιχειρήσεις. Οι καινοτόµες επιχειρήσεις είναι σε
µεγαλύτερο βαθµό ανώνυµες εταιρείες από τις µη-καινοτόµες επιχειρήσεις. Οι καινοτόµες
επιχειρήσεις είναι σε µικρότερο βαθµό οικογενειακές από τις µη-καινοτόµες επιχειρήσεις.

Πίνακας 5.5. Νοµική Μορφή και Εµφάνιση Καινοτοµίας
Νοµική Μορφή

Μη-Καινοτόµες

Καινοτόµες

Όλες οι
Επιχειρήσεις

Προσωπική

54.5

30.0

49.3

ΟΕ ή ΕΕ

17.3

21.7

18.2

5.0

8.3

5.7

21.4

38.3

25.0

Συνεταιρισµός

0.0

0.0

0.0

Άλλο

1.8

1.7

1.8

Σύνολο (Ν)

220

60

280

ΕΠΕ
ΑΕ

Στο πίνακα 5.6 είναι εµφανές ότι οι καινοτόµες επιχειρήσεις διευθύνονται από επιχειρηµατίες
µε υψηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης από ότι οι αντίστοιχοι µη-καινοτόµοι επιχειρηµατίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι 37.3% των επιχειρηµατιών µε καινοτόµες επιχειρήσεις είναι
απόφοιτοι πανεπιστηµίου σε σχέση µε 24.8% των επιχειρηµατιών σε µη-καινοτόµες
επιχειρήσεις. Είναι επίσης σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι το µεγάλο ποσοστό των
επιχειρηµατιών καινοτόµων επιχειρήσεων έχει καταρτισθεί σε σεµινάρια (πίνακας 5.7).
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Πίνακας 5.6. Επίπεδο Εκπαίδευσης Επιχειρηµατία Ανάµεσα σε Καινοτόµες και ΜηΚαινοτόµες Επιχειρήσεις
Ποσοστό Επιχειρηµατιών που Πήγε Μόνο:

Μη-

Όλες οι

Καινοτόµες

Καινοτόµες

Επιχειρήσεις

∆ηµοτικό

6.4

3.4

5.8

Γυµνάσιο

8.7

5.1

7.9

Λύκειο

38.5

30.5

36.8

Πανεπιστήµιο

24.8

37.3

27.4

4.6

5.1

4.7

Ιδιωτική/ ∆ηµόσια Μεταλυκ. Εκπαίδευση

17.0

18.6

17.3

Σύνολο (N)

218

59

277

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Πίνακας 5.7. Επιχειρηµατική Κατάρτιση και Καινοτοµία
Σεµινάρια

Μη-Καινοτόµες

Καινοτόµες Όλες οι Επιχειρήσεις

Ναι

44.4

70.2

49.8

Όχι

55.6

29.8

50.2

Σύνολο (N)

178

47

225

Στο πίνακα 5.8 φαίνεται ότι οι επιχειρηµατίες καινοτόµων επιχειρήσεων είχαν σε µεγάλο
βαθµό εµπειρία από την διαχείριση επιχειρήσεων (αθροιστικά σχεδόν 40%) των
επιχειρηµατιών, µεγαλύτερη εργασιακή εµπειρία (σχεδόν 44%) και ανατράφηκαν σε ένα
επιχειρηµατικό περιβάλλον σε µεγαλύτερο βαθµό από τους επιχειρηµατίες µη-καινοτόµων
επιχειρήσεων. Συνολικά οι επιχειρηµατίες καινοτόµων επιχειρήσεων έχουν συσσώρευση
µεγαλύτερο ανθρώπινο δυναµικό από τους µη-καινοτόµους επιχειρηµατίες. Στο πίνακα 5.9
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φαίνεται επίσης ότι υπάρχει µεγαλύτερη συσσώρευση κοινωνικού κεφαλαίου ανάµεσα στους
επιχειρηµατίες καινοτόµων επιχειρήσεων σε σχέση µε τους επιχειρηµατίες µη-καινοτόµων
επιχειρήσεων.

Πίνακας 5.8. Άτυπες ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου και Καινοτοµία
∆ιαδικασίες Συσσώρευσης Επιχειρηµατικού

% Επιχειρηµατιών

Κεφαλαίου
Χωρίς

Με

Καινοτοµία

Καινοτοµία

17.2

21.7

18.1

9.5

18.3

11.4

Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση στην περιοχή

20.4

25.0

21.4

Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη περιοχή

12.7

18.3

13.9

20.8

30.0

22.8

4.1

5.0

4.3

Γεννήθηκα και µεγάλωσα εδώ

64.7

63.3

64.4

Σύνολο (Ν)

221

60

281

Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης στην περιοχή

Όλοι

Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης σε άλλη
περιοχή

Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά του
επιχείρηση. Εδώ
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά του
επιχείρηση. Αλλού

Πίνακας 5.9. Στοιχεία Κοινωνικού Κεφαλαίου και Καινοτοµία
Κοινωνικό Κεφάλαιο

% Επιχειρηµατιών
Χωρίς

Με

Καινοτοµία

Καινοτοµία
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Μέλος σε αθλητικές ενώσεις

12.2

21.7

14.2

Μέλος πολιτιστικών συλλόγων

9.1

13.3

10.0

Συµµετοχή στην τοπική αυτοδ.

12.2

16.7

13.2

Μέλος επιµελητηρίων

66.1

66.7

66.2

Σύνολο (Ν)

221

60

281
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6. Επιχειρηµατική Απόδοση

6.1 Επιχειρηµατική Απόδοση: Ορισµοί και Μέθοδοι Μέτρησής της

Ο καθορισµός της επιτυχηµένης επιχειρηµατικής απόδοσης είναι ένα αµφισβητούµενο
ζήτηµα στα οικονοµικά των επιχειρήσεων, που κατά κύριο λόγο οφείλεται στις
πολυδιάστατες έννοιες και στόχους που προσδιορίζουν την επιχειρηµατικότητα. Η έρευνα για
τη µέτρηση της απόδοσης προέρχεται από τη θεωρία οργάνωσης και στρατηγικής
διαχείρισης. Ο Murphy et al, (1996) έχουν παράσχει την πληρέστερη περιγραφή για την
αλλαγή σηµασιολογίας και µέτρησης της απόδοσης στην επιχειρηµατική έρευνα µέχρι τα
µέσα της δεκαετίας του '90. Η θεωρία οργάνωσης και η στρατηγική διοικητική έρευνα έχουν
παράσχει τις βάσεις για τη µέτρηση και την αξιολόγηση της επιχειρηµατικής απόδοσης. Η
χρηµατοοικονοµική απόδοση είναι στον πυρήνα της οργανωτικής αποτελεσµατικότητας
(Chakravarthy, 1986) ενώ η λειτουργική απόδοση αναφέρεται σε έννοιες όπως η ποιότητα
των προϊόντων και το µερίδιο αγοράς και καθορίζει µια ευρύτερη αντίληψη της οργανωτικής
απόδοσης εστιάζοντας σε παράγοντες που οδηγούν τελικά στη χρηµατοοικονοµική απόδοση
(Hofer, 1987; Kaplan, 1983).

Εντούτοις, οι Venkatraman και Ramanujam (1986), προτείνουν ότι η λειτουργική καθώς
επίσης και η χρηµατοοικονοµική πλευρά της απόδοσης πρέπει να εξεταστούν έτσι ώστε η
απόδοση να βελτιωθεί µε την εξέταση των πολλαπλών διαστάσεων της, ένα ζήτηµα που έχει
τονιστεί ιδιαίτερα από διάφορους συγγραφείς (Kaplan, 1983; Gupta, 1987; Venkatraman &
Ramanujam, 1986; Randolph et al, 1991). Υπό αυτή την έννοια, διάφορα κριτήρια της
επιχειρηµατικής απόδοσης έχουν εξεταστεί στη βιβλιογραφία των επιχειρήσεων και των
οικονοµικών. Η επιχειρηµατική απόδοση συχνά προσδιορίζεται µε το κέρδος, και µερικές
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φορές µε την αγοραστική δύναµη. Τα πιο κοινά πληρεξούσιά της είναι η επιστροφή
πωλήσεων (ROS), η επιστροφή επενδύσεων (ROI) και η επιστροφή κεφαλαίου (ROA).
Ειδικότερα τα ROI και ROA θεωρούνται ως τα πιο χρήσιµα µέτρα και βασικά ‘bottom line’
τεστ της επιχειρησιακής απόδοσης (Reese & Cool, 1978; Scherer, 1979; Long & Ravenscraft,
1984), παρά κάποια περιστασιακή κριτική (Fisher & McGowan, 1983; Benston, 1985).

Οι Durand και Coeurderoy (2001), ανέπτυξαν έναν πληρέστερο δείκτη που µετρά την
οργανωτική απόδοση µε πέντε στοιχεία που δείχνουν την αποδοτικότητα, την επιστροφή
kκεφαλαίου, την αύξηση των πωλήσεων, την οριακή αύξηση και την αύξηση του αριθµού
υπαλλήλων. Το q του Tobin και η επιστροφή στην αξία αντικατάστασης κεφαλαίου είναι
επίσης µέτρα αξιολόγησης της αποδοτικότητας που χρησιµοποιούνται στον καθορισµό της
επιχειρηµατικής απόδοσης (McGahan, 1999; Lang & Stulz, 1994; Lindenberg & Ross, 1980;
Salinger, 1984). Ο Voulgaris et al, (2000) καθορίζουν την απόδοση των ΜΜΕ βάσει µιας
ανάλυσης οικονοµικής αναλογίας βασισµένη σε µια µέθοδο πολλαπλού κριτηρίου ενίσχυσης
αποφάσεων (MCDA) (Jacquet-Lagreze, 1995; Doumpos & Zopounidis, 1998) επιτρέποντας
τους να ταξινοµήσουν τις ΜΜΕ σε κατάλληλες οµοιογενείς κατηγορίες σύµφωνα µε τη
χρηµατοοικονοµική τους απόδοση. Ο Glancey (1998), ορίζει την εταιρική απόδοση ως
αποδοτικότητα που µετριέται από τα µέσα λειτουργικά κέρδη δια του µέσου συνολικού
κεφαλαίου , και την αύξηση/ ανάπτυξη από το µέσο ετήσιο ποσοστό αύξησης του συνολικού
κεφαλαίου. Ο Nickell (1996) εξέτασε την επίδραση του ανταγωνισµού στην εταιρική
απόδοση ορίζοντας το επίπεδο συνολικής παραγωγικότητας παραγόντων ως την αξία των
πωλήσεων και της προστιθέµενης αξίας µε ένα τριψήφιο industry-specific δείκτη τιµών ενώ οι
Mudambi και Nicosia (1998) µέτρησαν την επιχειρηµατική απόδοση χρησιµοποιώντας το
πραγµατικό και αφύσικο ποσοστό επιστροφής στο χρηµατιστήριο.
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H µέτρηση της απόδοσης των ΜΜΕ στις µειονεκτικές και αποµακρυσµένες περιοχές
παρουσιάζει µερικές πολύ έντονες δυσκολίες. Η βασική απόδοση µετριέται µε φυσικούς
όρους (απασχόληση, ποσότητα εισαγωγών ή εξαγωγών, κ.λπ.) ή µε βασικά οικονοµικά µέτρα
απόδοσης (επιστροφή κεφαλαίου),µε την αποδοτικότητα (περιθώρια κέρδους, κ.λπ.), µε
αύξηση (των πωλήσεων, των προτερηµάτων, κ.λπ.) ή µε χρήση πηγών εκτός κεφαλαίου
(µέτρα ρευστότητας κ.λπ.). Τα στοιχεία µπορεί να προκύψουν είτε από δηµοσιευµένα
στοιχεία που προέρχονται από λογιστικά βιβλία των εταιριών ή άµεσα από ερωτηµατολόγια
στις επιχειρήσεις. Και για τις δύο πηγές υπάρχει ένα ζήτηµα που αναφέρεται στην
εγκυρότητα των στοιχείων. Και οι δύο πηγές στοιχείων δηµιουργούν ερωτήµατα για την
εγκυρότητα των στοιχείων, όσον αφορά τα λογιστικά βιβλία των εταιριών µπορεί να
συσχετίζονται µε την κοινοποίηση στοιχείων της εταιρίας ενώ όσον αφορά το
ερωτηµατολόγιο µπορεί να υπάρχουν σκόπιµα λανθασµένες απαντήσεις. Στη δικιά µας
περίπτωση δεν ήταν δυνατή η χρησιµοποίηση στοιχείων από τα λογιστικά βιβλία των
εταιριών αφού οι περισσότερες εταιρίες είναι µικρές και δεν είναι υποχρεωµένες να
δηµοσιεύσουν στοιχεία λογιστικών δεδοµένων. Κατά συνέπεια η µόνη πηγή στοιχείων είναι
άµεσα από τις ίδιες τις εταιρίες. Ένα άλλο πρόβληµα σχετικό µε τις λογιστικά δεδοµένα είναι
ότι µόνο τα στοιχεία που είναι σχετικά µε τη χρηµατοοικονοµική απόδοση των εταιριών
µπορούν να αποκοµιστούν ενώ όλες οι άλλες διαστάσεις της απόδοσης όπως στρατηγική ή/
και οργανωτική δεν µπορούν να προσεγγιστούν. Αφ' ετέρου προκειµένου να ελαχιστοποιηθεί
η

παρείσφρηση

του

ερωτηµατολογίου

στην

απόδοση

µιας

εταιρίας

πρέπει

να

χρησιµοποιηθούν προσεκτικά σχεδιασµένες ερωτήσεις.

Σε αυτήν την εργασία, προκειµένου να αξιολογηθεί η επιχειρηµατική απόδοση
χρησιµοποιήσαµε διάφορους δείκτες της εταιρικής απόδοσης τόσο για την προηγούµενη όσο
και για την αναµενόµενη απόδοση της εταιρίας στο µέλλον. ∆ηλαδή περιλήφθηκε η εξέλιξη
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της εταιρίας στα προηγούµενα πέντε έτη και η αναµενόµενη µελλοντική θέση της εταιρίας
στην απασχόληση, τα περιθώρια κέρδους, τις πωλήσεις, τις επενδύσεις και στην επίτευξη των
πιο απώτατων αγορών.

6.2 Επιχειρηµατική Απόδοση στις Περιοχές Έρευνας

Στην παρούσα εργασία χρησιµοποιούµε ένα εύρος δεικτών για την εξέταση της
επιχειρηµατικής αποδοτικότητας. Συγκεκριµένα, επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρούµε
χρηµατοοικονοµικούς δείκτες απόδοσης και οι επιχειρήσεις που συµπεριλαµβάνονται στο
δείγµα δεν είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν λογιστικές καταστάσεις, η χρήση
χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων δεν είναι ενδεδειγµένη. Για το λόγο αυτό στηριζόµαστε σε
πολύ χονδρικούς δείκτες αύξησης, µείωσης ή µη-µεταβολής της απασχόλησης, των
πωλήσεων, των κερδών, των επενδύσεων, του αριθµού των πελατών και της απόστασης από
την µακρύτερη αγορά στην οποία στέλνουν τα προϊόντα τους.

Είναι γεγονός ότι σχεδόν το 50% των επιχειρήσεων σε όλες τις περιοχές έρευνας
παρουσιάζουν αύξηση στις πωλήσεις, τα κέρδη, τους αριθµούς πελατών και την απόσταση
των πιο µακρινών αγορών, ενώ ένα ποσοστό µεταξύ 40-50% παρουσιάζουν αύξηση στην
απασχόληση και τις επενδύσεις. Είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντικό να σηµειώσουµε ότι πολύ
µικρό ποσοστό επιχειρήσεων παρουσιάζει µείωση στους δείκτες απόδοσης εκτός του
συνόλου των κερδών που παρουσιάζει µείωση κατά ποσοστό 21.2%.
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Πίνακας 6.1. ∆ιαστάσεις της Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας σε Όλες τις Περιοχές.
∆ιαστάσεις Αποδοτικότητας

Ποσοστό Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν:
Μείωση

Καµία

Αύξηση

Μεταβολή

Σύνολο
(Ν)

Απασχόληση

12.6

46.0

41.4

374

Σύνολο Πωλήσεων

13.4

30.9

55.6

372

Σύνολο Κερδών

21.2

30.5

48.4

364

8.8

47.4

43.9

342

13.0

31.0

56.0

368

6.5

44.3

49.2

309

Επενδύσεις σε Πάγια
Αριθµός Πελατών
Απόσταση των πιο Μακρινών Αγορών

Στους πίνακες 6.2, 6.3 και 6.4 φαίνονται οι αντίστοιχοι δείκτες για τις περιοχές Ηλείας,
Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας. Τα µεγαλύτερα ποσοστά αύξησης των µεγεθών απόδοσης
βρίσκονται στη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας και ακολουθούνται από τις επιχειρήσεις της
Αχαΐας. Το ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνουν αύξηση των δεικτών απόδοσης στην Ηλεία
είναι το µικρότερο από όλες τις άλλες περιοχές. Ιδιαίτερα στο δείκτη της απασχόλησης, οι
επιχειρήσεις στην Ηλεία δηλώνουν σε ποσοστό σχεδόν 25% ότι υπήρξε αύξηση στην
απασχόληση, ποσοστό σχεδόν µισό από τις άλλες δύο περιοχές έρευνας.
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Πίνακας 6.2. ∆ιαστάσεις της Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας - Ηλεία.
∆ιαστάσεις Αποδοτικότητας

Ποσοστό Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν:
Μείωση

Καµία

Αύξηση

Σύνολο

Μεταβολή

(Ν)

Απασχόληση

17.2

58.6

24.2

99

Σύνολο Πωλήσεων

16.0

44.0

40.0

100

Σύνολο Κερδών

16.3

45.9

37.8

98

Επενδύσεις σε Πάγια

15.8

53.7

30.5

95

Αριθµός Πελατών

15.3

42.9

41.8

98

Απόσταση των πιο Μακρινών Αγορών

14.0

58.1

28.0

93

Πίνακας 6.3. ∆ιαστάσεις της Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας – Αχαΐα.
∆ιαστάσεις Αποδοτικότητας

Ποσοστό Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν:
Μείωση

Καµία

Αύξηση

Μεταβολή

Σύνολο
(Ν)

Απασχόληση

15.7

40.9

43.4

159

Σύνολο Πωλήσεων

17.3

20.5

62.2

156

Σύνολο Κερδών

32.0

18.0

50.0

150

7.6

36.6

55.7

131

17.5

23.4

59.1

154

6.0

42.0

52.0

100

Επενδύσεις σε Πάγια
Αριθµός Πελατών
Απόσταση των πιο Μακρινών Αγορών
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Πίνακας 6.4. ∆ιαστάσεις της Επιχειρηµατικής Αποδοτικότητας – Αιτωλοακαρνανία.
∆ιαστάσεις Αποδοτικότητας

Ποσοστό Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν:
Μείωση

Καµία

Αύξηση

Μεταβολή

Σύνολο
(Ν)

Απασχόληση

4.3

42.2

53.4

116

Σύνολο Πωλήσεων

6.0

33.6

60.3

116

11.2

33.6

55.2

116

Επενδύσεις σε Πάγια

4.3

54.3

41.4

116

Αριθµός Πελατών

5.2

31.0

63.8

116

Απόσταση των πιο Μακρινών Αγορών

0.9

35.3

63.8

116

Σύνολο Κερδών

6.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν την Επιχειρηµατική Απόδοση

Στο µέρος αυτό θα αποπειραθούµε να εξετάσουµε κάποιους από τους παράγοντες που
επηρεάζουν την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων του δείγµατος. Οι παράγοντες αυτοί θα
αναζητηθούν, κυρίως, ανάµεσα στα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που παρουσιάστηκαν
στο τρίτο µέρος αυτής της εργασίας. πιο συγκεκριµένα θα εξετάσουµε την επίδραση του
κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας, του µεγέθους και της ηλικίας της επιχείρησης και των
χαρακτηριστικών του επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Ο πίνακας 6.5 δείχνει ότι το µεγαλύτερο
ποσοστό επιχειρήσεων που δηλώνει αύξηση στους δείκτες απόδοσης βρίσκεται στους
κλάδους του εµπορίου, των άλλων υπηρεσιών, της βιοµηχανίας των ειδών διατροφής, στις
µεταφορές και στις επιχειρήσεις τουρισµού (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κ.λ.π).
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Πίνακας 6.5. Κλαδική Κατανοµή και Επιχειρηµατική Απόδοση.
Κλάδος

% Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν Αύξηση στους ∆είκτες:

Απασχόλ

Συνόλου

Συνόλου

Επενδύσε

Αριθµού

ησης

Πωλήσεων

Κερδών

ων

Πελατών

Γεωργία

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Ορυχεία

0.7

1.0

1.1

1.4

1.0

Είδη ∆ιατροφής

7.9

8.8

7.5

9.5

8.4

Άλλες Βιοµηχ. ∆ραστ.

3.3

3.4

2.3

4.1

3.4

Ηλεκτρισµός

0.7

0.5

0.6

0.7

0.5

Κατασκευές

5.9

5.4

5.7

6.1

5.4

28.9

30.2

31.0

22.3

30.5

Εστιατόρια

9.9

8.3

7.5

10.1

9.4

Μεταφορές

11.2

10.7

8.6

10.1

9.4

11.2

10.7

12.1

10.1

11.3

0.0

1.5

1.7

0.7

1.5

20.4

19.5

21.8

25.0

19.2

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

Χονδρικό και Λιανικό
Εµπόριο
Ξενοδοχεία και

Χρηµατοοικονοµικές
Υπηρεσίες
Μεσιτικές Υπηρεσίες
Άλλες Υπηρεσίες
Σύνολο
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Στον πίνακα 6.6 φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που δηλώνουν αύξηση στην απασχόληση, τις
πωλήσεις και τις επενδύσεις είναι µεγαλύτερες από τις επιχειρήσεις που δηλώνουν αύξηση
στα κέρδη, τους αριθµούς πελατών και την απόσταση από την µακρινότερη στην οποία
έφθασαν τα προϊόντα τους. Ο µέσος όρος της ηλικίας των επιχειρήσεων δεν παρουσιάζει
σηµαντική διαφορά ανάµεσα στις επιχειρήσεις που δήλωσαν αύξηση στους διάφορους
δείκτες απόδοσης.

Από τους πίνακες 6.7 και 6.8 φαίνεται φανερό ότι οι επιχειρήσεις εκείνες που παρουσιάζουν
αύξηση των δεικτών απόδοσης είναι συγχρόνως εκείνες των οποίων οι επιχειρηµατίες
παρουσιάζουν το µεγαλύτερο ποσοστό συσσώρευσης επιχειρηµατικού ανθρώπινου
δυναµικού.

Πίνακας 6.6. Μέσο Μέγεθος και Ηλικία Επιχειρήσεων που ∆ηλώνουν Αύξηση των ∆εικτών
Απόδοσης.
∆είκτες Απόδοσης

Μέσος Όρος

Μέσος Όρος Ηλικίας

Μεγέθους
Απασχόληση

20.9

21.4

Σύνολο Πωλήσεων

20.5

24.4

9.3

20.6

22.2

25.8

Αριθµός Πελατών

9.5

20.4

Απόσταση από Μακρύτερη Αγορά

9.8

20.4

Σύνολο Κερδών
Επενδύσεις σε Πάγια
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Πίνακας 6.7. Άτυπες ∆ιαδικασίες Συσσώρευσης Επιχειρηµατικού ∆υναµικού
Χαρακτηριστικό Επιχειρηµατικού

% Επιχειρήσεων που ∆ήλωσε Αύξηση σε:

Κεφαλαίου:
Απασχό

Πωλήσ

ληση

εις

24.5

22.2

22.2

24.0

11.0

12.6

13.6

12.0

Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση στην περιοχή

27.7

29.0

31.8

28.7

Εργαζόταν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη

14.8

16.0

17.7

18.0

21.9

23.7

21.6

26.0

5.8

5.3

5.1

4.7

66.5

68.6

67.6

70.0

Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης στην

Κέρδη

Επενδύσ
εις

περιοχή
Είχε την ευθύνη άλλης επιχείρησης σε άλλη
περιοχή

περιοχή
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά
του επιχείρηση. Εδώ
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς είχε δικιά
του επιχείρηση. Αλλού
Γεννήθηκα και µεγάλωσα εδώ

Πίνακας 6.8. Κοινωνικό Κεφάλαιο και Επιχειρηµατίες
Χαρακτηριστικό Κοινωνικού

% Επιχειρήσεων που ∆ήλωσε Αύξηση σε:

Κεφαλαίου:
Απασχόλησ

Πωλήσεις

Κέρδη

Επενδύσεις

η
Μέλος σε αθλητικές ενώσεις

16.1

17.9

18.2

17.3

Μέλος πολιτιστικών συλλόγων

13.5

13.0

12.5

12.7

Συµµετοχή στην τοπική αυτοδ.

13.5

15.5

16.5

17.8

Μέλος επιµελητηρίων

58.7

57.5

56.3

58.7
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7.

Η

Αντίληψη

των

Επιχειρηµατιών

για

τα

Εργαλεία

Στήριξης

της

Επιχειρηµατικότητας και την Επιχειρηµατικότητα στις Περιοχές Έρευνας

Στο πίνακα 7.1 φαίνεται η προτίµηση των επιχειρήσεων των περιοχών έρευνας για διάφορα
‘ευέλικτα’ µέτρα στήριξης των επιχειρήσεων. Είναι σηµαντικό να αναφέρουµε ότι ο
εντοπισµός, η αξιολόγηση και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι το πλέον προτιµούµενο
µέτρο στήριξης των επιχειρήσεων, δηλωτικό της µεγάλης ανάγκης που υπάρχει όχι µόνο για
εξειδικευµένο προσωπικό αλλά και για µια διαδικασία επιλογής τους προσωπικού αυτού
ώστε να ταιριάζει µε τις ανάγκες της επιχείρησης.

Πίνακας 7.1. Μέτρα Στήριξης των Επιχειρήσεων.
% Επιχειρήσεων που Θεωρούν τα Ακόλουθα

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Συµβουλές Χρηµατοοικονοµικής ∆ιοίκησης

62.5

63.9

60.3

62.3

Συµβουλές Marketing

63.4

70.6

71.5

68.9

Υποστήριξη Οργάνωσης και ∆ιοίκησης

55.7

65.5

48.3

56.4

Σχεδιασµός Παραγωγικού Εξοπλισµού

42.4

63.1

31.0

45.0

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης

73.1

75.0

28.4

57.6

Βελτίωση Εσωτερικής Οργάνωσης

78.5

66.4

45.2

62.3

Εντοπισµός,Αξιολόγηση,Εκπαίδευση Προσωπικού

90.9

81.1

70.7

80.4

Τόπος Εγκατάστασης (οικόπεδο, υπηρεσίες)

74.0

66.4

75.0

71.5

Συµµετοχή σε Εµπορικές Εκθέσεις

38.8

56.2

47.4

47.8

98

112

116

326

Μέτρα Στήριξης, ‘Χρήσιµα’ ή ‘Πολύ Χρήσιµα’

Σύνολο (Ν)

Το δεύτερο πλέον προτιµούµενο µέτρο είναι ο τόπος εγκατάστασης µιας επιχείρησης ο
οποίος θα πρέπει να σχετισθεί τόσο µε την αγορά γης (οικόπεδο) όσο και µε την προσφορά
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συναφών υπηρεσιών εγκατάστασης (πρόσβαση σε τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, κ.λ.π). Το
στοιχείο αυτό αναδεικνύει τη σπουδαιότητα της δηµιουργίας και στήριξης πάρκων
(βιοµηχανικών, βιοτεχνικών, τεχνολογικών, κ.λ.π) και της δηµιουργίας θερµοκοιτίδων νέων
επιχειρήσεων. Οι συµβουλευτικές υπηρεσίες Marketing έρχονται στη τρίτη θέση προτίµησης
αναδεικνύοντας επίσης ένα σηµαντικό πρόβληµα ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ που δεν έχουν ούτε
τους χρηµατοοικονοµικούς αλλά ούτε και τους ανθρώπινους πόρους για να σχεδιάσουν και
να εκτελέσουν µία ενέργεια προώθησης των προϊόντων τους.

Σε αντιδιαστολή µε τον πίνακα 7.1 που αναφέρεται σε πιθανά µέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων, ο πίνακας 7.2 εξειδικεύεται σε µέτρα για νέες µόνο επιχειρήσεις. Στον πίνακα
7.2 φαίνεται ότι υπάρχει µια δέσµη µέτρων η οποία µπορεί να θεωρηθεί άµεσης
προτεραιότητας για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας και των νέων επιχειρήσεων. Η
παροχή τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών, η απόδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης
και των επιχειρηµατικών δικτύων καθώς και η προσφορά µιας εγγύησης για την ανάληψη
επιχειρηµατικής δράσης αποτελούν την αιχµή για την εκκίνηση επιχειρήσεων. Ανάµεσα στις
περιοχές έρευνας θα πρέπει κανείς να παρατηρήσει ότι η ανάγκη προσφοράς εγγυήσεων για
την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης δεν θεωρείται σηµαντικός παράγοντας στην περιοχή
της Ηλείας, ενώ η απόδοση της τοπικής αυτοδιοίκησης θεωρείται σηµαντικός παράγοντας
από σχεδόν το 80% των επιχειρήσεων.

Πίνακας 7.2. Μέτρα Στήριξης Νέων Επιχειρήσεων.
% των Επιχειρηµατιών που Προτείνουν τα

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

12.7

43.3

52.6

38.1

Ακόλουθα Μέτρα Στήριξης:
∆υνατότητα Πρόσβασης
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Απόδοση Επιχειρηµατικών ∆ικτύων

48.0

77.5

77.6

70.0

Απόδοση Τοπικής Αυτοδιοίκησης

79.4

66.3

75.9

72.5

Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών

67.6

68.5

83.6

72.7

Η Προώθηση της Τοπικής Εικόνας

25.5

64.6

49.1

50.0

Φορείς Κατάρτισης και Έρευνας

37.2

71.9

78.4

64.9

Χρηµατοδότηση

33.3

43.3

28.4

36.4

Επιδοτούµενα Κεφάλαια Εκκίνησης

28.4

46.1

44.8

41.2

∆ιευκόλυνση µε τη Γραφειοκρατία

59.8

39.9

62.9

51.8

Εγγύηση

30.4

81.5

81.0

68.2

Καθοδήγηση

27.4

66.3

54.3

52.8

Σύνολο (Ν)

102

178

116

396

Ο πίνακας 7.3 είναι αρκετά διαφωτιστικός για την ‘συνταγή’ επιτυχίας του νέου
επιχειρηµατία: Μια καλή ιδέα, πρόσβαση σε πηγές χρηµατοδότησης και στήριξη από την
οικογένεια είναι τα συστατικά µιας επιτυχηµένης νέας επιχείρησης.

Πίνακας 7.3. Τα Χαρακτηριστικά του Νέου Επιχειρηµατία
% των Επιχειρηµατιών που Θεωρούν τα

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Μια Καλή Ιδέα (Καινοτοµία)

56.9

51.1

48.3

51.8

Μεγάλο Ίδιο Αρχικό Κεφάλαιο

22.5

59.0

31.0

41.4

Πολύ Καλή Γνώση της ∆ουλειάς

19.6

14.0

16.4

16.1

Πολύ Καλές Γνωριµίες στην Αγορά

15.7

30.3

11.2

21.0

Πολύ Καλή Πρόσβαση στις Τράπεζες

77.4

71.3

87.1

77.5

Υποστήριξη από την Οικογένειά του

81.4

52.8

58.6

61.9

Σύνολο (Ν)

102

178

116

396

Ακόλουθα Χαρακτηριστικά Απαραίτητα:
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Ο πίνακας 7.4 δείχνει ότι δύο είναι οι οµάδες των τοπικών χαρακτηριστικών που µπορούν να
συµβάλλουν στην επιχειρηµατική δράση. Πρώτον τα χαρακτηριστικά εκείνα τα οποία µπορεί
να χρησιµοποιήσει η επιχειρηµατική δράση στον τουρισµό ή στην παραγωγή τοπικών
προϊόντων όπως η σύνδεση του τόπου µε την ιστορία, την πολιτιστική κληρονοµιά ή την
τοπική αρχιτεκτονική και δεύτερον στα χαρακτηριστικά αυτά που είναι κοινή προϋπόθεση
για την εκκίνηση επιχειρηµατικής δράσης όπως το φθηνό εργατικό δυναµικό.
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Πίνακας 7.4. Σηµαντικά Χαρακτηριστικά της Περιοχής για την Προώθηση και ∆ηµιουργία
Νέων Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων
% των Επιχειρηµατιών που Θεωρούν τα

Ηλεία

Αχαΐα

Αιτωλ/νία

Όλες

Φυσικοί Πόροι, Τοπίο και Περιβάλλον

16.7

62.4

30.2

41.1

Ιστορία

21.6

97.7

56.9

66.2

Αρχιτεκτονική

57.8

83.7

92.2

79.6

Πολιτισµός, Παράδοση

19.6

72.5

43.1

50.2

Φθηνό Εργατικό ∆υναµικό

83.3

78.1

36.2

67.2

Υπηρεσίες

30.4

37.1

34.5

34.6

Υποδοµές και Εγκαταστάσεις

28.4

43.8

39.7

38.6

Σύνολο (Ν)

102

178

116

396

Ακόλουθα Χαρακτηριστικά Σηµαντικά:

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

88

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

ΜΕΡΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ
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8. Η Επιχειρηµατικότητα στην Ελληνική Ύπαιθρο
8.1 Η έννοια της επιχειρηµατικότητας

Η σηµερινή πολυδιάστατη έννοια της επιχειρηµατικότητας προέρχεται από την ιστορική
εξέλιξη της θεώρησης του επιχειρηµατία και της συµβολής του στην οικονοµική ανάπτυξη.
Πράγµατι, σηµαντικοί θεωρητικοί των κοινωνικών επιστηµών αντελήφθησαν την σηµασία
της επιχειρηµατικότητας σαν κοινωνική και οικονοµική ενέργεια και προσπάθησαν να
προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά αυτής της λειτουργίας καθώς και τους παράγοντες
εκείνους που επιδρούν στην ανάπτυξή της. Μία απλή και σύντοµη καταγραφή των
κυριότερων ορισµών και χαρακτηριστικών της επιχειρηµατικότητας και του επιχειρηµατία
κατέληξε στην καταµέτρηση περισσότερων από δώδεκα διαφορετικών ορισµών (Psaltopoulos
& Skuras, 2000), ξεκινώντας από τις θεµελιώδεις θεωρήσεις των Cantillon, Knight,
Schumpeter, Kirzner, Schultz και άλλων, όπου το κυριότερο χαρακτηριστικό του
επιχειρηµατία είναι η επιθυµία του να αναλάβει τον κίνδυνο που συνδέεται µε την έναρξη
µιας οικονοµικής δραστηριότητας και το αναπτυγµένο ‘αισθητήριο’ του που ανακαλύπτει τις
ανάγκες της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών, µέχρι τις πλέον σύγχρονες απόψεις για την
εταιρική επιχειρηµατικότητα (Skuras et al, 2000b). Εξέχουσα θέση φυσικά έχουν οι
ολοκληρωµένες θεωρήσεις των Schumpeter και Schultz που τονίζουν την έννοια και την
σηµασία της καινοτοµίας σαν κυριότερου προσδιοριστικού παράγοντα ανάπτυξης της
επιχειρηµατικότητας και την διαδικασία δηµιουργίας και συσσώρευσης επιχειρηµατικού
ανθρώπινου κεφαλαίου, αντιστοίχως (Skuras & Stathopoulou, 2000).
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Ένας αρκετά περιεκτικός και ευρύς ορισµός θέλει τον επιχειρηµατία να είναι οποιοσδήποτε
οικονοµικός παράγοντας που έχει την ικανότητα να αντιληφθεί ή και να δηµιουργήσει µία
οικονοµική ευκαιρία, να υλοποιήσει ένα σχέδιο µε το οποίο θα αξιοποιήσει την οικονοµική
ευκαιρία, και θα κερδίσει χρήµατα, απασχόληση, κοινωνική αναγνώριση ή προσωπική
ευχαρίστηση (Skuras & Stathopoulou, 2000). Είναι σηµαντικό να τονίσουµε τρεις πολύ
ενδιαφέρουσες πτυχές αυτού του ορισµού. Πρώτον, ο επιχειρηµατίας πρέπει να έχει την
δυνατότητα αντίληψης µιας οικονοµικής ευκαιρίας που µπορεί να αναφέρεται σε όλα τα
στάδια της παραγωγικής δραστηριότητας (παραγωγή, προώθηση, διάθεση) και να ικανοποιεί
ή να δηµιουργεί µια αγοραία ανάγκη. Η δυνατότητα αντίληψης εκτός από ένα έµφυτο
χαρακτηριστικό είναι επίσης συνάρτηση του επιπέδου επιχειρηµατικών ικανοτήτων και
ειδικότερα της εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιχειρηµατικής εµπειρίας, και συναφών γνωστικών
ή

µη-γνωστικών διαδικασιών συσσώρευσης ανθρώπινου

δυναµικού. ∆εύτερον, ο

επιχειρηµατίας πρέπει να υλοποιήσει την ιδέα του και συνεπώς να συνδυάσει από τη µία τους
κατάλληλους συντελεστές της παραγωγής και από την άλλη να αξιοποιήσει τα ιδιαίτερα
τοπικά πλεονεκτήµατα ή να ξεπεράσει τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά στην
επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τρίτον, οι στόχοι και συνεπώς το τελικό αποτέλεσµα της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας µπορεί να είναι πολλαπλοί και εκτός του κέρδους να
περιλαµβάνουν τη δηµιουργία απασχόλησης για τον επιχειρηµατία και τα µέλη της
οικογένειάς του, την προσφορά προς και την αναγνώρισή του από το κοινωνικό σύνολο ή την
απλή προσωπική του ευχαρίστηση. Συνεπώς δεν θα πρέπει κανείς να αξιολογεί την
επιχειρηµατική δραστηριότητα και το επιχειρηµατικό αποτέλεσµα σε ένα στενό οικονοµικό
πλαίσιο µεγιστοποίησης του κέρδους.
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8.2 Η ύπαιθρος σαν πλαίσιο ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας

Η τελευταία διαθέσιµη στατιστική αναφέρει την ύπαρξη περίπου 746.000 επιχειρήσεων στην
Ελλάδα εκ των οποίων το 53,5% είναι επιχειρήσεις ενός µόνον ιδιοκτήτη (αυτοαπασχόληση)
και 44,1% είναι µικρο-επιχειρήσεις (Eurostat, 1998). Οι ΜΜΕ απασχολούν το 86,4% του
συνόλου των απασχολουµένων στην Ελλάδα ενώ 25,4% απ’ αυτούς απασχολούνται σε
επιχειρήσεις ενός ιδιοκτήτη, 30,5% σε µικρο-επιχειρήσεις (1-9 απασχολούµενους), 17,5% σε
µικρές επιχειρήσεις (10-99 απασχολούµενους) και 13% σε µεσαίες επιχειρήσεις (100-249
απασχολούµενους). Η κυριότερη κλαδική περιοχή λειτουργίας των επιχειρήσεων ενός
ιδιοκτήτη ή των µικρο-επιχειρήσεων παραµένει πάντα το χονδρικό και λιανικό εµπόριο, ή
επισκευή αυτοκινήτων και µηχανών και τα ξενοδοχεία και εστιατόρια. Οι µεσαίες και
µεγάλες επιχειρήσεις αν και είναι σοβαρά αναµεµειγµένες στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο
και τον τουρισµό έχουν περισσότερο εξειδικευθεί στους βιοµηχανικούς τοµείς έντασης
κεφαλαίου καθώς και στις τηλεπικοινωνίες και τις χρηµατοοικονοµικές και τραπεζικές
υπηρεσίες. ∆εν υπάρχει µια πραγµατική µέτρηση για την καινοτοµική δραστηριότητα των
ΜΜΕ αλλά ενδείξεις συντελούν στο συµπέρασµα ότι έχει αυξηθεί σηµαντικά ο αριθµός των
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας που συνιστούν ένα δυναµικό µέρος της ‘νέας
οικονοµίας’. ∆υστυχώς, κανένα από τα προαναφερθέντα πανελλήνια στοιχεία δεν είναι
γνωστά ειδικά για την ύπαιθρο. Μπορεί όµως κανείς να υποθέσει ότι η ελληνική ύπαιθρος
δεν θα πρέπει να έχει σηµαντικό µερίδιο ούτε στον συνολικό αριθµό των ΜΜΕ αλλά ούτε και
στην απασχόληση που αυτές προσφέρουν, µια και η ανάπτυξη και λειτουργία των ΜΜΕ είναι
κυρίως επικεντρωµένη στον αστικό χώρο. Παρ’ όλα αυτά, αποτελέσµατα από έρευνες πεδίου
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στην ελληνική ύπαιθρο δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις που δηµιουργούνται στην ύπαιθρο
συµβάλλουν ουσιαστικά στην αύξηση της απασχόλησης και οι επενδύσεις τους έχουν
σηµαντικό βαθµό προσθετικότητας (Skuras & Tzamarias, 2000).

Θα µπορούσε κανείς να ισχυρισθεί ότι, τόσο η έννοια της επιχειρηµατικότητας όσο και η
λειτουργία του επιχειρηµατία είναι έννοιες καθολικές και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος να
διαφοροποιεί κάποιος τον επιχειρηµατία της υπαίθρου ή την επιχειρηµατικότητα που
ενεργείται στην ύπαιθρο. Μια προσεκτική ανάγνωση των εννοιών της επιχειρηµατικότητας
αναδεικνύει την άµεση σχέση µεταξύ επιχειρηµατικότητας και του κοινωνικού και
οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο αυτή αναπτύσσεται και ενεργεί. Από την στιγµή
που

η

ύπαιθρος

ορίζει

συγκεκριµένο

χώρο

οικονοµικής

δραστηριότητας

η

επιχειρηµατικότητα και ο επιχειρηµατίας διαφοροποιούνται και αξίζουν µιας διαφορετικής
επιστηµονικής προσέγγισης. Ποια είναι όµως τα σηµεία που διαφοροποιούν τον
επιχειρηµατία στον αστικό χώρο και στον χώρο της υπαίθρου;

Πολλές περιοχές της υπαίθρου, και ιδιαίτερα οι ορεινές περιοχές της Ελλάδος,
χαρακτηρίζονται από τη µεγάλη απόστασή τους από τις αγορές εισροών και προϊόντων
γεγονός που επιβαρύνει σηµαντικά το κόστος παραγωγής και διάθεσης και περιορίζει τις
διαθέσιµες εναλλακτικές επιχειρηµατικές στρατηγικές. Η σχέση αποµάκρυνσης-γειτνίασης µε
µεγάλα αστικά κέντρα επηρεάζει σηµαντικά την πρόσβαση σε πηγές κεφαλαίων και
πληροφοριών, σε εξειδικευµένο εργατικό δυναµικό, σε εξωτερικές υπηρεσίες συµβούλων
επιχειρήσεων, σε υπηρεσίες εξειδικευµένων θεσµών για επιχειρήσεις αλλά και πολλών άλλων
παραγόντων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Με όλα αυτά στο νου, είναι
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φανερό πως ο επιχειρηµατίας της υπαίθρου πολύ δύσκολα και µάλλον σπάνια θα αναζητήσει
επιχειρηµατικό συγκριτικό πλεονέκτηµα σε καθαρά οικονοµικούς όρους όπως χαµηλότερες
τιµές εισροών και εκροών, φθηνότερες τιµές συντελεστών παραγωγής, έγκαιρη παράδοση,
οικονοµίες κλίµακας ή συγκέντρωσης. Συνεπώς το επιχειρηµατικό πλεονέκτηµα στην
ύπαιθρο µπορεί να είναι διαφορετικό από το αντίστοιχο πλεονέκτηµα σε αστικές περιοχές.

Οι περιοχές της υπαίθρου χαρακτηρίζονται από το φυσικό τους περιβάλλον που µπορεί να
είναι πολλές φορές αρκετά περιοριστικό για την ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων ή,
ταυτόχρονα, να προσφέρει την ευκαιρία για ανάπτυξη οικονοµικών δραστηριοτήτων που δεν
είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε αστικό χώρο. Σ’ αυτό το πλαίσιο, παρατηρήθηκε στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια µια µεγάλη ανάπτυξη των αγρο-τουριστικών δραστηριοτήτων,
της υπαίθριας αναψυχής και των σπορ στο φυσικό περιβάλλον (σκι, καγιάκ, κ.λ.π.). Το
φυσικό περιβάλλον σε συνδυασµό µε τη σχετικά µικρότερη πυκνότητα εξυπηρετούµενου
πληθυσµού δεν διευκολύνει την εκτέλεση δαπανηρών έργων υποδοµής που στόχο έχουν να
άρουν τα φαινόµενα αποµόνωσης και αποκλεισµού πολλών περιοχών της υπαίθρου, τόσο
στον καθαρά κατασκευαστικό τοµέα των µεταφορών όσο και στον τοµέα των επικοινωνιών
και µεταφοράς πληροφοριών. Μια προβολική θεώρηση της ελληνικής οικονοµίας µε τα
ολοένα αυξανόµενα αστικά εισοδήµατα, την επέκταση του ελεύθερου χρόνου και την στροφή
του καταναλωτή σε ένα άλλο τρόπο ζωής αναβαθµίζει την σηµασία της ποιότητας του
περιβάλλοντος της υπαίθρου όχι µόνο σαν φυσικού πόρου η διατήρηση του οποίου έχει µια
αυθύπαρκτη αξία, αλλά και σαν οικονοµικού πόρου και πεδίου επιχειρηµατικής
δραστηριότητας.
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Οι προαναφερθέντες παράγοντες που διαµορφώνουν ένα ιδιαίτερο κλίµα επιχειρηµατικής
δραστηριότητας είναι στενά συνδεδεµένοι µε την χωρική διάσταση της υπαίθρου και κυρίως
την απόσταση και το φυσικό περιβάλλον. Όπως όµως έχουµε ήδη τονίσει, ανεξάρτητα
χώρου, το επιχειρηµατικό ανθρώπινο δυναµικό και η καινοτοµική σκέψη και δράση είναι δύο
παράγοντες που χαρακτηρίζουν την επιχειρηµατική δράση. Σήµερα, όσοι ασχολούνται µε την
επιχειρηµατικότητα γνωρίζουν ότι η έννοια του ανθρώπινου δυναµικού έχει διευρυνθεί στην
αντίστοιχη έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου. Αυτή συµπεριλαµβάνει, εκτός από τα
παραδοσιακά χαρακτηριστικά του ενεργούντος επιχειρηµατία, τα χαρακτηριστικά του
κοινωνικού συνόλου στο οποίο ενεργείται η επιχειρηµατικότητα καθώς και τον τρόπο µε τον
οποίο οργανώνεται, ρυθµίζεται και διαλέγεται, συµπλέκεται ή αντιτίθεται, η κοινωνική µε την
οικονοµική δραστηριότητα.

Έτσι λοιπόν, η έννοια του κοινωνικού κεφαλαίου περιλαµβάνει όλα τα παραδοσιακά
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού όπως το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης και
η διαδικασία συσσώρευσης επιχειρηµατικής εµπειρίας αλλά και τον τρόπο µε τον οποίο η
τοπική κοινωνία αντιµετωπίζει την επιχειρηµατική δραστηριότητα και την επιθυµία για
ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου, την ύπαρξη, δοµή και ενέργεια των θεσµών, και την
λειτουργία της τοπικής και περιφερειακής πολιτικής διοίκησης, της διαδικασίας ρύθµισης της
οικονοµικής δραστηριότητας και της κοινωνικής-οικονοµικής δικτύωσης. Θα ήταν
πλεονασµός να επιχειρηµατολογήσει κανείς για τους λόγους εκείνους που συντελούν στην
διαµόρφωση ενός περιοριστικού κοινωνικού κεφαλαίου στην ελληνική ύπαιθρο σε σχέση
πάντα µε τον αστικό χώρο. ∆υστυχώς, τόσο τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού
δυναµικού όσο και τα γενικότερα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου κεφαλαίου στην ελληνική
ύπαιθρο έχουν πληγεί από την µετανάστευση που στέρησε τις περιοχές αυτές από το πλέον
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ενεργό και δυναµικό ανθρώπινο κεφάλαιο ενώ η συνεχιζόµενη χαµηλή παροχή υπηρεσιών
και σχετική αποµόνωση δεν δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες διακράτησης ή ακόµα και
επιστροφής του επιχειρηµατικού δυναµικού.

Ένα από τα σηµαντικότερα φαινόµενα εκδήλωσης αναπτυγµένου επιχειρηµατικού, και
γενικότερα κοινωνικού κεφαλαίου, είναι η εµφάνιση και ύπαρξη επιχειρηµατικών δικτύων.
Στην ελληνική ύπαιθρο, τα επιχειρηµατικά δίκτυα κάθε µορφής έχουν πολύ χαµηλό βαθµό
ανάπτυξης. Τα οριζόντια επιχειρηµατικά δίκτυα σκοπό έχουν να συνδέσουν τοπικές
επιχειρήσεις, θεσµούς και τοπική διοίκηση µεταξύ τους µε σκοπό την προώθηση της
οικονοµικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της διακλαδικής τοπικής συνεργασίας και της
υποστήριξης της τοπικής επιχειρηµατικής ταυτότητας. Τα κάθετα επιχειρηµατικά δίκτυα
σκοπό έχουν να συνδέσουν τοπικές επιχειρήσεις, θεσµούς και διοίκηση µε αντίστοιχα δίκτυα
ευρύτερης χωρικής εµβέλειας, έτσι ώστε να προωθείται η ροή αγαθών, υπηρεσιών,
πληροφοριών και κεφαλαίου από και προς τις περιοχές της υπαίθρου.

Στην ελληνική ύπαιθρο, εάν κανείς εξαιρέσει κάποιες ουσιαστικές προσπάθειες δηµιουργίας
και υποστήριξης επιχειρηµατικών δικτύων κυρίως µέσα από προγράµµατα τοπικής δράσης, η
ανάπτυξη των οριζόντιων δικτύων είναι σε εµβρυακό στάδιο. Αυτό το φαινόµενο θα πρέπει
κανείς να το αποδώσει στην έλλειψη ορθής αξιολόγησης των πλεονεκτηµάτων των
επιχειρηµατικών δικτύων και γενικά των πλεονεκτηµάτων της συνέργιας, σε θεσµικό
έλλειµµα, σε διοικητική αδυναµία και σε έλλειψη κατάλληλης δικτυακής υποδοµής. Από την
άλλη πλευρά, τα κάθετα επιχειρηµατικά δίκτυα, όπου αυτά υπάρχουν, έχουν µεγάλο βαθµό
εξάρτησης από αστικές επιχειρήσεις και πολλές φορές λειτουργούν σαν µηχανισµοί
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απορρόφησης αγαθών και υπηρεσιών µε άνισους επιχειρηµατικούς όρους. Πολύ δε
περισσότερο, η διείσδυση των κάθετων επιχειρηµατικών δικτύων σε ορισµένες περιοχές της
ελληνικής υπαίθρου εξαρθρώνει την τοπική οικονοµική δραστηριότητα, οδηγεί τις
επιχειρήσεις που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτά στην περιθωριοποίηση και απελευθερώνει την
οικονοµική δραστηριότητα από το κοινωνικό της περιβάλλον οδηγώντας σε έντονα
συγκρουσιακά φαινόµενα. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η δράση εθνικών και
ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρηµατικών δικτύων που οδήγησε τον µαζικό τουρισµό σε
περιοχές της υπαίθρου µε τα γνωστά αποτελέσµατα της περιβαλλοντικής και κοινωνικής
υποβάθµισης και της οικονοµικής περιθωριοποίησης των τοπικών επιχειρήσεων.

Η ελληνική ύπαιθρος ορίζει ένα πολύ συγκεκριµένο χώρο επιχειρηµατικής δραστηριότητας
όπου κυριαρχούν οι περιοριστικοί παράγοντες και οι αδυναµίες στις όποιες ευκαιρίες και
πλεονεκτήµατα µπορεί να υπάρχουν. Η ύπαιθρος σαν χώρος καθορίζει και επιβάλλει την
ανάγκη µιας πιο προσεκτικής και ξεχωριστής θεώρησης της επιχειρηµατικότητας. Αυτό
σηµαίνει ότι το πλαίσιο πολιτικής για την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας
στην ελληνική ύπαιθρο θα πρέπει µεν να εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ανάπτυξης
της επιχειρηµατικότητας στην χώρα αλλά θα πρέπει επίσης να λαµβάνει υπόψη την
ιδιαιτερότητα της υπαίθρου και να προσαρµόζει τους στόχους και τα εργαλεία άσκησης της
πολιτικής στην πραγµατικότητα αυτή.

,
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8.3 Σηµαντικότεροι περιορισµοί στην ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας

Μία πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου για λογαριασµό της Επιτροπής της Ε.Ε είχε σαν
αντικείµενο την επιχειρηµατικότητα και, ανάµεσα σε άλλα, ερεύνησε τη γενική στάση και
τις αντιλήψεις των πολιτών των χωρών της Ε.Ε και των ΗΠΑ απέναντι σε θέµατα
επιχειρηµατικότητας καθώς και στους παράγοντες που επηρεάζουν την επιχειρηµατική δράση
(Flash Eurobarometer, 2000). Οι πολίτες της Ε.Ε έχουν χαρακτηριστικά πιο συντηρητική
στάση απέναντι στην ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου από τους πολίτες των ΗΠΑ,
θεωρώντας ότι κάποιος δεν θα έπρεπε να αναλάβει επιχειρηµατική δράση εάν υπάρχει
κίνδυνος αποτυχίας. Οι Έλληνες πολίτες διαφοροποιούνται σηµαντικά από όλους τους
υπόλοιπους ευρωπαίους και µαζί µε τους πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας διαφωνούν σε
ποσοστό πάνω από 60% ότι η ύπαρξη κινδύνου θα πρέπει να θεωρείται αποτρεπτικός
παράγοντας ανάληψης επιχειρηµατικής δραστηριότητας.

Παρ’ όλα αυτά, η στάση στον

κίνδυνο διαφοροποιείται σηµαντικά ανάλογα µε την ηλικία και την εκπαίδευση των
ερωτώµενων αναδεικνύοντας αυτούς τους παράγοντες σε σηµαντικούς ρυθµιστές της ροπής
για δηµιουργία επιχειρήσεων. Αναλογιζόµενοι την ηλικιακή διάρθρωση και το επίπεδο
εκπαίδευσης του ελληνικού πληθυσµού της υπαίθρου είναι εύκολο να κατανοήσουµε την
έλλειψη διάθεσης για ανάληψη επιχειρηµατικού κινδύνου και το µικρό ποσοστό δηµιουργίας
νέων επιχειρήσεων.

Στην ίδια σφυγµοµέτρηση αναδεικνύονται και οι κυριότεροι πρακτικοί λόγοι που εµποδίζουν
την ανάληψη επιχειρηµατικής δράσης πέρα από την ύπαρξη κινδύνου. Και οι Έλληνες
πολίτες δεν θεωρούν τον επιχειρηµατικό κίνδυνο σαν αποτρεπτικό παράγοντα για την
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επιχειρηµατικότητα, παρουσιάζουν αρνητικές τοποθετήσεις, από τις πιο αρνητικές στην
Ευρώπη, για όλους σχεδόν τους περιοριστικούς παράγοντες που διερευνήθηκαν. Πιο
συγκεκριµένα οι Έλληνες πολίτες θεωρούν ότι οι δυσκολία να ξεκινήσει κανείς µια
καινούργια επιχείρηση εστιάζεται κυρίως στην έλλειψη χρηµατοοικονοµικών πόρων, την
πολυπλοκότητα της διοικητικής διαδικασίας έναρξης της δραστηριότητας και το ασταθές και
δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον και σε πολύ µικρότερο βαθµό στη δυσκολία εξεύρεσης
πληροφοριών. ∆υστυχώς, στην Ελλάδα είναι πολύ λίγες οι έρευνες και τα δεδοµένα που
έχουµε στην διάθεσή µας για τις αντίστοιχες στάσεις και αντιλήψεις των πολιτών της
υπαίθρου και συνεπώς τα συµπεράσµατά µας είναι αποσπασµατικά και γεωγραφικά
εντοπισµένα σε ορισµένες µόνο περιφέρειες, αλλά ικανά για να δώσουν ενδείξεις των τάσεων
που επικρατούν.

Η δυσκολία εξεύρεσης χρηµατοοικονοµικών πόρων είναι, µερικώς µόνο, ένα σηµαντικό
πρόβληµα. Λόγω του µικρού µεγέθους των νέων επιχειρήσεων, πολλές από αυτές
αυτοχρηµατοδοτούνται από τους ιδιοκτήτες τους µε κεφάλαια που προέρχονται είτε από
προσωπικές αποταµιεύσεις είτε προέρχονται από άτυπα δάνεια προερχόµενα από το άµεσο
οικογενειακό περιβάλλον του επιχειρηµατία. Πράγµατι, έρευνες έχουν δείξει ότι σχεδόν οι
µισές από τις νέες επιχειρήσεις σε µειονεκτικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου ιδρύονται
χωρίς να χρησιµοποιήσουν δανεικά κεφάλαια (Psaltopoulos et al, 2001a).

Μία εκτενής επιστηµονική βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι το ποσοστό συµµετοχής των
ιδιοκτητών επιχειρήσεων στην νέα επιχείρηση εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως
από την ικανότητα τους να αντιλαµβάνονται τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και τη γενικότερη
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στάση τους να αποφεύγουν το δανεισµό. Όσο καλύτερα αντιλαµβάνεται ένας επιχειρηµατίας
τον κίνδυνο ανάληψης της επιχειρηµατικής δράσης τόσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό
συµµετοχής του στην νέα επιχείρηση. Όλοι οι παράγοντες που υποστηρίζουν ένα υψηλό
επίπεδο ανθρώπινου δυναµικού είναι συγχρόνως και παράγοντες που βοηθούν τον
επιχειρηµατία να αντιληφθεί τον επιχειρηµατικό κίνδυνο και να τον µειώσει µε προληπτικές
δράσεις. Είναι επίσης γνωστό ότι οι επιχειρηµατίες µικρού και µεσαίου µεγέθους
επιχειρήσεων δεν επιθυµούν την ‘εισβολή’ δανειστών στις επιχειρήσεις τους και η προτίµησή
τους για δανεισµό δεν ακολουθεί την ορθολογική διαδροµή της ελαχιστοποίησης του κόστους
του δανειζόµενου κεφαλαίου. Έτσι, οι επιχειρηµατίες της υπαίθρου ακολουθούν µία
διαδικασία ‘τσιµπολογήµατος’ κεφαλαίων (pecking order theory), από τις πηγές εκείνες που
τους εξασφαλίζουν τον µικρότερο βαθµό διείσδυσης των δανειστών στην επιχείρηση,
στρεφόµενοι πρώτα στο άµεσο κοινωνικό περιβάλλον,

και τέλος σε κεφάλαια που

επιβάλλουν συµµετοχή στην επιχείρηση. Συνεπώς, υπάρχουν ενδείξεις ότι η έλλειψη
κεφαλαίων δεν αποτελεί τόσο σηµαντικό περιοριστικό παράγοντα όσο αποτελεί η µορφή και
οι όροι της δανειοδότησης των επιχειρήσεων, και η επίπτωση που αυτή έχει στην αυτόνοµη
λειτουργία τους και στο αίσθηµα ανεξαρτησίας των επιχειρηµατιών.

Έχει βρεθεί ότι οι επιχειρήσεις εκείνες της υπαίθρου που είναι αρκετά καλά ενσωµατωµένες
στην τοπική οικονοµία, χρησιµοποιούν λιγότερα δανειακά κεφάλαια, έχουν µεγάλο βαθµό
αυτονοµίας στη χρηµατοδότηση των επενδύσεών τους και υγιή χρηµατοοικονοµική δοµή
(Psaltopoulos et al, 2001b). Αυτό οφείλεται στην ταυτόχρονη δράση δύο παραγόντων:
πρώτον,

η

ενσωµάτωση

της

επιχείρησης

στην

τοπική

οικονοµία

µειώνει

τον

αντιλαµβανόµενο επιχειρηµατικό κίνδυνο και αυξάνει την διάθεση του επιχειρηµατία να
διακινδυνεύσει τα κεφάλαιά του· δεύτερον, ο υψηλός βαθµός ενσωµάτωσης µιας επιχείρησης
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στην τοπική οικονοµία µπορεί να δείχνει τη δράση οριζόντιων επιχειρηµατικών δικτύων η
οποία πάντα οφείλεται, και ουσιαστικά καλύπτει, αναπτυγµένη κοινωνική συνοχή και
κοινωνικό κεφάλαιο φιλικό προς την επιχειρηµατικότητα. Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη
σηµασία που έχει η ενεργή υποστήριξη προς τοπικά επιχειρηµατικά δίκτυα και η ύπαρξη
αναπτυγµένου κοινωνικού κεφαλαίου.

Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες για να ξεκινήσουν την οικονοµική
τους δραστηριότητα είναι επίσης σηµαντικά αλλά αρκετά καλά καταγεγραµµένα και στο
στόχο της τρέχουσας πολιτικής για την υποστήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας.
Θα πρέπει όµως κανείς να παρατηρήσει ότι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που
αποδεδειγµένα ταλαιπώρησαν τους νέους έλληνες επιχειρηµατίες είχαν καταφέρει, αναίτια τις
περισσότερες φορές, να διεισδύσουν και σε τοπικούς θεσµούς ενίσχυσης και υποστήριξης
της επιχειρηµατικότητας. Η εµπειρία των περισσότερων επιχειρηµατιών και αγροτώνεπιχειρηµατιών από την επαφή τους µε τις διαδικασίες διάχυσης και εφαρµογής πολιτικών
ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας είναι αρνητική (Damianos et al, 1998) αφήνοντας
ερωτηµατικά για το εάν µια απλή αλλαγή της διαδικασίας µε την έννοια της κατάργησης
ορισµένων σταδίων ή της απλοποίησης κάποιων διαδικασιών θα έχει ουσιαστικές επιπτώσεις
στην ‘ελεγκτική’ φιλοσοφία που διέπει την πολιτική και τους θεσµούς ενίσχυσης της
επιχειρηµατικότητας.

Μια άλλη αφανής πλευρά της επιχειρηµατικής διαδικασίας που εµποδίζει την ανάπτυξη της
επιχειρηµατικότητας στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες µέλη της Ε.Ε είναι η διαδικασία
παύσης της λειτουργίας µιας επιχείρησης και ο συνακόλουθος πολλές φορές ‘στιγµατισµός’
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του επιχειρηµατία. Έχει αποδειχθεί ότι ένα µεγάλο ποσοστό των επιχειρηµατιών που διοικούν
επιτυχηµένες επιχειρήσεις σήµερα, είχαν προηγουµένως επιχειρήσεις οι οποίες, για
διάφορους λόγους, έκλεισαν. Η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωπαίων πολιτών (72%)
θεωρούν ότι στους επιχειρηµατίες που έχουν οδηγηθεί στο κλείσιµο των επιχειρήσεών τους
θα πρέπει να τους δίνεται µία δεύτερη ευκαιρία (Flash Eurobarometer, 2000). Οι σκληρές
διαδικασίες πτώχευσης και ο κοινωνικός αντίκτυπος που αυτές δηµιουργούν, ενεργούν
αρνητικά στους νέους επιχειρηµατίες και παροπλίζουν ένα σηµαντικό επιχειρηµατικό
κεφάλαιο. Μια σειρά από άλλους παράγοντες που δρουν περιοριστικά στην επιχειρηµατική
δραστηριότητα έχουν εντοπισθεί από µελέτες στην Ελλάδα και κυρίως στο πλαίσιο του
προγράµµατος BEST (Business Environment Simplification Task Force) της Ε.Ε.

8.4 Μια ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην ύπαιθρο

Η πολιτική για την επιχειρηµατικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε) για τις επιχειρήσεις και την επιχειρηµατικότητα,
καθρεφτίζει την πολιτική προτεραιότητα που δίνει η Ε.Ε στην προσπάθειά της να
δηµιουργήσει µια ‘Επιχειρηµατική Ευρώπη’. Στην ∆ιάσκεψη Κορυφής της Λισσαβόνας (2324 Μαρτίου 2000), οι αρχηγοί των δεκαπέντε κρατών µελών υιοθέτησαν το στρατηγικό
στόχο ‘να δηµιουργήσουν την πιο ανταγωνιστική, και δυναµική οικονοµία τα επόµενα δέκα
χρόνια’ αναβαθµίζοντας και υποστηρίζοντας την επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία. Η
πολιτική της Ε.Ε για την επιχειρηµατικότητα σήµερα µπορεί να συνοψισθεί σε δύο κυρίως
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άξονες: πρώτον, στον άξονα εκείνο που περιλαµβάνει όλα τα µέτρα για την βελτίωση του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των συνθηκών που το πλαισιώνουν· δεύτερον, στο άξονα
που περιλαµβάνει όλα τα µέτρα (προγράµµατα και χρηµατοοικονοµικά εργαλεία) για την
στήριξη των ΜΜΕ. Οι προαναφερθέντες άξονες συµπληρώνονται από δράσεις της Ε.Ε για
την προετοιµασία των ΜΜΕ ενόψει της διεύρυνσης της Ε.Ε µε την ένταξη των νέων κρατών
µελών και τις προ-ενταξιακές συνθήκες µε νέες χώρες, και την συνεργασία µε µη-κράτη
µέλη.

Ο άξονας των µέτρων για την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και των
συνθηκών που το πλαισιώνουν αναφέρεται κυρίως σε διοικητικές διαδικασίες και επηρεάζει
το κανονιστικό, νοµικό, φορολογικό, χρηµατικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το πρόγραµµα
BEST, που εκτελείται από την Επιτροπή της Ε.Ε µε την συνεργασία των κρατών-µελών,
συντόνισε τις προσπάθειες για την καλύτερη εκτέλεση µέτρων απλοποίησης του
επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών το Υπουργείο
Ανάπτυξης έχει ήδη ανακοινώσει µια σειρά µέτρων για τη νοµική, διοικητική και
κανονιστική απλοποίηση των διαδικασιών έναρξης επιχειρήσεων και υποστήριξης της
επιχειρηµατικότητας. Στα πλαίσια αυτού του άξονα, ιδιαίτερη προσπάθεια αποδίδεται στην
καλύτερη πρόσβαση των επιχειρήσεων και των εν δυνάµει επιχειρηµατιών, σε δίκτυα
πληροφόρησης και στην αύξηση της γνώσης για τις επιχειρήσεις και την ανάπτυξή τους. Το
δίκτυο (Euro-Info-Centre) Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και άλλα κοινοτικά δίκτυα
πληροφόρησης επιχειρούν να προσφέρουν πληροφορίες και συµβουλές για κανονισµούς και
προγράµµατα της Ε.Ε.
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Ο άξονας των µέτρων και εργαλείων για υποστήριξη των ΜΜΕ, έχει πάρει τη µορφή άµεσων
και έµµεσων µέτρων βοήθειας που κυρίως αποσκοπούν στη βελτίωση της πρόσβασης στη
χρηµατοδότηση και το δανεισµό, τη βοήθεια επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο, τη
συνεργασία των επιχειρήσεων, την έρευνα και την τεχνική κατάρτιση. Λόγω της σηµασίας
που έχει η πρόσβαση των επιχειρήσεων στη χρηµατοδότηση διάφορα µέτρα υιοθετήθηκαν
για τη δηµιουργία κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών (venture capital) και εγγυήσεων
(guarantees) κυρίως µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European
Investment Bank) και του Ευρωπαϊκού Ταµείου Επενδύσεων (European Investment Fund).

Η σηµερινή ελληνική πολιτική για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας γενικά, µπορεί να
συνοψισθεί στις κάτωθι δράσεις:
¾ Ενέργειες για την εκπαίδευση και την κατάρτιση µιας επιχειρηµατικής κοινωνίας
¾ Ενέργειες για τη βελτίωση της πρόσβασης ΜΜΕ σε χρηµατοδοτικούς πόρους και στήριξη

επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας
¾ Ενέργειες βελτίωσης της έρευνας και ανάπτυξης και την καλύτερη χρήση της

ευρεσιτεχνίας
¾ Ενέργειες βελτίωσης της διαφάνειας των πολιτικών επιχειρηµατικότητας
¾ Ενέργειες βελτίωσης της δηµόσιας διοίκησης για την επιχειρηµατικότητα
¾ Ενέργειες βελτίωσης της απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας
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Η πολιτική ενίσχυσης και ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας είναι γενικά αποσπασµατική
και κατακερµατισµένη ενώ το πλήθος των συναρµόδιων φορέων συντελεί µάλλον στον
αποσυντονισµό των ενεργειών παρά σε µεθοδευµένες και στοχοθετηµένες παρεµβάσεις. Θα
µπορούσε επίσης κάποιος να ισχυρισθεί ότι η πολιτική για την επιχειρηµατικότητα είναι,
ουσιαστικά, πολιτική για τις επιχειρήσεις, και σπάνια για τον επιχειρηµατία, αγνοώντας τον
παράγοντα του ανθρώπινου κεφαλαίου και των διαδικασιών συσσώρευσης επιχειρηµατικού
ανθρώπινου δυναµικού. Πολύ περισσότερο, η τρέχουσα πολιτική ενίσχυσης και ανάπτυξης
της επιχειρηµατικότητας δεν εξειδικεύεται για τις περιοχές της υπαίθρου και συνεπώς δεν
λαµβάνει υπόψη κανέναν από τους περιορισµούς που διαπιστώνονται στις περιοχές της
υπαίθρου.

Μια ολοκληρωµένη πολιτική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας στην ελληνική ύπαιθρο θα
πρέπει να κινηθεί σε δύο ταυτόχρονα άξονες, ένα βραχυπρόθεσµο και ένα µακροπρόθεσµο.
Βραχυπρόθεσµα η πολιτική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να στοχεύει στην
αντιµετώπιση των χωρικών µειονεκτηµάτων της υπαίθρου και των περιορισµών που αυτά
συνεπάγονται για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Μακροπρόθεσµα, ο στόχος της
πολιτικής θα πρέπει να είναι η ανάπτυξη ενός πνεύµατος επιχειρηµατικότητας µε παροχή
επιχειρηµατικής παιδείας στους εν δυνάµει µελλοντικούς επιχειρηµατίες στην ύπαιθρο. Η
βραχυπρόθεσµη πολιτική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας θα πρέπει να είναι
αποκεντρωµένη

για

να

µπορεί

επιτυχώς

να

αντιµετωπίσει

την

πληθώρα

των

κοινωνικοοικονοµικών µικρο-περιβαλλόντων που συνιστούν την ελληνική ύπαιθρο και των
περιορισµών που αυτά συνεπάγονται για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας. Αυτό
πρακτικά σηµαίνει ότι η σύλληψη και ο σχεδιασµός της πολιτικής θα µπορεί να γίνονται από
περιφερειακούς ή/και τοπικούς θεσµούς ενώ η υλοποίησή της θα εµπλέκει όλους τους
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κοινωνικούς εταίρους και θα συντονίζεται από τοπικούς φορείς. Ένα τέτοιο πλαίσιο
πολιτικής είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί διότι απαιτεί ισχυρούς τοπικούς και
περιφερειακούς θεσµούς µε δυνατότητα να συλλάβουν και να σχεδιάσουν πολιτική µε
συµµετοχικές διαδικασίες, να προτείνουν εργαλεία άσκησης πολιτικής και να εξασφαλίσουν
την αποδοχή τους που συνεπάγεται και την ιδιωτική χρηµατοδότηση τους. Μια τέτοια
εξέλιξη προϋποθέτει ανάπτυξη του υπάρχοντος ανθρώπινου δυναµικού που στελεχώνει τους
θεσµούς και αύξηση της χωρητικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου µε δεξιότητες και
ικανότητες διαχείρισης και διοίκησης αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Ο µακροπρόθεσµος στόχος ανάπτυξης του επιχειρηµατικού πνεύµατος απευθύνεται στο
σύνολο του κοινωνικού κεφαλαίου των περιοχών της υπαίθρου. Είναι γεγονός ότι οι
πολιτικές, και τα προγράµµατα που τις υλοποιούν, απευθύνονται στο σηµερινό κοινωνικό
κεφάλαιο και, εν πολλοίς, είτε αγνοούν είτε αµελούν το µέλλον και έτσι σπάνια ενισχύουν τις
διαδικασίες συσσώρευσης κοινωνικού κεφαλαίου στις περιοχές της υπαίθρου. Ανάµεσα στις
διαδικασίες αυτές είναι και η συσσώρευση επιχειρηµατικού κεφαλαίου και οι δηµιουργία
συνθηκών που θα επιτρέψουν την διεύρυνση της επιχειρηµατικής βάσης των περιοχών
αυτών. Μία από τις κυριότερες διαπιστώσεις της επιτροπής BEST, αφορούσε την ανάγκη
παροχής επιχειρηµατικής παιδείας τόσο από την τυπική διαδικασία της εκπαίδευσης και
κατάρτισης επιχειρηµατιών αλλά και από άτυπες ενέργειες για την κοινωνική αποδοχή του
επιχειρηµατία και την αναγνώριση της κοινωνικής διάστασης της επιχειρηµατικότητας.
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Εργαλεία άσκησης επιχειρηµατικής πολιτικής

Η Ελλάδα έχει να επιδείξει µια, µάλλον µακρά, ιστορία ενίσχυσης των επιχειρήσεων µε
παραδοσιακά εργαλεία στήριξης που σπάνια ξεφεύγουν από τα συνήθη χρηµατοοικονοµικά
εργαλεία των επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων και φορολογικών κινήτρων. Οι αναπτυξιακοί
νόµοι ήταν το πρώτο πλαίσιο από το οποίο υιοθετήθηκαν γενναίες χρηµατοοικονοµικές
ενισχύσεις σε νέες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που επεκτείνονταν. Το ίδιο έγινε και µε την
εφαρµογή των πρώτων προγραµµάτων ενίσχυσης των ειδικά για ΜΜΕ, αλλά και των πρώτων
προγραµµάτων ενίσχυσης επιχειρήσεων στην ύπαιθρο µέσα από διάφορα προγράµµατα της
Ε.Ε ή την εφαρµογή της πρωτοβουλίας LEADER. Η εφαρµογή νέων χρηµατοοικονοµικών
εργαλείων όπως των επιχειρηµατικών συµµετοχών και των κεφαλαίων συνεγγύησης δεν έχει
ουσιαστικά ξεκινήσει και είναι ανύπαρκτη στις περιοχές της υπαίθρου. Γνωρίζοντας όµως
τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούν και επιλέγουν πηγές χρηµατοδότησης οι ΜΜΕ µπορούµε να
προβλέψουµε ότι τέτοια εργαλεία δεν θα έχουν σηµαντική απήχηση.

Στη σειρά των εργαλείων που απευθύνονται άµεσα στις επιχειρήσεις, έχει βρεθεί ότι οι
ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων της υπαίθρου είναι πολύ µεγάλες και αρκετά
διαφοροποιηµένες δείχνοντας την ανάγκη σχεδιασµού και εκτέλεσης αποκεντρωµένης
πολιτικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων της υπαίθρου (Skuras et al, 2000a). ∆ιαφορετικές
επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της ελληνικής υπαίθρου έχουν ανάγκη για προσφορά
αναπτυξιακών εργαλείων που αφορούν στην προώθηση των προϊόντων, την εισαγωγή
πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας, συγκεκριµένη εκπαίδευση σε χρηµατοοικονοµική
διαχείριση και διοίκηση, προσφορά βιοτεχνικών πάρκων και επωαστικών θαλάµων
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επιχειρήσεων, και ακόµη και θεσµικές παρεµβάσεις στην τοπική αγορά εργασίας και
επιχειρηµατικού

χώρου.

Η

σειρά

των

άµεσων

παρεµβάσεων

στήριξης

της

επιχειρηµατικότητας είναι ουσιαστικά τόσο µεγάλη όσο είναι και τα κατά τόπους
προβλήµατα που επιζητούν επίλυση. Για τον λόγο αυτό οι τοπικοί θεσµοί θα πρέπει να έχουν
την ευελιξία να σχεδιάζουν και να εκτελούν τα δικά τους στοχοθετηµένα προγράµµατα.

Εκτός των εργαλείων άµεσης στήριξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηµατικότητας στην
ελληνική ύπαιθρο υπάρχει και µια σειρά έµµεσων ενεργειών που στόχο έχουν να βελτιώσουν
το επιχειρηµατικό κλίµα σε µια περιοχή χωρίς να µεταβιβάζουν άµεσες πληρωµές στις
επιχειρήσεις. Το σηµαντικότερο µέτρο είναι η βελτίωση των υποδοµών µεταφορών και
επικοινωνιών και η άρση της επιχειρηµατικής αποµόνωσης. Άλλα, περισσότερο
συγκεκριµένα µέτρα, αφορούν στη δηµιουργία και στήριξη επιχειρηµατικών δικτύων, στην
προώθηση και στήριξη της συνέργιας στις επιχειρήσεις, στη διάχυση της πληροφόρησης και
στην πρόσβαση σε επιχειρηµατική πληροφόρηση και συνεργασία, στη µεταφορά καινοτοµίας
και τεχνογνωσίας και κυρίως στην πρόσβαση σε κάθετα δίκτυα προώθησης των προϊόντων
και υπηρεσιών (Goudis & Skuras, 2001). Φυσικά, οποιαδήποτε σωστά σχεδιασµένη και
εκτελεσµένη ενέργεια στήριξης των επιχειρήσεων σε περιοχές της υπαίθρου είναι ουσιαστικά
ενέργεια στήριξης της επιχειρηµατικότητας στον συγκεκριµένο τόπο. Για παράδειγµα, µία
από τις σηµαντικότερες διαδικασίες συσσώρευσης επιχειρηµατικού ανθρώπινου κεφαλαίου
είναι η απόκτηση επιχειρηµατικής εµπειρίας. Η λειτουργία λοιπόν και µόνο επιχειρήσεων σε
µια περιοχή υπόσχεται την παραγωγή νέων επιχειρηµατιών που θα αποκτήσουν τις εµπειρίες
τους εργαζόµενοι στις υπάρχουσες επιχειρήσεις.
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Τέλος, δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε και τα εργαλεία άσκησης µακροπρόθεσµης πολιτικής για
τη βελτίωση του επιχειρηµατικού κλίµατος στις περιοχές της υπαίθρου. Το σηµαντικότερο
είναι η εισαγωγή µαθηµάτων επιχειρηµατικότητας στην εκπαίδευση όπως έχει προτείνει η
επιτροπή BEST αλλά και η βελτίωση του σχεδιασµού της κατάρτισης µε βάση τις ανάγκες
των επιχειρήσεων για κατάρτιση και όχι µε βάση τις δυνατότητες που έχουν οι τοπικοί θεσµοί
να προσφέρουν συγκεκριµένου είδους κατάρτιση. Συγχρόνως, θα πρέπει να γίνουν όλες οι
ενέργειες για τη βελτίωση των προγραµµάτων κατάρτισης που στο παρελθόν δαπάνησαν
πολύτιµους πόρους σε µη στοχοθετηµένες ενέργειες κατάρτισης νέων της ελληνικής
υπαίθρου, υποβιβάζοντας τη διαδικασία της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτυπη
διαδικασία µεταβιβαστικών πληρωµών. Η τοπική κοινωνία θα πρέπει να επιβραβεύει τους
νέους επιχειρηµατίες, να δηµιουργεί την εικόνα του νέου επιχειρηµατία και να την προωθεί
στους εν δυνάµει επιχειρηµατίες.
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9. H Επιχειρηµατικότητα της Υπαίθρου: Ένα Θεωρητικό Πλαίσιο

9.1. Εισαγωγικά

Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές αλλαγές στις περιφερειακές
αναπτυξιακές πολιτικές των χωρών της Ε.Ε Αυτές οι αλλαγές αφορούν κυρίως στις
αναθεωρήσεις της αγροτικής πολιτικής, στην αναθεώρηση των ∆ιαρθρωτικών Ταµείων της
Ε.Ε και στην ενδυνάµωση των περιφερειακών αναπτυξιακών πολιτικών, στην απελευθέρωση
του διεθνούς εµπορίου και στις διαδικασίες παγκοσµιοποίησης και τεχνολογικών αλλαγών.
Στα πλαίσια αυτών των εξελίξεων, η Ε.Ε προσπάθησε να διασφαλίσει µια οικονοµικά
αποδοτική ή περιβαλλοντολογικά βιώσιµη γεωργία και να δώσει το έναυσµα για µια
οικονοµική διαφοροποίηση καθώς και για µία ολοκληρωµένη ανάπτυξη στις περιοχές της
υπαίθρου, ιδιαίτερα δια µέσου της “second pillar” της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Οι
πρόσφατες και οι µελλοντικές εξελίξεις στην αγροτική πολιτική και συγκεκριµένα η µείωση
στα µέτρα στήριξης της αγοράς δεν αναµένονται να επηρεάσουν εξίσου όλες τις Ευρωπαϊκές
περιοχές της υπαίθρου.

Οι πιο ανεπτυγµένες περιοχές της υπαίθρου οι οποίες χαρακτηρίζονται από µία σχετική
γειτνίαση µε τις αγορές προϊόντων και εισροών και από µια διαφοροποιηµένη οικονοµική
βάση, δεν µπορούν πράγµατι να συνδεθούν µε µία ενδεχόµενη διαδικασία µεταρρύθµισης.
Αντιθέτως, οι πιο αποµακρυσµένες περιφερειακές περιοχές της υπαίθρου (ορεινές και
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µειονεκτικές) που χαρακτηρίζονται από πληθυσµιακή εγκατάλειψη, ανεπαρκείς υποδοµές και
υψηλού βαθµού εξάρτηση από την γεωργία έχουν την τάση να εκδηλώνουν σηµαντικές
µεταρρυθµίσεις.

Η αγροτική υπανάπτυξη στις µειονεκτικές περιοχές προσδιορίζεται από διάφορες ενδείξεις
ενώ προκαλεί µία σειρά σοβαρών προβληµάτων. Στις συγκεκριµένες περιοχές, η ανάγκη για
οικονοµική διαφοροποίηση και ολοκληρωµένη ανάπτυξη είναι ακόµη πιο έντονη αφού η
αγροτική µεταρρύθµιση αναµένεται να µειώσει τις ευκαιρίες απασχόλησης στο γεωργικό
τοµέα. Αφετέρου, πολλές ευκαιρίες παρουσιάζονται συµπεριλαµβανοµένης της αυξηµένης
ζήτησης για ψυχαγωγικές δραστηριότητες και για ποιοτικά προϊόντα του κλάδου
µεταποίησης τροφίµων. Επίσης πολλές ορεινές περιοχές της υπαίθρου βιώνουν σηµαντικές
εισροές νέων κατοίκων. Αυτή η µετανάστευση αποτελείται κυρίως από συνταξιούχους και
επιχειρηµατίες οι οποίοι ελκύονται από τις συνθήκες του τοπικού περιβάλλοντος, από τις
προσωπικές τους επιλογές καθώς και από την προοπτική ενός υψηλότερου βιοτικού επιπέδου.
Οι πληθυσµιακές µετακινήσεις προµηθεύουν τις κοινωνίες της υπαίθρου µε νέα επενδυτικά
σχέδια και ένα αυξηµένο εισόδηµα αφού οι νεοφερµένοι είναι φορείς επιχειρηµατικών
χαρισµάτων, εµπειρίας, κεφαλαίου και γνώσης.

Οι παραδοσιακές προσεγγίσεις όσον αφορά στην ανάπτυξη των µειονεκτικών Ευρωπαϊκών
περιοχών

της

υπαίθρου

έχουν

επικεντρωθεί

στην

καταστολή

των

βασικών

περιβαλλοντολογικών και οικονοµικών αδυναµιών ή περιορισµών. Αυτό επιτεύχθηκε µε την
ανακάλυψη εκείνων των παραγόντων που οδηγούν στην αποµόνωση και ταυτόχρονα
παρέχουν τα συµβατικά εργαλεία ανάπτυξης (Efstratoglou & Psaltopoulos, 1999). Η
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δηµιουργία ανταγωνιστικών ΜΜΕ, ιδιαίτερα στο δευτερογενή και στον τριτογενή τοµέα
αποτελεί τεκµηριωµένη λύση στα προκαλούµενα από την αναµενόµενη αγροτική
µεταρρύθµιση προβλήµατα. Η κινητοποίηση των τοπικών πόρων έτσι ώστε να ενισχυθεί το
συγκριτικό πλεονέκτηµα, η τοπική επιχειρηµατικότητα και η καινοτοµία αποτελούν
αναπτυξιακές στρατηγικές οι οποίες απαιτούν λεπτοµερή εξέταση (Pezzini, 2001). Τα
τελευταία χρόνια, οι παράγοντες που ενισχύουν ή αποδυναµώνουν την επιχειρηµατικότητα σε
περιοχές της υπαίθρου έχουν αναλυθεί πολύ προσεκτικά (Jack & Anderson, 2002). Η
επιστηµονική έρευνα για την επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου θεωρείται σχετικά ελλιπής,
συνεπώς µία βαθύτερη γνώση των διαδικασιών που την προάγουν ή την παρεµποδίζουν θα
καταφέρει να γεφυρώσει αυτό το ερευνητικό χάσµα. Όσον αφορά στη λειτουργία και στις
συνέπειες της επιχειρηµατικότητας, η επιστηµονική έρευνα θα βοηθήσει το σχεδιασµό και
την υλοποίηση των µελλοντικών αναπτυξιακών πολιτικών και θα επιτρέψει τη χρήση πιο
ευέλικτων εργαλείων.

Η επιχειρηµατική διαδικασία βρίσκεται στο επίκεντρο ενός θεωρητικού υποδείγµατος το
οποίο στοχεύει στην εκτίµηση όλων εκείνων των επιρροών που έχουν επιβληθεί από το
επιχειρηµατικό περιβάλλον της υπαίθρου.

9.2 Το Επιχειρηµατικό και Καινοτόµο Περιβάλλον της Υπαίθρου

Η περιοχή της υπαίθρου προσφέρει ένα καινοτόµο και επιχειρηµατικό περιβάλλον µέσα στο
οποίο οι επιχειρηµατίες µπορούν είτε να ευηµερήσουν και αναπτυχθούν είτε να έρθουν
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αντιµέτωποι µε πολύ σοβαρές δυσκολίες. Ο Camagni (1991,1995) χρησιµοποίησε τον όρο
καινοτόµο περιβάλλον για να περιγράψει τις περιοχές που διαθέτουν ένα περιβάλλον το οποίο
συµβάλλει στην καινοτοµία και τις χαρακτήρισε ως έχουσες ανεπτυγµένο το στοιχείο της
τοπικής επιχειρηµατικότητας (Camagni, 1995). Όταν το επίπεδο της επιχειρηµατικότητας και
της καινοτοµίας είναι υψηλό τότε δίνεται σηµαντική ώθηση στην τοπική ανάπτυξη. Τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου θεωρούνται κύριοι καθοδηγητές όχι µόνο των
ευκαιριών για τοπική επιχειρηµατικότητα και την καινοτοµία αλλά και των αδυναµιών. Η
ύπαιθρος και η επιχειρηµατική διαδικασία διαµορφώνουν ένα πυκνό, πολύπλοκο και
δυναµικό δίκτυο αµοιβαίων επιρροών. Θα προσπαθήσουµε να συγκεντρώσουµε τα
χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της υπαίθρου που επιδρούν στην επιχειρηµατική διαδικασία σε
τρεις οµάδες: τους παράγοντες που αποκαλύπτονται από το φυσικό περιβάλλον, τις
κοινωνικές ή τις οικονοµικές δοµές.
Το Φυσικό Περιβάλλον

Τρία βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την
επιχειρηµατικότητα: α) ο τόπος εγκατάστασης β) οι φυσικοί πόροι και γ) το τοπίο. Ο τόπος
εγκατάστασης αναφέρεται στην απόσταση από τις αγορές και στην πρόσβαση στους
καταναλωτές, στους προµηθευτές, στις πηγές πληροφόρησης και στους θεσµούς. Η απόσταση
και η γειτνίαση µε µεγάλα αστικά κέντρα επηρεάζει το κόστος µεταφοράς των εισροών/
εκροών και ταυτόχρονα έχει επιπτώσεις στη διάδοση των πληροφοριών και στη διάχυση των
εργαλείων πολιτικής. Αυτό αποτελεί βασικό µειονέκτηµα αφού παρεµποδίζει τη λειτουργία
των οικονοµιών κλίµακας και τη διάχυση νέων µορφών τεχνολογίας, συντελεί σε µη
ανταγωνιστικό κόστος µεταβίβασης, και τέλος περιορίζει τις µετακινήσεις του εργατικού
δυναµικού. Όλα τα ανωτέρω πλήττουν τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ µειονεκτικών περιοχών
της υπαίθρου και αστικών περιοχών καθώς και την ισορροπία µεταξύ παράδοσης,
ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

113

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

εκσυγχρονισµού και µετανάστευσης (Ruoss & Thompson, 1999). Η αποµόνωση µίας
περιοχής της υπαίθρου επιδρά όχι µόνο σε διαφορετικές πλευρές της καινοτοµίας αλλά και
στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και στην δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας (North
& Smallbone, 2000). Οι Keeble και Tyler (1995) υποστηρίζουν ότι οι πιο προσιτές περιοχές
της υπαίθρου διαθέτουν οικονοµικά, φυσικά και θεσµικά χαρακτηριστικά τα οποία
διευκολύνουν την επιχειρηµατική συµπεριφορά. Οι Phelps et al θεωρούν ότι αυτές οι
τοποθεσίες προσφέρουν µία µοναδική και συµπληρωµατική σχέση µεταξύ προσβάσεων τόσο
σε χρηµατοοικονοµικές όσο και σε τεχνολογικές εξωτερικότητες.

Αντιθέτως, η ύπαρξη σηµαντικών φυσικών πόρων, το κλίµα και η ανακούφιση τοπογραφικού
χαρακτήρα σε συνδυασµό µε το γενικότερο τοπίο της περιοχής επηρεάζουν την
επιχειρηµατική δραστηριότητα προσφέροντας ευκαιρίες για την περιβαλλοντολογικά ορθή
χρήση αυτών των πόρων. Η απόσταση και η αποµόνωση έχουν ευνοήσει τη διατήρηση του
περιβάλλοντος, µοναδικών τοπίων και βασικών παραδοσιακών µεθόδων παραγωγής.

Το Κοινωνικό Περιβάλλον

Το κοινωνικό κεφάλαιο, η κυβέρνηση καθώς και η πολιτιστική κληρονοµιά θεωρούνται
σηµαντικοί κοινωνικοί παράγοντες οι οποίοι ασκούν αλλεπάλληλες επιρροές στην
επιχειρηµατικότητα. Η σύγχρονη εκδοχή του κοινωνικού κεφαλαίου αναφέρεται στα ποιοτικά
χαρακτηριστικά του πολιτικού κεφαλαίου και επικεντρώνεται σε συγκεκριµένες κοινωνικές
αξίες και κανόνες που ενισχύουν τη συναδελφική συµπεριφορά, τα δίκτυα συνεργασίας και
την πολιτική δραστηριότητα (Commins & Meredith, 2002). Το κοινωνικό κεφάλαιο παρέχει
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επίσης έναν αρκετά χρήσιµο όρο για εκείνες τις πτυχές της κοινωνίας οι οποίες ενώ είναι
δύσκολο να µετρηθούν, θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες της µακροχρόνιας οικονοµικής
επιτυχίας (Temple, 2001). Ο Whiteley (1998) προσδιόρισε το κοινωνικό κεφάλαιο ως «την
προθυµία του µέσου πολίτη να εµπιστεύεται τους άλλους» και συµπέρανε, δεδοµένων των
υψηλών επιπέδων κοινωνικού κεφαλαίου, ότι οι πολίτες έχουν την τάση να µιµούνται ή να
αποδέχονται την τεχνολογική καινοτοµία και να είναι περισσότερο ριψοκίνδυνοι από τα
άτοµα εκείνα τα οποία ζουν σε κοινωνίες µε χαµηλό επίπεδο κοινωνικού κεφαλαίου. Επίσης,
οι Knack και Keefer (1997) χρησιµοποίησαν δείκτες εµπιστοσύνης και πολιτικών κανόνων
προκειµένου να απεικονίσουν εκπροσώπους κοινωνικού κεφαλαίου σε ένα δείγµα είκοσι
εννέα οικονοµιών. Τα αποτελέσµατά τους παρουσιάζουν ότι αυτές οι διαστάσεις κοινωνικού
κεφαλαίου είναι πιο ισχυρές σε χώρες µε υψηλότερα ή περίπου ίδια εισοδήµατα και µε
επίσηµους θεσµούς που προστατεύουν την περιουσία και τα δικαιώµατα. Οι Cooke και Wills
(1999) υποστηρίζουν ότι για ένα αρκετά µεγάλο ποσοστό επιχορηγούµενων επιχειρήσεων
στη ∆ανία, την Ιρλανδία και την Ουαλία η δόµηση του κοινωνικού κεφαλαίου συνδεότανε µε
αυξηµένη γνώση, καινοτοµία και αποδοτικότητα της επιχείρησης.

Το κοινωνικό κεφάλαιο συνδέεται άµεσα τόσο µε τη λειτουργία της επιχείρησης όσο και µε
την ποιότητα των τοπικών αρχών. Η οµαδοποίηση βιοµηχανικών κλάδων, η δικτύωση και η
επικοινωνία δια µέσου άτυπων καναλιών καθώς και οι διασυνδέσεις µεταξύ επιχειρήσεων και
θεσµών συµβάλλουν σε µία άξιας εµπιστοσύνης ανταλλαγή πληροφοριών και στη δόµηση
του κοινωνικού κεφαλαίου (OECD, 2001). Ο Putnam (1993) ανέφερε ότι το κοινωνικό
κεφάλαιο είναι µία αναγκαία προϋπόθεση όταν ερευνώνται οι συνθήκες για την εγκατάσταση
αποδοτικών και αντιπροσωπευτικών κρατικών θεσµών. Πολύ συχνά, οι λιγότερο
ανεπτυγµένες περιοχές της υπαίθρου είναι διαποτισµένες από τις πολιτιστικές παραδόσεις
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στις οποίες η κοινωνική εµπιστοσύνη, οι κανόνες αλληλεγγύης (δηλαδή η προθυµία των
ανθρώπων να εργασθούν προς όφελος των άλλων όταν αισθάνονται ότι στο µέλλον αυτές οι
πράξεις αλτρουισµού θα ανταµειφθούν), τα δίκτυα συνεργασίας και η πολιτική εµπλοκή
απουσιάζουν (Wall et al, 1998).

Σύµφωνα µε τον Goodwin (1998) η κυβέρνηση στις περιοχές της υπαίθρου µπορεί να
περιγραφεί ως ένα πολύπλοκο σύνολο θεσµών και πρωταγωνιστών που συγκεντρώνονται από
τις κυβερνητικές αρχές, τους φορείς και τους µη κυβερνητικούς οργανισµούς ως εξής: α) ένα
πλέγµα ορίων και ευθυνών για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του κοινωνικού κεφαλαίου
και των οικονοµικών ζητηµάτων, β) τις σχέσεις δύναµης µεταξύ θεσµών που εµπλέκονται σε
συλλογική δράση γ) τις αυτόνοµες πτυχές δικτύων µεταξύ κλάδων και γ) την υλοποίηση
στόχων που έχουν ήδη τεθεί χωρίς την παρέµβαση από άµεση µορφή εξουσίας.

Ο Le Gales (1998) σε ένα αστικά καθαρά πλαίσιο, προσδιορίζει την κυβέρνηση ως την
ικανότητα να ολοκληρώνει και να δίνει µορφή σε ενδιαφέροντα τοπικού και περιφερειακού
χαρακτήρα, σε οργανισµούς και κοινωνικές οµάδες. Με τον τρόπο αυτό, η έννοια της
κυβέρνησης υπερβαίνει ό,τι συµβαίνει στους οργανισµούς µίας περιοχής, διευθετεί θέµατα
που σχετίζονται µε την ικανότητά της να αντιπροσωπεύει περιοχές και οργανισµούς εκτός
των ορίων της συγκεκριµένης περιοχής. Επίσης, η κυβέρνηση αναπτύσσει περισσότερο ή
λιγότερο

ενοποιηµένες

στρατηγικές, οργανώνει

συλλογική

δράση

και θεµελιώνει

συνασπισµούς και συνεταιρισµούς µε συγκεκριµένους στόχους. Οι τοπικές αρχές
αντιπροσωπεύοντας την έννοια των νέων συσσωρευµένων δυνάµεων σε τοπικό επίπεδο
αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού που µέχρι πρότινος έχει αναλυθεί στη διεθνή
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βιβλιογραφία ως «θεσµική ικανότητα» (Healy, 1997), «θεσµική πυκνότητα» (Amin, 1999),
«ποιοτικά χαρακτηριστικά των δικτύων αλληλεπίδρασης» (Lasko & Kahila, 2001) ή «µη
εµπορεύσιµη αλληλεξάρτηση» (Storper, 1997). Ο τελευταίος όρος υποδηλώνει την αντίληψη
ότι οι δραστηριότητες µίας επιχείρησης δεν αναλαµβάνονται ατοµικά αλλά στοχεύουν στην
δηµιουργία άτυπων και επίσηµων δικτύων πληροφόρησης, στη διαµόρφωση σχέσεων δια
µέσου τοπικών αγορών εργασίας και στη διατύπωση κοινών κανόνων και συµπεριφορών για
την ανάπτυξη υποδοµών και την κατανόηση των διαδικασιών συσσώρευσης γνώσης (Keeble
& Wilkinson, 1998; Keeble et al, 1999). Αυτού του είδους οι δυνάµεις µπορούν να δώσουν
ώθηση στην επιχειρηµατικότητα δηµιουργώντας ένα επιχειρηµατικό περιβάλλον το οποίο θα
ευνοεί την καινοτοµία, θα ενισχύει την επιχειρηµατικότητα και θα αµβλύνει τα οικονοµικά
και

περιβαλλοντολογικά εµπόδια. Αντιθέτως, η απουσία τέτοιων δυνάµεων µπορεί να

καταστείλει την επιχειρηµατικότητα. Οι Lowe et al (1993) αναφέρουν ότι στις περιπτώσεις
όπου ένα ισχυρό πλαίσιο κανονισµών υφίσταται, οι σχεδιαστές του δηµόσιου τοµέα και οι
κρατικοί φορείς συµπεριφέρονται ως φύλακες της αναπτυξιακής διαδικασίας. Υπό το πρίσµα
της εδαφικής ανάπτυξης επιχειρήσεων, οι θεσµικοί συντελεστές µπορούν να αποτρέψουν
τους εξωτερικούς ανταγωνιστές από το να αντιγράψουν τους µοναδικούς περιφερειακούς
παράγοντες που θεµελιώνουν τις επιχειρηµατικές ευκαιρίες (Malmberg & Maskell, 1997).Ο
πλούτος του Ευρωπαϊκού πολιτισµού παρέχει ποικίλες ενδείξεις και σύµβολα τα οποία
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση του τοπικού πολιτισµού στη διαδικασία της
πολιτιστικής αποκέντρωσης (Ilbery και Kneafsey, 1999; Kneafsey et al, 2001). Η διαδικασία
εκµετάλλευσης τοπικών δυνατοτήτων έχει περιορισθεί στη χρήση τοπικής προστιθέµενης
αξίας χρησιµοποιώντας τοπικές ποικιλίες, τοπικές ύλες, ειδικές περιβαλλοντολογικές
συνθήκες ή ακόµη και εισροές ανθρώπινου δυναµικού και γνώση. Το επιχείρηµα του Ray
(1998) όσον αφορά στην ανάγκη για εµπορευµατοποίηση τοπικού πολιτισµού είναι µία
δυναµική στρατηγική για την ανάπτυξη της καινοτοµίας και της επιχειρηµατικότητας στην
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ύπαιθρο. Πολλοί ερευνητές έχουν υπογραµµίσει ότι µία πιθανή αναπτυξιακή στρατηγική για
τις παραµεθόριες περιοχές της υπαίθρου βρίσκεται στις αγορές ποιοτικών τροφίµων (AEIDL,
2000; Barham, 2003; Ilbery & Kneafsey, 1998). Μία ενδεχόµενη στρατηγική στα πλαίσια της
ευρύτερης αγοράς ποιοτικών προϊόντων είναι η προώθηση προϊόντων µε ευδιάκριτη εδαφική,
τοπική ή περιφερειακή ταυτότητα. Η προώθηση λοιπόν ενός τέτοιου προϊόντος µπορεί να
επιτευχθεί δια µέσου της προώθησης περιφερειακών εικόνων πολιτισµού. Συσχετίζοντας τα
προϊόντα µε τις «αγορές πολιτισµού» ή τις τοπικές εικόνες όπως είναι οι πολιτιστικές
παραδόσεις και κληρονοµιά αυξάνεται η αξία του προϊόντος επειδή οι καταναλωτές
εξοµοιώνουν συγκεκριµένες περιοχές µε συγκεκριµένα προϊόντα. Πράγµατι, είναι δυνατόν οι
ευµετάβλητοι και περιεκτικοί ορισµοί του «τοπικός» να εναντιωθούν στις προσπάθειες που
αποσκοπούν στη δηµιουργία και διατήρηση ευδιάκριτων γνωρισµάτων για τοπικές κοινωνίες
(Hinrichs, 2003). Ο Goodman (2003) υποστηρίζει ότι στην Ευρώπη, η µεταστροφή προς την
ποιοτική διατροφή έχει προσφέρει σηµαντικές ευκαιρίες για επιχειρηµατική δραστηριότητα
σε ένα νέο οικονοµικό περιβάλλον περισσότερο ικανό να αντεπεξέλθει στις δυνάµεις της
παγκοσµιοποίησης.

Το Οικονοµικό Περιβάλλον

Οι επενδύσεις υποδοµών, η ύπαρξη και η λειτουργία επιχειρηµατικών δικτύων καθώς και το
επίπεδο τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί σε µία
συγκεκριµένη περιοχή αποτελούν ορισµένους από τους κοινωνικό-οικονοµικούς παράγοντες
οι οποίοι επιδρούν στην επιχειρηµατικότητα και οι οποίοι συνδέονται σε µεγάλο βαθµό µε
την οικονοµική πτυχή του όρου. Στις περιοχές της υπαίθρου, η αποµόνωση και κατ’ επέκταση
τα υψηλά κόστη µεταφοράς και µεταβίβασης έχουν παραδοσιακά επιβάλλει σηµαντικούς
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φραγµούς στην εγκατάσταση ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, διότι περιορίζεται η πρόσβαση
όχι µόνο στους προµηθευτές αλλά και στους καταναλωτές και στις νέες αγορές. Οι
επιχειρήσεις λοιπόν που εγκαθίστανται σε αυτές τις τοποθεσίες είναι λιγότερο
ανταγωνιστικές συγκριτικά µε τις αντίστοιχες των ηµιαστικών ή αστικών περιοχών. Η
υποδοµή λοιπόν µπορεί να επηρεάσει την οικονοµική αποδοτικότητα µε τρεις τρόπους: 1)
επεκτείνοντας τη χρήση των υπαρχόντων πόρων 2) προσελκύοντας πρόσθετους πόρους στις
περιοχές της υπαίθρου και 3) καθιστώντας αυτές πιο παραγωγικές (Fox & Porca, 2001). Ένα
ικανοποιητικό επίπεδο υποδοµών µπορεί να προσελκύει νέες επιχειρήσεις ενώ το διευρυµένο
επίπεδο οικονοµικής δραστηριότητας µπορεί να προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης και να
αυξήσει το περιφερειακό προϊόν. Οι επιχειρηµατίες της υπαίθρου θεωρούν τις επενδύσεις στις
υποδοµές ως ένα επιθυµητό χαρακτηριστικό γνώρισµα και µία ουσιαστική ανάγκη για την
ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας (Skuras et al, 2000). Αξίζει να σηµειωθεί ότι το
βελτιωµένο µεταφορικό δίκτυο εκθέτει τις τοπικές οικονοµίες των µειονεκτικών περιοχών
της υπαίθρου στο ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, µειώνει τις εκροές πολλών τοπικών
κλάδων και ταυτόχρονα αυξάνει τις εισαγωγές. Ως αποτέλεσµα, προκαλούνται οικονοµικές
διαφυγές οι οποίες µειώνουν το συνολικό όφελος της οικονοµικής ανάπτυξης για τον τοπικό
πληθυσµό.

Ένα δίκτυο αποτελεί µία δοµή όπου ένας αριθµός κόµβων συνδέονται µεταξύ τους µε
συγκεκριµένες γραµµές (Hakansson & Ford, 2002). Τόσο οι γραµµές όσο και οι κόµβοι
διαθέτουν

αφθονία

πόρων,

γνώσεων

και

αντιλήψεων

ως

συνέπεια

πολύπλοκων

αλληλεπιδράσεων, προσαρµογών και επενδύσεων µεταξύ επιχειρήσεων. Επίσης, η
επιχειρηµατική δικτύωση είναι µία κοινωνική δοµή η οποία υφίσταται µόνο εφόσον το άτοµο
κατανοεί και χρησιµοποιεί ένα δίκτυο (Johannisson, 1995; Monstead, 1995; Chell & Baines,
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2000). Άλλοι ορισµοί για τα επιχειρηµατικά δίκτυα και την δικτύωση τείνουν να δώσουν
έµφαση στο ζήτηµα των σχέσεων που δηµιουργούνται µεταξύ των επιχειρήσεων. Υπό αυτό
το πρίσµα, τα επιχειρηµατικά δίκτυα ορίζονται ως «ένα ολοκληρωµένο και συνδυασµένο
σύνολο οικονοµικών και µη-οικονοµικών σχέσεων ενσωµατωµένο µέσα στις επιχειρήσεις,
µεταξύ επιχειρήσεων και εκτός αυτών» (Yeung, 1994). Πολλοί επιστηµονικοί ερευνητές
(Aldrich et al, 1987,1989; Sanders & Nee, 1996) υποστηρίζουν ότι τα δίκτυα και ό,τι τα
περιβάλλει (πόροι, δράσεις, εργαλεία στήριξης) είναι χρήσιµα όταν πρόκειται να ιδρυθούν
νέες επιχειρήσεις και συνεπώς τα κοινωνικά δίκτυα υποκινούν την επιχειρηµατικότητα.

Οι άτυπες επιχειρηµατικές αλληλεπιδράσεις βασίζονται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη, στη
φιλία και στις οικογενειακές σχέσεις. Η λεγόµενη «προσωπική προοπτική δικτύου»
επικεντρώνεται στην ενσωµατωµένη σε ένα κοινωνικό πλαίσιο επιχειρηµατικότητα η οποία
διοχετεύεται, διευκολύνεται, περιορίζεται ή παρεµποδίζεται από τη θέση που κατέχουν τα
άτοµα στα κοινωνικά δίκτυα (Aldrich & Zimmer, 1986). Αντιθέτως, τα επίσηµα δίκτυα
αποτελούνται από επιχειρηµατίες, τράπεζες, λογιστές, πιστωτικούς οργανισµού, νόµιµους
εκπροσώπους και εµπορικούς συνεταιρισµούς (Littunen, 2000a). Τα προσωπικά δίκτυα
θεωρούνται κεντρικοί δίοδοι για την απόκτηση πρόσβασης σε πληροφορίες χρήσιµες,
αποκλειστικές και ανεκτίµητης αξίας (Granovetter, 1974,1983). Με τη διατήρηση

των

προσωπικών σχέσεων, η εµπιστοσύνη και η ασυµµετρική δύναµη µετατρέπονται σε απτά
περιουσιακά στοιχεία (Kalantaridis, 1996). Το οικογενειακό δίκτυο είναι ένα ιδιόµορφο
παράδειγµα κοινωνικού δικτύου που έχει µεγάλη βαρύτητα για την περιφέρεια αφού
προσφέρει ηθική συµπαράσταση ενώ προµηθεύει την κοινωνία µε εργατικό δυναµικό
(Bruderl & Preisendorfer, 1998).

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

120

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

Είναι γνωστό ότι οι επιχειρήσεις µπορούν να ξεπεράσουν κάποια από τα µειονεκτήµατά τους
µε το να προσεγγίζουν και να χρησιµοποιούν εξωγενείς πόρους στο δίκτυο (Hanves &
Senneseth, 2001). Αυτό αφορά κυρίως τις MME που αποτελούν την κύρια µορφή
επιχείρησης στις µειονεκτικές και περιφερειακές περιοχές της υπαίθρου. Ένας αριθµός
µελετών υποδεικνύουν ότι οι µικρού µεγέθους επιχειρήσεις µε υψηλό βαθµό δικτύωσης
εκτοπίζουν άλλες (Ostagaard & Birley, 1996; Barkham et al, 1996) και επίσης διευκολύνουν
την ανάπτυξη ξένων αγορών (Johnsen & Johnsen, 1999) και καινοτοµιών (Dickson &
Hadjimanolis, 1998; Freel, 2000). Ο Littunen (2000a) τόνισε ότι τα εσωτερικά δίκτυα
δηµιουργούν

ανταγωνιστικά

πλεονεκτήµατα,

καινοτοµίες

και

αποδοτικότητα

στις

επιχειρήσεις. Επίσης η δικτύωση συµβάλλει στην επιβίωση των επιχειρήσεων και εξυπηρετεί
ή διατηρεί τους µακροχρόνιους στόχους αυτών. Αντιθέτως, άλλες µελέτες απέτυχαν να
ανακαλύψουν οποιαδήποτε σχέση µεταξύ των χαρακτηριστικών γνωρισµάτων των δικτύων
και της επιχειρηµατικής απόδοσης (Johannisson, 1995). Οι Hanves και Senneseth (2001)
υποστηρίζουν ότι η δικτύωση δεν συνδέεται µε την υψηλή αύξηση στην απασχόληση ή στις
συνολικές πωλήσεις αλλά επηρεάζει το βαθµό γεωγραφικής επέκτασης για τις αγορές της
επιχείρησης.

Στις επιχειρήσεις της υπαίθρου, ένα άλλο σηµαντικό χαρακτηριστικό γνώρισµα των δικτύων
αναφέρεται στην χωροτακτική τους επέκταση. Η ορολογία των κάθετων και οριζόντιων
δικτύων πρωτοεµφανίστηκε στον Murdoch (2000). Με τον όρο «κάθετα δίκτυα» εννοούνται
εκείνα τα οποία συσχετίζουν περιοχές της υπαίθρου στον αγρο-διατροφικό τοµέα ενώ ο όρος
«οριζόντια δίκτυα» αναφέρεται σε αυτά που συσχετίζουν περιοχές της υπαίθρου µε
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διαδικασίες οικονοµικής αλλαγής πιο γενικές και µη-αγροτικού χαρακτήρα. Βασιζόµενοι
στην άποψη του Murdoch (2000) ότι δηλαδή η έννοια του δικτύου µπορεί να προσφέρει ένα
νέο υπόδειγµα για αγροτική ανάπτυξη, οι Kneafsey et al (2001) επαναπροσδιόρισαν τον
ανωτέρω ορισµό και τον προσάρµοσαν σε ένα πλαίσιο οικονοµίας πολιτισµού αποδίδοντάς
του έναν χωροταξικό χαρακτήρα. Σύµφωνα λοιπόν µε τους Kneafsey et al (2001), τα κάθετα
δίκτυα επιτρέπουν τις τοπικές επιχειρήσεις να σφυρηλατήσουν συµµαχίες µε προµηθευτές,
διανοµείς, λιανικούς πωλητές, θεσµούς και εξωτερικά εγκατεστηµένους καταναλωτές, ενώ
θεωρούνται εξαιρετικής σηµασίας για τη µακροχρόνια ευηµερία των περιφερειών. Αφετέρου,
τα οριζόντια δίκτυα παρέχουν διασυνδέσεις µε τοπικούς παραγωγούς, θεσµούς και
καταναλωτές. Τα δίκτυα αγαθών αποτελούν µία ιδιόµορφη παραλλαγή των δικτύων,
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρoν τους σε ιστούς αλληλεξάρτησης που υφίστανται µεταξύ
διαφορετικών πρωταγωνιστικών φορέων (O’Neil & Whatmore, 2000). Τα δίκτυα αγαθών
ενσωµατώνουν κάθετες και οριζόντιες διαστάσεις της κίνησης αγαθών αντιµετωπίζοντας
επιτυχώς προβλήµατα που συνδέονται µε αλυσίδες και κυκλώµατα προµηθειών (Whatmore &
Thorne, 1997; Murdoch, 2000). Για το λόγο αυτό µπορούν να θεωρηθούν ως ένας
συγκερασµός ιδεών από αλυσίδες αγαθών και µορφές κατανάλωσης (Crewe, 2000; Hughes,
2000).

Είναι επίσης κοινά αποδεκτό ότι οι Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
διαδραµατίζουν ένα βασικό ρόλο στη στήριξη ΜΜΕ σε µειονεκτικές περιοχές (CEC, 1997b).
Ο Storper (1997) διακρίνει τρεις πολύ βασικές νέες ικανότητες του σύγχρονου καπιταλισµού
άµεσα ή έµµεσα συνδεόµενες µε την ανάπτυξη στις τεχνολογίες επικοινωνιών. Η πρώτη
αφορά στην επαναστατική πρόοδο της παραγωγικής διαδικασίας καθώς και των τεχνολογιών
πληροφορικής και επικοινωνιών επιτρέποντας µία µεγάλη διεύρυνση της λειτουργίας και του
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ελέγχου των επιχειρήσεων, των αγορών και των θεσµών. Η δεύτερη αναφέρεται στην
επέκταση και στην κοινωνική διορατικότητα υπό τη λογική των σχέσεων αγοράς ενώ
διευκολύνεται από τις αλµατώδεις τεχνολογικές εξελίξεις ιδιαίτερα από τις χαµηλότερες τιµές
στις τηλεπικοινωνίες. Η τρίτη συνδυάζει τις συνέπειες των προηγούµενων δύο και
αναφέρεται στη διεύρυνση των µοντέρνων οργανωτικών µεθόδων, των γραφειοκρατικών
κανόνων και των επικοινωνιακών διαδικασιών καθώς επίσης και σε πρόσθετες πτυχές της
οικονοµικής και µη-οικονοµικής ζωής. Οι Richardson και Gillespie (2000) εισηγήθηκαν ότι
σε πολλές περιοχές της υπαίθρου, χαµηλότερα επίπεδα κινητικότητας και εκτίµησης των
εναλλακτικών λύσεων έχουν καθιερώσει έναν περιορισµένο χώρο εµπορίας που
χαρακτηρίζεται από υψηλότερα επίπεδα προστασίας συγκριτικά µε τις περισσότερο
ανταγωνιστικές και αστικές περιοχές. Η στρατηγική κίνηση προς την Κοινωνία της
Πληροφορίας και η παράλληλη χρήση ευκαιριών που παρέχονται από τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής & Επικοινωνιών θα περιορίσει βαθµιαία τα όρια των τοπικών αγορών και θα
εκθέσει την οικονοµική δραστηριότητα σε µεγαλύτερο εξωτερικό ανταγωνισµό (Grimes,
2001; Hetland & Meier-Dallach, 1998). Συνεπώς, οι γνωστικές ικανότητες των περιοχών της
υπαίθρου θα αυξηθούν αφού θα βελτιωθεί η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες (Grimes,
2000), λαµβάνοντας υπόψη ότι η περιορισµένη κλίµακα και σφαίρα αρµοδιότητας των
τοπικών αγορών εξαναγκάζει τους επιχειρηµατίες της υπαίθρου να αναπτύσσουν καινοτόµα
προϊόντα και αποδοτικό µάρκετινγκ προκειµένου να ανταγωνιστούν τους οµόλογούς τους
στις αστικές περιοχές (Smallbone et al, 1999). Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών κατέχουν έναν κεντρικό ρόλο στην επιχειρηµατική διαδικασία. Αντιθέτως, οι
περιοχές που αποτυγχάνουν να συµµετάσχουν στη µεγέθυνση των συγκεκριµένων
τεχνολογιών κινδυνεύουν από υψηλή περιθωριοποίηση (Gibbs & Tanner, 1997). Η υιοθέτηση
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών από µικρές επιχειρήσεις της υπαίθρου
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εξαρτάται από την εξωτερική πίεση και το οργανωτικό µέγεθος αυτών (Premkumar &
Roberts, 1999).

Πρόσφατα αποτελέσµατα επιστηµονικών ερευνών υπογραµµίζουν τη σπουδαιότητα της
κατάλληλης χρήσης ΤΠΕ για την ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας σε περιοχές της
υπαίθρου. Οι Mitchell και Clark (1999) λαµβάνουν υπόψη τους την υιοθέτηση ΤΠΕ από τις
επιχειρήσεις της υπαίθρου και αποδεικνύουν ότι οι οικονοµίες της υπαίθρου αποτελούνται
από δύο διαζώµατα. Οι Ba et al (2000) υποστηρίζουν ότι οι ΤΠΕ µπορούν να ωφελήσουν
τους µικρού µεγέθους επιχειρηµατίες αναπτύσσοντας βασικές αρµοδιότητες σε συνεργασία
µε άλλες µικρές επιχειρήσεις για να σχεδιασθούν προϊόντα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις
προτιµήσεις των πελατών έτσι ώστε να ανταγωνιστούν τις µεγαλύτερες επιχειρήσεις, όσο πιο
αποδοτικά γίνεται. Οι Berkeley et al (1996) ανακάλυψαν σηµαντικές ανοµοιότητες στην
υιοθέτηση ΤΠΕ µεταξύ των ΜΜΕ της αγγλικής υπαίθρου. Οι ανοµοιότητες αυτές απορρέουν
από την επίγνωση, την επαγγελµατική κατάρτιση καθώς επίσης και από τις υποδοµές, το
κόστος επενδύσεων και το µέγεθος των επιχειρήσεων. Οι Τηλεπικοινωνίες έχουν τη δυναµική
να παρέχουν προηγµένες αστικού τύπου χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες στις περιοχές της
υπαίθρου. Επίσης οι Τηλεπικοινωνίες µπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση, να
ενοποιήσουν τους κατοίκους µε κοινά ενδιαφέροντα και να ενδυναµώσουν την
επιχειρηµατικότητα (Marshall, 2001). Η επιχειρηµατική συµπεριφορά αναφορικά µε τις
Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών αποτέλεσε καθοριστικό παράγοντα άσκησης
επιρροής στην υιοθέτηση αυτών, µεταξύ µικρών επιχειρήσεων σε πέντε περιοχές του
Ηνωµένου Βασιλείου (Blackburn & McClure, 1998).
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9.3 Πλαίσιο Ανάλυσης της Επιχειρηµατικότητας της Υπαίθρου

Ένα µεγάλο τµήµα της ερευνητικής προσπάθειας στα Οικονοµικά, στην Ψυχολογία, στην
Κοινωνιολογία και σε άλλες παρεµφερείς επιστήµες έχει αφιερωθεί στον ορισµό της
επιχειρηµατικότητας και του επιχειρηµατία. Παρά τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στον
ορισµό της επιχειρηµατικότητας, επιστηµονικές προσπάθειες για να προσδιοριστεί η
επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου και να καθορισθούν οι παράγοντες εκείνοι που την
επηρεάζουν αποτελούν µία αρκετά δύσκολη ενέργεια. Αυτό οφείλεται κυρίως σε µία σειρά
από θέµατα τα οποία σχετίζονται κυρίως µε τις διαφοροποιηµένες δυνάµεις και τις επιρροές
που ασκεί η ύπαιθρος ως επιχειρηµατικό περιβάλλον. Ο Hoy (1983) τόνισε ότι η δηµόσια
εικόνα ενός επιχειρηµατία της υπαίθρου είναι αυτή κάποιου ο οποίος είναι ανεξάρτητος,
ριψοκίνδυνος, αισιόδοξος, εργάζεται σκληρά, έχει αυτοπεποίθηση, θέτει συγκεκριµένους
στόχους και εφαρµόζει καινοτοµίες. Επίσης ο Hoy (1983) υποστήριξε ότι στην ύπαιθρο η
επιχειρηµατικότητα επικεντρώνεται στη δηµιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης δια µέσου
της ίδρυσης νέων επιχειρηµατικών µονάδων. Ο Wortman (1990) ανέφερε ότι η
επιχειρηµατικότητα της υπαίθρου συνίσταται στην δηµιουργία ενός νέου οργανισµού που
εισάγει νέα προϊόντα, εξυπηρετεί ή δηµιουργεί µία εντελώς νέα αγορά ή χρησιµοποιεί µία
προηγµένη τεχνολογία σε µία περιοχή της υπαίθρου. Αυτός ο συγκεκριµένος ορισµός
συνδυάζει στοιχεία καινοτοµίας και δηµιουργίας που αναµένονται να επιδράσουν στην
ευρύτερη κοινότητα όπου η επιχειρηµατική δραστηριότητα λαµβάνει χώρα. Έχει επίσης
υποστηριχθεί σθεναρά ότι η επιστηµονική έρευνα θα πρέπει να δώσει έµφαση σε τοποθεσίες
και σε περιθωριοποιηµένες κοινωνικές οµάδες στις περιοχές της υπαίθρου (Ray, 1999). Υπό
αυτό το πρίσµα, ο επιχειρηµατίας της υπαίθρου είναι κάποιος ο οποίος ζει στην ύπαιθρο και η
διαφορά µεταξύ αυτού και ενός αστού επιχειρηµατία αναφέρεται στις συνέπειες της
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συγκεκριµένης περιοχής στην επιχειρηµατική διαδικασία. Η πολύπλοκη επιχειρηµατική
διαδικασία µπορεί να απλοποιηθεί σε µία τριών σταδίων διαδοχική διαδικασία όπως φαίνεται
στο σχέδιο 9.1.
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Σχέδιο 9.1. Μία Τριών Σταδίων Επιχειρηµατική ∆ιαδικασία σε Περιβάλλον της Υπαίθρου

Βασικά Επιχειρηµατικά Χαρακτηριστικά
Ικανότητα να προσδιορίζει να ελέγχει, να
αξιολογεί, να προσαρµόζει και να
αναθεωρεί τους επιχειρηµατικούς
σκοπούς και στόχους

Απόκτηση ή ∆ιατήρηση:
¾ Κέρδους
¾ Απασχόλησης
¾ Κοινωνικής ∆ύναµης
¾ Προσωπικής Ικανοποίησης

Επιχειρηµατικοί Στόχοι
(Τρίτο Στάδιο - Λειτουργία)

Οικονοµικό Περιβάλλον
► Ύποδοµές
► Επιχειρηµατικά ∆ίκτυα
► Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

(∆εύτερο Στάδιο - Υλοποίησηn)
Χρήση & Κατανοµή Εισροών
Τροποποίηση ή ∆ηµιουργία Νέων Οργανωτικών
∆οµών
Επαφή και Αλληέπίδραση µε Θεσµούς
∆ηµιουργία Συνεργασιών & Συνεργιών

Βασικά Επιχειρηµατικά Χαρακτηριστικά
Ο επιχειρηµατίας είναι: ριψοκίνδυνος,
συντονιστής, κατανοµέας, επόπτης λήψης
αποφάσεων, ανάδοχος

¾
¾

¾
¾

Άσκηση του ∆ικαιώµατος Επιλογής και Υλοποίηση
της Οικονοµικής Ευκαιρίας

Η Ύπαιθρος Επηρεάζει και τα Τρία
Στάδια Επιχειρηµατικότητας

Κοινωνικό Περιβάλλον
► Κοινωνικό Κεφάλαιο
► Κυβέρνηση
►Πολιτιστική Κλοηρονοµιά

Βασικά Χαρακτηριστικά της Υπαίθρου ως Επιχειρηµατικό Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον
► Τοποθεσία
► Φυσικοί Πόροι
► Τοπίο

Σύλληψη ή ∆ηµιουργία µίας
Οικονοµικής Ευκαιρίας
(Πρώτο Στάδιο-Σύλληψη)
Ο επιχειρηµατίας διακρίνει µία
υπάρχουσα ή δηµιουργεί µία εντελώς
νέα οικονοµική ευκαιρία, µε την
µορφή ενός νέου
προϊόντος/υπηρεσίας, µίας νέας
µεθόδου παραγωγής, ενός νέου
µάρκετινγκ ή µίας νέας µεθόδου
δ

Βασικά Επιχειρηµατικά
Χαρακτηριστικά
Ικανότητα να διακρίνει ή να δηµιουργεί
ί
ή
ί
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Το στάδιο της σύλληψης αφορά στις δραστηριότητες που οδηγούν τον επιχειρηµατία να
διακρίνει µία υπάρχουσα οικονοµική ευκαιρία ή να δηµιουργήσει µία εντελώς νέα. Το στάδιο
της εγκατάστασης της επιχείρησης σκιαγραφεί την απόφαση να επεξεργασθεί ο
επιχειρηµατίας την ευκαιρία που του παρουσιάζεται και να την υλοποιήσει. Στο τρίτο στάδιο,
ο επιχειρηµατίας αξιολογεί την αποδοτικότητα της επιχείρησής του συγκρίνοντας τα
επιτεύγµατά του µε τους προσωπικούς του σκοπούς και στόχους. Είναι πραγµατικά
αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι οι συµβατικοί επιχειρηµατικοί στόχοι και οι συµβατικοί δείκτες
µέτρησης της αποδοτικότητας βρίσκονται πολλές φορές στην τελευταία θέση των
επιχειρηµατικών σκοπών (Greenbank, 2001). Για τις µειονεκτικές περιοχές της υπαίθρου, η
βασική αιτία αυτού εναπόκειται στο ότι η εγκατάσταση µίας νέας επιχείρησης είναι ο
µοναδικός τρόπος µε τον οποίο προσφέρεται απασχόληση στα µέλη του οικογενειακού
περιβάλλοντος του επιχειρηµατία, Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο συνεχώς
αυξανόµενος αριθµός των επιχειρηµατιών της υπαίθρου που επιλέγουν να ακολουθήσουν
έναν τρόπο ζωής ο οποίος τους επιτρέπει όχι µόνο να επιβιώσουν αλλά και να αντλήσουν
προσωπική ικανοποίηση από τις επιχειρήσείς τους. Ο συγκεκριµένος στόχος ξεφεύγει από
τον συµβατικό ορισµό του λογικού επιχειρηµατία που συναντάται στην βασική οικονοµική
θεωρία.

Η επιτυχηµένη ολοκλήρωση του κάθε σταδίου εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
των επιχειρηµατιών καθώς και από το φυσικό, κοινωνικό και οικονοµικό περιβάλλον στα
πλαίσια του οποίου η επιχειρηµατική διαδικασία πραγµατοποιείται. Αυτό συµβαίνει κατά ένα
δυναµικό τρόπο όπου τα επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά διαµορφώνονται από το εξωτερικό
περιβάλλον και ταυτόχρονα επιδρούν σε αυτό. Το κάτω τµήµα του Σχεδίου 9.1 περιλαµβάνει
τα βασικά επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά για κάθε στάδιο ξεχωριστά ενώ το άνω τµήµα
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αντικατοπτρίζει τις επιρροές της υπαίθρου ως επιχειρηµατικό περιβάλλον. Η ικανότητα να
συλλαµβάνει µια οικονοµική ευκαιρία η οποία ενδεχοµένως να προκαλέσει την ίδρυση µίας
νέας επιχείρησης επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από τα χαρακτηριστικά του συσσωρευµένου
ανθρώπινου κεφαλαίου. Τα προσωπικά γνωρίσµατα, τα κοινωνικά δίκτυα, η προηγούµενη
γνώση (Ardichvili et al, 2003), το κοινωνικό κεφάλαιο καθώς και ο πολιτιστικός χαρακτήρας
της κοινότητας (Morrisson, 2000) αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επιτυχηµένη
αναγνώριση ευκαιριών.

Εάν ο επιχειρηµατίας αποφασίσει καταρχήν να επεξεργασθεί την ευκαιρία που του
παρουσιάζεται και στη συνέχεια να την υλοποιήσει τότε ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά
του µπορούν να θεωρηθούν εξαιρετικής σηµασίας. Κατά τη διάρκεια του συγκεκριµένου
σταδίου, ο επιχειρηµατίας ενδεχοµένως να εκδηλώσει ριψοκίνδυνη συµπεριφορά (Cantillon,
1931; Thűnen, 1826; Mill, 1848; Hawley, 1994; Knight, 1921; Mises, 1951; Cole, 1959),
έντονη ικανότητα για εφαρµογή καινοτοµιών (Schumpeter, 1934; Baudeau, 1768; Bentham,
1793; Schmoller, 1914; Weber, 1958; Sombart, 1913), χαρακτηριστικά γνωρίσµατα αρχηγίας
(Say, 1803; Saint-Simon, 1813; Walker, Amasa, 1866; Marshall, 1930; Wieser, 1994),
ικανότητα να συνδυάζει τους διάφορους συντελεστές παραγωγής (Warlas, 1877; Wieser,
1994; Clark, 1998; Coase, 1937), ικανότητα να προσφέρει χρηµατοοικονοµικούς πόρους
(Smith, 1776; Turgot, 1774; Pigou, 1912), άµεση λήψη αποφάσεων (Shcultz, 1961; Cantillon,
1931; Menger, 1938; Wieser, 1994; Walker, Francis- Amasa, 1880; Keynes, 1936; Mises,
1951; Shakle, 1970; Cole, 1959), διοικητικές, οργανωτικές και εποπτικές ικανότητες (Say,
1803; Mill, 1848; Marshall, 1930; Menger, 1938), ικανότητα να συνάπτει παραγωγικούς
συντελεστές (Bentham, 1793) καθώς και ικανότητα να κατανέµει τους συντελεστές
παραγωγής σε διαφορετικές χρήσεις (Cantillon, 1931; Kirzner, 1973; Schultz, 1961).
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Στο τρίτο και τελευταίο στάδιο, τα πιο βασικά επιχειρηµατικά χαρακτηριστικά γνωρίσµατα
είναι αυτά τα οποία επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να ελέγχει, να προσδιορίζει και να αξιολογεί
την αποδοτικότητα της επιχείρησης αναφορικά µε τους στόχους του. Αξίζει επίσης να
σηµειωθεί ότι κατά τη διάρκεια των διαφορετικών φάσεων της επιχειρηµατικότητας τόσο η
προσωπικότητα του επιχειρηµατία όσο και οι προσωπικές του σχέσεις υπόκεινται µεταβολές
ως αποτέλεσµα της γνωστικής διαδικασίας (Littunen, 2000b). Αφετέρου, τα συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά µπορούν να αναγκάσουν τον επιχειρηµατία να αναθεωρήσει την άποψη του
για την αποδοτικότητα της επιχείρησής του και να επαναπροσδιορίσει τους επιχειρηµατικούς
του στόχους και σκοπούς, εφόσον βέβαια είναι απαραίτητο. Κάθε στάδιο της επιχειρηµατικής
διαδικασίας επηρεάζεται από τη γεωγραφία της περιοχής στην οποία λαµβάνει χώρα και
συνεπώς διαθέτει πολλές ιδιοµορφίες.
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10. Παράγοντες που Επηρεάζουν την ∆ιάρθρωση του Αρχικού Κεφαλαίου των
Επιχειρήσεων στις Περιοχές Έρευνας

10.1. Εισαγωγή

Η δηµοσίευση της Ατζέντα 2000 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει µία σηµαντική
βάση για την µελλοντική ανάπτυξη της Ε.Ε στο σύνολό της και πιο συγκεκριµένα για τη
διαµόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) του 21ου αιώνα. Η Ατζέντα 2000
κατάφερε να εναρµονίσει ποικίλες προσεγγίσεις αγροτικής ανάπτυξης ενώ πρόσφατα έχει
εντάξει στόχους όπως: 1) αυτοί που διατυπώθηκαν στο κείµενο της Κοινότητας για την
αγροτική στρατηγική όπου υποστηρίζεται η µείωση των θεσµικών τιµών από τις
µεταβιβάσεις εισοδήµατος έτσι ώστε να επιτευχθεί δηµοσιονοµικός έλεγχος και να
προωθηθούν τα συµφέροντα των καταναλωτών 2) η διακήρυξη του Cork η οποία στοχεύει
µεταξύ άλλων στην αναµόρφωση της ΚΑΠ σε µία ευρεία Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης
ενισχύοντας έτσι τις «προς τα πάνω» προσεγγίσεις και τη διαφοροποίηση των οικονοµικών
δραστηριοτήτων στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης.

Η πρόσφατη ανάπτυξη δεν αναµένεται να επηρεάσει στον ίδιο βαθµό όλες τις αγροτικές
περιοχές. Οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται στο κέντρο έχουν υψηλότερη πληθυσµιακή
πυκνότητα, µεγαλύτερη πρόσβαση στις αγορές, µικρότερη εξάρτηση από τον αγροτικό τοµέα
και µία διαφοροποιηµένη οικονοµική βάση. Είναι λοιπόν προφανές ότι η αναθεώρηση της
αγροτικής πολιτικής δεν θα προκαλέσει µία δραµατική οικονοµική προσαρµογή διότι οι
οικονοµίες των κεντρικών αγροτικών περιοχών επικεντρώνονται στο δευτερογενή και τον
τριτογενή τοµέα. Από την άλλη πλευρά, οι αγροτικές περιοχές που βρίσκονται στην
περιφέρεια είναι πολύ αποµακρυσµένες ενώ χαρακτηρίζονται συχνά από πληθυσµιακή
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ερήµωση, µειονεκτήµατα βασικής υποδοµής και µεγάλο βαθµό εξάρτησης από τον αγροτικό
τους τοµέα. Οι αναθεωρήσεις της αγροτικής πολιτικής αναµένεται να επηρεάσουν τόσο
έµµεσα όσο και άµεσα αυτές τις περιοχές. Η λύση στα προβλήµατα τα οποία προκλήθηκαν
στις περιοχές της υπαίθρου και συγκεκριµένα στις ορεινές περιοχές της Νότιας Ευρώπης
κατά την διαδικασία προσαρµογής είναι η δηµιουργία ΜΜΕ στο δευτερογενή και τον
τριτογενή τοµέα. Πρόσφατα, πολλές Κοινοτικές Πρωτοβουλίες στοχεύουν στην προώθηση
οικονοµικών δραστηριοτήτων εκτός του αγροτικού τοµέα. Εντούτοις, παρά την αναγνώριση
ότι η επιχειρηµατικότητα είναι ένα από τα πρωταρχικά στοιχεία που συµβάλλουν στην
επίτευξη της οικονοµικής ανάπτυξης, η έρευνα όσον αφορά την αγροτική επιχειρηµατικότητα
είναι σπάνιο φαινόµενο.

Μία από τις πιο βασικές δυσκολίες που αντιµετωπίζουν οι επιχειρηµατίες είναι η
συγκέντρωση του απαιτούµενου κεφαλαίου για την ίδρυση της νέας επιχείρησης, του
λεγόµενου κεφαλαίου εκκίνησης. Το 1989, οι Evans και Jovanοvic υποστήριξαν ότι κάτω
από συγκεκριµένες συνθήκες παρατηρείται µία συνάφεια µεταξύ της πιθανότητας να µεταβεί
κάποιος από το στάδιο της µισθωµένης εργασίας στο στάδιο της αυτοαπασχόλησης και των
περιουσιακών του στοιχείων. Με άλλα λόγια µόνο εάν συντρέχουν περιορισµοί ρευστότητας,
η πιθανότητα να ιδρύσει κάποιος µία δική του επιχείρηση εξαρτάται από τα προσωπικά
περιουσιακά του στοιχεία. Τα αποτελέσµατα της έρευνας των Evans και Jovanοvic (1989)
δείχνουν λοιπόν ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση αυτή η διάρθρωση του κεφαλαίου εκκίνησης
επηρεάζεται σηµαντικά.
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10.2. Κεφάλαιο Eκκίνησης: Θεωρητικό πλαίσιο
Η ∆ιάρθρωση Κεφαλαίου και η Μικρή Επιχείρηση της Υπαίθρου

Τα θεωρητικά υποδείγµατα που αφορούν τη χρηµατοδοτική συµπεριφορά των επιχειρήσεων
έχουν αναπτυχθεί αναφορικά µε τη θεωρία των επενδυτικών αποφάσεων. Προγενέστερες
προσεγγίσεις συσχετίζουν τις επενδυτικές αποφάσεις µε την αναµενόµενη κερδοφορία των
επιχειρηµατικών σχεδίων θεωρώντας ότι τα σχέδια αυτά είναι ικανά να αντλήσουν τα
κεφάλαια που απαιτούνται.

Έτσι λοιπόν, η βέλτιστη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση πραγµατοποιείται δια µέσω της
βέλτιστης συσσώρευσης κεφαλαίου. Η ερευνητική εργασία των Modigliani και Miller
ασχολήθηκε µε αυτήν την προσέγγιση και έδειξε ότι υπό ιδανικές συνθήκες αγοράς
κεφαλαίου, οι χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις λαµβάνονται ανεξαρτήτως των επενδυτικών
αποφάσεων. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το µέσο κόστος κεφαλαίου παραµένει το
ίδιο χωρίς να επηρεάζεται από τη χρηµατοοικονοµική διάρθρωση. Με τον τρόπο αυτό η
αγοραία αξία µίας επιχείρησης προσδιορίζεται εξολοκλήρου από την ικανότητά αυτής να
επιτύχει κέρδη και δεν εξαρτάται από την οικονοµική της διάρθρωση. Εάν το βασικό αξίωµα
των Modigliani και Miller που αναφέρεται στις ιδανικές συνθήκες αγοράς κεφαλαίου δεν
ισχύει τότε η οικονοµική συµπεριφορά της επιχείρησης αποδεικνύεται εξαιρετικής σηµασίας
αφού η διάρθρωση χρηµατοοικονοµική διάρθρωση δεν είναι ανεξάρτητη από την αγοραία
αξία της επιχείρησης..

Η πιο συχνά εµφανιζόµενη ατέλεια των αγορών κεφαλαίου είναι η ασυµµετρία της
πληροφορίας µεταξύ των ιδιοκτητών επιχειρήσεων ή των επίδοξων ιδιοκτητών και των
δανειστών. ∆ύο ερευνητικές προσεγγίσεις έχουν αναπτυχθεί ξεκινώντας από την έννοια της
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ασυµµετρίας της πληροφορίας. Πρώτον, όταν οι δανειστές αυξάνουν τα επιτόκια µε τεχνητά
µέσα έτσι ώστε να αντεπεξέλθουν στον υψηλότερο κίνδυνο είτε της αβεβαιότητας που
σχετίζεται µε τη µελλοντική χρήση κεφαλαίου είτε των επενδυτικών σχεδίων µε αβέβαιη
πραγµατική αξία και τα οποία εφαρµόζονται από µικρές επιχειρήσεις. ∆εύτερον, όταν
θεωρούµε ότι η ασυµµετρία της πληροφορίας µεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών
παραγόντων οδηγεί την αγορά στο να υποεκτιµήσει µία επιχείρηση. Σύµφωνα µε τους
Hamilton και Fox (1998), στην περίπτωση των µικρών επιχειρήσεων οι ιδιοκτήτες
συµπεριφέρονται χωρίς να στοχεύουν σε βέλτιστες διαρθρώσεις κεφαλαίου αλλά όµως
παρουσιάζουν µία προτίµηση για εκείνες τις πηγές χρηµατοδότησης οι οποίες ελαχιστοποιούν
την αυθαίρετη εξωτερικής φύσεως παρεµβολή.

Επίσης οι Carter και Van Auken (1990) συσχετίζουν τον κίνδυνο δηµιουργίας µικρών
επιχειρήσεων µε την ανεπαρκή κεφαλαιοποίηση καθώς και µε τα µεγάλου ύψους χρέη ενώ
υποστηρίζουν ότι η διάρθρωση της αρχικής κεφαλαιοποίησης συντελεί στην επιτυχία ή την
αποτυχία της µικρής επιχείρησης. Λαµβάνοντας υπόψη την ασυµµετρία της πληροφορίας, η
πρόσβαση στους διάφορους πόρους χρηµατοδότησης θα υπαγορευθεί από το ύψος της
πίστωσης, τον υψηλό κίνδυνο καθώς επίσης και από ατοµικά χαρακτηριστικά του
επιχειρηµατία και την συµπεριφορά του όσον αφορά τον έλεγχο της επιχείρησης.

10.3 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη ∆ιάρθρωση του Κεφαλαίου

Κατά το στάδιο ίδρυσης της επιχείρησης πολλοί παράγοντες συνδέονται µε τη διάρθρωση του
κεφαλαίου εκκίνησης. Το µέγεθος της επένδυσης είναι ένας καθοριστικός παράγοντας,
ανεξάρτητα από τον τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Υψηλές αξιώσεις
κεφαλαίου εκκίνησης θα απαιτήσουν εκτεταµένη εξωτερική χρηµατοδότηση και κυρίως
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χρηµατοδότηση από οργανισµούς όπως είναι οι Τράπεζες, οι Οργανώσεις Επιχειρηµατικού
Κεφαλαίου, οι Αναπτυξιακές Φορείς κλπ. Το µέγεθος του κεφαλαίου εκκίνησης είναι στενά
συνυφασµένο µε το βαθµό ασυµµετρίας της πληροφορίας. Στην περίπτωση που ο
επιχειρηµατίας θεωρεί ότι το αίτηµά του για χρηµατοδότησή θα αντιµετωπισθεί µε την
επιβολή υψηλού επιτοκίου ή ότι θα απορριφθεί, µπορεί να µειώσει το µέγεθος του σχεδίου
πριν την υποβολή αυτού στο χρηµατοδοτικό οργανισµό.

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι ο οικονοµικός τοµέας στον οποίο οι επιχειρήσεις
δραστηριοποιούνται. Οι διαφορές µεταξύ των βιοµηχανικών κλάδων οι οποίες σχετίζονται
κυρίως µε τη διάρθρωση κεφαλαίου οφείλονται σε ποικίλους λόγους. Καταρχήν υπάρχουν
κλάδοι µε υψηλές κεφαλαιουχικές απαιτήσεις οι οποίες όµως µερικές φορές υπερβαίνουν
τους οικονοµικούς πόρους του επιχειρηµατία. Στον τοµέα µεταποίησης για παράδειγµα οι
απαιτήσεις σε κεφάλαια αναµένεται να είναι αρκετά υψηλές ενώ ένα µεγάλο ποσοστό
χρηµατοδότησης θα προέρχεται από πηγές εκτός της επιχείρησης (Chandler & Hanks, 1998).
∆εύτερον, η θεωρία των θεσµών υποστηρίζει ότι συγκεκριµένοι οικονοµικοί τοµείς
εφαρµόζουν διαφορετικές στρατηγικές άντλησης χρηµατοδότησης όπως ο δανεισµός από
προµηθευτές και καταναλωτές (Mizruchi & Stearni, 1994; Thorne, 1989).

Τα χαρακτηριστικά του επιχειρηµατικού ανθρώπινου δυναµικού επηρεάζουν τη διάρθρωση
του κεφαλαίου εκκίνησης µίας επιχείρησης. Το ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται κυρίως στις
ικανότητες και τη γνώση που έχει αποκτήσει ο επιχειρηµατίας. Προσδιορίζει επίσης την
ικανότητα ενός επιχειρηµατία να αντιληφθεί µία ευκαιρία οικονοµικής φύσεως, να την
υλοποιήσει και κατ’ επέκταση να ιδρύσει µία δική του επιχείρηση. Η διαµόρφωση
ικανοτήτων στα πλαίσια µίας µοντέρνας οικονοµίας είναι µία δυναµική διαδικασία µε ισχυρά
συστατικά συνέργιας (Heckman, 2000). Η σπουδαιότητα της απόκτησης γνωστικών και µη
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γνωστικών ικανοτήτων στο να προάγουν την οικονοµική και κοινωνία ευηµερία είναι πολύ
βασική. Η εκπαίδευση καθώς και η κατάρτιση έχουν τεκµηριωθεί σε ευρεία κλίµακα σαν
µέθοδοι αύξησης του ανθρώπινου δυναµικού. Όσον αφορά όµως τη συσσώρευση ανθρώπινου
δυναµικού, τόσο ο ρόλος της οικογένειας όσο και των επιχειρήσεων δεν περιλαµβάνονται
αφού η συµβολή τους ως πηγές µόρφωσης δεν είναι κοινά αποδεκτή. Εκτός από τα
µετρήσιµα χαρακτηριστικά ανθρώπινου κεφαλαίου, η στάση και οι αντιλήψεις των
επιχειρηµατιών µπορούν να επηρεάσουν τη διάρθρωση του κεφαλαίου εκκίνησης. Μία
θεωρία που προτάθηκε το 1977 από τους Leland και Pyle και η οποία εξετάσθηκε εν µέρει
από τους Carter και Van Auken (1990) υποστηρίζει ότι όταν οι ιδρυτές αντιλαµβάνονται την
πιθανότητα µίας επιτυχηµένης και κερδοφόρας επιχείρησης είναι πιθανόν να προσφέρουν ένα
µεγαλύτερο ποσοστό της αρχικής επένδυσης. Επίσης η ανάγκη για αυτονοµία ανεξαρτησία
και η ανάπτυξη σχετικών συµπεριφορών έχει προσδιορισθεί ως ένας καθοριστικός
παράγοντας για τη διάρθρωση του κεφαλαίου εκκίνησης (Cooper et al, 1994). Είναι λοιπόν
φανερό ότι αυτοί οι επιχειρηµατίες τείνουν να διατηρήσουν τον έλεγχο της επιχείρησής τους
και να αυξήσουν την αναλογία του κεφαλαίου εκκίνησης είτε προσθέτοντας προσωπική
χρηµατοδότηση

είτε

προσπαθώντας

να

περιορίσουν

το

ύψος

της

εξωτερικής

χρηµατοδότησης.

10.4. Τα ∆εδοµένα και Το Υπόδειγµα
∆εδοµένα Επιχειρήσεων

Τα δεδοµένα έχουν προκύψει από ερωτηµατολόγια και έχουν συγκεντρωθεί στα πλαίσια ενός
Ερευνητικού Προγράµµατος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο χρηµατοδοτήθηκε από το
FAIR 6 και τα οποία παραχωρούνται στην παρούσα έρευνα λόγω συνάφειας των στόχων της
έρευνας και ταύτισης των περιοχών έρευνας. Ο βασικός σκοπός της έρευνας αυτής σε
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επιχειρήσεις και επιχειρηµατίες ήταν η συγκέντρωση γενικών πληροφοριών που αφορούσαν
την επιχείρηση, τον επιχειρηµατία, την

περιοχή έρευνας καθώς και τη λειτουργία των

Οργανισµών Στήριξης Επιχειρήσεων δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην αναζήτηση τάσεων,
συσχετισµών και τρεχόντων διαδικασιών. Πιο συγκεκριµένα η έρευνα προσπάθησε να
συγκεντρώσει πληροφορίες οι οποίες θα διευκόλυναν την ανάλυση των χαρακτηριστικών των
επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών, θα καθόριζαν την αλληλεπίδραση µεταξύ της
συσσώρευσης ανθρώπινου κεφαλαίου και της επιχειρηµατικότητας, θα εξέταζαν τους
κοινωνικοοικονοµικούς δεσµούς των επιχειρήσεων και των επιχειρηµατιών µε την τοπική
κοινωνία, θα προσδιόριζαν τη χρήση εργαλείων στήριξης, τις υπάρχουσες σχέσεις µε τους
οργανισµούς και τέλος την στάση και τις αντιλήψεις των επιχειρηµατιών κατά την ίδρυση και
λειτουργία της επιχείρησης (Psaltopoulos, 2000).

Το ερωτηµατολόγιο αποτελείται από τέσσερα κύρια µέρη. Το πρώτο µέρος επικεντρώθηκε
στην ιστορία της επιχείρησης και διερευνήθηκαν θέµατα όπως το έτος ίδρυσης, ο τυχόν
προηγούµενος τόπος εγκατάστασης, η µορφή ιδιοκτησίας, ο ενδεχόµενος σύνδεσµος µε τα
άλλα παραρτήµατα της ίδιας εταιρείας, η διαδικασία έναρξης της επιχείρησης, η προέλευση
της όλης επιχειρηµατικής ιδέας, η επαγγελµατική εµπειρία, η ηλικία και το επίπεδο
εκπαίδευσης του επιχειρηµατία, το πιθανόν επιχειρηµατικό υπόβαθρο του οικογενειακού του
περιβάλλοντος και τέλος η ύπαρξη δεσµών µε την τοπική κοινωνία. Το δεύτερο µέρος του
ερωτηµατολογίου αναφέρθηκε στα γενικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης όπως το βασικό
προϊόν της κάθε µονάδας, ο τόπος διάθεσης των πωλήσεων, ο τόπος προέλευσης εκείνων των
εισροών οι οποίες δεν σχετίζονται µε την εργασία, η χρήση και η προέλευση συµβουλευτικών
υπηρεσιών και τέλος η ποιότητα των παρεχόµενων προς την επιχείρηση υπηρεσιών. Το τρίτο
µέρος αναφέρθηκε στο εργατικό δυναµικό της επιχείρησης και πιο συγκεκριµένα στον αριθµό
και τις κατηγορίες του προσωπικού, την ιδιότητά του (πλήρους, µερικής ή εποχιακής
ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

137

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

απασχόλησης) και τις προσδοκίες των επιχειρηµατιών αναφορικά µε τη µελλοντική ανάπτυξη
της επιχείρησής τους

στον τοµέα της απασχόλησης. Τέλος το τέταρτο µέρος του

ερωτηµατολογίου επικεντρώθηκε στο Χρηµατοδοτικό και Θεσµικό Περιβάλλον, και
ιδιαίτερα στις πηγές κεφαλαίου για την έναρξη και τη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην
εφαρµογή στρατηγικών επαγγελµατικής κατάρτισης, στην παροχή µέτρων στήριξης για την
αντιµετώπιση της γραφειοκρατίας, στις απόψεις των επιχειρηµατιών για τη διαθέσιµη
οικονοµική ενίσχυση, στη θέσπιση καινοτόµων ενεργειών, στα βασικά εµπόδια που
αντιµετώπισαν οι επιχειρηµατίες όσον αφορά στη γραφειοκρατία, στην άντληση
χρηµατοδότησης, στην εργασία, στην ύπαρξη περιβαλλοντικών και σχεδιαστικών
περιορισµών, στην ποιότητα των θεσµικών υπηρεσιών και τέλος στη στάση του τοπικού
πληθυσµού και των σχεδιαστών πολιτικής προς τους επιχειρηµατίες γενικά.

Ο στόχος της συγκεκριµένης έρευνας ήταν να συγκεντρώσει πληροφορίες από ένα δείγµα
120-150 επιχειρήσεων περίπου σε κάθε περιοχή. Επίσης δόθηκε ιδιαίτερη έµφαση στις
επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν τα τελευταία δέκα χρόνια έτσι ώστε να επιτευχθούν
αποτελέσµατα σχετικά για την ανάλυση πολιτικών. Μία αναλυτική παρουσίαση του
κοινωνικού και οικονοµικού χαρακτήρα των περιοχών έρευνας καθόρισε το πλαίσιο
δειγµατοληψίας και προσδιόρισε τις πιθανές πηγές δεδοµένων.

∆ύο ορεινές περιοχές της Ελλάδας επιλέχθηκαν ως αντιπροσωπευτικές των δυνατοτήτων
ανάπτυξης που παρουσιάζουν οι µειονεκτικές περιοχές στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, οι
περιοχές αυτές ήταν ο Νοµός Ευρυτανίας και η περιοχή Καλαβρύτων στον Νοµό Αχαΐας. Και
στις δύο περιπτώσεις το βασικό πρόβληµα έγκειται στην απουσία ενός Κρατικού Μητρώου
Επιχειρήσεων ενώ τα πιο πρόσφατα δεδοµένα ήταν διαθέσιµα µόνο για το έτος 1994. Τα
δεδοµένα αυτού του προγράµµατος ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες της παρούσας έρευνας
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διότι η περιοχή Καλαβρύτων είναι µία περιοχή του νοµού Αχαΐας που περιλαµβάνεται στις
περιοχές έρευνας του προγράµµατος ενώ η περιοχή Ευρυτανίας έχει εξαιρετικές οµοιότητες
µε την περιοχή της ορεινής Αιτωλοακαρνανίας (είναι δε περιοχή του LEADER στην
Αιτωλοακαρνανία) και συνεπώς, τα συµπεράσµατα είναι άµεσα εφαρµόσιµα στις περιοχές
έρευνας.

Η σηµαντική δυσχέρεια στην εύρεση αξιόπιστου δειγµατοληπτικού πλαισίου διευθετήθηκε µε
τη σύνταξη ενός καταλόγου επιχειρήσεων που συµπληρώθηκε από τα µέλη της ερευνητικής
οµάδας. Ιδιαίτερη στήριξη προσέφεραν οι τοπικοί επιχειρηµατίες καθώς και τα επιµελητήρια
µεταποίησης και εµπορίου. Στη συνέχεια το ερωτηµατολόγιο ελέγχθηκε δοκιµαστικά σε δέκα
επιχειρήσεις από κάθε περιοχή έρευνας και τροποποιήθηκε σε ορισµένα του σηµεία. Στο
τελικό στάδιο συγκεντρώθηκαν εκατόν τριάντα δύο και εκατόν είκοσι δύο ερωτηµατολόγια
από τον Νοµό Ευρυτανίας και την περιοχή Καλαβρύτων αντίστοιχα. Είναι σηµαντικό να
αναφέρουµε ότι εκατόν εξήντα δύο επιχειρηµατίες (63%) συνέβαλαν στο συνολικό κεφάλαιο
εκκίνησης µε προσωπική χρηµατοδότηση-αποταµιεύσεις χωρίς να στραφούν είτε στην
ενίσχυση από συγγενείς και φίλους µε τη µορφή ιδιωτικών δανείων ή στο δανεισµό από
τράπεζες ή στην επιχορήγηση κεφαλαίου από αγροτικούς αναπτυξιακούς φορείς. Επίσης, το
20,5% των επιχειρηµατιών χρησιµοποίησε δάνεια από το οικογενειακό και φιλικό
περιβάλλον προκειµένου να ενισχύσουν το κεφάλαιο εκκίνησης, το 13,20% εµπορικά δάνεια
ενώ το 12% κατάφερε να αντλήσει επιχορήγηση. Είναι λοιπόν προφανές ότι µόνο ενενήντα
έξι επιχειρηµατίες χρησιµοποίησαν εξωτερικές πηγές χρηµατοδότησης, αναλογία αρκετά
χαµηλή συγκριτικά µε τα αποτελέσµατα άλλων ερευνών.
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10.5. Οικονοµετρικό Υπόδειγµα και Μεταβλητές

Βασιζόµενοι στο γεγονός ότι οι περισσότεροι επιχειρηµατίες δεν χρησιµοποιούν εξωτερικές
µορφές χρηµατοδότησης, ένα πρώτο βήµα στην ανάλυσή µας είναι να εξετάσουµε εκείνους
τους

παράγοντες

που

ωθούν

τους

επιχειρηµατίες

στην

αναζήτηση

εξωτερικών

χρηµατοοικονοµικών πόρων κατά το στάδιο έναρξης των εργασιών τους. Θεωρούµε λοιπόν
την απόφαση για εξωτερική χρηµατοδότηση ως µία δυαδική µεταβλητή. Αυτή η µεταβλητή
παίρνει την τιµή µηδέν (0) όταν οι επιχειρηµατίες δεν αναζητούν εξωτερικές πηγές
χρηµατοδότησης κατά την διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης και την τιµή ένα (1) όταν τις
συγκεντρώνουν ανεξαρτήτως της πηγής άντλησης και του ύψους αυτών. Επίσης ένα
υπόδειγµα τύπου logit χρησιµοποιείται προκειµένου να εξετασθούν οι παράγοντες που
επηρεάζουν την απόφαση για χρηµατοδότηση της επιχείρησης εξολοκλήρου από
προσωπικούς πόρους του ιδιοκτήτη. Σε ένα δεύτερο στάδιο, εξετάζεται το ύψος των
εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών πόρων που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία της
επιχείρησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον λοιπόν δεν παρουσιάζει το απόλυτο µέγεθος εξωτερικής
χρηµατοδότησης αλλά το µέγεθος αυτής συγκριτικά µε το συνολικό κεφάλαιο εκκίνησης,
εκφρασµένο σε ποσοστιαία βάση. Έτσι η εξαρτηµένη µεταβλητή παίρνει τιµές από 0 έως 1,
και εκφράζει την έκταση χρήσης εξωτερικών µορφών χρηµατοδότησης από τους
επιχειρηµατίες. Ωστόσο ένα υπόδειγµα τύπου tobit χρησιµοποιείται προκειµένου να
αναλυθούν οι παράγοντες που επιδρούν σηµαντικά στο βαθµό χρήσης εξωτερικών µορφών
χρηµατοδότησης για την ίδρυση της επιχείρησης. Τέλος θα προσπαθήσουµε να εξετάσουµε
τις συνέπειες που προκαλεί η διάρθρωση κεφαλαίου στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Η
αύξηση της απασχόλησης µεταξύ του έτους ίδρυσης και του έτους διενέργειας της έρευνας
θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει τη συνολική µεγέθυνση της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις
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διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) αυτές που έχουν βιώσει µία αύξηση απασχόλησης και β)
αυτές που είτε έχουν βιώσει µία µείωση απασχόλησης είτε έχουν παραµείνει στάσιµες. Ένα
υπόδειγµα τύπου logit υιοθετείται εξαιτίας της φύσεως της ποιοτικής εξαρτηµένης
µεταβλητής.

Όπως έχει ήδη διευκρινισθεί, οι βασικές ερµηνευτικές µεταβλητές που περιλαµβάνονται σε
όλα προηγούµενα υποδείγµατα είναι: ο οικονοµικός τοµέας όπου δραστηριοποιείται η
επιχείρηση, το µέγεθος της κατά το έτος ίδρυσης και τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου
δυναµικού. Πιο συγκεκριµένα, ο τοµέας της επιχείρησης αντικατοπτρίζεται από την
ψευδοµεταβλητή (SECTOR) η οποία λαµβάνει την τιµή (0) εάν η επιχείρηση
δραστηριοποιείται στον τοµέα µεταποίησης και την τιµή (1) για όλους τους υπόλοιπους
τοµείς, κυρίως για τις υπηρεσίες και τις τουριστικές δραστηριότητες. Ο αριθµός
απασχολουµένων κατά το έτος ίδρυσης εκφράζει το µέγεθος της επιχείρησης σε όρους
απασχόλησης (SIZE). Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού εκφράζονται από πέντε
µεταβλητές οι οποίες σχετίζονται µε τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηµατία Αυτές
είναι η ηλικία και η οικογενειακή κατάσταση (AGE, MARITAL), το επίπεδο εκπαίδευσης
(EDUC), η επαγγελµατική εµπειρία (EXPER) και οι δεσµοί µε την τοπική κοινωνία (LIVE).
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Πίνακας 10.1. Ορισµοί και Περιγραφική Στατιστική Ανάλυση των Μεταβλητών

Μεταβλητή

Ορισµός Μεταβλητής

Μέσος

Τυπική
Απόκλιση

Εξαρτηµένες Μεταβλητές
FUNDS

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν δεν χρησιµοποιούνται εξωτερικές πηγές.
Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

EXTFUNDS

0,48

0,20

0,29

0,38

0,48

43,25

10,56

0,27

0,45

0,74

0,44

0,39

0,49

0,74

0,44

0,84

0,37

3,14

2,74

Ποσοστό εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών πόρων
επί του συνολικού κεφαλαίου εκκίνησης

GROWTH

0,37

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν η απασχόληση δεν αυξήθηκε µετά την
ίδρυση της επιχείρησης. Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

Ανεξάρτητες Μεταβλητές

AGE

Η ηλικία του επιχειρηµατία

MARITAL

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας είναι παντρεµένος.
Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

EDUC

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας έχει µόνο βασική
εκπαίδευση. Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

EXPER

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας δεν έχει επαγγελµατική
εµπειρία. Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

LIVE

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν ο επιχειρηµατίας δεν έχει ανατραφεί και
ζήσει στην συγκεκριµένη περιοχή έρευνας.
Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

SECTOR

Ψευδοµεταβλητή.
Τιµή 0 εάν η επιχείρηση δραστηριοποιείται στον
τοµέα µεταποίησης. Τιµή 1 σε άλλη περίπτωση

SIZE

Αριθµός απασχολουµένων κατά την ίδρυση της
επιχείρησης
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EMBEDD

Ποσοστό συνολικών πωλήσεων διατιθέµενων στην

0,72

0,36

τοπική αγορά

Οι νέοι επιχειρηµατίες θεωρούνται πιο δυναµικοί και πιο πρόθυµοι να αναλάβουν
ριψοκίνδυνα επιχειρησιακά σχέδια. Προσδοκούµε λοιπόν ότι οι νεότεροι επιχειρηµατίες
τείνουν να αναζητήσουν οποιαδήποτε µορφή εξωτερικής χρηµατοδότησης και κυρίως
εµπορικά δάνεια και επιχορήγηση κεφαλαίου. Η οικογενειακή κατάσταση του επιχειρηµατία
θεωρείται ότι είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε πιο επιτυχηµένες επιχειρήσεις καθώς και µε
ποικίλες πηγές κεφαλαίου εκκίνησης. Πολλοί ερευνητές έχουν τονίσει τη σπουδαιότητα των
οικογενειακών δικτύων στην επιτυχία µίας επιχείρησης. Οι Bruderl και Preisendorfer (1998)
υποστηρίζουν ότι οι ασθενείς δεσµοί (ανεπίσηµα κοινωνικά δίκτυα) είναι βασικές δίοδοι για
την απόκτηση πρόσβασης στην πληροφορία, την παροχή πρόσβασης προς τους καταναλωτές
και τους προµηθευτές ενώ είναι πολύ πιθανόν η οικονοµική ενίσχυση από συγγενείς και
φίλους να διευρύνει την οικονοµική βάση µίας νέας επιχείρησης. Επίσης το διευρυµένο
οικογενειακό περιβάλλον (εξαιτίας του γάµου) µπορεί να παράσχει πρόσβαση τόσο σε µη
µισθωµένη οικογενειακή εργασία όσο και σε ηθική στήριξη. Αυτό είναι δυνατόν να συµβεί
ιδιαίτερα στην περίπτωση που εξαιρετικά απογοητευτικά γεγονότα εξανεµίζουν τις
αισιόδοξες αρχικές προσδοκίες. Οι Sanders και Nee (1996) έχουν επίσης αναφέρει ότι είναι
πιθανόν οι επιχειρηµατίες που στηρίζονται από την οικογένεια να αποδειχθούν πιο
επιτυχηµένοι. Άλλοι ερευνητές όµως έχουν υπογραµµίσει ότι µία τέτοιου είδους ενίσχυση
µπορεί να µην είναι και τόσο ωφέλιµη για τις νέες επιχειρήσεις.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύ βασικό χαρακτηριστικό της συσσώρευσης ανθρώπινου
δυναµικού. Οι θεωρίες τόσο της οργανωτικής αποδοτικότητας όσο και του «µαθαίνω
κάνοντας» (learning by doing) υποδηλώνουν ότι το επίπεδο εκπαίδευσης έχει µία θετική
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επίδραση στην επιχειρηµατικότητα γενικά και στην ανάπτυξη της επιχείρησης (Variyam &
Kraybilll, 1994; Barkham, 1994). Οι µορφωµένοι επιχειρηµατίες είναι πιο ικανοί και
παράλληλα έχουν περισσότερες πιθανότητες να αντλήσουν εξωτερική χρηµατοδότηση για
την ενίσχυση του κεφαλαίου εκκίνησης.

Η εργασιακή εµπειρία αποτελεί µία βασική διαδικασία απόκτησης γνώσης η οποία µπορεί να
εξελιχθεί µε την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Τις περισσότερες φορές βέβαια αντικαθιστά
την απουσία βασικής εκπαίδευσης. Οι άτυπες διαδικασίες συσσώρευσης ανθρώπινου
δυναµικού δεν περιλαµβάνονται στη διεθνή οικονοµική βιβλιογραφία ενώ η διάθεση
κινήτρων για κατάρτιση είναι σχετικά περιορισµένη. Η επαγγελµατική εµπειρία µπορεί να
εµφανισθεί µε τη µορφή ιεράρχησης των δραστηριοτήτων όπου το µέγιστο αποτέλεσµα
επιτυγχάνεται από εκείνους τους επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν οι ίδιοι ασχοληθεί µε τη
λειτουργία της επιχείρησή τους και κατ’ επέκταση έχουν αποκτήσει οργανωτικές ικανότητες.
Στη συνέχεια θα αναφερθούµε σε εκείνους τους επιχειρηµατίες οι οποίοι έχουν αποκτήσει
εµπειρία έχοντας εργασθεί σε επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο καθώς και
σε αυτούς που έχουν εργασθεί σε κάποια άλλη διαφορετικής µορφής επιχείρηση.

Επίσης προσπαθήσαµε να διακρίνουµε δύο µη γνωστικές µεθόδους συσσώρευσης
ανθρώπινου δυναµικού. Πρώτον, εάν ο επιχειρηµατίας προέρχεται από ένα οικογενειακό
περιβάλλον όπου τουλάχιστον ένας από τους δύο γονείς ήταν επιχειρηµατίας. ∆εύτερον, εάν
οι επιχειρηµατίες έχουν γεννηθεί και ανατραφεί στην περιοχή όπου λειτουργεί η επιχείρηση.
Σε θεωρητική βάση, η πρώτη διαδικασία είναι αρκετά σηµαντική και σχετίζεται
ποικιλοτρόπως µε τη συσσώρευση ανθρωπίνου κεφαλαίου. Τρεις προσεγγίσεις θεωρούνται
υψίστης σηµασίας για τη µελλοντική ανάπτυξη µίας επιχείρησης. Ο επιχειρηµατίας ο οποίος
ανατρέφεται στα πλαίσια ενός επιχειρηµατικού περιβάλλοντος µπορεί να επωφεληθεί από
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τους δεσµούς που έχουν ήδη διαµορφώσει οι γονείς του καθώς και από την αξιοπιστία και
την καλή φήµη που έχει αποκτήσει η οικογενειακή επιχείρηση. Επίσης είναι δυνατόν να
επωφεληθεί από την απόκτηση γνώσεων, πληροφοριών και ικανοτήτων τις οποίες αντλεί
παρατηρώντας τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες των γονιών του, από τον ενθουσιασµό και
τέλος από τις συµβουλές που του παρέχονται σε χρονικές στιγµές που η ίδρυση µίας
επιχείρησης δεν ήταν ο απώτερος σκοπός του.

Η δεύτερη µέθοδος προσφέρει δύο πολύ σηµαντικές πηγές συσσώρευσης ανθρώπινου
κεφαλαίου µη γνωστικού αντικειµένου. Καταρχήν ο επιχειρηµατίας έχοντας ανατραφεί στην
περιοχή όπου δραστηριοποιείται η επιχείρηση γνωρίζει πολύ καλά τη δυναµικότητα, τις
αδυναµίες, τις ευκαιρίες και τις δυσκολίες που εµπλέκονται στην απόφαση να ιδρύσει µία
επιχείρηση. Με τον τρόπο αυτό, ο επιχειρηµατίας µεγιστοποιεί τη δυνατότητα να
εκµεταλλευθεί στο έπακρο τις ευκαιρίες που του δίνονται ενώ ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ο
οποίος απορρέει από τα διάφορα εµπόδια. ∆εύτερον, έχοντας ζήσει σε µία συγκεκριµένη
περιοχή ο επίδοξος επιχειρηµατίας αναπτύσσει σχέσεις και δεσµούς µε το οικονοµικό και
κοινωνικό περιβάλλον που µπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιµοι κατά τη διαδικασία
έναρξης των εργασιών της επιχείρησης ή ακόµη και κατά το στάδιο µεγέθυνσής της.

Τέλος εισάγουµε µία πολύ σηµαντική µεταβλητή την οποία αποκαλούµε ενθήκευση. Η
έννοια της κοινωνικής ενθήκευσης αναφέρεται στο ότι η οικονοµική συµπεριφορά είναι
ενσωµατωµένη σε έναν πολύπλοκο και διευρυµένο ιστό κοινωνικών σχέσεων (Swedberg,
1997). Έχει επίσης ειπωθεί ότι η κοινωνική ενθήκευση τροποποιεί και αυξάνει τις ανθρώπινες
κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Hinrichs, 2000). Οι αναλυτές δικτύων έχουν επίσης
υπογραµµίσει τα επίσηµα χαρακτηριστικά καθώς και την λειτουργία των κοινωνικών δικτύων
στα πλαίσια των οικονοµικών θεσµών (Portes & Landholt, 1996) ενώ κάποιοι άλλοι δίνουν
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ιδιαίτερη βαρύτητα στον τρόπο µε τον οποίο η ενθήκευση απεικονίζει το κοινωνικό κεφάλαιο
και την αµοιβαία εµπιστοσύνη (Granoveter, 1992). Η ενθήκευση έχει εννοιολογικά
επισκιασθεί από τις έννοιες της εµπορίας και του ινστρουµενταλισµού. Σύµφωνα λοιπόν µε
τον Block (1990), η εµπορία σχετίζεται άµεσα µε την ένταση εµφάνισης µη-τιµολογιακών
παραγόντων στις οικονοµικές συνδιαλλαγές µίας κοινωνίας. Μία υψηλή εµπορία υποδηλώνει
την ύπαρξη περιορισµένης ή µηδενικής παρέµβασης των τιµολογιακών συντελεστών. Ένα
χαµηλό επίπεδο εµπορίας υποδηλώνει µικρότερους αγοραίους συντελεστές και υψηλότερους
µη αγοραίους. Από την άλλη πλευρά, ο ινστρουµενταλισµός περικλείει την έννοια των
προσωπικών κινήτρων. Ο υψηλός ινστρουµενταλισµός συνεπάγεται ότι οι οικονοµικοί φορείς
µιας

κοινωνίας

δίνουν

προτεραιότητα

στους

λεγόµενους

οικονοµικούς

στόχους

επιδεικνύοντας µία καιροσκοπική συµπεριφορά προκειµένου να τους επιτύχουν. Ενώ ένα
χαµηλό επίπεδο ινστρουµενταλισµού αντικατοπτρίζει την προτεραιότητα σε µη οικονοµικής
φύσεως στόχους και αναφέρεται κυρίως στη φιλία, στην οικογένεια, στην πνευµατικότητα,
στη θνησιµότητα και στους εθνικούς δεσµούς (Hinrichs, 2000).

Επίσης επιχειρήσαµε να διαµορφώσουµε την οικονοµική ενθήκευση δια µέσου του βαθµού
που η επιχείρηση εξαρτάται από την τοπική αγορά. Μετράµε λοιπόν την ενθήκευση
βασιζόµενοι στο ποσοστό των πωλήσεων της επιχείρησης το οποίο διατίθεται να καλύψει τις
ανάγκες της τοπικής αγοράς. Όσο πιο υψηλό είναι το ποσοστό αυτών των πωλήσεων, τόσο
πιο µεγάλη είναι και η ενθήκευση της επιχείρησης. Ενώ όσο πιο µικρό είναι το ποσοστό των
πωλήσεων που θα πραγµατοποιηθεί στα πλαίσια της τοπικής κοινωνίας τόσο πιο µικρός είναι
και ο βαθµός ενθήκευσης της επιχείρησης.
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10.6. Αποτελέσµατα

Οι ορισµοί καθώς και η περιγραφική στατιστική των µεταβλητών που χρησιµοποιήθηκαν στις
αναλύσεις παρουσιάζονται στον Πίνακα 6. Το πρώτο οικονοµετρικό υπόδειγµα τύπου logit το
οποίο εξετάζει την επίδραση των διαφόρων ανεξάρτητων µεταβλητών στην απόφαση για
εξεύρεση εξωτερικών κεφαλαίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 7. Υπογραµµίζουµε λοιπόν ότι
τόσο ο κλάδος στον οποίο ανήκει η νέα επιχείρηση όσο και το µέγεθος αυτής δεν ασκούν µία
ανεξάρτητη επιρροή στην απόφαση να αναζητηθούν εξωτερικοί χρηµατοοικονοµικοί πόροι
προκειµένου να υλοποιηθεί η έναρξη εργασιών της νέας επιχείρησης. Όσον αφορά τα
χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναµικού, η ηλικία του επιχειρηµατία και το επίπεδο
εκπαίδευσής του δεν επηρεάζουν την απόφαση του να στραφεί σε εξωτερική χρηµατοδότηση
για την έναρξη εργασιών της επιχείρησής του. Εάν ο ιδρυτής της επιχείρησης είναι
παντρεµένος τότε συγκριτικά µε έναν ανύπαντρο έχει κατά 13,4% µεγαλύτερη πιθανότητα
στο να αντλήσει εξωτερικά κεφάλαια, διατηρουµένων σταθερών όλων των υπολοίπων
µεταβλητών.

Η εµπειρία επηρεάζει µε θετικό τρόπο την απόφαση εξεύρεσης εξωτερικής χρηµατοδότησης.
Ένας επιχειρηµατίας µε προηγούµενη επαγγελµατική εµπειρία σε µία παρόµοιας µορφής
επιχείρηση

έχει

12,2%

µεγαλύτερη

πιθανότητα

να

αναζητήσει

εξωτερικούς

χρηµατοοικονοµικούς πόρους, συγκριτικά πάντα µε τον επιχειρηµατία ο οποίος δεν έχει
βιώσει προηγούµενη παρόµοια επαγγελµατική εµπειρία, διατηρουµένων σταθερών όλων των
υπολοίπων µεταβλητών. Τέλος, όσο µεγαλύτερο είναι το ποσοστό των πωλήσεων που
προορίζεται για την τοπική κοινωνία, τόσο µεγαλύτερη είναι και η πιθανότητα της µη
αναζήτησης εξωτερικών κεφαλαίων. Κάθε 10% των πωλήσεων της επιχείρησης που

ARTICLE 6: “WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION”

147

ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- DELIVERABLE WP 5

προορίζεται για την τοπική κοινωνία αυξάνει την πιθανότητα να στραφεί ο επιχειρηµατίας σε
χρηµατοδότηση προερχόµενη από εξωτερικούς φορείς κατά 2% περίπου.

Πίνακας 10.2 Logit Αποτελέσµατα για τη Χρήση Εξωτερικής Χρηµατοδότησης
Μεταβλητή

Εκτίµηση Παραµέτρων

Ασύµπτωτη τιµή t

Οριακή Επίπτωση

AGE

0,020

1,254

------

MARITAL

0,582

1,721

0,134

EDUC

0,320

0,922

------

EXPER

-0,528

-1,820

-0,122

LIVE

-0,558

-1,840

-0,128

SECTOR

-0,361

-0,942

------

0,042

0,792

------

-1,632

-4,126

-0,202

SIZE
EMBEDD
Log-Likelihood

-153,489

Restricted Log-Likelihood

-170,295

χ²

33,614

Mc Fadden’s ρ
% σωστών προβλέψεων

0,099
71,7

Σηµείωση: Οι οριακές επιπτώσεις αναφέρονται για εκείνες τις µεταβλητές που είναι
στατιστικά σηµαντικές στο 10% ή λιγότερο.

Το δεύτερο οικονοµετρικό υπόδειγµα είναι τύπου tobit και λαµβάνει υπόψη του την επίδραση
των ανεξάρτητων µεταβλητών στη χρήση ή µη εξωτερικών κεφαλαίων. Οι εκτιµηµένες τιµές
των συντελεστών και οι οριακές επιπτώσεις αυτού του υποδείγµατος παρουσιάζονται στον
Πίνακα 8. Όσον αφορά τις µεταβλητές που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό, η ηλικία
του επιχειρηµατία, η οικογενειακή του κατάσταση και η προηγούµενη επαγγελµατική
εµπειρία ασκούν µία ανεξάρτητης µορφής επίδραση στην έκταση χρήσης εξωτερικής
χρηµατοδότησης. Όσο µεγαλύτερη είναι η ηλικία του ιδρυτή της επιχείρησης τόσο
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µεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα να χρησιµοποιήσει χρηµατοδότηση η οποία
προέρχεται από εξωτερικές φορείς.

Πίνακας 10.3. Tobit Αποτελέσµατα για τη Χρήση Εξωτερικής Χρηµατοδότησης
Μεταβλητή

Εκτίµηση Παραµέτρων

Ασύµπτωτη τιµή t

Οριακή Επίπτωση

AGE

0,008

1,659

0,003

MARITAL

0,179

1,105

0,070

EDUC

0,123

-1,743

------

EXPER

-0,179

-1,198

-0,070

LIVE

-0,124

-1,250

------

SECTOR

-0,159

-0,966

------

SIZE

0,015

3,950

------

EMBEDD

0,608

11,855

-0,196

S

------

Log-Likelihood

-176,53

Σηµείωση: Οι οριακές επιπτώσεις αναφέρονται για εκείνες τις µεταβλητές που είναι
στατιστικά σηµαντικές στο 10% ή λιγότερο.

Όπως είναι αναµενόµενο η οικογενειακή κατάσταση επιδρά αρνητικά στις εξωτερικές µορφές
χρηµατοδότησης. Οι επιχειρηµατίες οι οποίοι διαθέτουν προηγούµενη επαγγελµατική
εµπειρία χρησιµοποιούν λιγότερα κεφάλαια αντλούµενα από εξωτερικές πηγές, συγκριτικά µε
τους επιχειρηµατίες εκείνους άνευ προηγούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας. Αυτό σε άµεση
συνάφεια µε το αποτέλεσµα που έχει ήδη αναφερθεί υποδηλώνει ότι ενώ οι επιχειρηµατίες µε
επαγγελµατική

εµπειρία

επιζητούν

εξωτερικές

µορφές

χρηµατοδότησης,

τελικά

χρησιµοποιούν όσο το δυνατόν λιγότερο από αυτές. Επίσης, η ενθήκευση είναι αρνητικά
συνδεδεµένη µε το βαθµό χρήσης εξωτερικών χρηµατοοικονοµικών πόρων για την έναρξη
εργασιών της επιχείρησης. Όσο λοιπόν πιο υψηλή και ισχυρή είναι η ενθήκευση, δηλαδή όσο
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πιο υψηλό είναι το ποσοστό των πωλήσεων που προορίζεται για την τοπική κοινωνία, τόσο
πιο υψηλό είναι και το ποσοστό της χρηµατοδότησης που αντλείται από εξωτερικούς προς
την επιχείρηση φορείς.
Το τρίτο οικονοµετρικό υπόδειγµα είναι τύπου logit και συνδέει την ανάπτυξη µίας
επιχείρησης µε µία σειρά µεταβλητών οι οποίες εκφράζουν χαρακτηριστικά της επιχείρησης
και του επιχειρηµατία. Οι τιµές των συντελεστών, οι ασύµπτωτες τιµές του t καθώς και οι
εκτιµηµένες οριακές συνέπειες για αυτό το υπόδειγµα παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.4. Τα
αποτελέσµατα που αφορούν την επίδραση της διάρθρωσης κεφαλαίου στην αποδοτικότητα
της επιχείρησης δείχνουν ότι όσο υψηλότερη είναι η αναλογία των κεφαλαίων που έχουν
συγκεντρωθεί από εξωτερικούς φορείς τόσο υψηλότερη είναι και η πιθανότητα αύξησης στην
απασχόληση της επιχείρησης.

Πίνακας 10.4. Logit Αποτελέσµατα για την Μεγέθυνση της Επιχείρησης
Μεταβλητή

Εκτίµηση Παραµέτρων

EXTFUNDS

0,768

1,768

0,179

AGE

0,025

1,918

0,006

EXPER

0,595

2,103

0,139

-0,437

-1,409

------

0,521

-1,356

------

-0,123

-2,013

-0,029

LIVE
SECTOR
SIZE

Ασύµπτωτη τιµή t

Οριακή Επίπτωση

Log-Likelihood

-162,18

Restricted Log-Likelihood

-171,31

χ²
Mc Fadden’s ρ
% σωστών προβλέψεων

-18,26
0,06
67,83

Σηµείωση: Οι οριακές επιπτώσεις αναφέρονται για εκείνες τις µεταβλητές που είναι
στατιστικά σηµαντικές στο 10% ή λιγότερο.
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Πράγµατι, εάν κάθε 10% του αρχικού κεφαλαίου προέρχεται από εξωτερικές πηγές τότε η
πιθανότητα να έχει βιώσει η επιχείρηση µία αύξηση στο µέγεθος της απασχόλησής της
αυξάνεται κατά 1,8%. Επίσης οι έµπειροι επιχειρηµατίες εµφανίζουν µία πιθανότητα ύψους
13,9% να είναι ιδιοκτήτες µίας αναπτυσσόµενης επιχείρησης συγκριτικά µε τους άνευ
επαγγελµατικής εµπειρίας επιχειρηµατίες, διατηρουµένων όλων των άλλων µεταβλητών
σταθερών. Τέλος, όσο πιο µεγάλο είναι το µέγεθος της επιχείρησης κατά το στάδιο ίδρυσής
της τόσο πιο µικρή είναι η πιθανότητα ανάπτυξης αυτής. Αυτό το αποτέλεσµα είναι πολύ
σηµαντικό διότι τονίζει την σπουδαιότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των µικρών
επιχειρήσεων. Απαιτείται λοιπόν εκτενέστερη ανάλυση και διερεύνηση των αποτελεσµάτων
που έχουν προκύψει από τα τρία υποδείγµατα. Τα αποτελέσµατα υπογραµµίζουν την
σπουδαιότητα και την επίδραση συγκεκριµένων παραγόντων στην απόφαση να εξευρεθεί
εξωτερική χρηµατοδότηση, στο βαθµό χρήσης τέτοιας µορφής χρηµατοδότησης καθώς και
στις συνέπειες της διάρθρωσης κεφαλαίου στη µελλοντική εξέλιξη της επιχείρησης.
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Έγγαµη(ος)

Άνδρας



, Άγαµη(ος)  ∆ιαζευγµένη(ος) 

Αριθµός και ηλικία παιδιών: ………………………………
Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας



Τέκνο µονογονεϊκής οικογένειας

4.



Επίπεδο παιδείας/ εκπαίδευσης (έχει τελειώσει)

∆ηµοτικό
Γυµνάσιο
Λύκειο
Πανεπιστήµιο (ειδικότητα)…………………………
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι………………………………
Ιδιωτική/∆ηµόσια µεταλυκειακή σχολή (ΙΕΚ, κ.λ.π)…………..
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5.

Κύριος τοµέας δραστηριότητας επιχείρησης:

Γεωργία, Κυνήγι και
∆ασοκοµία
Εξόρυξη/ ορυχείο και
λατοµείο
Παραγωγή τροφίµων,
ροφηµάτων/ποτών και
καπνού
Άλλοι τοµείς παραγωγής
Παροχή ηλεκτρισµού,
αερίου/ βενζίνης και νερού
Κατασκευές
Χονδρικό Εµπόριο και
λιανική πώληση
Ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις και
εστιατόρια
Μεταφορές, αποθηκεύσεις
και µέσα επικοινωνίας
Οικονοµικά µέσα/
υπηρεσία
Υπηρεσία διαχειρίσης
ακίν. περιουσίας,
ενοικίασης και εµπορίου
Άλλες υπηρεσίες

6.

Κατηγορία NACE
(Τµήµα)
Τµήµα Α

Σηµειώστε µε τικ

Τµήµα C
Τµήµα DA
Τµήµα DB-DN
Τµήµα E
Τµήµα F
Τµήµα G
Τµήµα H
Τµήµα I
Τµήµα J
Τµήµα K
Τµήµα L-Q

Καταγραφή της Απασχόλησης / Εργασίας στην επιχείρηση

Είδος Απασχόλησης

Αριθµός υπαλλήλων
(2002)

Πλήρης απασχόληση
Μερική απασχόληση (όλο το χρόνο αλλά όχι πλήρες ωράριο)
Εποχιακή (πλήρες ωράριο αλλά για περιόδους αιχµής µόνο)
Σηµείωση : Συµπεριλαµβανοµένου αυτού που απαντά (ιδιοκτήτη) σε µια από τις παραπάνω
κατηγορίες .
7. α. Πότε πρωτοιδρύθηκε η επιχείρηση ; ……………………(έτος ίδρυσης)
β. Πως αποκτήσατε την επιχείρηση σας ;

 Κληρονοµιά
 Αγορά
 Ενοικίαση
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 ∆ηµιουργία
 Άλλο
8. Νοµική Μορφή

Προσωπική επιχείρηση
Ο.Ε. ή Ε.Ε.
Εταιρία περιορισµένης ευθύνης (αριθµός εταίρων…….)
Ανώνυµος εταιρία (αριθµός εταίρων …….)
Συνεταιρισµός
Άλλο …………………………………

9. Η εταιρία ήταν πάντα εγκατεστηµένη εδώ;
Ναι……….. Όχι……………
10. Έχετε παρακολουθήσει κάποιο σεµινάριο κατάρτισης σχετικό µε την επιχείρηση σας
(π.χ. σεµινάριο για επιχειρηµατίες, σεµινάριο για υπολογιστές, λογιστική, κ.λ.π);
Αν ναι διευκρινίστε ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………
11. Παρακαλώ, σηµειώστε ότι από τα ακόλουθα ισχύει (συσσώρευση επιχειρηµατικού
ανθρώπινου κεφαλαίου και κοινωνικού κεφαλαίου)

Πριν αναλάβω την επιχείρηση, είχα την ευθύνη άλλης επιχείρησης στην περιοχή
Πριν αναλάβω την επιχείρηση, είχα την ευθύνη άλλης επιχείρησης σε άλλη περιοχή
Πριν αναλάβω την επιχείρηση, εργαζόµουν σε άλλη επιχείρηση στην ίδια περιοχή
Πριν αναλάβω την επιχείρηση, εργαζόµουν σε άλλη επιχείρηση σε άλλη περιοχή
Τουλάχιστον ένας από τους γονείς µου κατέχει/ κατείχε ή διαχειρίζεται µια
επιχείρηση στη περιοχή

Τουλάχιστον ένας από τους γονείς µου κατέχει/ κατείχε ή διαχειρίζεται µια
επιχείρηση σε άλλη περιοχή

Γεννήθηκα και µεγάλωσα στη περιοχή (ανεξάρτητα από µικρά διαστήµατα απουσίας
για σπουδές η άλλους λόγους )

Είµαι µέλος σε αθλητικές λέσχες στη περιοχή
Είµαι µέλος πολιτισµικών η άλλων λεσχών (περιβαλλοντολογικές κ.α) στη περιοχή
Συµµετέχω ενεργά στη τοπική διοίκηση (τοπικά συµβούλια, σχολικό συµβούλιο
κ.τ.λ.)

Είµαι µέλος του εµπορικού επιµελητηρίου, τοµεακές οργανώσεις, εµπορικές οµάδες
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ΜΕΡΟΣ 2
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΤΥΑ

12. Μπορείτε να παρέχετε µια κατά προσέγγιση εκτίµηση των παρακάτω;

Τοπικά

Εθνικά

Ποσοστό (%) των αγορών µου (υλικών –πρώτων
υλών ή ατελών προϊόντων) που προέρχονται από
προµηθευτές-επιχειρήσεις που είναι εγκαταστηµένες:
Ποσοστό (%) των πωλήσεών µου που απευθύνονται
σε πελάτες η καταναλωτές που είναι εγκαταστηµένοι:

Εξωτερικό Σύνολο
100
100
100

Ποσοστό (%) της επένδυσης/ κεφαλαίου που
συλλέχθηκε από φυσικά πρόσωπα (συγγενείς, φίλους,
δανειστές) ή τράπεζες που είναι εγκαταστηµένες:
Ποσοστό (%) επιχειρησιακών ή τεχνικών συµβουλών
από εµπειρογνώµονες και σύµβουλους
συµπεριλαµβανοµένων των λογιστικών γραφείων που
είναι εγκαταστηµένοι:
Ποσοστό (%) των υπαλλήλων µου που είναι κάτοικοι:

100

100

13. Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα ακόλουθα (ένταση δικτύου-δυνατό/ χαλαρό)

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

Η κύρια αξία/ των αγορών µου (για παράδειγµα πάνω από το µισό των
αγορών για υλικά -πρώτες ύλες ή ατελή προϊόντα) γίνεται µε
επιχειρήσεις µε τις οποίες έχω συστηµατικές (συχνές και συνεχείς)
επαγγελµατικές συναλλαγές
Η κύρια άξια/ των πωλήσεών µου (για παράδειγµα πάνω από το µισό των
πωλήσεων) κατευθύνεται σε πελάτες (επιχειρήσεις) ή καταναλωτές µε
τους οποίους έχω συστηµατικές (συχνές και συνεχείς) επαγγελµατικές
συναλλαγές
Συνήθως ψάχνω/ ζητώ και παίρνω το κυρίως µέρος των οικονοµικών µου
αναγκών από τις ίδιες πήγες (φυσικά πρόσωπα ή τράπεζες)
Συνήθως ψάχνω/ ζητώ επιχειρηµατικές συµβουλές από τις ίδιες πηγές
14.

Με τις επιχειρήσεις µε τις οποίες διατηρείτε συστηµατικές επαγγελµατικές σχέσεις
(είτε αγορών είτε πωλήσεων) υπήρξε επίσης κάποια από τις κατωτέρω σχέσεις;
(µπορούν να δοθούν πολλαπλές απαντήσεις)

∆ανείστηκα Χρήµατα
∆άνεισα Χρήµατα
Έδωσα εµπορικές πληροφορίες (για αγορές ή πωλήσεις)
Πήρα εµπορικές πληροφορίες (για αγορές ή πωλήσεις)
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Εδωσα τεχνικές πληροφορίες (για τεχνολογίες παραγωγής, διοίκησης, νέα
προϊόντα, νέες µεθόδους παρακολούθησης, στάνταρντς ποιότητας, κ.λπ)

Πήρα τεχνικές πληροφορίες (για τεχνολογίες παραγωγής, διοίκησης, νέα
προϊόντα, νέες µεθόδους παρακολούθησης, στάνταρντς ποιότητας, κ.λπ)

Έδωσα χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες (για πηγές χρηµατοδοτήσεων, κ.λ.π)
Πήρα χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες (για πηγές χρηµατοδοτήσεων, κ.λ.π)
Υπέδειξα κατάλληλους εργαζόµενους ή συνεργάτες
Μου υπέδειξαν κατάλληλους εργαζόµενους ή συνεργάτες
15.

Επαφές (επίσηµες/ ανεπίσηµες)

ΣΠΑΝΙΑ

ΣΧΕ∆ΟΝ
50-50

ΣΧΕ∆ΟΝ
ΠΑΝΤΑ

Οι συναλλαγές µου µε επιχειρήσεις από
τις οποίες αγοράζω υλικά, πρώτες ύλες ή
ατελή προϊόντα ρυθµίζεται µε συµβόλαια
και γραπτές συµφωνίες παράδοσης, τιµής,
κ.λ.π
Οι συναλλαγές µου µε επιχειρήσεις ή
καταναλωτές στους οποίους πωλώ
προϊόντα (υπηρεσίες) ρυθµίζεται µε
συµβόλαια και γραπτές συµφωνίες
παράδοσης, τιµής, κ.λ.π

16.

Θα µπορούσατε να δηλώσετε εάν τα ακόλουθα είναι σωστά ή λάθος ;

ΛΑΘΟΣ

ΣΩΣΤΟ

Η επιχείρηση µου έχει σχέσεις µε επιχειρήσεις που βρίσκονται
στο ίδιο στάδιο παραγωγής µε εµάς (παρόµοιες επιχειρήσεις) για
να προωθήσουµε κοινούς στόχους εκτός των στενών εµπορικών
συναλλαγών
Η επιχείρηση µου έχει σχέσεις µε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε
προγενέστερο ή επόµενο στάδιο της παραγωγής για να
προωθήσουµε κοινούς στόχους εκτός των στενών εµπορικών
συναλλαγών
Η επιχείρηση µου και άλλες επιχειρήσεις στη περιοχή έχουν
σχέσεις µε δηµόσιους φορείς, τοπική αυτοδιοίκηση και
αναπτυξιακές εταιρείες για την προώθηση της οικονοµικής
δραστηριότητας στην περιοχή
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ΜΕΡΟΣ 3
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

17.

Πιστεύετε ότι η επιχείρηση σας έχει υιοθετήσει ή δηµιουργήσει ένα είδος
καινοτοµίας σε κάποιο στάδιο παραγωγής, διανοµής ή προώθησης (µάρκετινγκ)
των προϊόντων ή των υπηρεσιών που παράγετε;

Ναι  Όχι 
Αν Ναι, παρακαλώ συνεχίστε στην επόµενη ερώτηση διαφορετικά συνεχίστε
ΜΕΡΟΣ 4
(Σηµειώστε περισσότερα από ένα, εάν χρειάζεται)

στο

Νέο προϊόν ή υπηρεσία για την εταιρία
Νέο προϊόν ή υπηρεσία (πρωτοεµφανιζόµενο) στην περιοχή
Εντελώς νέο / καινούργιο
Νέα µέθοδος παραγωγής συµβατικού προϊόντος ή υπηρεσίας
Νέα µέθοδος διανοµής συµβατικού προϊόντος ή υπηρεσίας
Νέα µέθοδος προώθησης (µάρκετινγκ) συµβατικού προϊόντος ή υπηρεσίας
Άλλο (διευκρινίστε) ______________________________________________
Τίποτα από τα παραπάνω (Καµία καινοτοµία)
Εάν ο συνεντευξιαζόµενος σηµειώσει κάποιο από τα παραπάνω είδη καινοτοµίας,
παρακαλώ διευκρινίστε και σχολιάστε.
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________
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18.

Πως δηµιουργήσατε ή µάθατε για την (πιο σηµαντική) καινοτοµία που έχετε στην
επιχείρηση σας ;

Η καινοτοµία δηµιουργήθηκε (σύλληψη, εκτέλεση) µέσα από την εταιρία (ιδιοκτήτης
µε υπαλλήλους)

Η καινοτοµία είχε προταθεί αρχικά από συνεταίρους (π.χ. άλλους επιχειρηµατίεςπελάτες, προµηθευτές, πιστωτές κ.τ.λ.) και εκτελέστηκε ή τροποποιήθηκε από εµάς

Η καινοτοµία προτάθηκε αρχικά από µη επαγγελµατικούς συνεργάτες (π.χ. φίλοι ή
συγγενείς) και εκτελέστηκε ή τροποποιήθηκε από εµάς

Η καινοτοµία προτάθηκε από σύµβουλους µετά από επαφή της επιχείρησης µε αυτούς
Η καινοτοµία προτάθηκε από οργανισµό (κρατικό, τοπική αυτοδιοίκηση, αναπτυξιακή
εταιρεία ή άλλο φορέα) της περιοχής

Άλλο,

διευκρινίστε……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

19. Η καινοτοµία σας έχει κατοχυρωθεί µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας ή υπάγεται σε άλλες
µορφές αναγνώρισης ή/ και πιστοποίησης; (π.χ. Τοπικό προϊόν, Προϊόν Ιδιοτυπίας)

Ναι
Όχι
Βρισκόµαστε στην διαδικασία πιστοποίησης/κατοχύρωσης

20. Ποιό ήταν το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίσατε στην δηµιουργία
(σύλληψη-εκτέλεση) της καινοτόµου δραστηριότητάς σας;

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την χρηµατοδότηση για τον σχεδιασµό, βελτίωση της
αρχικής ιδέας

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την χρηµατοδότηση για την εκτέλεση (να µπεί στην
παραγωγή)

Προβλήµατα (εκτός χρηµατοδότησης) που σχετίζονται µε την πρόσβαση σε

εξειδικευµένο προσωπικό ή και εξειδικευµένους συµβούλους για την βελτίωση της
ιδέας και την παραγωγική της εφαρµογή

Προβλήµατα που σχετίζονται µε την προώθηση του καινοτόµου προϊόντος
Προβλήµατα γραφειοκρατίας όταν ζητήσαµε βοήθεια για να βελτιώσουµε ή να
εφαρµόσουµε την καινοτοµία

Προβλήµατα γραφειοκρατίας για την πιστοποίηση και κατοχύρωση της καινοτοµίας
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21. Ποιά ήταν η επίπτωση της εισαγωγής της καινοτοµίας στην επιχείρησή σας
(αποκλειστικά και µόνο της καινοτοµίας);

Αύξηση της πελατείας
Αύξηση του τζίρου
Αύξηση των κερδών
Αύξηση του περιθώριου

κέρδους (κέρδη για κάθε µια µονάδα προϊόντος που

πουλάω)

Εδραίωση της εταιρείας µου στην αγορά
Είσοδος σε καινούργιες αγορές (ανεξάρτητα του που βρίσκονται αυτές)
Κέρδισα καινούργιες αγορές εξω από την τοπική αγορά (σε άλλες περιοχές

και

άλλους νοµούς)

Άλλο (διευκρινίστε) _______________________________________________
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ΜΕΡΟΣ 4
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΗ

22. Ποιές είναι οι κυρίαρχες στρατηγικές τις οποίες συνειδητά και µε βάση σχέδιο
ακολουθεί η επιχείρησή σας τα τελευταία χρόνια;

Συνεχής µείωση του κόστους παραγωγής για ανταγωνιστικά προϊόντα ως προς την
τιµή

Παραγωγή καινούργιων (διαφοροποιηµένων προϊόντων) για κατάκτηση νέων αγορών
Στόχευση νέων αγορών µε τα συµβατικά µας προϊόντα αλλά µε καινούργιες
µεθόδους προώθησης και διάθεσης

Στόχευση πολύ εξειδικευµένων τµηµάτων της αγοράς (π.χ. καταναλωτές βιολογικών
προϊόντων, κ.λ.π)

Καµία από τις παραπάνω
23. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε το προϊόν σας (ή την υπηρεσία σας) σε κάποια από τις
κατωτέρω κατηγορίες;
(Μία από τις δύο κατηγορίες)

Το προϊόν µου (ή υπηρεσία) είναι συµβατικό (παράγεται και από άλλους παραγωγούς
– ο ανταγωνισµός είναι µεγάλος) µε δεδοµένη τεχνολογία παραγωγής (δεν απαιτεί
σηµαντική εξειδίκευση σε γνώσεις ή µηχανήµατα)

Το

προϊόν µου (ή υπηρεσία) είναι εξειδικευµένο (δεν παράγεται από πολλούς
παραγωγούς – ο ανταγωνισµοός είναι µικρός) και η τεχνολογία παραγωγής του είναι
εξειδικευµένη (απαιτεί εξειδικευµένη γνώση ή/και µηχανήµατα)

24. Μπορείτε να χαρακτηρίσετε τη αγορά του προϊόντος σας σε κάποια από τις
κατωτέρω κατηγορίες;
(Μία από τις δύο κατηγορίες)

Το

προϊόν µου (ή υπηρεσία) έχει γνωστές ιδιότητες και χαρακτηριστικά και
απευθύνεται σε µια αγορά όπου οι αγοραστές (καταναλωτές ή επιχειρήσεις) είναι ο
τύπος του συµβατικού µέσου αγοραστή µε σταθερή και εύκολα υπολογίσιµη ζήτηση

Το προϊόν µου (ή υπηρεσία) έχει εξειδικευµένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά (δεν

µπορεί να χαρακτηρισθεί συµβατικό) και απευθύνεται σε µία απρόβλεπτη γενικά
αγορά που αποτελείται από ειδικούς αγοραστές
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25.

Μπορείτε να εκτιµήσετε την απόδοση της επιχείρησης σας τα τελευταία 5 χρόνια
(αν η εταιρία είναι πιο πρόσφατη, λάβετε υπόψη τα πιο πρόσφατα έτη λειτουργίας)

Μείωση

Καµµιά
Αλλαγή

Αύξηση

Απασχόληση
Σύνολο Πωλήσεων
Σύνολο Κερδών
Επενδύσεις σε Πάγια
Αριθµός Πελατών
Απόσταση της πιο µακρινής
αγοράς σε όρους χιλιοµετρικής
απόστασης

26.

Μπορείτε να προβλέψετε την απόδοση της επιχείρησης σας τα επόµενα 5 χρόνια;
Μείωση
Καµµιά
Αύξηση
Αλλαγή

Απασχόληση
Σύνολο Πωλήσεων
Σύνολο Κερδών
Επενδύσεις σε Πάγια
Αριθµός Πελατών
Απόσταση της πιο µακρινής
αγοράς σε όρους χιλιοµετρικής
απόστασης
27. Έχει η εταιρεία σας κάποιο από τα συστήµατα πιστοποίησης ή διασφάλισης της
ποιότητας; (π.χ. σειρά ISO, HACCP, κ.λ.π)
Ναι 
Όχι 
Βρισκόµαστε στην διαδικασία απόκτησης πιστοποίησης 
28. Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι πορεία των επιχειρήσεων που παράγουν το ίδιο
προϊόν/υπηρεσία µε την δική σας (κλάδος) στην περιοχή σας είναι:

Αρνητική

-2

-1

0

1

2

Θετική
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29.

Την τελευταία 5ετία θεωρείτε ότι η σχετική θέση της επιχείρησης σας ως προς τον
κλάδο:

Χειροτέρευσε

30.

-2

-1

0

1

2

Βελτιώθηκε

Σε ποια σηµεία κυρίως εντοπίζεται ο ανταγωνισµός που αντιµετωπίζει η
επιχείρησή σας;

31.

1.

Στην ποιότητα του προϊόντος 

2.

Στην διαφήµιση 

3.

Στα κανάλια διανοµής 

4.

Στις τιµές 

5.

Άλλο (προσδιορίστε ……..…………………………………..) 

Ποια θεωρείτε τα πιο ισχυρά (5) και ποια τα πιο αδύναµα σηµεία (1) της
επιχείρησής σας;

Α.Α.

1

1

Η ποιότητα του προϊόντος

2

Το είδος του προϊόντος

3

Το προσωπικό της επιχείρησης

4

Ο τόπος εγκατάστασης

5

Το µέγεθος της αγοράς

6

Το δίκτυο διανοµής

7

Η χρηµατοοικονοµική κατάσταση

8

Οι τιµές πώλησης

9

Το επίπεδο οργάνωσης και

2

3

4

5

διοίκησης της επιχείρησης
10

Άλλο (προσδιορίστε
………………………………)

11

Άλλο (προσδιορίστε
………………………………)
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32.

Έχετε πραγµατοποιήσει κάποια επένδυση τα τελευταία 5 έτη;

α. Όχι 

β. Ναι

(Αντικείµενο ………………………………….………..)
(Επενδυτική δαπάνη ……………………………… δρχ)
(Επιδότηση …..% επενδυτικής δαπάνης)
(∆ανειακά κεφάλαια …..% επενδυτικής δαπάνης)

33.

Σκοπεύετε να προχωρήσετε σε επένδυση στα δύο επόµενα χρόνια;

1. Όχι 

2. ∆εν ξέρω 

3. Ναι  (Αντικείµενο ……………….………..)
(Εκτιµ. Επ. δαπάνη ……………Ευρω)

34.

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω υπηρεσίες τεχνικής στήριξης σαν πολύ χρήσιµες (5),
έως καθόλου χρήσιµες (1).

α.α.

Υπηρεσία

1.

Συµβουλές χρηµατοοικονοµικής διοίκησης και

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

προγραµµατισµού επενδύσεων
2.

Πληροφορίες και συµβουλές για Marketing,
διείσδυσης σε νέες αγορές, εξαγωγική
δραστηριότητα

3.

Υποστήριξη της οργάνωσης και διοίκησης
παραγωγής

4.

Σχεδιασµός παραγωγικού εξοπλισµού

5.

Πληροφοριακά Συστήµατα ∆ιοίκησης

6.

Βελτίωση σχηµάτων εσωτερικής οργάνωσης

7.

Εντοπισµός, αξιολόγηση και εκπαίδευση
προσωπικού

8.

Τόπος εγκατάστασης

9.

Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις

10.

∆ιαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας Εµπορικό Σήµα - Συστήµατα ISO

11.

Άλλο (προσδιορίστε .....................)
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ΜΕΡΟΣ 5
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ (ΟΝΟΜΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ)
35.

Κατά την άποψή σας, ποια είναι τα σηµαντικότερα θετικά στοιχεία της περιοχής
που πρέπει να αξιοποιηθούν στην προώθηση και τη δηµιουργία νέων
επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων;

Φύση (τοπίο, φυσικοί πόροι, πρώτες ύλες)
Ιστορία
Αρχιτεκτονική
Πολιτισµός, παράδοση και κληρονοµιά (σε παραδοσιακές µεθόδους παραγωγής, σε
προϊόντα, πρώτες ύλες, κ.λ.π)

Φθηνό και ποιοτικό εργατικό δυναµικό
Υπηρεσίες (καλές ευκαιρίες χρηµατοδότησης, επιχειρηµατικό κλίµα, λειτουργία
θεσµών και φορέων που νοιάζονται για την επιχειρηµατικότητα, κ.λ.π)

Υποδοµές και εγκαταστάσεις που προσφέρονται για επιχειρηµατική δραστηριότητα
(καλή πρόσβαση, δηµιουργία κέντρων σκι, αθλητικές εγκαταστάσεις, κ.λπ)

Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε). , δηµιουργία κέντρων σκι, αθλητικές εγκαταστάσεις,
κ.λπ....)

36.

Ποιά από τα κατωτέρω είναι σηµαντικά για το ξεκίνηµα µιας επιχείρησης στην
περιοχή σας; (Μην διαβάσετε τις απαντήσεις, σηµειώστε µε τικ ανάλογα µε την
απάντηση του ερωτηθέντα)

∆υνατότητα πρόσβασης (δρόµοι, ακτοπλοϊκά δροµολόγια, χερσαίες συγκοινωνίες,
κ.λ.π)

Απόδοση επιχειρηµατικών δικτύων (συνεργασίες επιχειρήσεων)
Απόδοση τοπικής αυτοδιοίκησης
Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Η προώθηση της τοπικής εικόνα για προσέλκυση επενδύσεων
Φορείς κατάρτισης και έρευνας
Χρηµατοδότηση
Επιδοτούµενα κεφάλαια εκκίνησης
∆ιευκόλυνση µε την γραφειοκρατία
Κάποιο είδος εγγύησης έναντι πιθανής αποτυχίας
Καθοδήγηση (επιχειρησιακή και τεχνική)
Άλλο (διευκρινίστε) ………………………………………
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37.

Πως θα αξιολογούσατε τη δυνατότητα πρόσβασης στην περιοχή σας ;

-2 Χαµηλή δυνατότητα πρόσβασης
-1
0 Μέση δυνατότητα πρόσβασης
1
2 Υψηλή δυνατότητα πρόσβασης

Παρακαλώ εξηγήστε ………………………………………………………

38.

Ποιά θα πρέπει να είναι κατά την γνώµη σας τα κυριότερα χαρακτηριστικά ενός
νέου επιχειρηµατία για να ξεκινήσει µια καινούργια επιχείρηση;

Μία καλή ιδέα (ή µια καινοτοµία)
Μεγάλο ίδιο αρχικό κεφάλαιο – οικονοµική επιφάνεια
Πολύ καλή γνώση της δουλειάς που θα κάνει
Πολύ καλές γνωριµίες (πρόσβαση) στην αγορά
Πολύ καλές γνωριµίες (πρόσβαση) στις τράπεζες
Υποστήριξη από την οικογένειά του (εργασία, χρήµατα, ψυχολογικήστήριξη)
Άλλο (διευκρινίστε)
39.

Από πλευράς επιχειρησιακής απόδοσης, είναι αυτή η ιδανική τοποθεσία για την
επιχείρηση σας ;

Ναι
Όχι

Παρακαλώ,διευκρινίστε
________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________
.
40. Εάν πιστεύετε ότι η παρούσα τοποθεσία εγκατάστασης της επιχείρησής σας στην
(όνοµα περιοχής) είναι µειονεκτική, τότε τι µπορεί µια επιχείρηση να κάνει για να
υπερνικήσει το τυχόν µειονέκτηµα που σχετίζεται µε την εγκατάστασή της σε αυτή
την σχετικά αποµακρυσµένη τοποθεσία (περιφερειακό µειονέκτηµα);
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________________________________________
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41.

Εάν αντίθετα πιστεύετε ότι η παρούσα τοποθεσία εγκατάστασης της επιχείρησής
σας στην (όνοµα περιοχής) είναι πλεονεκτική, τότε τι µπορεί µια επιχείρηση να
κάνει για να αξιοποιήσει το τυχόν πλεονέκτηµα που σχετίζεται µε την εγκατάστασή
της σε αυτή την σχετικά αποµακρυσµένη τοποθεσία (περιφερειακό πλεονέκτηµα);
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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