
Σκϋψεισ για την τόνωςη τησ επιχειρηματικότητασ 
 

Η επιχεύρηςη δεν εύναι ςτόχοσ τησ φορολογύασ όπωσ ϋχουμε εμπεδώςει 
προςφϊτωσ, αλλϊ τησ ςυνολικόσ οικονομικόσ πολιτικόσ, βαςικόσ πυλώνασ τησ 
οπούασ πρϋπει να εύναι η διευκόλυνςη και η υποςτόριξό τησ :     
 
Πρώτον, με τον κατϊλληλο ςυντονιςμό τησ αναπτυξιακόσ πολιτικόσ ςτο 
χώρο. Η χωροταξύα εύναι ϊμεςα ςυναρτημϋνη με την αναπτυξιακό πολιτικό 
επειδό τα χαρακτηριςτικϊ του χώρου επηρεϊζουν την οικονομικό  δραςτηριότητα 
περιςςότερο από οποιοδόποτε ϊλλο μϋτρο οικονομικόσ πολιτικόσ. Πύλεσ και 
δύαυλοι διακύνηςησ προώόντων, υπηρεςιών και προςώπων ό περιοχϋσ με ειδικϋσ 
προτεραιότητεσ όπωσ οι ορεινϋσ περιοχϋσ, τα νηςιωτικϊ ςυμπλϋγματα, οι πόλεισ, 
τα μητροπολιτικϊ κϋντρα κλπ πρϋπει να αντιμετωπύζονται ςυντονιςμϋνα, μϋςω 
τησ χωροταξύασ και όχι αποκλειςτικϊ μϋςα από το φυςικό ςχεδιαςμό (πχ χρόςεισ 
γησ). Μόνον ϋτςι θα αποφεύγονται οι ςυγκρούςεισ ωσ προσ τη χρόςη των 
φυςικών πόρων τησ χώρασ και την ανϊπτυξη επιχειρηματικόσ δρϊςησ περύ 
αυτών. Εϊν η Κυβϋρνηςη θϋλει να κϊνει μια ουςιαςτικό παρϋμβαςη ςε αυτό 
την κατεύθυνςη, ασ επαναφϋρει τη χωροταξύα ςτο φυςικό τησ χώρο, ςτο 
Υπουργεύο Περιφερειακόσ Πολιτικόσ και Ανταγωνιςτικότητασ. Μια τϋτοια 
απόφαςη θα αξιοποιόςει καλύτερα το μεγϊλο βόμα προόδου που ϋγινε από την 
προηγούμενη Κυβϋρνηςη με τη θεςμοθϋτηςη του εθνικού χωροταξικού ςχεδύου 
και των ειδικών χωροταξικών που υιοθϋτηςαν τισ αρχϋσ, τισ κατευθύνςεισ και τα 
κριτόρια χωροθϋτηςησ για τα χαμηλότερα επύπεδα ςχεδιαςμού. 
 
Δεύτερο, με την εξωςτρϋφεια τησ οικονομύασ και των επιχειρόςεων. Για να 
γύνει αυτό (και να μειωθεύ η  ειςαγωγικό διεύςδυςη ό η υπεργολαβοπούηςη των 
ελληνικών επιχειρόςεων), απαιτεύται καλύτερη και περιςςότερη δρϊςη ςτουσ 
τομεύσ τησ μη τεχνολογικόσ καινοτομύασ και τησ Έρευνασ και Τεχνολογικόσ 
Ανϊπτυξησ, ώςτε τα προώόντα και οι υπηρεςύεσ να αποκτόςουν την προςτιθϋμενη 
εκεύνη αξύα που θα τουσ δώςει πρόςβαςη ςτισ διεθνεύσ αγορϋσ. Την προςπϊθεια 
αυτό μπορεύ να ςτηρύξει αποτελεςματικότερα η προώθηςη των 
ςυνεργατικών ςχηματιςμών (clusters) και, μϋςω αυτόσ, η ςυμμετοχό 
ελληνικών επιχειρόςεων ςε όδη υπϊρχοντα διεθνό και Ευρωπαώκϊ 
επιχειρηματικϊ δύκτυα. Μόνον ϋτςι θα εξοικονομηθούν δυνϊμεισ και μϋςα και 
θα επιτευχθούν οικονομύεσ κλύμακασ. Η οργανωμϋνη (;) προβολό προώόντων και 
υπηρεςιών δεν φτϊνει. 
 
Τρύτο, με τη διαςύνδεςη τησ χώρασ με τισ διεθνεύσ αγορϋσ. Οι Υπουργού δεν 
ξϋρουν και τα Υπουργεύα δεν μπορούν να εκμεταλλευτούν αποτελεςματικϊ τισ 
ολοϋνα και διευρυνόμενεσ διεθνικϋσ ςυνεργαςύεσ, τη διεθνοπούηςη των 
εμπορευματικών αγορών αλλϊ και τη μεγϊλη διεθνό κινητικότητα τεχνολογύασ, 
πληροφοριών και κεφαλαύων (ακόμη και υπό καθεςτώσ κρύςησ). Αυτό μπορεύ να 
γύνει καλύτερα με την αποτελεςματικό υποςτόριξη τησ οικονομικόσ 
διπλωματύασ μϋςω δομών και, ςτο πλαύςιο αυτόσ, με την ϊμεςη ενύςχυςη 
επιχειρηματικών ςυνεργαςιών ςε δυο-τρεισ τομεύσ που η χώρα εμφανύζει 
πλεονϋκτημα. Αν δεν υπϊρχουν οι δομϋσ, ασ δημιουργηθούν, με τη μόνη 
προώπόθεςη ότι την οργανωτικό ευθύνη (και όχι μόνο) θα την αναλϊβει ο 
ιδιωτικόσ τομϋασ ςε ςύμπραξη με το Κρϊτοσ. 
 
Τϋταρτο, με τη βελτύωςη τησ ποιότητασ και τησ ϋνταςησ των επενδύςεων 
ςε ανθρώπινο κεφϊλαιο. Η παραγωγό τησ γνώςησ, η διακύνηςό τησ μεταξύ 
πανεπιςτημύων και επιχειρόςεων και η δημιουργύα spin-off εταιρειών δεν εύναι η 



επιθυμητό. Έχει δε αποδειχθεύ ότι η επϋνδυςη ςτουσ ανθρώπουσ που 
δημιουργούν και χρηςιμοποιούν την τεχνολογύα και, ιδύωσ, ςτην αξιοπούηςη τησ 
ικανότητϊσ τουσ να παρϊγουν νϋα γνώςη και να καινοτομούν, αποδύδει 
περιςςότερο από την επϋνδυςη παγύου κεφαλαύου. Στο πλαύςιο αυτό, το Κρϊτοσ 
μπορεύ να ςτηρύξει τη δημιουργύα «Επιςτημονικών και Τεχνολογικών 
Ζωνών Επιχειρηματικόσ Δρϊςησ» που να εύναι ςε θϋςη να αναπτύςςουν 
διαχειριςτικό τεχνογνωςύα (πχ ςε θϋματα δικαιωμϊτων πνευματικόσ ιδιοκτηςύασ 
ό μεταφορϊσ τεχνολογύασ), να προωθούν ςυμπρϊξεισ ςτον τομϋα τησ υψηλόσ 
τεχνολογύασ ςε ςυνϊρτηςη με δημόςια Έρευνα και Τεχνολογικό Ανϊπτυξη και, 
βεβαύωσ, να ςτηρύζουν με κύνητρα επενδύςεισ υψηλού κινδύνου που θα 
ςχεδιϊζουν εταιρεύεσ spin-off.  
 
Πϋμπτο, η ειςαγωγό διαχειριςτικών και θεςμικών καινοτομιών ςτο 
δημόςιο τομϋα. Το Κρϊτοσ πρϋπει να εξωτερικεύςει ό να ςυγκεντρώςει ςε ϋνα 
ςημεύο, λειτουργύεσ που ςόμερα δεν μπορεύ να διαχειριςτεύ λόγω μεγϋθουσ και 
ικανοτότων. Ειδικότερα και για επενδύςεισ εθνικόσ ό περιφερειακόσ ςημαςύασ, 
μπορεύ, ςτη λογικό τησ ςυγκϋντρωςησ, να δημιουργηθεύ ςτο υψηλότερο 
δυνατό επύπεδο ϋνα «one stop decision making» με πολιτικό και διοικητικό 
βαρύτητα μιασ ό ελϊχιςτων υπογραφών. Η ςημερινό πολυδιϊςπαςη ό / και 
διαςπορϊ αρμοδιοτότων ςε πληθώρα φορϋων με διαφορετικϊ θεςμικϊ πλαύςια, 
πολλού από τουσ οπούουσ δεν ϋχουν και τισ οργανωτικϋσ προώποθϋςεισ να τισ 
αςκόςουν, δεν μπορεύ να αντιμετωπιςθεύ με την ανϊθεςη ςυντονιςτικών ρόλων 
ςε Υπουργούσ.  
 
Έκτο, η ανϊπτυξη κεφαλαιαγορών και χρηματοοικονομικών εργαλεύων. Η 
εγχώρια κεφαλαιαγορϊ, ιδύωσ τα καινοτομικϊ κεφϊλαια, δεν εύναι ανταγωνιςτικό 
όςο χρειϊζεται. Το Κρϊτοσ πρϋπει να επενδύει μϋροσ των ϊμεςων, μη 
επιςτρεπτϋων ενιςχύςεων, ςε προγρϊμματα επιχειρηματικού κεφαλαύου 
από κοινού με το δημόςιο και τον ιδιωτικό τομϋα που διαθϋτει την 
απαραύτητη χρηματοοικονομικό γνώςη και εμπειρύα (ςημειώνω ότι ςτην 
Ελλϊδα η νομοθεςύα απαγορεύει τη χορόγηςη δανεύων από μη χρηματοπιςτωτικϊ 
ιδρύματα). Τα προγρϊμματα αυτϊ πρϋπει να οργανωθούν ορθϊ από το Κρϊτοσ 
αλλϊ και να ςταθμύζονται ορθϊ από τισ επιχειρόςεισ που θα τα χρηςιμοποιούν. 
Παρϊλληλα τα διαθϋςιμα χρηματοοικονομικϊ εργαλεύα πρϋπει να αξιολογηθούν 
αντικειμενικϊ διότι δεν ϋχουν κατορθώςει να κινητοποιόςουν αποτελεςματικϊ τα 
ιδιωτικϊ κεφϊλαια, δηλαδό δεν ϋχουν εκπληρώςει ϋναν από τουσ βαςικότερουσ 
ςκοπούσ τουσ, τη μόχλευςη. 
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