Επιχειρηματικότητα 2015-16:
Κρίσιμη καμπή για την αναπτυξιακή δυναμική
του Επιχειρηματικού Συστήματος
Χαιρετισμός κου Τάκη Αθανασόπουλου,
Προέδρου Δ.Σ. ΙΟΒΕ & Προέδρου Δ.Σ. ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ

Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίσουμε στην αποψινή εκδήλωση του ΙΟΒΕ,
στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης για την
Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2015-2016.
Το ΙΟΒΕ συμμετέχει από το 2003 ως αποκλειστικός
ερευνητικός

εταίρος

στο

διεθνές

ερευνητικό

πρόγραμμα GEM (Global Entrepreneurship Monitor),
μαζί με μία σειρά από ερευνητικά ινστιτούτα και
πανεπιστήμια απ’ όλο τον κόσμο.
Έχει την ευθύνη για την επιστημονική διεξαγωγή των
αναγκαίων ερευνών, την επεξεργασία των στοιχείων και
την ένταξη των εμπειρικών ευρημάτων στο διεθνές
αναλυτικό πλαίσιο του GEM, έτσι ώστε να είναι εφικτή
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η σύγκριση των στοιχείων, τόσο σε διεθνές επίπεδο,
όσο και διαχρονικά. Πλέον η συστηματικότητα και η
επαναληπτικότητα των ερευνών σε ετήσια βάση σε ένα
μεγάλο εύρος χωρών, δημιουργεί μια χρονοσειρά
δεδομένων που επιτρέπει να διερευνηθεί ο τρόπος με
τον

οποίο

εξελίσσονται

διάφορες

πτυχές

της

επιχειρηματικής δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη
και τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης.
Όπως έχει συζητηθεί σε αρκετές εκθέσεις του GEM, που
δημοσιεύονται από το ΙΟΒΕ τα τελευταία χρόνια, η
ποσοτική

αύξηση

απλώς

του

επιπέδου

της

επιχειρηματικότητας που αναδύεται σε μια χώρα, δεν
επαρκεί για να δημιουργήσει μια συνολικότερη
αναπτυξιακή δυναμική. Ειδικά σε μια οικονομία, όπως
η ελληνική σήμερα, η δημιουργία πλήθους νέων
επιχειρήσεων έχει σίγουρα την αξία της και δεν μπορεί
παρά να είναι επιθυμητή. Όμως, για να μπορέσει να
σηματοδοτηθεί μία αλλαγή που να έχει σημαντικό
μακροοικονομικό όφελος απαιτείται η νεο-ιδρυόμενες
επιχειρήσεις να έχουν αρκετές πιθανότητες, αφενός
επιβίωσης, αφετέρου μεγέθυνσης. Είναι αναγκαία
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λοιπόν η σύσταση νέων επιχειρήσεων, των οποίων η
επιδίωξη

είναι

η

εκμετάλλευση

επιχειρηματικών

ευκαιριών, που θα οδηγήσουν στην οικονομική
ανάπτυξη. Και αυτό γιατί οι επιχειρήσεις που ιδρύονται
με αποκλειστικό σκοπό την εργασιακή απασχόληση, δεν
οδηγούν σε οικονομική ανάπτυξη.
Επίσης, πρέπει να τονιστεί ότι η επίτευξη υψηλών
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας, προϋποθέτει όχι μόνο χρηστή
διακυβέρνηση, σταθερό πολιτικό σύστημα, γρήγορη
απονομή

δικαιοσύνης,

αποτελεσματικές

δημόσιες

υπηρεσίες, αλλά και μια κοινωνία η οποία διέπεται από
μια κουλτούρα δημιουργίας αξιών και πλούτου, μέσω
της προσπάθειας και της εργασίας.
Η ερευνητική ατζέντα του ΙΟΒΕ άλλωστε είναι
εξαιρετικά πλούσια και συνεχής στο πεδίο της
επιχειρηματικότητας, καθώς μελετούμε όχι μόνο τη
νέα, αλλά και την υφιστάμενη επιχειρηματικότητα, τη
δυναμική κλάδων της οικονομίας, τις δυσκολίες του
επιχειρείν με στόχο τελικά να συμβάλλουμε στο
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δημόσιο διάλογο για τις πολιτικές για τις επιχειρήσεις,
με προτάσεις και παρατηρήσεις.
Το ΙΟΒΕ θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι
συνέβαλαν στην επιτυχία του έργου και κυρίως τους
ειδικούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ο καθένας στον
τομέα

του

βοήθησαν στην ερμηνεία

διαφόρων

διαστάσεων της επιχειρηματικότητας. Ευχαριστούμε
ιδιαιτέρως θερμά τον βασικό χορηγό του έργου, την
Aegean Airlines S.A., που χρηματοδότησε τη φετινή
ερευνητική προσπάθεια.
Αυτή η έκθεση ωστόσο είναι ταυτόχρονα και η πρώτη
από την οποία λείπει ο βασικός Επιστημονικός
Υπεύθυνος

της

ερευνητικής

ομάδας

και

κύριος

εμπνευστής της: ο καθηγητής Σταύρος Ιωαννίδης. Ο
Σταύρος Ιωαννίδης που ξεκίνησε τη συνεργασία με το
ΙΟΒΕ το 2003 προσδιόρισε μία σημαντική περιοχή
έρευνας για το Ίδρυμα ξεκινώντας μια διεθνή
συνεργασία

με

το

Παγκόσμιο

Παρατηρητήριο

Επιχειρηματικότητας, την οποία και συστηματοποίησε
όλα τα επόμενα χρόνια, προσδίδοντας κύρος και
ακαδημαϊκή αρτιότητα στο σχετικό έργο του ΙΟΒΕ. Ο
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Σταύρος

τα

δεκατρία

αυτά

χρόνια,

συνέβαλε

καταλυτικά με τις προτάσεις του, τις γνώσεις, την
εμπειρία του και τη συνολική του παρουσία στην
υλοποίηση

πλήθους

Ιδρύματος

στις

ερευνών

γνωστικές

και

μελετών

περιοχές

τις

του

οποίες

θεράπευε. Συνεχίζουμε έτσι το έργο του δυναμικά.
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
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