Θ’ αφήσουμε τα παιδιά μας να μεταναστεύουν;
Θανάσης Κατής
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Η πολύχρονη και πολυεπίπεδη κρίση μαστίζει τη χώρα και έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο
τους νέους που το 50% περίπου είναι άνεργοι.
Η διαπίστωση βεβαίως δεν λύνει το πρόβλημα που άλλωστε ούτε απλό είναι ούτε
μονοδιάστατο.
Είναι όμως σημαντικό ο καθένας μας να συμβάλει ώστε αυτό το ποσοστό σταδιακά να
μειώνεται μέχρι να τείνει να εξαφανιστεί.
Θα προσπαθήσω σήμερα να περιγράψω αυτό που βιώνουμε όσοι έχουμε σχέση με ένα
ιδιαίτερο κομμάτι των νέων που ζουν και σπουδάζουν στην Πάτρα.
Η πόλη διαθέτει το πανεπιστήμιο, το ΤΕΙ, σημαντικά ερευνητικά ινστιτούτα που σ αυτά
δραστηριοποιείται το επιστημονικό-ερευνητικό δυναμικό και τεράστιος αριθμός φοιτητών
από όλους τους επιστημονικούς κλάδους, κυρίως τις θετικές επιστήμες.
Ο φοιτητικός κορμός περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό νέων που, παράλληλα με τα σπουδές
τους ή λίγο μετά απ αυτές, δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό στίβο, αξιοποιώντας
τις γνώσεις και σπουδές τους.
Είναι οι γνωστοί πλέον startups ή νεοφυείς επιχειρήσεις, που τόσος λόγος γίνεται τελευταία
και τόσοι πολλοί δείχνουν πρόθεση να τις βοηθήσουν ή να τις ενθαρρύνουν.
Τα χαρακτηριστικά των νέων ή εκκολαπτόμενων επιχειρηματιών δείχνουν ότι πρόκειται για
νέους, με σημαντικές επιστημονικές γνώσεις , πολύγλωσσους, με σημαντικές επαφές εκτός
χώρας, έχοντας ταξιδέψει για σπουδές ή/και για εργασία και αποφασισμένους να τις
αξιοποιήσουν στον επιχειρηματικό στίβο. Οι νέοι αυτοί βρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση
συνεργασιών και διεξόδων για την υλοποίηση των ιδεών τους.
Συζητώντας μαζί τους βλέπει κάποιος όλα τα παραπάνω αλλά και σημαντική άγνοια της
αγοράς, των κανόνων του επιχειρείν, της προσέγγισης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και
όλων των διαδικασιών που κάνουν μια επιχειρηματική ιδέα πράξη, πολύ περισσότερο μια
καινοτόμο ιδέα πράξη.
Στην περιοχή μας σήμερα υπάρχουν και φτασμένες νέες επιχειρήσεις αυτής της μορφής
αλλά και εκατοντάδες υπό εκκόλαψη επιχειρηματίες ή επιχειρηματικές ιδέες, σε πρώιμα
στάδια, που έχουν ανάγκη υποστήριξης για το μετασχηματισμό τους σε πράξη.
Λέσχες επιχειρηματικότητας.
Και το ερώτημα που προκύπτει: Η πόλη που είχε την τύχη να φιλοξενούν όλο αυτό το
ξεχωριστό δυναμικό, μαζί με την περιφέρεια, το δήμο, τα επιμελητήρια, τους
επιστημονικούς συλλόγους-φορείς, τι θα μπορούσαν να κάνουν γι αυτό;
Η απάντησή είναι απλή και με μικρό κόστος. Ο Δήμος και η Περιφέρεια θα μπορούσαν να
διαμορφώσουν συνθήκες φιλοξενίας όλων αυτών των νέων και των επιχειρηματικών
ομάδων τους αξιοποιώντας ένα κτίριο απ αυτά που κάθονται ανεκμετάλλευτα. Ο χώρος
αυτός θα μπορούσε να διαμορφωθεί κατάλληλα και να διατεθεί στις ομάδες των νέων για
να το χρησιμοποιούν, με διαδικασία αυτοδιαχείρισης, σαν λέσχη επιχειρηματικότητας.
Το κόστος διαμόρφωσης θα είναι ελάχιστό αφού δεν θα χρειαστεί παρά να είναι
ευπρόσωπος ο χώρος, να έχει ένα αριθμό γραφείων, υποδομές internet και τηλεφώνου,
προβολής κλπ και θα μπορούσε να πληρωθεί από πόρους της περιφέρειας.
Θεωρούμε ότι η δημιουργία λεσχών επιχειρηματικότητας στην πόλη αλλά και το Αγρίνιο και
τον Πύργο (τρεις πρωτεύουσες της περιφέρειας) θα ήταν μια πολύ σημαντική επενδυτική
δράση αφού, σε βάθος χρόνου, θα απέδιδε σημαντικούς επιχειρηματικούς καρπούς στις
πόλεις, προστιθέμενη αξία και σημαντικό αριθμό νέων και υγειών θέσεων εργασίας.
Τέτοιοι χώροι, στη διάθεση των νέων και ανήσυχων αυτών ανθρώπων, θα έσφυζαν
καθημερινά από ζωή αφού θα ήταν εργαστήρια συναντήσεων, συνεργασιών, ανταλλαγής

ιδεών και διαμόρφωσης επιχειρηματικών σχεδίων αλλά και ομάδων δουλείας για την
επίτευξη των στόχων.
Άνθρωποι με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα θα συνέπρατταν για να διαμορφώσουν τις
ομάδες έργου αλλά και αργότερα τις επιχειρηματικές ομάδες που θα είχαν ολοκληρωμένες
και καινοτόμες ιδέες έτοιμες να ζητήσουν χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους. Από
τους μέχρι τώρα διαγωνισμούς καινοτομίας αυτό προκύπτει αβίαστα.
Συμβουλευτική στα πρώτα στάδια.
Φτάνει όμως μόνο αυτή η υποδομή για να διευκολυνθούν οι νέοι στα πρώτα τους βήματα;
Σαφώς και όχι και εδώ θα πρέπει τα επιμελητήρια (εμποροβιομηχανικό, τοπικός ΣΕΒ το
τεχνικό και οικονομικό επιμελητήριο) να σταθούν δίπλα από αυτές τις ομάδες.
Στο στάδιο διαμόρφωσης των ιδεών αλλά και των επιχειρηματικών σχημάτων, οι
παραπάνω φορείς, θα μπορούν να διαθέτουν δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες
αξιολόγησης και καθοδήγησης, μέσω υψηλόβαθμων στελεχών της τοπικής επιχειρηματικής
κοινότητας. Η βοήθεια αυτή θα είναι πολύτιμη αφού θα συμβάλει να αποφευχθούν λάθη
που οδηγούν σε απογοητεύσεις και απώλεια σημαντικών ιδεών λόγω απειρίας.
Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι η συμβολή αυτή είναι καθοριστική για την επιτυχία των νέων
επιχειρήσεων.
Μέσα χρηματοδότησης.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύπτει μεγάλος αριθμός καινοτόμων επιχειρηματικών
σχεδίων προς υλοποίηση. Και κάποιος θα αναρωτηθεί και τώρα τι;
Η απάντησή θα πρέπει να αναζητηθεί στην Περιφέρεια, στο νέο ΕΣΠΑ και στην έξυπνη
εξειδίκευση που διαπερνά τη φιλοσοφία του ΕΣΠΑ.
Θεωρούμε ότι η περιφέρεια πρέπει να καινοτομήσει στον τομέα της διάθεσης μέρους των
κονδυλίων του ΕΣΠΑ που θα αξιοποιηθούν τον τομέα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας.
Είναι σκόπιμο λοιπόν να διαθέσει ένα ποσό, το ύψος του θα διερευνηθεί, που θα
χρησιμοποιηθεί, με τη μορφή του venture capital, για τη χρηματοδότηση νεοφυών
επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς.
Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν εχέγγυα
καινοτομίας, προοπτικές γρήγορης ανάπτυξης και να οδηγούν σε εξαγωγική δράση
προϊόντων/υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Τα ποσά θα πρέπει να διατεθούν σαν συμμετοχή στο κεφάλαιο των νέων εταιριών με τους
όρους και λογικές των venture capital.
Μάλιστα για να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα γνώση και εμπειρία αλλά και να
πολλαπλασιαστούν τα κεφάλαια θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία με ελληνικό venture
capital, μέσω προγραμματικής συμφωνίας.
Το venture capital που θα επιλεγεί θα πρέπει να μετέχει και το ίδιο με αντίστοιχο ποσό με
αυτό της περιφέρειας ώστε να αξιοποιηθούν μεγαλύτερα κεφάλαια αλλά να υπάρχει και το
ενδιαφέρον για μη σπατάλη των πόρων. Το νέο σχήμα θα έχει την ευθύνη επιλογής
επιχειρήσεων, διαχείρισης και τελικώς απεμπλοκής από το κεφάλαιο των
χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων, όταν αυτές θα έχουν ωριμάσει και θα μπορούν να
πουληθούν τα μερίδια της περιφέρειας και του venture capital και να υπάρχει
ικανοποιητικό κέρδος.
Είναι προφανές ότι τα κεφάλαια που θα επανεισπράττονται, μαζί με τα κέρδη, θα
επανεπενδύονται σε νέες επιχειρήσεις με βάση την αρχική σύμβαση.
Με τον τρόπο αυτό το αρχικό κεφάλαιο, σε βάθος χρόνου, θα μπορεί να επενδύεται σε νέες
καινοτόμες επιχειρήσεις και μάλιστα θα μπορεί να επενδύεται μέρος του σε όλο και
περισσότερο ρηξικέλευθες επενδύσεις.
Μια τέτοια λογική θεωρούμε ότι είναι εφικτή μέσα από το σημερινό θεσμικό πλαίσιο του
ΕΣΠΑ φτάνει η περιφέρεια να το πιστέψει και να επιμείνει.

Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου σχεδιασμού και αξιοποίησης ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι
μάλλον προφανή αφού:
1. Χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες αλλά με αμιγώς τραπεζικά κα αναπτυξιακά
κριτήρια, αξιόλογες επενδυτικές πρωτοβουλίες, θα βρίσκουν χρηματοοικονομική
στήριξη για να αναπτυχθούν,
2. Νέες ιδέες θα υλοποιούνται σύντομα και αποτελεσματικά δημιουργώντας
καινοτόμες, εξαγωγικές επιχειρήσεις με προϊόντα/υπηρεσίες υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
3. Νέες καθαρές θέσεις εργασία θα δημιουργούνται με υψηλές αμοιβές.
4. Μεγάλος αριθμός νέων καινοτόμων επιχειρηματιών θα εμπλουτίσει τον τοπικό και
εθνικό επιχειρηματικό δυναμικό.
5. Θα αξιοποιηθεί η παραγόμενη γνώση από τα πανεπιστημιακά μας ιδρύματα προς
όφελος της περιοχής και της χώρας.
6. Θα πάψει επιτέλους η ροή πτυχιούχων προς το εξωτερικό που είναι από τα
χειρότερα αποτελέσματα της κρίσης στη χώρα.
7. Τα κεφάλαια ου θα επενδυθούν θα κινητοποιήσουν πολλαπλάσια κεφάλαια από
τον ιδιωτικό τομέα και θα είναι πολύ αποτελεσματικά τέλος
8. Το σχήμα αυτό θα είναι βιώσιμο και αυτοτροφοδοτούμενο πολύ πέρα από την
περίοδο χρηματοδότησης του κάτι που δυστυχώς μέχρι σήμερα σε λίγες
περιπτώσεις το έχουμε δει.
9. Η επιτυχία του σχήματος θα οδηγήσει τεράστιο αριθμό νέων από τα τοπικά
ιδρύματα να σχεδιάζουν τις δικές τους επιχειρηματικές δράσεις προσβλέποντας σε
αυτή το εργαλείο ανάπτυξης και καινοτομίας.
Μι τέτοια δράση, απλωμένη στους τρείς νομούς μπορεί, σε βάθος χρόνου και με τη
βοήθεια των υψηλού επιπέδου ιδρυμάτων και φοιτητών, να δημιουργήσει τη δική μας αν
όχι silicon valley τουλάχιστον επιχειρηματική όαση που θα φέρει στην περιοχή ανάπτυξη
και αισιοδοξία.
Μένει λοιπόν στους τοπικούς φορείς να συνεργαστούν για την επιτυχία ενός τέτοιου
φιλόδοξου αναπτυξιακού εγχειρήματος που απαντά στην κρίση.

