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Ο δρόμος με τα «αγκάθια» για τις business in Greece
 Επιχειρηµατικότητα

ΕΠΤΑ ΝΕΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ… ΚΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ                                    ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ

«Οι ξένοι μάς αντιμετωπίζουν 
σαν τριτοκοσμικούς…»

«Γραφικός όποιος
μιλάει για πατέντες»

«Το ασταθές περιβάλλον, 
το μεγαλύτερο πρόβλημα»

ΣΤΑ… ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΛΙΓΟ ΩΣ ΠΟΛΥ εµπόδια που αντιµετω-
πίζουν οι επιχειρηµατίες έρχεται να προστεθεί ακόµα ένα, και 
ίσως είναι το πιο ανησυχητικό: ∆υσπιστία από τους ξένους 
για το brand name που λέγεται Ελλάδα, εξαιτίας των οι-
κονοµικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η χώρα.
Μέχρι πριν από 2-3 χρόνια οι ξένες αγορές, οι επενδυτές ή οι 
υποψήφιοι πελάτες αντιµετώπιζαν την Ελλάδα ως µια χώρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όχι πια. «Πλέον για τους 
ξένους είµαστε ένα κανόνι που µπορεί ανά πάσα στιγµή να 
σκάσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τάσος Συµεωνίδης, 
associate manager της TASIS Financial, εταιρείας παροχής 
υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου.
Αυτή την αντιµετώπιση δέχτηκαν ο ίδιος και οι συνεργάτες 
του σε πρόσφατες επαφές τους µε µια βρετανική εταιρεία, δι-
απραγµατευόµενοι να φέρουν µια πλατφόρµα της στην Ελλά-
δα. «Μας υποδέχτηκαν µε τη λογική “είστε από την Ελλάδα, 
άρα είστε τριτοκοσµικοί”, νιώσαµε πως µπαίνουµε σε καρα-
ντίνα», περιγράφει ο κ. Συµεωνίδης. 

ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ∆Υ-

ΣΤΟΚΙΑΣ στη χρηµατοδό-
τηση νέων επιχειρηµατι-
κών βηµάτων ή και ιδεών 
έχει ταλαιπωρηθεί σηµα-
ντικά και ο Βαγγέλης Αχιλ-
λόπουλος, επικεφαλής 
της Motion FX, εταιρείας 
η οποία ασχολείται µε την 
ψηφιοποίηση (µετατροπή σε 
tapeless, δηλαδή χωρίς τη 
χρήση κασετών, αλλά σκλη-
ρών δίσκων) της διαδικα-
σίας τηλεοπτικής παραγω-
γής σε στούντιο ή σε events 

που µαγνητοσκοπούνται. Πρόκειται για µια πατέντα µοναδι-
κή ίσως στον κόσµο όταν την πρωτοδηµιούργησε, στις αρ-
χές της δεκαετίας του 2000, η οποία έχει πάρει το ευρωπαϊ-
κό δίπλωµα αναγνώρισης και πλέον ετοιµάζεται να λάβει τη 
σχετική πιστοποίηση και από τις αµερικανικές Αρχές. «Απαι-
τούνταν περίπου 65.000 ευρώ για να µεταφραστούν σε τρεις 
γλώσσες τα στοιχεία της πατέντας ώστε να γίνει τριαδική (δη-
λαδή να πιστοποιηθεί σε Ευρώπη, Αµερική και Ιαπωνία), 
ποσό που δεν διέθετα και κανείς δεν ήταν διατεθειµένος εντέ-
λει να επενδύσει», αναφέρει ο κ. Αχιλλόπουλος, µε αποτέλε-
σµα να «χαθεί» η Ιαπωνία. 
Η πατέντα του έχει ήδη αντιγραφεί στην Αµερική, και τη χρη-
σιµοποιούν σε µεγάλες συναυλίες των U2, Iron Maiden, 
Madonna κ.ά., γι’ αυτό και µετά τη λήψη του σχετικού διπλώ-
µατος ετοιµάζει και τις αγωγές του. «Έχουµε ήδη πουλήσει 
άδειες χρήσης στην Ευρώπη, ενώ το προϊόν παρουσιάζεται 
αυτές τις µέρες στο Las Vegas, στη ∆ιεθνή Έκθεση National 
Association of Broadcasters 2010». 
Αυτό που… πληγώνει τον κ. Αχιλλόπουλο είναι ότι στην Ελ-
λάδα δεν κατοχυρώνονται οι ιδέες και δεν υπάρχει κα-
µία πολιτική πάνω στην εφευρετικότητα. 
«Όταν µιλάς στην Ελλάδα για πατέντες, σε θεωρούν µάλλον 
σαν το γραφικό εφευρέτη, αλλά ακόµη κι όταν καταφέρεις να 
πιστοποιηθείς ή να δηµιουργήσεις το προϊόν, κανείς δεν θέ-
λει να σε χρηµατοδοτήσει».

Ο 42ΧΡΟΝΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΚΑΜΟΖΗΣ, ιδρυτής της Planet 
Interactive, εντοπίζει ως βασικότερο µειονέκτηµα για την ανά-
πτυξη της επιχειρηµατικότητάς στην Ελλάδα την αστάθεια σε 
νοµικό και θεσµικό περιβάλλον. «∆εν ξέρεις τι θα σου ξη-
µερώσει και αυτό το βιώνεις κάθε µέρα», αναφέρει ο κ. Για-
καµόζης, και µάλιστα σε όλο το φάσµα της οικονοµικής ζωής: 
από τις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, στις σχέσεις µε τις τράπε-
ζες ή µε τους ίδιους τους πελάτες τους. «Το χειρότερο είναι ότι 
δεν υπάρχει καµία σταθερά στο ελληνικό ∆ηµόσιο, είτε είναι 
εφορία είτε ασφαλιστικοί οργανισµοί είτε είναι η πολυνοµία 
ή η ευθυνοφοβία». Εξίσου δύσκολο είναι να έχεις το ∆η-
µόσιο ως πελάτη, λόγω των µεγάλων καθυστερήσεων 

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα: 
high investment, low return
«ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΚΑΠΟΙΟΣ επιχειρηµατική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, µπορεί να είναι στην αρχή συγκεντρωµένος στην ιδέα 
και την προοπτική, γρήγορα όµως προσγειώνεται στη δύσκο-
λη πραγµατικότητα», αναφέρει ο κ. ∆ηµήτρης Μέµος, διευ-
θύνων σύµβουλος της WOW Group, η οποία παρέχει ολο-
κληρωµένες υπηρεσίες ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου 
και επικοινωνίας, µε εξειδίκευση στα νέα Μέσα και την απο-
δοτική αξιοποίηση της τεχνολογίας. Έτσι και εκείνος έφτασε 
γρήγορα να αντιµετωπίζει τα πολλά και θεµελιώδη προβλή-
µατα του θεσµικού πλαισίου, για τα οποία όλοι, επιχειρηµατί-
ες και πολιτικοί, συµφωνούν αλλά δεν κάνουν και πολλά για 
να διορθώσουν. Παρ’ όλα αυτά η εταιρεία βρήκε το βηµατι-
σµό της (ιδρύθηκε το 2004) και πλέον είναι κερδοφόρα, µε 
κύκλο εργασιών της τάξης του ενός εκατ. ευρώ.

O ∆ηµήτρης Μέµος, 
διευθύνων σύµβουλος 
της WOW Group.

Αριστερά: Ο Βασίλης Μπαρτζώκας, 
managing director της Carteco.
∆εξιά: Τάσος Συµεωνίδης, 
associate manager της TASIS Financial.

  ΑΠΟ ΤΗ ΡΟΗ ΧΑΪΚΟΥ
roi.haikou@capital.gr

Γ ραφειοκρατ ία 
και… γρηγορό-
σηµα, δυσκολίες 

χρηµατοδότησης, συχνές αλ-
λαγές στη νοµοθεσία και τη 
φορολογία, απόρριψη νέων 
και καινοτόµων ιδεών που θα 
µπορούσαν να µετουσιωθούν 
σε µια δυναµική επιχειρηµατι-
κή απόπειρα…

Αυτά είναι µερικά από τα συ-
νήθη προβλήµατα που καλού-
νται να αντιµετωπίσουν όσοι 
νέοι αποφασίζουν όχι να βο-
λευτούν στο ∆ηµόσιο, αλλά 
να δοκιµάσουν τις δυνατότη-
τές τους στον επιχειρηµατικό 
στίβο.

Προβλήµατα γνωστά σε 

όλους, που όµως καθίστανται 
ανυπέρβλητα για υποψήφιους 
επιχειρηµατίες, κλείνοντας το 
δρόµο σε όσους δεν έχουν 
τις… αντοχές να ξεπεράσουν 
κάθε εµπόδιο που εµφανίζεται 
ουρανοκατέβατο εξαιτίας του 
∆ηµοσίου ή άλλων αστάθµη-
των παραγόντων.

Επτά νέοι επιχειρηµατί-
ες µοιράζονται τις εµπειρίες 
τους στο «Κεφάλαιο», συµ-
φωνώντας απόλυτα σε ένα 
πράγµα, ότι κάτι πρέπει να αλ-
λάξει σε αυτή τη χώρα: Από 
την ιδιοσυγκρασία των ίδιων 
των Ελλήνων και την τόλµη 
των νεαρών σε ηλικία να ακο-
λουθήσουν ένα όνειρο και µά-
λιστα µε σαφώς εξωστρεφή 
προσανατολισµό, µέχρι τις δο-
µές του ∆ηµοσίου και τον τρό-
πο που αντιµετωπίζεται κάθε 
νέα επιχειρηµατική απόπειρα.

«Το σηµερινό κατεστηµένο 

Εκτός από τις 
γνωστές δυσκο-
λίες της γρα-
φειοκρατίας ή 
την αδυναμία 
χρηματοδότησης, 
οι εξωστρεφείς 
νέοι επιχειρημα-
τίες καλούνται να 
αντιμετωπίσουν 
και τη δυσπιστία 
των ξένων στο… 
όνομα Ελλάδα

σπονδίας Ελληνικών Συνδέ-
σµων Νέων Επιχειρηµατιών 
και διευθύνων σύµβουλος του 
οµίλου Virtual Trip, ενώ αντί-
θετα «οι νέοι επιχειρηµατίες 
αντιλαµβανόµαστε την επιχει-
ρηµατικότητα ως το εργαλείο 
που θα µας βοηθήσει να αλλά-
ξουµε τη µοίρα µας».

Το ζήτηµα της χρηµατοδό-
τησης εκτέθηκε από όλους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση 
στην… άρνηση των ελλη-
νικών venture capitals να 
σταθούν στο πλευρό των 
νέων επιχειρηµατιών από 
την αρχή, όταν η ζυγαριά 
δεν γέρνει υπέρ της επιτυ-
χίας.

Αντίθετα, υπάρχουν µεγα-
λύτερες πιθανότητες να βρουν 
χρηµατοδότη µετά τα 2-3 πρώ-
τα χρόνια λειτουργίας, όταν τα 
µεγάλα… ζόρια έχουν περά-
σει.

αντιλαµβάνεται την επιχειρη-
µατικότητα σαν µια ευνοιοκρα-
τική εµπορική σχέση µε το κρά-
τος», αναφέρει ο κ. ∆ηµήτρης 
Τσίγκος, πρόεδρος της Οµο-

Χαρακτηριστική ήταν η πρόσφατη προσπάθειά του να περι-
γράψει την ελληνική πραγµατικότητα σε Αµερικανό επιχει-
ρηµατία που εξέταζε να επενδύσει στην Ελλάδα… προ ∆ΝΤ: 
«Οµολογώ ότι δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα να του εξηγήσω τι ση-
µαίνει “περαίωση”, για ποιο λόγο καλούµαστε να πληρώσου-
µε φόρο για την επόµενη χρονιά προκαταβολικά ή ότι πλη-
ρώνουµε ΦΠΑ για εισπράξεις που έρχονται µήνες αργότερα 
µε µεταχρονολογηµένες επιταγές. Μόνο µια φωτογραφία θα 
µπορούσε να αποδώσει την έκφρασή του σε όσα άκουγε». 
Εκτός από τα προφανή γραφειοκρατικά προβλήµατα, δύο εί-
ναι ακόµα οι αλληλοσυνδεόµενες δυσκολίες του ελληνικού 
οικονοµικού περιβάλλοντος: το µέγεθος της αγοράς και η έλ-
λειψη ουσιαστικών µηχανισµών χρηµατοδότησης. «Ειδικά 
για το χώρο των υπηρεσιών, στον οποίο δραστηριοποιείται η 

WOW, η ελληνική αγορά είναι πολύ µικρή, σε βαθµό που η 
εταιρεία µας, των 30 ατόµων, φαντάζει µεγάλη». Σε αυτούς 
τους λόγους, όπως σηµειώνει, ίσως να οφείλεται η απουσία 
ενδιαφέροντος από επενδυτικούς µηχανισµούς για χρηµατο-
δότηση: «Το venture capital ουσιαστικά δεν υπάρχει και 
οι τράπεζες δεν είναι διατεθειµένες να πάρουν ρίσκο».

Πέρα από την κρίση, αυτό που απασχολεί έντονα την TASIS 
Financial, η οποία βρίσκεται στην αγορά σχεδόν 3 χρόνια, µε 
πελατολόγιο 200 ατόµων και κερδοφόρες χρήσεις, είναι το 
brand awareness, η δηµιουργία ενός αναγνωρίσιµου ονόµα-
τος µε ελάχιστους πόρους, αφού «τα οργανωµένα προγράµ-
µατα marketing και επικοινωνίας απαιτούν σηµαντικά κεφά-
λαια. Εκεί επανέρχεται το ζήτηµα της χρηµατοδότησης, µε 
τους “κρουνούς” για τις νέες επιχειρήσεις να είναι κλειστοί», 
καταλήγει ο ίδιος.
Ανάλογα ζητήµατα αντιµετωπίζει και η CARTECO, εταιρεία 
µε τζίρο της τάξης των 8 εκατ. ευρώ, του κ. Βασίλη Μπαρτζώ-
κα. «Οι προµηθευτές µας από το εξωτερικό ζητάνε να τους 
προπληρώσουµε τις παραγγελίες εξαιτίας της εντύπωσης που 
τους έχει δηµιουργηθεί ότι όλα στην Ελλάδα είναι υπό κα-
τάρρευση», αναφέρει χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύµβου-
λος της εταιρείας.
Η CARTECO δραστηριοποιείται στην αντιπροσώπευση και-
νοτόµων υλικών αρχιτεκτονικών εφαρµογών και διακόσµη-

σης, τον εξοπλισµό έργων ειδικών απαιτήσεων, όπως ξενοδο-
χεία, γραφεία, νοσοκοµεία κ.λπ., και τις εξαγωγές. Η εταιρεία 
αναδείχτηκε πέρυσι µεταξύ των 10 καλύτερων ευρωπαϊκών 
εταιρειών στα European Business Awards στην εξυπηρέτη-
ση πελατών (Award for Customer Focus).

στις πληρωµές του, σύµφωνα µε τον ίδιο. 
«Οι εταιρείες πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ και φόρους στην 
ώρα τους, διαφορετικά αντιµετωπίζουν πρόστιµα, αλλά το ∆η-
µόσιο πληρώνει τις υποχρεώσεις του τουλάχιστον ένα χρόνο 
µετά». Και φυσικά, η εφορία δεν αναγνωρίζει ως άλλοθι στην 
καθυστέρηση είσπραξης το γεγονός ότι το ∆ηµόσιο δεν έχει 
πληρώσει την εταιρεία.
Σε αυτό το αντίξοο περιβάλλον, η Planet Interactive είναι στα-
θερά κερδοφόρα και σήµερα απασχολεί 12 άτοµα. Ιδρύθη-
κε το 1998 και δραστηριοποιείται στις ιντερνετικές εφαρµογές 
και στην ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρµας e-na.gr που δι-
ανέµει έντυπα σε ψηφιακή µορφή.

Οι περιπέτειες με τα ταμεία…
ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΜΑΧΗ έδωσε µε το ΤΕΒΕ ο κ. Ανδρέας Στεφα-
νίδης και βγήκε νικητής. Μάλιστα η υπόθεσή του αποτελεί 
ένα είδος δεδικασµένου, στην οποία ακόµη και σήµε-
ρα «πατάνε» άλλοι ασφαλισµένοι που αντιµετωπίζουν 
τα ίδια προβλήµατα. Το 2000 ξεκίνησε την ατοµική του επι-
χείρηση, αλλά επειδή από το 1997 εργαζόταν ως ωροµίσθι-
ος καθηγητής σε ένα ιδιωτικό κολέγιο, επέλεξε να συνεχίσει 
να ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, λαµβάνοντας απαλλακτικό έγγραφο 
από το ΤΕΒΕ. Το 2005 αποφάσισε να αφιερωθεί στην επιχεί-
ρησή του και πήγε να ασφαλιστεί πια στο Ταµείο των ελεύθε-
ρων επαγγελµατιών. Τότε του ήρθε η… κεραµίδα. 
«Επειδή το κολέγιο έκλεινε δύο µήνες το καλοκαίρι και εγώ 
ήµουν ανασφάλιστος, το ΤΕΒΕ µού ζήτησε να πληρώσω ει-
σφορές για 60 µήνες, όχι για 10 που ήταν η κενή περίοδος 
των ενσήµων µου», αναφέρει ο κ. Στεφανίδης. 
Ακολούθησε σειρά επαφών µε αρµόδιους διευθυντές, τοµε-
άρχες και άλλους υπεύθυνους του Ταµείου, αλλά σηµείο συ-
νεννόησης µηδέν, πλην του διακανονισµού που έκανε µε το 
ΤΕΒΕ για να πληρώνει το ποσό σε δόσεις. Παράλληλα, απο-
φάσισε να ζητήσει νοµική συµβουλή, όπου, αν και του είπαν 
ότι έχει δίκιο, εφόσον δικαιωνόταν δικαστικά, θα περνούσε 
καιρός µέχρι να του επιστραφούν τα χρήµατα από το Ταµείο. 

Ο Ανδρέας Στεφανίδης, 
ιδρυτής της HELMAC.

«Το επόµενο βήµα µου ήταν ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποί-
ος εντός τριών εβδοµάδων είχε στείλει επιστολή στο Ταµείο». 
Τον Απρίλιο του 2006 το θέµα του εξετάστηκε από τις αρµόδι-
ες επιτροπές του ΙΚΑ και δικαιώθηκε. Μάλιστα, η περίπτω-
σή του παρουσιάστηκε και στην Κοµισιόν το 2007, ως… 
κακή πρακτική γραφειοκρατίας στην Ελλάδα.
Σήµερα ο κ. Στεφανίδης επιχειρεί µέσω της HELMAC, µιας 
εταιρείας παροχής διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών. 
Εδώ και οκτώ µήνες έχει µπει και στο κοµµάτι των συµβου-
λευτικών υπηρεσιών για χρηµατοοικονοµικά, στρατηγική και 
εξωστρέφεια, ενώ είναι από τα ιδρυτικά µέλη της ΟΕΣΥΝΕ.

Ο Βαγγέλης Αχιλλόπουλος, 
ιδρυτής της Motion FX.

Ο ∆ηµήτρης Τσίγκος,
πρόεδρος της ΟΕΣΥΝΕ.


