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Τσεχία

Στατιστικά στοιχεία χώρας
Πληθυσμός
Έκταση: 78,866 τ.μ.
Κάτοικοι: 10,65 εκ. (2019)
Οι κύριοι δημογραφικοί δείκτες της Τσεχίας για το 2019:
•

Γεννήσεις: 108,152 άνθρωποι

•

Φυσική αύξηση πληθυσμού: 1,269

•

Αύξηση μετανάστευσης: 6,026 άνθρωποι

•

Άντρες: 5,181,723 (εκτίμηση 31.12.2019)

•

Γυναίκες: 5,397,628 (εκτίμηση 31.12.2019)

Ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού
Σύμφωνα με υπολογισμούς πρόσφατων δημοσιεύσεων του Τμήματος Στατιστικής των
Ηνωμένων Εθνών για τις δημογραφικές και κοινωνικές στατιστικές. Στις ,αρχές του 2020, ο
τσεχικός πληθυσμός είχε την ακόλουθη ηλικιακή κατανομή:
13.5

70.2

16.3

- ποσοστό ατόμων κάτω των 15 ετών
- ποσοστό ατόμων 15 ως 65 ετών
- ποσοστό ατόμων άνω των 65 ετών
Σε απόλυτους αριθμούς:
• 1,423,029 νέοι κάτω των 15 ετών (άντρες: 731,351 / γυναίκες: 691,678)
• 7,427,128 άτομα μεταξύ 14 και 65 ετών (άντρες: 3,737,262/ γυναίκες: 3 689 866)
• 1,729,195 άτομα άνω των 65 ετών (άντρες: 689,351/ γυναίκες: 1,039,844)

Εμφανίζεται ένα απλοποιημένο μοντέλο πυραμίδας ηλικίας-φύλου στο οποίο παρουσιάζονται
μόνο τρεις ηλικιακές ομάδες, οι οποίες λαμβάνονται από τα δεδομένα που αναφέρονται
παραπάνω:
65+
15-64
0-14
Άνδρες

Γυναίκες

Όπως μπορούμε να δούμε, η πυραμίδα ηλικίας της Τσεχίας έχει έναν οπισθοδρομικό ή
φθίνοντα τύπο. Αυτός ο τύπος πυραμίδας βρίσκεται συνήθως σε εξαιρετικά ανεπτυγμένες
χώρες. Σε χώρες με αρκετά υψηλό επίπεδο υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης των
πολιτών. Λόγω των σχετικά χαμηλών ποσοστών θνησιμότητας και γεννήσεων, ο πληθυσμός
έχει υψηλό προσδόκιμο ζωής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες, μαζί με πολλούς άλλους, οδηγούν σε
γηράσκοντα πληθυσμό (αύξηση της μέσης ηλικίας του πληθυσμού). 1

Νέοι

Ο αριθμός επιχειρηματιών στην Τσεχική Δημοκρατία μειώθηκε κατά 20.000 το προηγούμενο
έτος. Σχεδόν 60.000 άνθρωποι άρχισαν να κάνουν επιχειρήσεις. Παράλληλα, 45.000 άτομα
τερμάτισαν την επιχείρησή τους και άλλοι 35.000 επιχειρηματίες αφαιρέθηκαν από το μητρώο
σε σχέση με την ανάκληση της άδειάς τους για διαμεσολάβηση της καταναλωτικής πίστης.
Αυτό προκύπτει από την ανάλυση δεδομένων CRIF.
"Ο αριθμός των ανθρώπων που ξεκινούν μια επιχείρηση κάθε χρόνο είναι πολύ σταθερός από
το 2014. Αυτά τα χρόνια, μεταξύ 57.000 και 60.000 φυσικών προσώπων άρχισαν να
δραστηριοποιούνται κάθε χρόνο. Ωστόσο, έχουμε δει μια ελαφρώς διαφορετική κατάσταση
στον αριθμό των ανθρώπων που έχουν τελειώσει την επιχείρησή τους.
Οι περισσότεροι άνθρωποι ξεκίνησαν την επιχείρησή τους πέρυσι στην Πράγα (9.567), στην
κεντρική περιοχή της Βοημίας (7.810) και στην περιοχή της Νότιας Μοραβίας (6.786). Από την
άλλη, ο χαμηλότερος αριθμός ατόμων ξεκίνησε την επιχείρησή του στην περιοχή Karlovy Vary
(1.405), στην περιφέρεια Liberec (2.380) και στην περιφέρεια Pilsen (2.838).
Τα περισσότερα φυσικά πρόσωπα ξεκίνησαν τις δραστηριότητές τους στον κατασκευαστικό
κλάδο, δηλαδή 8.664. Ακολούθησαν επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες, στις οποίες 7.590 άτομα ξεκίνησαν την επιχείρησή τους, καθώς και
κατασκευές με 7.272 νέους επιχειρηματίες. Οι περισσότεροι άνθρωποι κατέληξαν σε
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επιχειρήσεις (13.522), μεταποίηση (5.818) και επαγγελματικές, επιστημονικές, και τεχνικές
δραστηριότητες (5.681). Πέρυσι, ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματιών ήταν στον
κατασκευαστικό κλάδο (2.846), σε επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές
δραστηριότητες (1.909), καθώς και σε δραστηριότητες πληροφόρησης και επικοινωνίας
(1.902). Από την άλλη, ο αριθμός των αυτοαπασχολούμενων μειώθηκε στο εμπόριο κατά
7.809 και σε ξενοδοχεία και εστιατόρια όπου μειώθηκαν 453 επιχειρηματίες.
Από την 1η Απριλίου 2019, η Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας ανακάλεσε άδεια επιχείρησης hex
120.000 φυσικών προσώπων που είχαν εξουσιοδοτηθεί να ασκούν επιχειρηματικές
δραστηριότητες σε βοηθητικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, κυρίως ως μεσάζοντες δανείων
και ασφαλιστικών προϊόντων. Αυτό αντικατοπτρίστηκε επίσης στο μητρώο επιχειρήσεων τον
Απρίλιο. 35.000 επιχειρηματίες σε βοηθητικές οικονομικές υπηρεσίες διαγράφηκαν εδώ. Τα
υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα είχαν επίσης εξουσιοδοτηθεί για άλλα υποκαταστήματα και ως εκ
τούτου παρέμειναν στο μητρώο. Αυτή η εφάπαξ εκκαθάριση δεδομένων δεν
αντικατοπτρίζεται στα στατιστικά στοιχεία λήξης εξουσιοδότησης από τη βιομηχανία.2
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Η τσεχική γραφειοκρατία συγκρατεί την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων. Οι τοπικές νεοφυείς
επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν πιο δύσκολες συνθήκες για την έναρξη και την ανάπτυξη στο
εσωτερικό παρά στο εξωτερικό. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, από τις 190 οικονομίες
του πλανήτη, η Τσεχική Δημοκρατία βρίσκεται στην 81η θέση. Η Τσεχική Δημοκρατία
προηγήθηκε της Σλοβακίας, της Σλοβενίας και της Ουγγαρίας. Ένα παρακλάδι του
παγκόσμιου μη κερδοσκοπικού οργανισμού Start-up Weekend αντιμετωπίζει σοβαρά αυτό το
ζήτημα. Η Τσεχική Δημοκρατία δεν βρίσκεται σε σύγκριση με τις ξένες οικονομίες ακριβώς
λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων.
Οι τσεχικές νεοφυείς επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν δυσκολίες από την αρχή, είναι δύσκολο
τόσο για αυτές να ανοίξουν μια εταιρεία όσο και να βρουν επενδύσεις, και η νομοθεσία δεν
βοηθά σε αυτό. Η μελέτη του Ινστιτούτου Aspen επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι στην
Τσεχική Δημοκρατία δεν υπάρχουν ειδικοί στον τομέα αυτό, δεν υπάρχουν αρκετά
ανεξάρτητα ιδρύματα που θα συνέβαλαν στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων.
Το Start-up Weekend είναι μόνο ένας από εκείνους τους λίγους οργανισμούς που εργάζονται
σε αυτόν τον κλάδο και πατρονάρουν μια επιχείρηση εκκίνησης πληροφορικής,
οργανώνοντας hackathons σε διαφορετικές πόλεις σε όλο τον κόσμο. Η εκδήλωση start-up
Weekend στην Τσεχική Δημοκρατία διαρκεί 54 ώρες και κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, οι συμμετέχοντες πρέπει να υποβάλουν τα σχέδια ή τις ιδέες τους για τη δημιουργία
μιας νεοσύστατης επιχείρησης. Το έργο τους περιλαμβάνει επίσης να πείσουν άλλους για την
ιδέα τους, να δημιουργήσουν μια ομάδα και να προσπαθήσουν να σκεφτούν μέσα από τη
στρατηγική του έργου τους. Το Hackathon είναι κυρίως ένα εκπαιδευτικό γεγονός. Βοηθά
τους ανθρώπους χωρίς τεχνική βάση να κατανοήσουν τι σημαίνουν οι τεχνολογίες στον
σύγχρονο κόσμο και πώς να δημιουργήσουν μια εταιρεία σε αυτή τη βάση. Χάρη στο Start-up
Weekend, στην Πράγα έχουν εμφανιστεί έργα όπως το Kumšt.art (μια διαδικτυακή ανταλλαγή
και μια γκαλερί νεανικής τέχνης) και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις BookVoyager.

Η Κουλτούρα των Startups στην Τσεχία
Η Τσεχική Δημοκρατία είναι μία από τις πιο όμορφες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και
μπορεί να είναι μια ενδιαφέρουσα τοποθεσία για να ξεκινήσετε μια νεοσύστατη εταιρεία. Δεν
δρομολογούνται όλα στην Τσεχική Δημοκρατία για την ανάπτυξη καινοτομιών όπως
συμβαίνει στην Εσθονία, αλλά η χώρα έχει τα πλεονεκτήματά της. Μερικά παραδείγματα θα
ήταν ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης και η γεωγραφική της θέση,
μιας και η χώρα βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, η Τσεχική Δημοκρατία
φημίζεται για τους εφευρέτες και τις ανακαλύψεις της: ο Otto Wichterle εφηύρε τον φακό
επαφής, ο Yan Yansky ανακάλυψε τέσσερις τύπους αίματος και το antivirus AVAST ήταν
επίσης μια τσεχική εφεύρεση. Σε αυτή την ενότητα, θα εξετάσουμε τα σύγχρονα
οικοσυστήματα Startup της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Επιχειρηματικότητα – Έναρξη επιχείρησης στην Τσεχία
Σύμφωνα με μελέτη της Παγκόσμιας Τράπεζας, η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην Τσεχική
Δημοκρατία διαρκεί κατά μέσο όρο δεκαεπτά ημέρες. Πρόκειται για μια δύσκολη διαδικασία,
γι' αυτό και συνιστάται να χρησιμοποιήσετε τη βοήθεια νομικού εμπειρογνώμονα.
Η τσεχική νομοθεσία επιτρέπει στους αλλοδαπούς να ασκούν τις επιχειρηματικές τους
δραστηριότητες υπό τους ίδιους όρους με τους Τσέχους επιχειρηματίες.
Προκειμένου να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, οι αιτούντες συνήθως λαμβάνουν
άδεια παραμονής για περίοδο ενενήντα ημερών έως ενός έτους. Μετά το πέρας αυτής της
περιόδου, η θεώρηση μπορεί είτε να παραταθεί είτε να εκδοθεί άδεια διαμονής μακράς
διάρκειας για πρόσθετη περίοδο δύο ετών. 3
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Ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Τσεχία
Η χώρα δεν είναι αξιοσημείωτα πρωτοπόρος στον τομέα της καινοτομίας, αλλά γενικά, η
Τσεχική Δημοκρατία έχει καλές θέσεις. Η χώρα κατέλαβε την 27η θέση στον Παγκόσμιο
Δείκτη Καινοτομίας και την 29η θέση στον Παγκόσμιο Δείκτη Ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι
το 50% του ενεργού πληθυσμού είναι επιχειρηματίες αξίζει επίσης να εξεταστεί, γιατί
σημαίνει ότι οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για το άνοιγμα και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Ακολουθούν ορισμένοι δείκτες για το πώς και γιατί είναι ενδιαφέρον όσον αφορά την
επιχειρηματική ανάπτυξη και τους τρόπους πρακτικής για την έναρξη της εκκίνησης στην
Τσεχική Δημοκρατία.
1. Η έναρξη μιας επιχείρησης στην Τσεχική Δημοκρατία δεν απαιτεί πολύ χρόνο και
χρήμα. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο μιας LLC είναι από 1 κορώνα, τα έγγραφα
συντάσσονται από συμβολαιογράφο και στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση στο
Εμπορικό Δικαστήριο.
2. Υπάρχουν λιγότερες νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία από ό,τι
στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Σύμφωνα με την Eurostat, το ποσοστό των καινοτόμων
εταιρειών στην Τσεχική Δημοκρατία είναι 42%, ενώ ο μέσος όρος για την Ευρώπη
είναι 49,1%.

3. Αν το εξετάσουμε από την άποψη των οικονομικών τομέων, οι πιο δημοφιλείς τομείς
για νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Τσεχική Δημοκρατία είναι τα παιχνίδια, η
ψυχαγωγία και τα ταξίδια (18%), οι διαδικτυακές υπηρεσίες (15%), και οι λιγότερο

δημοφιλείς τομείς για νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι οι τομείς της γεωργίας, των
τροφίμων, της επιστήμης της ζωής (2%).
4. Το 20% όλων των νεοσύστατων επιχειρήσεων που εργάζονται στην Τσεχία είναι ξένες.
5. Τα γραφεία αρκετών μεγάλων διεθνών κέντρων και εταιρειών βρίσκονται στην
Τσεχική Δημοκρατία, συμπεριλαμβανομένων των Motorola, Microsoft, Red Hat, IBM
και NXP.
6. Η χώρα έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας στην Ευρώπη, το οποίο είναι
μικρότερο από 4%. Η Τσεχική Δημοκρατία δεν έχει έλλειψη θέσεων εργασίας στον
τομέα ΤΠΕ, αντίθετα, υπάρχει έλλειψη ειδικών πληροφορικής. Για το λόγο αυτό, οι
μισθοί των προγραμματιστών αυξάνονται σταθερά, ακόμη και για εκείνους που μόλις
ξεκινούν την καριέρα τους.
7. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της Τσεχικής Δημοκρατίας είναι οι τιμές της. Είναι
φθηνότερα από άλλες χώρες της ΕΕ. Όσον αφορά τους μισθούς, ο μέσος όρος στη
χώρα είναι 1.115 ευρώ και στην Πράγα ο μέσος μισθός είναι 1.450 ευρώ.
8. Ακόμη και για τους αλλοδαπούς, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να βρεθεί επενδυτής για
την ιδέα τους στην Τσεχική Δημοκρατία. Όπως και στην περίπτωση του ιδρυτή της
DAVINCI Alexey Ilyash από την Ουκρανία: επέλεξε να εργαστεί στην Τσεχία και μετά
τη δημιουργία του MVP, κατάφερε να βρει επενδύσεις από το Τσεχικό Επενδυτικό
Ταμείο.
9. Υπάρχουν κοινότητες επιχειρηματιών από διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένων
των νεοσύστατων επιχειρηματιών στην Τσεχική Δημοκρατία. Με τη συμμετοχή σε μία
από αυτές τις κοινότητες, μπορεί κανείς να βρει τις επαφές που χρειάζεται για να
προωθήσει το έργο του.
10. Το Angel Investment Network που λειτουργεί στην Τσεχία είναι ένα δίκτυο 1.266.059
επιχειρηματιών και επενδυτών από όλο τον κόσμο. Με την εγγραφή σας στον
ιστότοπο, μπορείτε να βρείτε χρηματοδότηση για το έργο σας.

Ειδικές ευκαιρίες στην Τσεχική Δημοκρατία για την ίδρυση επιχειρήσεων:
•

Εξειδικευμένες εξαγωγικές ευκαιρίες στους τομείς της αυτοκινητοβιομηχανίας και της
αεροδιαστημικής

•

Βιοτεχνολογία - τομέας προτεραιότητας για την τσεχική κυβέρνηση

•

Καταναλωτικά αγαθά - αυξανόμενη ζήτηση για ένδυση και μόδα, υφάσματα
επίπλωσης, αξεσουάρ και είδη υγιεινής

•

Σχεδιασμός και δημιουργικά και μέσα ενημέρωσης (κινηματογράφος) - οι βρετανικές
επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τη διεθνή φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου

•

Τρόφιμα και ποτά - οι προτιμήσεις των Τσέχων διευρύνονται, μεγάλος αριθμός
διεθνών επισκεπτών στη χώρα

•

Υγειονομική περίθαλψη - υπηρεσίες διαχείρισης υγειονομικής πε θαλψης, ιατρικές
συσκευές και προϊόντα τρόπου ζωής

•

Βιομηχανικά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα - ένας αναπτυσσόμενος τομέας

•

Καινοτομία - πολυτομεακός τομέας, π.χ. νανοτεχνολογία - αναπτυσσόμενο δίκτυο ευκαιρίες προβολής της βρετανικής αριστείας

•

Κατάρτιση και εκπαίδευση - η ζήτηση αυξάνεται καθώς οι εταιρείες επενδύουν σε
ανθρώπινο δυναμικό- διαθεσιμότητα κονδυλίων της ΕΕ για έργα- τα σχολεία
επενδύουν στις ΤΠΕ.

Το εθνικό πρόγραμμα της Τσεχικής Δημοκρατίας προβλέπει την αναβάθμιση και επέκταση
των τηλεπικοινωνιακών δικτύων και του τομέα της πληροφορικής.4
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Τσεχικές Startups
Υπάρχουν πολλά έργα με startups από την Τσεχική Δημοκρατία που είδαν παγκόσμια άνθηση
και επεκτείνονται και χρησιμοποιούνται σε όλο τον κόσμο.
-

AVAST Software and AVG Technologies

Η AVAST Software είναι μια τσεχική εταιρεία που αναπτύσσει λογισμικό ασφάλειας
πληροφοριών. Το Avast Antivirus είναι ένα από τα δέκα πιο δημοφιλή antivirus στον κόσμο.
Το 2016, η AVAST Software ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αγοράσει μια άλλη τσεχική
εταιρεία — την AVG Technologies, η οποία αναπτύσσει επίσης λογισμικό προστασίας από
ιούς. Το AVG Anti-Virus περιλαμβάνει σαρωτή αρχείων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και
λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης.
-

Kiwi.com

Μια μηχανή αναζήτησης για φθηνά εισιτήρια τρένων, λεωφορείων και αεροπλάνων. Η
εταιρεία δημιουργεί δρομολόγια που επιτρέπουν στους ταξιδιώτες να αλλάζουν από
αεροπλάνα σε λεωφορεία και τρένα σε οποιαδήποτε ήπειρο. Περίπου 30.000 θέσεις
πωλούνται καθημερινά από την ιστοσελίδα.
-

3D pen

Μια συσκευή με την οποία μπορείτε να δημιουργήσετε τρισδιάστατα αντικείμενα — χάρη σε
ένα ειδικό γεμιστή. Η λαβή μπορεί επίσης να κόψει, να συγκολλήσει και να κάψει ξύλο.
-

Chimpanzee

Η εταιρεία παράγει μπάρες ενέργειας και συμπληρώματα διατροφής για αθλητές.
-

Scinners — "Παπούτσια τσέπης"

Υβριδικές κάλτσες και μπότες, πλεκτές κάλτσες με πυκνή αλλά εύκαμπτη σόλα. Κατάλληλο
για προπόνηση στο γυμναστήριο, καθώς και για περπάτημα, πατινάζ με ρόλερ ή όταν πρέπει
να αλλάξετε γρήγορα παπούτσια.
-

Apiary

Το έργο ιδρύθηκε το 2014, ειδικεύεται στην παροχή πλαισίων και εργαλείων για τη
δημιουργία διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) και έναν βολικό τρόπο σχεδιασμού
σύγχρονων εφαρμογών cloud. Η startup έχει προσελκύσει 6,8 εκατομμύρια δολάρια σε
επενδύσεις της in Series Α στο Σαν Φρανσίσκο το 2015.

-

Daytrip

Η νικήτρια του Women Startup Competition, μιας πανευρωπαϊκής πλατφόρμας για την
ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και ενός διαγωνισμού που διεξάγεται πρώτα σε
εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια σε περιφερειακό επίπεδο στην Τσεχική Δημοκρατία. Το έργο
ξεκίνησε το 2016.
Είναι μια υπηρεσία που ενώνει τους ταξιδιώτες και τους ντόπιους οδηγούς και παρέχει στους
τουρίστες την ευκαιρία να επισκεφθούν μέρη που δεν είναι προσβάσιμα στις δημόσιες
συγκοινωνίες.

-

Marotic

Μια πλατφόρμα χαρτογράφησης που επιτρέπει στους χρήστες να μοιράζονται πληροφορίες
σχετικά με τα αγαπημένα τους μέρη. Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία, μπορείτε να
δημιουργήσετε κοινότητες γύρω από συγκεκριμένες τοποθεσίες με βάση συγκεκριμένα
θέματα.
-

Actijoy

Προσωπικοί γυμναστές και διατροφολόγοι για σκύλους συντροφιάς. Μια συσκευή που
παρακολουθεί όλες τις πτυχές της ζωής του σκύλου σας: τι και πότε τρώει και πίνει, πόσο
ενεργός είναι. Η υπηρεσία βοηθά επίσης στην παράταση της ζωής του σκύλου λόγω της
ανίχνευσης των πρώιμων σταδίων ασθενειών.

Θερμοκοιτίδες και Επενδυτές
Οι τσεχικές νεοφυείς επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται από ιδιωτικά κεφάλαια, επιχειρηματικά
κεφάλαια, επιχειρηματικούς αγγέλους και πληθοπορισμό (crowdfunding).
Οι Τσέχοι επενδυτές επιχειρηματικών συμμετοχών ομαδοποιούνται στην Ένωση Ιδιωτικών
και Επιχειρηματικών Κεφαλαίων. Ο οργανισμός έχει 17 πλήρη μέλη και 46 συνεργάτες.
Τσέχοι επιχειρηματικοί άγγελοι συμμετέχουν ενεργά στο ευρωπαϊκό δίκτυο επιχειρηματικών
αγγέλων. Όσον αφορά τα ταμεία επιχειρηματικών συμμετοχών, διαθέτουν ένα εντελώς
διαφορετικό ποσό διαθέσιμων κεφαλαίων και πραγματοποιούν χρηματοδότηση με
διαφορετικούς τρόπους.
Για παράδειγμα, το ταμείο επενδύσεων RSJ επενδύει κυρίως σε άλλα ταμεία επιχειρηματικών
συμμετοχών με ισχυρή διαχείριση και σαφή στρατηγική με στόχο την αύξηση του κόστους
των επενδυτικών σχεδίων. Η RSJ Investment επένδυσε στην Credo Ventures, ένα από τα πιο
διάσημα και πιο ενεργά επιχειρηματικά κεφάλαια στην Τσεχική Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, η
RSJ Investments επενδύει σε μεμονωμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις. Μεταξύ αυτών είναι και
η προαναφερθείσα Apiary startup, Photoneo. Το τελευταίο αναπτύσσει υψηλής ποιότητας
τρισδιάστατους αισθητήρες που επιτρέπουν στον εξοπλισμό κατασκευής να αναγνωρίζει με
ακρίβεια ένα αντικείμενο.
Παρακάτω παρατίθενται μερικοί από τους ενεργούς Τσέχους επενδυτές:
-

RSBC group

Website: https://www.rsbcgroup.com/
Συγκεντρωμένο ποσό: €100 εκατομμύρια
Συνολικός αριθμός επενδύσεων: 21
Επενδύει σε νεοφυείς επιχειρήσεις που αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και
την υγειονομική περίθαλψη. Περιφέρεια — Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Μεγάλη
Βρετανία. Μεταξύ των έργων του ομίλου RSBC είναι η εκκίνηση του mooveez. Μια
εφαρμογή για κινητά για εκμάθηση γλωσσών με ταινίες. Το 2016, η εφαρμογή έλαβε το
Βραβείο του British Council για το "Πιο Καινοτόμο Προϊόν Εκμάθησης Ψηφιακής Γλώσσας".
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για λήψη σε 20 χώρες.

-

Miton

Website: https://www.miton.cz/
Συγκεντρωμένο ποσό: €100 εκατομμύρια
Συνολικός αριθμός επενδύσεων: 31
Μια επενδυτική εταιρεία που επενδύει σε καινοτόμες ψηφιακές εταιρείες B2C. Το ταμείο
ιδρύθηκε το 1998. Μεταξύ των έργων είναι η startup ROSSUM, μια τεχνολογία που βασίζεται
στην τεχνητή νοημοσύνη και επιτρέπει στις μηχανές να διαβάζουν έγγραφα με τον τρόπο που
διαβάζουν οι άνθρωποι. Ένα άλλο ενδιαφέρον έργο είναι η δημοφιλής υπηρεσία σύγκρισης
τιμών Heureka στην Τσεχική Δημοκρατία.
-

Inven Capital

Website: http://www.invencapital.cz/
Συγκεντρωμένο ποσό: €74 εκατομμύρια
Συνολικός αριθμός επενδύσεων: 11
Ένα ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων που επενδύει σε έργα στους τομείς καθαρής
τεχνολογίας και νέας ενέργειας. Επένδυσαν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις στην Ευρώπη,
καθώς και στο Ισραήλ. Είναι σημαντικό για το ταμείο το επιχειρηματικό μοντέλο του έργου
να είναι κλιμακούμενο, εκτός από σφαιρικό, και οι πωλήσεις προϊόντων πρέπει να
επιβεβαιώνονται. Μεταξύ των έργων που χρηματοδοτούνται από το ταμείο είναι η
νεοσύστατη NEURON Soundware. Η εταιρεία αναπτύσσει λογισμικό που αναγνωρίζει
σπασμένα αυτοκίνητα από τον ήχο. Το λογισμικό μπορεί να αναγνωρίσει βλάβες στη
λειτουργία οποιουδήποτε εξοπλισμού. από συστήματα κλιματισμού μέχρι κιβώτια ταχυτήτων
αυτοκινήτων.
-

Credo Ventures

Website: https://www.credoventures.com/
Συγκεντρωμένο ποσό: €71 εκατομμύρια
Συνολικός αριθμός επενδύσεων: 22
Ειδικεύονται στη χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων από χώρες της Κεντρικής και
Ανατολικής Ευρώπης που βρίσκονται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Έχουν επενδύσει σε
έργα στον τομέα της πληροφορικής, του Διαδικτύου, των κινητών επικοινωνιών και της
υγειονομικής περίθαλψης. Συμβάλλουν σε έργα με 50 χιλιάδες έως 6 εκατομμύρια ευρώ. Ένα
από τα έργα που έχει χρηματοδοτήσει ο επενδυτής είναι η νεοσύστατη Supernova. Είναι ένα
εργαλείο που συνδυάζει το σχεδιασμό και την ανάπτυξη. Χρησιμοποιώντας αυτήν την
υπηρεσία, όλα τα στοιχεία σχεδίασης μεταφράζονται σε έτοιμο κώδικα για iOS, Android και

React Native. Κάθε οθόνη που σχεδιάζεται από τον σχεδιαστή κωδικοποιείται πλήρως
λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των υποστηριζόμενων πλατφορμών.
Tilia Impact ventures
Website: https://tiliaimpactventures.cz/en/
Συγκεντρωμένο ποσό: €2.6 εκατομμύρια
Συνολικός αριθμός επενδύσεων: 11
Ταμείο Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Παρέχει ευέλικτα δάνεια, άμεσες επενδύσεις και
ημιχρηματοδότηση. Το ταμείο ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2018. Χρηματοδότησαν το έργο
Datlab, μια τσεχική εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στην εξόρυξη και ανάλυση
δεδομένων με έμφαση στις δημόσιες συμβάσεις. Στόχος του έργου είναι η προώθηση της
διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των δημόσιων συμβάσεων.

Επιταχυντές
Στην Τσεχία λειτουργούν δεκάδες θερμοκοιτίδες και επιταχυντές. Ορισμένοι από αυτούς είναι
έτοιμοι να συνεργαστούν με νεοσύστατες επιχειρήσεις από διάφορους τομείς, ενώ άλλοι είναι
προσαρμοσμένοι σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις και
θερμοκοιτίδες λειτουργούν ως επενδυτές: κάποιος επενδύει σε μια νεοσύστατη επιχείρηση για
ένα μερίδιο στο έργο. Ανάμεσά τους υπάρχει ένα επενδυτικό ταμείο και μια θερμοκοιτίδα UP
21.
Η UP 21 συνεργάζεται ακόμη και με νεοσύστατες επιχειρήσεις που βρίσκονται ακόμη στο
στάδιο του σχεδιασμού, το πιο σημαντικό είναι μια καλή ιδέα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 13
νεοσύστατες επιχειρήσεις υπό επώαση και 17 επωαζόμενα έργα βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο
του επενδυτή. Συνολικά, η UP21 επένδυσε 122 εκατομμύρια CZK, ή 5,3 εκατομμύρια
δολάρια, σε νεοφυείς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. Ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα έργα που έχει χρηματοδοτήσει ο εν λόγω επενδυτής είναι η νεοφυής επιχείρηση
NutritionPro. Πρόκειται για μια υπηρεσία που προσδιορίζει τη σύνθεση του σώματος ενός
ατόμου και, λαμβάνοντας την υπόψη, δημιουργεί ένα προσαρμοσμένο μενού.
Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, μπορεί κανείς επίσης να παραγγείλει την παράδοση
τροφίμων που παρασκευάζονται μόνο για τον εαυτό του και περιέχουν τα απαραίτητα
ιχνοστοιχεία για τον οργανισμό του
Μια άλλη θερμοκοιτίδα που τοποθετείται ως επενδυτής είναι η Al Startup Incubator. Ιδρύθηκε
το 2017 στην Πράγα και βοηθά στην ανάπτυξη και προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων στον
τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, ειδικότερα, πρόκειται για νεοφυείς επιχειρήσεις των οποίων
τα προϊόντα σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη: μηχανική μάθηση, επεξεργασία φυσικής
γλώσσας, αυτοματοποίηση ρομποτικής, συμπληρωμένη από την πραγματικότητα. Επενδύει
έως και 500.000 δολάρια για το 10-30% του κόστους του έργου
Ο επιταχυντής ChechAccelerator συνεργάζεται με νεοφυείς επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το
πεδίο στο οποίο αφορούν. Το τρίμηνο πρόγραμμα μπορεί να αφορά έργα που αναπτύσσουν
ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία και έχουν υψηλό δυναμικό ανάπτυξης.
Το κέντρο βιοτεχνολογίας i&i Prague εργάζεται με έργα από τον τομέα της MedTech, της
BioTech, της ιατρικής διάγνωσης και της ανίχνευσης φαρμάκων. Ο επιταχυντής
Startupbootcamp Commerce βοηθά νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του εμπορίου, StartupYard - τεχνολογικά έργα στους τομείς AR / VR, Deep Tech, AI,
μηχανική μάθηση, blockchain, κρυπτογραφία, ρομπότ, IoT και κυβερνοασφάλεια. Επιπλέον,
ο τελευταίος επιταχυντής που αναφέρθηκε δεν κάνει διαφορά μεταξύ Τσέχων και ξένων
συμμετεχόντων, μόλις μια νεοφυής επιχείρηση ενταχθεί στο πρόγραμμα, έχει πρόσβαση όχι
μόνο στην υποστήριξη εμπειρογνωμόνων, αλλά και στη χρηματοδότηση.

Νομικός Χάρτης για Επιχειρηματίες
1. Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών
Ο ευκολότερος και γρηγορότερος τρόπος για να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Τσεχία ως
αλλοδαπός είναι η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε εύκολα να
δοκιμάσετε την αγορά. Μια επιχειρηματική οντότητα της ΕΕ δεν χρειάζεται στην περίπτωση
αυτή καμία άδεια από τις τσεχικές αρχές. Πρόκειται βασικά για εφάπαξ εργασία βάσει
συμβάσεων, δεν θα πρέπει να υπάρχει τακτική μετακίνηση στην Τσεχική Δημοκρατία. Σε
αυτό το πλαίσιο, μπορείτε να παρέχετε επαγγελματικές υπηρεσίες, καθώς και πώληση και
αποστολή αγαθών από το εξωτερικό στην Τσεχική Δημοκρατία - για την οποία αρκεί ένα
διαδικτυακό κατάστημα στην τσεχική γλώσσα και η συμμόρφωση με τον νόμο περί
προστασίας των καταναλωτών. Εάν η επιχείρηση αναπτύσσεται, θα πρέπει να εγγραφείτε για
ΦΠΑ και ένα εικονικό γραφείο ή σημείο επαφής στην Πράγα θα κάνει τη διαφορά.
Εάν ξένοι επιχειρηματίες αποφασίσουν να δραστηριοποιούνται τακτικά στην Τσεχική
Δημοκρατία, έχουν άλλες δύο επιλογές:
2.
Αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας
Εάν θέλουν να δημιουργήσουν μια νομική επιχειρηματική οντότητα, μπορούν να υποβάλουν
αίτηση για εμπορική άδεια. Ως ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να πληρούν τις ίδιες
προϋποθέσεις με κάθε Τσέχο επιχειρηματία, δηλαδή ακεραιότητα (η οποία ελέγχεται στην
Τσεχική Δημοκρατία και στο ποινικό μητρώο της χώρας καταγωγής τους) και να λάβουν τη
συγκατάθεση της εγγεγραμμένης επαγγελματικής διεύθυνσης της επιλογής τους. Στη συνέχεια,
εγγράφονται στην εφορία για τον φόρο εισοδήματος, στην τσεχική εταιρεία ασφάλισης
ασθενείας και στην τσεχική διοίκηση κοινωνικής ασφάλισης ή παραγγέλνουν την τσεχική
υπηρεσία σύστασης επιχείρησης από το Profi-kancelar.
3.
Νομική οντότητα ή σύσταση εταιρείας
Ένα νομικό πρόσωπο έχει τη δική του νομική προσωπικότητα και δικαιοπρακτική ικανότητα.
Για την επιχειρηματική εταιρεία είναι δυνατός οποιοσδήποτε αριθμός ιδιοκτητών, και για
λογαριασμό της ενεργεί ένα διορισμένο όργανο ή ένας ή περισσότεροι διευθυντές. Για τη
σύστασή της απαιτείται γραπτό καταστατικό. Το νομικό πρόσωπο ιδρύεται (γεννιέται) την
ημέρα της εγγραφής του στα εμπορικά ή άλλα μητρώα registers. 5
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Συμπέρασμα
Το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας αναπτύσσεται ενεργά. Τα
καινοτόμα έργα που δρομολογούνται στη χώρα αυτή σχετίζονται με διάφορους τομείς: από
την ψυχαγωγία, τα ταξίδια και την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών έως την
κυβερνοασφάλεια και το Διαδίκτυο των πραγμάτων. Στη χώρα έχει δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό
περιβάλλον για την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων- είναι αρκετά απλό να ανοίξετε τη δική
σας επιχείρηση. Η Τσεχική Δημοκρατία έχει χαμηλή ανεργία και οι ειδικοί της πληροφορικής
έχουν μεγάλη ζήτηση, οπότε αν θέλετε να ξεκινήσετε εκεί τη νεοσύστατη επιχείρησή σας,
καλό είναι να έχετε ήδη τον προγραμματιστή σας στην ομάδα. Όσον αφορά τη
χρηματοδότηση, στην Τσεχική Δημοκρατία λειτουργούν πολλά επιχειρηματικά κεφάλαια, ενώ
επενδύσεις μπορούν επίσης να αποκτηθούν από επιχειρηματικούς αγγέλους ή με την
τοποθέτηση του έργου σας σε έναν ιστότοπο crowdfunding. Μπορείτε να αναπτύξετε το έργο
σας συμμετέχοντας στα προγράμματα των τοπικών θερμοκοιτίδων και επιταχυντών, από τους
οποίους υπάρχουν αρκετοί. Πολλές θερμοκοιτίδες και επιταχυντές, εκτός από καθοδήγηση,
παρέχουν επίσης επενδύσεις. 6
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Ελλάδα

Στατιστικά στοιχεία χώρας
Πληθυσμός
Έκταση: 131,957 τ.μ.
Κάτοικοι: 10.724.599
•
•
•
•
•

Άνδρες: 5,208,293
Γυναίκες: 5,516,306
Νέοι: 1.667.431
Επιχειρηματίες νέοι: 4,48%
Νεοσύστατες επιχειρήσεις: Οι startups δεν είναι εύκολο να μετρηθούν.
Εκτιμάται ότι υπάρχουν περίπου 2000 startups.
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Επιχειρηματικότητα – Έναρξη επιχείρησης στην Ελλάδα
Όποιος είναι πρόθυμος να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην Ελλάδα έχει 6 επιλογές:
1. Επιχείρηση Περιορισμένης Ευθύνης: Μέχρι στιγμής, η πιο κοινή και προτιμώμενη
επιχειρηματική οντότητα στην Ελλάδα για τη δημιουργία μιας μικρής και μεσαίας
επιχείρησης. Αυτός ο τύπος επιχείρησης απαιτεί τουλάχιστον έναν μέτοχο και έναν
διευθυντή. Αυτό μπορεί να είναι είτε νομικό πρόσωπο είτε άτομο ανεξάρτητα από την
ιθαγένεια του. Για τη σύσταση της επιχείρησης απαιτείται ελάχιστο ποσό 4.500 ευρώ.
2. Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Επιχείρηση: Αυτός ο τύπος είναι παρόμοιος με την Επιχείρηση
Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), με τη μόνη διαφορά, ότι βασίζεται στο μετοχικό
κεφάλαιο. Πιο συγκεκριμένα, η δομή των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων
μπορεί να συσταθεί με μετοχικό κεφάλαιο 1 ευρώ.
3. Ανώνυμη Επιχείρηση: Όσον αφορά αυτό το είδος επιχείρησης, οι απαιτήσεις είναι ένας
μέτοχος και 3 διευθυντές που μπορούν να είναι είτε ιδιώτες είτε νομικά πρόσωπα
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους. Για τη σύσταση της επιχείρησης απαιτείται
ελάχιστο ποσό 60.000 ευρώ (το ποσό αυτό θα πρέπει να καταβληθεί εντός των δύο
πρώτων μηνών από τη σύσταση της εταιρείας).
4. Υποκατάστημα: Για τη δημιουργία υποκαταστήματος στην Ελλάδα, ο ιδρυτής θα
πρέπει να είναι κάτοικος Ελλάδας και θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος τουλάχιστον
ένας μέτοχος και ένας διευθυντής.
5. Ανώνυμη Εταιρεία: Αυτός ο τύπος επιχείρησης, μπορεί να συσταθεί από ένα ή
περισσότερα πρόσωπα. Για αυτό το είδος δραστηριότητας, η ευθύνη των μετόχων
περιορίζεται στο ποσό του κεφαλαίου που επενδύουν στην επιχείρηση.
6. Γενική Εταιρική Σχέση στην Ελλάδα (Ομόρρυθμη Εταιρεία): Ένα είδος επιχείρησης,
στο οποίο όλοι οι εταίροι είναι συνυπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρικής σχέσης χωρίς
περιορισμό στην ευθύνη.

Τοπικοί κάτοικοι
Μερικά από τα βήματα, που πρέπει να ακολουθήσετε, παρατίθενται παρακάτω:
1. Επιλέξτε μια επαγγελματική δραστηριότητα και τον αντίστοιχο κωδικό
επαγγελματικών δραστηριοτήτων της φορολογικής υπηρεσίας (KAΔ). Μπορεί κανείς
να δηλώσει μία κύρια δραστηριότητα και πολλές δευτερεύουσες.
2. Δηλώστε το χώρο (έδρα) της επιχείρησης. Εάν ο τόπος της επιχείρησής σας είναι ένα
ακίνητο που σας ανήκει ή στο οποίο έχετε δικαιώματα χρήσης, πρέπει να υποβάλετε
το έντυπο Ε9 της εφορίας, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς τις πλήρεις περιουσιακές
συμμετοχές ενός φορολογούμενου. Σε περιπτώσεις που οι γονείς ή οι συγγενείς σας

προσφέρουν δωρεάν χρήση του ακινήτου, οι γονείς πρέπει να υπογράψουν
συμβολαιογραφική δήλωση για το σκοπό αυτό και να υποβάλουν τα έντυπα Ε9 και
Ε1, την επιστολή που περιγράφει λεπτομερώς τη γενική οικονομική κατάσταση του
φορολογούμενου και όλα τα εισοδήματα. Πρέπει επίσης να υποβάλουν ηλεκτρονική
δήλωση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας TAXIS της εφορίας, δηλώνοντας το
δώρο στον δικαιούχο.
3. Προεγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης του ΕΦΚΑ και στο Εμπορικό
Επιμελητήριο.
4. Εγγραφείτε στο φορολογικό μητρώο που καλύπτει τον τόπο της έδρας της επιχείρησης
για να ξεκινήσετε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Εκεί, πρέπει κανείς να
παρουσιάσει όλα τα έγγραφα που συλλέχθηκαν από τα προηγούμενα βήματα. Στην
εφορία, πρέπει επίσης να συμπληρώσετε ένα έντυπο Μ2, συμπεριλαμβανομένου του
κωδικού αριθμού της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και να λάβετε πιστοποίηση ότι
η επιχείρηση έχει δηλωθεί στο φορολογικό μητρώο.
5. Οριστικοποίηση εγγραφής στον ΕΦΚΑ και στο Εμπορικό Επιμελητήριο. Για το σκοπό
αυτό, πρέπει να παρέχεται στον ΕΦΚΑ φωτοτυπία της πιστοποίησης έναρξης
εργασιών της εφορίας. Πρέπει επίσης να αγοράσετε μια σφραγίδα που φέρει το όνομα,
τη δραστηριότητα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου, την τοπική εφορία και τον
αριθμό φορολογικού μητρώου της επιχείρησης, καθώς και ένα βιβλίο εσόδωνδαπανών και ένα βιβλίο αποδείξεων.
Σημείωση: Εάν η επιχείρησή σας απαιτεί μηχάνημα ταμείου, πρέπει να δηλωθεί η λειτουργία
του μέσω του συστήματος TAXIS.

Αλλοδαποί κάτοικοι
Εάν είστε αλλοδαπός στην Ελλάδα και θέλετε να ξεκινήσετε μια επιχείρηση στην Ελλάδα, θα
πρέπει να ακολουθήσετε κάποια βήματα. Αρχικά, θα πρέπει να βρείτε ένα όνομα για την
επιχείρησή σας (ένα που δεν χρησιμοποιείται από άλλη εταιρεία στην Ελλάδα) και στη
συνέχεια να προχωρήσετε στην εγγραφή του ονόματος της εταιρείας σας. Ανάλογα με τον τύπο
της επιχείρησης που είστε πρόθυμοι να εκκινήσετε, πρέπει να επιλέξετε μια επιχειρηματική
δραστηριότητα. Ως επόμενο βήμα, θα πρέπει να επιλέξετε μια εταιρική δομή για την
επιχείρησή σας και να ετοιμάσετε ένα σχέδιο μνημονίου της εταιρικής σχέσης, όπου, θα
αναφέρετε όλες τις σημαντικές λεπτομέρειες σχετικά με την επιχείρηση (π.χ. μέτοχοι, μετοχές,
είδος επιχείρησης, αρχικό κεφάλαιο κ.λπ.). Μετά την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, θα
πρέπει να προχωρήσετε στην έγκριση της Ενσωμάτωσης με μνημόνιο συνεργασίας μετά το
πρώτο προσχέδιο. Τέλος, για την επαλήθευση της εγγραφής της εταιρείας, θα συμμετάσχει το
Εμπορικό Επιμελητήριο.

H Κουλτούρα των Startups στην Ελλάδα
Μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι μια νέα εταιρεία που ιδρύθηκε από έναν ή περισσότερους
επιχειρηματίες για να αναπτύξει ένα μοναδικό προϊόν ή υπηρεσία και να το φέρει στην
αγορά. Από τη φύση της, μια τυπική startup τείνει να είναι μια επιχείρηση χωρίς επαρκείς
λειτουργίες, με αρχική χρηματοδότηση από τους ιδρυτές ή τις οικογένειές τους.

Startups Nέων
-

Augmenta

Ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2017, από δύο αγρότες και μηχανικούς ενσωματωμένων
συστημάτων. Η Augmenta είναι μια νεοφυής επιχείρηση αγροδιατροφής που προσφέρει
μια λύση βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη που αποτελείται από μια συσκευή υλικού
και μια διαδικτυακή πλατφόρμα, που σαρώνει και αναλύει τις καλλιέργειες. Στόχος είναι
να δοθεί η δυνατότητα στους γεωργούς να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις.
Εκτιμάται ότι θα αυξήσει τις γεωργικές επιδόσεις κατά 12%, χρησιμοποιώντας 13%
λιγότερες χημικές ουσίες και βελτιώνοντας τα επίπεδα πρωτεϊνών κατά 15%.
-

Spotawheel

Ο ιδρυτής, Χάρης Αρβανίτης, σύμβουλος επιχειρήσεων, εργαζόταν σε μια μεγάλη
εταιρεία τηλεπικοινωνιών μέχρι που βρήκε την ιδέα να ξεκινήσει τη δική του εταιρεία
μέσα από μια προσωπική ανάγκη που του προέκυψε. Η ιδέα λειτούργησε πολύ γρήγορα

και βρήκε άλλους δύο συνεργάτες το 2016 που ξεκίνησε το Spotawheel, δημιουργώντας
ένα εργαλείο για να διευκολύνει όσους αναζητούν ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Η
εταιρεία λειτουργεί στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου/των ηλεκτρονικών αγορών.
Η Spotawheel είναι μια αντιπροσωπεία μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που έχει ως στόχο
να φέρει τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην αγορά κάτω από τον ίδιο
ιστότοπο, λέγοντας μόνο όλη την αλήθεια στους πελάτες της, χρησιμοποιώντας την
τεχνολογία για να μειώσει το κόστος της και να προσφέρει αυτοκίνητα σε άριστη
κατάσταση και σε καλή αξία για την κατάστασή τους. Κάθε αυτοκίνητο περνάει από τον
έλεγχο του Μηχανικού Spot, τα μίλια επιβεβαιώνονται και γραπτώς (μια μεγάλη υπόθεση
στην αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων) και η κατάσταση του αυτοκινήτου είναι
διάστικτη γραπτώς, κάτι που κανένας ανταγωνιστής δεν θέλει να κάνει (για προφανείς
λόγους). Όλες οι πληροφορίες και μια γραπτή αναφορά για όλα τα αυτοκίνητα
βρίσκονται στον εικονικό εκθεσιακό χώρο www.spotawheel.gr , μέσω των οποίων μπορεί
κανείς να επιλέξει τρόπους πληρωμής, να ζητήσει τραπεζική χρηματοδότηση ή
ανταλλαγή με το παλιό του αυτοκίνητο, να οργανώσει ένα test drive ή μια επίσκεψη των
εγκαταστάσεων και φυσικά να πει πού να παραδοθεί το αυτοκίνητο σε όλη την Ελλάδα!
-

Nummyspay:

Ιδρύθηκε το 2017, το Nummuspay είναι μια πλατφόρμα διαχείρισης συνδρομών και
επεξεργασίας πιστωτικών καρτών που βοηθά τις διαδικτυακές επιχειρήσεις να
εξοικονομήσουν χρήματα και χρόνο. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, η διαχείριση
συνδρομών, η διαχείριση φόρων, η αυτόματη επαναλαμβανόμενη χρέωση είναι μόνο
μερικά από τα χαρακτηριστικά της. Η FinancesOnline τους απένειμε το Βραβείο
Ανερχόμενου Αστεριού 2018.
-

Quizdom:

Ξεκίνησε αρχικά ως startup το 2014 στην Αθήνα και από τότε κατάφεραν να αυξήσουν
το μέγεθος της εταιρείας, σε 1-10 εργαζόμενους. Η βιομηχανία που εγκαινιάζει το
Quizdom, βρίσκεται στους τομείς των Παιχνιδιών, της Ψυχαγωγίας και της Εκπαίδευσης.
Το Quizdom είναι η μεγαλύτερη εφαρμογή παιχνιδιών στην Ελλάδα με περισσότερους
από 2 εκατομμύρια χρήστες και την τηλεοπτική εκπομπή "Quizdom The Show". Από την
έναρξή της, η εφαρμογή έχει εγκατασταθεί σε περισσότερα από τα μισά smartphones της
χώρας. Πρόσφατα, το Quizdom κέρδισε το Βραβείο Ελληνικής Επιχειρηματικότητας για
την Quizdom Education, μια ξεχωριστή οντότητα μέσα στο Quizdom που έχει ως στόχο
να φέρει επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές προετοιμάζονται για τις
εξετάσεις. Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκταθεί πέρα από τις τρέχουσες αγορές της –
Ελλάδα, Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία – σε νέες χώρες όπως η Ρωσία, οι Φιλιππίνες
και η Βραζιλία.

Τομείς Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Μερικοί από τους ακμάζοντες τομείς στην Ελλάδα αλλά και οι τομείς που επιλέγουν οι νέοι
στην Ελλάδα είναι οι εξής:
•
•
•
•
•
•
•

Τρόφιμα και Ποτά
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ναυτιλιακός εξοπλισμός και υπηρεσίες
Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών
Ταξίδια και Τουρισμός
Καλλυντικά και προϊόντα ομορφιάς
Θαλάσσια και Συνοριακή Ασφάλεια
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Θερμοκοιτίδες και Επενδυτές
-

Startupweekend

Σε μόλις 54 ώρες, οι startupers, έχουν την ευκαιρία να βιώσουν τα πάνω και τα κάτω, τη
διασκέδαση και την πίεση που συνθέτουν τη ζωή σε μια startup. Καθώς μαθαίνετε πώς να
δημιουργήσετε μια πραγματική εταιρεία, θα συναντήσετε τους καλύτερους μέντορες,
επενδυτές, συνιδρυτές και χορηγούς που είναι έτοιμοι να σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε.
Το δυσκολότερο μέρος της startup είναι η εκκίνηση. Στο Techstars Startup Weekend, θα
διεισδύσετε στο ιδανικό περιβάλλον για να συμβεί η μαγεία της εκκίνησης.
Περιτριγυρισμένοι από έξυπνους, παθιασμένους ανθρώπους και με τα καλύτερα εργαλεία
και προσεγγίσεις που έχετε στη διάθεσή σας, θα κάνετε τεράστια άλματα προς τη
δημιουργία μιας επιχείρησης, να γίνετε ιδρυτής και να συνδεθείτε με τους σωστούς
ανθρώπους και πόρους.
-

StartUp Greece

Το StartUp Greece είναι ένας χώρος ψηφιακής πληροφόρησης και δικτύωσης με στόχο
να δώσει τη θέση του σε μια νέα γενιά επιχειρηματιών στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή
ανθρώπους και ιδέες και αλλάζοντας την αντίληψη της χώρας για επιχειρήσεις και
επιχειρηματικότητα. Το StartUp Greece συνδυάζει μια διαδικτυακή επιχειρηματική
κοινότητα με μια βάση δεδομένων γνώσεων και πληροφοριών που ειδικεύεται στον
τομέα της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η βάση δεδομένων γνώσεων και
πληροφοριών περιλαμβάνει:
•

•
•

•

•

•
•

Πρωτοβουλίες δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης, ώστε όλοι οι διαθέσιμοι πόροι να
μπορούν να συγκεντρωθούν σε έναν ιστότοπο και να έχουν πρόσβαση επιχειρηματίες ή
οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ξεκινήσει μια επιχείρηση.
Διαδικασίες, νόμοι και κανονισμοί με σκοπό τη δημιουργία μιας συνεκτικής βάσης
δεδομένων, ενός οδηγού για επιχειρηματίες, υφιστάμενους ή επίδοξους.
Οι εκδηλώσεις για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, καθώς και οι εκδηλώσεις
καθοδήγησης, όπως και η δια ζώσης επαφή και δικτύωση παραμένουν ανεκτίμητες για
έμπνευση και κίνητρα.
Άρθρα σχετικά με τις μικρές και μεγαλύτερες λεπτομέρειες που καθορίζουν μια
επιχείρηση και μπορούν να την απογειώσουν (π.χ. βασικές αρχές μάρκετινγκ για τη νέα
σας επιχείρηση).
Οι διαγωνισμοί επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, έτσι ώστε οι νέοι, είτε είναι
επιχειρηματίες είτε όχι, να έχουν ένα σταθερό σημείο πληροφόρησης και την ευκαιρία
να αξιοποιήσουν τα ταλέντα και την εμπειρογνωμοσύνη τους.
Χρήσιμα δεδομένα και τάσεις για εξυπνότερες επιχειρηματικές αποφάσεις.
Ιστορίες επιτυχίας και αποτυχίας, ώστε να αναδειχθούν τα επιτυχημένα επιχειρηματικά
αποτελέσματα και επειδή η αποτυχία πρέπει να προωθηθεί ως πολύτιμη εμπειρία και
απαραίτητο βήμα προς την επιτυχία.

Η διαδικτυακή κοινότητα: Έχουν σχεδιάσει την κοινότητα με τέτοιο τρόπο ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι να μπορούν να συμμετέχουν: επιχειρηματίες και νέοι που ενδιαφέρονται να
ξεκινήσουν μια επιχείρηση, ειδικοί επιχειρήσεων, ιδιώτες επενδυτές και επιχειρηματικοί
άγγελοι, στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, αξιωματούχοι δημόσιας διοίκησης και
στελέχη που εργάζονται για επιχειρήσεις ή/και φορείς που σχετίζονται με την καινοτομία,
καθώς και οποιοσδήποτε αισθάνεται ότι μπορεί να επωφεληθεί από τη συμμετοχή και να
μοιραστεί τις γνώσεις και την εμπειρία του.

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Επιχειρήσεις Νέων
Το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ελλάδα αναμένεται να αξίζει 4 δισεκατομμύρια ευρώ στο τέλος
του έτους. Αυτό θα ήταν μια αύξηση άνω του 8%, σε σύγκριση με τα 3,7 δισεκατομμύρια
ευρώ που άξιζε η ελληνική βιομηχανία ηλεκτρονικού εμπορίου το προηγούμενο έτος. Μέχρι
στιγμής, το 80% των αγορών πραγματοποιούνται σε εγχώρια διαδικτυακά καταστήματα.
Σήμερα, πάνω από 7.000 επιχειρήσεις στην Ελλάδα διαθέτουν ψηφιακά καταστήματα. Το
2019,
3.400
επιχειρήσεις
έλαβαν
παραγγελίες
μέσω
διαδικτυακών
ιστότοπων/πλατφορμών/εφαρμογών. Οι κυρίαρχοι τομείς στους οποίους επενδύουν οι
άνθρωποι στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι: ταξιδιωτικές υπηρεσίες (46%), τρόφιμα (43%),
ένδυση/υπόδηση (42%), εξοπλισμός υπολογιστών (41%), ηλεκτρονικά (40%), εισιτήρια
εκδηλώσεων (39%), βιβλία (37%), νοικοκυριά (36%), φαρμακείο (30%), προσωπική φροντίδα
(30%) και ασφάλειες (26%).

Νομικός Χάρτης για Επιχειρηματίες
Η έναρξη μιας επιχείρησης στην Ελλάδα μπορεί να χαρακτηριστεί ως πρόκληση, λόγω του
οικονομικού περιβάλλοντος. Μια περίπλοκη και αναποτελεσματική γραφειοκρατία και η
έλλειψη πρόσβασης σε ρυθμιστικές πληροφορίες καθιστούν αρκετά δύσκολο για τους
ανθρώπους να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα.
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Η Ελλάδα κατατάσσεται στην κορυφή της δυσκολίας ίδρυσης και λειτουργίας μιας
επιχείρησης μεταξύ 75 χωρών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Δείκτη Επιχειρηματικής
Πολυπλοκότητας για το 2019. Η δυσκολία έναρξης μιας επιχείρησης στην Ελλάδα οφείλεται
κυρίως στη δαιδαλώδη γραφειοκρατία, στις συχνές αλλαγές στη νομοθεσία, στις διαφορές
στους συντελεστές φορολόγησης και ΦΠΑ στις περιφέρειες και στην απρόβλεπτη
αντιμετώπιση των επιχειρήσεων από τις αρχές.
Ενώ η νομοθεσία στην Ελλάδα μπορεί να είναι περίπλοκη, πολλοί φιλόδοξοι άνθρωποι
προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επιχείρηση στην Ελλάδα και κυρίως στις πιο εξέχουσες
βιομηχανίες που περιλαμβάνουν τον τουρισμό, τη ναυτιλία, τη γεωργία, την
κλωστοϋφαντουργία και την εξόρυξη.

Ιταλία

Στατιστικά στοιχεία χώρας
Πληθυσμός
Έκταση: 301,318 τ.μ.
Κάτοικοι: 60,4 εκατομμύρια
•

Άνδρες: 29.427.607

•

Γυναίκες: 31.056.366

•

Νέοι: 16 εκατομμύρια (ηλικίας 0 - 29)

•

Επιχειρηματίες: 4.2% του ενήλικου πληθυσμού σε ηλικία εργασίας συμμετέχει στην
έναρξη νεοσύστατων επιχειρήσεων ή νέων επιχειρήσεων.
Αριθμός Νεοφυών Επιχειρήσεων: 10.027 νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι
εγγεγραμμένες στο μητρώο της εταιρείας το 20192019.

•
•
•

Νεοφυείς επιχειρήσεις νέων: Το 9% όλων των ιταλικών νεοφυών επιχειρήσεων
αποτελείται αποκλειστικά από νέους κάτω των 35 ετών.
Νέοι Επιχειρηματίες: Μπορεί να υπολογιστεί μέσω της Αναφοράς GEM, τ ο υ
Παγκόσμιου Ελεγκτή Επιχειρηματικότητας στην Ιταλία. Η έρευνα βασίζεται σε ένα
αντιπροσωπευτικό δείγμα ατόμων. Ο αριθμός δείχνει την κατανομή της
επιχειρηματικής ενεργοποίησης διαιρώντας τον πληθυσμό μεταξύ 18 και 64 ετών σε 5
ηλικιακές ομάδες. Ειδικότερα, στο σχήμα (a) οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν τον αριθμό
των ατόμων που έχουν ενεργοποιηθεί. Στο σχήμα (b), οι ράβδοι αντιπροσωπεύουν τα
ποσοστά των ατόμων που έχουν ενεργοποιήσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε
κάθε ηλικιακή ομάδα, σε σύγκριση με τα ποσοστά στις διάφορες ζώνες εκείνων που
δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρηματίες είναι πιο συγκεντρωμένοι στις ζώνες 25-34 και 35-44, σε
σύγκριση με τον υπόλοιπο πληθυσμό. Αντίθετα, το βάρος της ηλικιακής ομάδας 55-64 ετών για
τους επιχειρηματίες είναι σημαντικά χαμηλότερο από ό, τι για τον υπόλοιπο πληθυσμό. Με
άλλα λόγια, ενώ στις ζώνες 25-34 και 35-44 η επιχειρηματική τάση είναι υψηλότερη, στη ζώνη
55-64 είναι σημαντικά χαμηλότερη.

Επιχειρηματικότητα – Έναρξη επιχείρησης
Ντόπιοι κάτοικοι
Η έναρξη μιας startup στην Ιταλία έχει γίνει μια σχετικά απλή διαδικασία, η οποία ευνοείται
από τη χρήση νέων διαδικτυακών εργαλείων. Μια startup είναι, πρώτα απ’ όλα, μια επιχείρηση.
Έτσι, για να της δοθεί νόμιμη υπόσταση, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το
σύστημά μας για το άνοιγμα οποιασδήποτε εταιρείας: επιλογή της νομικής μορφής και ίδρυση
εταιρείας, άνοιγμα ΑΦΜ, εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων κ.λπ.
Χάρη στην εγγραφή του μητρώου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Κεντρικό Ταμείο
Εγγυήσεων για να λάβετε την εγγύηση από το κράτος έναντι μιας τράπεζας για την οποία
ζητείται δάνειο, γεγονός που διευκόλυνε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να βρουν
χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα. Για να εγγραφείτε, πρέπει να μεταβείτε στην ειδική
σελίδα στην ιστοσελίδα μητρώου της εταιρείας InfoCamere και να ακολουθήσετε τη
διαδικασία για να αποκτήσετε τη δημιουργία του Καταστατικού και του Καταστατικού
Σύστασης.

Αλλοδαποί κάτοικοι
Χάρη στο πρόγραμμα Italia Startup Hub, η Ιταλία εισάγει μέτρα που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση της μονιμότητας στη χώρα μας ξένων ταλέντων που σκοπεύουν να δημιουργήσουν
μια νέα καινοτόμο εταιρεία με υψηλή τεχνολογική αξία.
Για να μπορέσουν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει να είναι
εξοπλισμένοι με τακτική άδεια διαμονής για να μπορούν να τη μετατρέψουν σε άδεια διαμονής
για αυτοαπασχολούμενες νεοφυείς επιχειρήσεις, εάν σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια καινοτόμο
νεοφυή επιχείρηση επωφελούμενη από μια απλοποιημένη, επιταχυνόμενη, τηλεματική
διαδικασία, και χωρίς να χρειάζεται να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής για να ζητήσουν
θεώρηση startup.
Ο αλλοδαπός πολίτης που προτίθεται να παραμείνει στην Ιταλία για να ξεκινήσει μια καινοτόμο
νεοσύστατη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει ακριβή περιγραφή του επιχειρηματικού
έργου και της τεκμηρίωσης που πιστοποιεί τη διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων ύψους
τουλάχιστον 50.000 ευρώ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο italiastartupvisa@mise.gov.it
για να επενδύσει στη δημιουργία της νέας εταιρείας.

Η Κουλτούρα των Startups στην Ιταλία
Μια startup ορίζεται ως οποιαδήποτε μικρή επιχείρηση που ξεκινά. Από την άλλη, ο ορισμός
μιας καινοτόμου νεοφυούς επιχείρησης είναι πιο συγκεκριμένος, όπως και τα χαρακτηριστικά
που είναι αναγκαία για να είναι αυστηρότερα, όπως ορίζεται στο νομοθετικό διάταγμα 179
από τις 18 Οκτωβρίου 2012, ευρέως γνωστό ως Αναπτυξιακό Διάταγμα 2.0. Στην Ιταλία, οι
απαιτήσεις που πρέπει να πληροί μια καινοτόμος νεοφυής επιχείρηση είναι συνεπώς οι
ακόλουθες:
-

Δεν πρέπει να καθορίζεται για περισσότερο από 60 μήνες,
Η συνολική ετήσια παραγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ από
το δεύτερο έτος,
Πρέπει να έχει ως κύριο αντικείμενο καινοτόμα και υψηλής τεχνολογίας έργα,
Πρέπει να συσταθεί ως ανώνυμη εταιρεία,
Δεν πρέπει να διανέμει κέρδη όσο απολαμβάνει το καινοτόμο καθεστώς start-up.

Εδώ ακολουθεί το νομοθετικό διάταγμα:
Το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα 179/2012 ορίζει ότι οι «καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις»
είναι μη εισηγμένες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκαν πριν από λιγότερο από
πέντε χρόνια, έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών μικρότερο από πέντε εκατομμύρια ευρώ και
παρουσιάζουν ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τεχνολογικής καινοτομίας.

Τοπικές Startups Νέων

-

Eppela

Η Eppela είναι μια ιταλική πλατφόρμα πληθοχρηματοδότησης που βασίζεται στην
ανταμοιβή και είναι γενική. Στην Eppela είναι δυνατόν, με τη βοήθεια ενός διαχειριστή
εκστρατείας, να ξεκινήσετε μια εκστρατεία πληθοχρηματοδότησης για να αποκτήσετε
ομαδική συγχρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου σας. Είναι ένας διαδικτυακός
έρανος μέσω μεμονωμένων δωρεών με αντάλλαγμα δώρα που ονομάζονται ανταμοιβές. Η
Eppela ιδρύθηκε από τον νεαρό επιχειρηματία Andrea Landini.

-

Credimi

Η Credimi είναι μια καινοτόμος νεοφυής επιχείρηση, που ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του
2015 από τον Ignazio Rocco μαζί με μια ομάδα περίπου 30 νέων ταλέντων, κυρίως μεταξύ
28 και 35 ετών. Είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα factoring που βοηθά τις εταιρείες να
βελτιστοποιήσουν το κεφάλαιο κίνησης τους. Με την άδεια της Τράπεζας της Ιταλίας να
χορηγεί άμεση χρηματοδότηση στο κοινό ως ενδιάμεσος χρηματοπιστωτικός οργανισμός,
χρηματοδοτήθηκε αρχικά έναντι 8 εκατομμυρίων ευρώ από μια ομάδα γνωστών Ιταλών
επιχειρηματιών και μέχρι σήμερα, η επένδυση μέσω ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται σε πάνω
από 18 εκατομμύρια ευρώ.

-

Artficial

Το Artficial είναι μια σικελική νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον 25χρονο Giorgio
Gori (μαζί με τους Davide Sher και Erika Valenti), για να διαδώσει την ομορφιά της τέχνης
μέσα από κλώνους των σημαντικότερων κλασικών γλυπτών, κατασκευασμένων από
τεχνολογία 3D με ίνες καλαμποκιού. Συστάθηκε το 2015, και το Artificial άρχισε να
διανέμει πέρυσι. Κάθε λεπτομέρεια του αρχικού αριστουργήματος σαρώνεται σε ένα πιστό
ψηφιακό αντίγραφο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του κλώνου 3D: «100% φιλικό
προς το περιβάλλον, επειδή είναι κατασκευασμένο με έγχρωμη βιο-σταφίδα που προέρχεται
από καλαμπόκι».

Τομείς Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Στο τέλος Ιουνίου 2018, το Μητρώο Εμπορικών Επιμελητηρίων είχε 551.761 επιχειρήσεις
νεολαίας. Από έκθεση της Unioncamere και της InfoCamere προκύπτει ότι μεταξύ των κύριων
τομέων επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ιταλία, εκείνοι στους οποίους η παρουσία
επιχειρήσεων νέων είναι υψηλότερη είναι οι δραστηριότητες των υπηρεσιών για κτίρια και
τοπία (καθαρισμός και κηπουρική), οι άλλες δραστηριότητες προσωπικών υπηρεσιών
(συμπεριλαμβανομένων των υδατομικών οίκων, των κομμωτών, των κέντρων ευεξίας) έχουν
μερίδιο 14,6%, και οι δραστηριότητες των υπηρεσιών εστίασης (13,9%). Επιπλέον, η Ιταλία
βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης όσον αφορά τον αριθμό των νέων στη γεωργία με τους

κάτω των 35 ετών που ηγούνται 57.621 επιχειρήσεων το 2018. Αυτό προκύπτει από μια
ανάλυση του Coldiretti που αποκαλύφθηκε με την ευκαιρία της διάδοσης των στοιχείων της
Eurostat που αποδίδουν στην Ιταλία ρεκόρ 28,9% για συνολικά 3 εκατομμύρια νέους μεταξύ
20 και 34 ετών που δεν σπουδάζουν και δεν εργάζονται (οι αποκαλουμενοι "neets").

Θερμοκοιτίδες και Επενδυτές
- New zero rate businesses
Οι δικαιούχοι είναι νέοι μεταξύ 18 και 35 ετών, γυναίκες οποιασδήποτε ηλικίας, οι οποίοι
μπορούν να λάβουν δάνεια μηδενικού επιτοκίου για την έναρξη μιας πολύ μικρής επιχείρησης
και το υπόλοιπο 25% μπορεί να εξασφαλιστεί με τους πόρους τους ή μέσω τραπεζικών δανείων.
Οι παραχωρήσεις συνίστανται σε άτοκο επιδοτούμενο δάνειο (μηδενικά επιτόκια) μέγιστης
διάρκειας 8 ετών, το οποίο μπορεί να καλύψει έως και το 75% των συνολικών δαπανών.
-

Resto al sud

Μέσω του μέτρου «Μένουμε Στο Νότο», προσφέρεται ισχυρή στήριξη σε νέους επιχειρηματίες,
παρέχοντας στους νέους του Νότου που δεν έχουν τους πόρους για να ξεκινήσουν
επιχειρηματική δραστηριότητα, στην παραγωγή αγαθών στη γεωργία, τη βιοτεχνία και τη
βιομηχανία ή που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών - προικίσματα 50.000 ευρώ, εκ των
οποίων το 35% δεν επιστρέφεται, για την κάλυψη του συνόλου των επενδύσεων και του
κεφαλαίου κίνησης.
Δικαιούχοι είναι επιχειρηματίες κάτω των 35, κάτοικοι ή μη κάτοικοι των περιοχών Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardinia και Sicily, οι οποίοι έχουν ήδη
ξεκινήσει (μετά τις 21 Ιουνίου 2017) ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα
στις προαναφερθείσες περιοχές. Εάν δεν διαμένουν, πρέπει να μεταφέρουν την κατοικία τους
εντός 60-120 ημερών από την κοινοποίηση εισόδου στην εγκατάσταση.
Το είδος της διευκόλυνσης παρέχει € 50.000,00 για κάθε προτεινόμενο μέλος μέχρι 4 μέλη
κατ'ανώτατο όριο (€ 200.000,00) με τέλος ταμείου ζημιών 35% και το υπόλοιπο 65% με
μηδενικούς συντελεστές που θα επιστραφούν σε 8 χρόνια, με 24 μήνες προ-απόσβεσης.
-

New innovative companies, Smart&Start

Οι εγκαταστάσεις Smart & Start Italia προορίζονται για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις που
βρίσκονται στην εθνική επικράτεια, εγγεγραμμένες στο ειδικό τμήμα του μητρώου εταιρειών, οι
οποίες παρουσιάζουν επιχειρηματικό έργο που χαρακτηρίζεται από σημαντικό τεχνολογικό και
καινοτόμο περιεχόμενο ή/και αποσκοπούν στην ανάπτυξη προϊόντων, υπηρεσιών ή λύσεων στον
τομέα της ψηφιακής οικονομίας, ή/και με στόχο την οικονομική εκμετάλλευση των
αποτελεσμάτων του δημόσιου και ιδιωτικού ερευνητικού συστήματος.
Οι εταιρείες πρέπει να είναι μικρές σε μέγεθος και όχι άνω των 60 μηνών. Για να ζητήσετε τις
παροχές, δεν είναι απαραίτητο να έχετε ήδη ιδρύσει την εταιρεία.
Η παραχώρηση συνίσταται σε άτοκο δάνειο για την κάλυψη των επενδυτικών και
διαχειριστικών δαπανών που συνδέονται με την έναρξη του προτεινόμενου έργου.

Ηλεκτρονικό εμπόριο – Επιχειρήσεις νέων
Στην Ιταλία το ηλεκτρονικό εμπόριο καταγράφει θετικά στοιχεία. Από μελέτη του Εμπορικού

Επιμελητηρίου του Μιλάνου Monza Brianza Lodi σχετικά με τα στοιχεία του μητρώου
επιχειρήσεων: το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ιταλία αυξήθηκε κατά 9% το 2018 και κατέγραψε
17.432 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Στον τομέα αυτό, οι νεοφυείς
επιχειρήσεις διαδραματίζουν ηγετικό ρόλο: οι έξοδοι, η χρηματοδότηση και οι εξαγορές συχνά
καταγράφονται μεταξύ των νέων εταιρειών που αφιερώνονται στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
Μεταξύ των διαφόρων ιταλικών νεοσύστατων επιχειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου που έχουν
ήδη ξεκινήσει, ορισμένες είχαν μέτρια επιτυχία.
-

Η Bauzaar.com είναι μια πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου, η οποία ειδικεύεται στην
online πώληση τροφίμων και σνακ υψηλής ποιότητας για σκύλους και γάτες. Η
νεοσύστατη επιχείρηση δημιουργήθηκε τον Μάρτιο του 2013 από τον ενθουσιασμό
και την επινοητικότητα δύο νεαρών Ιταλών αγοριών, του Matteo Valente και του
Domenico Gimeli.

-

Το Depop γεννήθηκε το 2011 στο H-Farm χάρη στη διαίσθηση του ιδρυτή του Simon
Beckerman, ενός νεαρού Μιλανέζου. Το Depop σας επιτρέπει να πουλάτε ρούχα,
αντικείμενα σχεδιασμού και αξεσουάρ με λίγα μόνο κλικ. Είναι μια καθιερωμένη
πραγματικότητα μεταξύ των οπαδών των αγορών και των πωλήσεων της διαδικτυακής
μόδας και αξεσουάρ. Με την πάροδο των ετών έχει δει μια σημαντική αύξηση των
ενεργών χρηστών, που αυξάνεται σε πάνω από 8 εκατομμύρια, και συναλλαγές
συνολικής αξίας 230 εκατομμυρίων δολαρίων, μια αύξηση 130% σε σύγκριση με το
προηγούμενο έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες.

-

Lanieri, το πρώτο ιταλικό ηλεκτρονικό εμπόριο ανδρικών προσαρμοσμένων
κοστουμιών. Γεννήθηκε το 2012 από την ιδέα των ιδρυτών Simone Maggi και
Riccardo Schiavotto, δύο νεαρών μηχανικών, το Lanieri είναι το πρώτο 100% Made in
Italy ηλεκτρονικό εμπόριο αφιερωμένο στα ανδρικά ρούχα. Χάρη σε μια εξ ολοκλήρου
online εξατομικευμένη υπηρεσία, η οποία χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα πολυκαναλική
και έναν καινοτόμο αλγόριθμο για την ανάλυση ανατομικών μετρήσεων, η Lanieri
μπορεί να συνδυάσει την τεχνολογία και την παράδοση, επιτρέποντάς σας να
δημιουργήσετε το κατά παραγγελία ένδυμά σας.

Startups – Σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών/ψηφιακών νομισμάτων
Το εικονικό νόμισμα στην Ιταλία δεν φαίνεται να είναι τόσο διαδεδομένο, αλλά αντίθετα, είναι
σχεδόν αντίθετο ως μέθοδος πληρωμής από την ίδια την Τράπεζα της Ιταλίας. Ο αναπληρωτής
γενικός διευθυντής Fabio Panetta λέει ότι αν και θα ήταν ένα χρήσιμο εργαλείο για τη βελτίωση
της πρόσβασης σε ψηφιακές πληρωμές για συγκεκριμένες ομάδες καταναλωτών, όπως εκείνοι
που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό και θα μπορούσαν να μειώσουν το κόστος των μετρητών,
οι κίνδυνοι εξακολουθούν να είναι υψηλοί. Αν και οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται στην
Ιταλία, υπάρχει μια περιοχή που είναι έτοιμη να αναλάβει τον κίνδυνο: η Σικελία. Η Σικελία
είναι ένας κορυφαίος εκφραστής της νότιας Ιταλίας στη χρήση του bitcoin, με έως και 56
εταιρείες που επιτρέπουν πληρωμές κρυπτονομισμάτων (σύμφωνα με την QuiBitcoin, την
ιταλική εφαρμογή για εταιρείες του κλάδου). Το πρόβλημα είναι ότι οι συναλλαγές που
πραγματοποιούνται είναι σχεδόν μηδενικές. Ωστόσο, το νησί διαθέτει ένα ρεκόρ: την
εγκατάσταση του πρώτου ΑΤΜ bitcoin στο Νότο, στο Παλέρμο, την πρωτεύουσα της Σικελίας
που επιτρέπει να αγοραστούν bitcoins με νόμισμα fiat και να γίνει ανάληψη και στη συνέχεια
να μετατραπεί το ψηφιακό νόμισμα σε τρέχον νόμισμα. Εκτός από τη Σικελία, υπάρχουν
σχεδόν χίλιοι επαγγελματίες και έμποροι που πραγματοποιούν συναλλαγές κρυπτονομισμάτων
στην Ιταλία. Σε περιφερειακό επίπεδο, οι τόκοι για αυτό το σύστημα πληρωμών
συγκεντρώνονται κυρίως μεταξύ Λομβαρδίας, Βένετο και Τρεντίνο. Η χρήση του bitcoin
αυξάνεται σε τέτοιο βαθμό που ορισμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποφάσισαν να
υιοθετήσουν κρυπτονομίσματα, δημιουργώντας τοπικές μικροοικονομικές οικονομίες.
Δυστυχώς, ωστόσο, εξακολουθεί να λείπει ένας πλήρης κατάλογος καταστημάτων που δέχονται
εικονικό νόμισμα, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επίσημο μητρώο.
Μια ιταλική νεοφυής επιχείρηση που βασίζεται στη χρήση και τη διάδοση της μεθόδου
πληρωμής bitcoin έχει μεγάλη επιτυχία. Η νεοσύστατη πλατφόρμα Young ιδρύθηκε τον Ιούνιο
του 2018 από 6 φοιτητές πληροφορικής από το Τορίνο κάτω των 23 ετών. Το Young Platform
είναι το πρώτο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων που έχει σχεδιαστεί με ευκολία χρήσης στο
κέντρο, για να επιτρέπει σε οποιονδήποτε να συμμετάσχει στη μεγάλη επανάσταση της
αποκεντρωμένης χρηματοδότησης που τροφοδοτείται από blockchain. Όχι μόνο μια ανταλλαγή,
αλλά ένα ολόκληρο οικοσύστημα που βλέπει τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης σε
οικονομικούς πόρους ως το ιδρυτικό στοιχείο του. Μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, το πρώτο
προϊόν που ξεκίνησε ήταν το Stepdrop, μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να κερδίσετε το
κρυπτονόμισμα Young απλά περπατώντας και που σας επιτρέπει να εκπαιδεύσετε τον εαυτό
σας σε αυτά τα νέα ζητήματα. Το Stepdrop, διαθέσιμο για iOS και Android, έχει πάνω από
80.000 λήψεις σε λίγους μήνες, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε μια ισχυρή κοινότητα.

Καινοτομία στην Ιταλία
Στην Ιταλία, η τεχνολογική δραστηριότητα είναι υπανάπτυκτη, κατά συνέπεια, η έρευνα και η
καινοτομία στην Ιταλία παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν
στην κακή ανάπτυξη της τεχνολογικής δραστηριότητας. Ορισμένα από αυτά είναι η έλλειψη
προσοχής σε τομείς όπως η έρευνα και η ανάπτυξη, η παρουσία μερικών μεγάλων και μεσαίων
επιχειρήσεων, η εξαγορά πολλών καινοτόμων ιταλικών εταιρειών από ξένες πολυεθνικές, η
δυσκολία χρηματοδότησης της καινοτομίας και το μικρό ποσοστό αποφοίτων, καθώς και οι
ανισότητες μεταξύ Βορρά και Νότου που ήταν πάντα παρούσες στη χώρα. Με τις απώλειες
παραγωγής και τη μείωση των επενδύσεων που έπληξαν τις ιταλικές εταιρείες, η καινοτομία
έχει υποστεί δραστική επιβράδυνση. Η ιταλική επιχειρηματικότητα αποτελείται από πολλές
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με πολύ λίγες δραστηριότητες και πολύ λίγες δαπάνες για
έρευνα και ανάπτυξη. Το Made in Italy συνδέεται με δραστηριότητες χαμηλής και μέσης
τεχνολογίας σε σύγκριση με τις κύριες χώρες της ΕΕ. Οι τομείς που βασίζονται στην επιστήμη
και την κατασκευή μηχανημάτων είναι πολύ παραμελημένοι στην Ιταλία. Η Ιταλία υστερεί
επίσης στις επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Ασφαλώς, η Ιταλία έχει επηρεαστεί από
τις πολιτικές λιτότητας που επηρέασαν τις δημόσιες δαπάνες στον τομέα της τεχνολογίας, αλλά
το κύριο σημείο είναι ότι τα κονδύλια για τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους και ιδιωτικούς
φορείς έρευνας και ανάπτυξης δεν ήταν οι προτεραιότητες μεταξύ των πολιτικών των
τελευταίων κυβερνήσεων, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1980. Αυτό αποδεικνύεται από τη
μείωση κατά 19% της δημόσιας χρηματοδότησης για την έρευνα που πραγματοποιήθηκε
μεταξύ 2008 και 2016. Η επένδυση στην καινοτομία σημαίνει ανάπτυξη και λιγότερη ανεργία.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν ήδη επιτευχθεί από χώρες όπως η Νότια Κορέα, είναι
απαραίτητο να βρεθούν επαρκείς πόροι και να επενδυθούν στο μέλλον. Στην Ιταλία, μέχρι
σήμερα, λείπει αυτή η αποφασιστική ώθηση προς τη λογική καινοτομία και η λύση είναι να
στοιχηματίσουν σε υβριδικά κεφάλαια, με δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτό έχει ήδη
συμβεί στη Γαλλία, όπου οι εταιρείες υποστηρίζονται από το κράτος και υποστηρίζονται από
τον ιδιωτικό τομέα, η Ιταλία επιβραδύνει την ανάπτυξή της επειδή τείνει όλο και λιγότερο να
καινοτομεί και, για να κατανοήσουμε πόση καινοτομία επηρεάζει την ανάπτυξη μιας χώρας,
αρκεί για να αναλύσουμε τις συγκριτικές εκτιμήσεις των επιδόσεων των κρατών μελών της ΕΕ
και ορισμένων τρίτων χωρών στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Η τελευταία εικόνα
αποκαλύπτει ότι οι καινοτόμες επιδόσεις της ΕΕ αυξάνονται αργά μόνο σε χώρες με υψηλότερη
αύξηση του ΑΕΠ. Η κρίση της ιταλικής κατάστασης στην καινοτομία αποδεικνύεται από το
γεγονός ότι εξακολουθούν να υπάρχουν λίγοι δημόσιοι και ιδιωτικοί συνομιλητές που
διακινδυνεύουν τα χρήματά τους για να υποστηρίξουν τις 10 χιλιάδες καινοτόμες νεοφυείς
επιχειρήσεις που υπάρχουν στη χώρα. Σε έναν κόσμο που αλλάζει εξαιρετικά γρήγορα, η Ιταλία
θα πρέπει να συμβαδίσει με τις αλλαγές και να υιοθετήσει στρατηγικές και πολιτικές για την
καινοτομία. Η τεχνολογική αλλαγή οδηγεί σε εκθετική υποκείμενη αλλαγή. Η ελλιπής
ικανότητα καινοτομίας περιορίζει το πιθανό μέλλον και δεν βοηθά στην καταπολέμηση της
ύφεσης και στη διατήρηση της ανάπτυξης.

Νομικός Χάρτης για Επιχειρηματίες
Η έναρξη μιας startup στην Ιταλία έχει γίνει μια σχετικά απλή διαδικασία, η οποία ευνοείται
από τη χρήση νέων διαδικτυακών εργαλείων. Μια startup είναι, πρώτα απ’ όλα, μια επιχείρηση.
Έτσι, για να της δοθεί νόμιμη ζωή, ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από το
σύστημά για το άνοιγμα οποιασδήποτε εταιρείας: επιλογή της νομικής μορφής και ίδρυση
εταιρείας, άνοιγμα ΑΦΜ, εγγραφή στο μητρώο επιχειρήσεων κ.λπ.
Χάρη στην εγγραφή του μητρώου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Κεντρικό Ταμείο
Εγγυήσεων για να λάβετε την εγγύηση από το κράτος έναντι μιας τράπεζας για την οποία
ζητείται δάνειο, γεγονός που διευκόλυνε τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να βρουν
χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα.
Για να εγγραφείτε, πρέπει να μεταβείτε στην ειδική σελίδα στην ιστοσελίδα μητρώου της
εταιρείας InfoCamere και να ακολουθήσετε τη διαδικασία για να αποκτήσετε τη δημιουργία
του Καταστατικού και του Καταστατικού Σύστασης.
Ακολουθούν όσα απαιτούνται για το καταστατικό:
-

Ημερομηνία και τόπος
Συνδρομητές (τουλάχιστον ένας)
Όνομα
Έδρα
Μετοχικό κεφάλαιο
Συνεισφορές
Τελικές ασκήσεις
Διοίκηση
Έξοδα και Φόροι
Συνημμένα
Αιτών
Αυθεντικός
Γνησιότητα

Στοιχεία που απαιτούνται για το καταστατικό:
-

Όνομα
Έδρα
Αντικείμενο
Διάρκεια
Μετοχικό Κεφάλαιο
Αύξηση Κεφαλαίου
Χρηματοοικονομικά Μέσα
Τέλη Συμμετοχής
Μεταβίβαση μετοχών
Μετοχές αποθανόντων

-

Απόσυρση μετόχου
Αποκλεισμός μέλους
Κατάσταση λήψης αποφάσεων
Αποφάσεις απαρτίας
Διοίκηση
Συνεδριάσεις
Διάλυση
Συνημμένα
Γνησιότητα

Χάρη στο πρόγραμμα Italia Startup Hub, η Ιταλία εισάγει μέτρα που αποσκοπούν στη
διευκόλυνση της μονιμότητας στη χώρα ξένων ταλέντων που σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια
νέα καινοτόμο εταιρεία με υψηλή τεχνολογική αξία.
Όντας σε θέση να εκμεταλλευτούν το πρόγραμμα, οι αλλοδαποί πολίτες πρέπει να διαθέτουν
τακτική άδεια παραμονής για να μετατραπεί σε άδεια παραμονής για αυτοαπασχολούμενες
νεοφυείς επιχειρήσεις εάν σκοπεύουν να ξεκινήσουν μια καινοτόμο νεοσύστατη επιχείρηση που
επωφελείται από μια απλοποιημένη, επιταχυνόμενη, τηλεματική διαδικασία και χωρίς την
ανάγκη επιστροφής στη χώρα προέλευσης για να ζητήσουν θεώρηση startup.
Ο αλλοδαπός πολίτης που προτίθεται να παραμείνει στην Ιταλία για να ξεκινήσει μια
καινοτόμα νεοσύστατη επιχείρηση υποχρεούται να αποστείλει ακριβή περιγραφή του
επιχειρηματικού έργου και της τεκμηρίωσης που πιστοποιεί τη διαθεσιμότητα οικονομικών
πόρων που ισούται με τουλάχιστον 50.000.

Σλοβενία

Στατιστικά στοιχεία χώρας
Πληθυσμός
Έκταση: 20,271 τ.μ.
Κάτοικοι: 2.089.310 10

•

Άνδρες: Ο αριθμός των ανδρών επιχειρηματιών είναι διπλάσιος σε σχέση με των
γυναικών. Το παρατηρητήριο της ΕΕ αναφέρει ότι επίσης στη Σλοβενία το 82,80%
αντιπροσωπεύει άνδρες ιδρυτές νεοσύστατων επιχειρήσεων. 11
Γυναίκες: «Οι γυναίκες ξεκινούν σε λιγότερο από το μισό ποσοστό από τους άνδρες».12 « Το χάσμα
μεταξύ των δύο φύλων στη Σλοβενία είναι το δεύτερο μεγαλύτερο μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, με
τις γυναίκες να συμμετέχουν μόνο στο 30,1% των επιχειρηματικών προσπαθειών σε αρχικό στάδιο».13
«Στη Σλοβενία, η ηλικιακή ομάδα 25-34 ετών έχει τον υψηλότερο επιπολασμό
επιχειρηματικής δραστηριότητας σε πρώιμο στάδιο (32,4%) το 2017».14
Νέοι: 309.000 15

•

Επιχειρηματίες: 195.75616 (2017), ενεργοί επιχειρηματίες 146.196 17 (2018)

•

Αριθμός Νεοσύστατων Επιχειρήσεων: 2.515 (2016) 18

•

Νεοφυείς επιχειρήσεις νέων: Η Σλοβενία ενθάρρυνε τους νέους επιχειρηματίες με το
έργο Νέοι Επιχειρηματίες (Mladi Podsednik), αλλά δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
μέχρι στιγμής σχετικά με αυτό το θέμα.

•

Νέοι Επιχειρηματίες: 5% 19

•

•

Πηγή: https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/17/104 ,
Πηγή: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf,
12 Πηγή: http://ipmmp.um.si/wp-content/uploads/2019/01/GEM-2018-2019-Global-Report-WEB-160119.pdf,
13 Πηγή: http://www.sloveniatimes.com/early-stage-entrepreneurial-activity-down-a-little-in-2018
14 Πηγή: https://www.oecd.org/cfe/smes/SLOVENIA-IE-Country-Note-2018.pdf
15 Πηγή: https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8070
16
Πηγή: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/7341
17
Πηγή: https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8156
18
Πηγή: https://europeanstartupmonitor.com/fileadmin/country_report/Country_Report_Slovenia.pdf,
19
Πηγή: https://www.dnevnik.si/1042766662/slovenija/obrazi-prihodnosti-mladi-podjetniki-v-sloveniji-pod-evropskimpovprecjem
10
11

Επιχειρηματικότητα – Έναρξη επιχείρησης στη Σλοβενία
Η Σλοβενία εισήλθε στον κόσμο της βιομηχανικής δημοκρατίας και της οικονομίας της
αγοράς πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η
Σλοβενία είναι μια ανεξάρτητη χώρα μόνο για 28 χρόνια τώρα. Η επιχειρηματική νοοτροπία
απαγορεύτηκε τόσο πολύ στην προ της ανεξαρτησίας εποχή των 45 ετών, οπότε
κληρονομήσαμε τον πολιτισμό από αυτή την εποχή που δεν είναι πραγματικά υπέρ της
επιχειρηματικότητας. Ωστόσο, καθώς η Σλοβενία έγινε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
γνωρίζει σχεδόν όλα τα καθιερωμένα προγράμματα και επιχορηγήσεις για όσους θέλουν να
δημιουργήσουν μια νεοσύστατη επιχείρηση και να αναπτύξουν επιχειρήσεις.
Ο αριθμός των επιχειρήσεων ποικίλλει κάθε χρόνο. Μερικά χρόνια είναι υψηλότερος, άλλοτε
μειώνεται. Ορισμένες εθνικές στατιστικές δείχνουν ότι η επιχειρηματικότητα στη Σλοβενία
είναι ασταθής. Ίσως επειδή υπάρχουν καλές προϋποθέσεις για το άνοιγμα και το κλείσιμό
επιχειρήσεων ή ίσως επειδή η κουλτούρα της επιχειρηματικότητας δεν έχει αναπτυχθεί τόσο
πολύ ακόμα στη Σλοβενία, και η κυβέρνηση δεν δίνει τόσο μεγάλη σημασία σε αυτήν.
Ωστόσο, πιστεύεται ότι η επιχειρηματικότητα είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική
ανάκαμψη της χώρας και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό οικοσύστημα. 20
Προς το παρόν, η Σλοβενία βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ για τους υπαλλήλους
που προσλαμβάνει. Και η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι εγκατεστημένες και
λειτουργούν στη Σλοβενία και όχι σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.
Συνοψίζοντας, οι νόμοι και οι προϋποθέσεις της Σλοβενίας για την υποδοχή ενός
επιχειρηματικού κόσμου στη Σλοβενία δεν είναι πολύ ελκυστικοί για τους ντόπιους κατοίκους,
ωστόσο οι αλλοδαποί κάτοικοι πιστεύουν ότι οι επιχειρήσεις ενδυναμώνουν και επηρεάζουν
περισσότερο την οικονομία της χώρας. Ωστόσο, η καινοτομία έχει εμπλουτιστεί τα τελευταία
χρόνια λόγω της χρηματοδοτικής στήριξης και των οφελών που μπορεί κανείς να λάβει, κυρίως
στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων στήριξης. Ωστόσο, δεν είναι τόσο βέβαιο ότι όλες οι
νεοσύστατες επιχειρήσεις είναι επιτυχείς στην πραγματικότητα. Ορισμένες θεσπίζονται μόνο
για την περίοδο λήψης υποστηρικτικών οικονομικών μέτρων και μόλις χρειαστεί να γίνουν
οικονομικά σταθερές, αποτυγχάνουν. Αλλά, αυτό είναι το μέλλον για τη σλοβένικη οικονομία;

H Κουλτούρα των Startups στη Σλοβενία
Μια νεοσύστατη επιχείρηση είναι μια εταιρεία που προσπαθεί να επιτύχει με μια καινοτόμα
ιδέα ή προϊόν. Τις περισσότερες φορές είναι μια μικρή επιχείρηση που έχει μια καλά
σχεδιασμένη βραχυπρόθεσμη στρατηγική επιτυχίας. Στις επιχειρήσεις, οι ιδιοκτήτες ελπίζουν
να αποκομίσουν μεγάλο κέρδος πωλώντας τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους που δεν
υπάρχουν πουθενά αλλού στην αγορά. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από το
20

Πηγή: https://data.si/en/blog/entrepreneurship-in-slovenia

γεγονός ότι οι ιδρυτές θέλουν να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν μια χαλαρή εργασιακή
ατμόσφαιρα, καθώς αυτό θα πρέπει να συμβάλει σε έναν καλύτερο τρόπο επιχειρηματικής
δραστηριότητας. 21
Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της Σλοβενίας συγκέντρωσαν 120 εκατομμύρια ευρώ μέχρι το
τέλος του 2015, σχεδόν τα μισά (55 εκατομμύρια ευρώ) συγκεντρώθηκαν το 2014. Σύμφωνα
με το οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων της Σλοβενίας (SSE), οι αριθμοί αυτοί
διπλασιάζονται κάθε χρόνο. Συνολικά, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις της Σλοβενίας
αναμένεται να αξίζουν περίπου 552 εκατ. Μόνο το 2013, 147 νεοσύστατες επιχειρήσεις
αναμενόταν να λειτουργήσουν στη Σλοβενία, απασχολώντας περίπου 1.400 άτομα. 22

Τοπικές Startups Νέων
Δεν υπάρχει ενιαίος δημόσιος φορέας αρμόδιος για την απασχόληση και την
επιχειρηματικότητα των νέων στη Σλοβενία, αλλά η κυβέρνηση της Σλοβενίας ανέπτυξε
ενεργή πολιτική απασχόλησης. Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις της Σλοβενίας ειδικεύονται
σε τομείς όπως η αλυσίδα μπλοκ και η ταξιδιωτική τεχνολογία. 23
«Για την προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, δημιουργήθηκε το ψήφισμα για
το εθνικό πρόγραμμα για τη νεολαία 2013-2022 για να βοηθήσει τους νέους να ξεκινήσουν την
καριέρα τους. Οι νέοι επιχειρηματίες λαμβάνουν επίσης πολλές πληροφορίες και οικονομικά
κίνητρα από το Ταμείο Επιχειρήσεων της Σλοβενίας. Το ΣΕΦ προσφέρει οικονομική στήριξη
σε νεοσυσταθείσες καινοτόμες επιχειρήσεις». 24

Τομείς Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Η Σλοβενία άνοιξε προγράμματα στήριξης της επιχειρηματικότητας με σκοπό τη μείωση της
ανεργίας, η οποία ήταν στην αρχή μια ιδέα (κάπου γύρω στο 2018) πολύ ενδιαφέρουσα για τους
νέους. Το έχουν ξεκινήσει αυτό ακόμη και νωρίτερα το 2015 με τον ΟΟΣΑ και προχωρούν σε
θερμοκοιτίδες νεοσύστατων επιχειρήσεων και πολλά άλλα.
Για τον λόγο αυτόν, η νεολαία επικεντρώνεται σε μεγάλο μέρος της καινοτομίας και της
δημιουργίας που αποτελούν τα κύρια κριτήρια για την υποβολή αίτησης για τέτοια βοήθεια.

Θερμοκοιτίδες και Επενδυτές
Η Σλοβενία προσφέρει στις νεοσύστατες επιχειρήσεις λίγα οφέλη, όπως οικονομική στήριξη
και μειωμένα οφέλη ορισμένου χρόνου.
Μεταξύ των πρώτων και σημαντικότερων τίτλων στην πορεία, βρίσκουμε μια δημόσια πηγή
χρηματοδότησης για μια νεοφυή επιχείρηση στην εταιρική κλίμακα, το Σλοβενικό Ταμείο
Πηγή: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/
Πηγή: https://data.si/blog/2015/12/04/veste-kaj-je-start-up-podjetje/
23 Πηγή: https://www.eu-startups.com/2019/02/10-slovenian-startups-to-look-out-for-in-2019-and-beyond/
24 Πηγή: : https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/sites/youthwiki/files/gdlslovenia.pdf
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Επιχειρήσεων, το οποίο, μαζί με την SID Bank, υποστηρίζει το Υπουργείο Οικονομικής
Ανάπτυξης σε οικονομικά κίνητρα πλούσια σε τεχνολογία και παρεμποδίζεται από άλλους
τίτλους σε πηγές χρηματοδότησης.
Απαριθμώντας ορισμένες επιδοτήσεις: 25
- P2 - Κίνητρο έναρξης startup 54.000 ευρώ.
- SK75 - Μετατρέψιμο δάνειο ύψους 75.000 ευρώ για είσοδο στην αγορά.
- SI-SK - Από 100.000 έως 600.000 ευρώ για ταχεία ανάπτυξη.
- Vouchers - Απλά κίνητρα μικρής αξίας για τις ΜΜΕ.
- SME Instrument - επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη εννοιών και την ανάπτυξη
προϊόντων.
- Επιχορηγήσεις – προορίζονται κυρίως για δραστηριότητες Ε&Α, Ανθρώπινου
Δυναμικού και άλλες δραστηριότητες προσανατολισμένες στην ανάπτυξη, οι οποίες
υπόκεινται στις προτεραιότητες των εθνικών και/ή των προγραμμάτων και πολιτικών
της ΕΕ.
- Επιδοτήσεις, δάνεια, εγγυήσεις και ίδια κεφάλαια - χρηματοδότηση χρέους και
ιδίων κεφαλαίων, ασφάλιση προς σλοβένους εξαγωγείς, κουπόνια για ΜΜΕ και
επιδοτήσεις απασχόλησης για ορισμένες ομάδες-στόχους.
- Βραβεία - για τους νικητές δημόσιων διαγωνισμών.
- Ελαφρύνσεις - φορολογικές ελαφρύνσεις για επενδύσεις Ε&Α, επενδύσεις σε
εξοπλισμό και απασχόληση ατόμων με αναπηρίες.
- Δημόσιες συμβάσεις - ως επιχειρηματική ευκαιρία.
- Μη οικονομικές μορφές δημόσιας βοήθειας συμβουλευτική, καθοδήγηση, εργαστήρια και κατάρτιση.

επαγγελματική

βοήθεια,

Εκτός από τις γενικές επιδοτήσεις για τις οποίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση όλοι, η
Σλοβενία προσφέρει επίσης εκείνες που εφαρμόζονται μόνο στις γυναίκες, για να ενθαρρύνει
τις γυναίκες στην επιχειρηματικότητα. Εκτός αυτού, η Σλοβενία προσφέρει ειδικές επιδοτήσεις
και για τους νέους.
Όλες οι παραπάνω επιδοτήσεις προσφέρονται περιστασιακά με ανοικτές προσκλήσεις και
αυξάνονται ανάλογα με τον προϋπολογισμό και την αναγκαιότητα.

25

Πηγή: https://www.startup.si/sl-si/za-startupe/javni-viri-financiranja

26

Εκτός από αυτούς τους οικονομικούς υποστηρικτές:
Τον Μάιο του 2016, η Σλοβενία ξεκίνησε ειδικό πρόγραμμα ALMP για την ενθάρρυνση και τη
στήριξη της αυτοαπασχόλησης των γυναικών με υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης. Το «Στήριξη
των γυναικών επιχειρηματιών» είναι ένα κοινό πρόγραμμα ALPM που εποπτεύεται από την
MDDSZ και την MGRT και υλοποιείται από το Δημόσιο ESS και τον Δημόσιο Οργανισμό
Spirit Slovenia. 27

26

27

Πηγή: https://www.delo.si/gospodarstvo/podjetja/startupi-previdno-koliko-denarja-zahtevate-v-prvi-rundi.html
Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/39-start-funding-young-entrepreneurs-slovenia

Ηλεκτρονικό εμπόριο - Επιχειρήσεις νέων
Το 21% των επιχειρήσεων πωλούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. «Η ανάπτυξη του
ηλεκτρονικού εμπορίου είναι πιο έντονη στις αγορές τροφίμων και ποτών, αυτοκινήτων και
τροφίμων και προϊόντων για κατοικίδια ζώα. 76% των ιστότοπων στη Σλοβενία έχουν
αναπτύξει διαδικτυακές εκδόσεις των ιστοσελίδων τους βελτιστοποιημένες για κινητές
συσκευές.» Ορισμένες από τις νεοσύστατες επιχειρήσεις τίθενται επίσης σε απευθείας
σύνδεση στο διαδικτυακό λιανοπωλητή Amazon Europe το έτος 2019. 28 29
Ενδιαφέρον γεγονός: Το 2019 η Σλοβενία φιλοξένησε το 8ο Συνέδριο Ημέρας Ηλεκτρονικού
Εμπορίου, το οποίο αντιπροσωπεύει τον μεγαλύτερο διαδικτυακό εμπορικό διαγωνισμό στην
περιοχή όπου σημαντικοί διαδικτυακοί έμποροι συμμετέχουν στον διαγωνισμό που
ολοκληρώνεται με βραβεία. Το 2019 266 έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου συμμετείχαν στον
διαγωνισμό. 30

31

Πηγή: https://www.export.gov/article?id=Slovenia-E-Commerce,
Πηγή: https://www.startup.si/en-us/news/slovenian-companies-on-amazon-europe-this-year-already
30 Πηγή: https://ecommerceday.smind.si/
31 Οι πιο χρησιμοποιούμενες φόρμες σχεδίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο στη Σλοβενία.
Πηγή:https://smind.si/razkrivamo-top-5-ecommerce-platform-med-spletnimi-trgovinami-v-sloveniji/
28
29

Startups – Σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών/ψηφιακών νομισμάτων
Τα ενδιαφερόμενα μέρη των ψηφιακών νομισμάτων που πραγματοποιούν αγορές,
αποθηκεύουν σε εικονικά νομίσματα, αλλά κατά τη διαπραγμάτευση σε εικονικά νομίσματα
δεν είναι ρυθμιστές του συστήματος σε ελεγχόμενα. 32
Δεν υπάρχουν σχετικές πληροφορίες μέχρι σήμερα για τον αριθμό των ψηφιακών
νομισμάτων, αλλά η Σλοβενία «βασίζεται στη στρατηγική ανάπτυξης της κοινωνίας της
πληροφορίας για το 2020 - DIGITAL SLOVENIA 2020, η οποία προσφέρει την ευκαιρία
αξιοποίησης του κοινωνικού δυναμικού του οικονομικού δυναμικού των ΤΠΕ για ψηφιακή
ανάπτυξη, εστιάζοντας στις ψηφιακές υποδομές, χρησιμοποιεί εντατικά τις ΤΠΕ στο
Διαδίκτυο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο περιλαμβάνεται στην κοινωνία της πληροφορίας.
Προβλέπεται να δοθεί προτεραιότητα στην έρευνα για την ψηφιοποίηση της
επιχειρηματικότητας, στα καινοτόμα κορυφαία δεδομένα διαχείρισης στην ανάπτυξη των
χρηστών του Διαδικτύου, και στο πλαίσιο αυτό στην έρευνα για την ανάπτυξη της
τεχνολογίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, του υπολογιστικού νέφους, των μαζικών
δεδομένων στην κινητή τεχνολογία. Είναι αναγκαίο να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα
ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, ουσιαστικά για τον δημόσιο τομέα, επιτρέποντας την
ενσωμάτωση των διασυνοριακών επιχειρήσεων στις πραγματικές επιχειρήσεις, το οποίο θα
περιλαμβάνει σλοβενικές εταιρείες στην ενιαία ευρωπαϊκή ψηφιακή αγορά». 33

Νομικός Χάρτης για Επιχειρηματίες
Οι κανόνες για το άνοιγμα επιχείρησης ή την έναρξη μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας
βασίζονται στο είδος της επιχείρησης που επιθυμείτε να ανοίξετε. Αυτή είναι η πρώτη απόφαση
που πρέπει να λάβει κανείς πριν μπορέσει να ξεκινήσει το άνοιγμα μιας επιχείρησης. Η
Σλοβενία προσφέρει 4 διαφορετικούς τύπους επιχειρήσεων, συγκεκριμένα: Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης, Ατομική Επιχείρηση, θυγατρική, ή Υποκατάστημα. Θα πρέπει να
καταχωρήσετε την επιχείρησή σας στο σημείο VEM / SPOT. Για την εγγραφή θα χρειαστείτε
(ανάλογα με τις ευθύνες):
- Αντίγραφο διαβατηρίου, μόνιμης διεύθυνσης, ημερομηνίας και τόπου γέννησης
- Πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας από τη χώρα σας (όπου είστε φορολογούμενος)
- Υπογεγραμμένο πληρεξούσιο ότι θα προετοιμαστούν για εσάς όλοι οι απαραίτητοι
αριθμοί αναγνώρισης στη Σλοβενία
- Επωνυμία και δραστηριότητες της μελλοντικής εταιρείας
- Σλοβενικός αριθμός φόρου (για εσάς και τους εκπροσώπους κατά περίπτωση)
- Επίσημη διεύθυνση και (εικονικό) γραφείο
- Επωνυμία εταιρείας
32
33

Πηγή: https://www.bsi.si/mediji/1180/pogosta-vprasanja-in-odgovori-o-virtualnih-valutah
Πηγή: https://kikstarter.si/iz-prve-roke-kaj-so-in-kaj-omogocajo-blockchain-in-kriptovalute/

- Ιδρυτικός νόμος ή τεκμηρίωση εταιρείας που απαιτείται για την καταχώριση μιας
ατομικής επιχείρησης
Η σύσταση της εταιρείας μπορεί να γίνει σε ένα από τα φυσικά σημεία VEM ή online στο eVEM.
Ανάλογα με ένα είδος εταιρείας, οι διαδικασίες μπορεί να διαφέρουν. Όλες οι πληροφορίες για
τον συγκεκριμένο τύπο της εταιρείας διατίθενται στην ιστοσελίδα της κυβέρνησης: πύλη του
κράτους
e-VEM
για
επιχειρηματικούς
φορείς
και
ατομικούς
ιδιοκτήτες
(http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem).
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει επίσης να προσδιορίσετε τη διεύθυνση της εταιρείας, η
οποία πρέπει να πιστοποιηθεί, είτε από συμβολαιογράφο, διοικητική μονάδα είτε σε
οποιοδήποτε σημείο της ΕΕΜ. Όταν το δικαστήριο εγκρίνει την εγγραφή σας, θα λάβετε τη
φόρμα ειδοποίησης από το δικαστήριο και τώρα η εταιρεία σας είναι εγγεγραμμένη στην κοινή
πύλη επιχειρηματικότητας AJPES. Πριν αρχίσετε τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, θα
πρέπει επίσης να ανοίξετε έναν επαγγελματικό λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις τράπεζες
που είναι εγγεγραμμένες στη Σλοβενία.

Τουρκία

Στατιστικά στοιχεία χώρας
Πληθυσμός
Έκταση: 783,562 square kilometres
Κάτοικοι: 82,003,882

•
•
•

•

34
35

Άνδρες: 40,863,902
Γυναίκες: 41,139,980
Νέοι: 12.823.59834
Ηλικία

Σύνολο

Γυναίκες

Άνδρες

20-24

6.547.129

3.347.297

3.199.832

25-29

6.276.469

3.190.023

3.086.446

Total

12.823.598

6.537.320

6.286.278

Επιχειρηματίες: Το ποσοστό γεννήσεων των εργοδοτών αντιστοιχεί στον αριθμό
δημιουργίας των εργοδοτικών επιχειρήσεων ως ποσοστό του πληθυσμού των ενεργών
επιχειρήσεων (Σύνολο) με τουλάχιστον έναν εργαζόμενο. Η δημιουργία θέσεων
απασχόλησης από τις ενάρξεις μετράται ως το μερίδιο απασχόλησης των γεννήσεων των
εργοδοτών επιχειρήσεων. 35

Πληθυσμός Νέων ανά Φύλο και Ηλικιακές Ομάδες 2018
TurkStat, Entrepreneurship Statistics, 2017

Δείκτες γεννήσεων εργοδοτικών επιχειρήσεων, 2017

•

Δείκτες

%

Ποσοστό γεννήσεων εργοδοτικών επιχειρήσεων (1)

13,9

Δημιουργία θέσεων εργασίας από τις γεννήσεις εργοδοτικών
επιχειρήσεων (2)

4,6

Νέοι Επιχειρηματίες:

Οικονομική δραστηριότητα κατά έτη, [ηλικία 15+] Χιλιάδες άτομα
Έτος
2017
2018

Σύνολο Γεωργία
28 189 5 464
28 738 5 297

Βιομηχανία Κατασκευαστική Υπηρεσίες
5 383
2 095
15 246
5 674
1 992
15 774

Δείκτες δημιουργίας εργοδοτικών επιχειρήσεων, 2017
Δείκτες

%

Ποσοστό γεννήσεων εργοδοτικών επιχειρήσεων (1)

13,9

Total: 28 189
(Thousand)
3 918

Δημιουργία θέσεων εργασίας από τις γεννήσεις εργοδοτικών
επιχειρήσεων (2)

4,6

1 297

Ποσοστό απασχόλησης ως εργοδότης κατά ηλικιακή ομάδα 2017
Ηλικιακή ομάδα
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
65 +

Σύνολο 100,0
2,2
19,2
36,5
25,8
12,7
3,6

•

Αριθμός Νεοσύστατων Επιχειρήσεων: 28,189 (χιλιάδες)

Δείκτες γεννήσεων των εργοδοτικών
επιχειρήσεων, 2017
Ποσοστό γεννήσεων των εργοδοτικών
επιχειρήσεων (1)
Δημιουργία θέσεων εργασίας από τις γεννήσεις
των εργοδοτικών επιχειρήσεων (2)
(Είναι η αναλογία του αριθμού των
ενεργών εργοδοτικών επιχειρήσεων)
Δείκτες επιβίωσης των εργοδοτικών
επιχειρήσεων
Ποσοστό επιβίωσης των νεοσύστατων
επιχειρήσεων-εργοδοτών
(Είναι το ποσοστό σε σύγκριση με εκείνες που
γεννήθηκαν πριν από ένα χρόνο)

%
13,9
4,6

82,0

Δείκτες θανάτου των εργοδοτικών επιχειρήσεων
Ποσοστό θνησιμότητας των εργοδοτικών
επιχειρήσεων (1)
Καταστροφή της απασχόλησης από
θανάτους επιχειρήσεων εργοδοτών (2)
(Είναι η αναλογία του αριθμού των
ενεργών εργοδοτικών επιχειρήσεων)

10,9
3,4

2017 Ετήσιος Αριθμός Επιχειρηματικότητας Τουρκίας (αναφέρεται στα νέα επιχειρηματικά
αρχεία)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία

28.713

Ορυχεία και λατομεία
Παραγωγή

6.132
428.625

Παραγωγή και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ατμού και
κλιματισμού

6.859

Παροχή νερού, δραστηριότητες αποχέτευσης, διαχείρισης αποβλήτων και
αποκατάστασης
Κατασκευή (οικοδομικά)
Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και
λ ώ
Μεταφορά
και αποθήκευση

5.294

Δραστηριότητες στέγασης και παροχής τροφίμων
Ενημέρωση και επικοινωνία

328.317
43.926

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες

21.317

269.709
1.248.832
508.354

Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες
Επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

55.396
227.109

Δραστηριότητες διοικητικής και υποστηρικτικής υπηρεσίας

63.191

Εκπαίδευση
Δραστηριότητες για την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική εργασία

25.506
43.647

Πολιτισμός, τέχνες, ψυχαγωγία, αναψυχή και αθλητισμός
Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών

51.974
333.103

Σύνολο

3.696.004

Καθεστώς εργατικού δυναμικού του μη θεσμικού πληθυσμού ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο
15+ ετών
15-24 ετών
Καθεστώς
εργατικού
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
Σύνολο
Άνδρες
Γυναίκες
δυναμικού μη
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018
θεσμικού
πληθυσμού ανά
ηλικιακή ομάδα
και φύλο, 2017,
2018
Ποσοστό
συμμετοχής
εργατικού
δυναμικού

52,8

53,2

72,5

72,7

33,6

34,2

43,3

44,0

76,9

76,7

34,2

34,8

Ποσοστό
ανεργίας

10,9

11,0

9,4

9,5

14,1

13,9

20,8

20,3

7,9

8,1

11,5

11,5

Ποσοστό
ανεργίας εκτός
της γεωργίας

13,0

12,9

10,7

10,8

18,5

17,8

24,1

23,1

8,9

9,2

15,2

15,0

Ποσοστό
απασχόλησης

47,1

47,4

65,6

65,7

28,9

29,4

34,3

35,0

70,8

70,5

30,3

30,8

Τομείς Νεανικής Επιχειρηματικότητας
Δεν υπάρχουν στατιστικές πληροφορίες για αποκλειστικούς τομείς εργασίας της νεολαίας. Η
Τουρκία δεν είναι δυνατόν να φθάσει σε μια λεπτομερή περιοχή στατιστικής μελέτης για
τους νέους. Ωστόσο, μπορούμε να προσεγγίσουμε τους τομείς της εργασίας και της
βιομηχανίας γενικά και χωρίς να εξαρτόμαστε από την ηλικία.

Κλαδική Κατανομή Απασχόλησης, 2017
Τομέας
Γεωργία
19,1 %
Βιομηχανία
19,4 %
Κατασκευαστικός
7,4 %
Υπηρεσίες
54,1 %
Σύνολο
100,0 %

Sectorel Distrubition

Agriculture

19%
54%

Industry

19%
8%

Construction
Services

Απασχόληση κατά ηλικιακή ομάδα και τομείς 36
Έτος 1519

2024

2529

30-34

35-39

40-44

4549

5054

5559

6064

65+

Γεωργία

2017
2018

388
359

347
327

359
324

379
365

507
465

576
520

592
621

668
640

591
614

505
505

552
557

Βιομηχανία

2017

313

550

786

871

970

760

556

310

151

75

41

2018

327

594

809

900

980

849

586

333

169

88

40

Κατασκευαστικός 2017

132

244

293

294

321

262

231

166

90

45

16

2018

119

200

279

274

301

277

225

160

92

43

21

2017

654

1450

2210

2439

2427

2084

1596

1177

657

357

194

2018

688

1516

2193

2441

2520

2127

1734

1208

729

385

232

Υπηρεσίες

Ηλεκτρονικό εμπόριο – Επιχειρήσεις νέων
Ο αριθμός των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου
ως άμεση Τουρκία, θα ήταν παραπλανητικό να αναφέρεται ο αριθμός περισσότερο για το
ηλεκτρονικό εμπόριο. Επειδή σήμερα οι πιο δημοφιλείς οργανισμοί είναι το Instagram, το
Facebook κ.λπ. φαίνεται ότι μπορεί κάποιος να πουλά ακόμη και από πλατφόρμες. Αυτό δεν
απαιτεί καμία εγγραφή. Η χρήση του διαδικτύου και του κινητού τηλεφώνου μπορεί να μας
δώσει μια ιδέα για τους αριθμούς.

36

Πηγή: Οργανισμός Ανάπτυξης Zafer

Διαδίκτυο και Ηλεκτρονικό Εμπόριο στην Τουρκία με Αριθμούς
Ταχεία Ανάπτυξη Διείσδυσης στο Διαδίκτυο 37
Χρήστες
Μη χρήστες
διαδικτύου

2000
2 εκατ.
61 εκατ.

2004
10 εκατ.
57 εκατ.

2008
24 εκατ.
46 εκατ.

2012
34 εκατ.
41 εκατ.

2016
46 εκατ.
33 εκατ.

Πρόβλεψη 2020
62 εκατ.
20 εκατ.

%4

%15

%34

%45

%58

%76

Υψηλή διείσδυση χρήσης smartphone: Μόνο από το 2014, έχουν πωληθεί 16 εκατομμύρια
νέα smartphones. Μέχρι το 2021, το 84% του πληθυσμού της Τουρκίας αναμενόταν να είναι
χρήστης smartphone.

Μέγεθος αγοράς ηλεκτρονικού εμπορίου στην Τουρκία

37

Πηγή: http://www.tubisad.org.tr/en/images/pdf/tubisad_2019_ecommerce_eng.pdf

Startups – Σχετικά με τη χρήση εναλλακτικών/ψηφιακών νομισμάτων
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανονισμός σχετικά με τη χρήση εναλλακτικού ή ψηφιακού
χρήματος, δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τον αριθμό.
Σύμφωνα με τον ορισμό του νόμου περί υπηρεσιών πληρωμών στην Τουρκία, το ηλεκτρονικό
χρήμα αναφέρεται στη «νομισματική αξία» που εκδίδεται στην αγορά με αντάλλαγμα
κεφάλαια, χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση πράξεων πληρωμής και γίνεται αποδεκτό
ως μέσο πληρωμής από άτομα άλλα από εκείνα που δραστηριοποιούνται στην αγορά. Με άλλα
λόγια, το ηλεκτρονικό χρήμα είναι μια μορφή χρημάτων που μπορεί να αποθηκευτεί και να
μεταφερθεί για λογαριασμό των ανθρώπων στο τηλέφωνο, το tablet, την ανέπαφη κάρτα, τον
σκληρό δίσκο ή το διακομιστή.
Κατά συνέπεια, για να κάνετε επιτυχημένο ηλεκτρονικό εμπόριο, πρέπει να κάνετε πωλήσεις
μέσω εγγεγραμμένων υπηρεσιών πληρωμών.
Επειδή, ο αγοραστής (πελάτης) προτιμά τις αγορές στο μητρώο, μέσω τραπεζών ή παρόμοιων
τρόπων, αντί για άμεση (με το χέρι) πληρωμή ως ασφαλή διαδρομή αγορών.
Οι περισσότερες μέθοδοι πληρωμής χρησιμοποιούνται κατά το ηλεκτρονικό εμπόριο στην
Τουρκία:
Πιστωτική κάρτα - Εικονική πιστωτική κάρτα: - EFT – Μεταφορά - Πληρωμή στην πόρτα –
PayPal - Πληρωμή μέσω κινητού
Εκτός από αυτές τις μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω, οι ιστότοποι ηλεκτρονικού
εμπορίου χρησιμοποιούν επίσης μεθόδους πληρωμής όπως ηλεκτρονική πιστωτική κάρτα,
ταχυδρομική παραγγελία, e-cash, ηλεκτρονικό χρήμα, έξυπνη κάρτα, ηλεκτρονικό έλεγχο,
ηλεκτρονικό πορτοφόλι, καθώς άλλα ψηφιακά χρήματα για αγορές στην Τουρκία (Bitcoin,
Crypto Money) δεν είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιούν τη φόρμα. Η χρήση αυτών των
χρημάτων εξακολουθεί να συζητείται και δημιουργεί ανησυχία στους ανθρώπους. Από την
άλλη, το άρθρο 2 του τουρκικού ποινικού κώδικα αποτελεί τη σημαντικότερη νομική βάση
εν προκειμένω.
" Δεν μπορεί να επιβληθεί τιμωρία και μέτρα ασφαλείας σε κανέναν για ρήμα όπου ο νόμος δεν
θεωρεί ρητά ως έγκλημα."
Ξεκινώντας από αυτό το άρθρο, η Δημοκρατία της Τουρκίας όντας από σήμερα στην κρατική
νομοθεσία "crypto-currency Bitcoin" ορίζεται ότι δεν υπάρχουν έννοιες που σχετίζονται με
τους κανονισμούς. Ωστόσο, το άρθρο 2 του τουρκικού ποινικού κώδικα αποτελεί τη
σημαντικότερη νομική βάση εν προκειμένω. Σύμφωνα με το στοιχείο αυτό, αναφέρεται σαφώς
στο νόμο ότι δεν μπορεί να επιβληθεί καμία ενέργεια σε άτομα για οποιαδήποτε ενέργεια που
δεν ορίζεται ως έγκλημα. Για το λόγο αυτό, η χρήση bitcoin και κρυπτονομισμάτων δεν είναι
έγκλημα.
Εκτός από όλες τις παραπάνω εξηγήσεις, το 11ο Αναπτυξιακό Σχέδιο, το οποίο αποτελεί το
πρώτο αναπτυξιακό σχέδιο του Προεδρικού Κυβερνητικού Συστήματος, που καλύπτει την

περίοδο 2019-2023 και δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 23 Ιουλίου 2019,
περιλαμβάνει την απόφαση έκδοσης «χρημάτων ψηφιακής κεντρικής τράπεζας με βάση την
αλυσίδα μπλοκ» επιταχύνθηκε επίσης.

Η Κουλτούρα των Startups στην Τουρκία
Στη χώρα μας, όλες οι νέες δράσεις επιχειρηματικής εγκατάστασης ορίζονται ως
επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ανάλογα με τις ηλικιακές
περιοχές των ανθρώπων που ξεκινούν μια επιχείρηση. Τηρούνται μόνο στατιστικά στοιχεία
σχετικά με την ανεργία και την απασχόληση. Σχετικά με αυτό, τα στατιστικά στοιχεία δεν
μπορούν να αξιολογηθούν σύμφωνα με την ηλικία και τον τομέα.

Επιχειρηματικότητα – Έναρξη επιχείρησης στην Τουρκία
Ο νόμος της Τουρκίας για τις ΑΞΕ (άμεσες ξένες επενδύσεις) βασίζεται στην αρχή της ίσης
μεταχείρισης, επιτρέποντας στους διεθνείς επενδυτές να έχουν τα ίδια δικαιώματα και
υποχρεώσεις με τους τοπικούς επενδυτές.
Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση μιας επιχείρησης και τη μεταβίβαση μετοχών είναι οι ίδιες με
εκείνες που ισχύουν για τους τοπικούς επενδυτές.
Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να καθιερώσουν οποιαδήποτε μορφή εταιρείας ορίζεται στον
Τουρκικό Εμπορικό Κώδικα (TCC), ο οποίος προσφέρει μια προσέγγιση εταιρικής
διακυβέρνησης που πληροί τα διεθνή πρότυπα, προωθεί δραστηριότητες ιδιωτικών κεφαλαίων
και δημόσιας προσφοράς, δημιουργεί διαφάνεια στη διαχείριση των λειτουργιών και
ευθυγραμμίζει το τουρκικό επιχειρηματικό περιβάλλον με τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και με
τη διαδικασία ένταξης στην ΕΕ.
Η Τουρκία εισήγαγε μεταρρυθμίσεις με σκοπό να διευκολύνει τις επιχειρηματικές της
δραστηριότητες προκειμένου να ενισχύσει το επενδυτικό περιβάλλον, εξαλείφοντας τη
γραφειοκρατία για τη δημιουργία επιχείρησης και ελαχιστοποιώντας το κόστος και τις
διαδικασίες. Για το σκοπό αυτό, η ίδρυση μιας εταιρείας πραγματοποιείται πλέον μόνο στα
γραφεία του εμπορικού μητρώου που βρίσκονται σε εμπορικά επιμελητήρια και έχει σχεδιαστεί
για να είναι ένα «one-stop shop». Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας.

Νομικός Χάρτης για Επιχειρηματίες
Ίδρυση επιχείρησης:
Ο νόμος περί ΑΞΕ της Τουρκίας βασίζεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, επιτρέποντας
στους διεθνείς επενδυτές να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους τοπικούς
επενδυτές.
Οι προϋποθέσεις για τη σύσταση επιχείρησης και τη μεταβίβαση μετοχών είναι οι ίδιες με
εκείνες που ισχύουν για τους τοπικούς επενδυτές. Οι διεθνείς επενδυτές μπορούν να ιδρύσουν
οποιαδήποτε μορφή εταιρείας που ορίζεται στον τουρκικό εμπορικό κώδικα (TCC), ο οποίος

προσφέρει μια προσέγγιση εταιρικής διακυβέρνησης που ανταποκρίνεται στα διεθνή πρότυπα,
ευνοεί τις δραστηριότητες ιδιωτικών κεφαλαίων και δημόσιας προσφοράς, δημιουργεί
διαφάνεια στη διαχείριση των δραστηριοτήτων και ευθυγραμμίζει το τουρκικό επιχειρηματικό
περιβάλλον με τη νομοθεσία της ΕΕ καθώς και με τη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ.
Η Τουρκία έχει εισαγάγει μεταρρυθμίσεις για να διευκολύνει την επιχειρηματική
δραστηριότητα, ώστε να βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, να εξαλείψει τη γραφειοκρατία
κατά τη σύσταση μιας επιχείρησης και να ελαχιστοποιήσει το κόστος και τις διαδικασίες. Για
το σκοπό αυτό, η ίδρυση μιας εταιρείας πραγματοποιείται πλέον μόνο στα γραφεία εμπορικού
μητρώου που βρίσκονται στα εμπορικά επιμελητήρια και έχουν σχεδιαστεί για να αποτελούν
"one-stop shop". Η διαδικασία ολοκληρώνεται εντός της ίδιας ημέρας. 38
Επίσημη ιστοσελίδα επενδύσεων στην Τουρκία
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Πηγή: https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/pages/establishing-a-business.aspx
Πηγή: https://www.invest.gov.tr/en/investmentguide/Pages/default.aspx

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
Startups Τσεχίας
Startup I
-

Undout

Όνομα επιχείρησης: Undout (2020)
Κύκλος εργασιών έτους: 600.000 Kc
Αριθμός εργαζομένων: 3 συνιδρυτές/ περισσότεροι από 5 εργαζόμενοι σε ομάδες
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: ηλεκτρονική έξυπνη τεχνολογία

Η κοινωνία του undout. cz βοηθά τους ανθρώπους να κοιμούνται φυσικά για καλύτερη
υγεία και παραγωγικότητα. Δημιουργεί τεχνολογικά βοηθήματα, εκπαιδευτικό περιεχόμενο
και δράσεις για τη βελτίωση του ύπνου. Στην Τσεχική Δημοκρατία, παράγει ένα φυσικό
ξύλινο ξυπνητήρι Undout Sleep Box, το οποίο σας επιτρέπει να κοιμάστε άνετα και να
ξυπνάτε με χαμόγελο χρησιμοποιώντας φώτα και ήχους.
Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι. Πρώτα έγιναν αναλύσεις των αναγκών, στη συνέχεια, σύμφωνα με το τρέχον πρόβλημα
δημιουργήθηκε μια ιδέα.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι. Οι συνιδρυτές γνώριζαν την περιοχή αυτού του προϊόντος.

Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, οι συνιδρυτές έλαβαν ανατροφοδότηση από ειδικούς στις Startups κατά τη διάρκεια
ορισμένων εργαστηρίων.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Συνδυασμός (ίδιο κεφάλαιο + επιχορήγηση)
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Ναι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Το έργο ξεκίνησε καλά επειδή μιλήσαμε πολύ με τους ανθρώπους κατά τη διάρκεια μιας
ανάλυσης αναγκών και πιθανούς πελάτες. Μας έδωσε μια σαφή κατανόηση του προβλήματος.
Έτσι, βοηθήσαμε στην επίλυση των προβλημάτων της ομάδας-στόχου μας με την έξυπνη
συσκευή μας.
Να είσαι ανοιχτόμυαλος, να μιλάς με τους ανθρώπους, να κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς!

Startup II
- PalmMedia
Όνομα επιχείρησης: PalmMedia
Αριθμός εργαζομένων: περισσότεροι από 5
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: B to B SAS (λογισμικό)
palmmedia.cz

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι, τα μέλη της ομάδας είχαν εκπαίδευση σε αυτόν τον τομέα.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, ανατροφοδότηση από ειδικούς.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ίδια κεφάλαια
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Ο λόγος της επιτυχίας ήταν ο δημιουργικός τρόπος σκέψης. ''Θα αλλάξουμε τον τρόπο με
τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται για την επιχείρησή σας''. Μάθημα που πήραμε:

βεβαιωθείτε ότι έχετε νόμιμα δικαιώματα ιδρυτών.

Startups Ελλάδας
Startup I
-

Laddroller

Ονομασία επιχείρησης: Laddroller
Αριθμός Εργαζομένων: 2
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Βιοτεχνολογική Εταιρεία
Το Laddroller είναι ένα καινοτόμο υβρίδιο εξωσκελετού με αναπηρικό αμαξίδιο που βοηθά
τα άτομα με λειτουργικές αναπηρίες να σηκωθούν.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Η ιδέα να δημιουργηθεί ένα τόσο καινοτόμο αναπηρικό αμαξίδιο προήλθε από τις ανάγκες
ενός πελάτη που είχα στο παρελθόν. Αρχικά, η επίσημη ασχολία μου είναι αρχιτέκτονας και
έχω ένα γραφείο αρχιτεκτόνων. Μετά από μερικά χρόνια, δημιούργησα ένα γραφείο για μια
πελάτισσά μου, μου τηλεφώνησε και με ενημέρωσε ότι είχε ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα
και ότι έγινε άτομο με ειδικές ανάγκες. Το αποτέλεσμα ήταν ότι δεν μπορούσε να κινηθεί
εύκολα μέσα στο σπίτι της με την αναπηρική της καρέκλα και ζήτησε να ανακατασκευάσει
το σπίτι της σύμφωνα με τις νέες της ανάγκες, για να κινείται με την αναπηρική της
καρέκλα. Έτσι, άρχισα να αναπτύσσω νέα σχέδια και πιθανά χαρακτηριστικά για το σπίτι
της. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μου ήρθε στο μυαλό μια ιδέα. Πιο συγκεκριμένα, η
σκέψη μου ήταν η εξής: Αντί να αλλάξουμε ολόκληρο το σπίτι της, γιατί δεν δημιουργούμε
μια αναπηρική καρέκλα που θα προσφέρει στην πελάτισσά μας τη δυνατότητα να κινείται
εύκολα στο σπίτι της; Και έτσι, άρχισα να μεταφέρω την ιδέα μου στην πραγματικότητα.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Η έρευνα αγοράς που εφαρμόσαμε ήταν κυρίως μέσω του διαδικτύου, σε καινοτόμα
αναπηρικά αμαξίδια που ήταν ήδη στην αγορά και αναζητούσα τα χαρακτηριστικά τους.
Εμπνεύστηκα από αυτούς, αλλά ήθελα να προσφέρω κάτι πιο ξεχωριστό στον πελάτη μου.

Έτσι, προχώρησα στην ανάπτυξη του δικού μου πρωτοτύπου.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Ναι. Μετά το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της αναπηρικής πολυθρόνας για την
πελάτισσα μου και αφού κέρδισα πολύ θετικά σχόλια από αυτήν κατάλαβα ότι θα είναι μια
καλή ευκαιρία να κυκλοφορήσει αυτό το προϊόν στην αγορά. Έτσι, άρχισα να
προετοιμάζομαι για το επιχειρηματικό σχέδιο, χρησιμοποιώντας το πρότυπο που υπάρχει στο
διαδίκτυο.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Δεδομένου ότι οι σπουδές μου ήταν ως επί το πλείστον στον τομέα της αρχιτεκτονικής,
δεν είχα συγκεκριμένη εκπαίδευση για να αναπτύξω μόνο ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Αλλά
είχα κάποια ιδέα για το πώς να το ολοκληρώσω επειδή είχα παρακολουθήσει κάποια άτυπα
μαθήματα που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Επίσης, ο αδερφός μου με βοήθησε να καλύψουμε
το επιχειρηματικό σχέδιο.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, από τον αδερφό μου.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Χρησιμοποιήσαμε μόνο λίγο από το κεφάλαιο μας, καθώς ζητήσαμε crowdfunding από το
Kickstarter και κερδίσαμε κεφάλαια από εκεί.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Λάβαμε πληθοπορισμό (crowdfunding).
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Ο λόγος για την επιτυχία του Laddroller είναι ότι συνδυάζει έναν εξωσκελετό με μια
αναπηρική καρέκλα. Προσφέρει ταυτόχρονα ευελιξία από όρθια θέση και ρύθμιση στάσης
χωρίς πρόσθετους πολύπλοκους μηχανισμούς. Το Laddroller είναι μια ελαφριά και συμπαγής
μονάδα με μικρή ακτίνα στροφής και ελάχιστες ανάγκες συντήρησης. Λειτουργεί εύκολα
από οποιαδήποτε θέση της στάσης του χρήστη και μπορεί να αναρριχηθεί σε κράσπεδα και
να ξεπεράσει τα κενά ακόμη και στο μέλλον χάρη στη διαφοροποιημένη προσέγγισή του.
Ένα υψηλής ποιότητας πλαίσιο κραμάτων μετάλλων, τα τελευταίας τεχνολογίας
ηλεκτρονικά, οι αξιόπιστοι κινητήρες και η ευκολία χρήσης, συντάσσουν ένα μοναδικό,
αποτελεσματικό και υποσχόμενο προϊόν.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Οι δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά το άνοιγμα της νεοσύστατης επιχείρησης ήταν
κυρίως η εξάπλωσή της κατάλληλα στην αγορά και ειδικά στην ομάδα-στόχο μας, καθώς
χρειάζεται χρόνος για να την γνωρίσουν οι άνθρωποι.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;

A. Ότι η ιδέα να αναπτύξουμε κάτι νέο μπορεί να προέλθει από απλά πράγματα. Πρέπει να
αφουγκράζεστε το περιβάλλον σας και τις ανάγκες του περιβάλλοντός σας και να βρίσκετε
μια καινοτόμο λύση. Εάν δεν έχετε επαρκές κεφάλαιο, μην ξεχάσετε τη λύση της
πληθοχρηματοδότησης. Μπορεί να σας παρέχει το κεφάλαιο που θα χρειαστείτε.

Startup II
- Solomon Ears
Ονομασία επιχείρησης: Solomon Ears
Αριθμός Εργαζομένων: 2
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες
Η κύρια αξία της επιχείρησής σας για την κοινωνία: Το Solomon Ears είναι μια έξυπνη
συσκευή για τη μουσική βιομηχανία που θα εκδημοκρατίσει τη διανομή δικαιωμάτων σε
καλλιτέχνες και ετικέτες καθιστώντας την πειρατεία παρωχημένη.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Κάθε φορά που πληρώνουμε για μια μπύρα στην αγαπημένη μας παμπ, ένα μέρος αυτών των
χρημάτων θα πρέπει να ρέει πίσω στους νόμιμους ιδιοκτήτες της μουσικής που ακούμε, τις
περισσότερες φορές, αυτές οι πληρωμές δεν φτάνουν ποτέ στον προορισμό τους. Η μουσική
βιομηχανία και το σχεδόν μονοπώλιο των υπηρεσιών streaming γίνονται όλο και μεγαλύτερα,
ενώ ταυτόχρονα, ανεξάρτητοι καλλιτέχνες και δισκογραφικές εταιρείες αγωνίζονται να
παραμείνουν στην επιχείρηση. Το Solomon Ears προσφέρει καινοτόμες λύσεις εφαρμόζοντας
προηγμένη τεχνολογία, μεταστρέφοντας ταυτόχρονα, την πειρατεία υπέρ των δικαιωμάτων
ιδιοκτητών των οπτικοακουστικών έργων, χωρίς επιπλέον κόστος για τους τελικούς χρήστες.
Το Solomon Ears είναι η λύση σε ένα σύνθετο πρόβλημα 150 ετών, την αποτελεσματική και
δημοκρατική απόδοση των δικαιωμάτων των καλλιτεχνών, των παραγωγών, των διανομέων και
των ετικετών. Η απόδοση των δικαιωμάτων ήταν πάντα ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Το Solomon
Ears θα διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο παρακολουθούμε τι είναι δημοφιλές, κάνοντας
χρήση των τελευταίων εξελίξεων όπως οι πλατφόρμες blockchain και η κατανεμημένη
τεχνολογία ledger μαζί με τα προσιτά συστήματα σε ένα τσιπ και τις προηγμένες υπολογιστικές
μηχανές, θα οικοδομήσουμε ένα δίκτυο που θα περιπολεί κάθε μέρος παίζοντας μουσική,
παρακολουθώντας τι παίζεται, πού, για πόσο καιρό, αυτό που παίχτηκε πριν, τι ήρθε μετά.
Τεράστια δεδομένα! Το Solomon Ears θα διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο η μουσική
βιομηχανία προσεγγίζει τη συλλογή δεδομένων και την ανάλυση απόδοσης των προϊόντων της
χρησιμοποιώντας το ίδιο δίκτυο μηχανών, έχοντας με αυτόν τον τρόπο μια βαθύτερη γνώση του
αντίκτυπου που έχει η μουσική γενικά. Το Solomon Ears θα διαταράξει τον τρόπο με τον οποίο

οι καλλιτέχνες ανταμείβονται για τη διάνοιά τους, εξισώνοντας μια βιομηχανία πολλών
δισεκατομμυρίων που ευνοεί τους πιο αδύναμους. Θα ξεκινήσει σε τοπική κλίμακα όπου όχι
τόσο διάσημοι και καταξιωμένοι καλλιτέχνες αγωνίζονται να αποδείξουν το ταλέντο τους και οι
νέοι και ανεξάρτητοι δεν μπορούν να δημιουργήσουν σχέσεις με τις μεγάλες ετικέτες. Η
τόνωση της ποιοτικής τέχνης είναι εγγυημένη. Το Solomon Ears θα διαταράξει την πειρατεία
όπως την ξέρουμε. Δεν θα έχει σημασία πια αν ένα τραγούδι έχει αγοραστεί ή μεταφορτωθεί.
Μόλις «ακουστεί» από το Solomon Ears θα αποδοθεί και έτσι θα δημιουργηθούν δικαιώματα.
Οι πειρατές θα γίνουν οι λιανοπωλητές μουσικής του αύριο.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Μια μελέτη το 2013 έδειξε ότι το 1% των καλλιτεχνών μεγάλης εμβέλειας κερδίζουν το 77%
των συνολικών εσόδων μέσα στη μουσική βιομηχανία. Σήμερα η κατάσταση είναι ίσως
χειρότερη. Οι νέοι καλλιτέχνες, οι οποίοι συγκαταλέγονται κυρίως στο υπόλοιπο 99%,
γνωρίζουν αυτό το στατιστικό στοιχείο και διστάζουν να συμμετάσχουν. Ζητούν μια ριζική
αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ανταμείβονται για το έργο τους σε ασφαλές και
αποτελεσματικό περιβάλλον. Αυτό ακριβώς προσφέρει το Solomon Ears: διαφάνεια και
δημοκρατία στην απόδοση των δικαιωμάτων μαζί με τον περιορισμό της πειρατείας. Ένα τέτοιο
περιβάλλον μπορεί να κατασκευαστεί μόνο χρησιμοποιώντας τεχνολογίες blockchain και
κατανεμημένου ledger. Είναι ασφαλές, διαφανές, οικονομικά αποδοτικό, εύκολα και γρήγορα
επεκτάσιμο από έναν τοπικό κόμβο σε ένα τεράστιο δίκτυο χωρίς συμβιβασμούς. Είναι επίσης
εξαιρετικά επεκτάσιμο και μπορεί να δείξει αποτελέσματα αμέσως καθιστώντας το σίγουρο
νικητή. Η συστηματική χρήση του Solomon Ears μπορεί να φέρει πίσω τους νέους στη μουσική
βιομηχανία δίνοντάς τους μια ειλικρινή ευκαιρία να είναι πραγματικοί συμμετέχοντες, να
κερδίσουν χρήματα από τη διάνοιά τους και να είναι δημιουργικοί και χρήσιμοι. Η
μεταβαλλόμενη οικονομία επηρεάζει κυρίως τους νέους που εδρεύουν σε μικρούς και μεσαίους
χώρους, μακριά από τις μεγάλες μητροπόλεις. Είναι μακριά από δομές όπου θα μπορούσαν να
καλλιεργήσουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Εκεί ακριβώς είναι που το Solomon Ears
αναγνωρίζει τα δικαιώματα σε ένα έργο διάνοιας ακόμη και για εκείνους που είναι μακριά από
τις μεγάλες φίρμες και τις εταιρείες διανομής. Αποτελεσματικότητα και ισότητα για όλους τους
καλλιτέχνες.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι
Λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραπάνω πληροφορίες που προέκυψαν από την ανάλυση
αναγκών και την έρευνα αγοράς προχωρήσαμε στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού μας
σχεδίου.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Δεν είχα συγκεκριμένη εκπαίδευση. Ενημερώθηκα μόνο μέσω μη τυπικών μελετών, αλλά η
ανάπτυξη αυτού του επιχειρηματικού πλάνου ήταν η δεύτερη, οπότε είχα ήδη εμπειρία στο πώς
να το αναπτύξω.

Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Όχι
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκινάμε την ιδέα μας στο Kickstarter, από όπου κερδίσαμε πληθοχρηματοδότηση.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η καινοτόμος πτυχή που προσφέρει, αλλά και η βοήθεια που θα προσφέρει στους μουσικούς
παραγωγούς.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Ο τρόπος για να πειστούν οι ιδιοκτήτες μπαρ, εστιατορίων και μουσικών παραγωγών για τα
οφέλη που θα κερδίσουν από αυτό. Αλλά αυτές οι δυσκολίες συναντώνται μόνο στα πρώτα
βήματα. Τώρα, τις ξεπεράσαμε.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Η αρχή μπορεί να είναι δύσκολη, αλλά αν πιστεύετε στην ιδέα / startup, μπορείτε να την
διαχειριστείτε!

Startup III
-

11mm

Ονομασία επιχείρησης: 11mm
Αριθμός εργαζομένων: 1
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Εταιρεία Λιανικού Εμπορίου
Το 11mm είναι ένα προσιτό μαξιλάρι αέρα για το ηλεκτρονικό σκούτερ σας. Πνευματική
ανάρτηση Featherweight - Μηδενικοί συμβιβασμοί στον έλεγχο και την ισχύ - 100% εκ των
υστέρων τοποθέτηση.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Τα σκούτερ είναι η τάση του 21ου αιώνα. Ακόμα περισσότερο, οι άνθρωποι αγοράζουν
για την άνεση τους προσωπικά σκούτερ. Αλλά έχουν ένα μειονέκτημα. Πρέπει να αλλάξουν
μετά από μερικές ώρες χρήσης. Μετά την έρευνα που διεξήχθη και λαμβάνοντας υπόψη τις
ανάγκες αυτών των σκούτερ, η ιδέα να αναπτυχθεί ένα μαξιλάρι αέρα για το ηλεκτρονικό
σκούτερ, ακούγεται σαν μια εξαιρετική ιδέα.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι, έρευνα πεδίου.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Η ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού πλάνου ήταν ένα σημαντικό ζήτημα για την επιτυχία
της πρωτοβουλίας μας. Έπρεπε να γράψουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να
έχουμε κάτι ως αναφορά για την επιτυχία ή την αποτυχία του προϊόντος μας.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι, παρακολούθησα ένα μεταπτυχιακό στην επιχειρηματικότητα, όπου πήρα επαρκείς
γνώσεις για το πώς να γεμίσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο, πώς να δημιουργήσω έναν καμβά
επιχειρηματικού μοντέλου και να κάνω μια προσφορά για την startup μου.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;

A. Όχι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκίνησα με κεφάλαιο μου, αλλά τώρα θα ζητήσω περισσότερα κεφάλαια από πλατφόρμες
πληθοπορισμού.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η startup θα είναι επιτυχής, καθώς θα είναι εύκολη για εμάς και θα είναι πολύ χρήσιμη σε
όλους όσους κατέχουν ένα σκούτερ. Είναι σαν το power bank που κάποιος χρησιμοποιεί για
τα κινητά του τηλέφωνα.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Τα έξοδα ήταν περισσότερα από τα αναμενόμενα.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Ακόμα κι αν έχετε κάνει τα οικονομικά σας σχέδια, μερικές φορές μπορεί να
αντιμετωπίσετε απροσδόκητες καταστάσεις και χρειάζεστε περισσότερα χρήματα, αλλά
αυτός είναι πάντα ο κίνδυνος όταν ξεκινάτε μια νέα επιχείρηση.

Startup IV
- Dopper
Ονομασία επιχείρησης: Dopper
Αριθμός εργαζομένων: 33
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Επαναχρησιμοποιήσιμα μπουκάλια κατανάλωσης

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Η ανάλυση αναγκών ήταν πολύ σημαντική για αυτήν την startup. Διερευνήθηκαν οι
ανάγκες των ανθρώπων σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και τους καινοτόμους
τρόπους επαναχρησιμοποίησης του πλαστικού. Για το λόγο αυτό, ανακαλύψαμε ότι οι
άνθρωποι έπρεπε να χρησιμοποιήσουν ένα μπουκάλι που έπρεπε να είναι πρακτικό, εύκολο
στη χρήση και να φαίνεται ωραίο. Έτσι, λόγω του ανταγωνιστικού σχεδιασμού, βρήκαμε το
τέλειο μπουκάλι, προσαρμοσμένο στις επιθυμίες του πελάτη. Μετά από αυτό, έπρεπε να
βεβαιωθούμε ότι το μπουκάλι ήταν βιώσιμο. Η βιώσιμη χρήση της φιάλης ήταν μια
απαίτηση, αλλά και μια πρόκληση από άποψη κατασκευής. Αλλά, όπως με όλα τα πράγματα,
βρήκαμε έναν τρόπο να κάνουμε αυτό το μπουκάλι να διαρκέσει σχεδόν μια ζωή και με αυτό,
θα μπορούσαμε να παρουσιάσουμε έναν τρόπο να πίνουν νερό οι άνθρωποι σύμφωνα με
αυτή τη φιλοσοφία.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι, για να επικεντρωθούμε στην ομάδα-στόχο και τους ανταγωνιστές τους.
Δημιουργήσαμε τη στρατηγική μας και στη συνέχεια παρείχαμε τα προϊόντα μας.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Πριν ξεκινήσουμε την επιχείρηση, είχαμε δημιουργήσει ένα λεπτομερές επιχειρηματικό
πλάνο. Το πλάνο αυτό περιελάμβανε: την ιδέα, την οικονομική διαχείριση, τη στρατηγική
μάρκετινγκ και την ανάλυση της ομάδας-στόχου.

Q. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Για να δημιουργήσει μια επιτυχημένη επιχείρηση ο ιδρυτής της Dopper είχε μια ομάδα
και οργάνωσε το επιχειρηματικό σχέδιο και την οικονομική διαχείριση. Είχε ως στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος, την παροχή μιας πολύ χρήσιμης λύσης στους πελάτες και την
αύξηση του εισοδήματός του. Όλη η ομάδα είχε εκπαίδευση στις επιχειρήσεις και τα
οικονομικά. Σήμερα η Dopper μετράει 33 υπαλλήλους. Και κάθε χρόνο η εταιρεία συνεχίζει
να αναπτύσσεται. Μέσα στην ομάδα, υπάρχει μια ποικιλία ικανοτήτων και καθηκόντων. Οι
ρόλοι εντός της ομάδας ποικίλλουν από διευθυντής γραφείου σε διεθνή διαχειριστή αγορών.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Φυσικά, η ομάδα ζήτησε υποστήριξη από άλλες επιχειρήσεις του ίδιου τομέα.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκινήσαμε με κεφάλαιο μας.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η επιχείρηση είναι πολύ επιτυχημένη. Ο λόγος είναι ότι έχουν οργανώσει πολύ καλά τη
δομή τους και τη λειτουργία της επιχείρησης. Επίσης, έχουν όλα τα εργαλεία και τις
δεξιότητες για να εφαρμόσουν την έρευνα και να ενημερώσουν τα προϊόντα και τις ενέργειές
τους.

Startup V
- CityCrop
Ονομασία επιχείρησης: CityCrop
Αριθμός εργαζομένων: 7
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Γεωργία

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Η αρχική ιδέα προήλθε από το γεγονός ότι και οι δύο αμφισβητούσαν την ποιότητα των
τροφίμων που τρώνε καθημερινά. Η δημιουργία μιας συσκευής που θα μπορούσε να
αναπαράγει τις συνθήκες ενός θερμοκηπίου και ο χρήστης θα μπορούσε να καλλιεργήσει
λαχανικά και φρούτα πολύ εύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας.
Επίσης, ο σύγχρονος τρόπος ζωής αποξενώνει τους ανθρώπους από τη φύση και τα γεωργικά
προϊόντα και σκέφτονταν να δημιουργήσουν ένα προϊόν που βοηθά τον άνθρωπο να
επανασυνδεθεί μέσω μιας διαφορετικής προοπτικής με φυσικά προϊόντα. Επίσης σε πολλές
βόρειες χώρες λόγω καιρικών συνθηκών, εισάγουν λαχανικά και φρούτα που έχουν κοπεί
εβδομάδες πριν τα φάνε στο σπίτι!
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι, το επιχειρηματικό σχέδιο ήταν ένα σημαντικό βήμα για την έναρξη της επιχείρησής
τους και την αναζήτηση χρηματοδότησης.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ο Χρήστος δούλευε στο σχεδιασμό και τη δημιουργία τοπίων κηπουρικής και ο Ευρυβιάδης
Μακρίδης ήταν γραφίστας.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Όχι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκίνησαν μέσα από τη συμμετοχή τους στο Enter – Grow – Go (EGG), ένα πρόγραμμα
επιχειρηματικότητας της Eurobank.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Ναι, το πρόγραμμα EGG, από την τράπεζα Eurobank.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η αγορά αναπτύσσεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και η νέα τάση των υγιεινών
προϊόντων και διατροφής έχει οδηγήσει πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε
αυτόν τον τομέα! Η αγορά υγιεινών τροφίμων είναι τεράστια, οπότε υπάρχει αρκετός χώρος
για πολλές ιδέες αν, φυσικά, είναι καλές!

Startups Ιταλίας
Startup I
- Cityxcape
Ονομασία επιχείρησης: CITYXCAPE
Αριθμός Εργαζομένων: Δ/Κ
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Tourism
Αυτή η νεοσύστατη επιχείρηση δείχνει πώς είναι απαραίτητο να επενδύσουμε στις νεότερες
ηλικιακές ομάδες και ταυτόχρονα, μέσω της εδαφικής προώθησης, θέλουμε να δώσουμε φωνή
και σε μικρές πραγματικότητες στην περιοχή που τη χρειάζονται.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Η έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε κυρίως με την ανάλυση της ζήτησης, της προσφοράς,
των ανταγωνιστών και των ευκαιριών, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο διαδίκτυο.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Ναι, το επιχειρηματικό πλάνο δημιουργήθηκε μετά την έρευνα αγοράς μέσω μιας
λεπτομερούς ανάλυσης. Αξιολογήσαμε επίσης τους πόρους μας και πώς με την πάροδο του
χρόνου θα μπορούσαμε να ανακτήσουμε τους πόρους που επενδύθηκαν.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);

A. Ναι, μεταπτυχιακό στη διαχείριση τουρισμού.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Μόνο για την ανάλυση αναγκών.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Συνδυασμό μεταξύ των κεφαλαίων μας και του κρατικού προγράμματος "Resto al Sud".
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Ναι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Επιτυχής λειτουργία στον τομέα του βιωματικού τουρισμού.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Μακροχρόνιες και πολύπλοκες γραφειοκρατικές διαδικασίες, έλλειψη προετοιμασίας από
την πλευρά των τραπεζοϋπαλλήλων σχετικά με τα μέτρα επιχορήγησης για την
επιχειρηματικότητα των νέων.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Καθημερινά βιώνουμε και μαθαίνουμε από τη δουλειά μας στην περιοχή.

Startup II
- ResourSEAs srl
Ονομασία επιχείρησης: ResourSEAs srl
Κύκλος εργασιών έτους: 15.000€ (έτος 2019)
Αριθμός εργαζομένων: 1 υπάλληλος και 5 ιδρυτικά μέλη
Η ιδέα πίσω από τη ResourSEAs είναι να αναπτυχθούν νέες τεχνολογίες ικανές να ανακτήσουν
βιομηχανικά και φυσικά απόβλητα για να τα μετατρέψουν σε πρωτογενή αγαθά. Για το λόγο
αυτό, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει τη συμβολή της στην ανάπτυξη μιας ολοένα και πιο
κυκλικής οικονομίας.

Αντικείμενο της εταιρείας είναι η ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία καινοτόμων προϊόντων
και υπηρεσιών υψηλής τεχνολογικής αξίας, και πιο συγκεκριμένα στους γενικούς τομείς της
«πράσινης οικονομίας», της «κυκλικής οικονομίας» και της «τεχνολογίας των υδάτων», με
ιδιαίτερη αναφορά (i) στην εκμετάλλευση του θαλασσινού νερού και των πόρων που
περιέχονται σε αυτό και σε κάθε άλλο φυσικό, τεχνητό και λυμάτων, ii) στην περιβαλλοντική
και ενεργειακή βιωσιμότητα, iii) στη βελτιστοποίηση των εταιρικών ή/και βιομηχανικών
διαδικασιών. Εφαρμοσμένη έρευνα, σχεδιασμός, δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, κατάρτιση,
πρωτοτυπία, κατασκευή και δοκιμή πιλοτικών εργοστασίων.
Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Χάρη στην εφαρμογή αρχείων που έχουν αναπτυχθεί από εξειδικευμένους φορείς.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Σε βάθος έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια βάσεων δεδομένων ανοιχτού
κώδικα και μη ανοιχτού κώδικα, αλλά και μέσω διασύνδεσης με ειδικούς, επαφές που
δημιουργήθηκαν με την πάροδο των ετών σε πανεπιστημιακές ομάδες και έρευνας.

Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Κατά τη διάρκεια της σύνταξης του Επιχειρηματικού μας Πλάνου, πραγματοποιήθηκε
επίσης ανάλυση αναγκών και ανάλυση αγοράς. Σε αυτούς τους μήνες επανεξετάσαμε το
Επιχειρηματικό μας Πλάνο για να το κάνουμε πιο ομαλό και να το καταστήσουμε πιο ικανό
και ταυτόχρονα, ξεκινήσαμε μια νέα έρευνα και ανάλυση της αγοράς που ενημερώνεται
μέχρι σήμερα.
Συγκεντρώνοντας τις θεμελιώδεις ιδέες της εταιρείας, απεικονίζοντας τα διογκωμένα σημεία
της και υπογραμμίζοντας τα οφέλη που μπορούν να έχει η επιχείρηση resourSEAs στην
παγκόσμια αγορά
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Όλοι οι ιδρυτικοί εταίροι έχουν ειδικότητες εγγενείς στο σκοπό της εταιρείας, τις οποίες
είχαν ήδη από την αρχή των δραστηριοτήτων. Τόσο οι ιδρυτές όσο και οι εργαζόμενοι είναι
απόφοιτοι και έχουν επίσης διδακτορικό.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Όχι, ποτέ.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Έχει χρησιμοποιηθεί μετοχικό κεφάλαιο.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Καμία υποστήριξη ή επιχορήγηση εκτός από τα βραβεία που κερδίζονται με την πάροδο
των ετών.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η ResourSEAs είναι μια μικρή εταιρεία που ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια, είναι
δύσκολο να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή μια επιτυχία ή μια αποτυχία, αλλά σίγουρα η εταιρεία
αναπτύσσεται προς μια κατεύθυνση που πιστεύουμε ότι είναι η σωστή.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Οι κύριες δυσκολίες ήταν η καλύτερη κατανόηση του πλαισίου στο οποίο η εταιρεία
στοχεύει να αναπτυχθεί και να προσδιοριστούν οι καλύτερες προσεγγίσεις που θα
εφαρμοστούν τα επόμενα χρόνια.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Σίγουρα κάθε δράση φέρνει μαζί της μια αντίδραση που δεν μπορεί πάντα να προβλεφθεί,
αλλά αυτό σίγουρα μας ενίσχυσε και μας έκανε να αναπτυχθούμε.

Startup III
-

KINEDIA

Ονομασία επιχείρησης: Kinedia
Ετήσιος κύκλος εργασιών: 20.000
Αριθμός εργαζομένων: εργαζόμενοι αυστηρά μιλώντας: 0, συνεργάτες: 2-3
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Οπτικοακουστική παραγωγή
Η κύρια αξία της επιχείρησής σας για την κοινωνία: Ενισχύστε τις επιχειρηματικές ιστορίες και
την περιοχή.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι. Από τη σύγκριση μεταξύ της πείρας που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και των
ελλείψεων που διαπιστώθηκαν στην επικράτεια σχετικά με παρόμοιες δραστηριότητες.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Σε πολύ βασικό στάδιο, προσπαθώντας να βρούμε επίσημα στατιστικά στοιχεία.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Ναι. Ακολουθώντας ένα μοντέλο, τις γενικές υποδείξεις ενός επαγγελματία και
ορισμένων ειδικών οδηγών.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Πολυετής εμπειρία στον τομέα και μαθήματα.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Όχι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Δικό μας κεφάλαιο.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.

Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Ζητούν τις υπηρεσίες μας επειδή συνήθως θεωρούν ότι τα προϊόντα είναι καλής
ποιότητας, ωστόσο, η ζήτηση δεν είναι πολύ υψηλή λόγω των συνθηκών της τοπικής αγοράς.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Για αποτελεσματικό μάρκετινγκ, η δραστηριότητα δημοσίων σχέσεων μετράει πολύ στον
τομέα.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Ξεκινάς ακόμα και αν όλα δεν είναι τέλεια και τελειοποιείς κατά τη διάρκεια της
κατασκευής.

Startup IV
- AMV IdeaLab
Ονομασία επιχείρησης: AMV Idealab S.r.l.
Ετήσιος κύκλος εργασιών: € 20.000,00
Αριθμός εργαζομένων: 0
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Ανάπτυξη Λογισμικού – Τουρισμός

Η κύρια αξία της επιχείρησής σας για την κοινωνία: Ενίσχυση του ιταλικού φαγητού και
κρασιού, ιστορική-πολιτιστική και νατουραλιστική κληρονομιά καθιστώντας την άμεσα
αξιοποιήσιμη στους τουρίστες και τους επισκέπτες μέσω της τεχνολογίας του CHATBOT, μια
αυτοματοποιημένη συνομιλία που σας επιτρέπει να ανακαλύψετε τα μέρη με έναν εντελώς
καινοτόμο τρόπο. Επενδύουμε στον τόπο μας γιατί είναι μια γη πλούσια σε πόρους από όλες τις
απόψεις που πρέπει ακόμα να ενισχυθεί και να γίνει γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.
Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι. Για να καταλάβουμε αν η ιδέα μας θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
οικοδόμηση μιας επιχείρησης, αναλύσαμε πρώτα το πρόβλημα διερευνώντας τις ανάγκες της
αγοράς-στόχου μας και παρέχοντάς τους μια καινοτόμο λύση. Η ανάλυση των αναγκών ήταν
συνέντευξη με πιθανούς χρήστες της υπηρεσίας μας.

Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι, αφού πραγματοποιήσαμε την ανάλυση αναγκών, εντοπίζοντας το πρόβλημα και τη
λύση, προχωρήσαμε στην έρευνα αγοράς, για να καταλάβουμε αν υπήρχε ήδη το ίδιο
πράγμα που προτείνουμε ή αν είχαμε πολλά περιθώρια ελιγμών σε αυτόν τον τομέα.
Ερευνήσαμε και αναλύσαμε όλους τους πιθανούς ανταγωνιστές και τι μας διαφοροποιούσε
από αυτούς, βρίσκοντας τα δυνατά και αδύνατα σημεία μας για να είμαστε έτοιμοι να
εισέλθουμε στην αγορά.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Το επιχειρηματικό μας σχέδιο ενημερώνεται συνεχώς! Ξεκινώντας από τον καμβά του
επιχειρηματικού μοντέλου και όλες τις μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την ανάλυση
των αναγκών και της αγοράς, δημιουργήσαμε το πρώτο μας επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο
όπως προαναφέρθηκε εξελίσσεται και αλλάζει συνεχώς.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι, κάθε ένας από τους εταίρους έχει υψηλά προσόντα για να εκτελέσει το έργο στον
τομέα αναφοράς του.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, ζητήσαμε οικονομικές συμβουλές.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Χρησιμοποιήσαμε κεφάλαιο μας.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η πραγματική επιτυχία δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά είμαστε ικανοποιημένοι με το έργο που
επιτελούμε γιατί τώρα μας αναγνωρίζουν και γνωρίζουν ότι οι λύσεις, που πραγματοποιούμε
έχουν προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια να κάνουμε την περιοχή μας γνωστή και πλήρως
αξιοποιημένη.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Η βασική δυσκολία, την οποία εξακολουθούμε να βιώνουμε σήμερα, είναι η έλλειψη
γνώσης του ψηφιακού κόσμου από τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις. Πολύ συχνά το έργο μας
δεν θεωρείται ως τέτοιο από εκείνους με περισσότερη εμπειρία.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Βεβαίως, έχουμε καταλάβει ότι, ειδικά στην επικράτειά μας, η υλοποίηση αυτού του
είδους της ιδέας είναι περίπλοκη και λειτουργεί μόνο βάζοντας την προσωπική σου επένδυση
σε αυτήν, κάνοντάς μας γνωστούς στους ανθρώπους και προσπαθώντας να τους κάνουμε να
κατανοήσουν τις πραγματικές δυνατότητες της εταιρικής ψηφιοποίησης. Είναι μια δύσκολη

δουλειά και χρειάζεται πολλή θέληση και επιμονή, αλλά πιστεύουμε σε αυτό και κάνουμε τα
πάντα για να πετύχουμε στο όνειρό μας.

Startups Σλοβενίας
Startup I
- Moon and Sun
Ονομασία επιχείρησης: Moon and Sun – share love, dance and have fun
Ονομασία καταστήματος: Dancing9Lives
Αριθμός εργαζομένων: 1
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Χορός, Μόδα

Αυτή η νεοσύστατη επιχείρηση ιδρύθηκε πρόσφατα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη την
επικαιροποιημένη κατάσταση φαίνεται να είναι επιτυχής. Προσφέροντας διαφορετικά στυλ
χορευτικών ρούχων και μόδας χορευτών σε ένα μέρος.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Κάναμε ανάλυση χρησιμοποιώντας Google analytics, Web research, Niche research. Το
έργο αυτό τελεί υπό την αιγίδα της Ένωσης για την ανάπτυξη του δημιουργικού κινήματος
«Arabeska». Οι χρήστες μας μας έδωσαν σχόλια σχετικά με το τι χρειάζονται και γιατί.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ψάχναμε για παρόμοιες επιχειρήσεις, τι κάνουν, πώς το κάνουν, πού το κάνουν (Amazon,
ηλεκτρονικό εμπόριο). Χρησιμοποιούσαμε διαφορετικά εργαλεία ανάλυσης για SEO
(βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης, Neil Patel SEO made simple)
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πως;
A. Δημιουργήσαμε επιχειρηματικό σχέδιο χρησιμοποιώντας τον Καμβά Επιχειρηματικού
Μοντέλου. Το Business Model Canvas είναι ένα στρατηγικό πρότυπο διαχείρισης και ένα λιτό
πρότυπο startup για την ανάπτυξη νέων ή την τεκμηρίωση υπαρχόντων επιχειρηματικών
μοντέλων.

Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Η ειδική εκπαίδευση ήταν απλώς μη τυπική εκπαίδευση και πάθος για να τα καταφέρουμε.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, χρησιμοποιήσαμε τοπικές συμβουλευτικές υπηρεσίες τοπικού κέντρου για την
ανάπτυξη επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδα startup).
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Χρησιμοποιήσαμε μόνο το δικό μας κεφάλαιο, οπότε ψάχναμε να διατηρήσουμε το κόστος
στο ελάχιστο.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Είμαστε στην αρχή του ταξιδιού μας. Μόλις ξεκινήσαμε την επιχείρηση, αλλά πρέπει ήδη να
κάνουμε κάποιες βελτιώσεις, για παράδειγμα καλύτερη στρατηγική μάρκετινγκ για να
αυξήσουμε τις πωλήσεις και να αυξήσουμε την πρόοδο στην κατάταξη SEO στο Google.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Η κύρια δυσκολία ήταν ότι δεν είχαμε καμία οικονομική υποστήριξη, οπότε όλα πάνε πιο
αργά. Το μάρκετινγκ ιστού δεν είναι φθηνό και απλό. Υπάρχει πολύς ανταγωνισμός. Πρέπει να
μάθουμε πώς να βελτιώσουμε την κατάταξή μας χωρίς πληρωμένα πρόσθετα, πώς να
αυξήσουμε τις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ. Έτσι, μπορώ να πω ότι όλη η
απαιτούμενη μάθηση μπορεί να είναι λίγο δύσκολη, αλλά γίνεται ευκολότερη σε κάθε βήμα
που κάνουμε.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
1. Εάν θέλετε να επιτύχετε στην επιχείρησή σας, πρέπει να είστε παθιασμένοι με αυτό.
2. Ποτέ μη σταματάς να μαθαίνεις.
3. Αναλύστε τους ανταγωνιστές σας.
4. Κάνε ένα καλό επιχειρηματικό πλάνο.
5. Να έχετε μια καλή στρατηγική πωλήσεων.
6. Βρες έναν μέντορα.
7. Το έργο χωρίζεται σε βήματα, δεν μπορούν να παραλειφθούν.
8. Πίστεψε στον εαυτό σου!
9. Να είσαι έτοιμο να προσαρμοστείς στις αλλαγές της αγοράς.
10. Όλα μπορούν να καταμετρηθούν και να γίνουν εφικτά.

Startup II
- InstaText
Ονομασία επιχείρησης: InstaText d.o.o.
Αριθμός Εργαζομένων: 2 (+ μέλος μερικής απασχόλησης της ομάδας)
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Τεχνητή Νοημοσύνη, Γλωσσολογία
Το InstaText είναι μια πολύ επιτυχημένη startup με αποστολή την καλύτερη γραπτή
επικοινωνία (Αγγλικά).

E. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Είχαμε τεράστια εμπειρία στην ακαδημαϊκή γραφή. Παρατηρήσαμε ότι υπάρχει ένα
εργαλείο που λείπει που θα βοηθούσε τους ερευνητές (ιδιαίτερα τους μη φυσικούς ομιλητές) να
γράψουν σε σαφή και κατανοητά αγγλικά.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Όταν μιλήσαμε με πιθανούς πελάτες, ακολουθήσαμε τις συστάσεις από το βιβλίο The Mom
Test (http://momtestbook.com/): "Πώς να μιλήσετε με τους πελάτες και να μάθετε αν η
επιχείρησή σας είναι καλή ιδέα όταν όλοι σας λένε ψέματα".
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Είχαμε πάνω από 10 χρόνια προηγούμενη εμπειρία ως επιχειρηματίες. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος και ιδρυτής έχει ήδη δημιουργήσει στο παρελθόν βραβευμένο επιχειρηματικό
σχέδιο. Κάναμε αίτηση για ένα “P2 startup incentive” από το Ταμείο Επιχειρήσεων της
Σλοβενίας και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ως έμπειροι επιχειρηματίες είχαμε διάφορα μαθήματα και εκπαιδεύσεις, καθιερωμένο
δίκτυο (π.χ. μέσω ΚΕΕΑ - https://ceed-global.org/). Ακολουθήσαμε τη μεθοδολογία της Lean
Startup. Προτεινόμενες αναγνώσεις: How to Build a Startup (δωρεάν διαδικτυακό μάθημα στο
Udacity) (https://www.udacity.com/course/how-to-build-a-startup--ep245) και Running Lean:
Iterate from Plan A to a Plan That Works by Ash Maurya.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Έχουμε επιλέξει έναν μέντορα από τη λίστα που παρέχεται από το Ταμείο Επιχειρήσεων της
Σλοβενίας ως μέρος του εγκεκριμένου “P2 startup incentive”, καθώς και τη συμμετοχή σε

άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα για νεοσύστατες επιχειρήσεις (που διοργανώνονται από το
οικοσύστημα Start:up της Σλοβενίας).
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκινήσαμε με 23.000 ευρώ από το δικό μας κεφάλαιο + πρόσθετη υποστήριξη από την
προηγούμενη νεοσύστατη (πλέον καθιερωμένη εταιρεία) του ιδρυτή και διευθύνοντος
συμβούλου.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Το “P2 startup incentive” σημαίνει ότι λάβαμε 54.000 ευρώ σε περίπου δύο χρόνια εάν
πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις (να έχετε έναν εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης, να
τηρείτε το επιχειρηματικό σχέδιο κ.λπ.).
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Λάβαμε το βραβείο Start:up of the Year και πουλήσαμε περισσότερες από 50.000 άδειες σε
λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του προϊόντος, επομένως μια πολύ επιτυχημένη αρχή. Το
αποδίδουμε στη γρήγορη μάθηση, τη μεγάλη υποστήριξη του startup οικοσυστήματος της
Σλοβενίας και μια εξαιρετική και έμπειρη ομάδα.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Τίποτα ασυνήθιστο. Ήταν σημαντικό να φτάσουμε στην αγορά προϊόντων το συντομότερο
δυνατόν, ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο ζήτημα που πρέπει να λύσει οποιαδήποτε startup. Είχε
επίσης να κάνει με την εύρεση του σωστού καναλιού και του σωστού μοντέλου... και φυσικά,
πολλές λεπτομέρειες που έχουν σημασία.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Όταν έχετε ένα δυνητικά εξαιρετικό προϊόν και μια εξαιρετική ομάδα, η γρήγορη μάθηση
είναι αυτό που πραγματικά έχει σημασία. Μια ισχυρή υποστήριξη από το περιβάλλον και
ισχυρή θέληση να μάθουν βοηθά πολύ.

Startup III
- Wizard
Ονομασία επιχείρησης: Wizard
Αριθμός Εργαζομένων: 2
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: ηλεκτρονική μάθηση, συμβουλευτική, εργασία στον τομέα
της νεολαίας
Η Wizard είναι μια επιτυχημένη start-up.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Είδαμε ένα κενό μέρος στην καθημερινή χρήση των ΤΠΕ και κάναμε την ανάλυση μας με
έδρα βαλκανικές χώρες. Στην αναλυσή μας είδαμε ότι οι άνθρωποι δεν αναγνωρίζουν τα οφέλη
της ηλεκτρονικής μάθησης και τον αντίκτυπο στην επιχείρησή τους. Καθώς είχαμε
προηγούμενη εμπειρία στον τομέα των ΤΠΕ και της ανάπτυξης του LMS, αποφασίσαμε να
προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εταιρείες. Προηγουμένως κάναμε ένα ερωτηματολόγιο και
είδαμε ότι οι άνθρωποι αισθάνονται πιο άνετα με μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης παρά με
ζωντανές μεθόδους. Γιατί; Η απάντηση είναι απλή, μπορούν να οργανώσουν το χρόνο τους
όπως θέλουν και όταν θέλουν, και από την άλλη πλευρά, είναι φθηνότερο για τον ιδιοκτήτη της
επιχείρησης να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους / εκπαιδευτικούς / νέους του με αυτή τη
μέθοδο.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Κάναμε μια ολόκληρη έρευνα στην ομάδα εστίασής μας και κάναμε μια μεγάλη έρευνα.
Εκτός αυτού, κάναμε μια ακρόαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ελέγξαμε μερικά
φόρουμ με ερωτήσεις. Όταν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα, αποφασίσαμε να κάνουμε μια
ανάλυση ανταγωνιστών.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Σε αυτόν τον τομέα ζητήσαμε από ορισμένους ειδικούς να μας βοηθήσουν. Με αυτό εννοώ

ότι είχαμε έναν σύμβουλο που είχε υπόβαθρο στα οικονομικά.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Καθώς το ένα μέλος της ομάδας εκπαιδεύεται στον τομέα της διδασκαλίας και το άλλο
εκπαιδεύεται στον τομέα της πληροφορικής, με διάφορες εμπειρίες στον τομέα της μη τυπικής
εκπαίδευσης, ελπίζουμε ότι δεν χρειάστηκε να έχουμε πρόσθετη ειδική εκπαίδευση. Για τα
οικονομικά μας, αποφασίσαμε να το αναθέσουμε σε τρίτους.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Όπως ανέφερα προηγουμένως, χρησιμοποιήσαμε συμβουλευτικές υπηρεσίες όταν
δημιουργήσαμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο και η ίδια εταιρεία μας βοήθησε να αναλύσουμε
τα δεδομένα που συλλέξαμε από την έρευνά μας.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ξεκινήσαμε με το δικό μας κεφάλαιο.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Στην αρχή, ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας χρησιμοποίησε κρατική στήριξη για άνεργες
γυναίκες. Λάβαμε στήριξη που μας βοήθησε να αγοράσουμε όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό
(υπολογιστή, άδεια και ούτω καθεξής...)
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Η επιτυχία μας είναι ορατή στην ικανοποίηση των πελατών μας. Έχουμε μια μικρή ομάδα
αλλά πολύ οργανωμένη και είμαστε εδώ για τους πελάτες μας όποτε μας χρειάζονται.
Πιστεύουμε ότι η ανοιχτή επικοινωνία με τους πελάτες είναι ένας από τους κύριους λόγους για
τους οποίους οι πελάτες μας επιστρέφουν και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας ξανά και ξανά.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Γραφειοκρατία, νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να είναι πρόκληση για όλους και αυτά τα
πράγματα θα πρέπει να είναι απλούστερα. Το επόμενο πράγμα είναι οι φόροι σίγουρα. Στην
αρχή θα πρέπει να υπάρξουν ορισμένοι χαμηλότεροι φόροι, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια,
έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερους ανθρώπους να αρχίσουν
να αναπτύσσουν τη δική τους επιχείρηση.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Είναι απλό. Πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος 100% όλη την ώρα. Πρέπει να είσαι ρεαλιστής
με τις προσδοκίες σου και δεν πρέπει να σκέφτεσαι γρήγορα. Πηγαίνοντας βήμα προς βήμα
στην επιτυχία, ακόμα και αν δεν είναι το καλύτερο στην αρχή πρέπει να συνεχίσετε να κάνετε
και αν πιστεύετε στην επιτυχία σας θα έρθει σίγουρα. Κάνε υπομονή και μην ονειρεύεσαι.

Startup IV
- REDG
Ονομασία επιχείρησης: Regijsko društvo ekološkega gibanja Ivančna Gorica
Αριθμός εργαζομένων: 0
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: φύση και περιβάλλον
Αυτή η νεοσύστατη επιχείρηση είναι ανεπιτυχής για την προστασία και τη διατήρηση της
φύσης

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Δεν κάναμε μια εις βάθος ανάλυση, καθώς φαινόταν να γνωρίζουμε ποιες ήταν οι ανάγκες.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Δεν κάναμε έρευνα αγοράς.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Το επιχειρηματικό σχέδιο έγινε από όλα τα μέλη μαζί με τη συμφωνία και το συντονισμό
των επιθυμιών και των στόχων μας.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Όχι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι, στο εκκολαπτήριο επιχειρήσεων και στη συνεργασία.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Μετοχικά κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω δωρεών.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.

Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Ο λόγος της αποτυχίας ήταν οι ασυνέπειες μέσα στην ομάδα.
Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. Δεν είχαμε δυσκολίες. Πιθανώς λόγω της υποστήριξης που λάβαμε, αλλά μόλις μπήκαμε
στην αγορά μόνοι μας υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις που δεν μπορούσαμε να χειριστούμε.
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. Μάθαμε ότι μια συντονισμένη ομάδα είναι η βάση για καλή δουλειά σε έναν οργανισμό.

Startups Τουρκίας
Startup I
- I7K Teknoloji
Ονομασία επιχείρησης: I7K Teknoloji
Αριθμός εργαζομένων: Ξεκινήσαμε με 7 άτομα στο άνοιγμα, και μετά μειωθήκαμε στα 4.
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Βιομηχανία μηχανημάτων
Η κύρια αξία της επιχείρησής σας για την κοινωνία: Μηχανήματα κατασκευής πρωτοτύπων.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Όταν ήμουν φοιτητής, έκανα έρευνα για την τρισδιάστατη εκτύπωση ως εργασία
αποφοίτησης. Μετά την έρευνά μου, αποκαλύφθηκε ότι η χώρα μας έχει χαμηλότερο επίπεδο
παραγωγής και χρήσης τρισδιάστατων εκτυπωτών σε σύγκριση με άλλες χώρες.
Συνειδητοποίησα επίσης ότι η εργασία που θα κάνω με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή θα είναι
φθηνότερη από την εργασία που θα κάνω με μια μηχανή CNC. Οι εργασίες μηχανών και
πρωτοτύπων στη βιομηχανία γίνονται γενικά με μηχανές CNC. Εάν αυτές οι διαδικασίες
γίνονται με έναν τρισδιάστατο εκτυπωτή, το κόστος μειώνεται σημαντικά, υπάρχει μόνο 20%
αύξηση του χρόνου παραγωγής. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήξαμε με τις συνεντεύξεις που
κάναμε με τις εταιρείες. Επιπλέον, η τιμή της μηχανής CNC κυμαίνεται μεταξύ 10.000 TL και
500.000 TL. Ωστόσο, η τιμή του τρισδιάστατου εκτυπωτή κυμαίνεται μεταξύ 1000 TL - 10.000
TL. Με αυτή τη λογική, τουλάχιστον 10 τρισδιάστατοι εκτυπωτές μπορούν να αγοραστούν για
το κόστος μιας μηχανής CNC.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Πρώτα απ' όλα, συμμετείχαμε σε εκθέσεις και συναντηθήκαμε με βιομηχανικές εταιρείες.
Ήρθαμε επίσης σε επαφή με τη Διεύθυνση Εθνικής Παιδείας και τα σχολεία που είναι
συνδεδεμένα με αυτήν, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν αρκετοί γνώστες και εκπαιδευμένοι
άνθρωποι σχετικά με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών. Με αυτόν τον τρόπο, άρχισαν να
εμφανίζονται απαιτήσεις για τρισδιάστατους εκτυπωτές στα σχολεία. Ήθελα να διδάξω

προκειμένου να αυξήσω τον αριθμό των χρηστών στα σχολεία. Αλλά πρώτα έπρεπε να πάρω
ένα πιστοποιητικό κατάρτισης εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας. Αφού έλαβα το
πιστοποιητικό εκπαιδευτή, πήγα σε όλα σχεδόν τα σχολεία της επαρχίας Μανίσα, παρουσίασα
τους τρισδιάστατους εκτυπωτές και έδωσα εκπαίδευση για τη χρήση τους.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο και πώς;
A. Πρώτα απ' όλα, τα έσοδα χρειάζονταν για τις δαπάνες κατά τη φάση της ίδρυσης και για την
κατασκευή των πρώτων πρωτοτύπων. Έγινε έρευνα για την απόκτηση αυτών των εσόδων.
Πρώτα απ' όλα, διερευνήθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις.
Το προϊόν που θα παραγόταν έπρεπε να χρησιμοποιηθεί, αλλά ο αριθμός των ατόμων που
μπορούσαν να το χρησιμοποιήσουν ήταν πολύ περιορισμένος. Γι' αυτό προγραμματίσαμε
εκπαιδεύσεις σε σχολεία της πόλης μας.
Ζητήσαμε επίσης συναντήσεις με βιομηχανικά εργοστάσια. Δημιουργήσαμε επίσης μια
συνεργασία με μια εταιρεία που κατοικεί στην περιοχή του Πανεπιστημίου TEKNOKENT της
Manisa Celal Bayar. Ζούσαμε στο ίδιο κτίριο με την εταιρεία. Υπογράψαμε μια σύμβαση και
κάναμε μια επιχειρηματική συνεργασία. Κάναμε την Ε&Α των μηχανημάτων της εταιρείας και
τα αναπτύξαμε. Κάναμε από κοινού πωλήσεις και παίρναμε ένα ορισμένο ποσοστό του κέρδους
από τις πωλήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώσαμε περαιτέρω τις εργασίες μας στον
τρισδιάστατο εκτυπωτή. Επιπλέον, δημιουργήσαμε μια αγορά για τον εαυτό μας με τις
εκπαιδεύσεις που παρέχουμε.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A Πήρα ένα πιστοποιητικό για να εκπαιδεύσω σχετικά με τη χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών.
Έχω επίσης ένα πτυχίο αναπληρωτή που σχετίζεται με αυτή την ειδικότητα. Δεν μπόρεσα να
βρω πηγές γραμμένες στα τουρκικά σχετικά με την τρισδιάστατη εκτύπωση. Το διαδίκτυο
βοήθησε πολύ σε αυτό το θέμα. Χρησιμοποίησα πολύ τα βίντεο στο YouTube και ιστοσελίδες
φόρουμ. Αρχικά, αναζήτησα στο Google "Πώς να φτιάξετε τρισδιάστατο εκτυπωτή;".
Πληκτρολόγησα και έψαξα. Στη συνέχεια προσπάθησα να κατανοήσω τα αποτελέσματα
χρησιμοποιώντας τη μετάφραση του google. Έμαθα αυτή τη δουλειά μέσω της δικής μου
έρευνας χωρίς εξωτερική ατομική υποστήριξη.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ανοίξαμε την εταιρεία μας στην περιοχή TEKNOKENT του πανεπιστημίου. Αν ασχοληθείτε
με τέτοια επιχειρηματικότητα με ένα νέο σχέδιο, ορίζουν ένα επιτελείο ακαδημαϊκών για να
σας συμβουλεύσει. Δεν λάβαμε υποστήριξη για την παραγωγή τρισδιάστατων εκτυπωτών.
Ξεκινήσαμε όμως δύο διαφορετικά έργα, αλλά δεν μπορέσαμε να τα ολοκληρώσουμε. Τα έργα
αυτά είναι: μια εικονογραφημένη μηχανή αφρού για καφέ και ένα έργο προσθετικού βραχίονα
με εγκεφαλικό σήμα. Λάβαμε υποστήριξη για τη μηχανή απεικόνισης καφέ. Αλλά η εταιρεία
μας κλείνει και δεν θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Χρησιμοποιήσαμε το δικό μας κεφάλαιο ως εταίροι. Η επιχείρηση μας δεν απαιτούσε πολλά
κεφάλαια.

Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι. Επειδή το κράτος είχε πολύ διαφορετικούς όρους για την επιχορήγηση. Εμείς δεν
μπορούσαμε να εκπληρώσουμε αυτούς τους όρους. Εργάστηκα σε μια άλλη δουλειά και
χρησιμοποίησα τα χρήματα που είχα εξοικονομήσει. Επιπλέον, δεν πληρώσαμε ενοίκιο για το
δωμάτιο που χρησιμοποιούσαμε στην περιοχή TEKNOKENT του πανεπιστημίου και για τα
έπιπλα του δωματίου κατά τη διάρκεια της περιόδου προ-εκκόλαψης. Η προ-εκκόλαψή μας
διήρκεσε 5 μήνες. Ο λόγος που χρειάστηκε τόσο πολύ ήταν ότι δεν μπορέσαμε να βρούμε
γρήγορα αρκετό προϋπολογισμό για να παράγουμε ένα πρωτότυπο. Αρχίσαμε να πληρώνουμε
ενοίκιο στο τέλος των 5 μηνών. Η TEKNOKENT συμφωνεί με τις εταιρείες ως εξής: Παρέχει
χώρο, υποστήριξη σε έπιπλα και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Εάν αποκτήσετε μια πατέντα, το
Πανεπιστήμιο λαμβάνει το 40% των εσόδων από την εν λόγω πατέντα.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
A. Λόγοι επιτυχίας:
- Αδιάκοπη εργασία,
- Συνεχής έρευνα,
- Διαχείριση συνεχούς απόρριψης.
Λόγοι αποτυχίας:
- Οικονομική ανεπάρκεια (υψηλοί κρατικοί φόροι),
- Ανεπαρκείς γνώσεις οικονομικής διαχείρισης,
- Αδυναμία δημιουργίας επαρκούς θεσμικής δομής.

Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
A. - Οικονομικές δυσκολίες
- Ανεπαρκής καθοδήγηση (για τη δημιουργία έργων και την επιχειρηματικότητα)
Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
Α. - Θα πρέπει να μάθω τις αρχές λειτουργίας μιας εταιρικής δομής και των εταιρικών
εταιρειών
- Όταν ανοίγω μια νέα επιχείρηση, πρέπει να γνωρίζω τις υποχρεώσεις του κράτους
- Θα πρέπει να μάθω για τα νομικά μου δικαιώματα ως νέος επιχειρηματίας
- Θα πρέπει να γνωρίζω τις οικονομικές μου υποχρεώσεις (ιδίως τους φόρους).

Startup II
-

tazedirekt.com

Ονομασία επιχείρησης: tazedirekt.com
Αριθμός εργαζομένων: 400 (περίπου)
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Διαδικτυακές πωλήσεις οπωροκηπευτικών

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας αποτυχίας της startup;
• Δεν ήταν απλά ένας ιστότοπος, αλλά μια πρωτοβουλία με πολλή εργασία και κόστος
στο παρασκήνιο, από τη ναυτιλία έως την παραγωγή.

•

•
•

•

•

•

•
•

Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η μάρκα έχει καταφέρει να γίνει δημοφιλής στην
Τουρκία. Το κλείσιμό του ήταν ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν εδώ και μέρες
στον κλάδο του διαδικτύου.
Ο επενδυτής Hasan Aslanoba χρειάστηκε να εξηγήσει τους λόγους αυτής της απόφασης
μετά την ομιλία κλεισίματος για μέρες.
Ο Aslanoba δήλωσε ότι έχουν επιτύχει κατά μέσο όρο μηνιαία αύξηση 30 τοις εκατό
τους τελευταίους πέντε μήνες και ο καθαρός κύκλος εργασιών τους τον Ιανουάριο του
2016 είναι πάνω από 2 εκατομμύρια TL, αλλά οι ονομαστικές απώλειες TL είναι πολύ
υψηλές.
Δηλώνοντας ότι διακινδύνευσε ακόμη και μια απώλεια τεσσάρων ή πέντε ετών για να
πιάσει κερδοφορία, ο Aslanoba δήλωσε ότι έχει αρχίσει να προκύπτει μεγάλο χάσμα
μεταξύ των ζημιών που προϋπήρχαν και των ζημιών που υπέστησαν και των
διαφορετικών σεναρίων που σχετίζονται με τους πίνακες κερδών/ζημιών δεν πρόκειται
να κλείσουν, αλλά δεν μπορούν να βρουν διέξοδο.
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που ξεχώρισε τη μάρκα από άλλες επιχειρήσεις
ήταν ότι ήταν κάτι περισσότερο από λογισμικό και μια ομάδα τριών ή πέντε. Όπως
δήλωσε ο Hasan Aslanoba, η μάρκα ήταν μια επιχείρηση υψηλής έντασης κεφαλαίου
και εργασίας.
Σύμφωνα με τον Hasan Aslanoba, ένας άλλος λόγος για το κλείσιμο της εταιρείας του
ήταν ότι σημειώθηκε υπερβολική πυρκαγιά σε απορρίμματα στην κατηγορία
λαχανικών-φρούτων στο κέντρο προετοιμασίας παραγγελιών και τα περιθώρια
προϊόντος μειώθηκαν δραματικά. "Επίσης, από την πλευρά της διανομής, χρειάστηκαν
επτά έως οκτώ φορές η κλίμακα για να μειωθεί το μοναδιαίο κόστος σε εύλογα
στοιχεία", σημειώνει.
Ένας άλλος λόγος, σύμφωνα με τον Hasan Aslanoba, είναι η αποτυχία επιλογής
ανώτερων διοικητικών στελεχών.
Ο Aslanoba εξηγεί αυτό το ζήτημα ως εξής: "Χτίζω μια καλή ομάδα, πετυχαίνω
οδηγώντας τους, ποτέ δεν κράτησα την υπόθεση. Μερικοί από τους φίλους που
συμφώνησα με την ανώτατη διοίκηση είχαν πολύ χαμηλό ποσοστό επιτυχίας.
Δυστυχώς, είχαμε πρόωρες απολύσεις και θέματα απόδοσης. Ήταν πολύ αργά για να
κάνω κάποιες αλλαγές μάνατζερ, ανησυχώντας για την κλήση." Ο Aslanoba μπαίνει σε
αυτή την επιχείρηση, δεν φέρνει κανένα λεπτομερές επιχειρηματικό σχέδιο και
ανάλυση των καταναλωτών.”

Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. “Ανεξάρτητα από το πόση έρευνα και ανάλυση κάνετε κατά την εφαρμογή της ιδέας σας, οι
παράγοντες που αναπτύσσονται έξω από εσάς - αν και δεν προκαλούν πάντα κλείσιμο - μπορούν
να μεταφέρουν τα σχέδιά σας σε διαφορετικές διαστάσεις.”

Startup III
-

metrekare.com

Ονομασία επιχείρησης: metrekare.com
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Ακίνητα - διαδικτυακές πωλήσεις

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
• Ένας από τους ιδρυτικούς εταίρους της Metrekare.com, ο Serhat Karahan, έφερε μια
διαφορετική τεχνολογική προσέγγιση στον τομέα των ακινήτων.
• Ο ιστότοπος, ο οποίος ιδρύθηκε με βάση το κενό στην αγορά ακινήτων, έλαβε επίσης
μεγάλα ποσά επενδύσεων από μεγάλους επενδυτές.

•

•

Ο ιστότοπος προώθησε επίσης εφαρμογές που αφορούν την τεχνολογία, όπως το
Google Glass. Ο κύριος λόγος για την πορεία της Metrekare.com είναι ότι η αγορά δεν
έχει ερευνηθεί επαρκώς. Επειδή είναι απαραίτητο να είστε προσεκτικοί όταν εισέρχεστε
σε μια αγορά όπου η Sahibinden.com (ηγέτης της αγοράς) είναι μακράν η πρώτη και
άλλοι ανταγωνιστές είναι ισχυροί και δεν προτιμώνται από μεμονωμένους και
εταιρικούς χρήστες.
Είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε σε αυτήν την αγορά χωρίς τον τομέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που παράγει ενέργεια, όπου η Sahibinden.com είναι ο
ισχυρότερος αντιπρόσωπος.

Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
A. “Η δυνατότητα σωστής ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των
ανταγωνιστών σας σε μια αγορά θα σας επιτρέψει να πάρετε μια θέση σε αυτόν τον τομέα, ακόμη
και αν δεν έχετε διαφορετικό χαρακτηριστικό που σας χωρίζει από τον ανταγωνιστή σας.”

Startup IV
- futbolburada.com
Ονομασία επιχείρησης: futbolburada.com
Αριθμός εργαζομένων: περίπου 150
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Αθλητική Ειδησεογραφική Ιστοσελίδα

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
• Αύγουστος 2012. Οι ιστοσελίδες Ömer Uçar που δημιουργήθηκαν με το όνομα
υποδηλώνουν ότι θα είναι οι πιο δημοφιλές στην Τουρκία και ήταν οι πιο δημοφιλές
αθλητικές ειδήσεις ο τρόπος για να αναδειχθεί ένας ιστότοπος που βασίζεται στο
ποδόσφαιρο.

•

•

Στην ιστοσελίδα όπου οι χρήστες που είναι μέλη της ιστοσελίδας με διαφορετική
κατανόηση της δημοσιογραφίας μπορούν επίσης να είναι συγγραφείς, τα ονόματα που
είναι γνωστά από τον κόσμο του ποδοσφαίρου γράφτηκαν επίσης μαζί.
Έφτασε σε σημαντικές προσωπικότητες όπως 150 συγγραφείς, 450 μέλη και 28 χιλιάδες
μοναδικούς επισκέπτες σε μόλις ένα μήνα. Ο ιστότοπος σχεδίαζε επίσης να
κυκλοφορήσει για εφαρμογές iOS και Android. Αλλά ήταν κλειστό για ένα χρόνο.

Ε. Τι είδους δυσκολίες αντιμετωπίσατε όταν ανοίξατε την επιχείρησή σας;
“Εάν έχετε ένα έργο με ένα μοντέλο εσόδων, ίσως χρειαστεί να αναθεωρήσετε αρκετά χρήματα
για να θέσετε την επιχείρησή σας σε απώλεια για τουλάχιστον μερικά χρόνια. Είτε ενεργείτε με
λογική, αν γίνεται, μπορεί να σπαταλήσετε το χρόνο και τα χρήματά σας.”

Startup V
-

yemeksepeti.com

Ονομασία επιχείρησης: yemeksepeti.com
Αριθμός εργαζομένων: περισσότεροι από 400 εργαζόμενοι
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Διαδικτυακός Ιστότοπος Παράδοσης Τροφίμων

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
• Η Yemek Sepeti είναι μια επιτυχημένη επιχείρηση διαδικτύου με την υψηλότερη αξία

•
•

•

•
•

•

•

•
•
•

•

εξόδου, με ποσό 589 εκατομμύρια δολάρια.
Ιδρύθηκε το 2001 υπό την ηγεσία του Nevzat Aydın, το The Food Basket έχει
περισσότερους από 400 υπαλλήλους και μια όμορφη ιστορία επιτυχίας πίσω από αυτό.
Ο ιδρυτής της Nevzat Aydın είχε μια ιδέα. Για να διασφαλιστεί ότι τα εστιατόρια
λαμβάνουν παραγγελίες τροφίμων από τους χρήστες μέσω Διαδικτύου, σε μια αγορά
που δεν γίνονται παραγγελίες σωστά ακόμη και τηλεφωνικά.
Και η ιστορία της Yemek Sepeti ξεκινά σε ένα γραφείο 40 τετραγωνικών μέτρων με 3
ιδρυτικούς εταίρους. Αυτή η ομάδα, η οποία ξεκίνησε αμέσως τις διαπραγματεύσεις για
το εστιατόριο, λαμβάνει μια απάντηση απόρριψης από τα πρώτα 15 εστιατόρια που
συναντούν. Αν και δυσκολεύονται να πείσουν τα εστιατόρια εξ αρχής, ξεκίνησαν στο
τέλος μιας δύσκολης συμφωνίας με 26 εστιατόρια.
Πρώτα απ’ όλα, αρχίζει να παίρνει τις παραγγελίες του μέσω εκτυπωτή και φαξ. Και
έτσι πάει για πολύ καιρό.
Οι ιδρυτές και ιδιοκτήτες της εταιρείας Rocket Internet υπέγραψαν συνεργασία με τους
Γερμανούς αδελφούς Samwer. Από σήμερα, οι παραγγελίες της εταιρείας άρχισαν να
αυξάνονται. Το 2010, η Yemek Sepeti έφτασε τις 25 χιλιάδες παραγγελίες από 1-2
παραγγελίες την ημέρα.
Τα πρώτα 5 χρόνια προσπαθούν να επιβιώσουν χωρίς να βγάζουν λεφτά. Η πίστη τους
στις ιδέες τους και το να είναι μια καλή ομάδα είναι ένας μεγάλος παράγοντας για τη
διατήρηση της σταθερότητας της εταιρείας.
Αρχίζουν να λαμβάνουν παραγγελίες σε κινητά με το iPhone. Τα αποτελέσματα του
2010, το The Food Basket, το οποίο λάμβανε 28-29 χιλιάδες παραγγελίες την ημέρα
στις αρχές του 2011, φτάνει τους 900 χιλιάδες χρήστες.
Το 2012, η General Atlantic κέρδισε μειοψηφικό μερίδιο στην εταιρεία επενδύοντας 44
εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία.
Η Yemek Sepeti επιταχύνει την ανάπτυξή της αυξάνοντας την ταχύτητά της μετά από
αυτή την επένδυση.
Η μεγαλύτερη διαδικτυακή κουζίνα Food Cart στον κόσμο, η οποία λαμβάνει πάνω από
100.000 παραγγελίες την ημέρα, αγοράστηκε τον Μάιο του 2015 από την εταιρεία
Delivery Hero με έδρα τη Γερμανία για 589 εκατομμύρια δολάρια.
Ο Nevzat Aydın συνεχίζει να υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος του The Food Basket.
Δεν είναι ακόμα γνωστό πόσο καιρό θα παραμείνει σύμφωνα με το συμβόλαιο, αλλά
αυτή η ιστορία περνά στην ιστορία του τουρκικού Διαδικτύου ως μια επιτυχημένη
περιπέτεια.

Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
Για να συνοψίσω, υπάρχει μεγάλη απόρριψη για μια περίοδο 16 ετών. Είχαν προβλήματα με τις
παραγγελίες και είχαν προβλήματα με την παράδοση των πρώτων παραγγελιών τους. Σε μια
αγορά που δεν έχει ακόμη παραγγελθεί σωστά μέσω τηλεφώνου, πείθουν τους ανθρώπους να
κάνουν παραγγελίες μέσω του Διαδικτύου και το επιτυγχάνουν. Μέχρι αυτή τη στιγμή,
ορισμένοι ανταγωνιστές βγαίνουν αλλά δεν τα παρατάνε, κάνουν τα πράγματα διαφορετικά και
ξεπερνούν.

Startup VI
- Insider
Ονομασία επιχείρησης: INSIDER
Αριθμός εργαζομένων: περισσότεροι από 100 εργαζόμενοι
Βιομηχανία – Τομέας Λειτουργίας: Η Insider είναι μια εταιρεία λογισμικού που παρέχει
εργαλεία για την αύξηση των πωλήσεων για ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου.

Ε. Διενεργήθηκε ανάλυση αναγκών και πώς;
A. Ναι.
Ε. Κάνατε έρευνα αγοράς και πώς;
A. Ναι.
Ε. Δημιουργήσατε επιχειρηματικό πλάνο;
A. Ναι.
Ε. Λάβατε κάποια ειδική εκπαίδευση στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης (επίσημη
εκπαίδευση ή μέσω διαφόρων μαθημάτων);
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια συμβουλευτική υπηρεσία;
A. Ναι.
Ε. Ξεκινήσατε με δικό σας κεφάλαιο, ξένο κεφάλαιο ή συνδυασμό;
A. Ναι.
Ε. Χρησιμοποιήσατε κάποια επιχορήγηση;
A. Όχι.
Ε. Ποιος πιστεύετε είναι ο παράγοντας επιτυχίας της startup;
• Η Insider είναι μια εταιρεία λογισμικού που παρέχει εργαλεία για την αύξηση των
πωλήσεων για ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου.
• Η Insider βοηθά ιδιαίτερα κορυφαίες μάρκες στον κόσμο να δημιουργήσουν

•

•

•
•
•
•

χρησιμοποιήσιμα δεδομένα, να βελτιώσουν τις τεχνολογίες μάρκετινγκ και να
επιτρέψουν στις επωνυμίες να εκτελούν τμηματοποίηση με προηγμένη αυτόματη
βελτιστοποίηση. Για παράδειγμα, χάρη στο σύστημα του εμπιστευτικού πληροφοριών,
η τάση ενός πελάτη να αγοράσει το προϊόν υπολογίζεται εντός 7 ημερών
χρησιμοποιώντας αλγορίθμους μηχανικής μάθησης και στη συνέχεια οι αναφορές
εξετάζονται για περίπου 30 ημέρες και καθορίζεται μια νέα βαθμολογία αγοράς για
κάθε ημέρα. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται αύξηση έως και 17 φορές στις πωλήσεις
προϊόντων, λαμβάνοντας αναφορές για τις τάσεις αγοράς των πελατών. Σήμερα, το
σύστημα Insider προτιμάται από περισσότερες από 200 μάρκες, κυρίως Fiat, Carrefour,
Trendyol, CNNTürk, Biletix, Lenovo, AVIS, Toyota, Dominos, Garanti, Doğuş και
Hepsiburada.com.
Η Τουρκία και γεωγραφικά κοντά στο οικοσύστημα ηλεκτρονικού εμπορίου, οι χρήστες
βασίζονται στη συμπεριφορά, σε πραγματικό χρόνο, ενώ παράλληλα κάνουν τον
χρήστη να κατακερματίζεται και να ψωνίζει. Κάνει τη σωστή εξατομίκευση και δίνει το
σωστό μήνυμα που θα το κατευθύνει στις πωλήσεις.
Σε αντίθεση με άλλες εταιρείες, ξεκίνησε με τη μορφή ενός συστήματος που λειτουργεί
χωρίς να φέρει κανένα βάρος πληροφορικής στην ιστοσελίδα, παρέχοντας παράλληλα
την υπηρεσία και επιτρέπει τη δοκιμή A / B για κάθε νέα προσαρμογή.
Από την ίδρυσή της, το 2012, η Insider έχει καταφέρει να γίνει ένα εμπορικό σήμα που
χρησιμοποιείται σε περισσότερες από 120 τοποθεσίες σε 5 διαφορετικές χώρες.
https://useinsider.com/
“Βοηθάμε τους εμπόρους να προωθήσουν την ανάπτυξη με την πλατφόρμα διαχείρισης
ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την AI-powered Growth Management Platform.”
Η προώθηση της ανάπτυξης απαιτεί την παροχή συνεπών και εξατομικευμένων
εμπειριών πελατών σε όλα τα κανάλια. Από τη γεφύρωση των κενών μεταξύ του ιστού,
του ιστού για κινητά, της εφαρμογής, των μηνυμάτων, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και των διαφημιστικών καναλιών έως την παροχή προσαρμοσμένων εμπειριών
πελατών, η πλατφόρμα διαχείρισης ανάπτυξης που τροφοδοτείται από την τεχνητή
επιλογή βοηθά τους εμπόρους να προωθήσουν την ανάπτυξη από την απόκτηση έως την
ενεργοποίηση, τη διατήρηση και τα έσοδα. Αξιοποιήστε την ευφυΐα των πελατών σε
πραγματικό χρόνο, ενώ οδηγείτε μετατροπές και αξία διάρκειας ζωής.

Ε. Ποια είναι τα διδάγματα που αντλήσατε από την επιχείρηση;
“Εάν έχετε την ιδέα της επιχείρησης στην οποία πιστεύετε, προσπαθήστε να επιτύχετε τον στόχο
της στο έπακρο. Μην σας κατακλύζουν αποτυχίες και δυσκολίες.”
Hande Çilingir, ιδρυτής της πλατφόρμας μάρκετινγκ INSIDER: "η INSIDER ιδρύθηκε τον
Απρίλιο του 2012. Κατά τη διάρκεια της φάσης εγκατάστασης, είναι σημαντικό να εξετάσουμε
τα παραδείγματα τεχνολογίας στον κόσμο, ιδίως τους επιτυχημένους επιχειρηματίες.
Πραγματοποιήσαμε τη διεθνή επέκτασή μας στον 9ο μήνα του σχήματος. Ως INSIDER,
είμαστε μια εταιρεία λογισμικού της οποίας η ομάδα με φυσικά γραφεία σε 5 διαφορετικές
χώρες έχει ξεπεράσει τα 100 άτομα και εξήγαγε τουρκική τεχνολογία στο εξωτερικό.”

Αρχέτυπα Συστήματος
Τι είναι ένα Αρχέτυπο Συστήματος;
Με βάση διάφορες πηγές, όπως η γενική θεωρία συστημάτων, οι επιστήμες των συστημάτων
και η συστημική σκέψη υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 50 χρόνια. Οι έννοιες
αναπτύχθηκαν από στοχαστές όπως ο βιολόγος Ludwig Von Bertalanffy, ο οικονομολόγος
Kenneth Boulding, ο μαθηματικός Norbert Wiener και πολλοί άλλοι. 40 Μαζί με τη συστημική
σκέψη, διατυπώθηκε η ιδέα των συστημικών αρχέτυπων για να περιγράψει πρότυπα
συμπεριφοράς που τείνουν να επαναλαμβάνονται στη ζωή των ατόμων και στις οργανωτικές
δομές. Διεισδύοντας βαθύτερα στο επίπεδο της συστημικής δομής, μπορούν να προσδιοριστούν
τα βαθύτερα αίτια αυτών των συμπεριφορών, παρέχοντας μια βάση από την οποία μπορούν να
αναληφθούν συγκεκριμένες δράσεις για την αλλαγή των δομών, αντιμετωπίζοντας έτσι τα
προβλήματα στην πηγή και όχι απλώς τα συμπτώματα. Η συστημική προσέγγιση μπορεί να
βοηθήσει να φωτιστούν τα τρέχοντα προβλήματα, βοηθώντας μας να τα επαναπροσδιορίσουμε
από μια θεμελιωδώς διαφορετική οπτική γωνία. 41

Ευρήματα
Μετά από ανάλυση του ερωτηματολογίου και συγκρίσεις με γενικά χαρακτηριστικά πρότυπα
στη συμπεριφορά της ΤΒ, βρέθηκαν αρκετές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποδειχθούν
αρχέτυπα. Από τα οκτώ αρχέτυπα που περιγράφονται στην παρούσα μελέτη (Kim, 2000) 42
εντοπίστηκαν έξι: Παρασυρόμενοι Στόχοι, Ανάπτυξη και Υπο-επένδυση, Όρια στην Επιτυχία,
Μετατόπιση Φορτίου, Επιτυχία στους Επιτυχημένους, και Τραγωδία των Κοινών. Σε αυτό το
στάδιο της εργασίας δεν έχουν συλλεχθεί αρκετές πληροφορίες για τη δημιουργία
διαγραμμάτων αιτιώδους βρόγχου για αυτά τα αρχέτυπα, ωστόσο ορισμένα χαρακτηριστικά
μπορούν να περιγραφούν και να αναπτυχθούν για περαιτέρω μελέτη και αργότερα μπορούν
επίσης να παραχθούν διαγράμματα για την καλύτερη κατανόηση ενός προβλήματος. Σε καθένα
από τα ακόλουθα υποκεφάλαια, αρχικά παρουσιάζεται ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο και στη
συνέχεια περιγράφονται τα σχετικά ευρήματα. 43
Ακολουθούν τα αρχέτυπα και οι ερωτήσεις που θα υποδείξουν το συγκεκριμένο αρχέτυπο:

1. Παρασυρόμενοι Στόχοι
a. Υπάρχουν στόχοι ή πρότυπα που διαβρώνονται με την πάροδο του χρόνου;
40

SKYTTNER, L. 2001. General systems theory: ideas & applications, Singapore ; River Edge, N.J., World Scientific
KIM, D. H. 2000. Systems Archetypes I: Diagnosing Systemic Issues and Designing High-Leverage Interventions, Waltham,
MA, PEGASUS COMMUNICATIONS, INC
42 Ibid
43 VALEK, L 2020 . Systems Archetypes in Time Banking: The First Step
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b. Οι άνθρωποι επικεντρώνονται στην επίτευξη του στόχου ή στη μείωση της δυσφορίας ή
στη μη επίτευξη του στόχου;
Κλιμάκωση
a. Υπάρχουν δύο ή περισσότεροι παίκτες ίσης ισχύος των οποίων οι μεμονωμένες
ενέργειες μπορούν να εκληφθούν ως απειλή από τους άλλους;
b. Έχει ο κάθε παίκτης τη δυνατότητα να ανταποδώσει με παρόμοιες ενέργειες;
Διορθώσεις που Αποτυγχάνουν
a. Έχουν ληφθεί μέτρα για την ταχεία αντίδραση σε μια κρίση χωρίς να λαμβάνονται
ιδιαίτερα υπόψη οι μακροπρόθεσμες συνέπειες;
b. Έχουν ληφθεί παρόμοιες ενέργειες στο παρελθόν για την αντιμετώπιση παρόμοιων
κρίσεων;
Ανάπτυξη και Υποεπένδυση
a. Τείνουν οι επενδύσεις/χρηματοδοτήσεις να γίνονται ως αντίδραση στην ανάπτυξη παρά
ως πρόβλεψη της ανάπτυξης;
b. Λειτουργούν τα προβλήματα που δημιουργεί η ανάπτυξη ή ο μακροπρόθεσμος
σχεδιασμός, ως οργανωτικό σήμα για επενδύσεις/χρηματοδότηση;
Όρια στην Επιτυχία
a. Μήπως τα κάποτε επιτυχημένα προγράμματα παρουσιάζουν φθίνουσες αποδόσεις;
b. Υπάρχουν όρια στο σύστημα (οργάνωση) που περιορίζουν την ανάπτυξη;
Μετατόπιση Φορτίου
a. Μήπως οι ενέργειες που έγιναν για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του
προβλήματος μετατοπίζουν την προσοχή από πιο θεμελιώδεις λύσεις;
b. Υπάρχουν πρόσθετες συνέπειες που διαβρώνουν συστηματικά την υποκείμενη δυναμική
του οργανισμού;
Επιτυχία στους Επιτυχημένους
a. Υπάρχουν δύο ή περισσότερες ίσες επιλογές των οποίων οι επενδυτικές αποφάσεις
συνδέονται σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος;
b. Εξαρτάται η επιτυχία μιας από τις δύο επιλογές από τις αρχικές συνθήκες;
Τραγωδία των Κοινών
a. Υπάρχει μεγάλος αριθμός ισότιμων παικτών που έχουν ελεύθερη ή ίση πρόσβαση σε
έναν κοινό και περιορισμένο πόρο;
b. Είναι το σύστημα ρυθμισμένο έτσι ώστε να αυτορυθμίζεται, χωρίς να υπάρχει ένα
υπερβατικό διοικητικό όργανο;

Σημείωση: Για την παρούσα έκθεση οι προαναφερθείσες ερωτήσεις τέθηκαν στις νεοσύστατες startups που
χρησιμοποιήθηκαν ως μελέτες περίπτωσης. Ορισμένες απαντήσεις δόθηκαν με Ναι/Όχι και μπορείτε να τις βρείτε
στις υποσημειώσεις. Για παράδειγμα:
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Τραγωδία των
Κοινών

44
Αποστολή μας είναι να προωθήσουμε τον τουριστικό τομέα της Σικελίας. Ερχόμενοι σε επαφή με τους εισαχθέντες θέλουμε να γίνουμε η γέφυρα που συνδέει τον επισκέπτη
με την τοπική κοινότητα. Το έχουμε καταφέρει αυτό από την αρχή της δραστηριότητας μας.
45
Το όραμα μας βασίζεται στην επίτευξη του στόχου.
46
Θεωρώ ότι οι άνθρωποι εστιάζουν περισσότερο στο να μειώσουν τη δυσφορία και οδηγεί στην αποτυχία. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θα έπρεπε
να εστιάζουν περισσότερο στο να επιτύχουν το στόχο. Αν δεν τα καταφέρεις με την πρώτη φορά, μπορείς να προσπαθήσεις ξανά και ξανά…προσπαθώντας
με διαφορετική στρατηγική και ούτω καθεξής….
47
Ως ατομική επιχείρηση, όλες οι αποφάσεις είναι ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο οποίος συνήθως συζητά πρώτα με τους εργαζόμενους οποιεσδήποτε βελτιώσεις ή
προτάσεις.
48
Η λογική των οπτικοακουστικών παραγωγών είναι λίγο διαφορετική από εκείνη των δραστηριοτήτων που παραδοσιακά εμπλέκονται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις. Το
διοικητικό μέρος είναι ουσιαστικά μοναχικό, οι συνεργασίες συνδέονται με τις μεμονωμένες παραγωγές. Και οι παραγωγές ακολουθούν τη λογική (επίσης ιεραρχική) του
συνόλου.
49
Οι συνάδελφοι μας στην εταιρεία ήταν οι ανταγωνιστές μας στα πλαίσια της ανάπτυξης επιχειρήσεων. Μετατρέψαμε τη δομή της συνεργασίας μας σε μια ευκαιρία να
βελτιωθούμε. Μοιραστήκαμε επίσης τις βελτιώσεις που κάναμε στο προϊόν μας με μια εταιρεία που ονομάζεται FilaBox η οποία δραστηριοποιείται στον ίδιο τομέα με εμάς.
Κι αυτοί με τη σειρά τους μοιράστηκαν τις βελτιώσεις τους μαζί μας. Με αυτό τον τρόπο, η ποιότητα του προϊόντος μας βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο.
50
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID19, δεδομένου του κλεισίματος όλων των δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να είναι οι δυνητικοί πελάτες μας, αλλά και των
πραγματικών πελατών μας, αποφασίσαμε να αντιδράσουμε αναπτύσσοντας άλλα συστήματα για την υποστήριξή τους, τα οποία θα μπορούσαν να είναι χρήσιμα για την
αντιμετώπιση της τρέχουσας κρίσης, όπως η προετοιμασία ψηφιακών μενού ή η ανάπτυξη εικονικών βοηθών για κρατήσεις και παραδόσεις στο σπίτι.
51
Δε συμφωνώ απόλυτα με αυτό, καθώς μερικές φορές ακόμα και σε περίοδο κρίσης προσπαθούμε να ανταποκριθούμε γρήγορα αλλά ταυτόχρονα φροντίζουμε και για τις
μακροπρόθεσμες συνέπειες.
52
Η ανάπτυξη για εμάς σημαίνει επένδυση σε νέους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Οργανωνόμαστε για να το επιτύχουμε αυτό.
53
Ο μόνος περιορισμός είναι το οικονομικό επίπεδο, καθώς δεν υπάρχει κεφάλαιο για επανεπένδυση αυτή τη στιγμή, λόγω του COVID19.
54
Δουλεύοντας στον τομέα του τουρισμού και προσφέροντας βιωματικές υπηρεσίες, οι πόροι σπάνια περιορίζονται αλλά είναι εύκολα προσβάσιμοι ακόμη και στους
ανταγωνιστές.
55
Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου πόροι για τον τουρισμό, είναι γενικά δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός με άλλες εταιρείες για τη δημιουργία εταιρικών
σχέσεων και συνεργασιών. Όσον αφορά το ανταγωνιστικό σύστημα, αυτή τη στιγμή είναι πολύ αδύναμο, οπότε δεν νομίζω ότι απαιτούνται συγκεκριμένες παρεμβάσεις αυτή
τη στιγμή.
56
Οι εγκαταστάσεις μας είναι στο κτίριο TEKΝΟKENT της πανεπιστημιούπολης Manisa Celal Bayar University. Σε αυτή τη δομή , μοιραζόμαστε ένα μεγάλο χώρο με 5
διαφορετικές εταιρείες. Σύμφωνα με τους κανόνες, ήταν απαραίτητο μόνο για δουλειά γραφείου και απαγορεύεται να στηθεί ένα εργαστήριο. Δώσαμε απεριόριστα
δικαιώματα χρήσης σε άλλες εταιρείες χρησιμοποιώντας τον ίδιο χώρο με εμάς και δημιουργήσαμε ένα εργαστήριο. Με αυτό τον τρόπο, καταφέραμε να πάρουμε τη στήριξη
και τις ιδέες άλλων εταιρειών έμμεσα. Η επιτυχία των άλλων εταιρειών επηρεάστηκε επίσης θετικά.

Συμπέρασμα
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του 2022, έως και 90% των startups αποτυγχάνουν,
σχεδόν σε όλες τις χώρες. Ο μέσος όρος αποτυχίας για την πρώτη χρονιά είναι 10%,
ωστόσο, από τη δεύτερη ως την πέμπτη χρονιά, ένα τεράστιο 70% νέων επιχειρήσεων
αποτυγχάνει. Μακροπρόθεσμα, το 90% των νεοσύστατων επιχειρήσεων αποτυγχάνει. Με άλλα
λόγια, μόνο μία στις 10 παραδοσιακές επιχειρήσεις στην κατηγορία των startups θα
επιβιώσει τελικά. 57
Αυτός είναι ο λόγος που οι νεοφυείς επιχειρήσεις πρέπει να αναγνωρίζουν τα αρχέτυπα
συστήματος τους εγκαίρως ώστε να ανταποκρίνονται στα προβλήματα και να επιφέρουν λύσεις
εγκαίρως. Οι προαναφερθείσες καταστάσεις και παραδείγματα δομήθηκαν για να περιγραφεί
ένα συγκεκριμένο αρχέτυπο, αλλά αυτό φυσικά δε σημαίνει ότι τα αρχέτυπα δε συμπίπτουν
συχνά, πράγμα που όντως συμβαίνει.
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Πηγή: https://explodingtopics.com/blog/startup-failure-stats

Ανάπτυξη Startups και Παγκόσμιες Εξελίξεις
Η παγκόσμια οικονομία των νεοφυών επιχειρήσεων παράγει αξία σχεδόν 3 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων. 58 Όμως παρά ταύτα, ακόμη και πριν από την πανδημική κρίση, οι νεοφυείς
επιχειρήσεις αντιμετώπιζαν θεμελιώδεις προκλήσεις, όπως η συγκέντρωση της αξίας σε λίγες
πόλεις, η έλλειψη ένταξης και η παρακμή των τεχνολογικών κολοσσών. Αυτό προκύπτει από
την τελευταία έκθεση Global Startup Ecosystem Report 59 της Startup Genome, η οποία
υποστηρίζει ότι η COVID19 θα μπορούσε να αποδειχθεί "γεγονός μαζικής εξαφάνισης" για τις
νεοφυείς επιχειρήσεις. Η απροσδόκητη άφιξη της πανδημίας έχει πλέον οδηγήσει σε μεγάλη
πτώση της καταναλωτικής ζήτησης και των επιχειρηματικών κεφαλαίων, που έχουν οδηγήσει
σε απολύσεις.60
Σε πολλές περιπτώσεις, όμως, είδαμε επίσης κάποια νέα εγχειρήματα και βελτιώσεις να
αναπτύσσονται επίσης εν μέσω αυτής της πανδημίας. Αν και άλλαξε την πορεία του
οικοσυστήματος των νεοφυών επιχειρήσεων όπως το γνωρίζαμε, έφερε καινοτομία και άνοιξε
νέους τομείς στους οποίους μπορούν να αναπτυχθούν και να ευδοκιμήσουν μελλοντικές
πολιτικές και έργα. Αυτή η ενότητα θα αναφερθεί στους θετικούς και αρνητικούς παράγοντες
που παρατηρήθηκαν στη συγκεκριμένη χώρα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης και της
ολοκλήρωσης του έργου μας.

Η Επιρροή των Παγκόσμιων Εξελίξεων στα Οικοσυστήματα των
Startups
- Τσεχία
Η Τσεχική Δημοκρατία αποκτά δυναμική στην ανάπτυξη της τεχνολογίας. Οι εταιρείες
πληροφορικής που ειδικεύονται στο λογισμικό και το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσονται
ενεργά εδώ για μεγάλο χρονικό διάστημα - Avast, Alza, Kiwi. Τα τελευταία χρόνια, όλο και
πιο καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν εμφανιστεί. Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, διότι
στην Τσεχική Δημοκρατία υπάρχουν πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα για την έναρξη νέων
έργων.
Ο συμβουλευτικός γίγαντας Deloitte έχει ήδη παρατηρήσει τις καινοτόμες δυνατότητες των
τσεχικών εταιρειών τεχνολογίας. Τις έβαλε στην κατάταξη fast 50 CE. Πρόκειται για έναν
κατάλογο των ταχύτερα αναπτυσσόμενων εταιρειών στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
Το 2020, 21 τσεχικές εταιρείες συμπεριλήφθηκαν σε αυτόν τον κατάλογο. Την υψηλότερη
θέση κατέλαβε η υπηρεσία logistics DoDo, η οποία παραδίδει τρόφιμα, φαγητά από
εστιατόρια και δέματα. Το 2020, η DoDo αυξήθηκε κατά 8.427% και κατέλαβε τη δεύτερη
θέση στη γενική κατάταξη. UlovDomov.cz και FAVI κατέκτησαν την τρίτη και τέταρτη
Πηγή: https://www.statista.com/topics/4733/startups-worldwide/#topicHeader
Πηγή: https://startupgenome.com/report/gser2020
60 Πηγή: https://www.statista.com/chart/22134/coronavirus-impact-on-startups/
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θέση.
Οι τσεχικές εταιρείες έγιναν επίσης ηγέτες στη δεύτερη κατηγορία των Rising Stars
(Ανερχόμενων Αστεριών). Αυτή η αξιολόγηση εκτιμά τις νέες εταιρείες που μόλις
εμφανίστηκαν στην αγορά. Από τις είκοσι πέντε θέσεις, οι δέκα καταλήφθηκαν από τσεχικές
νεοφυείς επιχειρήσεις. Επτά από αυτές ήταν στο TOP10, συμπεριλαμβανομένου του νικητή της πλατφόρμας FTMO - για υποσχόμενους εμπόρους, στους οποίους παρέχει
χρηματοοικονομικό κεφάλαιο. Αυτή η αξιολόγηση έδειξε ότι η Τσεχική Δημοκρατία είναι
ηγέτης στον τομέα της τεχνολογικής καινοτομίας όχι μόνο στην Κεντρική Ευρώπη αλλά σε
όλο τον κόσμο.

- Ελλάδα
Στην Ελλάδα οι νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονταν στην περίοδο ανάπτυξής τους
επηρεάστηκαν περισσότερο. Ταυτόχρονα, υπήρξαν συγκεκριμένες περιπτώσεις νεοσύστατων
επιχειρήσεων που μπόρεσαν να επωφεληθούν από συγκεκριμένες ευκαιρίες που
δημιουργήθηκαν από την κρίση, και αξίζει να τονιστεί ότι κάθε τομέας αντιμετώπισε την
κατάσταση διαφορετικά. Συνολικά, ωστόσο, μπορεί να ειπωθεί ότι η ωρίμανση του
οικοσυστήματος έχει φέρει θετικές εξελίξεις σε πολλές περιπτώσεις.
Στην ανθεκτικότητα που επέδειξαν αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια αυτών των
δύσκολων ετών, η στήριξη που παρείχαν τόσο η ελληνική κυβέρνηση όσο και τα κεφάλαια VC
ή οι θερμοκοιτίδες διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο. Παράλληλα, σε πολλές περιπτώσεις
βοήθησαν δράσεις όπως το Hackathons και εθελοντικές πρωτοβουλίες όπως το COVIDhackGR
(GreeceVSvirus).
Μέχρι το τέλος του 2019, η ελληνική οικονομία είχε καταφέρει να παρουσιάσει πλεόνασμα
3,6% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Το 2020, η οικονομία είχε ξεκινήσει με θετικές
προοπτικές για τη δημοσιονομική διαχείριση της χώρας, για να ελαφρύνει τη φορολογική
επιβάρυνση και να είναι σε θέση να ενισχύσει τις ηλεκτρονικές συναλλαγές τόσο μεταξύ
πολιτών και επιχειρήσεων, όσο και πολιτών και δημόσιου τομέα. (Χαζάκης, 2021) 61
Ανεξάρτητα από την επιχειρηματική τους εστίαση ή την έμφαση στην αγορά, η πλειονότητα
των νεοσύστατων επιχειρήσεων επλήγησαν από εκτεταμένους περιορισμούς και την παγκόσμια
οικονομική ύφεση. Οι προσπάθειες επιχειρηματικής ανάπτυξης παρεμποδίστηκαν, τα έσοδα
μειώθηκαν και η απόκτηση κεφαλαίων και η αλληλεπίδραση με τους επενδυτές έγιναν πιο
δύσκολες από ποτέ. Για το σκοπό αυτό, η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε μια σειρά φιλικών
προς τις επιχειρήσεις πολιτικών με στόχο τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών της
οικονομίας. Τα μέτρα στήριξης που εξέδωσε η κυβέρνηση για τις επιχειρήσεις βοήθησαν σε
πολλές περιπτώσεις, αλλά προκάλεσαν επίσης ορισμένες πολύ σοβαρές στρεβλώσεις στην
αγορά. Τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν ήταν €6,8 δισ., που αντιπροσωπεύουν το 3,5% του
ΑΕΠ της Ελλάδας. Τα μέτρα αυτά αφορούσαν τη στήριξη του συστήματος υγειονομικής
περίθαλψης. Χορηγήθηκε αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ σε ενδιαφερόμενους
εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους και ιδιοκτήτες εταιρειών με έως πέντε εργαζόμενους, οι
οποίες βρίσκονταν σε διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέφθηκε έκπτωση 40% στα ενοίκια των
εταιρειών που τελούν σε αναστολή, ενώ στους εργαζόμενους των εταιρειών αυτών χορηγήθηκε
επίσης έκπτωση 25% για τις καθυστερήσεις πληρωμών και τις πάγιες οφειλές,
συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων. Τέλος, υπήρξε
πρόβλεψη για την παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις μέσω χαμηλότοκων δανείων που
αποπληρώνται σε διάστημα πέντε ετών, συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κατά το
πρώτο έτος, και για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παραγωγής. (Μακαντάση & Βαλέντης,
61

Is There a Way out of the Crisis? Macroeconomic Challenges for Greece After the Covid – 19 Pandemic:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23745118.2021.1895554

2020) 62
Ορισμένα οικονομικά μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια του COVID-19, όπως
καταγράφηκαν στην έρευνα του Ιδρύματος σε συνεργασία με τους Εταίρους Ψηφιακής
Ανάπτυξης και Ταχύτητας του ΕΙΤ VC, είναι: 63

Εκτιμήσεις & Προσδοκίες: Η Ελληνική Οικονομία μετά την Πανδημία (Estimations & Expectations: The Greek
Economy after the Pandemic): https://www.dianeosis.org/2020/04/%20greek-economycoronavirus/
63 Found.ation, Ψηφιακό ΕΙΤ και Ταχύτητα.Συνεργάτες VC, (2021). ΝΕΟΦΥΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020-2021 –
Προχωρώντας ενάντια σε όλους ανισότητα Ετήσια Έκθεση https://thefoundation.gr/wp-content/uploads/2020/12/Startups-inGreece-2020-by-EIT-Digital-and-Foundation.pdf
62

•

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB, πρώην «ΤΑΝΕΟ»), σε συνεργασία με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοίνωσε την εισαγωγή του «Ταμείου Εγγυήσεων
Επιχειρήσεων Covid19», ενός προγράμματος που αποσκοπεί στην παροχή εγγυήσεων
συνολικού ύψους έως 1 δισ.

•

Νέα δάνεια χορηγήθηκαν μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας με επιδότηση επιτοκίου 100%.

Με βάση την προαναφερθείσα έρευνα (2021), υπήρξαν αρκετές διαφορές στον τρόπο με τον
οποίο κάθε εταιρεία αντιμετώπισε τις συνέπειες της κατάστασης που δημιουργήθηκε. 64
Ορισμένες εταιρείες επηρεάστηκαν σημαντικά - ιδιαίτερα οι νεοφυείς επιχειρήσεις που έχουν
ως κύρια δραστηριότητά τους τον τουρισμό και τη φιλοξενία. Ωστόσο, ορισμένοι κλάδοι
σημείωσαν αύξηση της ζήτησης λόγω της πανδημίας και συνεχίζουν να αναπτύσσονται, όπως
για παράδειγμα, πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ηλεκτρονικού εμπορίου ή ο τομέας της
εφοδιαστικής. Η έρευνα παρείχε σημαντικά στοιχεία σχετικά με την εργασία στις νεοφυείς
επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και τη μετάβαση στην απομακρυσμένη
εργασία, καθώς μόνο το 11% των νεοσύστατων επιχειρήσεων σημείωσαν ότι δεν ήταν ή δεν
είχαν ήδη μεταβεί σε απομακρυσμένη εργασία. Είναι επίσης σημαντικό ότι σε αυτές τις
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, οι περισσότερες εταιρείες (40% των νεοφυών επιχειρήσεων που
ανταποκρίθηκαν στην έρευνα) προσέλαβαν άτομα κατά τη διάρκεια του COVID19, ενώ ένα
μικρότερο ποσοστό (περίπου 26%) έκαναν περικοπές.
Αρκετές νεοφυείς επιχειρήσεις κατάφεραν να προσαρμοστούν στο νέο περιβάλλον και τελικά
επεκτάθηκαν σε νέες αγορές ή προσάρμοσαν τα προϊόντα τους. Αρκετές εταιρείες έχουν
προσλάβει προσωπικό, ενώ ένα μικρό ποσοστό έχει κάνει απολύσεις. (ICAP, 2020) 65
Σχεδόν όλοι οι τομείς παρουσίασαν ζημίες λόγω της πανδημίας του COVID19, ενώ ο τομέας
της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών κατάφερε να παρουσιάσει αύξηση των
πωλήσεών του, των καθαρών κερδών καθώς και του μεριδίου του χρηματιστηρίου.

64 Έρευνα Εργατικού Δυναμικού (Workforce Survey):
https://www.στατιστική.gr/ελ/στατιστική?p_p_αναγνωριστικό=Έγγραφα%
20_ΠΌΛΕΜΟΣ_δημοσιεύσειςportlet_ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ _qDQ8fBKKo4lN&p_p_κύκλος
ζωής=2&p_p_κράτος=κανονικός&p_p_μόδα=άποψη&p_p_δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης=προσωρινή μνήμηΑνάπτυξη
Σελίδα&p_p_col_αναγνωριστικό=στήλη2&p_p_col_μετρώ=4,p_p_col_πος=1&_Έγγραφα_ΠΌΛΕΜΟΣ_%
20δημοσιεύσειςportlet_ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ_qDQ8fBKKo4lN_Ιάβα.Π
ρόσωπα.πόρος=έγγραφο&_Έγγραφα_ΠΌΛΕΜΟΣ_δημοσιεύσειςportlet_ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ_qDQ8fBKKo4lN_Ιν=ΛήψηΑναπνευστ
ών &_Έγγραφα_ΠΌΛΕΜΟΣ_δημοσιεύσειςportlet_ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ_qDQ8fBKKo4lN_αριθμός
εγγράφου=445369&_Έγγραφα_ΠΌΛΕΜΟΣ_δημοσιεύσειςportlet_ΠΑΡΆΔΕΙΓΜΑ_qDQ8fBKKo4lN_τοπικές ρυθμίσεις=ελ
65 Αποτελέσματα Έρευνας για τις Επιπτώσεις του COVID – 19 στις Εταιρείες και τους Κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας
(Αποτελέσματα από ο Έρευνα επί ο Αντίκτυπος από COVID19 επί Εταιρείες και Τομείς από ο Ελληνικά Οικονομία):https://
dir.icap.gr/ταχυδρομικές μηνύματα/icap.gr/Συνδιάσκεψη/13th_GR_CRC_2020_παρουσίαση_P ΑΝΤΕΛΆΙΟΥ.pdf

- Ιταλία
Στην έκθεση ICE 2020-2021 οι ιταλικές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν επιδείξει ισχυρή
ανθεκτικότητα. Ακόμη και με τις υποτιμητικές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες, ο τομέας
αυξήθηκε και παρουσίασε μεγάλη πρόοδο. Ένας τεράστιος αριθμός νεοσύστατων νεοσύστατων
επιχειρήσεων εγκρίθηκε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Αξίζει επίσης να αναφερθεί
το σχέδιο Next Generation EU, μέσω του οποίου η ιταλική κυβέρνηση προσέφερε οικονομική
στήριξη σε νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ευνοώντας την ανάπτυξη και την διαβίωσή τους. 66
Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της παράδοσης τροφίμων είχαν μεγάλη κεφαλαιοποίηση: για παράδειγμα, η Cortilia, μια
νεοσύστατη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο ηλεκτρονικό εμπόριο ειδών παντοπωλείου,
κατέληξε σε εκτίμηση αξίας 34 εκατομμυρίων ευρώ το 2020.

Η Cortilia είναι μια καινοτόμος εταιρεία, που παρέχει φρέσκα και θρεπτικά τρόφιμα στους
ανθρώπους μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος αυτής της νεοσύστατης επιχείρησης είναι
να παρέχει στους ανθρώπους την ίδια υπηρεσία και εμπειρία όπως και στην τοπική αγορά των
παντοπωλείων. Γεννημένη το 2012, η εταιρεία συνδέει τους αγοραστές απευθείας με τους
παραγωγούς, μειώνοντας την απόσταση της αλυσίδας παραγωγής και ενθαρρύνοντας τους
καταναλωτές να αγοράζουν καλύτερα από τους τοπικούς παραγωγούς. Σε συνέντευξή του σε
εθνική εφημερίδα, ο ιδρυτής της Cortilia δήλωσε ότι στις πρώτες δύο εβδομάδες του
αποκλεισμού έφθασαν στο αποκορύφωμά τους, πέντε φορές πιο συνεπείς από την υλικοτεχνική
τους ικανότητα. Το πελατολόγιό τους επίσης τριπλασιάστηκε και τα έσοδά τους αυξήθηκαν
κατά 150%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019. 67
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Πηγή: https://www.ice.it/it/sites/default/files/inline-files/Quaderno%20Le%20startup%20italiane_Dell%27Acqua_0.pdf
Πηγή: https://www.ilsole24ore.com/art/cortilia-150percento-ricavi-e-clienti-triplicati-il-lockdown-ADdOFSX?refresh_ce=1

Ένα άλλο παράδειγμα νεοσύστατης επιχείρησης παροχής υπηρεσιών στον τομέα της
παράδοσης τροφίμων είναι το AlfonsiNo, το οποίο είναι πλέον επίσης εισηγμένο στο
χρηματιστήριο. 68

Η εταιρεία ξεκίνησε το 2016 μέσω crowdfunding, προσφέροντας παράδοση τροφίμων σε
μικρές πόλεις. Η καινοτομία και η διαίσθηση συνδέονται με το γεγονός ότι στις μεγαλύτερες
πόλεις υπάρχουν ήδη πολλές υπηρεσίες και ανταγωνιστές, ενώ αυτός ήταν ένας επενδυτικός
τομέας στον οποίο δεν υπήρχαν άλλοι παράγοντες. Επιπλέον, υπήρχε ζήτηση για αυτό το
είδος προϊόντος. Κατά τη διάρκεια του lockdown η εταιρεία είχε μια κορύφωση των
αιτημάτων και, ως εκ τούτου, το συνολικό πελατολόγιο βελτιώθηκε φθάνοντας το +30%. Σε
γενικές γραμμές, οι εκθέσεις οικοσυστήματος νεοσύστατων επιχειρήσεων μπορεί να
επιβεβαιώσουν ότι ο COVID19 και συγκεκριμένα ο αποκλεισμός ώθησαν τις εταιρείες να
αναδιαμορφώσουν τα επιχειρηματικά τους μοντέλα και να αναπτυχθούν γρήγορα. 69

- Σλοβενία
Το ξέσπασμα της επιδημίας COVID19 προκάλεσε απότομη πτώση της οικονομικής και
εργατικής δραστηριότητας στη Σλοβενία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020. Πολλές εταιρείες
απάντησαν μειώνοντας τον αριθμό των εργαζομένων τους, γεγονός που προκάλεσε τεράστιο
πρόβλημα απασχόλησης στη χώρα. (Kajzer 2020) 70 Ως απάντηση, τόσο η κυβέρνηση όσο και η
ΕΕ απάντησαν με πολλές πρωτοβουλίες, οι οποίες μείωσαν τον αντίκτυπο της τρέχουσας
κρίσης. Σε σύγκριση με πολλές άλλες χώρες, η Σλοβενία διαθέτει ένα καλά αναπτυγμένο
περιβάλλον στήριξης, όπως το Σλοβενικό Ταμείο Επιχειρήσεων και άλλες ενσωματωμένες
υποδομές για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της διαδικασίας έναρξης και καταχώρισης
νεοσύστατων επιχειρήσεων. (Svenšek 2021)71
Ο Matej Rus από το Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Διαχείρισης Μικρών Επιχειρήσεων,
Σχολή Οικονομικών και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Μάριμπορ, εξηγεί την
κατάσταση αυτή καθαυτή: «Πολλοί επιχειρηματίες αρχικά αντέδρασαν στην κρίση αρνούμενοι
και θέλοντας να εξαφανιστεί η κατάσταση το συντομότερο δυνατόν. Άλλοι ανταποκρίθηκαν
Πηγή: https://www.ilsole24ore.com/art/pronta-via-alfonsino-startup-food-delivery-AEjfZyn
Πηγή: https://www.gamberorosso.it/notizie/interviste/alfonsino-il-food-delivery-delle-piccole-citta/
70 Πηγή:
https://www.umar.gov.si/fileadmin/user_upload/publikacije/kratke_analize/2020_12_Vpliv_epidemije_na_trg_dela/Vpliv_epide
mije_na_trg_dela_v_EU_Kajzer_01.pdf
71 Πηγή: Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-vvisave/573064
68
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αμέσως και προσάρμοσαν τον τρόπο επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο οποίος θα τους
βοηθούσε να λειτουργήσουν πιο αποτελεσματικά και ευέλικτα κατά τη νέα περίοδο.» Προσθέτει
ότι οι εταιρείες προσάρμοσαν την επιχείρησή τους μέσω των τρόπων ψηφιοποίησης, αλλά
πολλά εξαρτώνταν από το είδος της βιομηχανίας στον οποίο δραστηριοποιούνται. "Μετά το
πρώτο σοκ, πολλές εταιρείες πιλοτάρησαν με επιτυχία και άλλαξαν τα επιχειρηματικά τους
μοντέλα με τέτοιο τρόπο ώστε η επιχείρησή τους κυριολεκτικά εξερράγη. Ορισμένοι
επιχειρηματίες εξέφρασαν ακόμη και τη λύπη τους για το γεγονός ότι αντέδρασαν στο πρώτο σοκ
απολύοντας και κλείνοντας μέρος της επιχείρησής τους», ανέφερε ο Rus. (Svenšek 2021) 72

- Τουρκία
Το οικοσύστημα νεοσύστατων επιχειρήσεων αναπτύσσεται παγκοσμίως. Ενώ η πανδημία
επηρέασε αρνητικά πολλούς τομείς στην Τουρκία, άνοιξε το δρόμο για την επιτάχυνση της
νεοφυούς βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η αύξηση του όγκου των νεοφυών
επιχειρήσεων που προβλέπεται σε 10 χρόνια, πέτυχε τον στόχο της σε σύντομο χρονικό
διάστημα 15 μηνών.
Το 2020, 177 εκατομμύρια δολάρια επενδύθηκαν σε 172 επενδυτικούς γύρους. Τους πρώτους 6
μήνες του ίδιου έτους, υπάρχει συνολική επένδυση 1,67 δισ. Το πρώτο εξάμηνο του 2021,
επενδύθηκαν 116,5 εκατομμύρια δολάρια σε 130 γύρους, ακόμη και αν εξαιρέσουμε τις
μεγάλες διεθνείς επενδύσεις των Getir, Dream Games και Trendyol. Η Τουρκία έγινε μία από
τις χώρες που επένδυσαν πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια το 2020. Κατέλαβε την 18η θέση
μεταξύ των Ευρωπαϊκών χωρών μετά την Πολωνία. Και κατέλαβε την τέταρτη θέση στη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, μετά τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τη Σαουδική
Αραβία. 73
Σύμφωνα με την Έκθεση Παρακολούθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων, οι περισσότερες νεοφυείς
επιχειρήσεις στην Τουρκία κατά τη διάρκεια του 2019 και του 2020 ιδρύθηκαν στη βιομηχανία
τυχερών παιχνιδιών. Τα τελευταία δύο χρόνια, 141 εταιρείες παιχνιδιών ιδρύθηκαν στην
Τουρκία.
Από την έναρξη της πανδημίας COVID19, πάνω από το 70% των νεοσύστατων επιχειρήσεων
αναγκάστηκαν να απολύσουν τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Ως αποτέλεσμα της
μείωσης των χρηματοδοτικών πόρων κατά την περίοδο της πανδημίας, το ποσοστό των νέων
επιχειρήσεων που διαθέτουν μόνο αρκετούς χρηματοδοτικούς πόρους για την κάλυψη των
λειτουργικών δραστηριοτήτων τους για τρεις μήνες ή λιγότερο έχει προσεγγίσει το 50%.
Από την άλλη, ο COVID19 προκάλεσε αύξηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Πολλές
επιχειρήσεις έχουν στραφεί σε άλλους τομείς από την τρέχουσα εστίασή τους, προκειμένου να
καλύψουν τις ανάγκες για αγαθά και υπηρεσίες στο «νέο κανονικό» εργασιακό περιβάλλον
λόγω της πανδημίας. Έχουν επίσης προκύψει πολλές νέες πρωτοβουλίες. Ένα άλλο αποτέλεσμα
Πηγή: Https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/poslovne-priloznosti-med-koronakrizo-s-februarskega-dna-smo-skocili-vvisave/573064
73 Πηγή: Έκθεση εξαμήνου οικοσυστήματος 2021 | startupmarket.co
72

της πανδημίας που θα φανεί την ερχόμενη περίοδο αναμένεται στο πώς η επιχειρηματικότητα
θα αντιμετωπιστεί ως επιχειρηματικός τομέας και εναλλακτική καριέρας. 74
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Πηγή: Τουρκία Απόδοση Επιχειρηματικότητας, Καθηγητής. Δρ Νιλουφέρ ΚΟΥΡΤ ΓΚΙΜΟΥŞ

Έναρξη Startups που αναπτύχθηκαν λόγω Παγκόσμιων Εξελίξεων
- Τσεχία
Κατά τη διάρκεια του COVID19 οι βιομηχανίες της τεχνολογίας και της κυβερνοασφάλειας
άνθισαν σε μεγάλο βαθμό στην Τσεχία. Υπήρξαν πολλές πετυχημένες πρωτοβουλίες σε
αυτούς τους τομείς. Παρακάτω βρίσκονται οι κορυφαίες 10 Cybersecurity Startups στην
Τσεχία το 2021.

1. BankID
https://bankid.cz/en/
Ως εξαιρετικό παράδειγμα "εταιρικής startup", η BankID ιδρύθηκε από τις τσεχικές τράπεζες
για να επιτρέψει εύκολο έλεγχο ταυτότητας, αξιόπιστες επαληθεύσεις KYC και υπογραφή
συμβολαίου μέσω σύνδεσης σε υπάρχοντα τραπεζικό λογαριασμό.
2. GreyCortex
https://www.greycortex.com/
Η GreyCortex εξασφαλίζει την επικοινωνία δικτύου αναλύοντας την κυκλοφορία στο δίκτυο
με προηγμένες τεχνικές ανίχνευσης. Ανιχνεύει απειλές και απεικονίζει τις επικοινωνίες για
να επιτρέψει μια γρήγορη απάντηση στις ανωμαλίες.
3. IP Fabric
https://ipfabric.io/
Η IP Fabric επιτρέπει στους μηχανικούς δικτύου να ανακαλύπτουν, να επαληθεύουν και να
τεκμηριώνουν αυτόματα μεγάλα εταιρικά δίκτυα, να παρέχουν ορατότητα στις συνδέσεις και

να αποτρέπουν ζητήματα ασφαλείας που προκαλούνται από την έλλειψη ορατότητας.
4. Resistant AI
https://resistant.ai/
Η Resistant ΑΙ αναγνωρίζει πλαστά έγγραφα και ύποπτες συναλλαγές με την εφαρμογή
προηγμένων τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης. Αποτρέπει την απάτη κατά τη διάρκεια πλήρως
αυτοματοποιημένων ψηφιακών διαδικασιών, όπως το άνοιγμα λογαριασμού ή η αίτηση
δανείου.
5. Signi
https://signi.com/en/
Η Signi είναι μια πλατφόρμα για ηλεκτρονικές υπογραφές εγγράφων. Βοηθά τις εταιρείες να
κλείσουν συμβάσεις με τους πελάτες τους ταχύτερα δημιουργώντας ένα νομικά δεσμευτικό
έγγραφο εξ ολοκλήρου online και χωρίς χαρτί.
6. TeskaLabs
https://teskalabs.com/
Η TeskaLabs εξασφαλίζει ασφαλείς επικοινωνίες κινητών συσκευών ή συσκευών IoT με την
υποδομή δικτύου και κατασκευάζει διάφορα προϊόντα με βάση την προϋπόθεση μιας
ασφαλούς πύλης δικτύωσης.
7. ThreatMark
http://threatmark.com/
Η ThreatMark αποτρέπει την ηλεκτρονική απάτη στον τραπεζικό τομέα αναλύοντας τη
συμπεριφορά των χρηστών, τα χαρακτηριστικά της συσκευής, τα στοιχεία συναλλαγής και
διάφορους άλλους παράγοντες που αξιολογούνται αυτόματα από την τεχνητή κατάσταση και
αντανακλώντας τα ευρήματα στον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη.
8. Veracity Protocol
https://veracityprotocol.org/
Η Veracity Protocol διασφαλίζει την αυθεντικότητα των φυσικών αντικειμένων
δημιουργώντας έναν μοναδικό Φυσικό Κώδικα™ που αντιπροσωπεύει την «υπογραφή» του
συγκεκριμένου αντικειμένου. Το Πρωτόκολλο αλήθειας μπορεί να δημιουργήσει τον Φυσικό
Κώδικα™ με μια απλή εφαρμογή για κινητά.
9. Whalebone
https://www.whalebone.io/
Η Whalebone ασφαλίζει αθόρυβα τις συσκευές τελικού χρήστη μέσω προϊόντων που
παραδίδονται σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ISPs και εταιρείες. Παρακολουθεί τη
δραστηριότητα των χρηστών και σταματά ύποπτες δραστηριότητες, όπως την επίσκεψη σε

προβληματικό ιστότοπο ή τη λήψη κακόβουλου λογισμικού.
10. Wultra
https://www.wultra.com/
Η Wultra παρέχει λύσεις ελέγχου ταυτότητας και ασφάλειας για κινητά σε τράπεζες και
εταιρείες fintech. Μειώνει την απάτη εισάγοντας αξιόπιστη ταυτότητα και εξασφαλίζοντας
προστασία από κακόβουλο λογισμικό, ασφάλεια συσκευών και ένα ασφαλές περιβάλλον
χρόνου εκτέλεσης σε κινητά.
STARTUPS ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2021-2022 ΓΙΑ ΝΑ ΛΥΣΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ασφάλεια κατά τη διάρκεια της πανδημίας/εφαρμογή για
μετανάστες)
Umapa
Umapa - Ukrainian Community Map | Mapotic 75
Η τσέχικη startup Mapotic σε συνεργασία με την Česko.Digital έχει αναπτύξει ένα μοναδικό
χάρτη σε λιγότερο από μια εβδομάδα – το Umapa. Το να βρίσκεις το δρόμο σου σε ένα νέο
περιβάλλον και μια ξένη χώρα δεν είναι εύκολο. Αυτός είναι ο λόγος που το Umapa ανέπτυξε
ένα χάρτη για χρήσιμα και σημαντικά μέρη και υπηρεσίες. Το Umapa βοηθά τους ανθρώπους
που φτάνουν από την Ουκρανία να γνωρίσουν το καινούριο (προσωρινό) τους σπίτι.
Περιλαμβάνει τα πάντα από κρατικά ιδρύματα μέχρι διάφορες μορφές βοήθειας από γιατρούς,
σχολεία, και δρώμενα. Βοηθήστε μας να μεγαλώσουμε το χάρτη προσθέτοντας νέα μέρη,
υπηρεσίες και τοποθεσίες. Η πρώτη έκδοση λειτουργεί για την περιοχή της Τσεχίας.

MyStay
MyStay | Global relationship platform for hotel and its guests (gomystay.com) 76
Ασύρματη λύση για το πιο ομαλό ταξίδι που έχετε φανταστεί. Το MyStay είναι μια λύση που θα
επιφέρει υπηρεσίες και έσοδα σε ένα εντελώς νέο επίπεδο. Τόσο για τους ξενοδόχους όσο και
για τους ταξιδιώτες. Το MyStay Free Contactless Kit επιλέχθηκε από τον Οργανισμό United
Nations World Tourism (UNWTO) με στήριξη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO)
ως την πιο ολοκληρωμένη παγκοσμίως λύση για το μετριασμό του αντίκτυπου του COVID19
στον τουρισμό. Προσφέρει θερμό καλωσόρισμα στους επισκέπτες και προσφέρει υπηρεσίες που
μπορούν να χρησιμοποιήσουν πριν καν φτάσουν, π.χ. μεταφορά στο ξενοδοχείο. Οδηγεί τους
επισκέπτες σε μια σελίδα με έναν έξυπνο κατάλογο υπηρεσιών και χρήσιμων πληροφοριών που
μπορεί να χρειαστούν. Επιτρέπει στους επισκέπτες να βρουν γρήγορα τι χρειάζονται και να το
παραγγείλουν με ένα κλικ στο κινητό ή τον υπολογιστή τους. Μειώνει το χρόνο αναμονής στην
ρεσεψιόν με εύκολο online check-in. Επιτρέπει στους επισκέπτες να συμπληρώσουν φόρμες με
άνεση εκ των προτέρων. Δείχνει στους επισκέπτες σπουδαία μέρη να επισκεφτούν στην άνεση
του ξενοδοχείου με έναν χάρτη που μπορεί να διαμορφωθεί έτοιμο για κινητά.
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Πηγή: Umapa - Ukrainian Community Map | Mapotic
Πηγή: MyStay | Global relationship platform for hotel and its guests (gomystay.com)

- Ελλάδα
Το 2020, όταν η πανδημία χτύπησε τις πόρτες πολλών ελληνικών νεοφυών επιχειρήσεων, η
ταχύτητα προόδου τους μειώθηκε απροσδόκητα. Παρόλα αυτά κατάφεραν να συνέλθουν από
το πρώτο σοκ και να ελέγξουν τις αρνητικές επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης με μερικά
καλά σχεδιασμένα μέτρα. Έτσι, το lockdown ήταν μάλλον ένα σύντομο διάλειμμα για αυτές,
αλλά ορισμένες νεοσύστατες επιχειρήσεις προέκυψαν με μεγάλη επιτυχία μετά την πανδημία. 77
1. Blueground, είναι μια εταιρεία που οργανώνει μακροχρόνιες μισθώσεις για
επιπλωμένα διαμερίσματα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ασία.
2. Spotawheel, είναι μια καινοτόμος πλατφόρμα για την πώληση και την αγορά
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.
3. Ferryhopper, είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα για κρατήσεις ακτοπλοϊκών
εισιτηρίων που είχε δει τις πωλήσεις να εκτινάσσονται κατά 300%.
4. Owiwi, παρέχει ψηφιακά εργαλεία για την πρόσληψη προσωπικού και αξιολογήσεις.
5. BIOPIX-T, η εταιρεία στοχεύει σε δύο αγορές που σχετίζονται με την υγειονομική
περίθαλψη μέσω της παραγωγής οργάνων και τυποποιημένων θεωριών για την
ανίχνευση και παρακολούθηση μολυσματικών ασθενειών και συνοδευτικών
διαγνωστικών. Το κύριο προϊόν τους, η Iris, είναι μεταφερόμενος εξοπλισμός
ανίχνευσης COVID19 που μπορεί να ανιχνεύσει τον ιό σε δείγμα σε λιγότερο από
μισή ώρα.
6. EnzyQuest, μια νεοσύστατη επιχείρηση βιοτεχνολογίας με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης
επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και εμπορία νέων ενζυμικών προϊόντων που
επιτρέπουν αποτελεσματικές διαδικασίες παρασκευής και ανάλυσης. Μεταξύ των
προϊόντων τους είναι το EnzyQuest SARS CoV2 RT qPCR kit_IVD, μια μοριακή
δοκιμή RT-PCR σε πραγματικό χρόνο που προορίζεται για την ποιοτική ανίχνευση
του SARS-CoV-2 RNA που εξάγεται από τύπους ανθρώπινων αναπνευστικών
δειγμάτων.

77

Eptakili, (2020). Greek startups riding out the pandemic: https://www.ekathimerini.com/society/260547/greek-startupsriding-out-the-pandemic/

- Ιταλία
Η εξάπλωση του COVID19 ανέδειξε και αύξησε ορισμένες από τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες
και αδυναμίες, ιδίως από κοινωνική άποψη. Αυτές οι πρόσφατα ανακαλυφθείσες ανάγκες
αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία και την ανάπτυξη μιας νέας μορφής επιχείρησης και την
ικανοποίηση των σημερινών απαιτήσεων.
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νεοφυείς επιχειρήσεις που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια των
ετών της πανδημίας είναι η Senex, μια καινοτόμος επιχείρηση που ξεκίνησε το 2021 στη Νότια
Ιταλία και δραστηριοποιείται ειδικά στο Μπάρι της Απουλίας, υποστηρίζοντας τους
ηλικιωμένους που αντιμετωπίζουν ψηφιακά προβλήματα. Η κύρια υπηρεσία τους ονομάζεται
«εγγόνια κατά παραγγελία», μέσω των οποίων οι ηλικιωμένοι μπορούν να πληρώνουν νέους
ανθρώπους με γνώσεις τεχνολογίας για να λαμβάνουν υποστήριξη και βοήθεια όταν
αντιμετωπίζουν προβλήματα πληροφορικής, συμπληρώνοντας ψηφιακά έγγραφα κ.λπ. Η
επιχείρησή τους βασίζεται σε δύο κύριες υπηρεσίες, την τεχνική υποστήριξη και τη μάθηση από
το σπίτι.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Senex, η ιδέα της υπηρεσίας «εγγόνια κατά παραγγελία» (Nipote
στο Affitto), γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του πρώτου lockdown. Μια περίπλοκη περίοδος ειδικά
για εκείνους που απομονώθηκαν στο σπίτι και δεν είχαν τεχνικές και ψηφιακές δεξιότητες για
να παραμείνουν σε επαφή με τους αγαπημένους τους. 78

Μια άλλη επιτυχημένη επιχείρηση που ξεκίνησε το 2020 κατά τη διάρκεια της πρώιμης
πανδημίας είναι η Uno Bravo, που σημαίνει «καλή». Αυτή η νεοσύστατη επιχείρηση
προσφέρει στους πελάτες την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με ψυχολόγους και
ψυχοθεραπευτές ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ο πελάτης συμπληρώνει ένα επιστημονικό
ερωτηματολόγιο και με βάση τις απαντήσεις του, η πύλη τους δίνει τον αντίστοιχο
επαγγελματία που θα τους υποστηρίξει. Η ψυχική υγεία είναι περισσότερο από ποτέ
θεμελιώδης και μετά από περιορισμούς και κοινωνική αποστασιοποίηση, έχει γίνει ένα
δημοφιλές θέμα. Ωστόσο, η εύρεση του καλύτερου θεραπευτή που θα καλύψει τις
78
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συγκεκριμένες ανάγκες και προσδοκίες μπορεί να είναι πολύ δύσκολη. Κυρίως κατά τη
διάρκεια μιας πανδημίας και μέσω αποκλεισμών. Το Uno Bravo βοήθησε τους ανθρώπους,
υποστηρίζοντας τους στην απόφαση για το ποιον επαγγελματία να προσλάβουν και να κάνει
τη θεραπεία ευκολότερη και προσβάσιμη από το σπίτι. Στα στατιστικά στοιχεία που
παρέχονται από την ιστοσελίδα της startup, η νεοσύστατη επιχείρηση έχει επιλέξει
περισσότερους από 1.500 επαγγελματίες και περισσότερα από 20.000 άτομα έχουν ξεκινήσει
το θεραπευτικό τους ταξίδι μέσω αυτής της υπηρεσίας. 79
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- Σλοβενία
Πολλές νεοσύστατες επιχειρήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του COVID19 μερικές
φορές επικεντρώθηκαν στην προσαρμοστικότητα στην καθημερινή ψηφιοποίηση.
Οι κορυφαίες νεοφυείς επιχειρήσεις στη Σλοβενία που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του
2021 είναι: 80
1. Bird Buddy
Ένας έξυπνος τροφοδότης πουλιών: Τροφοδότης πουλιών με αισθητήρα κινήσεων, μικρόφωνο
και φωτογραφική μηχανή
2. BEVO
Φυτικό κρέας: Που θυμίζει γεύση, εμφάνιση και υφή πραγματικού filet mignon ή άλλων
κομματιών κρέατος.
3. Maestro Amadeus
Διοργανωτής για παρτιτούρες: Μια εφαρμογή αυτόματης αναγνώρισης και οργάνωσης
μουσικών φύλλων(παρτιτούρες).
4. RingoX
Μια καινοτόμος αρθρωτή συσκευή IOT που ξεκλειδώνει τις πόρτες εξ αποστάσεως μέσω
κινητού τηλεφώνου.
5. SeaVision
Το πρώτο έξυπνο σύστημα παρακολούθησης αγκύρων στον κόσμο για σκάφη.
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- Τουρκία
Στην Τουρκία το 2021, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στους τομείς της παράδοσης ειδών
παντοπωλείου, των τυχερών παιχνιδιών, της PropTech, της FinTech και της Blockchain
συγκέντρωσαν τα περισσότερα κεφάλαια. Στον τομέα της παράδοσης ειδών παντοπωλείου,
καταγράφηκαν συνολικά 4 νεοσύστατες επιχειρήσεις και καταγράφηκε επένδυση 265
εκατομμυρίων δολαρίων στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών. Όσον αφορά τον αριθμό των
συμφωνιών, το 2021 ηγήθηκε το Gaming, η Τεχνητή Νοημοσύνη, η DeepTech, η FinTech και
η HealthTech. 81
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Κατά την περίοδο 2020-2021: 83
•

•

•
•

•

Η Τουρκία έγινε μία από τις 10 κορυφαίες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τις
επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. 294 συμφωνίες ολοκληρώθηκαν σε επίπεδο angel
και VC, συνολικού ύψους 1,552 δις δολαρίων σε επενδύσεις startups. 44 από αυτές
χρηματοδοτήθηκαν από ξένους επενδυτές.
Το 2021, η Getir, μια εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015, με μια εφαρμογή για κινητά που
παρέχει υπηρεσίες παράδοσης σε εστιατόρια και παντοπωλεία. Η εταιρεία παρέχει
υπηρεσίες σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Μόνο
αυτή συγκέντρωσε 983 εκατομμύρια δολάρια και έφτασε σε καθεστώς unicorn.
Η Dream Games συγκέντρωσε 205 εκατομμύρια δολάρια και έγινε επίσης unicorn.
Η Trendyol (πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου) έλαβε τη μεγαλύτερη
καταγεγραμμένη επένδυση της Τουρκίας στο στάδιο της ωριμότητας, αποτελώντας
decacorn.
Ο τομέας των τυχερών παιχνιδιών έγινε το επίκεντρο της έλξης με το κλείσιμο 52
συμφωνιών με συνολικά 265 εκατομμύρια δολάρια που συγκεντρώθηκαν. Οι
αποτιμήσεις αυξήθηκαν κατά 80% και ακόμη και τα Private Equity Funds άρχισαν να

Πηγή: Top 5 funded verticals in Türkiye in 2021, Türkiye Destination for Early Stage Investments, March 2022
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•

πραγματοποιούν επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις τυχερών παιχνιδιών σε
πρώιμο στάδιο.
1 Decacorn, 3 Unicorns από το 2020 στην Τουρκία.

Νέοι Τομείς/Πεδία Επιχειρηματικότητας που Άνοιξαν λόγω των
Παγκόσμιων Εξελίξεων
- Τσεχία
Αν και η τσεχική αγορά τεχνολογίας αναπτύσσεται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεν έχει κάνει
ακόμη αρκετά βήματα για να φτάσει στο επίπεδο των δυτικών χωρών.
Στην Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα, ο τομέας του υλικού δεν είναι ανεπτυγμένος.
Υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως η Prusa Research, η Snuggs ή αρκετές εταιρείες που ειδικεύονται
στην παραγωγή νανοϊνών. Και όμως, σε αυτό το θέμα, η Τσεχία υστερεί σε σχέση με τους
ανταγωνιστές της. Αλλά γιατί; Ο τσεχικός επενδυτικός κόσμος κυριαρχείται ακόμη από πιο
συντηρητικούς επενδυτές και δεν υπάρχει δίκτυο επιχειρηματικών αγγέλων και επενδυτών από
την κατηγορία FFF (friends, family and fools) που θα επένδυαν σε πιο ριψοκίνδυνα έργα. Ως εκ
τούτου, είναι ευκολότερο για τις εταιρείες να αναπτύσσουν λογισμικό και στη συνέχεια να
αναζητούν επενδυτές από το να συγκεντρώνουν πρώτα κεφάλαια και μόνο στη συνέχεια να
ασχολούνται με την παραγωγή υλικού.
Για το λόγο αυτό, η Τσεχική Δημοκρατία εξακολουθεί να είναι μία από τις χώρες στις οποίες
υπάρχουν πολύ λίγες νέες τεχνολογικές εταιρείες ανά κάτοικο.

- Ελλάδα
Η πανδημία COVID19 άλλαξε δραματικά την πορεία της χώρας, επηρεάζοντας την
υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική συνοχή και ολόκληρη την οικονομία. Η Ελλάδα
βρισκόταν σε πολύ διαφορετική κατάσταση ετοιμότητας πριν από την έναρξη της πανδημίας
από ό,τι κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης του 2009. Η Ελλάδα επέδειξε εξαιρετική
ανθεκτικότητα απέναντι στην επιδημία. Σε αντίθεση με την επικρατούσα αρνητική ατμόσφαιρα
που συνόδευσε το ξέσπασμα του ιού, η χώρα επέδειξε ταχύτατες αντιδράσεις όσον αφορά την
αντιμετώπιση του υγειονομικού προβλήματος. Η διαδικασία εκσυγχρονισμού του κράτους
επιταχύνθηκε με την επιτάχυνση της ψηφιοποίησης σημαντικών δημόσιων διοικητικών
λειτουργιών, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη ημέρα. Παράλληλα, παρά τις ψηφιακές
ελλείψεις τους, ένα σημαντικό μέρος των ελληνικών επιχειρήσεων προσάρμοσε
αποτελεσματικά τακτικές για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως το μοντέλο της
απομακρυσμένης εργασίας και άλλες απαιτούμενες ψηφιακές λύσεις, όπως το ηλεκτρονικό
εμπόριο.
Η πανδημία μαζί με τους αυστηρούς περιορισμούς που επέβαλε η κυβέρνηση άλλαξαν
δραστικά την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η αλλαγή αυτή είχε σημαντικό αντίκτυπο στην
αγοραστική συμπεριφορά των καταναλωτών. Ως αποτέλεσμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο έγινε
όλο και πιο δημοφιλές σε όλο τον κόσμο. Το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει εκτοξευθεί σε
δημοτικότητα στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Πριν από την επιδημία, οι αγορές μέσω του
διαδικτύου δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως στη χώρα και δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή.
Ωστόσο, τα λουκέτα και οι περιοριστικοί κανονισμοί απαιτούσαν την απόκτηση προμηθειών
και υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, η Ελλάδα κατέλαβε την πρώτη θέση
μεταξύ άλλων ευρωπαϊκών εθνών όσον αφορά την αύξηση των διαδικτυακών πωλήσεων το
2020, σε σύγκριση με το 2019.

Η ελληνική αγορά υφίσταται αλλαγές ως αποτέλεσμα της ταχείας ανόδου του ηλεκτρονικού
εμπορίου. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις, καθώς και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, έχουν
αγκαλιάσει την ευκαιρία να γίνουν πιο ψηφιακές και να προσεγγίσουν μεγαλύτερο κοινό.
Αξίζει να τονιστεί ότι η έξαρση των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα ως αποτέλεσμα της
επιδημίας έφερε επανάσταση στην ελληνική αγορά και άνοιξε αρκετές ευκαιρίες για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους επιχειρηματίες. Κατά τη διάρκεια των επόμενων
ετών, αυτή η ανοδική τάση προβλέπεται να συνεχιστεί. (Karakatsani, 2022) 84
Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση Europe E-Commerce Report 85 του 2021, η Ελλάδα είχε
μέτριες επιδόσεις στους τομείς των υποδομών και της εφοδιαστικής το 2020, οι οποίοι είναι
κρίσιμοι για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Μεταξύ των
χαρακτηριστικών που εξετάστηκαν ήταν οι επιδόσεις της εφοδιαστικής αλυσίδας, η ευχέρεια
των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, η συμμετοχικότητα του
διαδικτύου, η αποτελεσματικότητα των ταχυδρομείων, η οικονομική προετοιμασία για την
υποστήριξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο κ.ο.κ. Η ραγδαία
ανάπτυξη των εταιρειών ταχυμεταφορών, καθώς και η εμφάνιση νέας τεχνολογίας και
ψηφιακών συστημάτων από ένα πλήθος νεοσύστατων επιχειρήσεων, συνέβαλαν στην
αντιμετώπιση αυτής της αλλαγής. Επιπλέον, οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες σημείωσαν
εκρηκτική αύξηση της δημοτικότητας μεταξύ 2020 και 2021.

- Ιταλία
Οι δύο τομείς που σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνθηση στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του
lockdown λόγω της πανδημίας ήταν η διανομή τροφίμων και το ηλεκτρονικό εμπόριο.
Παράλληλα με την αύξηση της ζήτησης, βελτιώθηκαν και οι τομείς που είναι
προσανατολισμένοι στα άτομα. Λόγω των αυστηρών κανόνων αποκλεισμού της κομητείας για
τον έλεγχο του ιού, ενδεχομένως κάθε πολίτης κάποια στιγμή είχε ανάγκη τις υπηρεσίες τους.
Κάτι που βοήθησε τις επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου να διεισδύσουν στην αγορά.
Ομοίως, η επιχείρηση παράδοσης φαγητού επίσης εκτοξεύτηκε, βοηθώντας τόσο τους
ιδιοκτήτες εστιατορίων όσο και τους πελάτες. Το σύστημα παράδοσης έγινε η μόνη στρατηγική
για τα εστιατόρια προκειμένου να επιβιώσουν κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού.

- Σλοβενία
Στη Σλοβενία ανοίγονται πολλοί νέοι τομείς ευκαιριών στον τομέα της ψηφιοποίησης. Πριν
από το ξέσπασμα του COVID19 πολλές εταιρείες στη χώρα αντιστέκονταν στη διαδικασία
ψηφιοποίησης. Το πανδημικό lockdown τις ώθησε να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
συνθήκες, προσαρμόζοντας ψηφιακές στρατηγικές και πλατφόρμες για την εφαρμογή
κανονισμών/συστημάτων όπως η εργασία από το σπίτι. Οι παγκόσμιες ψηφιακές επιχειρήσεις,
84
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τα ψηφιακά κανάλια πωλήσεων και η προώθηση ανοίγουν τις μελλοντικές σταδιοδρομίες και
δημιουργούν θέσεις εργασίας. Οι ευκαιρίες ανοίγονται για όσους είναι πρόθυμοι να μάθουν
γρήγορα. (Svenšek 2021) 86

- Τουρκία
Νέοι και καινοτόμοι εξέχοντες τομείς επιχειρηματικότητας που εμφανίστηκαν και
εξελίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας: 87
Μαγειρέψτε στο Σπίτι Μόνοι σας
Μεταξύ των μέτρων που προτάθηκαν λόγω της πανδημίας, υπάρχει επίσης προσοχή στην
κοινωνική απόσταση και στο να μην βγαίνει κανείς από το σπίτι εκτός αν είναι απολύτως
απαραίτητο. Για το λόγο αυτό, με τους περιορισμούς στα εστιατόρια και τις καφετέριες που
τίθενται κατά καιρούς, η συνήθεια του φαγητού έξω έχει μειωθεί σημαντικά, ενώ οι υπηρεσίες
takeaway κερδίζουν έδαφος. Για όσους θέλουν να αυξήσουν ακόμη περισσότερο την
ασφάλεια του φαγητού τους, εφαρμόζεται η λειτουργία "μαγειρέψτε μόνοι σας". Στο σύστημα
που εφαρμόζουν πολλές εταιρείες έτοιμου φαγητού, τα κατεψυγμένα τρόφιμα συσκευάζονται
ξεχωριστά και παραδίδονται στους πελάτες με αυτόν τον τρόπο. Οι πελάτες ανοίγουν τη
συσκευασία των προϊόντων τους λαμβάνοντας προσωπικά μέτρα ασφαλείας και μαγειρεύουν
τα προϊόντα στο σπίτι με δικά τους μέσα.
Ξεπερνώντας τα Όρια του Διαδικτύου
Παρόλο που η καραντίνα που εφαρμόζεται σε όλο τον κόσμο έχει κατά καιρούς επεκταθεί
λόγω του κοροναϊού, οι εξωτερικοί χώροι δεν είναι ακόμη ασφαλείς. Για το λόγο αυτό, είναι
ωφέλιμο να λαμβάνετε όλες τις δυνατές υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου. Όσοι επενδύουν
εγκαίρως στον τομέα του διαδικτύου συγκαταλέγονται στους κερδισμένους της διαδικασίας.
Ο αριθμός των υπηρεσιών που μπορούν να παρασχεθούν διαδικτυακά είναι εξαιρετικά
υψηλός...αθλητικές εφαρμογές, εικονικές προπονήσεις, ηλεκτρονικά βιβλία, περιοδικά,
εικονικά μουσεία και περιηγήσεις είναι μεταξύ των εμπειριών στις οποίες οι χρήστες μπορούν
εύκολα να έχουν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου. Οι οργανισμοί που παρέχουν δωρεάν
διαδικτυακές υπηρεσίες μπορούν να επιτύχουν εξαιρετικά υψηλά διαφημιστικά έσοδα χάρη
στον αριθμό ρεκόρ των προβολών τους. Οι εταιρείες που λαμβάνουν μικρές πληρωμές από
τους χρήστες μπορούν να επιτύχουν κέρδη ρεκόρ λόγω του υψηλού πελατειακού δυναμικού.
Νέα Εποχή στη Βιομηχανία Κλωστοϋφαντουργίας και Καλλυντικών
Η πανδημία, η οποία απειλεί την παγκόσμια υγεία, καθιστά αναγκαία τη λήψη διαφόρων
μέτρων. Αυτή η αναγκαιότητα οδηγεί στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών κλάδων. Στην
αρχή των νέων πρωτοβουλιών που λάμπουν κατά την περίοδο του κοροναϊού, έρχεται η
παραγωγή μασκών και προσωπίδων. Φέρνοντας μια πνοή φρέσκου αέρα στην
κλωστοϋφαντουργία, οι μάσκες και τα γείσα θεωρούνται νέος επιχειρηματικός κλάδος λόγω
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της υψηλής ζήτησης. Τα νέα σχέδια μάσκας που παράγονται από πολλές εταιρείες
συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες ανάγκες όσων θέλουν να προστατεύσουν την υγεία
τους. Το γεγονός ότι η χρήση μάσκας έχει καταστεί υποχρεωτική σε ορισμένες περιόδους,
τοποθετεί επίσης αυτούς τους επιχειρηματικούς κλάδους μεταξύ των πιο λαμπρών ιδεών της
τελευταίας περιόδου. Ο κλάδος των καλλυντικών είναι επίσης ένας από τους εξέχοντες τομείς
με τη νέα φυσιολογική διαδικασία... Λόγω της επίδρασης των τύπων κολώνιας και
απολυμαντικών στον κοροναϊό, πολλοί καταναλωτές δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τα
προϊόντα αυτά. Υποστηριζόμενα από διαφορετικές γεύσεις και απευθυνόμενα έτσι σε ένα
ευρύ κοινό-στόχο, τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν στους επιχειρηματίες να αποκομίσουν υψηλό
κέρδος.
Έντονο Ενδιαφέρον για την Υπηρεσία Παράδοσης Αυθημερόν
Το έντονο ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών αγορών κατά τις ημέρες πανδημίας
προκαλεί στις επιχειρήσεις που πιάνονται απροετοίμαστες διάφορα προβλήματα στην
παράδοση. Από την άλλη πλευρά, οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που θέλουν να αδράξουν την
ευκαιρία να ξεχωρίσουν από τους ανταγωνιστές τους, αυξάνοντας την γκάμα των προϊόντων
στις εικονικές εφαρμογές της αγοράς και υπογράφοντας την υπηρεσία παράδοσης αυθημερόν,
κερδίζουν μεγάλη εκτίμηση από τους πελάτες. Η δυνατότητα παράδοσης αυθημερόν παρέχει
μεγάλη ευκολία στους καταναλωτές που δεν θέλουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους κατά τη
διάρκεια των ημερών της πανδημίας. Η δυνατότητα παράδοσης αυθημερόν παρέχει επίσης
μεγάλα οφέλη στην εμφάνιση νέων επιχειρηματικών κλάδων. Πολυάριθμες εταιρείες
προσλαμβάνουν αυτοαπασχολούμενους οδηγούς με δικά τους οχήματα για την παράδοση,
προσφέροντας μια νέα ευκαιρία απασχόλησης κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επίλογος
Μια νεοφυής επιχείρηση είναι μια νεοσύστατη επιχείρηση που χαρακτηρίζεται από συνεχή
αναζήτηση του κατάλληλου επιχειρηματικού μοντέλου, συγκέντρωση στην ανάπτυξη και μια
ιδιαίτερη δυναμική που βασίζεται στην αντιληπτή ζήτηση για ένα προϊόν ή μια υπηρεσία.
Ο στόχος μιας νεοφυούς επιχείρησης είναι να αναπτυχθεί γρήγορα λόγω των καινοτόμων
λύσεων και προσφορών της που έχει σχεδιαστεί για να καλύψει μια συγκεκριμένη θέση και να
λύσει τρέχοντα προβλήματα.
Δεν υπάρχουν ακριβή κριτήρια που να ορίζουν μια νεοφυή επιχείρηση. Ωστόσο, ο όρος αυτός
χρησιμοποιείται συχνότερα σε σχέση με εταιρείες που δημιουργούν ένα προϊόν βασισμένο σε
καινοτόμες τεχνολογίες. Είτε προσφέρουν κάτι θεμελιωδώς νέο είτε αναπτύσσουν μια παλιά
ιδέα με πιο τονωτικό και καινοτόμο τρόπο για καλύτερα και ταχύτερα αποτελέσματα.
Πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις στην πραγματικότητα δεν έχουν καλά λειτουργικές
επιχειρηματικές διαδικασίες και επίσης δεν έχουν σταθερό εισόδημα. Ωστόσο, αναζητούν
επεκτάσιμα, αναπαραγώγιμα επιχειρηματικά μοντέλα και επικεντρώνονται στην ανάπτυξη.
Ο Kenneth Boulding, υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ τόσο στην ειρήνη όσο και στα
οικονομικά και ένας από τους θεμελιωτές της γενικής θεωρίας των συστημάτων, σχολίασε ότι
"Όποιος πιστεύει ότι η εκθετική ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί για πάντα σε έναν
πεπερασμένο κόσμο είναι είτε τρελός είτε οικονομολόγος". Οι κριτικές σχετικά με την
αδυναμία άπειρης ανάπτυξης της οικονομίας είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους των
συμπληρωματικών οικονομικών προσεγγίσεων. 88
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