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Η ΓΣΕΒΕΕ και το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) 
είναι τριτοβάθμια πανελλαδική οργάνωση εργοδοτών μικρών επιχειρήσεων και 
ένας από τους βασικούς κοινωνικούς συνομιλητές που συνυπογράφουν την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Αποτελεί το ανώτατο και μαζικότερο συνδι-
καλιστικό όργανο των επαγγελματοβιοτεχνών όλης της χώρας. Δραστηριοποιείται 
στην προαγωγή και κατοχύρωση των επαγγελματικών, οικονομικών, πολιτιστικών 
και κοινωνικών συμφερόντων των μικρομεσαίων επιχειρηματιών. 

Το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας 
υλοποίησης μελετών και ερευνών για θέματα που αφορούν τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Το Ινστιτούτο ιδρύ-
θηκε το Δεκέμβριο του 2006 με πρωτοβουλία της ΓΣΕΒΕΕ. Αποτελεί τον επιστημο-
νικό της σύμβουλο σε θέματα οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών. Ασχολείται 
με τα ζητήματα της οικονομικής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της φορολογίας, του 
ανταγωνισμού, της ασφάλισης και άλλων θεμάτων που αφορούν τις μικρές επιχει-
ρήσεις. Παρακολουθεί εκ μέρους της ΓΣΕΒΕΕ τις στρατηγικές που εφαρμόζουν οι 
κυβερνήσεις και αξιολογεί την πορεία των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αποτε-
λεί το φορέα τεκμηρίωσης των θέσεων της ΓΣΕΒΕΕ που στοχεύουν στην υποστή-
ριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα διά βίου εκπαίδευ-
σης και συνεργάζεται στενά με το πιστοποιημένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης της ΓΣΕΒΕΕ (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) που οργανώνει και πραγματοποιεί δράσεις επαγ-
γελματικής κατάρτισης.

Προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ  
για απασχολούμενους στις μικρές επιχειρήσεις

Ως φορέας παροχής υπηρεσιών διά βίου μάθησης, σύμφωνα με το νόμο 3879/2010 
περί «Ανάπτυξης της διά βίου μάθησης», το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ οργανώνει προγράμματα 

Πρόλογος
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εκπαίδευσης που υλοποιούνται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαί-
δευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και εθνικών 
πόρων. Στο πλαίσιο αυτό το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ θα υλοποιήσει κατά τα έτη 2012-2013 προ-
γράμματα διά βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό της μικρής επιχείρη-
σης. 

Οι έντονες πιέσεις που δέχονται οι ελληνικές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις 
μέσα στο περιβάλλον της οξύτατης οικονομικής κρίσης οδήγησαν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ 
στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επίκαιρα αντικείμενα μάθησης. 
Κύρια επιδίωξη είναι η αναβάθμιση των γενικών γνώσεων και των επαγγελματι-
κών προσόντων των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις, ώστε να συμβάλ-
λουμε, στο μέτρο του δυνατού, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση και αντιμετώ-
πιση των πολλαπλών προβλημάτων. Πρόκειται για έξι θεματικές ενότητες που περι-
λαμβάνουν 23 αντικείμενα εκπαίδευσης και αντιστοιχούν σε 300 σεμινάρια (περίπου 
4.800 ωφελούμενοι/ες) που θα υλοποιηθούν σε πολλές πόλεις της χώρας.

Οι βασικές θεματικές ενότητες των προγραμμάτων εκπαίδευσης είναι:

	 ●	  Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών – Εφαρμογές του διαδικτύου 
στη μικρή επιχείρηση

	 ●  Επιχειρηματικότητα στη μικρή επιχείρηση

	 ●  Πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας 

	 ●  Νέα διατροφικά πρότυπα

	 ●  Περιβαλλοντική εκπαίδευση και εξοικονόμηση ενέργειας

	 ●  Εξειδικευμένη ελληνόγλωσση & ξενόγλωσση επιχειρηματική και επαγγελ-
ματική ορολογία για μικρές επιχειρήσεις

Τα προγράμματα εκπαίδευσης απευθύνονται σε απασχολούμενους στις μικρές και 
πολύ μικρές επιχειρήσεις, δηλ. σε εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμε-
νους και συμβοηθούντα μέλη των μικρών βιοτεχνικών και εμπορικών οικονομι-
κών μονάδων, άνω των 18 ετών. 

Τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτούνται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.) και από εθνι-
κούς πόρους, επομένως παρέχονται στους ωφελούμενους ΔΩΡΕΑΝ και όσοι συμ-
μετάσχουν δεν πρόκειται να έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. 

Σε όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα δοθούν κατάλληλα εκπαιδευτικά εγχειρί-
δια και σημειώσεις διδασκαλίας. Επίσης, θα αξιοποιηθούν έμπειροι εκπαιδευτές, με 
γνώσεις υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο που θα διδάξουν, αλλά και με ικανότη-
τες αξιοποίησης των αρχών και των μεθόδων ενεργητικής και συμμετοχικής εκπαί-
δευσης ενηλίκων.



Στόχοι των προγραμμάτων εκπαίδευσης

	 ●	  Ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα των μικρών επιχειρήσεων και βελ-
τιωμένη παρουσία στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας μέσω της διά 
βίου εκπαίδευσης. 

	 ●	  Ανάδειξη της σημασίας της διά βίου μάθησης στην επιχειρηματική πορεία 
των μικρών οικονομικών μονάδων και αύξηση της συμμετοχής των εργο-
δοτών, εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων σε προγράμματα εκπαίδευ-
σης. 

	 ●	  Ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας των αυτοαπασχολουμένων και 
εργοδοτών των μικρών επιχειρήσεων, με παράλληλη βελτίωση των γνώ-
σεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων. 

	 ●	  Βελτίωση των δεξιοτήτων χρήσης εφαρμογών πληροφορικής και επικοινω-
νιών των απασχολουμένων στις μικρές επιχειρήσεις.

	 ●	  Ικανοποίηση διαπιστωμένων εκπαιδευτικών αναγκών στους τομείς της υγι-
εινής & ασφάλειας, της ξενόγλωσσης επαγγελματικής ορολογίας, της περι-
βαλλοντικής αφύπνισης και της προστασίας του καταναλωτή.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.imegsevee.gr.

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας και ευχόμαστε το παρόν βιβλίο και γενικότερα 
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να αποδειχθεί χρήσιμο για σας και την επιχείρησή σας.

ΙΜΕ ΓΣΕΒΕE
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Η παρούσα θεματική ενότητα με τίτλο «Εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών» 
διαπραγματεύεται τις ακόλουθες τέσσερις υποενότητες:

	 ●	 	Επιχειρηματικό περιβάλλον και επιχειρηματική ευκαιρία.

	 ●	 	Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες θα υπάρχουν για πάντα.

	 ●	 	Πόσο εύκολος είναι ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών;

	 ●	 	Εκμεταλλευόμαστε πάντα σωστά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες;

Εν συντομία σε αυτό το εκπαιδευτικό υλικό:

	 ●	 	πρώτον, μαθαίνεις την έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας και τη σύνδεσή 
της με την επιχειρηματική δράση.

	 ●	 	δεύτερον, κατανοείς τη σύνδεση της επιχειρηματικής ευκαιρίας με το επιχει-
ρηματικό περιβάλλον.

	 ●	 	τρίτον, αντιλαμβάνεσαι τη σύνδεση της επιχειρηματικής ευκαιρίας με την 
αγορά και τον αγοραστή, το προφίλ του επιχειρηματία και τα στάδια της επι-
χείρησης.

	 ●	 	τέταρτον, κατανοείς τη διαδικασία εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών 
και των απαραίτητων ενεργειών για τον εντοπισμό τους.

	 ●	 	πέμπτον, διερευνάς τις ενέργειες που πρέπει να υλοποιείς για να εκμεταλ-
λευτείς σωστά μια επιχειρηματική ευκαιρία.

Περίληψη
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The present thematic unit entitled “Exploitation of business opportunities” negoti-
ates the following four sub-units:

	 ●	 	Business environment and business opportunity.

	 ●	 	Business opportunities will exist for ever.

	 ●	 	How easy is it to identify a business opportunity?

	 ●	 	Do we always exploit in the right way business opportunities?

In brevity in this educational material, you have the possibility:

	 ●	 	firstly, to learn the significance of business opportunity and its connection 
with the entrepreneurship.

	 ●	 	secondly, to comprehend the connection of a business opportunity with the 
business environment.

	 ●	 	thirdly, to perceive the connection of business opportunity not only with 
market and consumer, but also with businessman/woman profile and the 
enterprise stages.

	 ●	 	fourthly, to comprehend the process of identifying a business opportunity 
and basic steps for its identification.

	 ●	 	and finally, to investigate the steps that should be made in order to rightly 
exploit a business opportunity.

Abstract
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Εισαγωγή

Στόχος

Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού υλικού είναι η εκμάθηση πρακτικών 
για τον εντοπισμό και την εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαι-
ριών ως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στα πλαίσια της επιχειρηματικής 
ανάπτυξης των επιχειρήσεων, της επιχειρηματικότητας και της οικο-
νομίας γενικά.

Προσδοκώμενα αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της υποενότητας:

■ Σε επίπεδο γνώσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

 ●  να αναγνωρίζεις την έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 ●  να προσδιορίζεις την έννοια του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος.

 ●  να απαριθμείς τα συστατικά στοιχεία του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.

 ●  να αναγνωρίζεις τους παράγοντες ύπαρξης μιας επιχειρηματι-
κής ευκαιρίας.
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 ●  να αναγνωρίζεις την καταλληλότητα μιας επιχειρηματικής 
ευκαιρίας σε σχέση με το προφίλ του μικρομεσαίου επιχειρη-
ματία και τα στάδια μιας μικρομεσαίας επιχείρησης.

 ●  να αναγνωρίζεις τις βασικές μορφές των επιχειρηματικών 
ευκαιριών.

 ●  να απαριθμείς τα τρία βασικά βήματα της διαδικασίας εντοπι-
σμού των επιχειρηματικών ευκαιριών.

 ●  να διαχωρίζεις τα στοιχεία που συμβάλλουν στη σωστή εκμε-
τάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

■ Σε επίπεδο δεξιοτήτων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

 ●  να διερευνάς και να συγκεντρώνεις τα απαραίτητα στοιχεία από 
μελέτες και έρευνες σχετικές με τον κλάδο στον οποίο δραστη-
ριοποιείται η δική σου επιχείρηση.

 ●  να γνωρίζεις σε ποιες πηγές και φορείς μπορείς να αναζητήσεις 
πληροφορίες για το επιχειρηματικό περιβάλλον.

 ●  να εξηγείς την έννοια της ύπαρξης μιας επιχειρηματικής ευκαι-
ρίας.

 ●  να ελέγχεις την καταλληλότητα μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 
με το προφίλ σου ως επιχειρηματία και την επιχείρησή σου.

 ●  να εφαρμόζεις τα απαραίτητα βήματα για τον εντοπισμό της επι-
χειρηματικής ευκαιρίας.

 ●  να χρησιμοποιείς τους παράγοντες που διευκολύνουν τη σωστή 
εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

■ Σε επίπεδο στάσεων, θα πρέπει να είσαι σε θέση:

 ●  να αποδέχεσαι τη σημασία και τη χρησιμότητα ενημέρωσης για 
τις τελευταίες εξελίξεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

 ●  να εκτιμάς το ρόλο της αγοράς και του αγοραστή στην ύπαρξη 
της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

 ●  να υιοθετείς τα απαραίτητα βήματα για τον εντοπισμό της επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας.

 ●  να αποδέχεσαι και να εκτιμάς τους παράγοντες που συμβάλ-
λουν στη σωστή εκμετάλλευση των επιχειρηματικών ευκαι-
ριών,

.
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Έννοιες-κλειδιά

	 ●	 	επιχειρηματική ευκαιρία

	 ●	 	επιχειρηματικό περιβάλλον

	 ●	 	εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον

	 ●	 	μακροοικονομικό και μικροοικονομικό περιβάλλον

	 ●	 	εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον

	 ●	 	πόροι, δομή, κουλτούρα, αλυσίδα αξίας και ικανότητες

	 ●	 	οι καλύτερες επιχειρηματικές ευκαιρίες

	 ●	 	παράγοντες αξιοποίησης επιχειρηματικής ευκαιρίας

	 ●	 	κύκλος ζωής μικρομεσαίας επιχείρησης

	 ●	 	χαρακτηριστικά μικρομεσαίας επιχείρησης

	 ●	 	μορφές επιχειρηματικών ευκαιριών

	 ●	 	βήματα εντοπισμού επιχειρηματικής ευκαιρίας

	 ●	 	παράγοντες που προσδιορίζουν την ελκυστικότητα κλάδου

	 ●	 	τα επτά «O» της αγοράς του Κότλερ

	 ●	 	τμηματοποίηση αγοράς

	 ●	 	καταναλωτική αγορά

	 ●	 	βιομηχανική αγορά

	 ●	 	χαρακτηριστικά αγορών που χρησιμοποιούνται στην τμηματοποίηση

	 ●	 	συμπεριφορά καταναλωτή

Σύντομη περιγραφή ενότητας

Βάσει των περιεχομένων του εκπαιδευτικού υλικού όπως παρουσιάστηκαν στη 
δομή του, η μελέτη του στοχεύει στην εκπαίδευση και κατάρτιση γύρω από το θέμα 
«Εντοπισμός και εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών».
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Ο κόσμος, στο σύνολό του, θα επωφεληθεί όταν εσύ κάνεις κάτι νέο ή όταν το 
υλοποιήσεις καλύτερα ή διαφορετικά.

Ρότζερ Μπάμπσον
(Roger Babson)

Η επιχειρηματική ευκαιρία είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στον τομέα της επιχειρη-
ματικότητας, διότι αποτελεί στην ουσία την πηγή της. Χωρίς επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες δεν θα υπήρχε η επιχειρηματικότητα.

 



Εντοπισμός και εκμετάλλευση  
επιχειρηματικών ευκαιριών

 1. Επιχειρηματικό περιβάλλον και επιχειρηματική ευκαιρία

 2. Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες θα υπάρχουν για πάντα

 3. Πόσο εύκολος είναι ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών;

 4. Εκμεταλλευόμαστε πάντα σωστά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες;
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   1.  Επιχειρηματικό περιβάλλον και 
επιχειρηματική ευκαιρία

1.1 Τι σημαίνει επιχειρηματική ευκαιρία;

Η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας συνδέεται με την ύπαρξη της επι-
χειρηματικής δράσης, δηλαδή του επιχειρηματία και της επιχείρησης.

Προτού ξεκινήσει μια επιχείρηση, ο επιχειρηματίας έχει ήδη εντοπίσει μια επιχειρη-
ματική ευκαιρία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η αναζήτηση και η αναγνώριση νέων 
και πιο κερδοφόρων επιχειρηματικών ευκαιριών δεν θα συνεχιστεί και κατά τη 
διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.

Ο εντοπισμός της επιχειρηματικής ευκαιρίας οδηγεί στη δημιουργία της επιχει-
ρηματικής ιδέας, η οποία έχει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά ώστε η αξιοποίησή 
της να παράγει επιχειρηματικό αποτέλεσμα, δηλαδή ωφέλεια για τον επιχειρη-
ματία. Μιλάμε για ωφέλεια καθώς το κίνητρο για τον επιχειρηματία μπορεί να μην 
είναι μόνο το οικονομικό όφελος, αλλά ταυτοχρόνως και το μη οικονομικό, όπως για 
παράδειγμα κύρος, αναγνώριση και επαγγελματική καταξίωση, απόκτηση σημαντι-
κού μεριδίου αγοράς, ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας κ.λπ. Παρ’ όλα 
αυτά είναι πιο συνηθισμένο το επιχειρηματικό αποτέλεσμα να συνδέεται περισσό-
τερο με το οικονομικό αποτέλεσμα.

Επομένως ο στόχος μιας επιχείρησης δεν είναι μόνο το οικονομικό αποτέλεσμα, 
αλλά η επιχειρηματική της δράση και ανάπτυξη.
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!
Η επιχειρηματική ευκαιρία αποτελεί πάντα τη βασική προϋπόθεση της επι-

χειρηματικής δράσης και ανάπτυξης ενός επιχειρηματία και μιας επιχείρησης.

Ας δούμε πρακτικά ένα παράδειγμα εντοπισμού επιχειρηματικής ευκαιρίας από μια 
ήδη υπάρχουσα επιχείρηση.

           Μελέτη Περίπτωσης
Το φραπουτσίνο, μια νέα ευκαιρία για τη Starbucks Coffee1

1

Αφορμή για την ανακάλυψη του φραπουτσίνο (frappuccino) στάθηκε η ιδέα ενός 
μεσαίου στελέχους της εταιρείας Starbucks Coffee το 1994. Η ιδέα του εστίαζε στη 
δημιουργία ενός προϊόντος το οποίο θα είχε μια νέα γεύση παγωμένου καφέ.

Η πρόταση αυτή εξετάστηκε για δυο μήνες από την εταιρεία σε επίπεδο πλέον ανω-
τέρου μάνατζμεντ στη Νέα Υόρκη. Ακολούθησε η δημιουργία ομάδας όπου συμ-
μετείχε το στέλεχος με την ιδέα και στελέχη της Pepsi. Έπειτα από διάστημα πέντε 
μηνών σχεδιασμού και πιλοτικών πλάνων, η ιδέα τέθηκε σε εφαρμογή.

Η επιτυχία του προϊόντος στην αγορά δικαίωσε τα στελέχη, και ειδικά το άτομο που 
είχε την ιδέα, καθώς βασίστηκε στις ανάγκες που παρουσίασαν οι πελάτες, και η 
ομάδα σχεδιασμού είδε την ευκαιρία ανάπτυξης της αγοράς μέσω του συγκεκριμέ-
νου προϊόντος.

Το παράδειγμα αποδεικνύει ότι στην πλειονότητα των περιπτώσεων η παρατή-
ρηση της αγοράς φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα για την ανακάλυψη επι-
χειρηματικών ευκαιριών και στη συνέχεια τη σύλληψη των επιχειρηματικών 
ιδεών.

Αφού δώσαμε μια γεύση της επιχειρηματικής ευκαιρίας, καθώς και του οικονομι-
κού αποτελέσματός της ως κινήτρου για την εκμετάλλευσή της από τον επιχειρημα-
τία, αλλά και ένα πρακτικό παράδειγμα εντοπισμού και αξιοποίησης της επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας, θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε περισσότερο την έννοια της 
επιχειρηματικής ευκαιρίας, με άμεσο σκοπό την κατανόηση της ουσιαστικής συμ-
βολής της στη δημιουργία και στην περαιτέρω ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Η επιχει-
ρηματικότητα ως επιστημονικό αντικείμενο συμπεριλαμβάνει και τη μελέτη της επι-
χειρηματικής ευκαιρίας.

1. Προσαρμογή από το Φ. Γ. Λ. Κυδωνιάτης / Π. Μ. Στάγκος [επιμ.] (2007), Ανοιχτό MBA, Τα μυστικά 
της Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα / ΕΕΔΕ.
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Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Πετράκη2, η επιχειρηματική ευκαιρία είναι η 
δυνατότητα ικανοποίησης μιας ανάγκης, ενός ενδιαφέροντος ή μιας επιθυμίας της 
αγοράς.

Στην αγορά συναντιόνται οι αγοραστές και οι πωλητές. Οι αγοραστές συμμετέχουν 
σε μια αγορά στην προσπάθειά τους να ικανοποιήσουν τις ανάγκες ή/και τις επι-
θυμίες τους. Οι πωλητές πωλούν προϊόντα και υπηρεσίες στους αγοραστές δίνο-
ντάς τους τη δυνατότητα να καλύψουν τις ανάγκες ή/και τις επιθυμίες τους. Όταν δεν 
υπάρχει προϊόν ή υπηρεσία που να ικανοποιεί μια ανάγκη ή/και επιθυμία των αγο-
ραστών, τότε υπάρχει ένα κενό στην αγορά. Το κενό αυτό, για όσους μπορούν να το 
δουν και να το αντιληφθούν, αποτελεί πιθανή επιχειρηματική ευκαιρία.

Επιχειρηματική ευκαιρία αποτελεί επίσης ο δημιουργικός συνδυασμός 
ανεκμετάλλευτων πόρων ή ικανοτήτων με σκοπό την παραγωγή ενός καλύτερου 
και βελτιωμένου προϊόντος για την κάλυψη μιας ανάγκης της αγοράς (όπως είδαμε 
και στο παράδειγμα του φραπουτσίνου).

Είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις 
οποίες οι πόροι αφορούν τεχνολογίες και εφευρέσεις, οι οποίες ενδεχομένως να 
μην έχει τύχει να αξιοποιηθούν σε κάποιο προϊόν μέχρι τώρα.

Ο επιχειρηματίας λοιπόν κατά τη διάρκεια της αναζήτησης μιας επιχειρηματικής 
ευκαιρίας θα πρέπει να οδηγηθεί προς δυο κατευθύνσεις:

●	 	στην αναζήτηση μιας ανικανοποίητης ανάγκης ή/και επιθυμίας της αγοράς, ή/και

●	 	στον δημιουργικό συνδυασμό ανεκμετάλλευτων πόρων ή ικανοτήτων με σκοπό 
την παραγωγή ενός καλύτερου και βελτιωμένου προϊόντος για την κάλυψη μιας 
ανάγκης της αγοράς.

1.2  Η αιώνια σύνδεση της επιχειρηματικής ευκαιρίας  
με το επιχειρηματικό περιβάλλον

 Η επιχειρηματική ευκαιρία, όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη 
παράγραφο, συνδέεται με τη δυνατότητα αξιοποίησης των ευκαιριών που παρου-
σιάζονται στην αγορά, δηλαδή στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

2.   Π. Ε. Πετράκης, (2008) Η επιχειρηματικότητα, εκδ. Π. Ε. Πετράκης, Αθήνα.
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Η αξιοποίηση αυτή στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικής ιδέας στην οποία 
θα στηριχθεί:

●	 	η δημιουργία μιας επιχείρησης, ή

●	 	η επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης σε νέες επιχειρηματικές 
δραστηριότητες με στόχο την επίτευξη επιχειρηματικού ή οικονομικού 
αποτελέσματος.

Τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης αφορούν το περιβάλλον στο οποίο αυτή λειτουρ-
γεί, το οποίο παράλληλα τα εισπράττει. Στην παρακάτω εικόνα 1 παρουσιάζεται μια 
γενική σύνδεση της επιχείρησης με το περιβάλλον της.

Εικόνα 1: Επιχείρηση και επιχειρηματικό περιβάλλον

Εφόσον τα αποτελέσματα μιας επιχείρησης συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον στο 
οποίο αυτή λειτουργεί, ας αναλύσουμε το περιεχόμενο του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος μιας επιχείρησης.

!
Τονίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό για την ενότητα αυτή όχι μόνο η γνώση 

του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση, 
αλλά και η μεθοδολογία ανάλυσης του περιβάλλοντος αυτού. Όπως θα δούμε και 
στην επόμενη παράγραφο, η ανάλυση συνδέεται άμεσα με τα συμπεράσματα που 
χρειάζεται να εξάγουμε για την αναγνώριση και εύρεση μιας επιχειρηματικής 
ευκαιρίας, την ανάπτυξη και την αξιολόγησή της.
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 Η ανάλυση του περιβάλλοντος σε αυτή τη θεματική ενότητα στοχεύει στην 
αναγνώριση του γενικού πλαισίου και των βασικών στοιχείων του με σκοπό τη διευ-
κόλυνση της διαδικασίας εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών. Η ανάπτυξη της 
συγκεκριμένης ενότητας δεν στοχεύει σε καμία περίπτωση μόνο στην απλή παρουσί-
αση του γενικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Καλείστε να διαβάσετε καλά και να 
κατανοήσετε με μεγάλη προσοχή την ανάλυση που ακολουθεί, καθώς στο τέλος θα 
πρέπει να εφαρμόσετε τα όσα αναλύονται σε πραγματική μελέτη περίπτωσης με σκοπό 
την εκτίμηση των δυνατοτήτων εντοπισμού των επιχειρηματικών ευκαιριών σε συγκε-
κριμένο κλάδο καθώς και την εκτίμηση της ελκυστικότητας του κλάδου.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται μια επιχεί-
ρηση ονομάζεται επιχειρηματικό περιβάλλον.

!
Προσοχή!

Η ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις και την κατάσταση που επικρατεί στο επι-
χειρηματικό περιβάλλον είναι πολύ σημαντική.

●	 	Το περιβάλλον αυτό καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της επιχείρησής 
σας αλλά και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων σας.

●	 	Επιχειρηματικό περιβάλλον της επιχείρησής σας δεν είναι μόνο το περι-
βάλλον εκτός αυτής (π.χ. τοπική, εθνική και ευρωπαϊκή αγορά) αλλά και το 
εσωτερικό της περιβάλλον (π.χ. εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, 
ανθρώπινο δυναμικό, δομή λειτουργίας, κουλτούρα κ.λπ.).

1.2.1 Εξωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Το εξωτερικό περιβάλλον συνίσταται από:
●	 	το μακροοικονομικό περιβάλλον και
●	 	το μικροοικονομικό περιβάλλον.

Το μακροοικονομικό περιβάλλον είναι εκείνο το περιβάλλον που δεν επη-
ρεάζει μόνο μία επιχείρηση αλλά όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε μια 
οικονομία και συγκεκριμένα, στην περίπτωσή μας, σε ολόκληρη την ελληνική οικο-
νομία.
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Το μακροοικονομικό περιβάλλον αποτελείται από όλες τις δυνάμεις που επη-
ρεάζουν άμεσα ή έμμεσα κάθε επιχείρηση ανεξαρτήτως κλάδου, δραστηριό-
τητας κ.λπ.

Μερικές από τις δυνάμεις του μακροοικονομικού περιβάλλοντος που μπορεί να 
επιφέρουν σημαντικές αλλαγές είναι για παράδειγμα:
	 ●	 	οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου
	 ●	 	η μεταβολή των επιτοκίων
	 ●	 	η πολιτική αστάθεια μιας χώρας, κ.λπ.

Τα σπουδαιότερα είδη μακροοικονομικού περιβάλλοντος, τα οποία έχουν σοβαρές 
επιπτώσεις στην εξέλιξη μιας επιχείρησης, είναι:
	 ●	 	το πολιτικό-νομικό περιβάλλον
	 ●	 	το οικονομικό περιβάλλον
	 ●	 	το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον
	 ●	 	το τεχνολογικό περιβάλλον

Παραδείγματα μακροοικονομικού περιβάλλοντος

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα από τα πιο 
σημαντικά είδη μακροοικονομικού περιβάλλοντος:

	 ●	 	για το πολιτικό-νομικό περιβάλλον, η πολιτική της κυβέρνησης σχετικά με 
τη φορολογία των επιχειρήσεων.

	 ●	 	για το οικονομικό περιβάλλον, το διαθέσιμο εισόδημα των αγοραστών (προς 
κατανάλωση και αποταμίευση).

	 ●	 	για το κοινωνικό-πολιτισμικό περιβάλλον, η αλλαγή στον τρόπο ζωής και 
καταναλωτικής συμπεριφοράς των αγοραστών, δηλαδή οι αγοραστικές τους 
συνήθειες.

	 ●	 	για το τεχνολογικό περιβάλλον, οι αλλαγές που επιφέρει η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας στη μέθοδο παραγωγής ή στα μηχανήματα τα οποία χρησιμο-
ποιούν οι επιχειρήσεις κατά την παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών 
τους.

Το μικροοικονομικό περιβάλλον είναι εκείνο το περιβάλλον που έχει άμε-
σες επιπτώσεις στην επιχείρηση. Είναι το περιβάλλον το οποίο αποτελείται από ομά-
δες όπως η κυβέρνηση, οι προμηθευτές, οι τοπικές κοινωνίες, οι ανταγωνιστές, οι 
πελάτες, οι πιστωτές, οι εργατικές ενώσεις.



291  |  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

Στην ουσία το μικροπεριβάλλον είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση.

Οι διαφορές του μικροπεριβάλλοντος από το μακροπεριβάλλον:

●	 	σε επίπεδο μακροπεριβάλλοντος παρατηρούμε μεγέθη που επηρεάζουν 
όλες τις επιχειρήσεις του συνόλου της οικονομίας μιας χώρας (εκτός εάν 
μιλάμε για διεθνή δραστηριότητα, οπότε η ανάλυση αφορά τη διεθνή οικο-
νομία).

●	 	σε επίπεδο μικροπεριβάλλοντος, η ανάλυση επικεντρώνεται σε ένα συγκε-
κριμένο κλάδο, εκείνο στο οποίο εμπίπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης.

Η ανάλυση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική 
και απασχολεί ζωτικά θέματα μιας επιχείρησης όπως:

●	 	τη στρατηγική της επιχείρησης,

●	 	το στρατηγικό μάρκετινγκ, και

●	 	την έρευνα μάρκετινγκ,

καθορίζοντας σημαντικά ζητήματα πολιτικής και στρατηγικής μιας επιχείρησης.

Σημαντικές επιδράσεις σε μια επιχείρηση έχουν οι ακόλουθες δυνάμεις του μικρο-
οικονομικού περιβάλλοντος:
●	 	η δυνατότητα εισαγωγής άλλων, νέων επιχειρήσεων στον κλάδο που δραστηρι-

οποιείσαι,
●	 	η δύναμη των προμηθευτών προς τις επιχειρήσεις του κλάδου,
●	 	η δύναμη των αγοραστών,
●	 	το είδος και ο ρόλος των υποκατάστατων προϊόντων,
●	 	η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των υφισταμένων επιχειρήσεων.

Παραδείγματα δυνάμεων μικροοικονομικού περιβάλλοντος

Παραδείγματα δυνάμεων μικροοικονομικού περιβάλλοντος:

●	 	όσον αφορά τη δυνατότητα εισαγωγής στον κλάδο άλλων επιχειρήσεων, η δια-
φοροποίηση του προϊόντος. Όταν ένα προϊόν έχει μοναδικά χαρακτηριστικά και 
συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής ή «συνταγή», την οποία διαθέτει μόνο η 
επιχείρησή σας, τότε όσες άλλες νέες επιχειρήσεις μπουν στον κλάδο δεν απο-
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τελούν κίνδυνο για τη δική σας επιχείρηση. Αυτό συμβαίνει γιατί στην ουσία το 
δικό σας προϊόν είναι μοναδικό.

●	 	όσον αφορά τη διαπραγματευτική δύναμη των προμηθευτών, ο ελάχιστος 
αριθμός των προμηθευτών μιας συγκεκριμένης πρώτης ύλης μπορεί να περι-
ορίσει τις δυνατότητές σας σχετικά με καλύτερες διαπραγματεύσεις στην τιμή 
αγοράς της συγκεκριμένης πρώτης ύλης. Αυτό θα έχει επιπτώσεις στο κόστος 
παραγωγής του τελικού προϊόντος ή της τελικής υπηρεσίας και στην τιμολόγηση.

●	 	όσον αφορά τη δύναμη των αγοραστών, η πληροφόρηση του αγοραστή είναι 
μεγάλη μιας και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Άρα δεν μπορείτε να βάλετε 
σχετικά υψηλή τιμή.

●	 	όσον αφορά το είδος και το ρόλο των υποκατάστατων προϊόντων, αυτά μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα από τους αγοραστές για την ικανοποίηση των 
αναγκών τους, μιας και η τιμή του προϊόντος που πουλάτε είναι σημαντικά υψη-
λότερη.

Στη συνέχεια ακολουθούν δυο αναλυτικά παραδείγματα στα οποία μπορούμε να 
κατανοήσουμε τη δύναμη του μακρο- και μικροοικονομικού περιβάλλοντος σε μια 
επιχείρηση.

           Μελέτη Περίπτωσης
Η επίπτωση του περιβάλλοντος στην περίπτωση της Lehman Brothers

Η οικονομική κρίση ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2007, οι πρώτες ενδείξεις της όμως 
εμφανίστηκαν στις αρχές του ίδιου χρόνου. Ο όγκος των δανείων μειωμένης εξα-
σφάλισης αυξανόταν συνεχώς σε μια προσπάθεια των τραπεζών να αποσπάσουν 
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να διευρύνουν τον κύκλο των εσόδων τους. Το 
μακροοικονομικό περιβάλλον των ΗΠΑ χαρακτηριζόταν από ικανοποιητικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης και υψηλό πληθωρισμό, γεγονός που ανάγκαζε τις νομισματικές 
αρχές3 να αυξάνουν τα επιτόκια για να συγκρατήσουν τις πληθωριστικές πιέσεις. Τον 
Αύγουστο του 2007 το βασικό προεξοφλητικό επιτόκιο της Fed ανέρχονταν σε 5,25%, 
με αποτέλεσμα πολλοί κάτοχοι στεγαστικών δανείων να μην είναι σε θέση να απο-
πληρώσουν τις τοκοχρεωλυτικές δόσεις, ενώ επιπλέον πολλά δάνεια τα οποία είχαν 
συναφθεί χωρίς εγγυήσεις και εξασφαλίσεις (λόγω της χαμηλής εξασφάλισης) είχαν 
σχεδόν μηδενικές δυνατότητες αποπληρωμής προς όσες τράπεζες είχαν δανειοδο-
τήσει τα νοικοκυριά.

3. Νομισματική αρχή των ΗΠΑ θεωρείται η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ γνωστή ως Fed (Federal 
Reserve). Κάθε κεντρική τράπεζα είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό των επιτοκίων μιας οικο-
νομίας.
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Πολλές τράπεζες είχαν τιτλοποιήσει4 και στη συνέχεια είχαν πωλήσει αυτές τις απαι-
τήσεις έναντι των νοικοκυριών στο επενδυτικό κοινό ή σε θεσμικούς επενδυτές. 
Όταν το καλοκαίρι του 2007 σημειώθηκε μια γενικευμένη αδυναμία αποπληρω-
μής αυτού του χρέους από τα νοικοκυριά, τόσο τα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης και 
οι τράπεζες που τα διακινούσαν όσο και τα παράγωγα προϊόντα5 που στηρίζονταν 
στα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης έπαψαν να έχουν το αναμενόμενο αντίκρισμα. Ως 
εκ τούτου η πιστοληπτική τους ικανότητα άρχισε να υποτιμάται από τους διεθνείς 
οίκους αξιολόγησης προκαλώντας πανικό στους επενδυτές αλλά και στην αγορά. Η 
αλυσιδωτή αδυναμία πληρωμών προξένησε προβλήματα ρευστότητας και αύξηση 
των επιτοκίων στη διατραπεζική αγορά, κατάσταση που επιδεινώθηκε από τη γενι-
κότερη ανασφάλεια η οποία επικράτησε αλλά και από τις αυξημένες αναλήψεις των 
καταθετών, ώστε να εξασφαλίσουν τα χρηματικά τους κεφάλαια.

Σε αυτό το περιβάλλον και έως το δεύτερο εξάμηνο του 2008 πολλές τράπεζες συγ-
χωνεύτηκαν ή εξαγοράστηκαν σε ιδιαίτερα χαμηλές αξίες, όπως η Bear Stern με τη 
Merrill �ynch, ενώ άλλες όπως η �ashington Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth- �ynch, ενώ άλλες όπως η �ashington Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth-�ynch, ενώ άλλες όπως η �ashington Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth-, ενώ άλλες όπως η �ashington Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth-�ashington Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth- Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth-Mutual έκλεισαν. Η �ehman Broth- έκλεισαν. Η �ehman Broth-�ehman Broth- Broth-Broth-
ers και η διοίκηση της, εκτεθειμένες σε «τοξικά χρέη»6 τα οποία προέκυψαν από 
δάνεια χαμηλής εξασφάλισης και έφτασαν περίπου τα 15 δισ. δολάρια, απέκλει-
σαν την εξαγορά από μεγάλους ομίλους των ΗΠΑ και της Νοτιοανατολικής Ασίας, 
ενώ παρέμειναν εκτός του Σχεδίου Πόλσον7 για οικονομική επιχορήγηση από την 
κυβέρνηση των ΗΠΑ. Η μετοχή έχασε περισσότερο από το 85% της αξίας της από 
την αρχή του έτους 2008, ενώ προέκυψαν οικονομικές ατασθαλίες και φαινόμενα 
δημιουργικής λογιστικής τα οποία επιδείνωσαν περισσότερο το ήδη επιβαρυμένο 
κλίμα. Το αποτέλεσμα ήταν, στις 16 Σεπτεμβρίου 2008, να ανακοινωθεί επίσημα η 
πτώχευση της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ.

4. Τιτλοποίηση είναι η έκδοση και πώληση στο κοινό τίτλων χρέους (π.χ. ομολόγων) που απορρέ-
ουν από τα περιουσιακά στοιχεία (ενεργητικό) του οργανισμού. Λόγου χάρη, μια τράπεζα μπο-
ρεί να συγκεντρώσει ένα μεγάλο μέρος των απαιτήσεών της έναντι τρίτων (δάνεια) και να τα 
πωλήσει σε συγκεκριμένη τιμή σε επενδυτές.

5. Παράγωγο προϊόν είναι μια σύμβαση με τιμή καθοριζόμενη από ένα υποκείμενο μέσο το οποίο 
μπορεί να είναι οποιοδήποτε προϊόν ή συγκεκριμένοι οικονομικοί δείκτες, όπως δείκτες μετο-
χών, ομολόγων, συναλλάγματος (ξένου νομίσματος) κ.λπ. Ένα από τα πιο γνωστά παράγωγα 
αφορά την αγοροπωλησία συμβολαίων πετρελαίου, τα λεγόμενα brent.

6. «Τοξικά» θεωρούνται τα χρήματα που έχουν επενδυθεί σε τράπεζες και οργανισμούς οι οποίοι 
πτώχευσαν και δεν έχουν πλέον δυνατότητα αποπληρωμής στους οφειλέτες τους. 

7. Νομοσχέδιο που εισηγήθηκε ο υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ Χένρι Πόλσον, κατά το οποίο τον 
Οκτώβρη του 2008 εγκρίθηκε η χορήγηση 700 δισ. δολαρίων για την αγορά από το αμερικα-
νικό δημόσιο του τοξικού χρέους των τραπεζών στις ΗΠΑ



32 IME ΓΣΕΒΕΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

           Μελέτη Περίπτωσης
Η επίπτωση του περιβάλλοντος στην περίπτωση της γερμανικής Munich Re

Επίπτωση του μικροοικονομικού περιβάλλοντος ήταν οι ζημίες της κορυφαίας εται-
ρείας στον κλάδο των αντασφαλειών Munich Re το 20028. Η εταιρεία, μέλος του 
μετοχικού κεφαλαίου της γερμανικής εμπορικής τράπεζας H�B �roup, του χρημα-H�B �roup, του χρημα- �roup, του χρημα-�roup, του χρημα-, του χρημα-
τοπιστωτικού ιδρύματος της Γερμανίας Commer�bank και της ασφαλιστικής εται-Commer�bank και της ασφαλιστικής εται- και της ασφαλιστικής εται-
ρείας Allian�, είχε σημαντικές ζημίες στο τρίτο τρίμηνο του ίδιου έτους.

Οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από τη διαγραφή ενός μέρους των συμμετοχών της 
σε άλλες εταιρείες. Η διαγραφή αυτή ήταν αποτέλεσμα της πτώσης των χρηματοπι-
στωτικών αγορών. Η εταιρεία δεν πρόλαβε να συνέλθει από τις απώλειες του 1,2 
δισ. € το 2001, μετά τις τρομοκρατικές ενέργειες στις ΗΠΑ. Οι απώλειες συνεχίστη-
καν και το 2002, με μια σχετική πτώση λόγω της αύξησης της τάσης για αντασφαλί-
σεις, εξαιτίας των όσων συνέβησαν τον Σεπτέμβριο του 2001.

Το παράδειγμα αυτό στην ουσία δείχνει όχι μόνο την επίπτωση του μικροοικονομι-
κού περιβάλλοντος (χρηματοπιστωτικό σύστημα) αλλά και του μακροοικονομικού 
περιβάλλοντος (τρομοκρατικές ενέργειες).

1.2.2 Εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Το εσωτερικό περιβάλλον είναι το περιβάλλον που διαμορφώνεται στο 
εσωτερικό μιας επιχείρησης.

 Βασικά στοιχεία του εσωτερικού περιβάλλοντος μιας επιχείρησης είναι:

●	 	οι πόροι
Οι πόροι μιας επιχείρησης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται ή που θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν, για να παραχθεί το προϊόν ή για να προσφερθεί η υπηρε-
σία. Οι πόροι αυτοί μπορεί να είναι φυσικοί, ανθρώπινοι, οικονομικοί, τεχνολογικοί.

●	 	η δομή
Η δομή της επιχείρησης είναι ο τρόπος οργάνωσής της, δηλαδή πώς λειτουργούν 
εσωτερικά ο διευθυντής-επιχειρηματίας και οι εργαζόμενοί της. Επίσης, η δομή 
ξεκαθαρίζει τον τρόπο με τον οποίο μοιράζονται τα καθήκοντα κι οι λειτουργίες, 
καθώς και ποιος εκτελεί τι.

8.  Χρηματοασφαλιστικό Μάρκετινγκ, 12, Ιανουάριος 2003.



331  |  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

●	 	η κουλτούρα
Η κουλτούρα είναι το σύνολο των προσδοκιών και των πιστεύω όλων των ατό-
μων που την αποτελούν (επιχειρηματίας κι εργαζόμενοι). Κουλτούρα της επιχείρη-
σης μπορεί ακόμη να θεωρηθεί η συνολική «ατμόσφαιρα», η νοοτροπία που χαρα-
κτηρίζει την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης κι αποτυπώνεται στην εικόνα 
της προς την κοινωνία.

●	 	η αλυσίδα αξίας
Η αλυσίδα αξίας είναι η αλυσίδα όλων των δραστηριοτήτων που εκτελούνται από 
την πρώτη φάση της παραγωγής, δηλαδή από την πρώτη ύλη μέχρι και την υποστή-
ριξη του προϊόντος μετά την πώληση.

●	 	οι ικανότητες 
Οι ικανότητες κάθε επιχείρησης τη διαφοροποιούν από τις άλλες επιχειρήσεις. 
Τέτοιου είδους ικανότητες αποτελούν, για παράδειγμα, τα πλεονεκτήματά της στην 
παραγωγή, πώληση, διανομή ή άλλες δραστηριότητες.

!
Προσοχή! Η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος είναι ζωτικής 

σημασίας για την αναγνώριση των δυνάμεων και των αδυναμιών της επιχεί-
ρησής σου, καθώς σου δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλεύεσαι τις δυνάμεις σου 
και να βελτιώνεσαι.

Στη συνέχεια ακολουθεί η ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της εταιρείας 
Apivita, με ταυτόχρονη παράθεση της κατάστασης των στοιχείων του εσωτερικού 
περιβάλλοντος στο ξεκίνημα της επιχείρησης, αλλά και κατά την ανάπτυξή της.

           Μελέτη Περίπτωσης
Η ανάλυση του εσωτερικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος της Apivita

1. Ανάλυση των πόρων και των πρώτων υλών

Στο ξεκίνημα

Στα πρώτα της βήματα η επιχείρηση ήταν καθαρά οικογενειακή και αποτελούνταν 
από τέσσερα άτομα (το ζεύγος Κουτσιανά, τον πατέρα και τον αδελφό της Νίκης 
Κουτσιανά) αφού δεν υπήρχαν κεφάλαια για επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό. Η 
παραγωγή των προϊόντων (σαπουνιών) ξεκίνησε στο εργοστάσιο του Παπουτσάνη. 
Χρησιμοποιούσαν τις συνταγές, τις πρώτες ύλες (εκτός από τη σαπονώμαζα) και τα 
υλικά συσκευασίας της Apivita. Η δυσκολία παραγωγής ήταν μεγάλη επειδή στα 
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προϊόντα έπρεπε να ενσωματωθούν δραστικά συστατικά από την πρόπολη, το κερί, 
το μέλι κ.λπ. και επιπλέον να χρησιμοποιηθούν μεγάλες ποσότητες.

Στην ανάπτυξη

Σήμερα η Apivita έχει αναπτύξει φυτικά εκχυλίσματα από 60 διαφορετικά ελληνικά 
φυτά και πρόπολη και είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που 
έχουν πιστοποιηθεί με ΙSO 9001 για το σκοπό αυτό. Τα φυτικά εκχυλίσματα αναπτύσ-SO 9001 για το σκοπό αυτό. Τα φυτικά εκχυλίσματα αναπτύσ- 9001 για το σκοπό αυτό. Τα φυτικά εκχυλίσματα αναπτύσ-
σονται, παράγονται και ελέγχονται από την ίδια την Apivita. Τα φυτά συλλέγονται, 
αποξηραίνονται και αποθηκεύονται σε ειδικό χώρο. Κατόπιν κονιορτοποιούνται και 
προστίθεται κατάλληλος διαλύτης για την εκχύλιση των δραστικών ουσιών τους. 
Ακολουθεί πίεση και διήθηση κατά τις οποίες απομακρύνεται το φυτό και παραλαμ-
βάνεται ο διαλύτης, ο οποίος περιέχει τα δραστικά συστατικά του φυτού. Μετά τον 
ποιοτικό έλεγχο, το εκχύλισμα χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή 
των φυτικών καλλυντικών της εταιρείας.

1.2 Οικονομικοί πόροι και αρχικό κεφάλαιο

Στο ξεκίνημα

Είναι χαρακτηριστικό, ότι ακόμη και ένας έμπειρος επιχειρηματίας στο χώρο των 
καλλυντικών όπως ήταν ο Τάκης Παπουτσάνης, βλέποντας το όλο εγχείρημα υπό 
το πρίσμα της καθαρής λογικής, είπε στον Ν. Κουτσιανά όταν παρήγαγαν την πρώτη 
παρτίδα «Νίκο, πούλα τα σαπούνια και μην τα ξαναπιάσεις γιατί με αυτές τις τιμές 
αποκλείεται να πας καλά». Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρήματα που δαπανήθηκαν για 
να παραχθούν αυτά τα σαπούνια ήταν δανεικά και φυσικά ούτε λόγος για κεφάλαια 
που θα μπορούσαν να διατεθούν σε διαφήμιση.

Η ανεύρεση κεφαλαίων για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της Apivita απο-
τελούσε πάντοτε μεγάλο πρόβλημα Από τα πρώτα ακόμη βήματα της εταιρείας δεν 
υπήρχε ανταπόκριση από τις τράπεζες. «Οι τράπεζες ακόμη και σήμερα δεν ασχο-
λούνται με την παρατήρηση και την αξιολόγηση του περιεχομένου και των προοπτι-
κών μιας επιχειρηματικής ιδέας, δεν ενδιαφέρονται να την αγκαλιάσουν, να είναι 
κοντά, να είναι συνεργάτες στη στρατηγική. Θυμάμαι τότε στα πρώτα μας βήματα 
ήμασταν πάντοτε οικονομικά ζορισμένοι. Βγάζαμε λεφτά από το φαρμακείο, βγά-
ζαμε από τα μελίσσια που είχαμε και τα βάζαμε όλα μέσα στην επιχείρηση. Αυτή 
ήταν η πηγή χρηματοδότησης», λέει ο Νίκος Κουτσιανάς.

Στην ανάπτυξη

Μέσα από τη συνεχή δυσκολία για αναζήτηση χρημάτων κάποια στιγμή η Apivita 
πλησίασε και το χώρο των τραπεζών. Η χρηματοδότηση ωστόσο έχει σαν προϋ-
πόθεση συγκεκριμένα επίπεδα κερδοφορίας, αλλά η επιχείρηση στο ξεκίνημά της 
παρουσίαζε πολύ χαμηλά κέρδη. Για παράδειγμα, η Apivita μπορεί να είχε κέρδη 
της τάξης του 1,5-2 εκατ. δραχμές, τη στιγμή που το φαρμακείο έδινε κέρδη 5 εκατ. 
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δραχμές. Έτσι δίπλα στη μαθηματική λογική των τραπεζών –μια λογική που ούτως ή 
άλλως η Apivita δεν ήξερε να χειριστεί αποτελεσματικά– υπήρχε το πάθος για ανά-
πτυξη νέων προϊόντων. Η δημιουργία όμως νέων προϊόντων συνοδεύεται ορισμέ-
νες φορές και από λάθη που επηρεάζουν την κερδοφορία και συνεπώς αυξάνουν 
τη δυσκολία χρηματοδότησης.

2. Ανθρώπινο δυναμικό

Στην ανάπτυξη

Το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι ένας από τους πλέον καθοριστικούς παράγοντες ανά-
πτυξής της Apivita, γι’ αυτό και επενδύει σε στελεχιακό δυναμικό με άρτια κατάρ-
τιση, περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία και καινοτόμο πνεύμα. Στους κόλ-
πους της επιχείρησης εργάζονται εξειδικευμένοι επαγγελματίες από τους χώρους 
της βοτανολογίας, της φαρμακευτικής, της κοσμετολογίας, της αρωματολογίας και 
της διοίκησης επιχειρήσεων. Ο μέσος όρος ετών απασχόλησης στην εταιρεία είναι 5 
έτη (εξαιρουμένων των νεοπροσληφθέντων) και ο μέσος όρος ηλικίας του προσω-
πικού τα 35 έτη, γεγονός που υποδηλώνει οργανωτικό δυναμισμό αλλά και αφοσί-
ωση. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η επιχείρηση δαπανά ετησίως γύρω στις 60.000 
ευρώ για τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού, ενώ χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου 
και μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

3. Κουλτούρα

Στο ξεκίνημα

Η καλύτερη διαφήμιση όμως για τα προϊόντα της Apivita γινόταν από τους ίδιους 
τους εργαζόμενους του Παπουτσάνη, και ειδικότερα από τους εργάτες στην παρα-
γωγή οι οποίοι έλεγαν ότι υπάρχει ένας «τρελός» φαρμακοποιός που βάζει τενεκέ-
δες μέλι μέσα στα σαπούνια, ενώ την ίδια στιγμή έβλεπαν άλλους κατασκευαστές 
απλώς να προσθέτουν άρωμα μελιού και τίποτα περισσότερο σε ανάλογα σαπού-
νια για την αγορά.

Η εταιρεία επιλέγει για σήμα των προϊόντων της τη μέλισσα των Μαλίων, ένα μινω-
ικό κόσμημα του 15ου-16ου αιώνα π.Χ. που συμβολίζει τη γονιμότητα και την αρμο-
νία. Ο κύκλος γύρω από το κόσμημα παραπέμπει στη λύρα του Απόλλωνα και συμ-
βολίζει την αφοσίωση, τη συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση. Η επιλογή αυτή δεν είναι 
τυχαία αφού συνδέεται άμεσα με τις αξίες και τη φιλοσοφία της επιχείρησης και κατ’ 
επέκταση με την εικόνα (image) που επιχειρεί να προσδώσει στα προϊόντα της.

Στην ανάπτυξη

Ο Νίκος Κουτσιανάς είναι ο πιο «σκληροπυρηνικός» θιασώτης της φιλοσοφίας και 
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του οράματος που πρεσβεύει η εταιρεία και επιμένει στην τήρησή τους. Επιπλέον 
επενδύει πολύ στην οικοδόμηση των ανθρώπινων σχέσεων στο πλαίσιο της εται-
ρείας, επειδή πιστεύει ότι για να συνεργάζονται αποδοτικά οι άνθρωποι πρέπει να 
ξέρουν καλύτερα ο ένας τον άλλο. Θεωρεί λοιπόν ότι οι 150 άνθρωποι της εταιρείας 
πρέπει να είναι ενωμένοι σαν γροθιά.

Η Νίκη Κουτσιανά χαρακτηρίζεται από δημιουργικό πνεύμα, αφουγκράζεται παράλ-
ληλα πολύ γρήγορα τις ανάγκες του καταναλωτή και μετατρέπει τις ιδέες της σε 
πετυχημένα προϊόντα.

4. Ικανότητες - Δημιουργία δικτύου πωλήσεων

Ξεκίνημα

Κατά τη χρονική περίοδο 1979-1987 αναπτύσσεται η ετικέτα Propoline, με προϊόντα 
που καλύπτουν όλες τις ανάγκες υγείας (θεραπείας), περιποίησης και ομορφιάς του 
σώματος, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται πανελλαδικά δίκτυο πωλή-
σεων σε 3.500 φαρμακεία.

Ανάπτυξη

Το δίκτυο πωλήσεων της Apivita επεκτείνεται ολοένα και περισσότερο και στις 
αρχές του 1991 καλύπτει 5.000 σημεία. Το 1991 ιδρύεται η ανώνυμη εταιρεία με την 
επωνυμία Apivita Καλλυντικά-Διαιτητικά Φάρμακα ΑΕΒΕ, δηλαδή η σημερινή εται-
ρεία η οποία απορροφά τη δραστηριότητα της προηγούμενης επιχείρησης περιορι-
σμένης ευθύνης.

Η Apivita οργάνωσε στο κανάλι του φαρμακείου ένα δίκτυο διανομής που αφενός 
συγκρατεί το κόστος στα επιθυμητά επίπεδα, αφετέρου είναι πιο αποτελεσματικό σε 
σχέση με την παράδοση των προϊόντων και τη διαχείριση αποθεμάτων. Έτσι, πωλη-
τές της εταιρείας επισκέπτονται άμεσα τα μεγαλύτερα 3.000 φαρμακεία (αυτά που 
αποτελούν το 90% των πωλήσεων στις κατηγορίες στις οποίες δραστηριοποιείται) 
σε πανελλαδικό επίπεδο, λαμβάνουν την παραγγελία ηλεκτρονικά (με υπολογιστή 
χειρός) και την αποστέλλουν μέσω κινητής τηλεφωνίας στην εταιρεία. Τα υπόλοιπα 
φαρμακεία αγοράζουν από τις φαρμακαποθήκες που διανέμουν σε τοπικό επίπεδο. 
Η διασύνδεση αυτή με το δίκτυο των φαρμακαποθηκών εξασφαλίζει μείωση του 
κόστους διανομής, αφού η εταιρεία διατηρεί ένα μικρότερο δίκτυο άμεσων πωλή-
σεων, άμεση παράδοση των προϊόντων της, λήψη στοιχείων πωλήσεων για τα δικά 
της προϊόντα αλλά και τον ανταγωνισμό (οι συνεταιρισμοί διανέμουν και ανταγωνι-
στικά προϊόντα).

Τα δίκτυα διανομής του εξωτερικού λειτουργούν ως εξής: Υπάρχουν τα καταστή-
ματα πολυτελείας (high prestige) τα οποία διατηρούν την αποκλειστικότητα των 
προϊόντων για ένα χρόνο. Στη συνέχεια με τη λήξη της αποκλειστικής διάθεσης μπο-
ρούν να τοποθετηθούν σε άλλα σημεία πώλησης, όπως άλλα καταστήματα πολυ-
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τελείας, διάφορα πολυκαταστήματα, φαρμακεία κ.λπ. Στη φάση της επέκτασης των 
προϊόντων σε επιπλέον κανάλια διανομής τα καταστήματα πολυτελείας διατηρούν 
στα ράφια τους τα συγκεκριμένα προϊόντα αλλά συνήθως αυτά περνούν σε δεύ-
τερη μοίρα.

1.2.3 Συνοπτική διάρθρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Όλα όσα αναφέρθηκαν στις δυο προηγούμενες παραγράφους παρουσιάζονται συνο-
πτικά στο διάγραμμα που ακολουθεί διευκολύνοντας τη διαμόρφωση μιας συνολι-
κής δομής για το επιχειρηματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Εικόνα 2: Συνοπτική διάρθρωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΑΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΜΙΚΡΟ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΟΡΟΙ

ΔΟΜΗ

ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πηγή: Α. Λιοναράκης/Σ. Γκούμας/Α. Τέφα (2007), Η επιτυχημένη προσαρμογή της ελληνικής 
μικρής επιχείρησης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστή-
μιο, Κ.Π. Equal, Έργο «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων 
μέσω της Διά Βίου Μάθησης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας», Δράση 6, Εργασία 2.
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1.2.4 Ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος:

Η περίπτωση του κλάδου της Ποτοποιίας
Σε αυτή την παράγραφο θα προσπαθήσουμε να εισαχθούμε στην εκμάθηση της 
κλαδικής ανάλυσης μέσω μιας κλαδικής μελέτης. Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε 
στην ανάλυση βασικών και σημαντικών σημείων για τον εντοπισμό των επιχειρη-
ματικών ευκαιριών σε έναν κλάδο.
Η εξάσκηση και η εκμάθηση θα βασιστούν σε σχετική ανάλυση του κλάδου της 
Ποτοποιίας, που αποτελεί απόσπασμα του Επαγγελματικού Περιγράμματος του 
Τεχνικού Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας, το οποίο υλοποιήθηκε από το ΚΕΚ ΓΣΕ-
ΒΕΕ9 στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη 145 Επαγγελματικών Περιγραμμάτων» του 
Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης.
Ο σκοπός επισύναψης του αποσπάσματος αυτού στο εκπαιδευτικό υλικό είναι το 
γεγονός ότι αποτελεί πλήρη και συγκεντρωτική κλαδική ανάλυση, η οποία περιέ-
χει συγκεντρωμένα όλα τα σημαντικά και ουσιώδη θέματα μιας κλαδικής ανάλυσης.
Αυτό θα οδηγήσει στη δυνατότητα άσκησης σε μορφή ελεύθερης ανάπτυξης, η οποία 
θα εστιάσει στην κατανόηση και εκμάθηση του πώς αναλύουμε βασικά σημεία που 
μας ενδιαφέρουν επιχειρηματικά σε έναν κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.
Καλείστε να διαβάσετε τη σχετική κλαδική ανάλυση και να απαντήσετε στα σχετικά 
ερωτήματα που ακολουθούν στο τέλος αυτής της παραγράφου.

Μελέτη Περίπτωσης

Η ανάλυση του κλάδου της Ποτοποιίας10

Απόσπασμα από το επαγγελματικό περίγραμμα
«Τεχνικός Ποτοποιίας – Αποσταγματοποιίας»11

1011

Ο κλάδος της Ποτοποιίας12 υπάγεται στις Μεταποιητικές Βιομηχανίες, και συγκε-

9. Το πλήρες κείμενο του επαγγελματικού περιγράμματος βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.ekepis.gr/main/ΔράσειςΥπηρεσίες/ΕπαγγελματικάΠεριγράμματα/Κατάλογος 
ΕπαγγελματικώνΠεριγραμμάτων/tabid/143/Default.aspx, ΕΚΕΠΙΣ - ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ (12/2009), 
Επαγγελματικό Περίγραμμα «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας», συντακτική ομάδα: Α. 
Τέφα, Π. Ταταρίδης, Α. Αντωνοπούλου, Π. Παπανικολάου.

10. Απόσπασμα από το Επαγγελματικό Περίγραμμα «Τεχνικός Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας», 
ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ & ΕΚΕΠΙΣ

11. Το απόσπασμα αυτό αφορά την ενότητα Α.5 «Αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας / δυναμική 
του επαγγέλματος» και συγκεκριμένα την υποενότητα Α.5.1 «Γενική περιγραφή των τάσεων 
μεγέθυνσης που διαγράφουν στην ελληνική αγορά στους οποίους εντάσσονται οι απασχολού-
μενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα».

12. H περιγραφή των τάσεων μεγέθυνσης του κλάδου της Ποτοποιίας γίνεται βάσει Στατιστικής 
Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ) 2003, καθώς βασίζεται σε 
κλαδικές μελέτες οι οποίες πραγματοποιήθηκαν πριν από την εφαρμογή του ΣΤΑΚΟΔ 2008.
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κριμένα στη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών13. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών 
περιλαμβάνει τους κλάδους που παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1.1 – Κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2003 για τη Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

15

151 Παραγωγή, επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και προϊόντων κρέατος

152 Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων αλιευμάτων και των προϊόντων τους

153 Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών

154 Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαιών και λιπών

155 Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων

156 Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων, παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύ-
λου

157 Παρασκευή παρασκευασμένων ζωοτροφών

158 Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής

159 Ποτοποιία

Πηγή: ΣΤΑΚΟΔ 2003, Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ

Συγκεκριμένα σε τετραψήφια ανάλυση του κλάδου της Ποτοποιίας περιλαμβάνονται 
οι παρακάτω υποδραστηριότητες:
●	 	159.1 - Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
●	 	159.2 - Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση
●	 	159.3 - Παραγωγή κρασιού
●	 	159.4 - Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
●	 	159.5 - Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
●	 	159.6 - Ζυθοποιία
●	 	159.7 - Παραγωγή βύνης
●	 	159.8 - Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών.

Κλαδική μελέτη14 για τη συγκεκριμένη βιομηχανία έδειξε ότι η συνεισφορά της 
Μεταποίησης στο προϊόν της Ελληνικής Βιομηχανίας είναι στο 10,3%, με τον κλάδο 
της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών να παρουσιάζει συνεισφορά ύψους 2,8% στο 
ποσοστό αυτό.

13. Η Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών ανήκει στον κωδικό 15 βάσει ταξινόμησης ΣΤΑΚΟΔ-2003.
14. Στελίνα Χατζηχρήστου/Άγγελος Τσακανίκας, Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, Ετήσια 

Έκθεση 2008, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τμήμα Έρευνας Βιομηχανίας 
Τροφίμων. 
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.1.2 – Βασικά στοιχεία συνεισφοράς του κλάδου Ποτοποιίας στη 
Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών

Πηγή: Στελίνα Χατζηχρήστου/Άγγελος Τσακανίκας, Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, 
Ετήσια Έκθεση 2008, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τμήμα Έρευνας Βιο-
μηχανίας Τροφίμων.

Ο κλάδος της Ποτοποιίας κατέχει την 3η θέση από πλευράς βαρύτητας στη Βιομηχα-
νία Τροφίμων και Ποτών. Στον κλάδο της Ποτοποιίας:

Διάρθρωση Επιχειρήσεων στους Υποκλάδους (2007)

Διάρθρωση Απασχόλησης στους Υποκλάδους (2007)

Διάρθρωση Πωλήσεων στους Υποκλάδους (2007)
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●	 	ανήκει ποσοστό της τάξης του 13% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων 
της εν λόγω βιομηχανίας,

●	 	απασχολείται το 14% του εργατικού δυναμικού της συγκεκριμένης βιομηχανίας, 
και τέλος

●	 	ο κλάδος της Ποτοποιίας αντιπροσωπεύει το 17% των συνολικών πωλήσεων της 
Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.1.3 – Συγκριτική απεικόνιση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής κλάδου 
Ποτοποιίας & Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών

  Πηγή: ΙΟΒΕ, Επεξεργασία στοιχείων ΕΣΥΕ

Πηγή: Στελίνα Χατζηχρήστου/Άγγελος Τσακανίκας Ελληνική Βιομηχανία Τροφίμων και Ποτών, 
Ετήσια Έκθεση 2008, Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Τμήμα Έρευνας Βιο-
μηχανίας Τροφίμων, 

Η συγκριτική απεικόνιση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της Βιομηχανίας 
Τροφίμων και Ποτών και του κλάδου Ποτοποιίας δείχνει ότι η βιομηχανική παρα-
γωγή του κλάδου της Ποτοποιίας υφίσταται μεγαλύτερες εποχιακές μεταβολές από 
το γενικό μέσο όρο της Βιομηχανίας Τροφίμων και Ποτών. Το χρονικό διάστημα 
2005-2008 ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου Ποτοποιίας παρουσίασε 
αύξηση της τάξης του 10%.
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Τα βασικά είδη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Ποτοποι-
ίας15 ασχολούνται με:
●	 	την παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών,
●	 	την παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση,
●	 	την παραγωγή κρασιού,
●	 	την παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα,
●	 	την παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση,
●	 	τη ζυθοποιία,
●	 	την παραγωγή βύνης,
●	 	την παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1.4 – Κωδικοί ΣΤΑΚΟΔ 2003 για τον Τεχνικό Ποτοποιίας - Αποσταγματοποιίας

Α/Α ΣΤΑΚΟΔ 2003 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

159

159.1 Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

159.2 Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

159.3 Παραγωγή κρασιού

159.4 Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

159.5 Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

159.6 Ζυθοποιία

159.7 Παραγωγή βύνης

159.8 Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών

Πηγή: ΣΤΑΚΟΔ 2003, Γενική Γραμματεία ΕΣΥΕ

Η ελληνική αγορά της ποτοποιίας, και ειδικά εκείνη των αλκοολούχων ποτών, 
ακολουθεί τις εξελίξεις της ευρωπαϊκής αγοράς με μια χρονική υστέρηση. Αυτό που 
παρατηρείται πλέον και στις δυο αγορές, ευρωπαϊκή και ελληνική, είναι ότι παρά-
γοντες όπως η αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων σε πιο υγιεινά αλλά και η 
υψηλή φορολογία οδήγησαν την αγορά σε στασιμότητα. Ωστόσο αρνητική επίδραση 
στην αγορά έχουν η οικονομική κρίση και οι δημογραφικές εξελίξεις.

Στο σύνολο ο κλάδος Ποτοποιίας χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη περιορισμένου 
αριθμού μεγάλων επιχειρήσεων –στην πλειονότητά τους θυγατρικές μεγάλων επι-
χειρήσεων– και σημαντικού αριθμού μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων. 

15. Ανάλυση κλάδου Ποτοποιίας βάσει Στατιστικής Ταξινόμησης των Κλάδων Οικονομικής Δρα-
στηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2003) της ΕΣΥΕ
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Οι τελευταίες είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
κατά κύριο λόγο στην παραγωγή παραδοσιακών ποτών, όπως ούζο και τσίπουρο.

Η εξέλιξη βασικών μεγεθών των επιχειρήσεων του κλάδου Ποτοποιίας, όπως ο 
αριθμός των επιχειρήσεων και ο κύκλος εργασιών, παρουσιάζεται αναλυτικά μέσα 
από τα στοιχεία του πίνακα που ακολουθεί.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1.5 – Αριθμός επιχειρήσεων και κύκλος εργασιών (σε εκατ. ευρώ) κλάδου 
Ποτοποιίας για το χρονικό διάστημα 2000-2005

ΣΤΑΚΟ 
Δ03

2005 2004 2003 2002 2001 2000

ΑΡ.ΕΠi Κ.Ε.ii ΑΡ.ΕΠ Κ.Ε. ΑΡ.ΕΠ Κ.Ε. ΑΡ.ΕΠ Κ.Ε. ΑΡ.ΕΠ Κ.Ε. ΑΡ.ΕΠ Κ.Ε.

159.1 258 166,13 272 169,18 261 157,19 259 204,35 225 139,01 230 136,91

159.2 24 30,05 24 28,77 23 28,01 21 30,09 25 29,93 26 28,40

159.3 484 352,37 488 412,02 456 315,51 449 364,25 354 221,60 321 275,35

159.4 9 3,88 10 3,52 8 2,63 13 32 11 19,25 12 1,80

159.5 8 9,30 10 8,61 10 7,62 10 2,91 13 6,76 13 5,94

159.6 14 465,15 15 467,01 15 452,77 17 465,24 18 448,16 17 25,76

159.8 101 889,85 110 943,02 105 919,05 108 863,69 99 735,38 90 196,83

Πηγή: Γενική Γραμματεία Ε.Σ.Υ.Ε. 
i. Αριθμός Επιχειρήσεων 
ii. Κύκλος Εργασιών

Τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδoς σχετικά με τον αριθμό των 
επιχειρήσεων και τον κύκλο εργασιών δείχνουν ότι ο αριθμός επιχειρήσεων των 
υποκλάδων της Ποτοποιίας παραμένει σταθερός για την υπό εξέταση χρονική διάρ-
κεια 2000-2005.

Σημαντική αύξηση παρουσιάζει μόνο ο κλάδος Παραγωγής Κρασιού, ενώ όσον 
αφορά τον κύκλο εργασιών, σημαντικές μεταβολές παρουσιάζει ο κλάδος Παραγω-
γής Μεταλλικών Νερών και Αναψυκτικών. Τα όσα αναφέρθηκαν παρατηρούνται και 
στα διαγράμματα που ακολουθούν.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.1.6 – Απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης του αριθμού των 
επιχειρήσεων του κλάδου Ποτοποιίας για το χρονικό διάστημα 2000-2005

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Α.5.1.7 – Απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων του κλάδου Ποτοποιίας για το χρονικό διάστημα 2000-2005

Οι εξελίξεις του κλάδου Ποτοποιίας την τελευταία πενταετία και συγκεκριμένα το 
χρονικό διάστημα 2003-2008 δείχνουν συνεχόμενες μεταβολές. Ειδικότερα:

●	 	την περίοδο 2003-2005 παρατηρείται συνεχής πτώση,

●	 	το 2006 η παραγωγή σημείωσε αύξηση 1,7%,

●	 	το 2007 ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής έφτασε στο υψηλότερο σημείο του,
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●	 	έως τον Σεπτέμβριο του 2008 συνεχίστηκε η θετική πορεία αύξησης της παρα-
γωγής του κλάδου Ποτοποιίας,

●	 	την τελευταία διετία ο κλάδος χαρακτηρίζεται από στασιμότητα, με θετική πορεία 
μόνο σε συγκεκριμένα ποτά.

Βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου Ποτοποιίας είναι η εποχικότητα. Σχετικά με 
τα επίπεδα τιμών των προϊόντων του κλάδου Ποτοποιίας το διάστημα 2000-2008 
σημείωσε αύξηση κατά 27,5% των τιμών, ενώ μόνο το διάστημα 2007-2008 οι τιμές 
παρουσίασαν αύξηση κατά 5,6%.

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών αποτελεί υποκλάδο του κλάδου Ποτοποιίας, με 
βασικές κατηγορίες προϊόντων όπως βότκα, λικέρ, μπράντι, ούζο, ουίσκι, ρούμι, τζιν 
και τσίπουρο. Η διερεύνηση της ιστορικότητας των εξελίξεων του κλάδου, αλλά και 
των τάσεων μεγέθυνσής του, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον δεδομένου ότι τα 
προϊόντα του έχουν ειδική βαρύτητα για την Ποτοποιία.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, το ούζο ήταν πρώτο σε πωλήσεις με διαφορά από 
το δεύτερο (μπράντι) και το τρίτο (ουίσκι). Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 το ουί-
σκι πέρασε στην πρώτη θέση. Τις δυο τελευταίες δεκαετίες, στον κλάδο των αλκοο-
λούχων ποτών σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές όπως:

●	 	η σημαντική αύξηση της εισαγωγικής διείσδυσης,

●	 	η μερική υποκατάσταση των εγχώριων προϊόντων με εισαγόμενα,

●	 	η είσοδος πολυεθνικών εταιρειών στην ελληνική αγορά,

●	 	η αύξηση του βαθμού συγκέντρωσης των μονάδων παραγωγής σε λίγες επιχει-
ρήσεις, και

●	 	η όξυνση του ανταγωνισμού.

Ο κλάδος των αλκοολούχων ποτών χαρακτηρίζεται από περιορισμό ζήτησης που 
προκαλείται από τους εξής παράγοντες:

●	 	αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών και στροφή σε υγιεινά πρότυπα διαβίω-
σης και διατροφής,

●	 	υψηλή φορολογία,

●	 	κοινωνικοί και ψυχολογικοί παράγοντες,

●	 	το επίπεδο του πληθυσμού που βρίσκεται σε ηλικία κατάλληλη για κατανάλωση 
αλκοόλ.

Η σημαντική άνοδος του κλάδου σημειώθηκε τη δεκαετία του 1980, με σταδιακή 
μείωση από το 1991, ενώ τελευταία οι τάσεις του παραμένουν σταθερές, καθώς η 
εγχώρια αγορά θεωρείται πλέον κορεσμένη και οι προβλέψεις για το μέσο ετήσιο 
ρυθμό μεταβολής είναι της τάξης ±1%.

Η σταθερότητα του κλάδου συνοδεύεται από μεταβολές της κατανάλωσης σε επίπεδο 
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προϊόντων. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι γίνεται υποκατάσταση ή αύξηση μεριδίου 
αγοράς ορισμένων αλκοολούχων ποτών εις βάρος κάποιων άλλων. Έντονες τάσεις 
υποκατάστασης, παρουσιάζουν από το 1980 τα εισαγόμενα προϊόντα εις βάρος των 
εγχώρια παραγόμενων. Τελευταία, παρατηρείται το τσίπουρο, η βότκα και το ρούμι 
να εμφανίζουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ πτώση παρατηρείται σε προϊόντα 
όπως ουίσκι, ούζο και στις περισσότερες άλλες κατηγορίες προϊόντων. Αυτό 
συμβαίνει διότι η τιμή πώλησης των ποτών σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εισόδημα 
καταναλωτών και τη φορολογία, δημιουργούν τάσεις υποκατάστασης στη ζήτηση 
αλλά και στην κατανάλωση των ποτών, χαμηλότερης περιεκτικότητας σε αλκοόλ και 
χαμηλότερης τιμής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγοραστές των αλκοολούχων ποτών 
στην Αθήνα και σε μεγάλα αστικά κέντρα προσφέρουν μεγαλύτερο ποσοστό του 
διαθέσιμου εισοδήματός τους στην κατανάλωση ποτών σε σχέση με τα ημιαστικά 
κέντρα και τις αγροτικές περιοχές.

Ένα άλλο βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου των αλκοολούχων ποτών είναι η 
εποχικότητα, η οποία σε ορισμένα ποτά είναι πολύ έντονη, με σημαντική αύξηση 
τους καλοκαιρινούς μήνες κατά τη διάρκεια της τουριστικής κίνησης.

Τα παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως ούζο, τσίπουρο και λικέρ προστατεύονται 
από την ευρωπαϊκή νομοθεσία βελτιώνοντας τη θέση τους στο διεθνή χώρο και την 
πορεία των εξαγωγών. Στον τομέα των εξαγωγών παρουσιάζονται ευκαιρίες ακόμη 
και για τις μικρομεσαίες μονάδες, με σημαντικά πλεονεκτήματα στον τρόπο οργά-
νωσης της παραγωγικής δομής και των δικτύων διανομής. Τα αναφερόμενα πλε-
ονεκτήματα έρχονται να αντισταθμίσουν το μειονέκτημα της χαμηλής τιμής εξαγω-
γής. Σημαντικά εμπόδια στις εξαγωγές δημιουργούν η εποχικότητα στην κατανά-
λωση (π.χ. ούζο) και η κυριαρχία του χύμα προϊόντος. Καθιέρωση στη διεθνή αγορά 
έχει το μπράντι Metaxa, το 60% της παραγωγής του οποίου εξάγεται σε περισσότε-Metaxa, το 60% της παραγωγής του οποίου εξάγεται σε περισσότε-, το 60% της παραγωγής του οποίου εξάγεται σε περισσότε-
ρες από 100 χώρες.

Η στασιμότητα του κλάδου αλκοολούχων ποτών προκαλεί έντονο ανταγωνισμό. 
Σε επίπεδο εισαγωγών, ο βαθμός εισαγωγής του κλάδου θεωρείται υψηλός και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ εισαγωγών και αντιπροσώπων γεννάει επιθετική πολιτική 
προώθησης των εισαγόμενων προϊόντων. Η πολιτική αυτή βασίζεται στη διαφή-
μιση και την προβολή, με αποτέλεσμα ανακατατάξεις στα προϊόντα του κλάδου και 
συγκέντρωση της εγχώριας παραγωγής σε λίγες, μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις 
που καθιστούν απαραίτητη την τυποποίηση προϊόντων.

Ο ανταγωνισμός της αγοράς των αλκοολούχων ποτών διαμορφώνεται από παράγο-
ντες όπως ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος, η χαμηλότερη κατανάλωση 
στις εξόδους διασκέδασης, η στροφή προς κρασί και μπίρα, και η αυξημένη τάση 
διασκέδασης στο σπίτι. Βάσει των εν λόγω εξελίξεων, η κατανάλωση στην «κρύα» 
αγορά (χώροι διασκέδασης, καφετέριες κ.λπ.) έχει μειωθεί κατά 10%, φτάνοντας στο 
55% της κατανάλωσης του έτους 2000. Στη «ζεστή» αγορά (οικιακή κατανάλωση), οι 
αλυσίδες λιανικού εμπορίου κατέχουν μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, ενώ οι 
αλυσίδες σουπερμάρκετ προσφέρουν ανταγωνιστικές τιμές.
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Οι παραγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου αποτελούνται από λίγες μεγάλες εται-
ρείες, με πανελλαδική αλλά και διεθνή εμβέλεια πωλήσεων, και ταυτοχρόνως από 
μεγάλο αριθμό μικρών επιχειρήσεων τοπικού χαρακτήρα, με ειδίκευση στην παρα-
γωγή κυρίως αποσταγμάτων. Βασικά προϊόντα των μικρών επιχειρήσεων είναι το 
ούζο, το μπράντι, το λικέρ και η ποικιλία ποτών. Οι εισαγωγικές επιχειρήσεις, από 
την άλλη πλευρά, είναι λίγες μεγάλες εταιρείες κυρίως θυγατρικές πολυεθνικών.

Σε επίπεδο προϊόντων παρατηρείται το γεγονός πως η εγχώρια αγορά, στο 
μεγαλύτερό της μέρος, καλύπτεται από εισαγόμενα προϊόντα, ενώ η εγχώρια 
παραγωγή αφορά κυρίως ούζο και μπράντι.

●	 	Για το ούζο, η εγχώρια αγορά έχει την αποκλειστικότητα παραγωγής, μετατρέπο-
ντάς το στο κυριότερο εξαγόμενο αλκοολούχο ποτό, με πτωτικές τάσεις σε επί-
πεδο κατανάλωσης. Τα εμπορικά σήματα με σημαντικά μερίδια αγοράς είναι το 
Μίνι, το Ούζο Πλωμαρίου και το Ούζο 12.

●	 	Η αγορά του ουίσκι χαρακτηρίζεται από σταθερές προς πτωτικές τάσεις κατανά-
λωσης με μικρές μεταβολές σε ετήσιο επίπεδο. Τρία είναι τα βασικά εμπορικά 
σήματα της εσωτερικής αγοράς: Johnnie �alker, Cutty Sark και Dewar’s.

●	 	Η αγορά του λικέρ παρουσιάζει ανοδικές τάσεις. Σημαντικά εμπορικά σήματα 
είναι τα Ursus Roter, Baileys, Southern Comfort και Drambuie.

●	 	Η αγορά του μπράντι σημειώνει πτώση. Βασικό εμπορικό της σήμα αποτελεί το 
Metaxa.

●	 	Η αγορά του ρούμι παρουσιάζει αύξηση με βασικό σήμα το Bacardi.

●	 	Η κατανάλωση του τζιν εμφανίζει ανοδικές τάσεις με βασικό εμπορικό σήμα το 
�ordon’s.

●	 	Η κατανάλωση βότκας παρουσιάζει αύξηση. Τα βασικά εμπορικά σήματα είναι 
τα Absolut, Serkova, Smirnoff και Stolichnaya.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α.5.1.8 – ΜΕΡΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 1992-2003

Α/Α ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
1992-2003

1ο ΣΗΜΑ 2ο ΣΗΜΑ 3ο ΣΗΜΑ

1 Ούζο 25-31%
Μίνι
17-17,5%

Ούζο Πλωμαρίου
15%

Ούζο 12
14-14,5%

2 Ουίσκι 37-43%
Johnnie �alker
31-31,5%

Cutty Sark
15%

Dewar’s
10,5%

3 Λικέρ 12%
Ursus Roter
40-47%

Baileys
15-16%

Southern Comfort
9-10%
Drambuie
8-9%

4 Μπράντι
Metaxa
73,5%

5 Ρούμι
Bacardi
70%

6 Τζιν
�ordon’s
75-80%

7 Βότκα
Absolut
32-33%

Serkova
17-18%

Smirnoff
17-18%

Πηγή: Σύνοψη στοιχείων από Κλαδική Μελέτη «Αλκοολούχα Ποτά», ICAP, Αθήνα, Μάρτιος 
2004.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου των αλκοολούχων ποτών δείχνει τα εξής:
●	 	Για τις παραγωγικές επιχειρήσεις:
	 ❍	 	Η μέση μεταβολή πωλήσεων για την περίοδο 2006-2007 κυμαίνεται στο 5,7%.
	 ❍	 	Το καθαρό περιθώριο προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων παρουσιάζει ενί-

σχυση κατά 6,8%.
	 ❍	 	Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός κινείται σε υψηλά επίπεδα και 

παρουσιάζει τάσεις αύξησης.
	 ❍	 	Η ικανότητα κάλυψης τόκων είναι χαμηλή.
	 ❍	 	Οι επιχειρήσεις παρουσιάζουν σημαντικές ανάγκες σε κεφάλαιο κίνησης.
●	 	Για τις επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου:
	 ❍	 	Ο μέσος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών κυμαίνεται στο 5,7% το 2007.
	 ❍	 	Τα λειτουργικά και προ φόρων αποτελέσματα παρουσιάζουν βελτίωση κατά 

25% και 28% αντίστοιχα.
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	 ❍	 	Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός βρίσκεται σε μέτρια επίπεδα.

	 ❍	 	Η υψηλή αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων βρίσκεται στο 10,9%.

Τα βασικότερα προβλήματα του κλάδου των αλκοολούχων ποτών είναι:

●	 	οι εισαγωγές προϊόντων χαμηλής ποιότητας,

●	 	η παραγωγή προϊόντων χωρίς άδεια, τα κρούσματα νοθείας και η ανεξέλεγκτη 
παραγωγή χύμα τσίπουρου,

●	 	η κακή διαχείριση κεφαλαίου κίνησης και οι απαιτήσεις σε υψηλές διαφημιστι-
κές δαπάνες,

●	 	οι αρνητικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, ειδικά στην περίπτωση της 
υπερβολικής χρήσης,

●	 	ο χαμηλός ρυθμός αύξησης του πληθυσμού άνω των 15 ετών.

Οι προοπτικές του κλάδου εμφανίζονται θετικές βασιζόμενες στα ακόλουθα:

●	 	η προβολή της διεθνούς ταυτότητας για τα ελληνικά προϊόντα,

●	 	η εισαγωγή του προτύπου κοκτέιλ στην κατανάλωση για την ενίσχυση της 
ζήτησης,

●	 	η διάθεση στην αγορά προϊόντων χαμηλού βαθμού αλκοόλης,

●	 	η ενίσχυση της μη εμπορικής αγοράς με σκοπό τη διαμόρφωση σταθερής 
ζήτησης και τη βελτίωση των όρων πληρωμής των παραγωγών.
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Εξαγωγή Συμπερασμάτων από τη Μελέτη Περίπτωσης

Ερωτήσεις

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την ανάγνωση του αποσπάσματος, καλείστε να απαντή-
σετε (σύμφωνα με τα όσα διαβάσατε στις παραγράφους 1.2.1 έως 1.2.3) στις ερωτή-
σεις που ακολουθούν.

Ας ξεχωρίσουμε λοιπόν τα βασικά σημεία της κλαδικής ανάλυσης που προηγήθηκε.

1.  Η συγκεκριμένη ανωτέρω κλαδική ανάλυση αποτελεί ανάλυση μακροοικονομι-
κού ή μικροοικονομικού περιβάλλοντος; Αιτιολογήστε την απάντησή σας.

2.  Αναφέρεται η συγκεκριμένη ανάλυση σε μακροοικονομικούς δείκτες (πάντα η 
βάση της ανάλυσης είναι ο κλάδος της Ποτοποιίας); Εάν ναι, σε ποιους;

3.  Η ανάλυση του μικροπεριβάλλοντος σε πόσα επίπεδα (δηλαδή ποιες αγορές) 
γίνεται;

4.  Συγκεντρώστε τις πιο σημαντικές επιπτώσεις του μικροοικονομικού περιβάλλο-
ντος.

5.  Ποια είναι τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του κλάδου από επιχειρηματικής 
άποψης;

6. Ποιοι παράγοντες προκαλούν περιορισμό της ζήτησης στον κλάδο;



511  |  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο  Π Ε Ρ Ι Β Α Λ Λ Ο Ν  Κ Α Ι  Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Ε Υ Κ Α Ι Ρ Ι Α

7. Ποια είναι η διαχρονική πορεία του κλάδου;

8.  Ποια είναι τα βασικά προϊόντα του κλάδου; Ποια προϊόντα παρουσιάζουν επιχει-
ρηματικό ενδιαφέρον και για ποιο λόγο; Σε ποια κριτήρια βασίζεται η κρίση σας 
σχετικά με το επιχειρηματικό ενδιαφέρον; Αναφέρετε τα δυο πιο σημαντικά κρι-
τήρια από επιχειρηματικής άποψης.

9.  Ποιές είναι οι δυο βασικές δραστηριότητες μιας επιχείρησης η οποία ανήκει 
στον κλάδο της Ποτοποιίας;

10.  Εστιάστε στα προβλήματα και στις προοπτικές του κλάδου. Ποια από τα προβλή-
ματα που εμφανίζει ο κλάδος πιστεύετε ότι είναι γενικά (δηλαδή αφορούν σχε-
δόν όλες τις επιχειρήσεις της οικονομίας) και ποια είναι ειδικά (δηλαδή προβλή-
ματα που αφορούν μόνο τον κλάδο της Ποτοποιίας);

11.  Ενισχύουν οι προοπτικές την ανάληψη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
στον κλάδο αυτό;
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Εφόσον έχετε ολοκληρώσει τις ανωτέρω ερωτήσεις για τη μελέτη περίπτωσης 
την οποία αναλύσαμε, απαντήστε στις ερωτήσεις αυτές για την περίπτωση του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η δική σας επιχείρηση, αφού αναζητή-
σετε προσφάτως εκπονημένες σχετικές μελέτες βάσει των οδηγιών της επό-
μενης παραγράφου.
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1.2.5 Κλαδικές μελέτες – Σημαντικές οδηγίες

Στο πλαίσιο της ουσιαστικής, αλλά και ζωτικής σημασίας, ανάλυσης και μελέ-
της του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας, θεωρούμε πρω-
ταρχικής σπουδαιότητας (καθώς δεν θα μπορούσε κανένα εκπαιδευτικό υλικό να 
καλύψει όλους τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες οι οποίοι δραστηριοποιούνται ο 
καθένας σε διαφορετικό κλάδο) να αναφέρουμε μερικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
με πληροφορίες και ολοκληρωμένες μελέτες για διαφορετικούς κλάδους της οικο-
νομίας σε ελληνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η αναφορά σε παγκόσμιο επίπεδο έχει 
ουσιαστική σημασία, με δεδομένες τις δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί πρό-
σφατα, όπως διαφορές υπηρεσίες, ειδικά στον τομέα των τεχνολογικών εφαρμο-
γών. Είναι επομένως πολύ σημαντικό για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που 
δραστηριοποιούνται σε τέτοιους τομείς να παρακολουθούν τις διεθνείς εξελίξεις, 
κυρίως σε επίπεδο ανάπτυξης νέων προϊόντων και νέων τάσεων στις αγορές, οι 
οποίες θα ακολουθήσουν με μια χρονική καθυστέρηση και στην εγχώρια αγορά.

Συγκεκριμένα, μερικές πολύ σημαντικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις για 
κλαδικές μελέτες και πληροφόρηση για διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηρι-
ότητας είναι οι ακόλουθες:

●  Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελμα-
τιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ): www.imegsevee.gr

●  Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): www.iobe.gr (Ενό-
τητες: Κλαδικές Μελέτες και Ειδικές Μελέτες).

●  Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): www.kepe.gr 
(Ενότητα: Πρόσφατες Μελέτες και Πρόσφατες Εκθέσεις).

●  Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας 
(ΕΟΜΜΕΧ) - Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: http://
observatory.eommex.gr/eommex/ (Ενότητα: Έρευνες - Μελέτες).

●  Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ): www.statistics.gr

●  Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ): www.esee.gr

●  Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ): www.inegsee.gr

●  ICAP A.E.: www.icap.gr

Σε αρκετούς από τους προαναφερόμενους φορείς προσφέρεται η δυνατότητα να 
κάνετε ακόμη και μια επίσκεψη στους χώρους τους, αποκτώντας με αυτόν τον 
τρόπο πρόσβαση στη βιβλιοθήκη τους, στην έντυπη και πλήρη μορφή μελετών και 
ερευνών που έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς, με σκοπό να μπορείτε να δια-
βάσετε σημαντικά στοιχεία που τυχόν χρειάζεστε.
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Προτού προβείτε σε μια επιχειρηματική κίνηση είναι πολύ σημαντικό να σκεφτείτε 
αρκετά καλά μερικές φορές, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες πληροφο-
ρίες σχετικά με τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείστε ήδη ή σκοπεύετε να δρα-
στηριοποιηθείτε.

!
Η χρησιμότητα των κλαδικών μελετών και στοιχείων αφορά τα ακόλουθα:

●	 	Δίνει τη δυνατότητα στον επιχειρηματία να αποκτήσει μια γενική εικόνα του κλά-
δου στον οποίο πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, μια πρόσφατη εικόνα για το 
σύνολο του κλάδου.

●	 	Ο επιχειρηματίας αποκτά εικόνα της κατάστασης και της πορείας του κλάδου.

●	 	Διευκολύνει τον επιχειρηματία στον εντοπισμό των ευκαιριών που παρουσιάζο-
νται.

●	 	Η αντίληψη της κατάστασης του κλάδου βοηθά τον επιχειρηματία να κατανοήσει 
τις ανάγκες της επιχείρησης σε επίπεδο εσωτερικής υποδομής, δηλαδή τις ανά-
γκες σε προσωπικό, πρώτες ύλες και χρηματοδότηση, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσει την κατάσταση και τις εξελίξεις του κλάδου.

●	 	Προετοιμάζει τον επιχειρηματία για τις κατάλληλες και σωστές ενέργειες με 
στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση των σχεδίων του για την εφαρμογή της 
επιχειρηματικής ιδέας που συνδέεται με την επιχειρηματική ευκαιρία την οποία 
έχει εντοπίσει.

!
Τα σημεία τα οποία πρέπει να διερευνήσετε στην ανάλυση μιας κλαδικής 

μελέτης είναι:

●	 	Γενική κατάσταση του κλάδου

●	 	Διαχρονική πορεία κλάδου σε επίπεδο πωλήσεων - τζίρου και κερδών

●	 	Τωρινή πορεία κλάδου σε σχέση με το παρελθόν

●	 	Τάσεις της αγοράς και των καταναλωτών

●	 	Πορεία των βασικών προϊόντων ή/και υπηρεσιών

●	 	Ευκαιρίες και κίνδυνοι του κλάδου

●	 	Δυνάμεις και αδυναμίες του κλάδου

●	 	Προοπτικές και προβλήματα του κλάδου
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1.2.6  Η επιχειρηματική ευκαιρία: αποτέλεσμα ανάλυσης  
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Η ανάλυση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί τη βάση για τον εντοπι-
σμό των επιχειρηματικών ευκαιριών. Κι αυτό διότι, μαθαίνοντας το επιχειρηματικό 
περιβάλλον, στον καθένα μας παρουσιάζεται η εικόνα μιας κατάστασης με στοιχεία 
αγοράς, προβλήματα αλλά και προοπτικές. Όπως ήδη αναφέρθηκε κατά τον ορισμό 
της επιχειρηματικής ευκαιρίας, μια ευκαιρία παρουσιάζεται όταν υπάρχει ανάγκη ή/
και επιθυμία στην αγορά στην ικανοποίηση της οποίας υπάρχει κενό. Για τον εντο-
πισμό των ελλείψεων αυτών, χρειάζεται να γίνει ανάλυση της αγοράς (η οποία τις 
περισσότερες φορές αφορά έναν κλάδο). Μαθαίνοντας στοιχεία για την αγορά και 
διερευνώντας την κατάστασή της μπορούμε να έχουμε μια εικόνα για το τι συμβαίνει 
σε αυτή και ποια είναι τα προβλήματά της. Η γνώση αυτή αποτελεί ερέθισμα για τον 
εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών ευκαιριών που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ή 
που οι τάσεις της αγοράς θα δημιουργήσουν στο μέλλον.

Τις περισσότερες φορές οι επιχειρηματίες των μικρών επιχειρήσεων προτιμούν τη 
γνώση της αγοράς εκ των έσω, δηλαδή την καθημερινότητά τους, και αρκούνται 
σ’ αυτό. Ένας τέτοιος τρόπος ενημέρωσης σε επίπεδο υπαρκτού πελατολογίου δεν 
είναι λανθασμένος. Απλώς το ερώτημα είναι πώς η μικρή επιχείρηση και ο επιχει-
ρηματίας της θα βρουν τον τρόπο να προσεγγίσουν όσους δεν μπορούν να προσεγ-
γίσουν ως τώρα. Ίσως σήμερα περισσότερο από ποτέ θα πρέπει και ο επιχειρημα-
τίας της μικρής επιχείρησης να διευρύνει τον τρόπο και τη μορφή ενημέρωσής του 
για την αγορά και με άλλα μέσα. Οι κλαδικές μελέτες αποτελούν μια οργανωμένη 
μορφή πληροφόρησης, η οποία περιέχει πλήθος πληροφοριών για το σύνολο της 
αγοράς. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων αποτελεί πολύ καλή βάση ακόμη και 
για νέους επιχειρηματίες οι οποίοι ξεκινούν την επιχειρηματική σταδιοδρομία τους 
με ελάχιστη εμπειρία σε επίπεδο αγοράς, τις περισσότερες φορές ως εργαζόμενοι. 
Μέσω της ενημέρωσης αυτής ο επιχειρηματίας βρίσκει όλη την απαραίτητη πληρο-
φόρηση προκειμένου να εισαχθεί σε μια διαδικασία εύρεσης πιθανών επιχειρημα-
τικών ευκαιριών.

Επομένως όλα όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους, δεν αποτελούν 
μέρος μιας οικονομικής ή στρατηγικής ανάλυσης: ο επιχειρηματίας θα πρέπει να 
τα χρησιμοποιεί ως εργαλείο προκειμένου να διευκολύνει τον εαυτό του για την 
εύρεση των ευκαιριών που αναζητά στον κλάδο στον οποίο επιθυμεί να δραστηρι-
οποιηθεί ακολουθώντας τη δοσμένη μεθοδολογία και τις οδηγίες.





   2.  Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες 
θα υπάρχουν για πάντα

Αναζητώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες θα μπορούσε κάποιος να αναρωτηθεί πότε 
εμφανίζονται αυτές. Επιχειρηματικές ευκαιρίες εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια 
ζωής μιας επιχείρησης.

!
Είναι σημαντικό όμως ο επιχειρηματίας:

●	 	να αντιληφθεί,
●	 	να υλοποιήσει, και
●	 	να αξιοποιήσει

σε κάθε στάδιο της επιχειρηματικής του σταδιοδρομίας και δραστηριότητας της επι-
χείρησής του την πιο κατάλληλή και την πιο αποδοτική γι’ αυτόν και την επιχείρησή 
του επιχειρηματική ευκαιρία.

2.1 Η αιώνια ύπαρξη της επιχειρηματικής ευκαιρίας

Στην παράγραφο αυτή θα σταθούμε στην ανάλυση της έννοιας της επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας παραθέτοντας διάφορους ορισμούς που έχουν δοθεί γι’ αυτή, 
ώστε να κατανοήσουμε την αιώνια ύπαρξη των επιχειρηματικών ευκαιριών στο 
περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Ο εντοπισμός και η αναγνώριση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας αποτελούν το ξεκί-
νημα του ταξιδιού της επιχειρηματικότητας. Γι’ αυτό και η μελέτη του εντοπισμού 
και της εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής ευκαιρίας παρουσιάζει ιδιαίτερη σημα-
σία και ενδιαφέρον.
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Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχειρηματική ευκαιρία βρίσκεται στο επίκε-
ντρο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Στη συνέχεια ας δούμε μερικούς ορισμούς που έχουν δοθεί γι’ αυτή. Τονί-
ζουμε ότι στην παρούσα παράγραφο δεν θα αναλύσουμε την έννοια της επιχειρημα-
τικής ευκαιρίας αλλά διάφορους ορισμούς με στόχο την κατανόηση της αιώνιας 
ύπαρξής της.

●	 	Κατά τους Schumpeter (1934), Kirzner (1973) και Casson (1982), η επι-
χειρηματική ευκαιρία αποτελεί δυνατότητα ικανοποίησης μιας ανάγκης της 
αγοράς μέσω ενός καινοτόμου συνδυασμού πόρων, πάντα με απώτερο 
σκοπό τη δημιουργία αξίας.

●	 	Κατά τον Kirzner (1997), μια επιχειρηματική ευκαιρία εμφανίζεται ως μια 
ακαθόριστη ανάγκη της αγοράς ή υποαπασχόληση πόρων ή/και ικανοτή-
των.

●	 	Κατά τον Ventakaraman (1997), η επιχειρηματική ευκαιρία περιλαμβάνει 
σύνολο ιδεών. Ουσιαστικά περιλαμβάνει ένα σύνολο ιδεών, πεποιθήσεων 
και πράξεων που οδηγούν στη δημιουργία μελλοντικών αγαθών και υπη-
ρεσιών για τα οποία δεν έχουν καν εμφανιστεί αγορές ακόμη.

●	 	Κατά τους Eckhardt και Shane (2003), οι επιχειρηματικές ευκαιρίες είναι 
οι καταστάσεις στις οποίες νέα προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και πρώτες 
ύλες, αγορές και μέθοδοι οργάνωσης μπορούν να συνδυαστούν μέσω της 
δημιουργίας νέων μέσων, νέων σκοπών και νέων μεταξύ τους σχέσεων.

 Σε όλους τους προαναφερόμενους ορισμούς της επιχειρηματικής 
ευκαιρίας διακρίνουμε αναφορές σε τρία βασικά θέματα:

●	 	στη δυνητική οικονομική αξία, δηλαδή στην ικανότητα της επιχειρηματικής 
ευκαιρίας να αποφέρει αποδεδειγμένα όφελος επομένως κέρδος για τον 
επιχειρηματία,

●	 	στη καινοτομία και στο νεωτερισμό, δηλαδή στην παροχή ή προσφορά 
προς την αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας που δεν υπήρχε έως τώρα, και 
τέλος

●	 	στην επιθυμία της αγοράς, που ο επιχειρηματίας αντιλήφθηκε κατά τη διάρ-
κεια της διαδικασίας εντοπισμού της επιχειρηματικής ευκαιρίας, η οποία θα 
αποδειχθεί μέσω της αποδοχής του νέου προϊόντος ή της νέας υπηρεσίας 
στην αγορά.
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Μια επιχειρηματική ευκαιρία συνδέεται με δυνητικούς πελάτες οι οποίοι, παρόλο 
που μπορεί να μην είναι σε θέση να εκφράσουν και να εξωτερικεύσουν τις ανά-
γκες ή/και τις επιθυμίες τους, μπορούν να αναγνωρίσουν την αξία που παρουσιά-
ζει η ευκαιρία αυτή.

Η επιχειρηματική ευκαιρία υπόσχεται επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Το επιχειρη-
ματικό αποτέλεσμα συνδέεται πρώτα απ’ όλα με το οικονομικό αποτέλεσμα, καθώς 
συνήθως οι ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι επιχειρήσεις κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Το οικονομικό αποτέλεσμα, από την άλλη πλευρά, για να προκύψει θα πρέπει ο αγο-
ραστής να έχει συμφέρον από τη συναλλαγή του με την επιχείρηση. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι σε κάθε συναλλαγή ενός αγοραστή με την επιχείρηση διαμορφώνεται 
μια σχέση κόστους - οφέλους η οποία είναι συμφέρουσα και για τις δυο πλευρές.

Από την πλευρά της επιχείρησης, ο βαθμός της σχέσης κόστους - οφέλους στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων καθορίζεται από τον επιχειρηματία κατά το στάδιο 
δημιουργίας της επιχείρησης ή της λειτουργίας της. Δηλαδή ο επιχειρηματίας είναι 
αυτός που καθορίζει:

●	 	το επίπεδο της ποιότητας καθώς και τις επιπλέον παροχές που θα δίνει (που 
αποτελούν όφελος για τον αγοραστή), και

●	 	την τιμή με την οποία θα χρεώνει τον τελικό του αγοραστή (που αποτελεί κόστος 
για τον αγοραστή).

!
Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναλύσουμε σε αυτή την παρά-

γραφο είναι η σχέση κόστους - οφέλους που δημιουργείται για τον αγοραστή.

Ας αναλύσουμε καταρχάς για ποιο λόγο συναλλάσσεται ένας αγοραστής με μια επι-
χείρηση.

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε, οι άνθρωποι έχουν διάφορες ανάγκες για αγαθά και 
υπηρεσίες. Την κάλυψη αυτών των αναγκών την εξασφαλίζουμε μέσω των συναλ-
λαγών μας με τις επιχειρήσεις16. Εκτός των αναγκών, υπάρχουν αρκετές συναλ-
λαγές οι οποίες πραγματοποιούνται για την κάλυψη επιθυμιών ή προσδοκιών των 
αγοραστών. Άρα, από τη στιγμή που υπάρχουν ανάγκες και επιθυμίες, είναι πλέον 
θέμα του επιχειρηματία να αντιληφθεί, να αξιοποιήσει και να αξιολογήσει μια επιχει-
ρηματική ευκαιρία.

Αν και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά σύμφωνα με 
τις κοινωνικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις, πάντα στο επίκεντρό τους 
είχαν τον αγοραστή και την ικανοποίηση των αναγκών και των επιθυμιών του.

16. Με τον όρο επιχείρηση εννοούμε τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. Τα νομικά πρόσωπα ονομάζονται και διαφορετικά εταιρείες. Μιας και η 
μορφή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης περιλαμβάνει και τα φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούμε 
τη γενική ορολογία επιχείρηση.
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Δεδομένης της φύσης του ανθρώπου και της διαρκώς μεγαλύτερης αύξησης και 
ανάπτυξης των αναγκών και των επιθυμιών του, η ύπαρξη των επιχειρηματικών 
ευκαιριών θεωρείται αιώνια.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή172 οι πιο υποσχόμενες επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες σε παγκόσμιο επίπεδο αφορούν τους ακόλουθους τομείς:
●	 	υπηρεσίες επισκευών
●	 	καταστήματα ευκαιρίας
●	 	εξαγωγική ανάπτυξη
●	 	υπηρεσίες καθαριότητας
●	 	διαχείριση υδάτινων πόρων
●	 	ανακαινίσεις χώρων
●	 	κοινωνική δικτύωση
●	 	τοπικά προϊόντα
●	 	πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη
●	 	εταιρική κοινωνική ευθύνη

!
Αξίζει να τονίσουμε ότι την τωρινή στιγμή πρακτικά οι επιχειρηματικές 

ευκαιρίες που συμβάλλουν σε πετυχημένες επιχειρηματικές ιδέες είναι όσες:

●	 	απευθύνονται σε σημαντικό αριθμό αγοραστών, και

●	 	προσφέρουν προϊόν ή υπηρεσία στην αγορά με μικρό κόστος για τους αγο-
ραστές.

Οι σημερινές επιχειρηματικές ευκαιρίες μπορούν να οδηγήσουν σε πετυχημένες 
επιχειρηματικές ιδέες για τις μικρές επιχειρήσεις, κυρίως εάν προσφέρουν διαφο-
ροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό συμβαίνει κυρίως διότι το επιχειρημα-
τικό περιβάλλον πλέον μεταβάλλεται συνεχώς, με αποτέλεσμα οι ανάγκες και οι επι-
θυμίες των αγοραστών να είναι πολλές και να μεταβάλλονται κι αυτές συνεχώς. Ο 
δυναμισμός και η συνεχόμενη μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος απαι-
τούν, από την άλλη πλευρά, και επιχειρηματικό πνεύμα, ανάληψη ρίσκου για τις 
ιδέες που η επιχείρηση υλοποιεί με στόχο την κάλυψη των αναγκών, την ευελιξία 
στη διαχείριση της επιχείρησης κ.λπ.

17. 2011
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Ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα γνωστό στο χώρο των επαγγελματιών: το 
εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης με την ονομασία �inkedIn.

Μελέτη Περίπτωσης

Η επιχειρηματική ευκαιρία στην περίπτωση του LinkedIn

Το �inkedΙn (Λίνκντ-ιν) είναι ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης που φέρνει σε 
επαφή εκατομμύρια εργαζομένους παγκοσμίως με τον επιχειρηματικό κόσμο 
καθώς και τις επιχειρήσεις, διευκολύνοντας τη διάχυση της γνώσης και τη δημι-
ουργία αλληλεπίδρασης σε επαγγελματικό επίπεδο.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξεκίνησαν σαν επιχειρηματική, και παράλληλα 
τεχνολογική, ιδέα το 1997, με το www.sixdegrees.com, και αναδείχτηκαν στους 
δημοφιλέστερους δικτυακούς τόπους.

Από το 2001, με την ίδρυση και λειτουργία του www.ryze.com, ξεκίνησε μια προ-
σπάθεια κοινωνικής δικτύωσης με αντικείμενο τις επαγγελματικές σχέσεις, τον επι-
χειρηματικό κόσμο και την αγορά εργασίας. Ο ιδρυτής του www.ryze.com εκκί-
νησε επιχειρηματικά από την ιδέα του ενδιαφέροντος που θα συγκέντρωνε ένας 
ιστότοπος ο οποίος θα αποτελούσε συνδετικό κρίκο ανάμεσα σε επενδυτές και επι-
χειρηματίες στο χώρο του Σαν Φρανσίσκο. Αντίστοιχες προσπάθειες έγιναν από το 
Friendster και το �inkedΙn, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω- και το �inkedΙn, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω-�inkedΙn, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω-Ιn, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω-n, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω-, δημιουργώντας στην ουσία την επαγγελματική κοινω-
νική δικτύωση.

Το �inkedIn ξεκίνησε το 2003 ως ιστοσελίδα κοινωνικής - επαγγελματικής δικτύω-�inkedIn ξεκίνησε το 2003 ως ιστοσελίδα κοινωνικής - επαγγελματικής δικτύω- ξεκίνησε το 2003 ως ιστοσελίδα κοινωνικής - επαγγελματικής δικτύω-
σης και αναζήτησης εργασίας μεταξύ επαγγελματιών. Η εταιρεία ιδρύθηκε από τον 
πρώην επικεφαλής της PayPal Ρέιντ Χόφμαν (Reid Hoffman) και σήμερα παρου-PayPal Ρέιντ Χόφμαν (Reid Hoffman) και σήμερα παρου- Ρέιντ Χόφμαν (Reid Hoffman) και σήμερα παρου-Reid Hoffman) και σήμερα παρου- Hoffman) και σήμερα παρου-Hoffman) και σήμερα παρου-) και σήμερα παρου-
σιάζει ραγδαία ανάπτυξη παγκοσμίως φιλοξενώντας τις πιο σημαντικές εταιρικές 
παρουσίες, ενώ είναι πολύ δημοφιλής σε ανώτερα στελέχη σε όλο τον κόσμο.

Η μεγάλη ανάπτυξη του �inkedIn ενισχύεται και από την άνοδο που γνωρίζει η 
αγορά smartphones και Internet tablets, καθώς και τη στρατηγική προώθησής του 
μέσα από market places ηλεκτρονικών εφαρμογών. Η απήχηση του ιστοχώρου 
ανά τον κόσμο κατατάσσει τις ΗΠΑ στην 1η θέση, ενώ στη 2η θέση βρίσκεται η Ινδία 
και στην 3η θέση η Μεγάλη Βρετανία.

Τα τελευταία 8 έτη τo �inkedIn κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών επαγγελ-o �inkedIn κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών επαγγελ- �inkedIn κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών επαγγελ-�inkedIn κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών επαγγελ- κατάφερε να καλύψει τις ανάγκες πολλών επαγγελ-
ματιών και επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα πλέον να απαριθμεί 75 εκατ. μέλη σε ολό-
κληρο τον κόσμο, ενώ η αξία της επιχείρησης υπολογίζεται σε 2 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις δημοσιοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου Ιανου-
αρίου-Σεπτεμβρίου 2010, ο κύκλος εργασιών της �inkedIn ανέρχεται σε 161 εκατ. 
δολάρια, γεγονός που δημιούργησε 1,85 εκατ. δολάρια λογιστικά κέρδη, τα οποία της 
επιτρέπουν περαιτέρω ανάπτυξη και χρηματοδότηση.
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Το μεγαλύτερο εργασιακό κοινωνικό δίκτυο του κόσμου σκοπεύει να εισαχθεί μέσα 
στους επόμενους μήνες στο χρηματιστήριο, ζητώντας ιδιοκτήτες για μετοχές συνο-
λικής αξίας 175 εκατ. δολαρίων υποσχόμενο ακόμα μεγαλύτερη ανάπτυξη και ανα-
μενόμενα μελλοντικά κέρδη!

2.2  Είναι κάθε επιχειρηματική ευκαιρία κατάλληλη για όλους τους 
επιχειρηματίες;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό θα τη δώσουμε σε αυτή την παράγραφο.

Για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας για έναν 
επιχειρηματία, θα πρέπει να επιστρέψουμε για ακόμη μία φορά στον ορισμό της επι-
χειρηματικής ευκαιρίας.

Η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας συνδέεται με την ευκαιρία 
εκείνη η οποία παρουσιάζει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες 
που οδηγούν στην αξιοποίησή της προκειμένου να παράγει επιχειρηματικό 
αποτέλεσμα.

Βάσει του ορισμού αυτού έχουμε κατά νου ότι μια επιχειρηματική ευκαιρία θα πρέ-
πει να παράγει επιχειρηματικό αποτέλεσμα. Το επιχειρηματικό αποτέλεσμα των επι-
χειρηματικών ευκαιριών εξαρτάται, εκτός από τα χαρακτηριστικά τους, και από τη 
δυνατότητα του επιχειρηματία να τις αξιοποιήσει επιχειρηματικά.

Η δυνατότητα του επιχειρηματία να αξιοποιήσει επιχειρηματικά μια επι-
χειρηματική ευκαιρία προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από τους ακόλουθους 
παράγοντες:

●	 	το επάγγελμα του επιχειρηματία,

●	 	τις γνώσεις, τις σπουδές και την κατάρτιση που διαθέτει,

●	 	την εργασιακή του εμπειρία,

●	 	τις δυνατότητές του για εύρεση χρηματοδότησης,

●	 	την αποφασιστικότητά του για την ανάληψη της επιχειρηματικής δράσης,

●	 	την εξειδίκευση και το επαγγελματικό του ενδιαφέρον,

●	 	τις προσωπικές του ικανότητες και τα δυνατά του σημεία ως επαγγελματία,

●	 	την πρόσβασή του σε ειδικούς, συμβούλους και άλλα άτομα του ίδιου χώρου με 
την επιχείρηση.
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Θα πρέπει λοιπόν ο επιχειρηματίας, όταν επιθυμεί να αξιοποιήσει μια επιχειρημα-
τική ευκαιρία, να έχει τη δυνατότητα δραστηριοποίησης στον τομέα της επιχειρημα-
τικής ευκαιρίας. Αυτό είναι πολύ βασικό καθώς:

§	πρώτον, θα πρέπει να γνωρίσει το αντικείμενο της αγοράς με την οποία συνδέ-
εται η επιχειρηματική ευκαιρία που θέλει να αξιοποιήσει,

§	δεύτερον, θα πρέπει να έχει μια σχετική εικόνα για την πρακτική λειτουργία 
της αγοράς την οποία αφορά η επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό μπορεί να το εξασφα-
λίσει ακόμη και μέσω κλαδικών μελετών ή καταναλωτικών ερευνών.

Αυτό που μας ενδιαφέρει εδώ είναι να αναλύσουμε κατά πόσο μπορείτε να αξιολο-
γήσετε το ρίσκο υλοποίησης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, προτού το αναλάβετε, 
κατά πόσο η επιχειρηματική ευκαιρία αυτή είναι κατάλληλη για σας ή ξαφνικά προ-
σπαθείτε, λόγω της ανάγκης ή της προσδοκίας σας, να γίνετε επιχειρηματίες ακο-
λουθώντας τελικά ένα σκοτεινό για σας μονοπάτι.

Ας δούμε λοιπόν μια περίπτωση που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 2010, η οποία πραγματοποιήθηκε από 
τις 25 Μαΐου έως την 1η Ιουνίου του 2010. Η συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί 
απόσπασμα από το Φυλλάδιο 2010: Το μυστικό της επιτυχίας 2010 – Οι πολλές όψεις 
της ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Μικρομεσαίων 
Επιχειρήσεων 2010.

Είναι πολύ εντυπωσιακό να βλέπεις ανθρώπους που η ανάγκη επιβίωσης 
τούς χάρισε την επιτυχία, παρόλο που δεν χρειάστηκε να έχουν διδακτορικό 
στην επιχειρηματικότητα.

Τα όσα αναφέρονται στην περίπτωση αυτή δίνουν ένα πολύ ουσιαστικό μήνυμα σε 
όσους θέλουν να γίνουν επιχειρηματίες – σε όσους όμως το θέλουν πραγματικά. Η 
πραγματική θέληση αποδεικνύεται μόνο σε πιεστικές και δύσκολες καταστάσεις. 
Σε τέτοιες καταστάσεις οι άνθρωποι τελικά ανακαλύπτουν μόνοι τους τις ικανότητες 
και δεξιότητές που μπορεί ούτε κι αυτοί να μην ήξεραν ότι κατέχουν.

Ας δούμε λοιπόν την περίπτωση του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού Γυναικών 
Σύρου «Το Καστρί» και ας μάθουμε περισσότερα για την επιχειρηματικότητα και την 
επιχειρηματική ευκαιρία από την Άννα Δαρζέντα.
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Μελέτη Περίπτωσης
Η επιχειρηματική ευκαιρία του Αγροτουριστικού Συνεταιρισμού 

Γυναικών Σύρου
«Το Καστρί»

«Ποτέ μη σταματάς, πάντα προχώρα ή ξανάρχιζε»183

Άννα Δαρζέντα

●	 	Όνομα επιχείρησης: Αγροτουριστικός Συνεταιρισμός Γυναικών Σύρου «Το 
Καστρί»

●	 	Κλάδος επιχείρησης: Κέτερινγκ, μαγείρεμα, εστιατόριο, αγροτουριστικές λιχου-
διές

●	 	Έτος σύστασης: 2000
●	 	Πρόγραμμα υποστήριξης ΜΜΕ: Πρόγραμμα E�UA� για τη γυναικεία επιχειρη-E�UA� για τη γυναικεία επιχειρη- για τη γυναικεία επιχειρη-

ματικότητα (χρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)
●	 	Ιστοσελίδα εταιρείας: www.agroshop.gr
●	 	Διεύθυνση επιχείρησης: Αγίου Σεβαστιανού 41, 84 100, Άνω Σύρος

Είκοσι οκτώ γυναίκες από τη Σύρο (συγκεκριμένα την Άνω Σύρο), ένα ελληνικό νησί 
που πάσχει από ενδημική ανεργία, αποφάσισαν να δημιουργήσουν έναν εργατικό 
συνεταιρισμό το 2000. Οι περισσότερες ήταν νοικοκυρές χωρίς ιδιαίτερη κατάρτιση 
ή μόρφωση, ωστόσο με τη βοήθεια των επιχορηγήσεων της Ε.Ε. πήραν στα χέρια 
τους το παρόν και το μέλλον τους.

Ο συνεταιρισμός παρασκευάζει γλυκά και παρέχει υπηρεσίες κέτερινγκ για πάρτι 
στο νησί και στα άλλα νησιά. Επίσης, οι γυναίκες έχουν ανοίξει ένα επιτυχημένο 
εστιατόριο, όπου σερβίρονται παραδοσιακά ελληνικά φαγητά σε χαμηλές τιμές, 
πράγμα το οποίο κατέστη δυνατό χάρη στη συνεταιριστική φύση της επιχείρησης.

Η δραστηριότητά τους επέτρεψε επίσης την αποκατάσταση μέρους του παλιού, ερη-
μωμένου καθολικού μοναστηριού του Αγίου Σεβαστιανού, τα εγκαταλειμμένα κελιά 
και οι αποθήκες του οποίου χρησιμοποιήθηκαν για να στεγάσουν φούρνους, ηλε-
κτρικές κουζίνες, ψυγεία και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα εμπόδια όταν ξεκινήσατε τη δική σας επιχείρηση;

Η προκατάληψη του κόσμου απέναντί μας επειδή είμαστε γυναίκες. Χρειάστηκε να 
ξεπεράσουμε τη δυσπιστία της τοπικής αγοράς και τη στενοκέφαλη στάση των προ-
μηθευτών απέναντι στη συνεργασία με γυναίκες επιχειρηματίες χωρίς προσόντα, 
μόρφωση, εκπαίδευση.

18. Φυλλάδιο 2010: Το μυστικό της επιτυχίας 2010 – Οι πολλές όψεις της ευρωπαϊκής επιχειρημα-
τικότητας.
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Κατά την ανάπτυξη του προϊόντος/της υπηρεσίας σας, χρησιμοποιήσατε κάποιο 
εθνικό/περιφερειακό σχέδιο/πρόγραμμα επιδότησης μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων;

Ευτυχώς, συμμετείχαμε στο πρόγραμμα Equal για την προώθηση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας. 

Οι επιχειρηματίες είναι σημαντικοί για την κοινωνία, επειδή…
Δημιουργούν ανάπτυξη και απασχόληση. Ως συνεταιρισμός προσφέρουμε αίσθηση 
ασφάλειας στους υπαλλήλους που είναι ταυτόχρονα και μέλη. Ως μη κερδοσκο-
πική επιχείρηση είμαστε επίσης σε θέση να προσφέρουμε υπηρεσίες εγγύτητας σε 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 

Η συμβουλή μου προς έναν επιχειρηματία – πώς να ξεπεράσει μια κρίση…
Να ξαναρχίσει αμέσως έπειτα από μια αποτυχία και πάντα να προσφέρει υψηλής 
ποιότητας αγαθά ή υπηρεσίες.

Σε συνέχεια αυτής της μελέτης περίπτωσης ερχόμαστε να δώσουμε απάντηση, όχι 
μόνο στο ερώτημα που θέσαμε στην αρχή της παραγράφου αυτής, αλλά και σε ένα 
άλλο ερώτημα: σε εκείνο που διερευνά το λόγο γιατί κάποιοι επιχειρηματίες ανα-
ζητούν διαρκώς επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ κάποιοι άλλοι δεν παρουσιάζουν 
τέτοια συμπεριφορά.

 Αυτό παρατηρείται συνεχώς στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, καθώς 
λίγοι είναι οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες που προσπαθούν και αναζητούν συνεχώς 
επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ η πλειονότητά τους προτιμά να παραμείνει σε μια 
ήδη υπάρχουσα επιχειρηματική ιδέα και δεν ενδιαφέρεται για νέες επιχειρηματικές 
ευκαιρίες.

Η αιτιολόγηση της συμπεριφοράς αυτής βασίζεται κυρίως στους λόγους που ακο-
λουθούν:

●	 	Καταρχάς, τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία όπως προσωπικές ιδιαιτερότη-
τες και ατομικά χαρακτηριστικά αποτελούν σημαντική βάση για την επεξήγηση 
της συμπεριφοράς αυτής. Δηλαδή τα όσα αναφέραμε κατά τον προσδιορισμό της 
δυνατότητας του επιχειρηματία φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών.

●	 	Δεύτερον, η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας και η ανοχή στον κίνδυνο, δηλαδή 
η τάση ανάληψης ρίσκου, αποτελούν εξίσου σημαντικούς παράγοντες για την 
επιχειρηματική δράση. Σύμφωνα με τη θεωρία της χρησιμότητας, όσοι άνθρω-
ποι αποφεύγουν το ρίσκο παραμένουν απλοί εργαζόμενοι, ενώ όσοι δεν απο-
φεύγουν το ρίσκο γίνονται επιχειρηματίες.

●	 	Τρίτον, η επιχειρηματική δράση, εφόσον θεωρηθεί επαγγελματική επιλογή, τότε 
αποτελεί μια επαγγελματική επιλογή με πολύπλοκη σχέση επιπέδων κινδύνου 
και ανταμοιβών.
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●	 	Τέταρτον, η επιχειρηματικότητα απαιτεί την παρουσία και την αλληλεπίδραση 
δυο πραγμάτων: των επικερδών επιχειρηματικών ευκαιριών και των ανθρώ-
πων με επιχειρηματικό πνεύμα.

Επομένως θα πρέπει να κατανοείτε τους προαναφερόμενους λόγους προκειμένου 
να βοηθήσετε τον ίδιο σας τον εαυτό να αναζητά ολοένα περισσότερες και πιο επι-
κερδείς επιχειρηματικές ευκαιρίες.

?
Ποιοι παράγοντες συμβάλλουν στην ανεύρεση επιχειρηματικής ευκαιρίας 

και τη διευκολύνουν;

Στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στο ανωτέρω ερώτημα δεν θα πρέπει να 
ξεχάσουμε σε καμία περίπτωση την αλληλεπίδραση του επιχειρηματία με το επι-
χειρηματικό περιβάλλον. Η γνώση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η ενη-
μέρωση του επιχειρηματία για τις εξελίξεις του φαίνεται να διευκολύνουν την ανεύ-
ρεση ευκαιριών, αποτελώντας πρωταρχική πηγή τους, ανεξαρτήτως των προσωπι-
κών χαρακτηριστικών του κάθε επιχειρηματία.

 Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανεύρεσης επιχειρηματικών ευκαιριών 
φαίνεται να διαδραματίζουν:

●	 	Η επιχειρηματική ετοιμότητα.

Η επιχειρηματική ετοιμότητα αφορά την τάση του επιχειρηματία να αναζητά και να 
αναγνωρίζει νεοεμφανιζόμενες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Πολλές φορές η ετοι-
μότητα αυτή θεωρείται έμφυτο χαρακτηριστικό και συνδέεται με γνωρίσματα όπως 
υψηλή ευφυΐα, δημιουργικότητα, αισιοδοξία, αυτοπεποίθηση, ανάληψη ρίσκου.

●	 	Η προσωπικότητα του επιχειρηματία και τα βασικά της χαρακτηριστικά.

Γενικά η προσωπικότητα του επιχειρηματία και τα χαρακτηριστικά της φαίνεται να 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία ανεύρεσης επιχειρηματικών ευκαι-
ριών. Σημαντικότατο ρόλο ωστόσο φαίνεται να παίζουν η θετική σκέψη και η αισι-
οδοξία, η αυτοπεποίθηση και ο δυναμισμός, καθώς και η αυτογνωσία και η διαί-
σθηση της επιτυχίας ή της αποτυχίας μιας ιδέας που προκύπτει από μια πιθανή 
επιχειρηματική ευκαιρία. Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της προσωπικότητας 
του επιχειρηματία που συμβάλλει στην επιτυχημένη ανακάλυψη επιχειρηματικών 
ευκαιριών, ιδιαίτερα για τους επιχειρηματίες που δεν είναι δικτυωμένοι, είναι και η 
δημιουργικότητα.

●	 	Ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών από τον επιχειρηματία.

Ο τρόπος επεξεργασίας των πληροφοριών στις οποίες εκτίθεται ο επιχειρηματίας 
καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα ανεύρεσης επιχειρηματικών ευκαιριών. 
Η γνώση και η συμπεριφορά του επιχειρηματία συνδέονται και συμβάλλουν στην 
ανεύρεση των επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι επιχειρηματίες, δεδομένων των συν-
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θηκών στις οποίες καλούνται να επιβιώσουν μαζί με την επιχείρησή τους, όπως για 
παράδειγμα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας, στρες, πίεση χρόνου, αναγκαιότητα ταυ-
τόχρονης λήψης πολλών αποφάσεων κ.λπ., υποχρεούνται να είναι δημιουργικοί και 
εφευρετικοί ώστε να επιλύουν αμέσως τα προβλήματα τα οποία απασχολούν τους 
ίδιους και τις επιχειρήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι ένας επιχειρηματίας υποχρεού-
ται λόγω των καταστάσεων στις οποίες εμπλέκεται να είναι δημιουργικός στην προ-
σπάθειά του να λύσει τα διάφορα προβλήματα στην πορεία της επιχειρηματικής του 
δραστηριότητας.

Ο τρόπος επεξεργασίας όμως των πληροφοριών καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό και 
από την πρόθεση του επιχειρηματία να είναι περισσότερο διαισθητικός προλαβαίνο-
ντας τις εξελίξεις.

●	 	Οι γνώσεις του επιχειρηματία για συγκεκριμένο θέμα ή συγκεκριμένο τομέα.

Η γνώση συγκεκριμένου θέματος ή συγκεκριμένου τομέα κάνει τον επιχειρημα-
τία να προσέχει περισσότερο τις πληροφορίες γύρω από αυτό. Έχει αποδειχτεί ότι 
έτσι διευκολύνεται η ανεύρεση επιχειρηματικών ευκαιριών στον εν λόγω τομέα, 
καθώς ο επιχειρηματίας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτιμήσει την αξία 
κάθε πληροφορίας. Γνώσεις που συμβάλλουν στην ανεύρεση των επιχειρηματι-
κών ευκαιριών και αυξάνουν την πιθανότητα αναγνώρισης επιτυχημένων ευκαι-
ριών είναι:

	 ❍  Η γενική γνώση ενός τομέα ή κλάδου οικονομικής δραστηριότητας.

	 ❍  Η γνώση για ένα εξειδικευμένο ή ειδικό θέμα.

	 ❍   Η γνώση της αγοράς και του τρόπου λειτουργίας της.

	 ❍   Η γνώση της συμπεριφοράς του πελατολογίου, των αναγκών και των επιθυ-
μιών του, αλλά και του τρόπου εξυπηρέτησής του.

Από τα προαναφερόμενα, αξίζει να σημειώσουμε ότι η γνώση της αγοράς και συγκε-
κριμένα των αναγκών της συμβάλλει στην αύξηση της ικανότητας των επιχειρημα-
τιών να προσφύγουν σε καινοτόμες λύσεις για τα προβλήματα του πελατολογίου και 
των αγοραστών τους γενικότερα καθώς και στην ανακάλυψη κερδοφόρων ευκαι-
ριών. Όποιος ξέρει καλά μια αγορά μπορεί να βρει τι λείπει από αυτήν. Η γνώση έχει 
θεωρηθεί επίσης η βάση ανακάλυψης ποιοτικών και πετυχημένων επιχειρηματι-
κών ευκαιριών, καθώς επιτρέπει την ανάγνωση σημαντικών σχέσεων ανάμεσα σε 
καταστάσεις και γεγονότα.

●	 	Η συμμετοχή του επιχειρηματία σε έρευνες και άλλου είδους δραστηριότητες 
που στοχεύουν στην ανεύρεση των επιχειρηματικών ευκαιριών.

Είναι όχι μόνο σημαντικό αλλά σχεδόν υποχρεωτικό ένας επιχειρηματίας να συμμε-
τέχει σε δραστηριότητες διερεύνησης ευκαιριών όπως σεμινάρια, συνέδρια, ερευ-
νητικά προγράμματα αλλά και να ενημερώνεται από περιοδικά, εφημερίδες, δημο-
σιεύσεις κ.λπ. σχετικά με την ανεύρεση ευκαιριών. Αυτό θα αυξήσει περισσότερο 
τις πιθανότητές του να εντοπίσει ευκαιρίες.



68 IME ΓΣΕΒΕΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

●	 	Οι κοινωνικές επαφές του επιχειρηματία.

Όπου κοινωνικές επαφές νοούνται κυρίως οι ποιοτικές κοινωνικές επαφές, δηλαδή 
με άτομα που διαθέτουν εξειδικευμένη γνώση, πλήθος δικτύου το οποίο δίνει πρό-
σβαση στην αγορά ή/και εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα που απασχολούν μια 
επιχείρηση. Οι κοινωνικές επαφές στην πράξη διευκολύνουν την επιχειρηματική 
δράση αλλά συμβάλλουν στη μείωση του κόστους και στην αύξηση του κέρδους στο 
ξεκίνημα μιας επιχείρησης αλλά και κατά τη διάρκεια λειτουργίας της. Το κοινωνικό 
δίκτυο και το εύρος του αυξάνουν τις δυνατότητες του επιχειρηματία να αναγνωρί-
σει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα οι ομάδες γύρω από έναν επιχειρηματία είναι βασικά τρεις:

	 ❍  Η πρώτη ομάδα αποτελεί έναν εσωτερικό κύκλο με τον οποίο ο επιχειρημα-
τίας διατηρεί μακροχρόνιες και σταθερές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης 
και συμβουλευτικής στήριξης.

	 ❍  Η δεύτερη ομάδα αφορά την ομάδα δράσης, δηλαδή τους συνεταίρους οι 
οποίοι επιλέχθηκαν για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης ή πιο γενικά 
των απαιτούμενων πόρων για τη δημιουργία της επιχείρησης.

	 ❍  Η τρίτη ομάδα αφορά άτομα που χρησιμοποιούνται από τον επιχειρηματία 
για την ενημέρωσή του και τη λήψη γενικών πληροφοριών οι οποίες θα μπο-
ρούσαν να οδηγήσουν στην αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών.

●	 	Η προσδοκία αποκόμισης οικονομικής ανταμοιβής.

Η οικονομική ανταμοιβή της επιχειρηματικής ευκαιρίας αποτελεί πολύ ισχυρό κίνη-
τρο για την αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών. Η οικονομική ανταμοιβή απο-
τελεί ούτως ή άλλως πολύ ισχυρό ελατήριο ειδικά για τους νεοεισερχόμενους στην 
επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, σημαντικότατο ρόλο στην απόφαση ενός ατόμου 
να εισαχθεί στο χώρο της επιχειρηματικότητας θεωρείται ότι παίζει η διαφορά της 
αμοιβής του ως υπάλληλος και ως επιχειρηματίας.

!
Θα πρέπει λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που διευκολύ-

νουν την ανεύρεση των επιχειρηματικών ευκαιριών και τους λόγους που ενερ-
γοποιούν την εύρεση τους, οι επιχειρηματίες να διευκολύνουν τον εαυτό τους 
και να κινούνται προς την πλέον ταιριαστή στους ίδιους και κατάλληλη για τους 
στόχους και τις επιδιώξεις τους κατεύθυνση, την οποία όμως επίσης θα μπο-
ρούν και να αντιμετωπίσουν καλύτερα.
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2.3  Είναι κάθε επιχειρηματική ευκαιρία κατάλληλη για κάθε στάδιο 
μιας επιχείρησης;

Η επιχειρηματική ευκαιρία δεν πρέπει να «ταιριάζει» μόνο με τον επιχειρηματία 
αλλά  και με το στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης.

Είναι λοιπόν αυτονόητο ότι μια επιχείρηση που βρίσκεται στο στάδιο του ξεκινήμα-
τος δεν μπορεί να υλοποιήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες οι οποίες απαιτούν σημα-
ντικά κεφάλαια, οργανωμένη εσωτερική δομή ή εξειδικευμένο προσωπικό, ανά-
λογα με την περίπτωση.

Για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια εικόνα των επιχειρηματικών ευκαιριών που 
ταιριάζουν σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης, ακολουθεί ανάλυση των 
σταδίων αυτών καθώς και των κυριότερων χαρακτηριστικών κάθε σταδίου.

Η παράγραφος αυτή θα αναλυθεί σε άλλες υποπαραγράφους με την ακόλουθη 
δομή:

●	 	Πρώτον, γενική αναφορά στα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης και στη 
διαφοροποίηση των σταδίων αυτών για τη μικρή επιχείρηση.

●	 	Δεύτερον, ανάλυση βασικών χαρακτηριστικών μιας μικρομεσαίας επιχείρη-
σης.

●	 	Τρίτον, ανάλυση των σταδίων του κύκλου ζωής της μικρής επιχείρησης.

●	 	Τέταρτον, αναφορά και ανάλυση των μορφών των επιχειρηματικών ευκαιριών.

●	 	Πέμπτον, προσδιορισμός των κατάλληλων επιχειρηματικών ευκαιριών ανά 
στάδιο του κύκλου ζωής της επιχείρησης.

2.3.1 Τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης

 Η εξέλιξη μιας επιχείρησης λοιπόν περνά από κάποια συγκεκριμένα στά-
δια. Η κλασική θεωρία του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης αναφέρεται στα τέσ-
σερα παρακάτω στάδια:
●	 	στο ξεκίνημα,
●	 	στην ανάπτυξη,
●	 	στην ωριμότητα, και
●	 	στην ανανέωση.

Η κλασική θεωρία του κύκλου ζωής της επιχείρησης διαφοροποιείται στην 
περίπτωση της μικρής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, βάσει σχετικού άρθρου του 
Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ (Harvard Business Review), τα στάδια του κύκλου 
ζωής μιας μικρής επιχείρησης είναι πέντε και συγκεκριμένα τα ακόλουθα:
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●	 	Πρώτο στάδιο – Στάδιο της ύπαρξης ή αλλιώς Ξεκίνημα ή Έναρξη,
●	 	Δεύτερο στάδιο – Στάδιο της Επιβίωσης,
●	 	Τρίτο στάδιο – Στάδιο της Επιτυχίας ή της Ανάπτυξης,
●	 	Τέταρτο στάδιο – Στάδιο της Επέκτασης,
●	 	Πέμπτο στάδιο – Στάδιο της Ωριμότητας.

!
Η διαφοροποίηση στα στάδια της μικρομεσαίας επιχείρησης σε σχέση με 

τον κανονικό γενικό κύκλο μιας επιχείρησης αφορά το δεύτερο στάδιο, εκείνο της 
επιβίωσης. Αυτό πρακτικά αποκαλύπτει ένα πολύ σημαντικό θέμα που τίθεται πολ-
λές φορές και αποτελεί την ανησυχία των μικρομεσαίων επιχειρηματιών, την 
υψηλή θνησιμότητα. Η υψηλή θνησιμότητα είναι ίσως το πιο συνηθισμένο ή δεδο-
μένο πρόβλημα που συναντά ένας μικρομεσαίος επιχειρηματίας. Αν λάβουμε 
υπόψη μας ότι οι περισσότεροι μικρομεσαίοι είναι επιχειρηματίες κυρίως λόγω 
ανάγκης, τότε πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ένα πολύ σημαντικό, ακόμη και 
ζωτικό, θέμα για την εκπαίδευση του μικρομεσαίου επιχειρηματία είναι η ανάληψη 
σωστών επιχειρηματικών ευκαιριών και η δραστηριοποίηση σε επιχειρηματικές 
δραστηριότητες οι οποίες δεν παρουσιάζουν υψηλό βαθμό θνησιμότητας.

Από την άλλη, έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι υψηλή βαρύτητα στη διαμόρ-
φωση του δείκτη θνησιμότητας έχει το αρχικό ταίριασμα της επιχειρηματικής 
ευκαιρίας με το προφίλ του επιχειρηματία και το στάδιο ζωής της επιχείρησης.

2.3.2 Ανάλυση των χαρακτηριστικών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης

Προτού αναλυθούν τα κυριότερα χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου του κύκλου 
ζωής μιας επιχείρησης θα ανακεφαλαιώσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά μιας 
μικρομεσαίας επιχείρησης για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πώς τα χαρα-
κτηριστικά αυτά διαμορφώνουν εκείνα των σταδίων του κύκλου ζωής της. Περισ-
σότερο θα εστιάσουμε στη σύγκριση της μικρομεσαίας επιχείρησης με τις μεγά-
λες επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτή-
ματά της. Η παρούσα ανάλυση στοχεύει στη διευκόλυνση και την κατανόηση της 
ανάλυσης των σταδίων, εστιάζοντας περισσότερο στις σωστές κινήσεις που πρέπει 
να γίνουν σε κάθε στάδιο από την πλευρά του επιχειρηματία, προκειμένου να μειω-
θούν τα προβλήματα σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο.

Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία η κατανόηση των 
προβλημάτων και των μειονεκτημάτων μιας μικρομεσαίας επιχείρησης γενικά, 
ώστε ο επιχειρηματίας κάθε φορά να τα έχει υπόψη του προτού ξεκινήσει να υλο-
ποιήσει μια επιχειρηματική ευκαιρία. Κι αυτό διότι σε επίπεδο μικρομεσαίας επιχει-
ρηματικότητας δεν πρέπει να γίνουν επενδύσεις σε επιχειρηματικές δραστηριότη-
τες οι οποίες δεν είναι εφικτό να αποδώσουν τα αποτελέσματα που ο επιχειρημα-
τίας προσδοκά.
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 Ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας θα πρέπει να γνωρίζει καλά ότι μια μικρο-
μεσαία επιχείρηση σε σχέση με μια μεγάλη επιχείρηση εμφανίζει τις παρακάτω 
διαφοροποιήσεις:
●	 	χαμηλότερη ρευστότητα.
●	 	χαμηλότερη αποδοτικότητα.
●	 	χαμηλότερη δανειακή επιβάρυνση.
●	 	χαμηλότερο μακροπρόθεσμο δανεισμό.
●	 	υψηλότερο βραχυπρόθεσμο δανεισμό, λόγω της αδυναμίας πρόσβασης σε 

άλλο είδος χρηματοδότησης αλλά και λόγω της έλλειψης ενημέρωσης για άλλες 
πηγές χρηματοδότησης.

 Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα μιας μικρομεσαίας επιχείρησης είναι:
●	 	η ευελιξία στην παραγωγή,
●	 	η προσαρμοστικότητα στις συνθήκες της αγοράς,
●	 	η ευκολότερη κάλυψη των εξειδικευμένων αγορών,
●	 	η ταχύτητα στη λήψη των αποφάσεων,
●	 	οι προσωπικές πελατειακές σχέσεις, και
●	 	η συμβολή στην ανάπτυξη και απασχόληση των απομονωμένων περιοχών.

 Τα κυριότερα μειονεκτήματα μιας μικρής επιχείρησης είναι:
●	 	η χαμηλή παραγωγικότητα,
●	 	ο χαμηλός βαθμός χρησιμοποίησης της σύγχρονης τεχνολογίας,
●	 	η ανεπαρκής οργάνωση της παραγωγής,
●	 	η μη εφαρμογή των σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, διαχείρισης και μάρκε-

τινγκ,
●	 	οι δυσκολίες πρόσβασης στον τραπεζικό χώρο,
●	 	ο υψηλός κίνδυνος,
●	 	η έλλειψη επαρκών εγγυήσεων,
●	 	η περιορισμένη πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές,
●	 	η κατεύθυνση στον ακριβότερο τρόπο χρηματοδότησης, δηλαδή στο βραχυ-

πρόθεσμο δανεισμό και στις πιστώσεις των προμηθευτών για την κάλυψη των 
αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης,

●	 	η ελάχιστη χρήση των σύγχρονων μεθόδων χρηματοδότησης, όπως είναι η χρη-
ματοδοτική μίσθωση (leasing), η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαι-leasing), η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαι-), η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαι-
τήσεων (factoring) και το επιχειρηματικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου (venture 
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capital), ως εναλλακτικών λύσεων εξεύρεσης κεφαλαίων,
●	 	η μεγάλη δυσκολία στη διαχείριση και εκμετάλλευση των επενδυτικών προ-

γραμμάτων,
●	 	η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού,
●	 	η μη εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών διοίκησης, όπως είναι οι στρατηγικές 

συμμαχίες, η διοίκηση της ολικής ποιότητας, η έρευνα για την ικανοποίηση ανα-
γκών πελατών, η ανάλυση του ανταγωνισμού,

●	 	η έλλειψη δυνατοτήτων αποτελεσματικής χρήσης εξωτερικών πηγών πληροφό-
ρησης,

●	 	η έλλειψη πρόσβασης στις πηγές παραγωγής πρώτων υλών,
●	 	η έλλειψη συνεργασιών, και
●	 	τα υψηλά ποσοστά θνησιμότητας, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα 3-5 έτη της δραστηρι-

οποίησής τους.

2.3.3 Ανάλυση του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης

Στη συνέχεια ακολουθεί διαγραμματική παρουσίαση των κλασικών σταδίων ανά-
πτυξης μιας επιχείρησης και η πορεία των πωλήσεων και κερδών (δηλαδή των 
οικονομικών αποτελεσμάτων) ανά στάδιο.

Εικόνα 3: Τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης

Όπως ήδη αναφέρθηκε, τα στάδια του κύκλου ζωής μιας μικρής επιχείρησης είναι:
●	 	Πρώτο στάδιο – Στάδιο της Ύπαρξης ή αλλιώς Ξεκίνημα,
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●	 	Δεύτερο στάδιο – Στάδιο της Επιβίωσης,
●	 	Τρίτο στάδιο – Στάδιο της Επιτυχίας ή της Ανάπτυξης,
●	 	Τέταρτο στάδιο – Στάδιο της Επέκτασης,
●	 	Πέμπτο στάδιο – Στάδιο της Ωριμότητας.

Ας αναλύσουμε στη συνέχεια το κάθε στάδιο.

Στο στάδιο της ύπαρξης ή όπως αλλιώς λέγεται το ξεκίνημα ή η έναρξη, τα 
βασικά θέματα που απασχολούν τον επιχειρηματία είναι τα ακόλουθα:

●	 	Μπορώ να έχω αρκετούς πελάτες, υλοποιώντας την παραγωγή και τη διανομή 
των προϊόντων και υπηρεσιών μου έτσι ώστε η επιχείρησή μου να είναι βιώσιμη;

●	 	Μπορώ να ανεξαρτητοποιηθώ από τον έναν ή τους λίγους πελάτες και να ανα-
πτύξω μια ευρύτερη βάση πελατολογίου;

●	 	Διαθέτω αρκετούς χρηματικούς πόρους ώστε να καλύψω τις απαιτήσεις του 
ξεκινήματος σε μετρητά;

Συνοπτικά ο επιχειρηματίας παρατηρεί και κάνει εκτιμήσεις για τα ακόλουθα:
●	 	για το κόστος παραγωγής,
●	 	για το κόστος των πωλήσεων, και
●	 	για τους αναγκαίους πόρους,
δηλαδή τα βασικά κόστη.
Χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού αποτελούν τα ακόλουθα:
●	 	Ο επιχειρηματίας είναι το βασικό στέλεχος της μικρομεσαίας επιχείρησης και 

υποστηρίζεται από άτομα που έχουν βασικές αρμοδιότητες και ικανότητες.
●	 	Ο ίδιος αποτελεί τη βάση για την εκτέλεση σχεδόν όλων των σημαντικών εργα-

σιών και τη γενική κατεύθυνση όλων των ατόμων που εργάζονται στην επιχεί-
ρηση, ενώ τα προσωπικά του κεφάλαια αποτελούν τη βασική πηγή των κεφα-
λαίων της επιχείρησης.

●	 	Βασικό πρόβλημα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο στάδιο αυτό είναι η 
απόκτηση πελατολογίου.

Η πορεία των επιχειρήσεων σε αυτό το στάδιο κινείται προς δυο κατευθύνσεις:
●	 	τον τερματισμό ζωής της επιχείρησης με τους ακόλουθους δυο τρόπους:
	 ❍  το κλείσιμο της επιχείρησης λόγω εξάντλησης κεφαλαίων για τη σύσταση και 

λειτουργία της, ή
	 ❍  την πώληση της επιχείρησης.
●	 	τη συνέχεια στο επόμενο στάδιο του κύκλου ζωής, στο στάδιο της επιβίωσης.
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Στο στάδιο της επιβίωσης η επιχείρηση έχει αποδείξει ότι είναι μια βιώσιμη 
επιχειρηματική οντότητα. Έχει αρκετούς πελάτες και εκπληρώνει ικανοποιητικά τις 
ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Πλέον βασικά ζητήματα αποτελούν τα κάτωθι:

●	 	Για τη βραχυχρόνια λειτουργία της, τίθεται το ερώτημα εάν ο επιχειρηματίας 
διαθέτει ρευστό για να καλύψει το νεκρό σημείο, καλύπτοντας ταυτοχρόνως το 
κόστος του χρήματος που έχει ήδη επενδύσει στην επιχείρηση (συγκεκριμένα 
μπορεί το κόστος αυτό να αφορά τη μετατροπή ή τη ρευστοποίηση τυχόν πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων του για την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας).

●	 	Μπορεί ο επιχειρηματίας να εξασφαλίσει τουλάχιστον μια τέτοιου ύψους ταμει-
ακή ροή ώστε να παραμείνει στην επιχειρηματική δραστηριότητα που έχει επι-
λέξει; Μπορεί να εξασφαλίσει τέτοια οικονομική ανάπτυξη για την επιχείρησή 
του που να είναι αρκετά σημαντική δεδομένου του κλάδου και της αγοράς, ώστε 
να αποκτήσει μια οικονομική απόδοση και για την πρόσθετη εργασία αλλά και 
για τα περιουσιακά στοιχεία ή τους πόρους που γενικά διέθεσε;

Βασικά χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού είναι τα ακόλουθα:

●	 	Η δομή της επιχείρησης σε αυτό το στάδιο παραμένει απλή.

●	 	Η επιχείρηση έχει λίγους εργαζόμενους τους οποίους επιβλέπει ένα άτομο, 
συνήθως όχι πλέον ο επιχειρηματίας.

●	 	Παρ’ όλα αυτά κανένας τους δεν μπορεί να πάρει μόνος του αποφάσεις, αλλά 
κάθε φορά εκτελούν τις εντολές του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη.

●	 	Βασικό προγραμματισμό αποτελεί η πρόβλεψη των ταμειακών εισροών.

●	 	Βασικό στόχο αποτελεί και πάλι η επιβίωση, ενώ ο ιδιοκτήτης αντιπροσωπεύει 
την επιχείρηση.

Στο στάδιο αυτό η πορεία των επιχειρήσεων έχει τις ακόλουθες επιλογές:

●	 	Διατήρηση του ίδιου σταδίου όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης για ένα 
σημαντικό χρονικό διάστημα, μέχρι τη χρονική στιγμή που ο επιχειρηματίας 
αποσύρεται από την επιχειρηματική δραστηριότητα με δική του απόφαση.

●	 	Πώληση της επιχείρησης συνήθως σε τιμή ελάχιστα λιγότερη από το σύνολο 
των κεφαλαίων που έχει κοστίσει στον επιχειρηματία.

●	 	Σε αυτό το στάδιο ένα από τα ενδεχόμενα είναι και η πτώχευση λόγω επιχειρη-
ματικής αποτυχίας.

●	 	Τέλος, υπάρχει η επιλογή μετάβασης στο επόμενο στάδιο.

Στο στάδιο της επιτυχίας το βασικό ζήτημα του επιχειρηματία είναι κατά 
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πόσο η επιχείρηση πρέπει να αναπτυχθεί ή να παραμείνει στάσιμη και αποδοτική 
παρέχοντας μια βάση για εναλλακτικές δραστηριότητες του επιχειρηματία-ιδιοκτήτη.

Στο στάδιο αυτό ο επιχειρηματίας εξετάζει κατά πόσο η επιχείρηση έχει τη βάση, τη 
δομή καθώς και την υποδομή για ανάπτυξη. Πολλές φορές, όταν οι μικρές επιχει-
ρήσεις συναντούν επιτυχία, επειδή το μέγεθός τους αλλάζει και απαιτεί άλλες ικα-
νότητες τις οποίες ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας μπορεί να μη διαθέτει, εκείνος 
προχωρά στην πώληση της επιχείρησης καθώς έχει ήδη αποκομίσει το οικονο-
μικό όφελος στο οποίο στόχευε. Ο μικρός επιχειρηματίας μπορεί να προσδοκά να 
δραστηριοποιηθεί σε νέες δραστηριότητες οι οποίες ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν 
περισσότερο μετά το διάστημα μιας πενταετίας. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να 
αφορούν την προτίμηση του επιχειρηματία σε ειδική εργασιακή ενασχόληση. Αυτό 
συμβαίνει διότι η επιτυχία της επιχείρησης του προσφέρει την αποκόμιση σημαντι-
κού επιχειρηματικού οφέλους και την εξασφάλιση οικονομικών πόρων. Μιας και 
οι ανάγκες του έχουν καλυφθεί πλέον από το επιχειρηματικό του όφελος λόγω της 
επιτυχίας της επιχείρησης, ο επιχειρηματίας αποκτά τη δυνατότητα δραστηριοποίη-
σης σε τομείς στους οποίους στρέφεται το δικό του επιστημονικό ή επαγγελματικό 
ενδιαφέρον.

Η άλλη περίπτωση, στο στάδιο της επιτυχίας, για όσους μικρομεσαίους μπορούν να 
αντεπεξέλθουν επιτυχημένα στις απαιτήσεις του σταδίου ανάπτυξης, συνδέεται με 
την αλλαγή της οργανωτικής δομής της επιχείρησης. Για όσους πραγματικά ενδι-
αφέρονται, η ανάπτυξη συνδέεται με την ανάπτυξη της οργανωτικής δομής και την 
κατάλληλη στελέχωση της επιχείρησης με λειτουργικούς υπευθύνους (μάνατζερ), οι 
οποίοι χειρίζονται συγκεκριμένες εργασίες. Οι υπεύθυνοι πολλές φορές περιορίζο-
νται στις αποφάσεις τους από τους στόχους του επιχειρηματία.

Στο στάδιο αυτό τα μετρητά είναι αρκετά και οι ταμειακές ροές είναι σε πολύ καλά 
επίπεδα. Από την άλλη, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία στη φάση αυτή είναι οι 
τυχόν δαπάνες και η σπατάλη χρήματος σε δραστηριότητες και επενδύσεις χωρίς 
ανάλογη ή πολλές φορές ακόμη και χωρίς καμία αποδοτικότητα.

! ! ! Το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί ίσως την παγίδα των μικρομε-
σαίων, οι οποίοι όταν αναπτύσσονται εμφανίζουν μειωμένη ικανό-

τητα διαχείρισης της ανάπτυξης, ειδικά σε επίπεδο διαχείρισης οργανωτικής δομής, 
ορθής κατανομής εργασιών αλλά και χρημάτων.

Δυστυχώς η φάση αυτή, όταν συνδέεται με σπατάλες και κακοδιαχείριση, οδηγεί 
τη μικρομεσαία επιχείρηση σε θνησιμότητα, καθώς όλα τα προαναφερόμενα έχουν 
άμεσο αντίκτυπο στη δυνατότητα της επιχείρησης να υποστηρίξει δύσκολες μελλο-
ντικές φάσεις ή παράγοντες του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος που μπο-
ρεί να έχουν αρνητική επίδραση πάνω της, όπως για παράδειγμα η δύσκολη οικο-
νομική κατάσταση του κλάδου ή της οικονομίας.

Επομένως το στάδιο της επιτυχίας θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς εάν ο μικρομε-
σαίος δεν διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες και δεν κάνει 
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σωστή διαχείριση μπορεί να προκαλέσει μόνος του την αποτυχία της επιχείρησης 
στην προσπάθεια ανάπτυξής της.

Επίσης στο στάδιο αυτό ο ιδιοκτήτης φεύγει από το ρόλο εκείνου που υλοποιεί τα 
πάντα και αποφασίζει για τα πάντα, καθώς οι δραστηριότητες της επιχείρησης αυξά-
νονται και ο ίδιος θα πρέπει να ασχολείται με άλλου είδους θέματα.

Οι εναλλακτικές επιλογές του επιχειρηματία στο στάδιο αυτό είναι:

●	 	η πώληση της επιχείρησης με κέρδος,

●	 	η συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας αποφασίσει να διατηρήσει την επιχείρηση είναι 
πολύ σημαντικό να έχει υπόψη του ότι θα πρέπει οι κινήσεις του να κατευθύνονται 
όπως ακολούθως:

●	 	οι ταμειακές ροές και η δυνατότητα δανεισμού να χρησιμοποιούνται με στόχο 
την οικονομική ανάπτυξη της επιχείρησης, δηλαδή με στόχο τις επικερδείς 
επενδύσεις. Ακόμη κι αν ο επιχειρηματίας επιλέξει να επενδύσει σε υποδομή, 
οφείλει να επενδύσει σε μια υποδομή η οποία, εάν κάποια στιγμή δεν χρειαστεί 
να χρησιμοποιηθεί πια από την επιχείρηση, να μπορεί να πωληθεί ή να ενοικια-
στεί αμέσως αποδίδοντας με αυτό τον τρόπο άμεσα οικονομικά οφέλη στην επι-
χείρηση.

●	 	Ο επιχειρηματίας πρέπει να ελέγχει διαρκώς αν η βασική του επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι αποδοτική οικονομικά σε τέτοιο επίπεδο ώστε να μην αφή-
σει την επιχείρηση χωρίς ταμειακές ροές λόγω των αναγκών χρηματοδότησης 
της ανάπτυξής της.

●	 	Ένα άλλο θέμα είναι και το γεγονός ότι ο επιχειρηματίας πρέπει να προσλάβει ή 
να αναπτύξει υπευθύνους στις διάφορες λειτουργίες ή τους τομείς της επιχείρη-
σης έχοντας υπόψη το μέλλον και όχι την πραγματική κατάσταση της επιχείρη-
σης, δηλαδή να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα.

Στο στάδιο της επέκτασης ανακύπτουν τα ακόλουθα ζητήματα:

●	 	Πώς πετυχαίνουμε γρήγορη ανάπτυξη;

●	 	Πώς χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη;

Τα πιο σημαντικά θέματα αυτού του σταδίου είναι:

●	 	Πώς πρέπει ο επιχειρηματίας να εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους του, ώστε να 
βελτιώσει τη διαχειριστική αποτελεσματικότητα με στόχο μια ταχύτατα αναπτυγ-
μένη και πολύπλοκη επιχείρηση;

●	 	Θα υπάρχουν αρκετά μετρητά ώστε να στηρίξουν την αυξημένη ανάγκη της επι-
χείρησης;
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●	 	Η επένδυση θα είναι ώριμη ή θα συνοδεύεται από σπασμωδικές κινήσεις του 
επιχειρηματία και από την ανυπομονησία του για άμεσα αποτελέσματα με συνέ-
πεια πολλές φορές τα άσκοπα έξοδα;

Βασικά χαρακτηριστικά του σταδίου αυτού είναι τα εξής ακόλουθα:
●	 	Ο επιχειρηματίας εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες στρατηγικού χαρακτήρα.
●	 	Υπάρχουν υπεύθυνοι ανά τομέα.
●	 	Ο στρατηγικός και ο λειτουργικός σχεδιασμός θα πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ 

τους.

Σε αυτό το στάδιο, εάν ο επιχειρηματίας το αποφασίσει και επενδύσει με τον κατάλ-
ληλο σχεδιασμό σε επίπεδο λειτουργικό και στρατηγικό, οι επιχειρήσεις του μπορεί 
να μετατραπούν από μικρομεσαίες σε μεγάλες. Βασικό συστατικό και πάλι αποτελεί 
ο επιχειρηματίας και η δομή που χτίζει με ανθρώπους και κεφάλαια, για να μπορεί 
να υποστηρίξει την ανάπτυξη του μεγέθους της επιχείρησης. Συνήθως παρατηρεί-
ται και σε αυτό το στάδιο μεγάλη θνησιμότητα λόγω της ανυπομονησίας του επιχει-
ρηματία να αυξήσει την επιχείρηση γρήγορα, με αποτέλεσμα τα ταμειακά της διαθέ-
σιμα να εξαντληθούν.

Στο στάδιο της ωριμότητας βασικό μέλημα αποτελούν τα ακόλουθα ζητή-
ματα:

●	 	Πώς σταθεροποιούμε την ανάπτυξη και τα οικονομικά της αποτελέσματα;

●	 	Πώς διατηρούμε τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, όπως την ευελιξία 
λήψης αποφάσεων και το επιχειρηματικό πνεύμα;

Η επιχείρηση πρέπει να δώσει έμφαση στην αντιμετώπιση του σοβαρού μειονε-
κτήματος που παρουσιάζεται στη φάση αυτή: τη μείωση της παραγωγικότητας και 
της αποτελεσματικότητας της εργασίας λόγω της αύξησης του μεγέθους. Στη φάση 
αυτή στον άμεσο έλεγχο της παραγωγικότητας της εργασίας θα μπορούσαν να συμ-
βάλλουν μέσα όπως τα λογισμικά και τα μηχανήματα, αλλά και ο στρατηγικός σχε-
διασμός και η διοίκηση με στόχους (management by objectives). Στο στάδιο αυτό 
συνήθως παρατηρούνται τα κάτωθι:
●	 	Λόγω της αύξησης του μεγέθους της η επιχείρηση γίνεται πλέον εταιρεία.
●	 	Ο επιχειρηματίας και η επιχείρηση είναι ξεχωριστές οντότητες.
●	 	Η διοίκηση και η διαχείριση είναι αποκεντρωμένες σε διαφορετικά άτομα.
●	 	Η επιχείρηση έχει οικονομικούς πόρους από την επιτυχία των προηγούμενων 

σταδίων.
●	 	Η επιχείρηση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική δύναμη στην αγορά λόγω 

του μεγέθους που έχει πλέον αποκτήσει.

Στη συνέχεια παρουσιάζεται η εξέλιξη της διοικητικής δομής καθώς και των οργα-
νωτικών πρακτικών της μικρής επιχείρησης κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής της. 
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Παρατηρούμε την εξέλιξη σε κάθε στάδιο.
Έχει σημασία η εξέλιξη αυτή να συνδυαστεί με τα χαρακτηριστικά κάθε φάσης όπως 
αναλύθηκαν ανωτέρω.

Πίνακας 1: Η εξέλιξη της διοικητικής δομής της μικρής επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΟ
ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

(ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ)
ΣΤΙΛ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Ξεκίνημα Άμεση επίβλεψη
Επιχειρηματικό -  
ατομιστικό

Μη δομημένη

Επιβίωση Εποπτευόμενη επίβλεψη
Επιχειρηματικό -  
διοικητικό

Απλή

Ανάπτυξη Ανάθεση/συντονισμός
Επιχειρηματικό -  
συντεταγμένο

Λειτουργική -  
συγκεντρωτική

Επέκταση Διοικητική αποκέντρωση
Επαγγελματικό -  
διοικητικό

Λειτουργική -  
αποκεντρωμένη

Ωριμότητα Διοικητική αποκέντρωση Θεματοφύλακας
Αποκεντρωμένη  
λειτουργική

Πηγή: Π. Πιπερόπουλος, (2008), Επιχειρηματικότητα, καινοτομία & Business Clusters, εκδ. Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα (Storey 2000).

Πίνακας 2: Η εξέλιξη των οργανωτικών πρακτικών της μικρής επιχείρησης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΟΡΓΑΝΩΤΙ-
ΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙ-
ΚΗΣ

Φάση 1
Ξεκίνημα

Φάση 2
Επιβίωση

Φάση 3
Ανάπτυξη

Φάση 4
Επέκταση

Φάση 5
Ωριμότητα

Διοικητική 
εστίαση

Παραγωγή & 
πώληση

Αποδοτικότητα 
των 
λειτουργιών

Επέκταση της 
αγοράς

Σταθεροποίηση 
της οργάνωσης

Επίλυση 
προβλημάτων 
και καινοτομία

Δομή οργά-οργά-ργά-
νωσης Άτυπο Συγκεντρωτική 

& λειτουργική

Αποκεντρω-
μένη και 
γεωγραφική

Ομαδοποίηση 
προσωπικού και 
προϊόντων

Matrix των 
ομάδων

Στιλ ανώτατου 
μάνατζμεντ

Ατομικιστικό 
& επιχειρη- 
ματικό

Καθοδηγητική Ανάθεση Παρακολού-
θηση Συμμετοχικό

Σύστημα ελέγ-ελέγ-λέγ-
χου

Αποτελέ-
σματα αγοράς

Με πρότυπα 
και κέντρα 
δαπανών

Εκθέσεις & 
κέντρα κέρδους

Σχέδια & κέντρα 
επένδυσης

Αμοιβαία 
αρχειοθέτηση 

Έμφαση διοι-διοι-ιοι-
κητικών αντα-αντα-ντα-
μοιβών

Ιδιοκτησία
Αυξήσεις 
μισθών & 
επιδομάτων

Ατομικευμένα 
επιδόματα

Συμμετοχή στα 
κέρδη & δια-
νομή μετοχικών 
δικαιωμάτων

Ομαδικά 
επιδόματα

Πηγή: Π. Πιπερόπουλος, (2008), Επιχειρηματικότητα, καινοτομία & Business Clusters, εκδ. Αθ. 
Σταμούλης, Αθήνα (Storey 2000· �reiner, 1972)
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Όλα όσα αναφέρθηκαν θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη για την ανάλυση που ακο-
λουθεί, προκειμένου να επιλέξουμε σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της μικρής 
επιχείρησης την κατάλληλη ή τις κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες.

2.3.4 Οι βασικές μορφές επιχειρηματικών ευκαιριών

Προτού προχωρήσουμε στον προσδιορισμό των κατάλληλων επιχειρηματικών 
ευκαιριών για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης θα αναφερθούμε 
σύντομα στις βασικές μορφές των επιχειρηματικών ευκαιριών. Οι βασικές αυτές 
μορφές καθορίζονται από το συνδυασμό των δυο παρακάτω στοιχείων:
●	 	το είδος της ανάγκης της αγοράς, και
●	 	το είδος της ιδέας του επιχειρηματία.
Στη συνέχεια αναλύονται οι πιθανοί συνδυασμοί των ανωτέρω και τα είδη των επι-
χειρηματικών ευκαιριών που μπορούν να προκύψουν από το συνδυασμό τους.

Εικόνα 4: Οι μορφές των επιχειρηματικών ευκαιριών

ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΓΟΡΑΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΕΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

ΙΔ
ΕΑ

 Ε
ΠΙ

ΧΕ
ΙΡ

ΗΜ
ΑΤ

ΙΑ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ

Δημιουργία επιχείρησης

Οι συνθήκες για τη δημιουργία μιας επι-
χείρησης είναι κατάλληλες όταν υπάρ-
χει μια ανάγκη και έχει βρεθεί κι η λύση 
για την ικανοποίησή της από τον επιχει-
ρηματία. Ο συνδυασμός αυτός βασίζεται 
σε υπάρχουσες ανάγκες και υπάρχουσα 
λύση ικανοποίησης των αναγκών αυτών.

Μεταφορά τεχνολογίας

Υπάρχει μεν η λύση, δηλαδή η τεχνο-
λογία και η τεχνογνωσία για την 
παραγωγή διάφορων προϊόντων 
και υπηρεσιών, αλλά δεν είναι ξεκά-
θαρη η ανάγκη την οποία θα ικανο-
ποιήσουν. Η επιχειρηματική ευκαι-
ρία αυτού του είδους αφορά έρευ-
νες για νέα προϊόντα και υπηρεσίες.

ΝΕΑ

Επίλυση προβλήματος

Πρόκειται για την ευκαιρία που βασίζε-
ται στη γνώση των αναγκών των κατα-
ναλωτών και στην άγνωστη λύση για την 
ικανοποίησή τους. Ο επιχειρηματίας έχει 
εντοπίσει το αποκαλούμενο κενό της αγο-
ράς και προσπαθεί να βρει λύση για τις 
ανικανοποίητες ανάγκες της. Είναι μια 
κατάσταση που συναντάται συχνά στον 
επιχειρηματικό χώρο. Η επιχειρηματική 
ευκαιρία αυτού του είδους αναφέρεται 
πιο πολύ στην ανάπτυξη ενός προϊόντος 
ή μιας υπηρεσίας.

Όνειρα

Πρόκειται για την ευκαιρία η οποία 
στηρίζεται σε άγνωστη λύση και 
σε άγνωστη ανάγκη. Συνήθως τα 
άτομα που βασίζονται σε επιχειρη-
ματικές ευκαιρίες οι οποίες αποτε-
λούν όνειρα αναζητούν ευκαιρίες 
για την ικανοποίηση των δικών 
τους εσωτερικών αναγκών. Είναι 
άτομα με υψηλές προσδοκίες και 
ικανότητες, τα οποία χαρακτηρίζο-
νται από έντονη δημιουργικότητα.

Πηγή: Προσαρμογή από Κ. Μπουρλετίδης, Επιχειρηματική ευκαιρία, Εθνικό & Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αθήνα



80 IME ΓΣΕΒΕΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Στο χώρο των επιχειρήσεων γενικά:

●	 	Συναντάμε περισσότερο την επιχειρηματική ευκαιρία στη μορφή «Επίλυση προ-
βλήματος». Αυτό συμβαίνει διότι η επίλυση ενός προβλήματος αυξάνει τις πιθα-
νότητες επιτυχίας της επιχειρηματικής ευκαιρίας μέσω της αποδοχής της από 
την αγορά, ή οποία τελικά ανταμείβει τον επιχειρηματία μέσω του οικονομικού 
οφέλους, και όχι μόνο.

●	 	Η αναγνώριση των επιχειρηματικών ευκαιριών στηρίζεται κυρίως στη μελέτη 
της αγοράς και των καταναλωτών. Οι αλλαγές στη συμπεριφορά των κατανα-
λωτών πολλές φορές έχουν αποτελέσει πηγή επιχειρηματικών ευκαιριών και 
ιδεών.

●	 	Η τεχνολογία αποτελεί πηγή επιχειρηματικών ευκαιριών. Παρ’ όλα αυτά η 
τεχνολογία φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση εκείνης 
της επιχειρηματικής ιδέας η οποία προέκυψε από την αναγνώριση της επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας. Η αγορά και οι καταναλωτές ενδιαφέρονται κυρίως για την 
κάλυψη των δικών τους αναγκών και επιθυμιών.

●	 	Αξίζει να τονίσουμε ότι οι άγνωστες και νέες ανάγκες και ιδέες αυξάνουν τον 
κίνδυνο της επιχειρηματικής ευκαιρίας, επομένως οι τέσσερις περιοχές επιλέ-
γονται ανάλογα με την τάση του επιχειρηματία να ριψοκινδυνεύει και τις δυνατό-
τητές του.

2.3.5 Οι κατάλληλες επιχειρηματικές ευκαιρίες για κάθε στάδιο

Έχοντας αναπτύξει λεπτομερώς τα στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, με 
έμφαση σε βασικά χαρακτηριστικά του κάθε σταδίου, καθώς και τις βασικές μορ-
φές των επιχειρηματικών ευκαιριών, θα προσδιορίσουμε στη συνέχεια τις κατάλλη-
λες επιχειρηματικές ευκαιρίες για κάθε στάδιο.

Ο προσδιορισμός αυτός στην ουσία ασχολείται με την αντιστοίχηση των σταδίων του 
κύκλου ζωής με τις βασικές μορφές των επιχειρηματικών ευκαιριών που αναπτύ-
χθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο. Η αντιστοίχηση αυτή είναι πολύ σημαντική 
για τη μικρομεσαία επιχείρηση, καθώς σε κάθε φάση ο μικρομεσαίος επιχειρημα-
τίας θα πρέπει να γνωρίζει ποιες μορφές υποστηρίζει η δομή και η κατάστασή της, 
προκειμένου να μην προκαλέσει ο ίδιος την πρόωρη θνησιμότητα της επιχείρησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προτεινόμενες για κάθε στάδιο του 
κύκλου ζωής της επιχείρησης μορφές των επιχειρηματικών ευκαιριών οι οποίες 
θα μπορούσαν να προωθήσουν την ανάπτυξη της επιχείρησης.
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Πίνακας 3: Οι κατάλληλες μορφές επιχειρηματικών ευκαιριών για τον κύκλο ζωής της 
μικρής επιχείρησης

ΣΤΑΔΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗ-
ΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΝΕΙΡΑ

Ξεκίνημα X

Επιβίωση X

Ανάπτυξη X X

Επέκταση X X X

Ωριμότητα X X X

Το στάδιο του Ξεκινήματος –χωρίς να λησμονούμε τα χαρακτηριστικά του– προ-
στατεύεται περισσότερο όταν η επιχειρηματική ευκαιρία αφορά γνωστές ανάγκες 
και ιδέες οι οποίες δεν ενέχουν υψηλό επίπεδο κινδύνου. Μια τέτοια ευκαιρία απο-
τελεί την καταλληλότερη μορφή επιχειρηματικής ιδέας για το στάδιο αυτό.

Στο στάδιο της Επιβίωσης η επιχείρηση θα πρέπει, για να αυξήσει το πελατολόγιό 
της προκειμένου να περάσει στο στάδιο της Ανάπτυξης, να δώσει στους πελάτες της 
μια λύση για τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Οι υπόλοιπες μορφές των επιχει-
ρηματικών ευκαιριών, όπως η μεταφορά της τεχνολογίας και τα όνειρα, περιέχουν 
υψηλότερη δόση κινδύνου για το στάδιο αυτό.

Στο στάδιο της Ανάπτυξης η μικρή επιχείρηση μπορεί να τολμήσει να εφαρμόσει τις 
μορφές «Επίλυση προβλήματος» ή/και «Μεταφορά τεχνολογίας», περνώντας σε ένα 
επόμενο στάδιο νέων αναγκών ή νέων ιδεών. Η μορφή «Όνειρα» θεωρείται επικίν-
δυνη για το στάδιο αυτό, καθώς η ανάπτυξη δεν έχει σταθεροποιηθεί πλήρως και 
η ανάληψη τολμηρών ευκαιριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα της 
μικρής επιχείρησης.

Στο στάδιο της Επέκτασης αλλά και της Ωριμότητας η μικρή επιχείρηση, έχοντας 
πλέον την εμπειρία των δυσκολιών που αντιμετώπισε στα προηγούμενα στάδια 
αλλά και δεδομένων των χαρακτηριστικών των σταδίων αυτών, μπορεί να επιλέξει 
όλες τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που τις απομένουν.





   3.  Πόσο εύκολος είναι ο εντοπισμός των 
επιχειρηματικών ευκαιριών;

 Ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών είναι μια πολύ δημιουργική 
διαδικασία. Η αντίληψη των επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς και η ανακά-
λυψη ή η δημιουργία τους, αποτελούν βασικά θέματα της σύγχρονης επιχειρη-
ματικότητας και της έρευνας στον τομέα αυτόν. Παρ’ όλα αυτά δεν πρέπει να θεω-
ρήσουμε την έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας απόλυτα αντικειμενική, καθώς η 
υποκειμενική της μορφή προσδιορίζεται από τον εφευρέτη της ιδίας, τον επιχειρη-
ματία.

Η επιχειρηματικότητα γίνεται πιο εύκολα αντιληπτή ως δράση παρά ως αντίληψη. 
Η επιχειρηματικότητα ως δράση αφορά την επένδυση πόρων υπό συνθήκες αβε-
βαιότητας, προτού ο επιχειρηματίας λάβει ανταμοιβές οι οποίες είναι και αυτές αβέ-
βαιες. Ωστόσο στην πλειονότητα των περιπτώσεων ο εντοπισμός των επιχειρημα-
τικών ευκαιριών φαίνεται στην πράξη να μην αποτελεί οργανωμένη διαδικασία, 
ειδικά όταν ποσοστό που φτάνει έως και το 90% των ιδεών στις οποίες στηρίχθηκε η 
δημιουργία μιας επιχείρησης προέρχεται από επιχειρηματικές ευκαιρίες εντοπισμέ-
νες κυρίως μέσω της εργασιακής εμπειρίας του επιχειρηματία.

!
Βάση λοιπόν για τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών αποτελεί 

συνήθως η εργασιακή εμπειρία του επιχειρηματία. Αυτό συμβαίνει διότι έπειτα 
από ένα χρονικό διάστημα εργασιακής εμπειρίας ο επιχειρηματίας ή ο μελλοντικός 
επιχειρηματίας αποκτά την ικανότητα αναγνώρισης και επεξεργασίας της κάθε 
πληροφορίας που λαμβάνει από το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιείται. Η 
ικανότητά αυτή διαδραματίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό των επιχειρη-
ματικών ευκαιριών.
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Τις περισσότερες φορές η εργασιακή εμπειρία του επιχειρηματία τον βοηθά να ανα-
γνωρίσει ευκαιρίες. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί ότι δεν αποκτούν όλοι οι 
επαγγελματίες ενός χώρου την ίδια πληροφορία.

Συνήθως επιχειρηματίες γίνονται πιο εύκολα όσοι έχουν πολύ καλή εκπαίδευση 
και κατάρτιση, η οποία όμως συνδέεται με μια επαγγελματική εξέλιξη στο ανώτατο 
επίπεδο των μεγάλων επιχειρήσεων και την πρόθεσή τους να αναζητούν την πλη-
ροφορία. Η επαγγελματική εξέλιξη σε ανώτερες θέσεις μεγάλων επιχειρήσεων ή/
και οργανισμών στην πλειονότητα των περιπτώσεων δίνει τη δυνατότητα για την 
άντληση σημαντικής πληροφόρησης αλλά και τη δυνατότητα ανάπτυξης δικτύου 
πληροφόρησης σημαντικής αξίας.

Η προσωπική δυνατότητα του κάθε επιχειρηματία για τον εντοπισμό μιας επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας φαίνεται να καθορίζεται από το περιβάλλον του και την πληρο-
φόρηση που το περιβάλλον αυτό του παρέχει. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι η 
πληροφόρηση, εάν δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον επιχειρηματία, εφόσον ο 
τελευταίος δεν διαθέτει τη γνώση για τη σύνθεση και κατανόησή της, πιθανόν να μην 
αποτελεί πηγή επιχειρηματικής ευκαιρίας. Σημαντικοί παράγοντες του περιβάλλο-
ντος που κατά καιρούς έχουν αποτελέσει πηγή επιχειρηματικών ευκαιριών είναι 
οι αλλαγές στην τεχνολογία, οι επιθυμίες των αγοραστών και η συμπεριφορά των 
ανταγωνιστών. Επίσης ρόλο-κλειδί στη διαμόρφωση της αβεβαιότητας του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος διαδραματίζουν οι προμηθευτές, οι ανταγωνιστές, οι 
καταναλωτές-αγοραστές και η κυβέρνηση.

Ο εντοπισμός της επιχειρηματικής ευκαιρίας απαιτεί από τον επιχειρηματία:

●	 	τη γνώση της αγοράς,

●	 	τη γνώση της τεχνολογίας,

●	 	την αναδιάρθρωση πόρων με στόχο την εκμετάλλευση νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών,

●	 	την ικανότητα παραγωγής καινοτομιών και νεωτερισμών,

●	 	τη διερεύνηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

!
Βάσει ερευνών, οι επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν καινοτόμες επι-

χειρήσεις είναι οι πιο εξωστρεφείς, πιο πρόθυμοι, πιο ανοιχτόμυαλοι και πιο 
ευσυνείδητοι. Ο χαρακτήρας αυτός φαίνεται να υποστηρίζει περισσότερο τη δημι-
ουργική διαδικασία εντοπισμού καινοτόμων επιχειρηματικών ευκαιριών.

Τα όσα αναφέρθηκαν αφορούν τι πρακτικά συμβαίνει στο χώρο των επιχειρήσεων 
σχετικά με τον εντοπισμό των επιχειρηματικών ευκαιριών, δηλαδή ποια είναι η 
συνηθισμένη πρακτική εντοπισμού τους.

Ας δούμε όμως στη συνέχεια ποια θα έπρεπε να είναι η διαδικασία εντοπισμού των 
επιχειρηματικών ευκαιριών και πού θα πρέπει να βασιστεί. Αξίζει να τονίσουμε ότι 
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η ανάλυση που ακολουθεί στοχεύει στη δημιουργία ενός οργανωμένου πλαισίου 
βημάτων και διαδικασιών με στόχο την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του επιχει-
ρηματία της μικρής επιχείρησης να εντοπίσει επιχειρηματικές ευκαιρίες.

 Για να διευκολύνει τον εαυτό του στον εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαι-
ριών ο επιχειρηματίας θα πρέπει:

●	 	να στοχεύει στη σωστή εκπαίδευση και κατάρτιση στον τομέα που τον ενδια-
φέρει, με στόχο την κατανόηση της λειτουργίας μιας επιχειρηματικής δραστηρι-
ότητας ενός συγκεκριμένου είδους,

●	 	να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητές του σε επίπεδο πρόσβασης σε ειδική και 
επίκαιρη πληροφόρηση για το συγκεκριμένο τομέα δραστηριοποίησης που τον 
ενδιαφέρει,

●	 	να αποκτήσει γνώση της διαδικασίας εντοπισμού της επιχειρηματικής ευκαι-
ρίας.

Από τις παραπάνω ενέργειες, οι δύο πρώτες διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα 
με τον κλάδο της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την πρόθεση του κάθε επι-
χειρηματία.

Η τελευταία ενέργεια όμως αποτελεί γενική και οργανωμένη διαδικασία την οποία 
θα πρέπει να γνωρίζει ο κάθε επιχειρηματίας.

Συγκεκριμένα τα βήματα για τον εντοπισμό μιας επιχειρηματικής ευκαι-
ρίας είναι:

●	 	η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας,

●	 	η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ευκαιρίας, και

●	 	η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Στη συνέχεια το κάθε βήμα αναλύεται ξεχωριστά.

Σημειώνεται ότι επικρατεί διάσταση απόψεων ανάμεσα σε θεωρητικούς επιστήμο-
νες και ερευνητές σχετικά με την ανωτέρω τυποποίηση των βημάτων. Αυτό συμ-
βαίνει καθώς στην πράξη οι επιχειρηματίες δύσκολα εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη 
διαδικασία με την προαναφερόμενη σειρά. Ωστόσο μια μελετημένη παρουσίαση των 
βημάτων αυτών στις παραγράφους που ακολουθούν στοχεύει κυρίως στην εκμά-
θηση μιας οργανωμένης διαδικασίας εντοπισμού των επιχειρηματικών ευκαιριών.
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3.1 Πώς αναγνωρίζω μια επιχειρηματική ευκαιρία;

Η αναγνώριση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας αφορά μια μη συνειδητή μορφή 
σκέψης μιας πιθανής επιχειρηματικής ιδέας.

Θα προσεγγίζουμε λοιπόν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας του εντοπισμού της επι-
χειρηματικής ευκαιρίας.

!
Στο στάδιο της αναγνώρισης μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας συμβάλλουν 

καθοριστικά τα ακόλουθα:
●	 	η εργασιακή εμπειρία,
●	 	οι εξειδικευμένες γνώσεις επί της αγοράς, του κλάδου ή του αντικειμένου, του 

προϊόντος ή της υπηρεσίας,
●	 	η ερευνητική δραστηριότητα του ιδίου του επιχειρηματία ή η σύνδεσή του με 

φορείς ή άτομα τα οποία ασκούν έρευνα σε εξειδικευμένους τομείς δραστηριό-
τητας, δηλαδή το δίκτυο γνωριμιών.

  Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η έρευνα είναι το κλειδί για την παροχή 
ποιότητας, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό των προϊόντων και των υπηρεσιών 
δεδομένου του γεγονότος ότι στο σημερινό σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον 
οι ανάγκες εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς.

●	 	η διαρκής ενημέρωση από κλαδικούς και ερευνητικούς φορείς.
●	 	η διαρκής ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις της αγοράς στην οποία 

δραστηριοποιείται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κλαδικά και επιστημονικά 
περιοδικά.

  Στις μέρες μας μια πολύ σημαντική πηγή έγκυρης και γρήγορης ενημέρωσης απο-
τελεί το διαδίκτυο (internet - ίντερνετ). Εάν σε μια από τις δημοφιλέστερες μηχα-internet - ίντερνετ). Εάν σε μια από τις δημοφιλέστερες μηχα- - ίντερνετ). Εάν σε μια από τις δημοφιλέστερες μηχα-
νές αναζήτησης πληκτρολογήσει κάποιος ως λέξη αναζήτησης τον κλάδο της επι-
χείρησής του (π.χ. κλάδος λιανικού εμπορίου) μπορεί να βρει άπειρες πληροφο-
ρίες από διάφορους φορείς. Έχει ουσιαστική σημασία όμως κάποιος να μπορεί όχι 
μόνο να βρει την κατάλληλη πληροφορία αλλά και να τη διαχειριστεί.

●	 	η πρόθεση για εύρεση τρόπου ικανοποίησης ήδη υπαρκτών ή νέων αναγκών 
με στόχο τη βελτίωση του τρόπου ικανοποίησης αναγκών και προσδοκιών αγο-
ραστών.

●	 	το αίσθημα καλής διαχείρισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
  Συνήθως, η αναγνώριση επιχειρηματικών ευκαιριών, ειδικά κατά τη διάρκεια λει-

τουργίας μιας επιχείρησης, είναι ένδειξη ότι ο επιχειρηματίας γνωρίζει και διαχει-
ρίζεται καλά την επιχειρηματική δραστηριότητα την οποία ασκεί. Από την άλλη δεί-
χνει άνεση δραστηριοποίησης. Όταν λοιπόν διαχειρίζεσαι σωστά την επιχείρηση 
και όλα είναι υπό έλεγχο, τότε αυτό σου δίνει τη δυνατότητα και την άνεση να ανα-
καλύψεις νέες ευκαιρίες.

●	 	τα προσωπικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματία.
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●	 	η ειδική πρόσβαση σε πληροφόρηση και το δίκτυο γνωριμιών του επιχειρη-
ματία.

!
Η αναγνώριση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας μπορεί να γίνει μέσω:

●	 	της ξαφνικής αναγνώρισης,

●	 	της ανεύρεσης της ιδέας που δίνει λύση σε προβλήματα και ανάγκες, και

●	 	της απόκτησης κρίσιμης πληροφορίας στην οποία ο επιχειρηματίας είχε πρό-
σβαση μέσω του δικτύου γνωριμιών.

Το αποτέλεσμα αναγνώρισης επιχειρηματικών ευκαιριών μπορεί να είναι:

●	 	η αντίληψη των αναγκών και επιθυμιών των αγοραστών ή/και η ύπαρξη ανεκ-
μετάλλευτων πόρων,

●	 	η αντίληψη ενός συνδυασμού αναγκών και πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε να απο-
τελέσει επιχειρηματική ευκαιρία,

●	 	η δημιουργία ενός καινοτόμου συνδυασμού αναγκών και πόρων με τέτοιο 
τρόπο ώστε να παραχθεί μια εξίσου καινοτόμα επιχειρηματική ευκαιρία.

Δραστηριότητα
Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις.

Στο τέλος ρίξτε μια ματιά στις απαντήσεις σας.

1.  Τι είδους αποφάσεις συνήθως χρειάζεται να πάρετε στο πλαίσιο της επιχείρη-
σής σας;

2. Τι είδους πληροφορίες χρειάζεστε για να πάρετε τις συγκεκριμένες αποφάσεις;

3. Τι είδους πληροφορίες συνήθως χρησιμοποιείτε;



88 IME ΓΣΕΒΕΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

4. Τι είδους εξειδικευμένη πληροφορία συνήθως χρησιμοποιείτε;

5.  Σε τι είδους πληροφορίες θα θέλατε να έχετε πρόσβαση, αλλά δεν έχετε τη 
δυνατότητα;

6.  Ποιο είδος πληροφόρησης χρειάζεστε ανά ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία, 
ετήσια βάση;

7.  Ποια περιοδικά, εφημερίδες και αναφορές διαβάζετε σε τακτά χρονικά διαστή-
ματα;

8. Σε ποια θέματα εστιάζετε την προσοχή σας;

9. Ποιων στοιχείων την ανάλυση συνήθως χρειάζεστε;

! ! ! Για όσους μικρομεσαίους επιχειρηματίες η πληροφόρηση σχετικά 
με την αγορά είναι ελάχιστη, προτείνουμε τα ακόλουθα:

●	 	Καταρχάς, ξεχάστε τον πρόχειρο τρόπο λειτουργίας, δηλαδή την επικοινωνία με 
άλλους επιχειρηματίες και γενικά τη θέαση της πορείας του κλάδου από τα όσα 
παρατηρείτε να γίνονται καθημερινά. Πλέον το σημερινό επιχειρηματικό περι-
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βάλλον εξελίσσεται ταχύτατα και μεταβάλλεται συνεχώς. Δίνει ευκαιρίες σε 
όσους τις ψάχνουν και σε όσους τις παρατηρούν και παλεύουν γι’ αυτές.

●	 	Άρα χρειάζεται καθημερινή παρακολούθηση του κλάδου (εάν υπάρχει η δυνα-
τότητα), αλλά και της οικονομίας γενικότερα. Αυτό στις μέρες μας δεν είναι ιδιαί-
τερα δύσκολο, καθώς το διαδίκτυο μέσω των δυνατοτήτων του σας επιτρέπει να 
ενημερώνεστε πάραυτα από σημαντικούς φορείς διά της εγγραφής της προσω-
πικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε ενημερωτικά δελτία 
φορέων πληροφόρησης και δικτύωσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να διαθέ-
τετε βασικές γνώσεις και δεξιότητες χρήσης του διαδικτύου. Επίσης πρέπει να 
γνωρίζετε ποιοι είναι οι βασικοί φορείς δικτύωσης και πληροφόρησης ή τουλά-
χιστον οι βασικοί φορείς πληροφόρησης σε γενικό επίπεδο της οικονομίας και 
σε ειδικό κλαδικό επίπεδο. Το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί αντικείμενο άλλου 
εκπαιδευτικού προγράμματος που μπορείτε να επιλέξετε και να παρακολουθή-
σετε.

●	 	Επιλέξτε για τρόπο πληροφόρησης το διαδίκτυο και άλλα μέσα, όπως κλαδικά 
περιοδικά και εφημερίδες, κ.λπ.

●	 	Προσπαθήστε να έχετε τέτοιου είδους ενημέρωση ανά τακτά χρονικά διαστή-
ματα.

●	 	Εστιάστε την προσοχή σας σε συγκεκριμένα θέματα που σας αφορούν και αφο-
ρούν άμεσα και τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείστε.

●	 	Ακολουθήστε τις γενικές κατευθύνσεις των παραπάνω ερωτήσεων.

Η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας αυξάνεται γενικά όταν ο επιχειρη-
ματίας χαρακτηρίζεται από δημιουργικότητα, αποφασιστικότητα και επαγρύπνηση, 
αλλά και ειδικά σε σχέση με τις συνεχόμενες αλλαγές του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.

Η αναγνώριση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας, παρόλο που είναι μια σύνθετη δια-
δικασία, διαφοροποιείται ανάλογα με τον κλάδο δραστηριότητας, παρουσιάζοντας 
κάποιες ιδιαιτερότητες σε κάποιους κλάδους. Επομένως οι επιχειρηματικές ευκαι-
ρίες μπορεί να είναι γενικές ή ειδικές.

Η επιχειρηματική ευκαιρία στην ουσία εντοπίζεται μετά τη δημιουργία της: δηλαδή 
κατά τη διάρκεια του εντοπισμού ήδη υπάρχει, καθώς ο εντοπισμός της στηρίζεται 
στην έρευνα της συμπεριφοράς των καταναλωτών σχετικά με τις ανάγκες και τις 
επιθυμίες τους και σε επόμενο στάδιο προσδιορίζεται από την αντίληψη αυτών από 
τον επιχειρηματία. Επομένως, ο επιχειρηματίας κατά την αναγνώριση της επιχειρη-
ματικής ευκαιρίας συνδυάζει τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να εντοπιστεί η 
επιχειρηματική ευκαιρία που υπάρχει ήδη.

Παρά τα όσα αναφέραμε, η αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας βασίζεται 
στο περιβάλλον και στην πληροφόρηση που λαμβάνουμε από αυτό. Ας δούμε λοι-
πόν πώς μπορούμε να συλλέξουμε την κατάλληλη και χρήσιμη, για την αναγνώριση 
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των επιχειρηματικών ευκαιριών, πληροφόρηση.

3.1.1 Συλλογή πληροφοριών για το επιχειρηματικό περιβάλλον

!
Η συλλογή πληροφοριών για το επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί τα ακό-

λουθα:

●	 	Θα πρέπει να γνωρίζετε ποιοι είναι οι φορείς και τα μέσα ενημέρωσης που 
προσφέρουν πληροφόρηση για γενικά θέματα οικονομικού, κοινωνικού και 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

●	 	Στη συνέχεια θα πρέπει να μπορείτε να ομαδοποιείτε την πληροφορία που 
έχετε συγκεντρώσει βάσει της συνοπτικής διάρθρωσης του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος, όπως σχηματικά παρουσιάστηκε στην παράγραφο 1.2.3.

●	 	Η ομαδοποίηση θα σας διευκολύνει προκειμένου να κατανοήσετε ποιοι παρά-
γοντες συνδέονται άμεσα με την επιχείρηση και ποιοι επηρεάζουν όλες τις 
επιχειρήσεις ανεξαρτήτως κλάδου. Για παράδειγμα, η αλλαγή στα καταναλω-
τικά πρότυπα σχετικά με τη συχνότητα των αγορών το τελευταίο χρονικό διά-
στημα δεν συνδέεται με την κατάσταση κάποιου κλάδου αλλά είναι αποτέλεσμα 
της γενικής οικονομικής κατάστασης.

  Μια καλή συγκέντρωση των πληροφοριών μπορεί να σας καταστήσει σαφή την 
κατάσταση και να σας διευκολύνει στα επόμενα βήματα.

Οι πιο σημαντικοί παράγοντες για τους οποίους θα πρέπει να έχετε μια εικόνα όταν 
συγκεντρώνετε πληροφορίες σχετικά με τον κλάδο παρουσιάζονται στη συνέχεια. 
Στο σχήμα που ακολουθεί παρατίθενται οι παράγοντες που καθορίζουν την ελκυ-
στικότητα ενός κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Για τη συγκέντρωση πληροφοριών και λεπτομερών στοιχείων που αφορούν την 
ελκυστικότητα ενός κλάδου επιχειρηματικής δραστηριότητας μπορείτε να βασι-
στείτε στις οδηγίες της παραγράφου 1.2.5, καθώς και στα όσα μάθατε γύρω από το 
επιχειρηματικό περιβάλλον στην αρχή της παρούσας θεματικής ενότητας.
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Εικόνα 5: Παράγοντες που καθορίζουν την ελκυστικότητα ενός κλάδου οικονομικής 
δραστηριότητας

ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΛΑΔΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(Παράγοντες που την καθορίζουν)

Γενικοί παράγοντες της αγοράς

Μέγεθος αγοράς
Ανάπτυξη αγοράς
Στάδιο στον Κύκλο Ζωής Προϊόντος
Κυκλικότητα πωλήσεων
Εποχικότητα πωλήσεων
Κέρδη

Δραστηριότητα μάρκετινγκ

Τιμολόγηση
Πωλήσεις και διανομή
Προβολή και διαφήμιση
Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Παράγοντες βιομηχανίας

Βαθμός συγκέντρωσης
Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών – Εμπόδια εισόδου
Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών
Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών
Ένταση ανταγωνισμού
Πίεση από υποκατάστατα προϊόντα
Ικανότητα παραγωγής και βιομηχανίας
Εμπόδια εξόδου

Παράγοντες περιβάλλοντος

Τεχνολογικό περιβάλλον
Πολιτικό περιβάλλον
Οικονομικό περιβάλλον
Νομικό περιβάλλον
Κοινωνικό περιβάλλον
Δημογραφικό περιβάλλον
Φυσικό περιβάλλον
Παγκόσμιο περιβάλλον

Πηγή: Γ. Σιώμκος (2004), Στρατηγικό μάρκετινγκ, 2η έκδοση, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

Για την κατανόηση της επίπτωσης των παραγόντων αυτών στην ελκυστικότητα ενός 
κλάδου παρουσιάζεται παρακάτω μια πραγματική περίπτωση, εκείνη της ανάλυσης 
των παραγόντων ελκυστικότητας για την ελληνική αγορά τουριστικών-ταξιδιωτικών 
γραφείων βάσει στοιχείων του 2001.
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Πίνακας 4: Παράγοντες ελκυστικότητας της αγοράς των τουριστικών γραφείων

Γενικοί παράγοντες της αγοράς

Μέγεθος αγοράς 854,4 εκατ. (εισερχόμενος τουρισμός 63,7%, εσωτερικός 
τουρισμός 18%, εξερχόμενος τουρισμός 18,3%)

Ανάπτυξη αγοράς 1,2% κατά μέσο όρο

Στάδιο στον ΚΖΠ Αργής ανάπτυξης

Κυκλικότητα πωλήσεων Μεγάλη

Εποχικότητα πωλήσεων Έντονη (γιορτές, αργίες, διακοπές)

Κέρδη Μέσος όρος περιθωρίου μεικτού κέρδους 18%, καθαρού 
2+%

Παράγοντες βιομηχανίας

Βαθμός συγκέντρωσης Σχετικά χαμηλός (για τις 4 πρώτες επιχειρήσεις: εισερχ. 
τουρισμού 19,2% και εσωτ.-εξερχ. τουρισμού 20,1%)

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών –  
Εμπόδια εισόδου

Μεγάλη

Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών Μεγάλη, ιδιαίτερα σε γεωγραφικές περιοχές όπου υπάρ-
χει μεγάλη συγκέντρωση τοπικών τουρ. γραφείων (π.χ. 
Αττική, Θεσσαλονίκη, Κρήτη)

Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών Πολύ υψηλή (σημαντική εξάρτηση από τους μεγάλους 
διεθνείς tour operators)

Ένταση ανταγωνισμού Πολύ υψηλή (πολλοί ανταγωνιστές)

Πίεση από υποκατάστατα προϊόντα Τουριστικές επιλογές μέσω internet

Ικανότητα παραγωγής και βιομηχανίας Άγνωστη

Παράγοντες περιβάλλοντος

Πολιτικό Ασφαλές περιβάλλον

Οικονομικό Οι οικονομικοί δείκτες επηρεάζουν την τουριστική κίνηση, 
ιδιαίτερα τον εξερχόμενο και τον εσωτερικό τουρισμό, 
ΚΠΣ, Ν. 2601/98, αύξηση εθνικού εισοδήματος, υψηλό-
τερο κόστος ζωής

Νομικό Κοινοτική Οδηγία 90/314/ΕΟΚ, Π.Δ. 339/96, Σύνδεσμος 
ΗΑΤΤΑ, σήμα ΕΟΤ

Κοινωνικό/Πολιτιστικό Βελτίωση προτύπων ζωής, υψηλότερο βιοτικό επίπεδο

Πηγή: Γ. Σιώμκος (2004), Στρατηγικό μάρκετινγκ, 2η έκδοση (Στοιχεία ICAP), εκδ. Σταμούλης, 
Αθήνα.

Μετά τη συλλογή πληροφοριών για τους βασικούς παράγοντες που ορίζουν την 
ελκυστικότητα ενός κλάδου το επόμενο βήμα είναι η ανάλυση των πληροφοριών 
αυτών με άμεσο σκοπό την αντίληψη των μηνυμάτων του επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος.
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3.1.2 Αντίληψη των μηνυμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος

!
Ο επιχειρηματίας θα πρέπει υποχρεωτικά να αντιληφθεί σωστά και 

έγκαιρα τα μηνύματα του εξωτερικού περιβάλλοντος. Εάν δεν το κάνει, η αγορά θα 
τον βγάλει αμέσως εκτός. Στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον οι ανάγκες και 
οι προσδοκίες των αγοραστών είναι άπειρες και ταυτόχρονα εξελίσσονται με ταχύ-
τατο ρυθμό. Την αντίληψη των μηνυμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
διευκολύνει η εργασιακή εμπειρία του επιχειρηματία, η οποία συνδυάζεται και με 
την εξασφάλιση πληροφοριών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και τον κανονισμό 
της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται.

Επομένως η συλλογή των πληροφοριών του προηγούμενου σταδίου γίνεται με 
στόχο την αντίληψη των μηνυμάτων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα μηνύ-
ματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος συνδέονται με την εξέλιξη, τις αλλαγές και 
τις τυχόν τροποποιήσεις των παραγόντων του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα των παραγόντων του:

●	 	μακροοικονομικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα:

	 ❍  η νομοθεσία που διέπει τον κλάδο,

	 ❍  το φορολογικό καθεστώς,

	 ❍  τα δημογραφικά χαρακτηριστικά,

	 ❍  η εξέλιξη των αναγκών των αγοραστών και οι τάσεις της αγοράς,

	 ❍  ο πληθυσμιακός ρυθμός ανάπτυξης και το μείγμα ηλικιών από το οποίο απο-
τελείται ο πληθυσμός,

	 ❍  η κατανομή εισοδήματος,

	 ❍  οι καταθέσεις, τα δάνεια, και η πιστοληπτική ικανότητα,

	 ❍  η ελεύθερη αγορά,

	 ❍  οι βασικές αξίες της κοινωνίας και η ανάπτυξη νέων αξιών,

	 ❍  ο τρόπος ζωής (λάιφσταϊλ - lifestyle),

	 ❍  η περιορισμένη ποσότητα πόρων,

	 ❍  η αύξηση του ενεργειακού κόστους,

	 ❍  η υποχρέωση προστασίας του περιβάλλοντος,

	 ❍  η αλλαγή του ρόλου των κρατικών υπηρεσιών,

	 ❍  οι απεριόριστες δυνατότητες για καινοτομία,

●	 	μικροοικονομικού περιβάλλοντος.
	 ❍  στην περίπτωση του μικροπεριβάλλοντος τα πράγματα διαφοροποιούνται 

από κλάδο σε κλάδο. Σε αυτή την ενότητα δίνεται μεγάλη έμφαση στις δυνά-
μεις και στους παράγοντες της βιομηχανίας.
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Σύμφωνα με τα όσα αποτυπώνονται στην ανάλυση των πληροφοριών του επιχει-
ρηματικού περιβάλλοντος ο επιχειρηματίας θα πρέπει να εντοπίσει τις δυνατότη-
τες της αγοράς και να τις συνδυάσει με τις δυνατότητές του ως νέου επιχειρημα-
τία ή της επιχείρησής του εφόσον αυτή ήδη υπάρχει. Ο συνδυασμός αυτός μπο-
ρεί να του δώσει τη δυνατότητα να εντοπίσει εύκολα εφαρμόσιμες επιχειρημα-
τικές ευκαιρίες.

Ισχυρά μηνύματα σε επίπεδο επιχειρηματικού περιβάλλοντος μπορεί να 
στέλνουν και οι καταναλωτές. Γι’ αυτό προτείνεται όλοι οι επιχειρηματίες 
να παρακολουθούν στενά τις αλλαγές στη συμπεριφορά και στις τάσεις των 
καταναλωτών του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Πολλές φορές οι 
τάσεις αυτές αποτελούν πηγές επιχειρηματικών ευκαιριών, καθώς οι επιχει-
ρηματικές ευκαιρίες στην πλειονότητα των περιπτώσεων συνδέονται με τις 
ανάγκες και τις επιθυμίες των καταναλωτών.

3.1.3 Ερευνώντας την αγορά

!
Η αντίληψη των μηνυμάτων δίνει τη δυνατότητα για τη σύλληψη ιδεών οι 

οποίες μπορεί τελικά να αποδειχθούν επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Ο επιχειρηματίας όμως, για να πειστεί ότι η συγκεκριμένη ιδέα αποτελεί επιχειρη-
ματική ευκαιρία, θα πρέπει να κάνει σχετική έρευνα αγοράς σύμφωνα με τα παρα-
κάτω βήματα.

Πίνακας 5: Τα βήματα της έρευνας αγοράς

ΒΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΟΣ

1 Καθορισμός στόχου/στόχων έρευνας

2 Ανάπτυξη σχεδίου έρευνας

3 Συλλογή πληροφοριών

4 Ανάλυση πληροφοριών

5 Παρουσίαση ευρημάτων

6 Λήψη απόφασης

Στη συνέχεια ακολουθεί μελέτη περίπτωσης για μια άτυπη έρευνα αγοράς σχετικά 
με την αναγνώριση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.
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                                 Μελέτη Περίπτωσης

Ένας  Έλληνας επιτυχημένος επιχειρηματίας στην Αμερική19

19

Ο Σταύρος Καλούδης, Έλληνας μετανάστης στην Αμερική, είναι ιδιοκτήτης τεσσά-
ρων επιχειρήσεων και τριών εστιατορίων από τα πιο γνωστά στην Αμερική, των 
εστιατορίων Teddy’s.

Ο Καλούδης έφθασε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μετανάστης με μοναδική περι-
ουσία τα ρούχα του. Η σημερινή του επιχειρηματική δραστηριότητα απαριθμεί τρία 
εστιατόρια με έσοδα 2,1 εκατ. δολ. το χρόνο, ενώ ο ίδιος δηλώνει ευτυχισμένος με 
τα όσα έχει αποκτήσει από τη δική του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η σκληρή δουλειά αποτελεί τον τρόπο ζωής του. Η αρχή της εργασιακής του εμπει-
ρίας σημειώνεται από τα 12 του χρόνια, όταν πουλούσε φρούτα στους τουρίστες 
που έρχονταν στην Ελλάδα. Στα 18 του πήγε μετανάστης στην Αμερική. Η πρώτη 
του εργασία ήταν να πλένει πιάτα επί 12 ώρες την ημέρα για 6 μέρες την εβδομάδα. 
Στη συνέχεια έγινε σερβιτόρος και παράλληλα έκανε και πολλές δουλειές στο περι-
βάλλον του εστιατορίου, για να μάθει περισσότερα για τον τρόπο που λειτουργεί μια 
τέτοια επιχείρηση. Ύστερα από συνεχή προσπάθεια έγινε διευθυντής ενός από τα 
μεγαλύτερα εστιατόρια στο κέντρο της πόλης.

Στη συνέχεια, κι έχοντας μαζέψει οικονομίες, αγόρασε ένα καφέ-μπαρ με 40 θέσεις. 
Ήταν μια επένδυση που απαιτούσε τα διπλάσια χρήματα από τις οικονομίες του.

Για να εκτιμήσει την επιτυχία της επιχείρησής του έφτασε στο σημείο να παρακολου-
θεί την πελατεία του καφέ επί μία ολόκληρη εβδομάδα για δώδεκα ώρες την ημέρα. 
Μπήκε στη διαδικασία να ρωτάει τους πελάτες για ποιο λόγο προτιμούσαν το συγκε-
κριμένο καφέ. Το ποσό που έπρεπε να δώσει για το καφέ θεωρήθηκε από άτομα 
του οικογενειακού του περιβάλλοντος υπερβολικό. Παρ’ όλα αυτά εκείνος εκτίμησε 
την πελατεία και την άυλη αξία της επιχείρησης που αγόραζε. Η αίτηση δανείου για 
το υπόλοιπο κεφάλαιο έγινε εύκολα δεκτή από την τράπεζα στην οποία την υπέ-
βαλε, μιας κι η γυναίκα του είχε αναλάβει τις τραπεζικές συναλλαγές της ασφαλιστι-
κής εταιρείας όπου εργαζόταν. Επίσης, η σύζυγός του τον βοήθησε φέρνοντάς τον 
σε επαφή με τον καθηγητή της του Εμπορικού Δικαίου, ένα δικηγόρο ο οποίος ανέ-
λαβε να συγκροτήσει την εταιρεία με σχετικά χαμηλή αμοιβή. Η λειτουργία της επι-
χείρησης έκανε όμως τον Καλούδη κανονικό πελάτη του.

Οι ουσιαστικές παρεμβάσεις του στον εμπλουτισμό του μενού, στη βελτίωση του 
σέρβις και στην άρτια εξυπηρέτηση έκαναν τα έσοδα να εκτοξευτούν στα ύψη. Μετά 
την επιτυχία του πρώτου εστιατορίου ο Καλούδης έγινε περιζήτητος από τους ιδι-

19. Ε. Αλεξανδράκης, Μελέτες περίπτωσης για το μάθημα Επιχειρηματικότητα, ΟΠΑ.
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οκτήτες εμπορικών κέντρων. Έτσι άνοιξε το δεύτερο εστιατόριό του, για το οποίο 
χρειάστηκε να πουλήσει ακόμη και το σπίτι του παίρνοντας ταυτοχρόνως δάνειο. 
Εκεί δημιουργήθηκαν προβλήματα, γι’ αυτό έκανε κάποιες αλλαγές προκειμένου το 
νέο εστιατόριο να αποκτήσει το μερίδιο που επιδίωκε.
Ο Καλούδης διαπίστωσε πως οι πελάτες του ήταν οικογένειες μεσαίου εισοδήματος 
κι έκανε τις παρακάτω κινήσεις:
●	 	άλλαξε την ονομασία του εστιατορίου από Ted’s σε Teddy’s, για να δώσει μια νέα 

νοοτροπία.
●	 	βελτίωσε την ποιότητα του μενού, με στροφή κυρίως σε σπιτικές γεύσεις.
Με τον ίδιο τρόπο απέκτησε ένα ακόμη εστιατόριο σε άλλο εμπορικό κέντρο.

Το μυστικό της επιχειρηματικότητας του Καλούδη

Ο Καλούδης ομολογεί ότι η επιτυχία του στηρίζεται στην ικανοποίηση των πελατών.
Για το είδος της επιχειρηματικής του δραστηριότητας θεώρησε πολύ σημαντικά τα 
εξής:
●	 	το σπιτικό φαγητό,
●	 	τη σωστή τιμή,
●	 	το καλό σερβίρισμα, και
●	 	το καθαρό μαγαζί.
Θεωρεί ότι ήταν πολύ τυχερός επιχειρηματίας και σύζυγος, διότι η γυναίκα του 
υπήρξε εξαιρετικά σημαντικό μέλος της επιχειρηματικής του ομάδας.
Ο ίδιος είναι άνθρωπος της λεπτομέρειας, με εξαιρετικές διαχειριστικές ικανότητες.
Η εταιρεία του Καλούδη είναι μια ανώνυμη εταιρεία, της οποίας κατέχει την πλειο-
ψηφία. Παρ’ όλα αυτά είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Η βάση της είναι η σύζυ-
γός του, η κόρη του κι ο γαμπρός του. Είναι μια εταιρεία η οποία απασχολεί 190 
άτομα. Ο Καλούδης έχει άλλες τέσσερις εταιρείες.
Ξέρει να ελέγχει και να σέβεται τους υπαλλήλους του. Ξέρει να βάζει πρότυπα. 
Δηλώνει ότι ενημερώνει τους υπαλλήλους του για τα όσα περιμένει από αυτούς και 
θεωρεί ότι η εκτίμηση του επιχειρηματία αυξάνεται όταν υπάρχει καλή οργάνωση κι 
όταν ο ίδιος ανακοινώνει τι ακριβώς περιμένει από το προσωπικό του.
Οι καλές αμοιβές είναι επίσης κάτι πολύ σημαντικό για την υποκίνηση του εργα-
ζομένου. Επιπλέον, αναφέρει χαρακτηριστικά πως σε ένα καπιταλιστικό σύστημα 
θα πρέπει να μάθει κάποιος να μοιράζεται τα πράγματα με τους άλλους κι όχι να τα 
θέλει όλα δικά του. Ο αυτοσεβασμός είναι πολύ σημαντικός για την απόδοση του 
καθενός.
Τι προσφέρει στους υπαλλήλους του; Απίστευτο αλλά αληθινό: οι παροχές περι-
λαμβάνουν συνταξιοδότηση, μερίδιο επί των κερδών, ιατροφαρμακευτική κάλυψη, 
πληρωμένες διακοπές και ασφάλιση διακοπής εργασίας.

Οι διευθυντές των εστιατορίων του έχουν περάσει από όλες τις θέσεις.
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Ο Καλούδης θεωρεί σημαντικό να ξέρει κάποιος τι θέλει να κάνει.

Η ανωτέρω περίπτωση δεν είναι παρά μια απλή περίπτωση έρευνας αγοράς η 
οποία έγινε από ένα μικρομεσαίο επιχειρηματία είχε συλλέξει τις απαραίτητες πλη-
ροφορίες για την αγορά, αντιλήφθηκε σωστά τα μηνύματα του συγκεκριμένου επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος δραστηριοποίησης, έκανε μια έρευνα αγοράς για τη 
συγκεκριμένη αγοραπωλησία και τέλος αναγνώρισε την επιχειρηματική ευκαιρία 
και την εκμεταλλεύτηκε.

Ο Καλούδης εφάρμοσε με άτυπο τρόπο όλα όσα προαναφέρθηκαν εξασφαλίζοντας 
τη σωστή διαδικασία αναγνώρισης επιχειρηματικής ευκαιρίας.

!
Αυτό που αξίζει να τονίσουμε ως συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι 

πρακτικά έχει καθοριστική σημασία κατά τη διαδικασία αναγνώρισης μιας επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας:
●	 	να γίνει έρευνα σε γενικό επίπεδο για τη συλλογή πληροφοριών γύρω από το 

επιχειρηματικό περιβάλλον, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πολλά και σημα-
ντικά ευρήματα που θα αποτελέσουν στη συνέχεια την πηγή των προς εκμετάλ-
λευση επιχειρηματικών ευκαιριών.

●	 	να γίνουν ορθώς αντιληπτά τα μηνύματα των μεγεθών, των εξελίξεων και των 
αλλαγών στο επιχειρηματικό περιβάλλον με τέτοιο τρόπο ώστε να βρεθούν οι 
πραγματικές, για το συγκεκριμένο επιχειρηματία / επιχείρηση / προϊόν ή υπηρε-
σία, επιχειρηματικές ευκαιρίες.

●	 	να πραγματοποιηθεί έρευνα στην αγορά για το πώς λειτουργεί στην πράξη η επι-
χειρηματική ευκαιρία που αντιλήφθηκε ο επιχειρηματίας, καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο συμπεριφέρεται η ομάδα-στόχος των αγοραστών, ώστε να προβλε-
φθεί η μελλοντική πορεία της συγκεκριμένης επιχειρηματικής ευκαιρίας.

3.1.4 Ο αγοραστής: Ζήτηση και πρόβλεψη

Ο ιδιοκτήτης-μικρομεσαίος επιχειρηματίας, δεδομένου του μεγέθους, της δομής και 
του τρόπου λειτουργίας της μικρομεσαίας επιχείρησης, στην ουσία διοικεί την επι-
χείρηση παίρνοντας κάθε απόφαση που την αφορά. Η διοίκηση είναι σαν μορφή 
κυβέρνησης.

Το να κυβερνάς σημαίνει ότι πρέπει να προβλέπεις.

Αλκιβιάδης (450-404 π.Χ.)

Στο σημείο αυτό, μετά την έρευνα θα πρέπει να ακολουθήσει η πρόβλεψη σχετικά 
με τη ζήτηση του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Αξίζει να τονίσουμε ότι η πρόβλεψη θα 
πρέπει να είναι ρεαλιστική. Ο σωστός επαγγελματίας προτιμά πάντα να κάνει αυστη-
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ρές προβλέψεις προκειμένου να μη βγει εκτός προγραμματισμού με δυσάρεστες γι’ 
αυτόν εκπλήξεις.

 Πολύ σημαντικά στοιχεία για τη δημιουργία μιας εικόνας σχετικά με τη 
ζήτηση και την πρόβλεψη της ζήτησης αποτελεί καταρχάς ο Κύκλος Ζωής του Προ-
ϊόντος. Ο κύκλος ζωής του προϊόντος ή και της υπηρεσίας έχει πολύ μεγάλη βαρύ-
τητα και διευκολύνει κατά πολύ την πρόβλεψη της ζήτησης και των εσόδων τα οποία 
θα έχει η επιχείρηση. Στον πίνακα που ακολουθεί αναλύονται οι φάσεις του Κύκλου 
Ζωής Προϊόντος και τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε φάσης συνοδευόμενα από 
προτεινόμενα προς εφαρμογή μέτρα.

Πίνακας 6: Φάσεις Κύκλου Ζωής Προϊόντος

ΦΑΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΑΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Είσοδος στην αγορά

●	 	Καινούργιο προϊόν
●	 	Χωρίς ανταγωνιστές
●	 	Κίνδυνος μη αποδοχής από τους 

καταναλωτές

●	 	Υψηλή τιμή
●	 	Ειδική προβολή και διαφήμιση

Ανάπτυξη

●	 	Αποδοχή προϊόντος από τους κατα-
ναλωτές

●	 	Γρήγορος ρυθμός αύξησης των κερ-
δών της επιχείρησης

●	 	Εμφάνιση των αρχικών ανταγωνι-
στών

●	 	Διατήρηση υψηλής τιμής
●	 	Συνέχεια της ειδικής προβο-

λής και διαφήμισης

Ωρίμαση

●	 	Μείωση του ρυθμού αύξησης των 
κερδών

●	 	Εξαφάνιση της ιδιότητας της μοναδι-
κότητας του προϊόντος, καθώς πολλά 
παρόμοια προϊόντα εμφανίζονται 
στην αγορά

●	 	Εμφάνιση ανάγκης δημιουργίας 
νέων προϊόντων ή ανανέωσης του 
ίδιου προϊόντος

●	 	Διαφοροποίηση ή αλλαγή 
χαρακτηριστικών προϊόντος

●	 	Μείωση της τιμής
●	 	Είσοδος προϊόντος σε νέα 

αγορά

Κορεσμός

●	 	Ελάττωση κέρδους με γρήγορους 
ρυθμούς

●	 	Κορεσμός αγοράς από ομοειδή προϊ-
όντα

●	 	Συνολική διαφοροποίηση προ-
ϊόντος

●	 	Επανασχεδιασμός προϊόντος

Παρακμή
●	 	Αδυναμία προϊόντος να πραγματο-

ποιήσει πωλήσεις 

●	 	Απόσυρση προϊόντος
●	 	Είσοδος προϊόντος σε νέες ή 

άλλες αγορές
Πηγή: Π. Λαμπρόπουλος (2008), Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων στην κοινωνία της πληροφορίας – Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, εκδ. Προ-
πομπός, Αθήνα.
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 Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας είναι και η ποσότητα την οποία 
είναι διατεθειμένη να απορροφήσει η αγορά. Η ζήτηση, ως συνάρτηση, εξαρτάται 
από τους ακόλουθους παράγοντες:
●	 	την τιμή προϊόντος/υπηρεσίας,
●	 	το εισόδημα των καταναλωτών,
●	 	την τιμή των υποκατάστατων και συμπληρωματικών προϊόντων ή υπηρεσιών,
●	 	τις δαπάνες διαφήμισης της επιχείρησης,
●	 	τις προτιμήσεις των καταναλωτών,
●	 	τις προσδοκίες των καταναλωτών για μεταβολή τιμών ή εισοδήματος,
●	 	τον πληθυσμό και το μέγεθος της αγοράς,
●	 	το είδος του προϊόντος.

Οι ανωτέρω παράγοντες προσδιορίζουν την ποσότητα που απορροφά η αγορά σε 
μια δεδομένη χρονική στιγμή. Σε κάθε αλλαγή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος 
η αγορά αντιδρά. Ο βαθμός αντίδρασης της αγοράς εξαρτάται από την ελαστικότητα 
της ζήτησης του προϊόντος.

Η ελαστικότητα ζήτησης του προϊόντος προσδιορίζεται από τον ακόλουθο τύπο:

Ο τύπος υπολογισμού της ελαστικότητας ζήτησης

Ελαστικότητα = 
Μεταβολή της Ποσότητας της Ζήτησης % 

Μεταβολή της Τιμής του Προϊόντος %
 x

     Aρχική Τιμή του Προϊόντος                   

    Αρχική Ποσότητα Προϊόντος %

 Η ελαστικότητα ορίζεται ως η ποσοστιαία μεταβολή της ζητούμενης ποσό-
τητας η οποία διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα μιας δεδομένης ποσοστιαίας μεταβο-
λής ενός από τους παράγοντες που διαμορφώνουν τη ζήτηση.

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες ομαδοποιούνται ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης 
σε τρεις μεγάλες κατηγορίες.

Πίνακας 7: Μορφές ελαστικότητας ζήτησης

ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΗΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ > 1 Μείωση εσόδων Αύξηση εσόδων

ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ < 1 Αύξηση εσόδων Μείωση εσόδων

ΜΟΝΑΔΙΑΙΑ = 1 Καμία μεταβολή Καμία μεταβολή

Πηγή: Π. Λαμπρόπουλος (2008), Επιχειρηματικότητα: Σχεδιασμός και ανάπτυξη των επιχειρή-
σεων στην κοινωνία της πληροφορίας – Θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις, εκδ. Προπο-
μπός, Αθήνα.
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Συνδυάζοντας:
●	 	τα χαρακτηριστικά του κύκλου ζωής,
●	 	τους παράγοντες που διαμορφώνουν την ποσότητα ζήτησης ενός προϊόντος, 

αλλά και
●	 	τις επιπτώσεις των αλλαγών στην τιμή του οι οποίες αντανακλώνται μέσω της 

ελαστικότητας ζήτησης του προϊόντος,

ο επιχειρηματίας μπορεί να προβλέψει κατά πόσο εκ πρώτης όψεως η επιχειρημα-
τική ευκαιρία που εντόπισε παρουσιάζει ενδιαφέρον επιχειρηματικά και πρακτικά 
στην αγορά.

3.2 Αναπτύσσοντας μια επιχειρηματική ευκαιρία

 Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ευκαιρίας γίνεται όταν πλέον, μετά την 
αναγνώρισή της, έχει διαμορφωθεί σε τελικό βαθμό η ιδέα. Η ανάπτυξη μιας επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας αποτελεί ένα δύσκολο αλλά και χρονοβόρο στάδιο. Κατά το 
στάδιο αυτό ξεκαθαρίζονται τα προβλήματα, τα εμπόδια και άλλες λεπτομέρειες.

!
Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι από εδώ δεν οδηγούμαστε απα-

ραιτήτως στο επόμενο στάδιο, δηλαδή στην αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαι-
ρίας. Πολλές φορές από το στάδιο αυτό μπορεί να οδηγηθούμε προς τα πίσω, 
δηλαδή στην αναγνώριση της επιχειρηματικής ευκαιρίας.
Αυτό συμβαίνει20 καθώς στο στάδιο της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ευκαιρίας 
μπορεί:
●	 	να εντοπισθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, ή
●	 	να γίνουν αλλαγές και τροποποιήσεις στην αρχική επιχειρηματική ιδέα η οποία 

ήταν αποτέλεσμα του αρχικού εντοπισμού της.

!
Η φάση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ευκαιρίας παρουσιάζει ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον και μεγάλη σημασία για την προστασία του ίδιου του επιχειρη-
ματία.

Στη φάση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής ευκαιρίας εντοπίζεται και η ικα-
νότητα ενός επιχειρηματία, καθώς όσοι γενικά είναι ικανοί επιχειρηματίες μπο-
ρούν στο στάδιο αυτό να κάνουν σχέδια τέτοια ώστε να μειώσουν την αβεβαιό-
τητα της επιχειρηματικής τους δράσης.

Επομένως η ανάπτυξη συνδέεται με τη δημιουργία σχεδίου εφαρμογής της ευκαι-

20. Π. Ε. Πετράκης (2008), Η επιχειρηματικότητα, εκδ. Π. Ε. Πετράκης, Αθήνα.
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ρίας στην πράξη μ’ ένα πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο όμως δίνει στον επιχειρημα-
τία τη δυνατότητα ανακάλυψης τυχόν αδυναμιών και απειλών της επιχειρηματικής 
ευκαιρίας που είχε εντοπίσει στο προηγούμενο στάδιο.

3.3 Αξιολογώντας την επιχειρηματική ευκαιρία

Η αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι το τελευταίο στάδιο στη διαδικα-
σία του εντοπισμού των επιχειρηματικών ευκαιριών. Το στάδιο αυτό στην ουσία εξε-
τάζει κατά πόσον είναι εφικτή η πραγματοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας.

Τα εργαλεία που συνήθως χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επιχειρημα-
τικής ευκαιρίας είναι:
●	 	η εκτίμηση της επιτυχίας της επιχειρηματικής ευκαιρίας από άτομα του κοινωνι-

κού περιβάλλοντος του επιχειρηματία,
●	 	η δοκιμασία στην αγορά,
●	 	η ανάλυση της οικονομικής βιωσιμότητας.
Η αξιολόγηση στοχεύει στην:
●	 	εκτίμηση της δυνατότητας του προϊόντος να δημιουργήσει οικονομική κι επιχει-

ρηματική επιτυχία.
●	 	πιστοποίηση της πρακτικής εφαρμογής της επιχειρηματικής ευκαιρίας.
●	 	αξιολόγηση της επιτυχίας της επιχειρηματικής δραστηριότητας που βασίζεται σ’ 

αυτήν την επιχειρηματική ευκαιρία, ειδικά για τις νέες επιχειρήσεις.

Αξίζει να τονιστεί ότι στο στάδιο αυτό η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει μόνο από τον 
επιχειρηματία, αλλά κι από άλλα άτομα, τα οποία έχουν τη σχετική γνώση κι εμπει-
ρία.

!
Επίσης στο στάδιο της αξιολόγησης τα αποτελέσματα καθορίζονται από 

κριτήρια όπως:
●	 	οι διαθέσιμοι πόροι του επιχειρηματία για επένδυση,
●	 	οι προσωπικοί στόχοι του επιχειρηματία,
●	 	η υπευθυνότητα στην ανάληψη επιχειρηματικής ευθύνης,
●	 	οι προσδοκώμενοι στόχοι απόδοσης,
●	 	οι στόχοι αποδεκτού κινδύνου.

!
Τα κριτήρια αυτά διαφοροποιούνται με βάση:

●	 	τον επιχειρηματία,
●	 	τον κλάδο,
●	 	το αποδεκτό επίπεδο κινδύνου από τον επιχειρηματία.





   4.  Εκμεταλλευόμαστε πάντα σωστά
τις επιχειρηματικές ευκαιρίες;

 Ο στόχος του εντοπισμού της επιχειρηματικής ευκαιρίας από τον επιχειρη-
ματία είναι η άμεση εκμετάλλευσή της. Για το λόγο αυτόν ο επιχειρηματίας, προκει-
μένου να μειώσει τον κίνδυνο αποτυχίας, μετά τον εντοπισμό προχωρά στην ανά-
πτυξη και την αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας. Η σωστή ανάπτυξη και 
αξιολόγηση της επιχειρηματικής ευκαιρίας δεν εγγυώνται την επιτυχημένη εκμε-
τάλλευσή της από τον επιχειρηματία.

Η εκμετάλλευση της επιχειρηματικής ευκαιρίας μπορεί να είναι τέτοια ώστε:

●	 	να μην αποφέρει τα σχετικά απαιτούμενα ή αναμενόμενα αποτελέσματα, ή/και

●	 	να μη φέρει πίσω το κόστος της.

!
Αυτό συμβαίνει για δυο λόγους:

●	 	ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει την απαραίτητη εσωτερική δομή οργάνω-
σης για να υποστηρίξει την υλοποίηση και την πραγματοποίηση της επιχει-
ρηματικής ευκαιρίας.

●	 	ο επιχειρηματίας δεν διαθέτει την κατάλληλη γνώση και δεξιότητα για να 
εκμεταλλευτεί εμπορικά –δηλαδή στην αγορά– την επιχειρηματική ευκαι-
ρία.
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Ας δούμε στη συνέχεια ποιες είναι οι προτεινόμενες ενέργειες για τη σωστή εκμε-
τάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
εντοπισμού της.

4.1  Η αξιολόγηση της εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής ευκαιρίας 
από την αγορά

!
Υπάρχει μόνο ένα αφεντικό κι αυτό είναι ο Πελάτης!

Και μπορεί να απολύσει οποιονδήποτε σε μια επιχείρηση, από τον πρόεδρο της 
μέχρι κάτω, τον τελευταίο υπάλληλο, ξοδεύοντας απλώς τα χρήματά του κάπου 
αλλού.

Σαμ Ουάλτον (Sam Walton)

 Όπως όλοι γνωρίζουμε, η επιτυχία της επιχείρησης καθορίζεται από την 
αγορά. Επομένως και η σωστή εκμετάλλευση της επιχειρηματικής ευκαιρίας καθο-
ρίζεται από την επιτυχία της επιχείρησης στην αγορά.

Ας θυμηθούμε ότι η επιχειρηματική ευκαιρία εντοπίζεται στην αγορά από τις ανά-
γκες και τις επιθυμίες των αγοραστών. Άρα η αγορά αποτελεί την αφετηρία της επι-
χειρηματικής δραστηριότητας και είναι αυτή που επιβραβεύει τα αποτελέσματα της 
δραστηριότητας αυτής. Δεδομένων των ανωτέρω, η εκτίμηση για τη σωστή ή τη 
λανθασμένη εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας είναι άρρηκτα συνδε-
δεμένη με την αγορά.

Ας δούμε λοιπόν πως συνδέεται η αγορά με την επιχείρηση.

Σύμφωνα με τον Φίλιπ Κότλερ (Philip Kotler)21, τα «επτά Ο22 (όου) της αγοράς» 
δηλαδή των αγοραστών, τα οποία συνδέουν τους αγοραστές με την επιχείρηση (ή 
τη στρατηγική μάρκετινγκ όπως αναφέρει ο ίδιος), είναι:
●	 	Ποιος είναι ο αγοραστής; (Occupants - Όκιουπαντς)
●	 	Τι αποτελεί αντικείμενο των αγορών του; (Objects - Όμπζεκτς)
●	 	Κάθε πότε αγοράζει; (Occasions - Οκέιζιονς)
●	 	Ποιος εμπλέκεται στην αγοραστική διαδικασία; (Organi�ations - Οργκαναϊζέι-- Οργκαναϊζέι- Οργκαναϊζέι-Οργκαναϊζέι-

σονς)

21. Philip Kotler, γνωστός επιστήμονας, καθηγητής Μάρκετινγκ και Διεθνούς Μάρκετινγκ στις 
ΗΠΑ.

22. Μιας και τα αρχικά των επτά λέξεων στα αγγλικά είναι Ο.
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●	 	Ποιος είναι ο σκοπός της αγοράς; (Objectives - Όμπζεκτιβς)
●	 	Ποια είναι η διαδικασία της αγοράς; (Operations - Οπερέισιονς)
●	 	Από ποια σημεία αγοράζει; (Outlets – Άουτλετς)

!
Τα όσα αναφέρθηκαν στοχεύουν:

●	 	πρώτον, στην κατανόηση της σημασίας του πελάτη για την επιχείρηση,
●	 	δεύτερον, στην κατανόηση της συμπεριφοράς του αγοραστή.

Τονίζουμε ότι πελάτης είναι αυτός που αγοράζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της 
επιχείρησης ενώ αγοραστής είναι το άτομο οι αγορές του οποίου αφορούν προϊόντα 
και υπηρεσίες ίδια με εκείνα της δικής σου επιχείρησης. Όταν ο αγοραστής αγορά-
ζει από τη δική σου επιχείρηση, τότε γίνεται δικός σου πελάτης.

Έχοντας διερευνήσει και κατανοήσει τις απαντήσεις στα επτά «Ο», η επιχείρηση 
μπορεί να κάνει τις κατάλληλες κινήσεις ώστε να ικανοποιήσει όλο και περισσότερο 
τις ανάγκες και τις επιθυμίες του αγοραστή.

Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η βάση για τη σωστή εκμετάλλευση των 
επιχειρηματικών ευκαιριών είναι η αγορά και ο αγοραστής. Για το λόγο αυτό θα πρέ-
πει πάντα, έχοντας υπόψη την επιχειρηματική ευκαιρία, ο επιχειρηματίας να πραγ-
ματοποιεί τα ακόλουθα βήματα σχετικά με την ανάλυση της συμπεριφοράς των αγο-
ραστών.

Πίνακας 8: Βήματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των αγοραστών

Βήμα 1 Κατανόηση της συμπεριφοράς των αγοραστών

Βήμα 2
Εντοπισμός και ανάλυση των παραγόντων
που προσδιορίζουν τη συμπεριφορά του καταναλωτή

Βήμα 3
Σχεδιασμός ή επανασχεδιασμός επιχειρηματικής ευκαιρίας
βάσει της συμπεριφοράς των αγοραστών

Βήμα 4 Επηρεασμός των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων

Προτού προχωρήσουμε σε μελέτες περιπτώσεων στις οποίες θα παρατηρήσουμε 
την εφαρμογή των ανωτέρω βημάτων για συγκεκριμένα προϊόντα, ας δούμε τους 
βασικούς λόγους για τους οποίους οι πελάτες-καταναλωτές «εγκαταλείπουν» μια 
επιχείρηση. Ξεκινάμε λοιπόν την ανάλυση της συμπεριφοράς των αγοραστών από 
ένα βασικό ερώτημα «Για ποιο λόγο σταματάει ένας αγοραστής να συναλλάσσεται 
με μια επιχείρηση;». Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την άποψη όχι μόνο των 
αγοραστών αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων. Ας δούμε λοιπόν τους λόγους 
και τη διαφοροποίηση των απόψεων.
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Πίνακας 9: Βήματα ανάλυσης της συμπεριφοράς των αγοραστών

Λόγοι διακοπής συναλλαγής 
πελατών με μια επιχείρηση

Η άποψη των επιχειρήσεων Η άποψη των πελατών

Κακή εξυπηρέτηση 8% 56%

Ταχύτητα 17% 44%

Τιμές 25% 28%

Λάθη 11% 28%

Προβλήματα με το προσωπικό 22% 33%

Προσωπικοί λόγοι 33% 22%

Αλλαγές προσωπικού 19% 19%

Χωρίς λόγο 17% 0%

Πηγή: Φ. Γ. Λ. Κυδωνιάτης / Π. Μ. Στάγκος (επιμ.), Ανοιχτό MBA, Τα μυστικά της Διοίκησης 
Επιχειρήσεων, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα / ΕΕΔΕ, 2007.

Προσοχή!

●	 	Η κατάταξη των παραγόντων είναι φθίνουσα σύμφωνα με την άποψη των 
πελατών.

●	 	Ωστόσο παρατηρούμε ότι η αντίληψη των επιχειρήσεων φαίνεται να δια-
φοροποιείται σημαντικά, καθώς δεν είναι φθίνουσα αλλά παρουσιάζει δια-
φοροποίηση σχετικά με τη σειρά κατάταξης των πελατών.

Οι ανωτέρω λόγοι είναι πολύ σημαντικοί και θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
κατά την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας ανεξαρτήτως του κλάδου ή του 
τομέα τον οποίο αυτή αφορά, καθώς σχετίζονται με γενικούς παράγοντες που συμ-
βάλλουν στην ενίσχυση της συχνότητας συναλλαγών των πελατών με μια επι-
χείρηση.

Η σωστή υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας και ειδικά η αποδοχή της από 
την αγορά και τους υποψήφιους αγοραστές προσδιορίζει τη σωστή εκμετάλλευσή 
της. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια αξιόλογη ευκαιρία τυγχάνει σωστής εκμετάλ-
λευσης όταν η επιχειρηματική ιδέα που ο επιχειρηματίας δημιούργησε έχει γίνει 
αποδεκτή από την αγορά με επιτυχία, μετατρέποντας τους υποψήφιους αγοραστές 
σε πελάτες της επιχείρησης.
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!
Τονίζουμε ότι κατά την εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας 

δεν έχει σημασία μόνο ο εντοπισμός των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά 
αλλά και ο συνδυασμός των πόρων που διαθέτει ο επιχειρηματίας με σκοπό την 
παραγωγή ή/και εμπορία προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών με τέτοιο 
τρόπο ώστε να προσφέρει ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους των 
αγοραστών αλλά και του επιχειρηματία.

!
Τονίζουμε ότι κατά την εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας δεν 

έχει σημασία μόνο ο εντοπισμός των ευκαιριών που παρουσιάζει η αγορά αλλά και 
ο συνδυασμός των πόρων που διαθέτει ο επιχειρηματίας με σκοπό την παραγωγή 
ή/και εμπορία προϊόντων ή/και την παροχή υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε να 
προσφέρει ταυτόχρονα τη μεγιστοποίηση του οφέλους των αγοραστών αλλά και 
του επιχειρηματία.

Ας δούμε στη συνέχεια πρακτικά τι σημαίνει σωστή εκμετάλλευση της επιχειρηματι-
κής ευκαιρίας στην οποία βασίστηκε η δημιουργία της επιχείρησης e-shop.

                                        Μελέτη Περίπτωσης
e-shop - Τα μυστικά του e-επιχειρείν23

23

Το e-shop είναι μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ελληνική διαδικτυακή 
αγορά. Ιδρύθηκε από τρεις φοιτητές του Πολυτεχνείου με αρχικό κεφάλαιο 4.000.000 
δρχ. το 1998. Η εταιρεία είχε στην κατοχή της ένα ακίνητο στο Μαρούσι και διακι-
νούσε βιβλία, παιχνίδια, μουσικά CD κ.λπ.

Η φιλοσοφία της εταιρείας συνίσταται στη διάθεση όλων των παρεχόμενων ειδών 
στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς με αποτέλεσμα τη μη ύπαρξη κερδοφορίας για 4 
έτη, γεγονός το οποίο αντιμετωπίστηκε με υπομονή αλλά και συνεχή οικονομική ενί-
σχυση προς την επιχείρηση. Από το 2003 και μετά όμως επήλθαν τα αναμενόμενα 
κέρδη τα οποία μηδένισαν τις συσσωρευμένες ζημίες.

Τα έτη που ακολούθησαν η ανάπτυξη ήταν αρκετά μεγάλη, εκτοξεύοντας τις παραγ-
γελίες από 10-20 την ημέρα στις 400 και δημιουργώντας έναν κύκλο εσόδων που το 
2004 ξεπερνούσε τα 11 εκατ. ευρώ. 

23. Προσαρμογή από: Φ. Γ. Λ. Κυδωνιάτης / Π. Μ. Στάγκος (επιμ.), Ανοιχτό MBA, Τα μυστικά της 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ελληνικά Γράμματα / Τα Νέα / ΕΕΔΕ, 2007.



108 IME ΓΣΕΒΕΕ - ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

Η επιχειρηματική ευκαιρία που εντόπισαν και ανέδειξαν οι ιδρυτές του μέσα από τη 
δημιουργία του e-shop βασίστηκε στη δημιουργία ενός εύκολου και φιλικού προς 
τους υποψήφιους αγοραστές τρόπου αγοράς μέσω του internet.

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι σε ηλεκτρονικές αγορές 
αρχικά ήταν μειωμένη, ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε σε σημαντικό βαθμό, με 
αποτέλεσμα η υπομονή των ιδρυτών να αποδώσει καθώς ήταν ήδη στην αγορά όταν 
δημιουργήθηκε αυτή η νέα τάση, με αποτέλεσμα να αποκομίσουν μεγάλα οφέλη.

4.2 Ανάλυση αγοράς σε επίπεδο τμηματοποίησης

 Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι η αγορά έχει αποδεχτεί την επιχείρηση και η 
επιχειρηματική ευκαιρία την οποία εντοπίσατε σας οδήγησε τελικά στην επιχειρημα-
τική επιτυχία.

Το επόμενο επιχειρηματικό σας βήμα θα πρέπει να σχετίζεται με το πόσο σωστά 
εκμεταλλεύεστε την επιχειρηματική ευκαιρία που εντοπίσατε. Αυτό πρακτικά σημαί-
νει ότι πρέπει να εξετάσετε εάν εκμεταλλεύεστε με τον καλύτερο τρόπο την επι-
χειρηματική ευκαιρία, δηλαδή εάν η επιχείρηση μέσω της παραγωγής ή εμπορίας 
προϊόντων ή/και της παροχής υπηρεσιών μπορεί να ικανοποιήσει με τον καλύτερο 
τρόπο τις ανάγκες και τις επιθυμίες των αγοραστών στους οποίους απευθύνεται.

Γι’ αυτό ας γνωρίσουμε την αγορά και ας την αναλύσουμε με πιο μεθοδικό τρόπο. Ας 
αναλύσουμε την αγορά από την αρχή.

Συνολικά η αγορά διακρίνεται:

●	 	στην καταναλωτική αγορά, και

●	 	στη βιομηχανική αγορά.

Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο αυτών αγορών βρίσκεται στο σκοπό που 
έχει η καθεμία.

●	 	Οι αγοραστές της καταναλωτικής αγοράς αγοράζουν για να ικανοποιήσουν τις 
δικές τους άμεσες ανάγκες ή τις ανάγκες άλλων ατόμων.

●	 	Οι αγοραστές της βιομηχανικής αγοράς κάνουν τις αγορές τους με σκοπό την 
παραγωγή άλλων προϊόντων ή υπηρεσιών.

Ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι μεγάλες ομάδες της αγοράς στην 
οποία απευθύνεται η επιχείρησή σας. Ας κάνουμε λοιπόν μια τμηματοποίηση της 
αγοράς.
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Η τμηματοποίηση της αγοράς είναι η διαίρεσή της σε τμήματα που έχουν 
συγκεκριμένα - ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να είναι τα ακόλουθα:

●	 	οι αγοραστές κάθε ομάδας-τμήματος συμπεριφέρονται κατά τον ίδιο περίπου 
τρόπο.

●	 	τα διαφορετικά τμήματα δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα.

●	 	βρίσκετε ένα τμήμα που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τη δική σας επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

●	 	το τμήμα στο οποίο στοχεύετε μπορείτε να το προσεγγίσετε, να το ενημερώσετε 
για το προϊόν και να του το παραδώσετε.

Στη συνέχεια ακολουθούν μερικοί από τους παράγοντες που αποτελούν τη βάση της 
τμηματοποίησης και στις δυο μορφές αγορών.

Πίνακας 10: Παράγοντες τμηματοποίησης των αγορών

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Είδος χαρακτηριστικών

που χρησιμοποιούνται στην τμηματοποίηση

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
Είδος χαρακτηριστικών

που χρησιμοποιούνται στην τμηματοποίηση

Δημογραφικά Γεωγραφικός παράγοντας

Κοινωνικοοικονομικά Ψυχογραφικά

Ψυχογραφικά Βιομηχανία

Συχνότητα κατανάλωσης Μέγεθος αγοράς

Συχνότητα αγοράς Δομή πελατών

Αντίληψη Μέγεθος πελατών

Προσήλωση στη μάρκα Προδιαγραφές προϊόντος

Προτιμήσεις Τελική χρήση

Επιδιώξεις για κάλυψη αναγκών και προσδοκιών 
από τη συναλλαγή με την επιχείρηση

Πηγή: Γ. Σιώμκος (2004), Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα. 

Με δεδομένο τον ανωτέρω διαχωρισμό της αγοράς, ας δούμε στη συνέχεια τα 
βασικά είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών της κάθε αγοράς.

Ο παρακάτω διαχωρισμός στοχεύει στην ομαδοποίηση των βασικών ειδών, προϊό-
ντων και υπηρεσιών, ώστε η τμηματοποίηση της αγοράς στην οποία απευθύνεται το 
κάθε προϊόν να γίνει σωστά.
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Εικόνα 6: Τα είδη των προϊόντων και των υπηρεσιών

ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ 
ΕΥΚΟΛΙΑΣ

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ 
ΥΛΙΚΑ

ΒΑΣΙΚΑ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΠΑΡΟΡΜΗΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΜΕΓΑΛΟΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΟΔΙΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Πηγή: Π. Μάλλιαρης (2001), Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι και η σχέση τιμή κόστους-οφέλους: η τιμή 
αποτελεί έναν παράγοντα που όλο και περισσότερο αποκτά σημαντικό ρόλο στις 
συναλλαγές των αγοραστών με μια επιχείρηση. Στη συνέχεια απεικονίζονται δια-
γραμματικά οι παράγοντες καθορισμού της τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
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Εικόνα 7: Παράγοντες καθορισμού της τιμής του προϊόντος ή της υπηρεσίας

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ

ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΜΕΙΓΜΑ 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΑΓΟΡΑΣΤΩΝ

ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πηγή: Π. Μάλλιαρης (2001), Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

Επομένως θα πρέπει κατά την τμηματοποίηση της αγοράς:

●	 	να καθορίσουμε τα βασικά τμήματα μιας αγοράς,

●	 	να αναγνωρίσουμε τα κριτήρια τμηματοποίησης της αγοράς,

●	 	να ξεχωρίσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που ενδιαφέρουν κάθε τμήμα της 
αγοράς,

●	 	να διακρίνουμε τα κριτήρια καθορισμού τιμής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία, 
καθώς και

●	 	να αντιληφθούμε τα κριτήρια επιλογής και αγοράς του κάθε τμήματος.

Υλοποιώντας σωστά τα προαναφερόμενα θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξεκά-
θαρη εικόνα για το πώς είναι δυνατόν να ικανοποιήσουμε καλύτερα το κάθε τμήμα 
της αγοράς αλλά και τον ορθότερο τρόπο να εκμεταλλευτούμε την επιχειρηματική 
ευκαιρία που εντοπίσαμε. Ας δούμε πρακτικά τι σημαίνει τμηματοποίηση στην ακό-
λουθη περίπτωση.
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                                    Μελέτη Περίπτωσης
Τμηματοποίηση λιανικής αγοράς καταστημάτων ευκολίας

ΤΜΗΜΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ 
ΚΟΙΝΟ-ΣΤΟΧΟΣ

ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ

Καταστήματα συμπληρωματι-
κών (έκτακτων) αγορών

Οποιοσδήποτε τύπος νοικοκυριού 
που ζει κοντά στο κατάστημα και 
το χρησιμοποιεί για έκτακτες ανά-
γκες 

Κατάστημα ανοιχτό μέχρι αργά που 
προσφέρει περιορισμένη σειρά 
βασικών προϊόντων 

Εκπτωτικά καταστήματα 
ευκολίας

Καταναλωτές με επίγνωση των 
τιμών (ενίοτε ηλικιωμένοι) που 
επιδιώκουν ένα στοιχείο εξυπηρέ-
τησης το οποίο δεν προσφέρουν τα 
hard discounters 

Περιορισμένη σειρά επώνυμων 
και ιδιωτικών ετικετών προϊόντων 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Το κατά-
στημα μπορεί να προσφέρει πρό-
σθετες υπηρεσίες 

Καταστήματα γειτονιάς στις 
αγροτικές περιοχές

Νοικοκυριά που βρίσκονται σε 
απομονωμένες ή αγροτικές περι-
οχές. Ο καταναλωτής μπορεί να 
χρειάζεται να διασχίσει σημα-
ντική απόσταση προς το κοντινό-
τερο σουπερμάρκετ ή υπερμάρκετ 
και γι’ αυτό χρησιμοποιεί το κατά-
στημα γειτονιάς τακτικά.

Σχετικά ευρύ φάσμα τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένων φρέσκων 
προϊόντων) και μικρή επιλογή μη 
φαγώσιμων προϊόντων. Το κατά-
στημα προσφέρει πρόσθετες υπη-
ρεσίες όπως εκτύπωση φωτογρα-
φιών, φωτοτυπίες, κ.λπ. 

Καταστήματα γειτονιάς σε 
κεντρικές αστικές περιοχές 

Μικρά νοικοκυριά και οικογένειες 
που ζουν στις μεγάλες πόλεις. 
Μετακινούνται με δημόσιες 
συγκοινωνίες και δεν είναι κάτο-
χοι αυτοκινήτου 

Σχετικά ευρύ φάσμα τροφίμων 
(συμπεριλαμβανομένων φρέσκων 
προϊόντων) και μικρή επιλογή μη 
φαγώσιμων προϊόντων. Το κατά-
στημα προσφέρει πρόσθετες υπη-
ρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 
κατ’ οίκον παράδοσης 

Καταστήματα έτοιμων λύσεων 
φαγητού

Πολυάσχολοι, μετακινούμενοι 
εργαζόμενοι, μονομελών και διμε-
λών νοικοκυριών.

Εστίαση στην προμήθεια τροφίμων 
και ποτών για κατανάλωση εντός 
24ώρου. Καταστήματα εγκαταστη-
μένα σε κεντρικές οδούς, κοντινά 
γραφεία, σιδηροδρομικούς σταθ-
μούς και οδικά δίκτυα 

Πηγή: Ι�D Research
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4.3 Ομάδες στόχοι μιας επιχείρησης

Στο προηγούμενο στάδιο έχουμε καθορίσει τα τμήματα της αγοράς και έχουμε ήδη 
διακρίνει τις μεγάλες ομάδες στις οποίες διαχωρίζεται η αγορά του προϊόντος ή της 
υπηρεσίας που προσφέρουμε.

Στη συνέχεια θα πρέπει να στοχεύσουμε σε κάποια συγκεκριμένα τμήματα της αγο-
ράς και να τοποθετηθούμε στο εσωτερικό της ώστε να προσελκύσουμε το ενδιαφέ-
ρον αυτών των τμημάτων για συναλλαγή με τη δική μας επιχείρηση.

Πίνακας 11: Βήματα διαδικασίας τοποθέτησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ

Βήμα 1 Διαχωρισμός και εντοπισμός των βασικών τμημάτων της αγοράς

Βήμα 2 Αναγνώριση και ανάπτυξη του προφίλ και βασικών χαρακτηριστικών κάθε τμήματος

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2 ΣΤΟΧΟΘΕΤΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΓΟΡΑΣ

Βήμα 1
Αξιολόγηση ελκυστικότητας και ενδιαφέροντος από επιχειρηματικής άποψης τμήματος/
τμημάτων

Βήμα 2 Επιλογή τμήματος ή τμημάτων για στόχευση

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3 ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ/Α ΤΜΗΜΑ/ΤΑ ΑΓΟΡΑΣ

Βήμα 1
Αναζήτηση και εντοπισμός ιδεών για προσέγγιση και τοποθέτηση συγκεκριμένου τμήμα-
τος ή τμημάτων αγοράς

Βήμα 2 Ανάπτυξη, διάδοση, επικοινωνία και υλοποίηση της ανωτέρω τοποθέτησης

Πηγή: Γ. Σιώμκος (2004), Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

Από τις τρεις προαναφερόμενες ενέργειες, δηλαδή:

●				την τμηματοποίηση,
●				τη στοχοθέτηση,
●				την τοποθέτηση,

οι δυο πρώτες θεωρούμε ότι μπορούν να υλοποιηθούν πιο εύκολα, καθώς για την 
τμηματοποίηση ήδη αναφερθήκαμε στην προηγούμενη παράγραφο, ενώ η στοχο-
θέτηση εξαρτάται από τις επιλογές του επιχειρηματία και το ενδιαφέρον του προς 
την αγορά, καθώς και από τις δυνατότητές του να προσεγγίσει το/τα συγκεκριμέ-
νο/α τμήμα/τα.

Θεωρείται λοιπόν σκόπιμο να δούμε πρακτικά τι σημαίνει τοποθέτηση και πώς αυτή 
υλοποιείται στην πράξη. Γι’ αυτό, στη συνέχεια ακολουθεί ένα παράδειγμα το οποίο 
μπορεί να μας δώσει εύκολα την έννοια της τοποθέτησης ενός προϊόντος, αλλά και 
τις διαφορετικές μορφές τοποθέτησης που δημιουργήθηκαν από διαφορετικές μάρ-
κες ίδιου προϊόντος ίδιας εταιρείας.
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                                    Μελέτη Περίπτωσης24

Τοποθέτηση απορρυπαντικών της εταιρείας Procter & Gample
24

Μάρκα 
απορρυπαντικού

Τοποθέτηση
Μερίδιο 

αγοράς (%) 
της μάρκας

Tide Σκληρό, δυνατό στο καθάρισμα 31,1

Cheer
Δυνατό στο καθάρισμα και την προστασία των χρωματιστών ρού-
χων

8,2

Bold Απορρυπαντικό και μαλακτικό ινών 2,9

�ain Μυρωδιά φωτός ηλίου και ειδική formula που αφαιρεί τις οσμές 2,6

Era Αφαίρεση λεκέδων 2,2

Dash Μάρκα που προσφέρει αξία στον καταναλωτή 1,8

Oxydol Ενισχυμένη formula με λευκαντικό, ασπρίζει τα ρούχα 1,4

Solo Απορρυπαντικό και μαλακτικό μαζί σε υγρή μορφή 1,2

Dreft
Εξαιρετικό καθαριστικό μωρουδιακών ρούχων, ασφαλές για το 
ευαίσθητο δέρμα των μωρών

1,0

Ivory Snow
Ασφάλεια στα ρούχα και το δέρμα των μωρών, ασφαλές πλύσιμο 
ευαίσθητων και ακριβών ρούχων

0,7

Ariel
Δυνατό στο καθάρισμα με καταναλωτές-στόχο τους ισπανόφω-
νους

0,1

4.4 Συμπεριφορά καταναλωτή

Μετά την τμηματοποίηση, τη στόχευση και την τοποθέτηση των προϊόντων αυτό που 
έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή.
Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η συμπεριφορά του καταναλωτή δίνει τις απα-
ραίτητες πληροφορίες σχετικά με την αναγκαιότητα πιθανών αλλαγών στην επιχει-
ρηματική ευκαιρία που διακρίνατε και υλοποιήσατε στην αγορά, λόγω τυχόν εξελί-
ξεών της.
Ο καταναλωτής είναι πρακτικά αυτός που χρησιμοποιεί το προϊόν ή την υπηρεσία 
της δικής σας επιχείρησης και επομένως απαντά άμεσα με τη συμπεριφορά του για 
τυχόν τροποποιήσεις που πρέπει να κάνετε ώστε να εκμεταλλευτείτε επιχειρηματικά 
σωστά την ιδέα που έχετε ήδη ανακαλύψει. Η συμπεριφορά του καταναλωτή συν-
δέεται άμεσα με την ικανοποίηση των αναγκών και του προσδοκιών του οι οποίες 
σήμερα αλλάζουν συνεχώς.

24.  Σιώμκος, Γ. (2002), Συμπεριφορά καταναλωτή & στρατηγική μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.
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!
Αξίζει να τονιστεί ότι τη δεδομένη χρονική στιγμή:

●	 	η ικανοποίηση των αναγκών είναι ένας πολύ βασικός λόγος συναλλαγής με 
μια επιχείρηση, οπότε αν αυτές δεν ικανοποιηθούν τότε ο καταναλωτής αναγκά-
ζεται να αλλάξει αμέσως συμπεριφορά.

●	 	η ικανοποίηση των προσδοκιών εξαρτάται πάντα από την ιεραρχία τους κατά 
τον καταναλωτή.

  Για παράδειγμα, εάν ένας καταναλωτής έχει ήδη ικανοποιήσει τις ανάγκες του θα 
προσδοκά στην ικανοποίηση των προσδοκιών του. Τότε αναγκαστικά θα πρέπει τα 
προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζει να ικανοποιούν τις προσδοκίες του.

Οι καταναλωτικές έρευνες που πραγματοποιούνται είναι μεγάλης βαρύτητας, εάν 
επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και να εκμεταλλευτείτε σωστά τη δική σας επιχειρη-
ματική ευκαιρία. Αυτό διότι μια καταναλωτική έρευνα ανακαλύπτει ανά τακτά χρο-
νικά διαστήματα τους καθοριστικούς παράγοντες σε επίπεδο προϊόντος και επιχεί-
ρησης, σε συνδυασμό με τους παράγοντες του εξωτερικού επιχειρηματικού περι-
βάλλοντος, που έχουν άμεση βαρύτητα για τις συναλλαγές των καταναλωτών με 
την επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο η επιχείρηση μπορεί να μεταβάλλει προς την 
κατεύθυνση που κάθε φορά επιθυμεί ο καταναλωτής τις προδιαγραφές των παρα-
γόντων αυτών ώστε να αυξήσει τις συναλλαγές του καταναλωτή με την επιχείρηση.

Ας δούμε πρακτικά τα όσα αναφέρθηκαν με ένα παράδειγμα.

Διερευνώντας πρακτικά τη συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με ένα προϊόν 
προκύπτουν συγκεκριμένα ευρήματα. Παρακάτω παρατίθεται η εικόνα των αυτο-
κινήτων Mercedes όπως διαμορφώθηκε από ευρήματα της έρευνας που διενερ-Mercedes όπως διαμορφώθηκε από ευρήματα της έρευνας που διενερ- όπως διαμορφώθηκε από ευρήματα της έρευνας που διενερ-
γήθηκε το χρονικό διάστημα Ιανουάριος 1996-Δεκέμβριος 1999. Η συγκεκριμένη 
έρευνα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τα ευρήματά της καθώς διαμορ-
φώνει το προφίλ των καταναλωτών λαμβάνοντας υπόψη πλήθος χαρακτηριστικών 
του καταναλωτή.

Εικόνα Mercedes
Το γενικό προφίλ
■  Παρότι δεν τεκμηριώνεται με λογικά επιχειρήματα, αποτελεί τη κορυφαία 

επιλογή.
■  Απευθύνεται σε ανθρώπους που επιδιώκουν να είναι ή/και να δείχνουν την 

οικονομική τους άνεση σε συνδυασμό με πολυτέλεια και χλιδή.
■  Ωστόσο μέχρι πρόσφατα η Mercedes έτεινε να είναι διχασμένη προσωπικό-Mercedes έτεινε να είναι διχασμένη προσωπικό- έτεινε να είναι διχασμένη προσωπικό-

τητα: «Λαϊκό» προφίλ vs «αριστοκρατικού» προφίλ.
■  Λαϊκό προφίλ (πρακτικά δεδομένα):
  - Το όνειρο κάθε λαϊκού τύπου!
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  - Το συγκεκριμένο μοντέλο ταξί!
  - Το απόκτημα κάθε νεόπλουτου!
■  Αριστοκρατικό προφίλ (δεδομένα εικόνας):
  - Τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτοκινήτου!
  - Η υψηλή ποιότητα!
  - Συγκεκριμένα μοντέλα γεμάτα πολυτέλεια!
■  Σήμερα τα πράγματα φαίνεται να έχουν λειτουργήσει προς όφελος της Mer-Mer-

cedes.
■  Η διχασμένη προσωπικότητα τείνει να εξαφανίζεται με την υπερίσχυση του 

αριστοκρατικού προφίλ (σημαντικοί παράγοντες γι’ αυτό: «νέα» μοντέλα 
–π.χ. Compressor– ευρύτερη αίσθηση).

■  H Mercedes φαίνεται να έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή.
■  Το comeback της Mercedes είναι αποτέλεσμα πολλαπλών ενεργειών (προ-comeback της Mercedes είναι αποτέλεσμα πολλαπλών ενεργειών (προ- της Mercedes είναι αποτέλεσμα πολλαπλών ενεργειών (προ-Mercedes είναι αποτέλεσμα πολλαπλών ενεργειών (προ- είναι αποτέλεσμα πολλαπλών ενεργειών (προ-

ϊοντικών και επικοινωνιακών) όπως:
   - Έχει προσθέσει νεανικότητα, modernity, αριστοκρατικό προφίλ.
   -  Έχει απομειώσει το λαϊκό προφίλ, το μονοδιάστατο στιλ,  

το συντηρητισμό.
Τα συγκεκριμένα μοντέλα
■  Compressor: Ίσως το σημείο κλειδί για την επιστροφή (comeback) της Mer-: Ίσως το σημείο κλειδί για την επιστροφή (comeback) της Mer-comeback) της Mer-) της Mer-Mer-

cedes. Το χαρακτηρίζουν: πρωτοπορία (δυναμισμός), ταχύτητα (νεανικό-. Το χαρακτηρίζουν: πρωτοπορία (δυναμισμός), ταχύτητα (νεανικό-
τητα), modernity (ανανέωση).

■  Σειρά S: Ίσως το «απαύγασμα» της πολυτέλειας.
■  Σειρά Ε: Ιδιαίτερα εκτιμητέα σειρά, συνδυάζει παλιά καλά και νέα θετικά 

στοιχεία για τη Mercedes.
Η αντίληψη της προσωποποίησης: «Αν η εταιρεία ήταν πρόσωπο…»
■  Θετικός τύπος, απόλυτα προσαρμοσμένος στο 2000. Διαχρονικός.
■  Ποτέ δεν πεθαίνει! Έχει πιστούς οπαδούς!
■  Άνδρας 45άρης, επιχειρηματίας, με ακριβές προτιμήσεις και κοντά στο ευ 

ζην.
■  Άνδρας ή γυναίκα που του αρέσει η φιγούρα. Έχει λεφτά αλλά και αξίες.
■  Γυναίκα κλασική με οικονομικό status, καταξιωμένη και μοντέρνα.
■  Σημεία κλειδιά: οικονομική άνεση - καταξίωση.
■  Σημεία ξένα: Μετριότητα - μιζέρια.
■  Διαχρονικός πειρασμός!
Απόσπασμα από Γ. Σιώμκος (2002), Συμπεριφορά καταναλωτή & στρατηγική 
μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.
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4.5 Οι στρατηγικές για τη σωστή εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας

Η εκμετάλλευση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας καθορίζεται όχι μόνο από την 
αγορά αλλά και από τη στρατηγική σας ως μικρομεσαίος επιχειρηματίας στο πλαί-
σιο της μικρής επιχείρησης.

Η σωστή στρατηγική σε επίπεδο μικρής επιχείρησης θα πρέπει να εστιάσει στα ακό-
λουθα:

■  Δημιουργήστε ένα όραμα προς το οποίο θα βλέπει η πορεία της επιχείρησης.

■  Δημιουργήστε μια ομάδα εργασίας την οποία να εμπιστεύεστε.

■  Θεωρήστε την ομάδα εργασίας σημαντική και αναθέστε τις υπευθυνότητες.

■  Μη σταματάτε να βελτιώνετε τον τρόπο διαχείρισης των πόρων που διαθέτετε. Η 
καλύτερη διαχείριση σημαίνει μεγιστοποίηση του οφέλους χρήσης των πόρων.

■  Δημιουργήστε δυνατές συνεργασίες με τους προμηθευτές, τους πελάτες και 
τους συνεργάτες σας.

■  Προσπαθήστε να μην το παρακάνετε με το περιθώριο κέρδους – το αντίθετο, 
προσπαθήστε να το χαμηλώσετε όσο μπορείτε.

■  Φροντίστε να παράγετε και να αναδεικνύετε την ποιότητα των προϊόντων σας.

■  Προσπαθήστε να αναδειχθείτε ως παραγωγός χαμηλού κόστους.

■  Δημιουργήστε αριστεία στις λειτουργίες της επιχείρησης και στην εκτέλεσή τους. 
Αυτό σημαίνει αύξηση της παραγωγικότητας της επιχείρησης.

■  Επιλέξτε, καθορίστε και χρησιμοποιήστε μια τυπική μορφή διαχείρισης της επι-
χείρησης προκειμένου όχι μόνο να διοικήσετε, αλλά και να ελέγξετε τα αποτελέ-
σματα της επιχείρησης.
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Αυτοαξιολόγηση

    Ερωτήσεις
1. Τι σημαίνει επιχειρηματική ευκαιρία;

2. Ποια είναι τα στοιχεία που αποτελούν το επιχειρηματικό περιβάλλον;

3. Πού στηρίζεται η ύπαρξη μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας;

4. Είναι μια επιχειρηματική ευκαιρία κατάλληλη για όλους τους επιχειρηματίες και 
για όλα τα στάδια μιας επιχείρησης;

5. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας μικρομεσαίας επιχείρησης;

6. Ποια είναι τα βήματα για τον εντοπισμό μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας;

7. Ποιοι είναι οι παράγοντες που συμβάλλουν στη σωστή εκμετάλλευση μιας επι-
χειρηματικής ευκαιρίας και ποια τα βήματα;

Ασκήσεις   

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1.  Η έννοια της επιχειρηματικής ευκαιρίας συνδέεται με την ύπαρξη της επιχειρη-
ματικής δράσης, είναι όμως ανεξάρτητη από την ύπαρξη του επιχειρηματία και 
της επιχείρησης.

    Σωστό                                              Λάθος

2.  Η παρατήρηση της αγοράς φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα για την ανακά-
λυψη επιχειρηματικών ευκαιριών.

    Σωστό                                              Λάθος

3.  Το μακροπεριβάλλον στην ουσία είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται η 
επιχείρηση.

    Σωστό                                              Λάθος
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4.  Η γνώση αυτή αποτελεί ερέθισμα για τον εντοπισμό πιθανών επιχειρηματικών 
ευκαιριών που δεν έχουν εντοπιστεί ακόμη ή που οι τάσεις της αγοράς θα δημι-
ουργήσουν στο μέλλον.

    Σωστό                                              Λάθος

5.  Βάσει ερευνών, οι επιχειρηματίες οι οποίοι δημιουργούν καινοτόμες επιχειρή-
σεις είναι εκείνοι οι οποίοι είναι πιο εξωστρεφείς, πιο πρόθυμοι, πιο ανοιχτόμυα-
λοι, πιο ευσυνείδητοι.

    Σωστό                                              Λάθος

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. Βασική προϋπόθεση της επιχειρηματικής δράσης είναι:

 α) ο επιχειρηματίας.

 β) το κεφάλαιο.

 γ) η επιχειρηματική ευκαιρία.

 δ) η επιχειρηματική ιδέα.

2. Δύναμη του μακροοικονομικού περιβάλλοντος δεν αποτελούν:

 α) οι μεταβολές στην τιμή του πετρελαίου.

 β) το τεχνολογικό περιβάλλον.

 γ) η πολιτική αστάθεια μιας χώρας.

 δ) η μεταβολή των επιτοκίων.

3.  Βασικά θέματα στα οποία εστιάζουν διάφοροι ορισμοί της επιχειρηματικής 
ευκαιρίας αποτελούν:

 α) η δυνητική οικονομική αξία.

 β) η καινοτομία και ο νεωτερισμός.

 γ) η επιθυμία της αγοράς.

 δ) Όλα τα παραπάνω.

4. Δεν αποτελούν μορφή επιχειρηματικής ευκαιρίας:

 α) η δημιουργία της επιχείρησης.

 β) η μεταφορά της τεχνολογίας.
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 γ) η επίλυση κρίσεων.

 δ) τα όνειρα.

5.  Η μεταφορά της τεχνολογίας δεν θεωρείται κατάλληλη επιχειρηματική ευκαι-
ρία για το στάδιο:

 α) της επιβίωσης.

 β) της ανάπτυξης.

 γ) της επέκτασης.

 δ) της ωριμότητας.

Υψηλής χρησιμότητας δραστηριότητες για 
την πρακτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού

Οι παρακάτω δραστηριότητες συνίσταται να ανατίθενται από τον αντίστοιχο εκπαιδευ-
τή-εισηγητή παράλληλα με την εκπαίδευση της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας 
και η σχετική έρευνα των εκπαιδευομένων να συζητηθεί κατά τη διάρκεια των εκπαι-
δευτικών συναντήσεων.

Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να κατανοήσουν ότι το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό υλικό 
μπορεί να αξιοποιηθεί τα μέγιστα εάν συνοδεύεται από σχετική διερεύνηση, η οποία 
θα υποστηρίζεται από τον εκπαιδευτή δίνοντάς τους την ευκαιρία να αξιοποιήσουν 
άμεσα τα όσα περιγράφονται από θεωρητικής άποψης.

1)  Αναζητήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες, έρευνες και κλαδικές μελέτες σχετικά 
με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας. Συγκεντρώστε τα 
στοιχεία αυτά και μελετήστε τα. Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα βασικά ή τα 
αντίστοιχα στοιχεία με τα όσα αναφέρονται στη Μελέτη Περίπτωσης του κλάδου 
της Ποτοποιίας.

2)  Ερευνήστε στο διαδίκτυο πληροφορίες για επιχειρηματικές ευκαιρίες που πρό-
σφατα ανακαλύφθηκαν στον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιήστε.

3)  Ακολουθήστε τα βήματα της ενότητας 3 και αναφέρετε πιθανές επιχειρηματικές 
ευκαιρίες στον κλάδο στον οποίο εσείς δραστηριοποιήστε.

4)  Διερευνήστε κατά πόσο έχετε αξιοποιήσει σωστά την επιχειρηματική ευκαιρία 
στην οποία στηρίχθηκε ή στηρίζεται η δική σας επιχείρηση. Αιτιολογήστε την 
άποψή σας.

5)  Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη συμπεριφορά του καταναλωτή του δικού 
σας προϊόντος ή της δικής σας υπηρεσίας.
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Παράρτημα

Απαντήσεις ερωτήσεων

1. Απάντηση στην παράγραφο 1.1.
2. Απάντηση στην παράγραφο 1.2.1 - 1.2.3.
3. Απάντηση στην παράγραφο 2.1.
4. Απάντηση στην παράγραφο 2.2 & 2.3.
5. Απάντηση στην παράγραφο 2.3.2.
6. Απάντηση στην παράγραφο 3.
7. Απάντηση στην παράγραφο 4 & 4.1 - 4.5.

Απαντήσεις ασκήσεων

Άσκηση 1 (Σωστό – Λάθος)

1. Λάθος
2. Σωστό
3. Λάθος
4. Σωστό
5. Σωστό

Άσκηση 2 (Πολλαπλής επιλογής)

1. γ (Παράγραφος 1)
2. β (Παράγραφος 1.2.1)
3. δ (Παράγραφος 2.1)
4. γ (Παράγραφος 2.3.4)
5. α (Παράγραφος 2.3.5)
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Βοηθητικό υλικό μελέτης

  

      Προτάσεις περαιτέρω μελέτης

●  �angdon, K. (2004), Οι 100 σπουδαιότερες ιδέες για να δημι-
ουργήσετε την επιχείρηση των ονείρων σας, εκδ. Μ. Γκιούρδας, 
Αθήνα.

●  Σιώμκος, Γ. (2002), Συμπεριφορά καταναλωτή & στρατηγική 
μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

●  Σιώμκος, Γ. (2004), Στρατηγικό μάρκετινγκ, εκδ. Σταμούλης, 
Αθήνα.

●  Αυλωνίτης, Γ. (2001), Στρατηγικό βιομηχανικό μάρκετινγκ - 
Business to Business Marketing, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

●  Μάλλιαρης, Π. (2001), Εισαγωγή στο μάρκετινγκ, εκδ. Σταμού-
λης, Αθήνα.

●  Καρβούνης, Σ. (2000), Οικονομοτεχνικές μελέτες - Μεθοδολο-
γία - Τεχνικές - Θεωρία, εκδ. Σταμούλης, Αθήνα.

●  Kotler, P. (2001), O Κότλερ για το μάρκετινγκ: Πώς να δημιουρ-
γήσετε, να κερδίσετε και να κυριαρχήσετε στην αγορά, εκδ. Μαλ-
λιάρης Παιδεία, Αθήνα.

●  Kotler, P. (2001), Εισαγωγή στο μάρκετινγκ-μάνατζμεντ, εκδ. Μ. 
Γκιούρδας, Αθήνα.

●  Γεωργόπουλος, Ν. (2002), Στρατηγικό μάνατζμεντ, εκδ. Μπένου, 
Αθήνα.

●  Cabral, �. (2003), Βιομηχανική οργάνωση, εκδ. Κριτική, Αθήνα.

      Προτεινόμενες ιστοσελίδες

●	 	Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): www.
iobe.gr

●	 	Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ): 
www.kepe.gr

●	 	Ελληνικός Οργανισμός Μικρών - Μεσαίων Επιχειρήσεων 
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και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ) – Εθνικό Παρατηρητήριο για τις 
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: http://observatory.eommex.gr/
eommex/

●	 	Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ): www.esye.gr

●	 	ICAP A.E.: www.icap.gr

●	 	Hellastat A.E.: www.hellastat.gr

●	 	Προτεινόμενη μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο: www.google.gr
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Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων        
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Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα, Τηλ. 210 8846852, Fax. 210 8846853
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Σπύρος Γκούμας
Ο Σπύρος Γκούμας είναι Γενικός 
Διευθυντής της SQLearn ΕΠΕ, που 
δραστηριοποιείται στο χώρο της 
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης (e-learning). 
Είναι κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών 
του Πανεπιστήμιου Πατρών με 
μεταπτυχιακές σπουδές στην Ανοικτή 
και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Εξειδικεύεται σε θέματα 
τηλεκατάρτισης, υπήρξε για 
μια δεκαετία Διευθυντής του 
φροντιστηρίου Σύμβολο Γνώσης 
ενώ ταυτόχρονα έχει συνεργαστεί 
με φορείς του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα για την υλοποίηση 
επιστημονικών και ερευνητικών έργων 
σχετικά με την εκπαίδευση και τις νέες 
τεχνολογίες.

Κατερίνα Τέφα
Η Κατερίνα Τέφα είναι Οικονομολόγος, 
πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης 
Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, με μεταπτυχιακές σπουδές 
στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και 
Χρηματοοικονομική του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών και του Ινστιτούτου 
Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών.

Έχει συνεργαστεί για τη συγγραφή 
εκπαιδευτικού υλικού και 
επιστημονικών εργασιών με τον Εθνικό 
Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
του Υπουργείου Παιδείας, το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ 
και το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. 

Είναι βραβευμένη από το Υπουργείο 
Παιδείας και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
σε θέματα επιχειρηματικότητας.

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ

• Επιχειρηματικό περιβάλλον και επιχειρηματική ευκαιρία

• Οι επιχειρηματικές ευκαιρίες θα υπάρχουν για πάντα

• Πόσο εύκολος είναι ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών;

• Εκμεταλλευόμαστε πάντα σωστά τις επιχειρηματικές ευκαιρίες;

Το Ινστιτούτο Μικρών 

Επιχειρήσεων της Γενικής 

Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας 

(ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) είναι μη 

κερδοσκοπικός φορέας 

υλοποίησης μελετών και ερευνών 

για θέματα που αφορούν στις 

πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις της βιοτεχνίας, του 

εμπορίου και των υπηρεσιών. 

Ιδρύθηκε το 2006 και αποτελεί το 

φορέα τεκμηρίωσης, ανάπτυξης, 

υποστήριξης και προβολής των 

θέσεων και προτάσεων της 

ΓΣΕΒΕΕ για την οικονομία, την 

απασχόληση, τη φορολογία, την 

ασφάλιση, την εκπαίδευση - 

κατάρτιση και τα επαγγελματικά 

προσόντα. 

Το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διαθέτει 

πιστοποιητικό διαχειριστικής 

επάρκειας δικαιούχου 

και παράλληλα είναι 

θεσμοθετημένος φορέας 

παροχής υπηρεσιών διά βίου 

εκπαίδευσης (ν.3879/2010) για το 

ανθρώπινο δυναμικό των μικρών 

επιχειρήσεων.

www.imegsevee.gr




